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 This thesis aims to study history of the Mokens and impacts of development after 
Tsunami 2004 from governmental and private organizations on change of the Mokens identity at 
Ban Kawlao-Nanok, Ranong province. Research methodology is an anthropological approach. This 
study also applied theories, Discourse of Development and Ethnicity, as concept for analysis in four 
aspects of social relations: the Mokens at Ban Kawlao-Nanok, the governmental organizations in 
Ranong province, the private organizations to practice at Ban Kawlao-Nanok, and Thais in Ranong 
town.  
 This study found that the development of governmental and private organizations had 
similarity and difference in some aspects depending on their responsibilities. These organizations 
constructed totally discourse of development to control the Mokens life. Before Tsunami 2004, the 
governmental organizations implemented the Mokens on the human right, and then after the 
Tsunami 2004, they implemented on socio-cultural revitalization of the Mokens and assimilation 
them into Thai state. In the same ways, the private organizations tried to label the Mokens as the 
otherness by considering them as under-developing people and lack of social opportunities. 
 After the Tsunami 2004, however, the Mokens have concerned on their right and 
dignity. Besides, they have right to decision set of discourses of development depending on 
their meanings. This situation brings about adaptation of the Mokens identities of each age, 
relating to thinking system and self-awareness. 
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บทที่ 1 

 
  บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 

 ดินแดนสวนตางๆ ของโลกมีกลุมชนอาศัยอยูมากมายหลากหลายกลุมชาติพันธุ ในดินแดน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือท่ีรูจักกันในนาม “ดินแดนอุษาคเนย” เปนอีกภูมิภาคหนึ่งท่ีมี
กลุมชาติพันธุตางๆ อาศัยอยูท่ัวท้ังภูมิภาคท้ังในสวนท่ีเปนผืนแผนดินใหญ (mainland) และสวนท่ี
เปนหมูเกาะตางๆ ชนหลายกลุมมีปฏิสัมพันธท่ีตอเนื่องกันมายาวนาน มีการผสมกลมกลืนและ
แลกเปล่ียนทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน ปฏิสัมพันธของกลุมชนมีลักษณะท้ังท่ีรวมกัน
และขัดแยงกัน โดยไมมีการแบงเสนพรมแดนทางภูมิศาสตรหรือท่ีเรียกวา “เสนพรมแดนสมมติ” ท่ี
ชัดเจนขึ้นมา ในอดีตแตละกลุมชนจะมีเจาเมืองหรือผูปกครองปกครองตนเอง แตเมืองเหลานี้
จะตองขึ้นกับนครหลวงท่ีมีอํานาจครอบคลุมเมืองตางๆ การปกครองเชนนี้กลาวไดวามีความ
หลากหลายในแตละภูมิภาคและทองถ่ิน1 จนกระท่ังมีการลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจทาง
ตะวันตกขึ้นเพ่ือชวงชิงดินแดนท่ีอยูหางไกลและเพียบพรอมไปดวยแหลงทรัพยากรอันอุดม
สมบูรณเ พ่ือเปนฐานในการผลิตของประเทศตนเอง และท่ีสําคัญภายหลังการส้ินสุดของ
สงครามโลกครั้งท่ีสองไดมีการขีดเสนแบงพรมแดนทางภูมิศาสตรออกเปนประเทศตางๆ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอการปกครองของเจาอาณานิคมจนทําใหเกิดการแบงแยกเปน “รัฐชาติ” (Nation State) 
จํานวนหนึ่งขึ้น 
 การกอกําเนิดการปกครองในรูปของ “รัฐชาติ” ซ่ึงเปนองคกรทางการเมืองสมัยใหมมี
กําเนิดในประวัติศาสตรมนุษยชาติเม่ือรอยกวาปท่ีผานมา2 ทําใหมีการผนวกรวมเอาชนกลุมชาติ
พันธุตางๆ เขามาอาศัยภายในอาณาเขตของรัฐชาติเดียวกัน กลุมชนท่ีมีอํานาจเหนือกวาสถาปนา

                                                
1 อมรา พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม),   

พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 18 ; สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. “ความ
หลากหลายทางชาติพันธุกับการวิจัยกลุมชาติพันธุ,” ใน แนวคิดและวิธีวิทยาในการศึกษาชนบท, มณีมัย ทองอยู, 
บรรณาธิการ. (ขอนแกน : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547), 82. 

2 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), วาทกรรมอัตลักษณ, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิริน
ธร, 2547), ถอยแถลง (7). 
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ตนเองขึ้นเปน “ชนกลุมใหญ” และเรียกกลุมชนท่ีดอยอํานาจกวาวา “ชนกลุมนอย” หรือ “กลุมชาติ
พันธุ” ภายใตกระบวนการสรางความเปนชาติขึ้นมา3 ในประเทศไทยก็เชนเดียวกันมีกลุมชาติพันธุ
ตางๆ อาศัยอยูอยางมากมายภายในขอบเขตของรัฐชาต ิอาทิเชน ชนเผามราบริ (ผีตองเหลือง) กลุม
กะเหรี่ยงทางภาคเหนือ ชนเผาเซมัง นิกริโตท่ีอยูทางตอนใตของประเทศไทยและทางเหนือของ
มาลายา4  กลุมชาติพันธุชาวเล ท่ีอาศัยอยูตามชายฝงทะเลตะวันตกหรือทะเลอันดามันของประเทศ
ไทย เปนตน กลุมชาติพันธุเหลานี้ไดถูกเบียดขับออกจากสังคมท่ีเปนวัฒนธรรมของชนกลุมใหญ 
ทําใหการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุเหลานี้ภายในขอบเขตของรัฐชาติมีขอจํากัดตางๆ มากมาย ท้ัง
ถ่ินท่ีอยูอาศัยซ่ึงถูกผลักดันจากพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณใหไปอยูพ้ืนท่ีชายขอบ เนื่องจากการขยายตัว
ของสังคมใหญ ความตองการดานท่ีอยูอาศัย การบุกเบิกแหลงทองเท่ียวใหมๆ ฯลฯ ซ่ึงรุกพ้ืนท่ีท่ีเคย
เปนแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ กลุมเหลานีส้วนใหญไมไดยึดถือการครอบครอง
ผืนดินเพ่ือเปนทรัพยสมบัติสวนตัวอยูแลวจึงทําใหการผลักดันรุกพ้ืนท่ีของสังคมใหญเปนไปได
โดยงาย5 หรือการเดินทางภายในประเทศซ่ึงกลุมชนเหลานี้สวนใหญยังไมไดรับการรับรอง
สถานภาพการเปนคนไทยท่ีตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามการกําหนดของรัฐชาติไทย เปนตน 
แนวทางการพัฒนาของรัฐชาติท่ีเนนความทันสมัยแบบตะวันตก (westernization) และความม่ันคง
เปนหนึ่งเดียวของรัฐ การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาเหลานี้สงผลกระทบถึงการปรับเปล่ียนอัต
ลักษณของกลุมชาติพันธุทุกกลุมท่ีอาศัยอยูภายในขอบเขตของรัฐชาติไทยซ่ึงหมายรวมถึง “กลุม
ชาติพันธุชาวเล” ดวย 
 กลุมชาติพันธุชาวเล หรือท่ีเรียกวา ชนเผาเรรอนทางทะเล (Sea Nomads) ยิปซีทะเล (Sea 
Gypsies) ในภาษาอังกฤษ หรือ ซาโลวน, ซาโลน (Selung, Selon) ในภาษาพมา หรือ โอรังเลาต 
(Orang Laut) บีสิง,สิง (Besing, Sing) ในภาษามลายู6 ไมวาจะเปนคําเรียกช่ือแบบใดกลุมชาติพันธุ
ชาวเลเปนกลุมชนท่ีอาศัยอยูตามชายฝงทะเลหรือตามเกาะนอยใหญและวิถีชีวิตผูกพันอยูกับทะเล 

                                                
3 ปนแกว เหลืองอรามศรี, “อัตลักษณ ชาติพันธุ และความเปนชายขอบ,” ใน อัตลักษณ ชาติพันธุ และ

ความเปนชายขอบ, ปนแกว เหลืองอรามศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน), 2546), 9. 

4 ปรานี วงษเทศ, สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2543), 148. 
5 นฤมล อรุโณทัย, “เพื่อความเขาใจในมอแกน ความรูและมายาคติเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุชาวเล,” ใน 

ชาติพันธุและมายาคติ (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2546), 120. 
6 เรื่องเดียวกัน, 113. และJacques Ivanoff. ‘A Bit of History,’ in A Journey Through the Mergui 

Archipelago (Bangkok : White Lotus, 2002), 185. 
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เกิด โต แก ตาย อยูใกลทะเลและยึดอาชีพประมงเปนหลัก7  โดยนัยยะของคําวา “ชาวเล” เปนคําท่ี
คนปกษใตใชเรียกคนท่ีละเลยเรื่องอนามัยและความสะอาด ไมเอาใจใสในการเลาเรียน หรือคนท่ี
จับจายใชสอยจนไมมีเงินเหลือเกบ็ โดยเปรียบเปรยกับกลุมชาติพันธุท่ีถูกมองวาเปนคนท่ีสกปรก 
ไมชอบเรียนหนังสือ หาสตางคไดเทาใดก็จับจายหมด ไมเก็บหอมรอมริบ8  
  กลุมชาติพันธุชาวเลในประเทศไทยท่ีอาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลอันดามันตั้งแตจังหวัด
ระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลนั้นสามารถจัดจําแนกแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ดวยกันคือ      
‘อูรักลาโวย’ ‘มอแกลน’ และ ‘มอแกน’ ซ่ึงแตละกลุมจะมีวิถีชีวิตท่ีคลายคลึงกันแตจะแตกตางกัน
บางตามสภาพทางภูมิศาสตรท่ีอยูอาศัยและสังคมแวดลอม และวัฒนธรรมบางอยางก็แตกตางกัน 
เชน ภาษาท่ีใชในการส่ือสาร ชาวเลกลุมมอแกลนและอูรักลาโวย เปนกลุมท่ีผูคนสวนใหญใน
ชุมชนจะไดรับสัญชาติไทย เด็กๆ ไดรับการศึกษาในภาคบังคับ จึงมักเรียกชาวเลท้ัง 2 กลุมนี้วา 
“ไทยใหม” 9 สวนชาวเลกลุมท่ียังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไดมากท่ีสุดคือ กลุมมอแกน10  
 กลุมชาติพันธุมอแกน (Moken ethnic group) มีถ่ินท่ีอยูอาศัยในหลายพ้ืนท่ี เชน ประเทศ
สหภาพพมาท่ีหมูเกาะมะริด เกาะยานเชือก เกาะดุง เกาะยายลํ้า เกาะลําป เปนตน11 สวนในขอบเขต
ของรัฐชาติไทยก็มีกลุมชาติพันธุมอแกนอาศัยอยูในหลายพ้ืนท่ี เชน หมูเกาะสุรินทร เกาะพระทอง 
จังหวัดพังงา บานราไวย จังหวัดภูเก็ต เกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง เปนตน 

ชาวเลกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เปน
ชาวเลอีกกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ลักษณะของพ้ืนท่ีเกาะเหลาซ่ึง
เปนเกาะเล็กๆ นั้นมีอยู 2 ดานคือ ดานในหรือหนาในจะมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบกวาง มีการตั้ง
บานเรือนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนาในเปนผูมีสัญชาติไทย 
สวนใหญนับถือศาสนาอิสลามและเปนคนดั้งเดิมท่ีอยูในพ้ืนท่ีนี้ สวนดานนอกหรือหนานอก เปน

                                                
7 นฤมล อรุโณทัย และคณะ, วิถีชีวิตมอแกน (กรุงเทพฯ : โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 1. 
8 นฤมล อรุโณทัย, ชาติพันธุและมายาคติ, 107. 
9 สมบูรณ อัยรักษ, “ภูมิปญญาชาวบานกับการแกปญหาสาธารณสุข : กรณีศึกษาอาชีพการดําน้ําของ

ชาวเลภูเก็ต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538), 2. ระบุวา “ไทยใหม” เปนคําท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือครั้งท่ี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนเพื่อไปแจกสิ่งของตางๆ แกชาวเล ไดโปรดใหเรียกชาวเลใหมวา “ไทยใหม” 
ทางราชการจึงใชคํานี้เรียกชนกลุมนี้แทนคําวา “ชาวเล” และ “ชาวน้ํา”.  

10 นฤมล อรุโณทัย และคณะ, วิถีชีวิตมอแกน, 2.  
11 Jacque Ivanoff, Rings of Coral Moken Folktales (Bangkok : White Lotus, 2001), 6-8. 
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พ้ืนท่ีท่ีไมคอยอุดมสมบูรณ ในสวนของชายฝงสวนใหญจะเปนดินเลน ผืนดินบนฝงจะเปนดินทราย
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีราบไมกวางขวางมากนัก เปนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกน12  

ในพ้ืนท่ีเกาะเหลามีโรงเรียนบานเกาะเหลา ซ่ึงเปนสถานท่ีสําหรับการเรียนหนังสือของเด็ก
ท้ังไทยและมอแกนโดยโรงเรียนตั้งอยูบริเวณเกาะเหลาหนาใน สวนการปกครองในพ้ืนท่ีเปนหนาท่ี
ของผูใหญบานในการดูแลความสงบเรียบรอย แตมีกรณพิีเศษในสวนของเกาะเหลาหนานอกมีการ
แตงตั้งผูนําชาวมอแกนเพ่ือเปนคนกลางในการประสานและดูแลความเรียบรอยของชุมชนโดย
ติดตอกับผูใหญบานเกาะเหลาหนาใน ลักษณะของการนับถือศาสนา ในพ้ืนท่ีของเกาะเหลาหนาใน
นับถือศาสนาอิสลาม สวนเกาะเหลาหนานอกท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนนับถือผีบรรพบุรุษ
และศาสนาคริสต ลักษณะทางดานเศรษฐกิจของชุมชนมอแกนจะมีการจับสัตวน้ํามาเปนอาหารและ
ขายใหกับบุคคลภายนอก อีกท้ังยังมีการรับจางดําปลิงและระเบิดปลา  
 กลุมชาติพันธุมอแกนไดเขามาอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกตั้งแตป พ.ศ. 2516 มีการ
อพยพเคล่ือนยายมาจากเกาะชางโดยสิบตํารวจเอกทวี รอดไพฑูรย (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ซ่ึงเปนผู
ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินบริเวณเกาะเหลาหนานอก ไดชักชวนและแบงพ้ืนท่ีใหอยูอาศัยนับแตนั้นมา  
วิถีชีวิตของชาวมอแกนเปนไปอยางเรียบงาย การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกมีบางแตไมมากนัก 
จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดเกิดเหตุการณซ่ึงกลายเปนจุดเปล่ียนในวิถีการ
ดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุมอแกนไปอยางส้ินเชิงกลาวคือ ในชวงเชาวันดังกลาวเวลาประมาณ 
07.58 น. ตามเวลาทองถ่ินเกาะสุมาตรา หรือเวลา 08.58 น. ตามเวลาในประเทศไทยไดเกิด
เหตุการณแผนดินไหวอยางรุนแรงซ่ึงเกิดจากการมุดตัวของแผนเปลือกโลก13 ท่ีมีระยะทาง 1,500 
กิโลเมตร ผานหมูเกาะนิโคบารและหมูเกาะอันดามันโดยมีศูนยกลางแผนดินไหวอยูทางทิศ
ตะวันตกนอกชายฝงทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงอยูหางจากกรุงเทพฯ 
ประมาณ 1,260 กิโลเมตร และหางจากเกาะภูเก็ตประมาณ 580 กิโลเมตร การส่ันไหวครั้งนี้วัดขนาด
                                                

12 จังหวัดระนอง, ขอมูลท่ัวไป [ออนไลน ], เข าถึว เ ม่ือ 17 พฤษภาคม 2552. เข าถึงไดจาก 
http://www.ranong.go.th 

13  การมุดตัวของเปลือกโลก หมายถึง การเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก 2 แผนท่ีมีแนวตอกันในลักษณะ
ของการดันซึ่งกันและกันไปในทิศทางตางๆ เชน ดันจากทิศใตไปทิศเหนือ หรือจากทิศตะวันตกไปยังทิศ
ตะวันออก เปนตน เม่ือมีการดันของแผนเปลือกโลกท้ัง 2 ข้ึนจะมีแผนใดแผนหนึ่งดันเขาไปซอนทับอีกแผนหนึ่ง 
ซึ่งเปนลักษณะของการ “มุดตัว” ของเปลือกโลก ดังเชนกรณี การเกิดเหตุการณสึนามิ ท่ีผานมา เนื่องจากประเทศ
ไทยต้ังอยูบนแผนเปลือกโลกยูเรเซีย และมีแผนเปลือกโลกออสเตรเลีย-อินเดีย เปนแนวตอทางดานตะวันตกและ
ใตของประเทศไทย แผนเปลือกโลกท้ัง 2 มีการเคลื่อนท่ีและดันกันเกิดข้ึนโดยท่ีแผนเปลือกโลกออสเตรเลีย-
อินเดียมุดตัวลงใตแผนยูเรเซียอยางฉับพลัน แบบการเคลื่อนท่ีแบบรอยเลื่อนยอนการมุดตัว จึงทําใหเกิดเหตุการณ
แผนดินไหวและคลื่นสึนามิตามมาในท่ีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
5 

ความรุนแรงได 9.0 ริกเตอร ซ่ึงไดกอใหเกิดคล่ืนยักษท่ีมีชวงคล่ืนยาว 80-200 กิโลเมตร ความเร็ว 
600-1,000 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และความสูงอาจจะถึง 15 เมตร หรือท่ีเรียกวา “คล่ืนสึนามิ”14 ไดพัด
เขาถลมชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยอยางรุนแรง กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายฝงอันดามันคือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล และกลุมท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงกลุมหนึ่งคือ กลุมชาติพันธุชาวเล  

การประสบภัยสึนามิ พ.ศ. 2547 ทําใหเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณในการประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิต บานเรือนท่ีพักอาศัยของกลุมชาติพันธุชาวเลท่ีอยูตามเกาะแกงตางๆ ไดรับความ
เสียหายจนหมดส้ิน กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย
เชนกันกลาวคือ ความเปนอยูของชาวมอแกนเกาะเหลาหนานอกหลังเกิดเหตุการณสึนามิตกอยูใน
สภาพยากลําบาก เนื่องจากหลังเกิดคล่ืนยักษแลวจับปลาไดนอยมาก ทําใหไมมีรายไดพอท่ีจะไปซ้ือ
ขาว หลายครอบครัวหาทางออกดวยการไปเปนขอทานในตัวเมืองระนอง15 แลวซ้ือขาวของสงให
ครอบครัวท่ีอยูบนเกาะ16  
 การประสบภัยพิบัติของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกในครั้งนี้ กลับกลายเปนการ
เปดพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับการปฏิสัมพันธกับกลุมสังคมภายนอกอยางหลีกเล่ียงไมได ชาวมอแกน
ไดรับความสนใจจากภาครัฐและสาธารณะมากขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจมาจากบริบทของนานาชาติท่ีให
ความสนใจกับกลุมคนชายขอบ17 การเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการสงเคราะห ความชวยเหลือ และการ
พัฒนากับกลุมมอแกนในดานตางๆ ของกลุมองคกรท้ังจากหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนไดกระทํากันมากมายหลากหลายกลุมอยางตอเนื่อง กลุมองคกรท่ีเขามาในพ้ืนท่ีของกลุมชาติ
พันธุมอแกนนี้มีท้ังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ท่ีวาการ
อําเภอเมืองระนอง สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เปนตน สวนองคกรพัฒนาเอกชน เชน องคกรทางศาสนา อาทิ คริสตจักรพระกิตติ
คุณสมบูรณระนอง องคกรพัฒนาในดานอ่ืนๆ เชน มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
                                                

14 บริษัท ปตท.สผ. และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช, มรดกทะเลไทย : อาณาจักรแหงสรรพ
ชีวิตในโลกสีคราม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน), 2548), 206 ; และกรมศิลปากร, เหตุการณ
ธรณีพิบัติจากคลื่นสึนามิ 26 ธันวาคม 2547 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 43-46. 

15 ในกรณีท่ีชาวมอแกนมาเปนขอทานในตัวเมืองระนองเพื่อหารายไดเสริมนั้น มีมากอนเกิดเหตุการณ  
สึนามิ พ.ศ. 2547 โดยมีจํานวนเพียง 2-3 คน แตภายหลังเหตุการณสึนามิไดมีชาวมอแกนเขามาเปนขอทานใน
เมืองระนองเพิ่มข้ึนจํานวน 5-6 คน  

16 “สึนามิทํา "มอแกน" อดโซ 2 ป ขายลูกยังชีพ-ซัดมีแต "ข้ีฮก",” มติชน, 25 ธันวาคม 2549. 
17 สุริชัย หวันแกว และคณะ, สังคมวิทยาสึนามิ : การรับมือกับภัยพิบัติ (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 14. 
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ในพระอุปถัมภฯ (Human Development Foundation: HDF หรือ MERCY) เครือขายการแกปญหา
คืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน   
 การทํางานพัฒนาของกลุมองคกรท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนท่ีหลากหลาย
เหลานีมี้แนวทางในการทํางานท้ังท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกันอยางส้ินเชิง กลุมเปาหมายในการ
ทํางานเปนกลุมในชวงวัยเด็ก บางแหงเปนกลุมในชวงวัยผูใหญ ซ่ึงการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบางครั้ง
กลายเปนความขัดแยงระหวางหนวยงานท่ีมาจากความหวังดี ตองการใหความชวยเหลือและพัฒนา
เหมือนๆ กัน การทํางานของหนวยงาน องคกรเหลานี้ไมวาจะมีเปาหมายท่ีคลายคลึงหรือแตกตาง
กันอยางไร แตเปาประสงครวมของทุกหนวยงาน องคกรอยูท่ีกระบวนการในการปรับเปล่ียนกลุม
ชาติพันธุมอแกนใหกลายเปนพลเมืองของรัฐชาติไทย (Process of Thaization) อยางสมบูรณแบบ 
ไมวาจะเปนการเรียนหนังสือไทยตั้งแตชวงอายุกอนปฐมวัย การใหรูจักรองเพลงชาติและเคารพธง
ชาติไทย การเรียกรองในสวนของสัญชาติและบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีนัยยะถึงการเปนพล
เมืองไทย มีสิทธิในการรับบริการขั้นพ้ืนฐานจากทางภาครัฐทุกประการ การสรางบานท่ีถาวรและ
ปลูกฝงลักษณะนิสัยแบบใหมในการใชชีวิตบนบานท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบบานสากล
ท่ัวไป เปนตน การพัฒนาดังกลาวบางสวนอาจเกิดขึ้นกอนเหตุการณสึนามิ แตโดยสวนใหญจะ
เกิดขึ้นภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือป พ.ศ. 2547 และไดสงผลกระทบถึงการปรับเปล่ียน  
อัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนไปอยางเล่ียงไมได 
 ผลกระทบจากการพัฒนาเหลานี้จึงเปนประเด็นการศึกษาท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับ พัฒนาการความเปนมาของกลุมชาติพันธุมอแกนกอนการเกิดเหตุการณสึนามิ
ตอเนื่องถึงภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือป พ.ศ. 2547 นั้น มีการปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
ไปอยางไร ภายหลังการเกิดเหตุการณคล่ืนยักษสึนามิ แนวทางในการทํางานพัฒนาของหนวยงาน 
องคกรตางๆ ท่ีเขามามีปฏิสัมพันธกับกลุมชาติพันธุมอแกนท้ังภาครัฐและเอกชนเปนไปในทิศทาง
ใด และสงผลกระทบถึงการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนอยางไร      
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการความเปนมาของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกตั้งแต
อดีตถึงภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2553 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนของหนวยงาน องคกรตางๆ ท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2553 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาของกลุมองคกรท้ังจากภาครัฐและ
องคกรเอกชนท่ีสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1. เพ่ือใหเขาใจถึงพัฒนาการการเปล่ียนแปลงของกลุมชาติพันธุมอแกนในทุกมิตติั้งแตอดีต
ถึงภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2553 
 2. เพ่ือใหเขาใจถึงแนวนโยบายในการดําเนินงานการพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนของ
หนวยงาน องคกรตางๆ ภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2553 
 3. เพ่ือใหเขาใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาท่ีสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุมอแกน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

 1. พ้ืนท่ีศึกษา: หมู 6 บานเกาะเหลาหนานอก ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
หนวยงานภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน 
 2. หนวยวิเคราะห: กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง โดย
วิเคราะหความเปนมาของกลุมชาติพันธุ การปฏิสัมพันธท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีของกลุมชาติ
พันธุท่ีมีตอบุคคล หนวยงาน หรือองคกรท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ี ตลอดจนแนวนโยบายในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาของกลุมหนวยงานหรือองคกรตางๆ ท้ังจากภาครัฐและองคกรภาคเอกชน
ท่ีสงผลกระทบใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ตอการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนองนั้น ผูศึกษามี
แนวทางในการศึกษาดังนี้ 
 

 1. การคนควาจากเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของ 
 เปนการคนควาหนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย บทความในอินเตอรเน็ต และหนังสือพิมพท่ี
เกี่ยวของกับชาวเลกลุมมอแกน และแนวนโยบายดานการพัฒนาของหนวยงาน องคกรตางๆ ใน
พ้ืนท่ีเกาะเหลา รวมท้ังการคนควาแนวคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการอธิบายขอเท็จจริงท่ี
ไดรับจากการเก็บและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 
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 2. การเก็บขอมูลภาคสนาม 
2.1 การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) การศึกษาและเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุมอแกนในมิติตางๆ ของวิถีการ
ดํารงชีวิต เพ่ือใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ โดยใชวิธีการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา การสัมภาษณแบบท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ประวัติศาสตรบอกเลา และ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและองคกรท่ีมีการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เชน การรวมสรางบาน
หลังใหมของชุมชน การรวมทํากิจกรรมในศูนยเด็กเล็กกับมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล การใช
ชีวิตประจําวันรวมกับชาวมอแกน เปนตน ในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาอาศัยอยูใน
บานพักท่ีเปนโรงกะปเกาของคนในพ้ืนท่ีเปนหลัก และมีการพักอาศัยกับชาวมอแกนบางเปนครั้ง
คราว ซ่ึงจะใชเวลาอยูในชุมชนประมาณ 1-2 สัปดาหตอครั้ง โดยเริ่มตนเก็บขอมูลตั้งแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  

2.2 การเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลสัมภาษณกลุมชาติพันธุมอแกนจะแบงออกเปน 3 กลุม
โดยอาศัยชวงวัยเปนเกณฑ เนื่องจากทัศนคติ มุมมอง และประสบการณชีวิตของแตละชวงวัยมี
ความแตกตางกัน ซ่ึงขอมูลท่ีไดรับมีความแตกตางกันดวยคือ กลุมผูสูงอายุ กลุมวัยทํางาน และกลุม
วัยรุนและเด็ก จํานวนท้ังส้ิน 57 คน  

การศึกษาจะแบงเปน 3 ชวงเวลาเพ่ือช้ีใหเห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาตอชีวิตความ
เปนอยู แนวคิด ทัศนคติเกี่ยวกับอัตลักษณความเปนมอแกนท่ีชัดเจนคือ  

1. กอนการยายเขามาอยูท่ีเกาะเหลาหนานอกของกลุมชาติพันธุมอแกน (กอน พ.ศ. 2516)  
2. หลังจากเขามาอยูท่ีเกาะเหลาหนานอกแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547  
3. ภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2553 

 นอกจากการเก็บขอมูลในสวนของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกแลวนั้น ยังมีการเก็บ
ขอมูลจากเจาหนาท่ีหรอืผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงาน องคกรท่ีเขามาทํางานกับกลุมมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง ท้ังกอนและหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ18 โดยใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุมดวยกัน คือ 
หนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน  

                                                
18 การศึกษากลุมองคกรท้ังภาครัฐและองคกรเอกชนจะเนนท่ีกลุมองคกรท่ีเขามาทํางานหลังเหตุการณ  

สึนามิ พ.ศ. 2547 เปนหลัก แตถามีบางกลุมท่ียังคงทํางานคาบเกี่ยวต้ังแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิจนถึงหลัง
เหตุการณสึนามิและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ก็ใหความสําคัญในการศึกษาและวิเคราะหเชนกัน สวนกลุมท่ี
ทํางานกอนเหตุการณสึนามิ แตไมไดมีความตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันจะเปนการนําเสนอเพียงแคผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผานมาเทานั้น ไมไดเปนขอมูลหลักในการนํามาวิเคราะหผลแตอยางใด 
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    1. หนวยงานภาครัฐ แบงตามภาระงานรับผิดชอบไดท้ังหมด 7 ดาน จํานวน 13 
หนวยงาน และ 1 บุคลากรภาครัฐ ไดแก  

        1.1 ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรมคือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง  
        1.2 ดานการศึกษาคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง โรงเรียนบานเกาะเหลา 

โรงเรียนสตรีระนอง และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง 
        1.3 ดานสุขภาพอนามัยคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานธารณสุขอําเภอ

เมืองระนอง สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา และโรงพยาบาลระนอง  
        1.4 ดานสิทธิและสัญชาติไทยคือ ท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง  
        1.5 ดานสวัสดิการและความม่ันคงคือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย  
        1.6 ดานพ้ืนท่ีอยูอาศัยคือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด

ระนอง 
        1.7 ดานการปกครองคือ ผูใหญบานเกาะเหลา และสํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ํา

ทาเรือ   
     2. องคกรภาคเอกชน จํานวน 4 องคกร ไดแก  

        2.1 คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ (องคกรคริสเตียน) จ.ระนอง  
        2.2 มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY)  
        2.3 เค รือ ข า ยก าร แกป ญห าคื นสัญช าติค นไ ทย จัง หวั ดระ นอ ง แ ละ จัง หวั ด

ประจวบคีรีขันธ  
        2.4 มูลนิธิกระจกเงา 

 นอกจากนั้นยังมีการเก็บขอมูลทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็นของคนไทยในเมืองระนองท่ีมี
ตอกลุมชาติพันธุมอแกนโดยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ มีกลุมเปาหมายท้ังส้ิน 50 คน 
แบงออกเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน19 ผูประกอบการรานคา และคนไทยใน
เมืองระนองท่ัวไป 
 โดยผูศึกษามีขอไดเปรียบในสวนของการเปนคนเมืองระนองมาแตกําเนิดและสามารถ
ส่ือสารดวยภาษาถ่ินใตได ซ่ึงสรางความเปนกันเองใหกับผูใหขอมูลไดมากกวาการส่ือสารดวย
ภาษากลางโดยเฉพาะกลุมชาติพันธุมอแกน เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน และคนไทยในเมือง
ระนองท่ัวไป สงผลตอการไดขอมูลท่ีมีความลุมลึกมากยิ่งขึ้น 
                                                

19 การเก็บขอมูลในสวนนี้ เจาหนาท่ีภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน เปนกลุมคนเดียวกันกับการ
สัมภาษณหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนท่ีระบุไวในขางตน 
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 กลุมผูใหขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมดสามารถสรุปรายละเอียดใหเห็นไดอยางชัดเจนดังตาราง
ตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 1 แจกแจงรายละเอียดกลุมผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี ้
 

แหลงที่มาของขอมูล บุคคล/หนวยงาน/องคกรที่ใหขอมูล จํานวน (คน) 
กลุมผูสูงอาย ุ 10 
กลุมวัยทํางาน 32 
กลุมวัยรุนและเด็ก 15 

กลุมชาติพันธุมอแกน 

รวม 57 
ดานวิถีชีวิตวัฒนธรรม 2 
ดานการศึกษา 5 
ดานสุขภาพอนามัย 4 
ดานสิทธิและสัญชาต ิ 3 
ดานสวัสดิการและความม่ันคง 2 
ดานพ้ืนท่ีอยูอาศัย 2 
ดานการปกครอง 2 

หนวยงานภาครัฐ 

รวม 20 
คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง 3 
มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) 4 
เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัด
ระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 5 

มูลนิธิกระจกเงา 3 

องคกรภาคเอกชน 

รวม 15 
ผูประกอบการรานคา 10 
คนไทยในเมืองระนองท่ัวไป 27 คนไทยในเมืองระนอง 

รวม 37 
รวมทั้งหมด 129 
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 3. การนําเสนอขอมูล 
 งานวิจัยช้ินนี้เปนการนําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนา โดยใชมุมมองของผูศึกษาควบคูไปกับ
มุมมองชาวบานในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงหรือการเปนภาพตัวแทนจากวิธีคิดของ
ชาวบาน และนําเสนอถึงแนวทางการพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนของกลุมองคกรตางๆ ท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลกระทบตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกน 
 

4. ขอจํากัดในการศึกษา 
      4.1 ภาษาท่ีใชในการส่ือสารกับกลุมเปาหมายท่ีเปนกรณีศึกษา กลาวคือ กลุมมอแกนจะ

ใชภาษาของชาวเลในการติดตอส่ือสารกัน แตมีบางสวนท่ีพูดภาษาไทยได ทําใหการเจาะลึกขอมูล
บางประเด็นคําถามอาจกอใหเกิดปญหาในรายละเอียดของขอมูลท่ีจะขาดมิติท่ีลุมลึกไป ซ่ึงผูศึกษา
แกปญหาโดยใชวิธีการพูดคุยโดยผานลามชาวมอแกนท่ีเปนผูใหขอมูลหลัก การใชลามโดยสวน
ใหญจะเปนกรณีสัมภาษณผูสูงอายุชาวมอแกน ซ่ึงไมสามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดอยาง
เขาใจและคลองแคลวมากนัก 

      4.2 ความละเอียดออนของขอมูล โดยเฉพาะกรณีความขัดแยงในพ้ืนท่ี เชน นายจางกับ
กลุมชาวมอแกน ท่ีมีการส่ังหามการใหขอมูลตางๆ แกบุคคลภายนอก หรือความขัดแยงระหวาง
บุคคล หนวยงาน หรือองคกรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอก เปนตน ซ่ึงมีผลตอการ
นําเสนอขอมูลท่ีอาจจะขาดมิติหรือความลุมลึกในประเด็นเหลานี้ไป แตผูศึกษาพยายามนําเสนอ
ขอมูลใหใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุดโดยการใชนามสมมติ เปนตน 

      4.3 การเขาถึงขอมูลในสวนของผูหญิงมอแกน เนื่องจากผูศึกษาเปนผูชาย การสัมภาษณ
ผูหญิงจึงตองใชความระมัดระวังคอนขางสูง ไมสามารถสัมภาษณเปนการสวนตัวในประเด็นท่ี
ละเอียดออนไดเหมือนกับผูชายมอแกน และดวยวิถีปฏิบัติในการติดตอกับบุคคลภายนอกยังคงเปน
หนาท่ีหลักของผูชายซ่ึงเปนผูนําครอบครัว ผูหญิงมอแกนจึงไมคอยกลาใหขอมูลมากเทากับผูชาย 
ซ่ึงสงผลตอขอมูลในสวนของผูหญิงท่ีอาจจะขาดในบางมิติไป แตผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณผูหญิง
ควบคูไปกับผูชายในบางประเด็นเพ่ือใหมีการตอบคําถามรวมกัน 

      4.4 ขอมูลองคกร ในชวงแรกๆ หลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มีองคกรพัฒนา
เอกชนเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีคอนขางมาก เชน มูลนิธิเด็ก แอคช่ันเอด เซฟอันดามัน เปนตน ซ่ึง
ในชวงท่ีผูศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลนั้น องคกรเหลานี้ไดถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลา
หนานอกแลว ทําใหมีขอจํากัดตอการไดมาซ่ึงขอมูล ผูศึกษาจึงใชวิธีการคนหาจากเอกสารการ
ปฏิบัติงานขององคกรเหลานี้เทาท่ีมีอยูและการสัมภาษณหนวยงานท่ีเคยรวมปฏิบัติงานดวยกัน เชน 
โรงพยาบาลระนองกับแอคช่ันเอด ท่ีใหการสนับสนุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลแกชาวมอแกน 
เปนตน 
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แนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

 รายงานการศึกษานี้ไดทําการรวบรวมและจัดแบงแนวคิดท่ีใชในการศึกษาผลกระทบของ
การพัฒนาท่ีมีตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนไวดังนี ้
  

 1. แนวคิดวาทกรรมการพัฒนา: พ้ืนท่ีวาดวยอํานาจ ความรู และความเปนอ่ืน    

 แนวคิดวาดวย “การพัฒนา” (Development) เปนส่ิงท่ีเพ่ิงถูกสรางหรือเกิดขึ้นมาใน
ภายหลังการส้ินสุดของสงครามโลกครั้งท่ีสอง โดยประเทศมหาอํานาจตะวันตกซ่ึงไดพยายามเขา
ไปพัฒนาประเทศในโลกท่ีสามจนกลายมาเปนลัทธิลาอาณานคิมหรือจักรวรรดินิยม ในการพยายาม
เขาครอบงําประเทศโลกท่ีสามของมหาอํานาจตะวันตก ไดมีการสรางขั้วตรงกันขามกับคําวาการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือใหงายตอการเขาควบคุมและปกครองประเทศท่ีออนแอกวา คือ คําวา “ความดอย
พัฒนา” (Underdevelopment) คูตรงกันขามท้ังสองประการนี้เปนประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร
ท่ีคอนขางใหม แตไดรับความนิยมกันอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว20 

ความหมายหรือคํานิยามของคําวา “การพัฒนา” เปนส่ิงท่ีมิไดหยุดนิ่งตายตัว แตมีการ
เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด กลาวคือ ในยุคเริ่มแรก “การพัฒนา” หมายถึง การทําใหทันสมัยอยาง
สังคมตะวันตก ผานการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเมือง หรือท่ีเรียกในยุคนั้นวา 
“ทฤษฎีการทําใหทันสมัย” (Modernization Theory)21 ในสวนของรัฐชาติไทยก็รับเอาแนวคิดนี้มา
จนนําไปสูการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504 ซ่ึงอยูในยุคของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต ท่ีไดยึดอํานาจการปกครองและจัดตั้งรัฐบาล โดยอาศัยนักวิชาการตะวันตกซ่ึงเปนคณะ
ผูแทนจากธนาคารโลกใหมาทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจของไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ใหเขามาชวยรางแผนพัฒนาและกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแมแบบของ
ตะวันตก ท่ีใชวิธีการผลิตและบริโภคของประเทศทางตะวันตกเปนแบบอยางใหประเทศไทยพัฒนา
ในรูปแบบเดียวกัน22 การพัฒนาในลักษณะเดียวกันกับประเทศตะวันตกของประเทศท่ีถูกเรียกวา 
ประเทศโลกท่ีสาม หรือประเทศดอยพัฒนานั้น ไดกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาอยางมากมาย อาทิ
เชน ปญหาความไมเทาเทียมกันทางสังคม ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนท่ีขยายกวางขึ้น ปญหา
                                                

20 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปน
อื่น (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิภาษา, 2549), 17. 

21 เรื่องเดียวกัน, 17. 
22 อมรา พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม), 211 ; 

และณฐพงศ จิตรนิรัตน, “ชุมชนในวาทกรรมการพัฒนา : การสรางและการใหความหมายชุมชนภายใตบริบทการ
พัฒนาในสังคมไทย,” รูสมิแล 23, 2-3 (พฤษภาคม-ธันวาคม 2545) : 12. 
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ทางส่ิงแวดลอมและธรรมชาติท่ีนับวันจะรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ปญหาความขัดแยงระหวางชนกลุม
ท่ีมีอํานาจกับกลุมท่ีไรอํานาจในการเขาถึงทรัพยากรทางสังคม เปนตน 
 ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นนําไปสูการคนหาแนวทางในการแกไข โดยมีการพยายามหาทางออก
ในรูปแบบใหมของการพัฒนาอยางตอเนื่อง และไดมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ
ตางๆ เชน การพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน การเกิดขึ้นของขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมในรูปแบบใหม เชน ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการศาสนายุคใหม ขบวนการเรียกรองสิทธิ
ของคนพ้ืนเมืองในประเทศตางๆ เปนตน23 การเกิดขึ้นของแนวทางการพัฒนาในรูปแบบใหมเหลานี้
นําไปสูการสรางชุดความคิดของการพัฒนาท่ีหลากหลายมากขึ้นพรอมท้ังแนวทางในการทํางาน
พัฒนาท่ีมีมากขึ้น และเปนการทํางานพัฒนาเฉพาะดานมากขึ้น อาทิเชน องคกรพัฒนาเอกชน หรือ
ท่ีรูจักกันในนามของ NGOs หลายกลุมไดเปล่ียนแนวทางการพัฒนาท่ีเดิมใหความสนใจกับงาน
ดานสวัสดิการสังคมคือ การบริจาค การใหความชวยเหลือทางดานตางๆ มาเปนการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนามากขึ้น มีการนําเสนอความคิดของการพัฒนาในแนววัฒนธรรมชุมชน24 ซ่ึงเปน
ชุดความคิดแบบหนึ่งในการทํางานพัฒนาโดยเฉพาะกับชุมชนชนบท หรือองคกรทางชาติพันธุ เชน 
องคกรท่ีทํางานเกี่ยวกับกลุมชาวเขาทางภาคเหนือของไทย ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 
ศูนยวิจัยชาวเขา เปนการทํางานท่ีใหความชวยเหลือและสงเคราะหชาวเขาในดานตางๆ ของรัฐบาล 
รวมท้ังการพัฒนาอาชีพของชาวเขาและการใหชาวเขาไดรับสัญชาติความเปนพลเมืองไทยอยาง
สมบูรณเพ่ือสรางสํานึกความเปนพลเมืองไทยและเปนการปองกันปฏิกิริยาการเปนปฏิปกษหรือ
ตอตานของชาวเขาท่ีมีตอรัฐบาลไทย เปนตน25 แนวทางการพัฒนาไมวาจะเปนของหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ถือไดวาเปนชุดของอํานาจทางความรูอยางหนึ่งท่ีกระทํากับกลุมท่ีมีความ
ดอยกวาในการเขาถึงทรัพยากรทางสังคม หรือกลุมท่ีมี “ความเปนอื่น” (Otherness) จากคนใน
วัฒนธรรมหลักของสังคมใหญ ปฏิบัติการเหลานี้ถูกผลิตออกมาในรูปของส่ิงท่ีเรียกวา “วาทกรรม” 
(Discourse) และ “ปฏิบัติการทางวาทกรรม” (Discursive practices) 
 วาทกรรม (Discourse) เปนผลิตผลทางความคิดของนักคิดในสกุลหลังสมัยใหมท่ีมีช่ือเสียง
โดงดัง อาทิเชน Michel Foucault, Jacques Derrida เปนตน โดยวาทกรรมตามท่ี Foucault ไดกลาว

                                                
23 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม (New Social Movement),” วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 23, 3 (2546) : 240. 
24 ยุกติ มุกดาวิจิตร, อาน ‘วัฒนธรรมชุมชน’ : วาทศิลปและการเมืองของชาติพันธุนิพนธแนววัฒนธรรม

ชุมชน (กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน, 2548), 3. 
25 อมรา พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม), 180-

200. 
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ไวคือ “ชุดของสวนเส้ียวท่ีไมมีความตอเนื่องสัมพันธกัน แตตองมาอยูรวมกัน และอยูรวมกันมิใช
ในฐานะท่ีเปนเอกภาพหรือมีความม่ันคง... แตในฐานะท่ีเปนชุดของวาทกรรมท่ีมีความแตกตางและ
หลากหลาย และตางก็มียุทธศาสตรเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนกันมาอยูรวมกัน”26 ขณะเดียวกันวาทกรรม
ก็ทําหนาท่ีปดกั้นมิใหเอกลักษณหรือความหมายบางอยางเกิดขึ้น (Subjugate) หรือไมก็ทําให
ความหมายหรือเอกลักษณบางส่ิงท่ีดํารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไปไดพรอมๆ กันดวย27 ฉะนั้น 
วาทกรรมคือ ระบบของอํานาจ ระบบของการผลิต/สราง และการเก็บกด ปดกั้นท่ียิ่งใหญ วาทกรรม
เปนเรื่องของระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ เง่ือนไขและความเปนไปไดของการดํารงอยูของสรรพส่ิง 
วาทกรรมพยายามปดบังฐานะของตัวเองในรูปของความรู ความจริง ความเปนธรรมชาติ หรือความ
เปนปกติธรรมดา28  

ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive practice) รวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเช่ือ 
คุณคา และสถาบันตางๆ ในสังคมท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ดวย โดยปฏิบัติการทางวาทกรรม เปน
ภาคปฏิบัติของชุดความรูหรือชุดแหงอํานาจของวาทกรรมท่ีพยายามเขาไปผลิตสรางชุดของความรู 
กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคมโดยพยายามเก็บกด ปดกั้นชุดความรูเดิมดวยการสราง “อาณาจักร
แหงความจริง” (Regime of truth) ชุดใหมขึ้นมา ดังท่ี Foucault กลาวไววา ความเปนปจเจกเปนผล
ของวาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหมนุษยนิยามตนเองตามความรูท่ี
ถูกผลิตออกมา สรางมนุษยใหกลายเปนตัวตนใหมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะโดยใชอํานาจ แตมิใชอํานาจ
ในรูปแบบท่ีดิบและหยาบกรานอยางการใชกําลังเขาบีบบังคับ แตเปนอํานาจท่ีไดรับการขัดเกลา
ซักฟอกจนขาวสะอาดในรูปของ “ความรู” (Knowledge) วาดวยเรื่องนั้นๆ แตก็มิใชความรูแบบท่ัวๆ 
ไป แตเปนความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานมากกวา อํานาจ จึงเปนกระบวนการทางประวัติศาสตร
สังคมท่ีสถาปนาอาณาจักรแหงความจริงชุดใดชุดหนึ่งขึ้นมา เชน ความจริงเกี่ยวกับ “คนบา” หรือ
อาการท่ีถูกจัดเปน “ความผิดปกติทางเพศ” ความจริงเหลานี้จะนําไปสูปฏิบัติการทางสังคมมากมาย

                                                
26 Foucault, 1978b: 100, อางถึงในศศิธร ศิลปวุฒยา.  “วาทกรรมการจัดการปากับการเคลื่อนไหวทาง

สังคม...อัตลักษณและวัฒนธรรมอีสานในลานนา กรณีศึกษา บานปาสักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียง
รุง จังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 32. 

27 เรื่องเดียวกัน, 32. 
28 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปน

อื่น, 6. 
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ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาคซ่ึงการถูกจัดวาเปน “คนปกติ” หรือ “ผิดปกต”ิ นั้นเปนผลของการจัด
วางตําแหนงแหงท่ีภายในอาณาจักรแหงความจริงนั้นๆ (Subject positions)29 

จากตัวอยางขางตน ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมท่ีใชอํานาจ ความรูเปนเครื่องมือนั้น 
ยังเปนตัวสถาปนาใหผูพูดมีความชอบธรรมในการพูดถึงเรื่องนั้นๆ แตตองอยูภายใตกฎเกณฑของ
เรื่องนั้นๆ ดวย  การวิเคราะหวาทกรรม ผูพูดจึงเปนเพียงรางทรง หรือผูท่ีกระทําตามกฎเกณฑของ
ส่ิงท่ีพูดมากกวาคิดคนหรือสรรคสรางระบบกฎเกณฑขึ้นมาใหม หรือในอีกความหมายหนึ่งคือวา ผู
พูดสามารถพูดไดภายใตกรอบของวาทกรรมวาดวยเรื่องนั้นๆ เทานั้น ประเด็นสําคัญของการ
วิเคราะหวาทกรรมอยูท่ีกฎเกณฑชุดหนึง่ท่ีเปนตัวกํากับการพูดนั้นๆ กฎเกณฑเหลานี้ปรากฎอยูใน
ตัววาทกรรม อยูในภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม ไมใชอยูภายนอกวาทกรรม Foucault มองวา
วาทกรรมมิใชทางผานหรือท่ีแสดงออกของความตองการ แตวาทกรรมคือความตองการ และหากดู
ตามประวัติศาสตรท่ีผานมา วาทกรรมมิใชเปนเพียงผลลัพธอันเกิดจากการตอสูเพ่ือเปล่ียนแปลง
ระบบของการครอบงํา แตวาทกรรมคือตัวอํานาจท่ีตองเขาไปจัดการ30   
 ฉะนั้น วาทกรรมจึงเปนชุดของความรู ความจริงท่ีเกิดขึ้นโดยผานภาคปฏิบัติการจริงของ
วาทกรรมท่ีสรางอาณาจักรแหงความจริงขึ้นมาภายใตกรอบหรือตําแหนงแหงท่ีของวาทกรรมนั้นๆ  
วาทกรรมการพัฒนาก็คือ การกําหนดหรือสรางความหมายใหกับส่ิงท่ีเรียกวา “การพัฒนา” ส่ิงใดจะ
ถือวาเปน “การพัฒนา” หรือ “ดอยพัฒนา” ขึ้นอยูกับกฎเกณฑชุดหนึ่งท่ีวาทกรรมวาดวยการพัฒนา
นั้นกําหนดสรางขึ้นมา31 โดยการสรางอาณาจักรแหงความจริงของการพัฒนาผานการใชอํานาจทาง
สังคมท่ีไมเทาเทียมกันในการกําหนดหรือนิยามกลุมท่ีมีอํานาจนอยกวาหรือเขาถึงทรัพยากรทาง
สังคมไดยากกวา วาเปนกลุมท่ีดอยพัฒนา เชน คําเรียกวา “ประเทศดอยพัฒนา” หรือ “ประเทศโลก
ท่ีสาม” เปนผลผลิตโดยตรงจากการสรางขึ้นของวาทกรรมวาดวยการพัฒนาแหงยุคหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสองท่ีมหาอํานาจตะวันตกใชเปนเครื่องมือหรือท่ีเรียกวาเทคโนโลยีทางอํานาจ 
(Technology of power)32  

                                                
29 เรื่องเดียวกัน, 33 ; และอภิญญา เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ 

สาขาสังคมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546), 51. 
30 ศศิธร ศิลปวุฒยา, “วาทกรรมการจัดการปากับการเคลื่อนไหวทางสังคม...อัตลักษณและวัฒนธรรม

อีสานในลานนา กรณีศึกษา บานปาสักงาม ตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย”, 36. 
31 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปน

อื่น, 21-22. 
32 Arturo Escobar, “Discourse and Power In Development,” 1984-85 อางถึงในศุภชัย เจริญวงศ, 

ถอดรหัสการพัฒนา (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544), 18. 
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ในการเขาครอบงําหรือจัดการกับกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพดอยกวา การจัดแบงประเทศ
ออกเปนประเภทตางๆ ไมใชการจัดแบงตามลักษณะทางภูมิศาสตร  แตเปนการจัดแบงตาม
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกัน ดวยการเก็บกด ปดกั้น และกดทับบรรดาส่ิงตางๆ ของ
ประเทศเหลานี้ท่ีขัดแยงหรือไปดวยกันไมไดกับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมตะวันตก ไมวาจะเปน
วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน บทบาทของสตรี รวมถึงเอกลักษณและประวัติศาสตรของ
ประเทศเหลานี้ ซ่ึงตอมาไดมีการพยายามท่ีจะสลายอัตลักษณและความเปนตัวตนของประเทศโลก
ท่ีสามดวยการเขาแทนท่ีหรือสวมรอยดวยเอกลักษณหรือตัวแบบของเจาอาณานิคมโดยกระทําผาน
รูปแบบของวาทกรรมในชุดตางๆ ซ่ึงทําใหประเทศโลกท่ีสามกลายเปนจุดตัดของพ้ืนท่ีในการชวง
ชิงการสรางคํานิยามหรือความหมายใหมอยางเขมขนวาคืออะไรและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําให
ประเทศดอยพัฒนาถูกทําใหกลายเปน “ความเปนอ่ืน” ของประเทศพัฒนาไป เปนตน33  
 กรอบแนวคิดวาทกรรมการพัฒนา ในประเด็นเกี่ยวกับพ้ืนท่ีวาดวยอํานาจ ความรู และ
ความเปนอ่ืน เปนกรอบวิธีคิดท่ีนํามาวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมในพ้ืนท่ีของชุมชนมอแกน
บานเกาะเหลาหนานอกท่ีเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณสึนามิพ.ศ. 2547 ซ่ึงมีท้ังหนวยงานจากภาครัฐ
และองคกรภาคเอกชนเขามาทํางานดานการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยการกําหนด ชวงชิง และนิยามพ้ืนท่ี
จากการสรางชุดขององคความรูและความจริงเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุมอแกนในฐานะของ “ความ
เปนอ่ืน” ของสังคม (Moken as Otherness) ท้ังในมิติของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมการดํารงวิถีชีวิต เปน
กลุมท่ีดอยพัฒนา เปนพ้ืนท่ีท่ีลาหลัง หางไกลความเจริญ ตองไดรับการพัฒนาชวยเหลือเปนอยางยิ่ง 
ซ่ึงทําใหสามารถอางความชอบธรรมในการเขาทํางานพัฒนาภายในพ้ืนท่ีดังกลาว สามารถสรางการ
ยอมรับจากคนในชุมชนดวยวาทกรรมแหงแนวทางการพัฒนาท่ีตองการใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ขึ้น และพยายามท่ีจะใหกลุมชาติพันธุมอแกนผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติไทยอยาง
สมบูรณ ชุดของวาทกรรมการพัฒนาตางๆ ขององคกรท่ีทํางานในพ้ืนท่ีกับกลุมชาติพันธุมอแกน
บานเกาะเหลาหนานอกมีท้ังท่ีคลายคลึงและแตกตางกัน ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียน         
อัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนได 
 

              2. แนวคิดเกี่ยวกับความเปนชาติพันธุ (Ethnicity) 
 

 การทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนชาติพันธุนั้น การศึกษาในชวงเวลาทางประวัติศาสตรท่ี
ผานมาสะทอนใหเห็นถึงคําเรียกช่ือกลุมชาติพันธุตางๆ มีนัยท่ีส่ือถึงการดูถูกดูแคลน เหยียดหยาม
กลุมชาติพันธุท่ีมีอํานาจนอยกวาเหลานั้นวามีสถานะทางสังคมท่ีต่ําตอยกวา และบางครั้งช่ือท่ี
บุคคลภายนอกเรียกอาจจะส่ือความหมายวา ไมใชคน ไมใชมนุษย อาจเปนสัตวเล้ือยคลาน ภูตผี
                                                

33 เรื่องเดียวกัน, 10, 22. 
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ปศาจ ขี้ขา คนปาเถ่ือน เชน ขา หรือขมุนั้นเปนชนช้ันของสถานภาพทางสังคมท่ีต่ําตอย และเปน
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีถูกกดขี่จากกลุมชาติพันธุท่ีเหนือกวา เปนตน สวนชนกลุมท่ีมีอิทธิพล
เหนือกวาจะเรียกช่ือชนชาตขิองตนเองในความหมายท่ีมีคุณคา ดีงาม และสูงสง34 โดยลักษณะทาง
สังคมของช่ือชนชาติท่ีแสดงถึงความเปนกลุมชาติพันธุนั้นจะมีนัยท่ีแสดงถึงลักษณะของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมชนตลอดเวลา 
 งานการศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุท่ีผานมา บางสวนพยายามช้ีใหเห็นมิติความสัมพันธของ
กลุมคําของคําวาชาติพันธุ (Ethnic) วาเปนคําคุณศัพทท่ีมีการอางถึงเช้ือชาติ และประชาชาติ และ
ลักษณะสําคัญทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ศาสนา หรือการมีภาษารวมกัน ซ่ึงสัมพันธกับคําวา เช้ือชาติ
และประชาชาติ (Race and Nation) คําวา ชาติพันธุ (Ethnic) มีท่ีมาจากคําในภาษากรีก Ethnos ซ่ึง
หมายถึงพวกคนไมมีศาสนาหรืออารยธรรม (Heathen or Pagan) โดยเฉพาะกลุมชนเผา (Tribe) 
หรือวรรณะ (Castes) นัยความหมายดังกลาวถูกใชกันมาในภาษาอังกฤษจากกลางศตวรรษท่ี 14 
จนถึงกลางศตวรรษท่ี 19 เม่ือคําวา Ethnic ไดเขามาสูพจนานุกรมภาษาอังกฤษจะมีความหมาย
เกี่ยวกับ “คนตางชาต”ิ โดยเฉพาะชาวตางชาติท่ีเปนยิว (Gentile) ซ่ึงหมายถึง คนนอกศาสนา ตอมา
คําวา เช้ือชาติ (Race) ไดเขามาแทนท่ีโดยมีมโนทัศนท่ีแฝงไวดวยความคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการ
ทางสังคมแบบดารวิน นั่นคือ การแบงกลุมคนเปนเผาพันธุตางๆ ดวยหลักเกณฑของลักษณะทาง
กายภาพซ่ึงส่ิงท่ีเห็นเดนชัดมากก็คือ สีผิว ตอมาคําวา เช้ือชาติ ถูกแทนท่ีดวยคําวา ชาติ หรือ
ประชาชาติ (Nation) โดยมีนัยถึงการสืบเช้ือสายหรือประวัติศาสตรรวมกัน มีการรวมเปนเช้ือชาติ
ของกลุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะจัดในรูปของรัฐการเมืองท่ีแยกอยูตางหากและมีอาณาเขตท่ี
แนนอน สวนคําวาเช้ือชาตินั้นไดเปล่ียนมาเปนคําวา ชาติพันธุ แทน35  
 ท่ีมาและความหมายของคําวาชาติพันธุท่ีกลาวมาทําใหเกิดแนวทางในการศึกษาทางชาติ
พันธุ 2 แนวทางหลักๆ ดวยกันคือ แนวทางท่ียอมรับความเปนชาติพันธุท่ีมีมาแตดั้งเดิม แตอาจมี
การผสมผสานกับกลุมชาติพันธุอ่ืนได หรือท่ีเรียกวากลุม Essentialism กับอีกกลุมหนึ่งท่ีมีฐานของ
แนวคิดปฏิเสธความเปนชาติพันธุวาเปนลักษณะมีแกนสารดั้งเดิมอยูนั้น โดยกลุมท่ีสองนี้อาจ
เรียกวาเปนกลุม Non-Essentialism  

                                                
34 จิตร ภูมิศักด์ิ, ความเปนมาของคําสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของช่ือชนชาติ, 

พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ดวงกมล: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย, 2524) 

35 สุเทพ สุนทรเภสัช, ชาติพันธุสัมพันธ : แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษา อัตลักษณ กลุม
ชาติพันธุ ประชาชาติ และการจัดองคกรความสัมพันธทางชาติพันธุ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548) และอภิญญา 
เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ. 
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 การศึกษาทางชาติพันธุในกลุมแรกท่ีเปน Essentialism นั้นสามารถแบงแยกแนวคิด
การศึกษาออกไดเปน 4 แนวคิดดวยกันคือ36  
 แนวคิดแรกคือ การศึกษาลักษณะดั้งเดิมทางชาติพันธุ เปนกลุมท่ีเช่ือวาความเปนชาติพันธุ
เปนหนวยทางสังคมท่ีมีมาแตดั้งเดิมและเปนลักษณะท่ีจริงแทแนนอน อาจกลายสภาพไปไดบางเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงดวยการผสมผสานกับกลุมอ่ืน แตยังคงมีกลุมท่ีมีลักษณะดั้งเดิมท่ีถือเปนแกนของ
ชาติพันธุไวได  หรือเรียกกลุมนี้ อีกอยางหนึ่งวา พวก Primordialists แนวคิดตอมาท่ีเริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงการศึกษาทางชาติพันธุคือ การศึกษาการแลกเปล่ียนและการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
ยังคงมองเห็นลักษณะทางชาติพันธุเปนหนวยทางสังคมท่ีเปนจริงอยู  แตใหความสําคัญกับการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง โดยหันมาสนใจแนวทางการผสมผสานระหวางกลุมชาติพันธุ การ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และอิทธิพลของวัฒนธรรมหนึ่งท่ีมีตออีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตลอดจน
การปรับตัวทางวัฒนธรรมท่ียืมลักษณะบางอยางจากวัฒนธรรมอ่ืนมาใช ท้ังจากวัฒนธรรมท่ีมี
อํานาจเหนือกวาและวัฒนธรรมยอย โดยมีสมมุติฐานอยูท่ีวา กลุมชนตางๆ มีความสัมพันธระหวาง
กันในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 การศึกษาทางชาติพันธุไดมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการศึกษาอยางตอเนื่องจนมาถึง
แนวคิดการศึกษาการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคมของกลุมชาติพันธุ เปนแนวคิดท่ียอมรับวา
ความเปนชาติพันธุเปนสถานภาพทางสังคม โดยสถานภาพดังกลาวไมไดอยูคงท่ี หากแตสามารถ
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ขึ้นอยูกับเง่ือนไขตางๆ ของโครงสรางความสัมพันธท่ีเกิดในแตละชวงเวลา
ทางประวัติศาสตร โดยเนนวาลักษณะทางชาติพันธุไมมีความหมายในตัวเองมากนัก เพราะจะเขาใจ
ความหมายไดก็ตอเม่ือมีความสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีการเรียกแนวการศึกษาแนวนี้วา 
Instrumentalist 
 แนวคิดการศึกษาทางชาติพันธุในชวงตอมาท่ีไดรับการปูพ้ืนฐานทางความคิดจากแนวคิด
ในชวงท่ีสามคือ การศึกษาประวัติศาสตรการผสมผสานทางชาติพันธุ เปนการทําความเขาใจ
ความหมายทางชาติพันธุในเชิงกระบวนการของความสัมพันธระหวางกลุม โดยอยูบนพ้ืนฐานของ
การผสมผสานกัน ซ่ึงชวยใหเกิดการปรับเปล่ียนไปสูสภาวะของความสัมพันธอยางใหมขึ้นมา
แทนท่ี หรือเรียกวา Ethnogenesis การผสมผสานทางชาติพันธุท่ีนําไปสูการสรางกลุมชาติพันธุใหม 
 แนวคิดในการศึกษาทางชาติพันธุขางตนท้ัง 4 แนวนั้น ยังคงยืนอยูบนฐานแนวคิด
การศึกษาในแนว Essentialism อยางตอเนื่อง แมในชวงหลังของการศึกษาทางชาติพันธุจะไดมี
                                                

36 อานันท กาญจนพันธุ, รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ชุดโครงการประเมินสถานภาพไทศึกษา : การ
ผสมผสานทางชาติพันธุและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541) 
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กระบวนการคล่ีคลายแนวคิดดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น ยอมรับความเปนชาติพันธุวาเปนสถานภาพท่ี
ไดรับมาจากการปฏิสัมพันธกับกลุมชนท่ีเกี่ยวของ หรือเกิดจากการผสมผสานทางชาติพันธุระหวาง
กลุม แตการศึกษาทางชาติพันธุไดเขาสูกระบวนการคล่ีคลายแบบสุดโตงในชวงปจจุบันคือ การ
ปฏิเสธแนวคิดพ้ืนฐานการศึกษาแบบ Essentialism คือกลุม Non-Essentialism แลวหันมาใหความ
สนใจกับการศึกษาความหมายทางชาติพันธุในลักษณะท่ีเรียกวา ความเปนตัวตนทางชาติพันธุ โดย
การศึกษาในลักษณะนี้เปนการมองหาความหมายของชาติพันธุในลักษณะเปนกระบวนการสราง
ความหมายท่ีกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมชนตางๆ ขึ้นมาแทนท่ี 
 Fredrik Barth นักมานุษยวิทยาคนสําคัญคนหนึ่งท่ีมองความหมายทางชาติพันธุในมิติ
ของความเปนตัวตนทางชาติพันธุ โดย Barth เห็นวาไมสามารถอธิบายกลุมชาติพันธุโดยการยึด
หนวยทางวัฒนธรรม เพราะลักษณะท่ีถือวามีความสําคัญไมใชผลรวมของความแตกตางทางวัตถุ
วิสัย แตเปนความแตกตางท่ีผูกระทําถือวามีความสําคัญ เปนลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยางท่ี
ผูกระทําใชเปนเครื่องหมาย และตัวแทนของความแตกตาง ในขณะท่ีความแตกตางอ่ืนๆ อาจจะถือ
วาไมสําคัญ Barth ไดเปล่ียนมุมมองความเปนชาติพันธุไปสูกระบวนการจัดองคกรทางสังคม ให
ความสําคัญกับการนิยามของสมาชิกในกลุมในการปฏิสัมพันธกับกลุมอ่ืนๆ หรือเปนการธํารงรักษา
พรมแดนทางชาติพันธุ (Ethnic Boundary) ของกลุมนั่นเอง37   

งานศึกษาของ Fredrik Barth ท่ีสําคัญและสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษากลุม
ชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกคือ หนังสือเรื่อง Ethnic Groups and Boundaries: The 
Social Organization of Culture Difference38 ไดช้ีใหเห็นวา ลักษณะทางชาติพันธุคือ สมาชิกกลุม
ตองสํานึกตนเองวาเปนสมาชิกของกลุมนั้นๆ มีความรูสึกถึงความเปนพวกเดียวกัน ขณะเดียวกัน
สมาชิกกลุมชาติพันธุกลุมอ่ืนตางยอมรับความเปนสมาชิกภาพของกลุมนั้นๆ ดวยเชนกัน ความเปน
ชาติพันธุไมสามารถศึกษาไดอยางโดดๆ แตตองดูจากความสัมพันธท่ีสรางขึ้นมา Ethnicity ไมใช
แกนแทของวัฒนธรรม แตเปนเพียงรูปแบบท่ีนําเอาเนื้อหาตางๆ มาบรรจุไว เพ่ือแยกแยะใหเห็น
ความแตกตางระหวางกลุมเทานัน้ ความเปนตัวตนทางชาติพันธุหรืออัตลักษณทางชาติพันธุ (Ethnic 
Identity) เปนปรากฏการณท่ีล่ืนไหล ไมจําเปนท่ีจะตองมีขอบเขตท่ีแนนอนตายตัว และสามารถ

                                                
37 Fredrik Barth, “Introduction,” in Ethnic group and Boundaries : The Social Organization of Culture 

Difference, 1969, 14-15 อางถึงในคมลักษณ ไชยยะ, “ ‘กะเหรี่ยงใน/นอก’: ปฏิสัมพันธทางชาติพันธุ ณ อาณา
บริเวณชายแดน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), 10-11. 

38 Fredrik Barth, Ethnic group and boundaries: The Social Organization of Culture Difference 
(Boston: Little Brown, 1969) 
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เปล่ียนแปลงได ซ่ึงอัตลักษณของกลุมเกิดจากการรักษาพรมแดนทางชาติพันธุ และการขามไปมา
ระหวางพรมแดนเกิดขึ้นไดภายใตเง่ือนไขของการใชทรัพยากรท่ีจํากัดระหวางกลุมตางๆ ท่ีอยู
รวมกัน  

พรมแดนทางชาติพันธุ เปนพรมแดนทางสังคม กลุมชาติพันธุจะรักษาอัตลักษณของกลุม 
เม่ือสมาชิกของกลุมมีปฏิสัมพันธุกับสมาชิกของกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ การปฏิสัมพันธเปนแนวทางใน
การกําหนดขอบเขตของความเปนสมาชิกและวิถีในการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณของกลุม รวมท้ัง
เปนเสนแบงกลุมคนท่ีไมใชกลุมเดียวกันออกไป การรักษาพรมแดนทางชาติพันธุดังกลาว เปนการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมชาติพันธุท่ีมีวัฒนธรรมตางกัน แตในการปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมชาตพัินธุนี้ บางครั้งกลุมชาติพันธุตองลดการรักษาพรมแดนลง และอาจเกิดการขามพรมแดน
ทางชาติพันธุขึ้นได กลาวคือ พรมแดนชาติพันธุสามารถปรับเปล่ียนใหมีความเขมขนมากขึ้นหรือ
เส่ือมสลายลงไปไดเหมือนกับกลุมชาติพันธุซ่ึงขึ้นอยูกับบริบทแหงการปฏิสัมพันธในชวงเวลา
นั้นๆ  
 จากงานการศึกษาท่ีกลาวมา ลักษณะทางชาติพันธุมิใชส่ิงท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือ
สายโลหิต หากเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการหลอหลอม กอรูปขึ้นจากวิถีการดํารงชีวิตใน
ส่ิงแวดลอมตางๆ การปฏิสัมพันธกับสังคมหรือกลุมชนอ่ืนๆ ทําใหความเปนชาติพันธุหรือ          
อัตลักษณทางชาติพันธุเปนส่ิงท่ีเล่ือนไหลและเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาภายใตบริบทเง่ือนไขของ
การสรางความหมายและประวัติศาสตรทางสังคม ซ่ึงเปนแนวทางในการศึกษากลุมชาติพันธุ       
มอแกนไดวา อัตลักษณของความเปนกลุมชาติพันธุมอแกนเปนส่ิงท่ีสามารถปรับเปล่ียน เล่ือนไหล
ไดภายใตบริบทของความสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธกับองคกรท้ังหนวยงานจาก
ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ท่ีไดสรางชุดความรูในรูปแบบของวาทกรรมการพัฒนาท่ีมี
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีกระทําตอกลุมชาติพันธุมอแกน ซ่ึงทําใหเกิดการปรับเปล่ียน         
อัตลักษณของกลุมชาติพันธุนี้ สวนวาทกรรมการพัฒนาและภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจะสงผล
ใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนใหเล่ือนไหลไปในทิศทางใดนั้นเปน
ประเด็นท่ีจะทําการศึกษาเพ่ือคนหาคําตอบตอไป      
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ตอการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง มีเอกสาร 
ตํารา หนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีทําการศึกษาดังกลาวซ่ึงสามารถนํามา
เปนแนวทางในการศึกษาไดดังนี้ 
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        ชาวเล : ในงานวรรณกรรม     
 

              ประวัติศาสตรชาวเล 
 

 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณสึนามิ พ .ศ. 2547 ตอการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง กอนอ่ืนตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตรของชาวเลกอนวามีจุดกําเนิดหรือมีตํานานเกี่ยวกับ
กําเนิดชาวเลวามีมาอยางไรและมีการอพยพโยกยายอยางไร โดยมีนักวิชาการท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศไดทําการรวบรวมและศึกษาคนควาเกี่ยวกับกําเนิดของชาวเลไวดังนี ้
 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) และเสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันทน39 ได
กลาวถึงเรื่องราวประวัติศาสตรของชาวเลไวในลักษณะท่ีใกลเคียงกันวา พวกชาวเลไมไดเปนชน
พ้ืนเมืองเดิมของเกาะตางๆ ทางภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย แตเปนพวกท่ีอพยพเรรอนมา
จากท่ีอ่ืน สวนจะอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซีย หรือมาจากลุมแมน้ําแยงซีเกียงนั้น ยังไมสามารถ
ท่ีจะสรุปไดแนนอนและไมอาจระบุชัดลงไปวามีมาตั้งแตเม่ือไหร เนื่องจากการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับพวกชาวเลเปนไปดวยความยากลําบากเพราะชาวเลไมมีภาษาเขียนในการส่ือความหมายมี
แตภาษาพูดเทานั้น ดังนั้นการศึกษาคนควาประวัติศาสตรชาวเลจึงขาดหลักฐานในการอางอิงท่ี
พอจะนํามาเปนบรรทัดฐานในการศึกษาไดอยางแทจริง 

อาภรณ อุกฤษณ40 บันทึกจากคําบอกเลาจากชาวเลท้ังกลุมอูรักลาโวยและกลุมมอเก็นมี
ใจความสรุปไดวา พระเจาสูงสุดในโลกนี้มีอยูองคเดียวและเปนผูใหกําเนิดมนุษยมาคูหนึ่งคือ โตะ
อาดั๊บและโตะสิตีกาวา แลวท้ังคูใหกําเนิดเผาพันธุมนุษยตางๆ 7 คน โดยท่ีชาวเลเปนลูกคนโตมี
นิสัยดื้อรั้นไมยอมเรียนหนังสือจึงถูกสาปแชงใหอดอยากยากจน สวนนองๆ คือคนชาติตางๆ ไดร่ํา
เรียนจนมีความรูร่ํารวย สามารถสรางบานสรางเมืองได 
 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต41 ไดมีการรวบรวมและกลาวไววา ตนกําเนิดของชาวเล
นั้นไมอาจระบุชัดลงไปวามีมาตั้งแตเม่ือไร แตสันนิษฐานวาเม่ือชนเผาอินโดนีเซียพวกหนึ่งอพยพ
มาจากแผนดินใหญลงสูเกาะบอรเนียวก็เปนการเริ่มตนวิถีชีวิตแบบชาวเกาะท่ีนั่น และไดเกิด

                                                
39 กรมศิลปากร. กองโบราณคดี, ชาวเล : รายงานการศึกษาเบ้ืองตนทางดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. 

(กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526), 5 ; และเสาวลักษณ 
พงษธา โปษยะนันทน, “เรือนชาวเล,” วารสารอาษา 8,43 (2543) : 64. 

40 อาภรณ อุกฤษณ, “ตํานานชาวเล,” วารสารเมืองโบราณ 14, 3 (กรกฎาคม–กันยายน, 2531) : 71.   
41 “ชาวเล,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต 5. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย, 2542), 2032-2033. 
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เผาพันธุดยัค (Dyak) ขึ้น ดยัคพวกหนึ่งไดปกหลักอาศัยอยูบนเกาะจนกระท่ังกลายเปนบรรพบุรุษ
ของคนพ้ืนเมืองแหงเกาะบอรเนียว แตดยัคอีกพวกหนึ่งกลับชอบใชชีวิตเรรอนทํามาหากินอยูใน
ทองทะเลเรียกกันวา ดยัคทะเล (Sea Dyak) เคล่ือนยายอพยพมาตามแนวหมูเกาะจนถึงแหลมมลายู
และไดกลายเปนบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวมลายู แตยังมีบางพวกไมไดหยุดยั้งการเดินทางแสวงหา
ท่ีตั้งถ่ินฐานใหม พวกเขารอนเรตอลงมาทางชองแคบมะละกาออกสูบริเวณทะเลอันดามันไปตาม
แนวชายฝงทะเลตะวันตกของไทย และบางกลุมก็อพยพสูงขึ้นไปทางหมูเกาะตอนใตของประเทศ
สหภาพพมา อยางไรก็ตามชนเผาผูทองทะเลนี้ไดแบงออกเปนกลุมยอยๆ และยังคงสืบทอดการ
ดํารงชีวิตแบบอพยพเรรอนพักพิงตามเกาะตางๆ บริเวณหมูเกาะในทะเลอันดามัน ตอมาจึงไดฉายา
ใหมวา ยิปซีแหงทะเล (Sea Gypsy) 
 Ivanoff42 ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากหมอผีประจํากลุมมอแกนท่ีเกาะลําป ซ่ึงไดเลาถึง
ตํานานกําเนิดมอแกนวา กาลครั้งหนึ่งธิดาของกษัตริยประเทศจีน ไดมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับ
ผูชายสามัญชนคนหนึ่ง เรื่องนี้กลายเปนกรณอ้ืีอฉาว กษัตริยทรงทราบเรื่องจึงโกรธเปนอยางยิ่งและ
ไดขับไลเจาหญิงใหออกจากเมืองโดยใหเดินทางทางเรือ เรือของเจาหญิงไดลองมาทางแมน้ําขนาด
ใหญแลวออกสูทะเลกวางจนมาแวะพักอยูท่ีเกาะแหงหนึ่ง เจาหญิงไดใหกําเนิดพระโอรส และ
พระโอรสไดเติบโตอยูบนเกาะแหงนี ้เจาหญิงไดพูดกับลูกชายของตนวา ‘ใหเจาเตรียมหอกสําหรับ
แทงปลาและใหเดินไปตามชายฝงทะเลรอบเกาะแลวเจาจะเจอกับภรรยาของเจา’ พระโอรสไปตาม
คําท่ีแมบอกแลวไดเจอกับหญิงสาวโสดคนหนึ่ง ท้ังคูไดแตงงานกันและใหกําเนิดลูกชายโดยมีช่ือวา 
“มอแกน” สวนหอกท่ีเตรียมไปกก็ลายเปนอุปกรณในการทํามาหากินของชาวมอแกนในกาลตอมา 
 

 จากการรวบรวมจุดกําเนิดของชาวเลแสดงใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตแตดั้งเดิมของชาวเล
ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพวา มีการอพยพไปอยูอาศัยตามเกาะตางๆ วิถีชีวิตผูกพันอยูกับทองทะเลมา
ตั้งแตแรกเริ่ม ดังตํานานท่ี อาภรณ อุกฤษณ ไดรวบรวมไวแสดงใหเห็นถึงการมีวิถีชีวิตท่ีต่ําตอยของ
ชาวเลเม่ือเปรียบเทียบกับชนกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงแฝงดวยนัยของการดูถูกดูแคลนและสามารถบงบอกถึง
วิถีการดํารงชีวิตท่ียากจนขนแคนของชาวเล สวนวัฒนธรรมทางดานภาษา ชาวเลมีแตภาษาพูด ไมมี
ภาษาเขียน ภาษาพูดเปนวิธีการติดตอส่ือสารท่ีสะดวก รวดเร็ว และสามารถทําความเขาใจกนัไดงาย 
การอาศัยอยูแตในทองทะเลเสียเปนสวนใหญจึงไมมีความจําเปนตองใชภาษาเขียน และการอาศัยอยู
ในทะเลก็มีการอพยพโยกยายอยูเปนประจําเพ่ือหาแหลงอาหารท่ีมีความอุดมสมบูรณในการหลอ
เล้ียงชีวิต วิถีชีวิตท่ีตองอพยพโยกยายเปนประจํานั้นจึงไมตองใชการเขียนหรือภาษาเขียนในการ

                                                
42 Jacques Ivanoff, Moken and Semang : 1936-2004 Persistence and Change. (Bangkok : White Lotus, 

2005), 28. 
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ติดตอส่ือสาร ชาวเลกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกก็เชนกัน กอนท่ีจะมีการตั้งถ่ินฐานท่ีถาวร
ดังเชนในปจจุบันก็มีการอพยพโยกยายอยูเปนประจําและใชแตภาษาพูดในการส่ือสาร แตการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีถาวรไดเขามาปรับเปล่ียนอัตลักษณแหงการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวมอแกนใหแตกตาง
ไปจากเดิม 
 โดยภายในเสนพรมแดนของรัฐชาติไทยมีการพยายามท่ีจะแบงกลุมชาวเลออกเปนกลุม
ตางๆ ดังนี้ 

อาภรณ อุกฤษณ43 แบงชาวเลออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามแนวคติชนวิทยาคือ กลุมแรกเปน
กลุมชาติพันธุชาวเลท่ีเรียกวา “ชาวเลกลุมมอเก็น” (Moken) หรือมอแกน เปนกลุมชาวเลท่ีมีการตั้ง
ถ่ินฐานท้ังท่ีอยูบนเรือในทองทะเลและท่ีตั้งบานเรือนตามชายฝง กลุมท่ีอาศัยเรือเปนบานท่ีอยูอาศัย
นั้นเรียกวา มอเก็นปูเลา สวนพวกท่ีตั้งถ่ินฐานอยูริมชายฝงเรียกวา มอเก็นตามับ อีกกลุมหนึ่งคือ 
“ชาวเลกลุมอูรักลาโวย” ชาวเลกลุมนี้จะตั้งถ่ินฐานอยูบนเกาะเพียงอยางเดียว  
 นฤมล อรุโณทัย และคณะ44 ไดระบุไววาชาวเลในเมืองไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ ดวยกันคือ กลุมอูรักลาโวย ท่ีกระจายตัวอยูตามชายฝงทะเลและเกาะตางๆ ในทะเลอันดามัน
ทางภาคใตตอนลางของประเทศไทย เชน ในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูท่ีสิเหร ราไวย สะปา แหลมหลา 
และบานเหนือ สวนในจังหวัดกระบ่ี ตั้งบานเรือนอยูท่ีเกาะลันตาใหญและชุมชนบนเกาะจํา ใน
จังหวัดสตูลท่ีหมูบานบนเกาะอาดังและเกาะหลีเปะ อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมมอแกลน ซ่ึงจะพบไดตาม
หมูบานในอําเภอตางๆ ของจังหวัดพังงา เชน ชุมชนมอแกลนเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี ชุมชน 
มอแกลนบานน้ําเค็ม บานทับตะวัน บานทุงหวา อําเภอตะกั่วปา และชุมชนมอแกลนบานไทยใหม 
อําเภอทายเหมือง เปนตน และชาวเลกลุมสุดทายคือ กลุมมอแกน เปนกลุมท่ีรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชนไดมากท่ีสุดในบรรดากลุมชาวเลท้ัง 3 กลุม โดยกลุมมอแกนตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเกาะสุรินทร 
จังหวัดพังงา บานราไวย จังหวัดภูเก็ต และเกาะพยาม เกาะสินไห เกาะเหลาท่ีจังหวัดระนอง และยัง
มีอีกเปนจํานวนมากท่ีหมูเกาะมะริด ในประเทศสหภาพพมา 
 การตั้งถ่ินฐานของชาวเลกลุมตางๆ ท่ีกลาวมา แสดงใหทราบวาวิถีชีวิตของชาวเลนาจะเคย
มีความสัมพันธกันมากอนซ่ึงอาจจะเปนเครือญาติกันก็เปนได การแบงเขตพรมแดนการปกครอง
เปนรัฐชาติทําใหกลุมชาวเลท่ีเคยอยูดวยกันหรือติดตอสัมพันธกัน ถูกแบงออกเปนกลุมตางๆ ตาม
แนวเสนแบงเขตแดนของรัฐชาติ รวมท้ังการแบงเขตปกครองภายในประเทศออกเปนจังหวัดก็ทํา

                                                
43 อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ : ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณีศึกษาชุมชนบาน

หัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 15-16. 

44 นฤมล อรุโณทัย และคณะ, วิถีชีวิตมอแกน, 2. 
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ใหชาวเลถูกแบงออกเปนกลุมคนของจังหวัดตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบถึงการเดินทางติดตอสัมพันธ
ระหวางกลุมชาวเลดวยกัน โดยเฉพาะกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท่ียังไมไดรับสิทธิและ
สัญชาติไทย จึงมีขอหามมิใหเดินทางออกนอกจังหวัดท่ีตนเองอาศัยอยู มิฉะนั้นจะถือวามีความผิด
ตามกฎหมาย ส่ิงเหลานี้ทําใหความสัมพันธของชาวเลกลุมตางๆ ตองหางเหินกันออกไปจนอาจจะ
ถึงขั้นขาดการติดตอกันก็เปนได   
 การทราบถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตรและการแบงกลุมของชาวเลกลุมตางๆ รวมท้ังกลุม 
มอแกน สามารถฉายใหเห็นภาพของการดํารงวิถีชีวิตของชาวมอแกนท่ีมีการยายถ่ินฐานเปนประจํา
ไดอยางคราวๆ  
 

              วิถีชีวิตชาวมอแกน  
 

 วิถีชีวิตของมอแกนนั้นผูกพันอยูกับเรือมาตั้งแตอดีต เพราะยังชีพดวยการหากุง หอย ปู 
ปลา มาเปนอาหารและนําไปแลกกับส่ิงของเครื่องใชท่ีตองการ เม่ือถึงฤดูมรสุมก็จะหลบคล่ืนลม
ขึ้นไปพักตามชายหาดหรือเกาะตางๆ เม่ือหมดฤดูมรสุมก็ออกเรรอนใชชีวิตอยูในทองทะเล
เหมือนเดิม และดวยเหตุท่ีวามอแกนมีความผูกพันอยูกับเรอืและทะเลตั้งแตเดก็ๆ จึงมีความสามารถ
ในการดําน้ําไดเปนเวลานานๆ เพ่ือหาสัตวทะเลโดยอาศัยเพียงชนักสําหรับแทงปลาเทานั้น45 การท่ี
มอแกนสามารถดําน้ําไดเปนเวลานานๆ เนื่องจากขณะท่ีดําน้ํานั้นพวกเขาจะหายใจออกมาทีละนอย
ตามไรฟนเพ่ือชวยถนอมออกซิเจนในรางกายนั้นเอง จึงทําใหเห็นภาพพวกมอแกนเวลาดําน้ําจะยิ้ม
อยูตลอดเวลา และจากความสามารถในการดําน้ําไดลึกและนานจึงทําใหแกวหูของมอแกนสวน
ใหญแตกเพราะในน้ําทะเลมีความกดดันมาก เม่ือแกวหูแตกแลวมอแกนสามารถดําน้ําไดลึกและ
นานโดยไมปวดแกวหูอีก46 ความสามารถพิเศษอีกอยางหนึ่งของพวกมอแกนคือ การสามารถ
สังเกตแหลงท่ีอยูอาศัยและชวงเวลาท่ีปลาชุกชุม ตลอดจนสถานท่ีตางๆ ในทะเลไดอยางแมนยํา 
 ในอดีตชาวมอแกนจะออกหาสัตวทะเลโดยใชวิธีการแบบงายๆ แตสภาวการณในปจจุบัน
ท่ีเทคโนโลยีและความเจรญิกาวหนาทางวัตถุขยายเขาไปในกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จึง
ไดมีการพัฒนาอาชีพของตนเองใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน เม่ือผูชายออกหาปลา ผูหญิงก็จะ
เก็บเปลือกหอยสวยงามตามชายหาดและในทะเลเพ่ือนํามาขายใหกับนักทองเท่ียว เพราะการออก
เรือจับสัตวน้ําเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน นอกจากจะหาเปลือกหอย    

                                                
45เสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันท, “เรือนชาวเล”, 65.   
46 สมบุญ อนรรฆรวิต, “ชาวเล : ยิปซีแหงทองทะเล,” วารสารกินรี 11,5 (2537) : 85. 
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เปนรายไดเสริมแลว ผูหญิงมอแกนจะเก็บหาอาหารริมชายฝง เชน ตามชายหาด แนวปะการัง หรือ
โขดหิน47 เปนตน   

การอาชีพท่ีเคยทําเพียงเพ่ือเล้ียงครอบครัวอยางพอเพียงของชาวมอแกนตองมีการ
เปล่ียนแปลงตามสภาวการณของภาวะความทันสมัยในสังคม เพ่ือรองรับกับความตองการทางดาน
รางกายและจิตใจ เชน ความสะดวกสบาย การพักผอนหยอนใจท่ีผานทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน 
การดูโทรทัศน ดูภาพยนตรจากวีซีดี ดีวีดี เปนตน นอกจากการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตดานการ
ประกอบอาชีพแลว เครื่องมือในการประกอบอาชีพและท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนก็มีการ
เปล่ียนแปลงกลาวคือ เรือท่ีใชในการหาสัตวทะเลเปล่ียนจากเรือกาบางและเรือแจวเล็กมาเปนเรือ
หัวโทงท่ีใชเครื่องยนตในการขับเคล่ือน และบานท่ีอยูอาศัยจากท่ีเคยอยูบนเรือกาบางเปล่ียนมาเปน
การตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยถาวรบริเวณหาดริมชายฝง48  
 จากการรวบรวมขอมูลทางดานวิถีชีวิตของชาวมอแกนจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ แสดง
ใหเห็นถึงการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นกับสังคมของกลุมชาติพันธุมอแกน โดยไดรับอิทธิพลจากการ
พัฒนาใหมีความทันสมัยและมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น มอแกนแตละกลุม
พ้ืนท่ีจะไดรับอิทธิพลของแนวทางการพัฒนาจากกลุมองคกรตางๆ ท่ีคอนขางแตกตางกันจึงทําให
ไดรับผลกระทบซ่ึงนําไปสูการแปรเปล่ียนในวิถีการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป  

 นอกจากขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุชาวเลจากงานศึกษาตางๆ ท่ีกลาวมาแลวนั้น
ยังมีขอมูลเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนา หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนากลุมชาติพันธุ
ตางๆ ดังนี ้
 
  การพัฒนา: แนวทางการทํางานกับกลุมชาติพันธุและพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ 
 

 Simpson & Yinger49 ไดกลาวไววา การกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินการตอชนกลุมนอยมีอยู
ดวยกัน 3 แบบคือ 
         1. การใชนโยบายแยกพวก (Segregation) นโยบายแบบนี้ไดแก การท่ีชนกลุมใหญ
ของประเทศกับชนกลุมนอยแยกกันในลักษณะตางคนตางอยู ไมมีการติดตอสัมพันธกัน ซ่ึงปจจุบัน
                                                

47 นฤมล อรุโณทัย และคณะ, ชีวิตพวกเราชาวมอแกน...หมูเกาะสุรินทร พังงา (กรุงเทพฯ : โครงการนํา
รองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 6. 

48 นฤมล อรุโณทัย และคณะ, วิถีชีวิตมอแกน, 16-18. 
49 George E.Simpson and Yinger, J.M., “Racial and Cultural Minorities,” 1965, 18-19 อางถึงใน 

ไพโรจน พรพันธุอนุวงศ, “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชาวเล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 14. 
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นโยบายแบบนี้เกือบจะไมมีประเทศใดในโลกนํามาใช เพราะเปนนโยบายท่ีไมอาจใชแกปญหาเรื่อง
ชนกลุมนอยท้ังในระยะใกลหรือระยะไกลได 
         2. การใชนโยบายรวมพวกหรืออยูดวยกัน (Integration) นโยบายแบบนี้ไดแก การท่ี
รัฐบาลปลอยใหชนกลุมนอยรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของพวกตนไว 
แตขณะเดียวกันก็มีการติดตอสัมพันธกับชนกลุมใหญของประเทศนั้น และชนกลุมนอยตองมีความ
จงรักภักดีตอประเทศเปนสวนรวมดวย 
         3. การใชนโยบายผสมกลมกลืนชาติ (Assimilation) นโยบายแบบนี้ไดแก การท่ี
รัฐบาลพยายามใหชนกลุมนอยผสมกลมกลืนเขากับชนกลุมใหญ โดยผานกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การพยายามใหชนกลุมนอยคอยๆ เปล่ียนวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนใหผสมกลมกลืนเขากับชนกลุมใหญไปในท่ีสุด 
 นโยบายในการดําเนินการกับกลุมชาติพันธุท่ีกลาวมานั้น ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ในการปฏิบัติกับกลุมชาติพันธุในหลากหลายแนวทาง ซ่ึงการดําเนินงานกับชาวเขาท่ีถือเปนกลุม
ชาติพันธุหนึ่งท่ีมีหลากหลายเผาพันธุนั้น งานเขียนของอมรา พงศาพิชญ ในหนังสือ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม)50 ในประเด็น ปฏิสัมพันธ
ทางชาติพันธุและวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย ไดฉายภาพใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนากลุมชาติ
พันธุชาวเขาในสองทัศนะคือ ชาวเขาในบริบทนิเวศและชาวเขาในทัศนะรัฐบาล ในสวนของชาวเขา
ในทัศนะรัฐบาลนั้นนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาไดแบงออกเปน 3 ยุคคือ  

ยุคแรก นโยบายพัฒนาชาวเขา มีการจัดตั้งนิคมสรางตนเองของชาวเขา จัดตั้งศูนยพัฒนา
และสงเคราะหชาวเขา ทําหนาท่ีในการเกษตรบนภูเขา เปนศูนยกลางในการอํานวยการของหนวย
พัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเคล่ือนท่ี ศูนยวิจัยชาวเขา และโครงการชาวเขาสัมพันธ เชน โครงการ
ธรรมจาริก โครงการจัดนําอาสาสมัครขึ้นไปชวยพัฒนาชาวเขา จัดตั้งหนวยพัฒนาชาวเขาใหมี
สํานึกในความเปนไทยโดยมีนโยบายผสมกลมกลืนซ่ึงใชคําวา นโยบายรวมพวก หรือนโยบาย
บูรณาการ ชาวเขาใหเปนคนไทย การใหสัญชาติไทยแกชาวเขาท่ีเกิดในประเทศไทย และการให
ชาวเขาบางสวนไดรับบัตรประจําตัวประชาชนท่ีมีลักษณะเหมือนบัตรประจําตัวประชาชนท่ัวไป
หรือเรียกวา บัตรขาว เพ่ือชวยสรางสํานึกความเปนไทยใหแกชาวเขา ตอมามีการใหบัตรสีตางๆ 
เชน สีชมพู แกชาวเขาเพ่ือเปนการเพ่ิมสิทธิตางๆ ท่ีชาวเขาจะไดรับจากรัฐชาติไทย นโยบายในชวง
นี้ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวกับชาวเขาเปนนโยบายท่ีใหความชวยเหลือแกชาวเขา และไมใหมีนโยบายท่ีมี
ผลทําใหชาวเขารูสึกวาถูกกีดกันหรือถูกเลือกปฏิบัติ ปฏิกิริยาของชาวเขาตอรัฐบาลจึงไมได มี
                                                

50 อมรา พงศาพิชญ, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม), 180-
200. 
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ลักษณะตอตานรัฐบาล ทําใหงายตอการปกครองและควบคุมกลุมชาติพันธุชาวเขาซ่ึงสนองนโยบาย
เรื่องความม่ันคงและกลยุทธชวงชิงประชาชนในชวงท่ีมีภัยคอมมิวนิสตคุกคามของรัฐบาล 

 ยุคท่ีสอง เปนนโยบายแกไขปญหาการปลูกฝนเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2512 และจัดตั้งสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในปพ.ศ. 2519 มีการสรางความสํานึกในความเปนไทยอยาง
ตอเนื่อง พยายามลดการปลูกฝนของชาวเขาโดยสงเสริมใหมีรายไดจากอาชีพอ่ืนแทนการปลูกฝน 
และมีการพัฒนาความเปนอยูขั้นพ้ืนฐานใหใกลเคียงกับคนไทยพ้ืนราบ การกระจายบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน โภชนาการ การศึกษาภาคบังคับ และขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของรวมท้ัง
ดําเนินการวางแผนครอบครัวและควบคุมการยายถ่ินท่ีอยูของชาวเขา  

ยุคท่ีสาม เปนการจัดทําแผนแมบทเพ่ือแกไขปญหาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเริ่มในปพ.ศ. 2532 
ลักษณะของงานเปนความตอเนื่องมาจากยุคกอนๆ แตท่ีมีการเนนในชวงนี้คือ การจัดการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม มีการออกพระราชบัญญัติปาไมขึ้นมาทําใหเกิดกรณีพิพาททางกฎหมายระหวางชาวเขา
และหนวยงานทางราชการหลายตอหลายครั้งจวบจนถึงยุคปจจุบัน 

ในสวนของการเรียกรองสัญชาติไทยของกลุมชาวเขาซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับกลุมชาติ
พันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกนั้นไดมีงานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูลขาวสารใน
การขอสัญชาติไทยของชนกลุมนอยในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ของสุริยา สมบูรณ 51 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของชนกลุมนอยในพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
มีการแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ในเรื่องการขอสัญชาติไทยจากแหลงขอมูลท้ังจากญาติพ่ีนองและ
เจาหนาท่ีของทางภาครัฐ เชน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีอําเภอ เปนตน กระบวนการแสวงหาขอมูล
ขาวสารดังกลาวทําใหชนกลุมนอยสามารถรับรูถึงขั้นตอน วิธีการในการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยในทุก
ระยะของกระบวนการ ตั้งแตชวงเวลากอนท่ีจะเริ่มขอสัญชาติ ชวงเวลาท่ีอยูในระหวางการขอ
สัญชาติ และชวงเวลาท่ีไดมาซ่ึงสัญชาติไทยแลววามีสิทธิท่ีพึงกระทําไดและไมสามารถกระทําได
อยางไรบาง เปนตน ในกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารมีขอนาสังเกตวา ไมมีหนวยงานขององคกร
พัฒนาเอกชนใดเขามามีสวนเกี่ยวของในกระบวนดังกลาวจึงทําใหเปนตัวอยางของการศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบกับกระบวนการรับรูขอมูลขาวสารของกลุมชาติพันธุมอแกนในการขอสัญชาติไทย ซ่ึง
มีท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามามีบทบาทในการดําเนินเรื่องขอสัญชาติไทย
ใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนภายใตตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
พ.ศ. 2548 
                                                

51 สุริยา สมบูรณ. “กระบวนการแสวงหาขอมูลขาวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุมนอยในเขต
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
28 

นอกจากประเด็นในเรื่องของการขอสัญชาติไทยใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนแลวนั้น การ
จัดสวัสดิการในดานตางๆ ยังเปนสวนหนึ่งของการดํารงวิถีชีวติภายในขอบเขตรัฐชาติของไทยจาก
งานการศึกษาของธนา วสรานนท ในเรื่อง แนวทางในการจัดสวัสดิการใหแกชนกลุมนอยในจังหวัด
ภาคใต : จากกรณีศึกษาเร่ืองของชาวเลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา52 ซ่ึงไดมีการศึกษาถึงปญหาและ
ความตองการของชาวเลเพ่ือนําไปสูแนวทางในการจัดสวัสดิการ กลาวคือ การสอบถามถึงวิถีการ
ดํารงชีวิตในดานตางๆ เชน การประกอบอาชีพ การใชจายเงินทอง การศึกษาเลาเรียนของบุตรหลาน 
การดูแลดานสุขอนามัย เปนตน และสอบถามถึงปญหาและความตองการของชาวเลท่ีตองไดรับการ
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การแกไขปญหาหนี้สิน การจัดการดานสุขอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม ความตองการมีท่ีดินเปนของตนเอง การสงเสริมอาชีพในดานตางๆ และความตองการ
ใหมีบริการกูยืมเงินโดยเสียดอกเบ้ียในอัตราต่ําเพ่ือการลงทุน เปนตน  

ขอมูลจากการศึกษาเหลานี้  ยังเปนการปูพ้ืนฐานแนวคิดในการจัดสวัสดิการและพัฒนา
กลุมชาติพันธุชาวเลในจังหวัดภูเก็ตและพังงาขององคกรตางๆ ในชวงเวลานั้นดวย ซ่ึงองคกรท่ีเขา
ไปจัดสวัสดิการและพัฒนาชาวเลมากท่ีสุดในชวงเวลานั้นคือ สถานีอนามัย โดยการใหบริการใน
ดานการตรวจวัดสุขภาพ รักษาโรค และวางแผนครอบครัว รวมท้ังยังมีเจาหนาท่ีประมง เจาหนาท่ี
พัฒนาชุมชน และเจาหนาท่ีประชาสงเคราะห เขาไปใหความชวยเหลือแตจะอยูภายในขอบขาย
ภาระงานของตนเทานั้น นอกจากนั้นยังมีองคกรคริสตศาสนาท่ีเขามาเผยแพรศาสนาไดใหความ
ชวยเหลือชาวเลในดานตางๆ เชนกัน ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐเขาไปมีสวนรวม
ในการสงเคราะหและพัฒนาชาวเลเปนอยางมาก แตดวยพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีมีมาก
ขึ้นเปนลําดับ ทําใหหนวยงานภาครัฐไมไดใหความสนใจกับกลุมชาติพันธุชาวเลเหมือนเชนเคย 
กลับกลายเปนภาระงานขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีตองเขามาดูแลชนกลุมนี้แทน งานการศึกษาช้ินนี้
จึงเปนแนวทางในการศึกษาถึงการจัดสวัสดิการใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนในปจจุบันเปนอยางดี  

งานการศึกษาท่ีอางถึงขางตนอยูในชวงเวลากอนเกิดเหตุการณสึนามิ ซ่ึงภายหลังเหตุการณ   
สึนามิ พ.ศ. 2547 ทําใหประเด็นการขอสัญชาติไทยและจัดสวัสดิการใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนมี
ความสําคัญและไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น มีองคกรตางๆ ท่ีเขาไปพัฒนาและสงเคราะหในพ้ืนท่ีท่ี
ประสบภัยพิบัติท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีชวยเหลือผูประสบภัยรวมถึงกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ

                                                
52 ธนา วสรานนท. “แนวทางในการจัดสวัสดิการใหแกชนกลุมนอยในจังหวัดภาคใต: จากกรณีศึกษา

เรื่องของชาวเลในจังหวัดภูเก็ตและพังงา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522) 
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เหลาหนานอกดวย ศิริพร สโครบาเนค และวรัญญา เกื้อนุน จากมูลนิธิผูหญิง53 ไดกลาวถึงการ
ทํางานของมูลนิธิผูหญิงท่ีเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติ และไดทําการสํารวจการพัฒนาและ
สงเคราะหภายหลังเหตุการณสึนามิ เชน การสํารวจสภาพทางจิตใจของผูหญิงในพ้ืนท่ีประสบภัย
พิบัติรวมถึงพ้ืนท่ีของมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกดวย ทําใหเห็นวาสุขภาพจิตของผูหญิงตอง
ไดรับการเยียวยารักษาเปนการดวน ผลการสํารวจไดถูกจัดสงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

 นอกจากนั้นยังมีการกลาวถึง การใหความชวยเหลือของหนวยงานท้ังภาครัฐและองคกร
เอกชนตางๆ ในพ้ืนท่ีประสบภัย เชน การใหถุงยังชีพ การสรางท่ีพักท้ังช่ัวคราวและถาวร การใหเงิน
สงเคราะหแกผูประสบภัย การชดเชยเครื่องมือและปจจัยในการผลิต และการชดเชยรายไดท่ีสูญเสีย  
เปนตน และยังกลาวถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณสึนามิและการพัฒนาขององคกรตางๆ 
เชน ทําใหเกิดการสรางชีวิตใหมของครอบครัวท่ีประสบภัย เกิดความรุนแรงกับผูหญิงและเด็กท่ียาย
ท่ีอยูใหม เชน การลวงละเมิดทางเพศ เปนตน ภาวะหนี้สินท่ีเกิดจากการใหความชวยเหลือ เชน การ
ใหทุนกูยืมของหนวยงานตางๆ ซ่ึงขาดการประสานงานกันอยางรอบดาน เปนตน ผลการศึกษาและ
สํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาและสงเคราะหกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอกภายหลังเหตุการณสึนามิไดเปนอยางด ี

นอกเหนือไปจากมูลนิธิผูหญิงซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขาไปทํางานในพ้ืนท่ีประสบ
ภัยพิบัติสึนามิแลว ยังมีองคกรทางดานศาสนาท่ีเขามามีสวนเกี่ยวของกับงานพัฒนาและสงเคราะห
ผูประสบภัยสึนามิรวมถึงกลุมชาติพันธุมอแกนดวยนั้นคือ องคกรศาสนาคริสต  

องคกรศาสนาคริสตไดเขามาทํางานกับชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุตั้งแตในชวงป ค.ศ. 
1858 แลว โดยมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian missionaries) ซ่ึงเริ่มตน
การทํางานในภาคเหนือของประเทศไทยกับกลุมชาวเขา แตการทํางานในการเผยแพรศาสนานั้นไม
คอยประสบความสําเร็จ จนกระท่ังในป ค.ศ. 1950 สมาคมมิชชันนารีอเมริกันแบบติสท (American 
Baptist Missionary Fellowship) ไดเขามาทํางานและเริ่มประสบความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง
ความคิดในการนับถือศาสนาของชาวเขาท่ีอยูตามแนวชายแดนไทย54 ซ่ึงเห็นไดจากสวนหนึ่งของ
งานศึกษาของมนัส ขันธทัตบํารุง (2508) เรื่อง การสงเคราะหชาวเขาในภาคเหนือของตํารวจภูธร

                                                
53 ศิริพร สโครบาเนค และวรัญญา เกื้อนุน, ชนช้ัน ชายขอบ เพศสภาพ และภัยพิบัติกรณีสึนามิกับ

ผลกระทบตอผูหญิง (กรุงเทพฯ : มูลนิธิผูหญิง, 2550) 
54 Roland Platz, “Buddhism and Christianity in Competition? Religious and Ethnic Identity in Karen 

Communities of Northern Thailand,” Journal of Southeast Asian Studies 34, 3 (October 2003) : 477.  
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ชายแดน55 โดยองคกรคริสตศาสนาท่ีทํางานกับชาวเขาในระยะแรกมี 2 องคกรหลัก คือ คณะ
อเมริกันแบบติสท (American Baptist) และคณะโอเอมเอฟ (Overseas Missionary Fellowship : 
OMF) โดยมีจุดประสงคในการเผยแพรศาสนาคริสตเปนหลัก แตก็มีการชวยเหลือและแนะนําใน
เรื่องการเกษตรกรรม เชน การเพาะปลูก โดยการแจกจายเมล็ดพันธุพืชตางๆ เชน กาแฟ ขาวโพด 
ไมผล ฯลฯ การสงเสริมการเล้ียงสัตว โดยการแจกจายพันธุสุกร ไก และแกะ รวมท้ังยังมีการจัดตั้ง
ไรทดลองซ่ึงใชในการคนควาและทําการผสมพันธุพืชและสัตวใหเหมาะสมตอการท่ีจะนําไปปลูก
หรือเล้ียงบนเขา และยังใหความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลดวย เชน การส่ังสอนเกี่ยวกับ
การปองกันโรคภัยไขเจ็บ การรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชน เปนตน 

การทํางานขององคกรคริสตศาสนากับกลุมชาติพันธุไดแพรขยายอยางรวดเร็วจนลงมาถึง
กลุมชาติพันธุมอแกนทางภาคใตของประเทศไทย หลังการเกิดเหตุการณภัยพิบัติสึนามิเม่ือวันท่ี 26 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 องคกรคริสตศาสนาไดเขาใหความชวยเหลือผูประสบภัยในทุกกลุมชนรวมถึง
กลุมชาติพันธุมอแกนดวย จากการศึกษาของพิกุล สิทธิประเสริฐกุล (2550) สึนามิกับองคกรศาสนา
คริสต : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัย     
สึนามิ กรณีศกึษา บานทุงหวา บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา56 ไดสะทอนให
เห็นถึงการใหความชวยเหลือและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากการใหความ
ชวยเหลือท่ีมีตอผูรับความชวยเหลือซ่ึงกลุมหลักๆ ทางคริสตศาสนาท่ีใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ี
ประสบภัยมี 3 กลุมคือ  

        องคกรพัฒนาอาชีพ ท่ีใหความชวยเหลือดานการสงเสริมสุขภาพโดยเฉพาะกลุมสตรี
วัยเจริญพันธุและเด็ก การสงเสริมอาชีพ การศึกษาและพัฒนาชุมชน  

        มูลนิธิทางคริสตศาสนา ใหความชวยเหลือโดยการสรางบานถาวร ซอมแซมบาน หรือ
บริจาคขาวของเครื่องใชในครัวเรือน การรักษาพยาบาล และการใหทุนการศึกษา 

        กลุมคริสตศาสนิกชนนิกายเดียวกัน เชน อเมริกันแบบติสต กลุมเหลานี้จะใหความ
ชวยเหลือตามการรองขอของผูประสบภัยเทาท่ีสามารถระดมการบริจาคมาได การทํางานไม
ตอเนื่องเพราะตองระดมทุนอยูเปนระยะๆ การชวยเหลือจึงมีหลากหลายรูปแบบ  

                                                
55 มนัส ขันธทัตบํารุง. “การสงเคราะหชาวเขาในภาคเหนือของตํารวจภูธรชายแดน” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2508) 
56 พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต : ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ

ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา 
จ.พังงา (เชียงใหม : โรงพิมพสุเทพการพิมพ, 2550) 
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การทํางานของท้ังสามกลุมในพ้ืนท่ีของการศึกษาไมปรากฏวามีเปาหมายหรือเง่ือนไขใน
การใหความชวยเหลือท่ีผูรับความชวยเหลือตองเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต ซ่ึงเปนปรากฏการณ
ท่ีคอนขางจะแตกตางจากงานการศึกษาขางตนและแนวทางในการทํางานขององคกรคริสตศาสนา
โดยท่ัวไปดวย นอกจากการชวยเหลือแลวผลกระทบของการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ไดทํา
ใหเกิดกรณีพิพาทในเรื่องท่ีดินอยูอาศัยขึ้นในชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษาดังกลาว มีการตอสูและแสดง
ตนของชาวมอแกนผานทางส่ือสารมวลชนและการประชุมตางๆ เพ่ือเรียกรองสิทธิในการอยูอาศัย
ในท่ีดินเดิมของชาวมอแกน และภายใตการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชนตางๆ รวมถึงองคกร
ทางคริสตศาสนาดวยจึงทําใหชาวมอแกนสามารถกลับเขาไปอยูภายในพ้ืนท่ีเดิมได ซ่ึงมีลักษณะท่ี
คลายคลึงกับปญหาของชาวมอแกนในพ้ืนท่ีบานเกาะเหลาหนานอกเชนเดียวกัน และท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการใหความชวยเหลือขององคกรคริสตศาสนาสามารถแบงไดเปน 3 
ระดับดวยกันโดยมีผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้

ระดับบุคคล ผลกระทบในดานบวก เชน สามารถเปนท่ีพ่ึงทางใจไดโดยองคกรคริสต
ศาสนาจะนําเอาผูท่ีมีจิตวิทยาในการฟนฟูสภาพจิตใจ เชน นักบวช เขามาชวยเยียวยาสภาพทาง
จิตใจของผูประสบภัยในชวงระยะแรกภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ และใหความชวยเหลือท่ี
ตรงจุด เห็นผล และรวดเร็ว แตก็มีผลกระทบในดานลบเชนกันกลาวคือ การทํางานขององคกร
คริสตศาสนาจะทําใหคนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนชาวมอแกนท่ีมีการนับถือผีบรรพบุรุษไมกลาท่ีจะขอรับ
ความชวยเหลือ เนื่องดวยการเกรงกลัววาจะตองเปล่ียนไปนับถือคริสตศาสนาซ่ึงผิดกับหลักของ
ความเช่ือดั้งเดิม จึงทําใหสูญเสียโอกาสในการไดรับความชวยเหลือ 

ระดับครอบครัว ผลกระทบดานบวกของการใหความชวยเหลือจากองคกรคริสตศาสนาใน
ระดับครอบครัวนี้จะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับผลกระทบดานบวกในระดับบุคคล สวนผลกระทบใน
ดานลบอาจมีแนวโนมเกิดความขัดแยงภายในวงศเครือญาติดวยกันจากสาเหตุของการเปล่ียนไปนับ
ถือคริสตศาสนาซ่ึงภายในชุมชนสวนใหญยังคงมีการนับถือผีบรรพบุรุษเปนหลักอยู 

ระดับชุมชน ผลในดานบวกของการใหความชวยเหลือคือ ทําใหเกิดการสงเสริมการพัฒนา
ชุมชน เชน การพัฒนาอาชีพคนในชุมชน การใหความชวยเหลือดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ
โดยไมคิดดอกเบ้ีย การสงเสริมการออม เปนตน ผลกระทบในดานลบท่ีอาจเกิดขึ้น เชน การ
กระทบกระเทือนตอการปกครองตามธรรมชาติในชุมชนท่ีมีผูนําอยางไมเปนทางการคอยดูแลความ
เปนอยูและความสงบเรียบรอยของชุมชน และผูนําทางพิธีกรรมท่ีเปนศูนยรวมทางจิตวิญญาณของ
คนในชุมชน ซ่ึงสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการเริ่มเปล่ียนแปลงการนับถือศาสนาของชาวมอแกนใน
ชุมชน การละท้ิงความเช่ือดั้งเดิม บทบาทของผูนําดังกลาวลดลง ศูนยกลางในการยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจภายในชุมชนเริ่มจางหายจนนําไปสูการแตกสลายของความเปนชุมชนไดในท่ีสุด และการให
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ความชวยเหลือขององคกรคริสตศาสนาท่ีมักเขาไปชวยเหลือผูดอยโอกาสในลําดับทายๆ ของ
ชุมชน เปนการเติมเต็มชองวางจากการใหความชวยเหลือของสวนอ่ืนๆ การเลือกชวยคนบางกลุม
แตไมชวยบางกลุมภายในชุมชนเดียวกันนั้นอาจทําใหคนท่ีไมไดรบัเลือกในการใหความชวยเหลือมี
ความรูสึก “เปนอ่ืน” ในชุมชนไดจนในท่ีสุดอาจทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชนก็เปนได 

จากงานการศึกษาการพัฒนากับการทํางานกับกลุมชาติพันธุและพ้ืนท่ีประสบภัยสึนามินั้น
ทําใหเห็นถึงแนวทางในการศึกษากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกในหลายประเด็น 
อาทิเชน กระบวนการในการดํารงอยูของชาวมอแกนในสังคมไทย การเรียกรองสัญชาติไทย 
แนวทางและการจดัสวัสดิการใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน การ
ทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ไมวาจะเปนองคทางดานศาสนา องคกรดานสิทธิมนุษยชน 
องคกรทางชาติพันธุ ฯลฯ สามารถนําไปปรับใชและเปรียบเทียบกับการศึกษาการทํางานขององคกร
พัฒนาเอกชนในกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกไดอยางดียิ่ง  

 
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะบางสวนท่ีตองทําความเขาใจกอนเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในการศึกษา กลาวคือ 
 1. บานเกาะเหลาหนานอก ตามการแบงเขตการปกครองของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 
ชุมชนบานเกาะเหลาตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 และมีช่ือเรียกเพียงแควา “บานเกาะเหลา” แตดวยเหตุท่ี
สภาพทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีท่ีมีการแบงเปนหนานอกกับหนาใน และหนานอกเปนท่ีอยูอาศัยของ
ชาวมอแกน ผูศึกษาจึงขอเพ่ิมเติมคําวา “หนานอก” ตอในสวนทายของ “บานเกาะเหลา” จึง
กลายเปนคําวา “บานเกาะเหลาหนานอก” เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจวาเปนชุมชนของกลุมชาติพันธุมอแกน
ท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ 
 2. อัตลักษณ ในการศึกษานี้ หมายถึง ความเปนชาติพันธุท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับ
สังคมภายนอกภายใตบริบทของการดําเนินงานพัฒนาหรือวาทกรรมการพัฒนาของกลุมองคกร
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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บทที่ 2 

 
มอแกนบานเกาะเหลาหนานอก: ประวัติศาสตร ชาติพันธุ และการดํารงอยู 

 
 กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก เปนกลุมชนกลุมหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร   
ชาติพันธุ และการดํารงอยูของวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมท่ีคอนขางจะแตกตางจากกลุมคนสวนใหญ
ของสังคมไทย เนื้อหาในสวนนี้จึงเปนการนําเสนอภาพของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกตั้งแตอดีตผานจุดเปล่ียนในชวงเวลาตางๆ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ชวงเวลาคือ ชวงแรกตั้งแต
อดีตจนถึงการอพยพเขามาอยูท่ีเกาะเหลาของชาวมอแกนในป พ.ศ. 2516 ชวงท่ีสอง พ.ศ. 2516 ถึง
กอนการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 และชวงท่ีสาม หลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) แตกอนจะกลาวถึงวิถีการดํารงชีวิตของชาวมอแกนในชวงเวลาตางๆ นั้น 
จะฉายภาพใหเห็นถึงขอมูลท่ัวไปของชุมชนเกาะเหลา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจถึงการ
ดํารงชีวิตของชาวมอแกน    
 
1. ชุมชนบานเกาะเหลา: พ้ืนที่แหงความแตกตางทางชาติพันธุ 
 

1.1 ประวัตศิาสตรชุมชน 
 

 เกาะเหลา1 เปนเกาะเล็กๆ ตั้งอยูในอาณาเขตทองทะเลอันดามัน ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง ตัวเกาะหางจากผืนแผนดินใหญฝงระนองประมาณ 10 กิโลเมตร ขนาดของเกาะมี
เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 300 ไร2 โดยกลุมชนแรกๆ ท่ีเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีคือ กลุมชาวไทยมุสลิม 

                                                
1 เกาะเหลา เปนพื้นท่ีท่ีมีปาชายเลนบริเวณดานทิศตะวันออกของเกาะ จึงเปนหนึ่งในพื้นท่ีสงวนชีว

มณฑลของจังหวัดระนอง ซึ่งพื้นท่ีสงวนชีวมณฑลของประเทศไทยมีอยู 4 แหงดวยกันคือ  
        1. พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2519  
        2. พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสวนสัก-หวย จังหวัดลําปาง ต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2520 
        3. พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลหวยคอกมา จังหวัดเชียงใหม ต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2520 และ 
        4. พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลปาชายเลนระนอง จังหวัดระนอง ต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2540 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ

หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง (กรุงเทพฯ : โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับองคกรแอคช่ันเอด ประเทศไทย, 2551), 5. 
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ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนาใน มีการตั้งรกรากถ่ินฐานกันมาเปนเวลาประมาณรอยกวาป จากการ
สัมภาษณลุงรองแฮะ สวัสดี อดีตผูท่ีเคยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลามากอน ไดกลาววา “มีคนอยูบนเกาะ
เหลาหนาในมานานแลว ตั้งแตกอนท่ีเรา (ลุงรองแฮะ) จะเขาไปอยูดวย นับมาถึงตอนนี้ก็นาจะได
รอยกวาปแลว” ซ่ึงตรงกับการใหขอมูลของคุณโกมล สุขสันติกมล ผูท่ีคุนเคยกับผูอาวุโสกลุม
แรกๆ บนเกาะเหลาหนาใน3 ท่ีกลาววา “คนเกาะเหลาหนาในมาอยูตั้งนานแลว ตั้งแตชวงท่ีแต 4 
ออกเรือไปท่ีเกาะเหลาหนาในตอนนั้นอายปุระมาณ 11-12 ป (ปจจุบัน พ.ศ. 2553 อายุ 64 ป) ก็ท่ีแต
ผานไปท่ีเกาะไดรูจักกับคนบนเกาะ เขาก็มาอยูกอนหนานี้ เห็นวามาจากบนฝงมาทํามาหากินบน
เกาะ รวมๆ แลวนาจะเปนรอยปได เปนกลุมคนไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามนี้แหละ” ขอมูลจาก
บุคคลท่ีเคยอาศัยอยูและสัมผัสกับคนเกาะเหลาหนาในมากอนทําใหเห็นถึงระยะเวลาและการอพยพ
โยกยายของกลุมคนมาอาศัยอยูบนเกาะเหลา ซ่ึงกลุมคนเกาะเหลาหนาในนี้ประกอบอาชีพประมง
ชายฝง เชน การรุนกุงเคย (กุงท่ีใชทํากะป) วางอวนหาสัตวทะเล และทํากะปจนมีช่ือเสียงเปนท่ีเล่ือง
ลือถึงความหอมอรอยไปท่ัวเมืองระนอง เปนตน การดํารงชีวิตอยูของคนเกาะเหลาหนาในมีมาอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงแตกตางจากพ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนานอกท่ีเปนแหลงในการพักพิงช่ัวคราวชวงฤดูมรสุม
ของกลุมคนเดินทะเล ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ กลุมชาติพันธุมอแกน 
 การดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุมอแกนจากประวัติศาสตรท่ีมีการรวบรวมโดยนักวิชาการ
ท้ังไทยและตางประเทศ5 ไดกลาววา “กลุมชาวเลเปนกลุมท่ีหากินอยูกับทองทะเล และมีการอพยพ
โยกยายไปตามแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณโดยใชเรือเปนยานพาหนะ พอถึงชวงฤดูมรสุมไดมีการ
หยุดพักตามเกาะแกงตางๆ เพ่ือหลบมรสุม” แสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตของชาวมอแกนรวมถึงกลุมชาติ
พันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกดวย ไมไดมีการหยุดพักอยูกับท่ีใดท่ีหนึ่งเปนการถาวร 
จนกระท่ังประมาณป พ.ศ. 25166 กลุมชาติพันธุมอแกนจึงไดอพยพเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลา
หนานอกซ่ึงเกิดขึ้นจากการชักชวนของสิบตํารวจโททวี รอดไพฑูรย (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ผูเปน
เจาของพ้ืนท่ีเดิม จึงมีอํานาจเต็มในการจัดสรรท่ีดินบางสวนใหเปนท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ   
มอแกน7 
 
                                                

3 ผูอาวุโสเหลานั้นปจจุบันเสียชีวิตหมดแลว 
4 แต ในท่ีนี้หมายถึง พอ 
5 นักวิชาการท้ังไทยและตางประเทศ เชน อาภรณ อุกฤษณ นฤมล อรุโณทัย สมบุญ อนรรฆรวิต 

เสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันทน และJacques Ivanoff เปนตน 
6 ขอมูลการอพยพเขามาอาศัยท่ีเกาะเหลาอางอิงมาจากการสัมภาษณนายสิดิษ ประมงกิจ หัวหนาผูดูแล

ชาวมอแกนบานเกาะเหลา 
7 รายละเอียดจะกลาวในหัวขอ ประวัติและพัฒนาการ กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งเกาะเหลา อําเภอเมืองระนอง8 
 

1.2 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน   
 

 เกาะเหลาตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง เปนเกาะขนาดเล็ก
ในฝงทะเลอันดามัน แบงออกเปน 2 สวนคือ เกาะเหลาหนาใน และเกาะเหลาหนานอก 
         เกาะเหลาหนาใน มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบติดเชิงเขา เปนบริเวณท่ีตั้งบานเรือนอยูอาศัย
ของชาวไทยมุสลิม และในบริเวณใกลเคียงกับชุมชนไทยมุสลิมซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบกวางเปนสถาน
ท่ีตั้งของโรงเรียนบานเกาะเหลา อันเปนสถานศึกษาในระดับพ้ืนฐานของท้ังกลุมคนไทยและกลุม
ชาติพันธุมอแกน 

        เกาะเหลาหนานอก มีลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินเลน ผืนดินบนฝงเปนดินทรายซ่ึง
มีพ้ืนท่ีราบไมกวางขวางมากนัก เปนท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุมอแกน สวนบริเวณหนาหาดท่ี
ทอดตัวเปนแนวยาวในชวงน้ําลงนั้น มีลักษณะเปนหาดดินโคลน มีการกลาวกันวา ถาน้ําลงมากจะ
สามารถเดินลัดเลาะผานปาชายเลนมาถึงฝงระนองได 
 
 
 
 
 

                                                
8 Googleearth, แผนท่ีจังหวัดระนอง [ออนไลน], เขาถึงเ ม่ือ 7 เมษายน 2554. เขาถึงไดจาก 

http://www.google.com/earth 
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ภาพท่ี 2 สภาพพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอก 
 

 พืชพรรณตาง ๆ ในบริเวณเกาะเหลาถือวายังอุดมสมบูรณอยูมาก ถึงแมวาจะมีการอพยพ
เขามาอาศัยของประชาชนแลวก็ตามโดยพ้ืนท่ีชายฝงเปนลักษณะของปาชายเลนซ่ีงอยูในพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาติปาคลองหัวเขียวและปาคลองเกาะสุย ทางดานอาณาเขตในการติดตอของพ้ืนท่ีเกาะ
เหลาอาจจะไมชัดเจนมากนักแตสามารถสรุปไดดังนี ้
 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ เกาะกํา จังหวัดระนอง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ชายฝงอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ประมาณ 10 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ เกาะหมอ จังหวัดระนอง 
 ทิศใต  ติดตอกับ เกาะหาดทรายขาว จังหวัดระนอง 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ9 
 

ลักษณะทางภูมิอากาศของพ้ืนท่ีเกาะเหลาไมไดแตกตางจากตัวอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
เนื่องดวยสภาพทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีไมไดแตกตางกันมากนัก ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไปของ
จังหวัดระนองซ่ึงไดช่ือวาเปนจังหวัดท่ีมีฝนตกชุกตลอดท้ังปจนไดรับฉายาวาเปนเมือง “ฝนแปด
แดดส่ี” เพราะพ้ืนท่ีจังหวัดระนองไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมท้ังสองฤด ูทําใหไดรับไอน้ําและความ
ชุมช้ืนมาก อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปประมาณ 28.01 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35.13 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 22.16 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน เปนเดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุด เคย
ตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดไดท่ี 39.6 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2516 และอุณหภูมิต่ําสุดวัด
ไดท่ี 13.70 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2499 นอกจากนี้อิทธิพลของมรสุมท้ังสองฤดู ทํา

                                                
9 จังหวัดระน อง,  ขอ มูลท่ั วไป  [ออ นไล น ], เข า ถึง เ ม่ือ  18 ตุล าคม 2553. เ ข าถึ งได จา ก

http://www.ranong.go.th   
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ใหบริเวณจังหวัดมีความชุมช้ืนและความช้ืนสัมพัทธสูงเปนเวลานาน โดยความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย
ตลอดปประมาณ 77.05% ความช้ืนสัมพัทธสูงสุดเฉล่ีย 95% ต่ําสุดเฉล่ีย 46.90/%  

เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดระนองท่ีมีลมมรสุมท้ังสองฤดู มีอิทธิพลตอการ
ดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุมอแกนเปนอยางมาก จึงขออธิบายลักษณะของลมมรสุมรวมท้ังการเกิด
ของพายุเขตรอนดังนี ้

ลมมรสุม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดปกคลุมประเทศไทยระหวาง
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลก
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปล่ียนเปนลม
ตะวันตกเฉียงใต เม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู
ประเทศไทยทําใหมีเมฆมากและฝนตกท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเลจังหวัด
ระนอง และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน 

ในสวนของพายุเขตรอน ท่ีมีผลกระทบตอลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดระนองก็มีอยูบาง
โดยสวนใหญมีแหลงกําเนิดในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต เนื่องจาก
ประเทศไทยตั้งอยูระหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนท้ัง 2 ดาน ดานตะวันออก คือ 
มหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต สวนดานตะวันตก คือ อาวเบงกอลและทะเลอันดามัน โดยพายุมี
โอกาสเคล่ือนจากมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใตเขาสูประเทศไทยทางดานตะวันออกมากกวา
ตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดระนอง เปนแนวท่ีพายุมีโอกาสเคล่ือนผานจากตะวันออกสูทะเลอันดา
มันหลายครั้ง ครั้งสุดทายเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 พายุหมุยฟาไดเคล่ือนผานแตขนาดและ
ความเร็วลดลงไปมากจึงทําใหไดรับความเสียหายหรือมีผลกระทบเพียงเล็กนอย  
 

1.4 ลักษณะฤดูกาล  
 

 พ้ืนท่ีเกาะเหลามีการแบงฤดูกาลตามพ้ืนท่ีของจังหวัดระนองซ่ึงมี 2 ฤดูกาลดวยกันคือ 
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชวงวางของ 

ฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม ทําใหอากาศรอนโดยท่ัวไป อากาศจะรอน
ท่ีสุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนัก เนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล กระแสลม
และไอน้ําจากทะเลทําใหอากาศคลายความรอนลงไปมาก      

ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ชวงตามลักษณะของลมมรสุมท่ีพัดผานดังนี ้ 
        ชวงท่ี 1 เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย และรองความกดอากาศต่ําจะพาดผานภาคใตเปนระยะ ๆ อีกดวย 
จึงทําใหมีฝนตกมากตลอดฤด ูและเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จะมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
38 

 

        ชวงท่ี 2 เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในระยะนี้จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเย็นและแหงจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลง
ท่ัวไปและมีอากาศหนาวเย็น แตเนื่องจากจังหวัดระนองอยูใกลทะเล อุณหภูมิจึงลดลงเล็กนอยเปน
ครั้งคราว อากาศไมสูจะหนาวเย็นมากนัก และตามชายฝงจะมีฝนตกท่ัวไปแตมีปริมาณไมมากนัก10 
 

1.5 จํานวนประชากร  
 

ในพ้ืนท่ีเกาะเหลามีประชากรอาศัยอยูท้ัง 2 ดานคือ เกาะเหลาหนาในและเกาะเหลาหนา
นอก แตเปนคนละกลุมชนกัน โดยเกาะเหลาหนาในจะเปนคนไทยท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน เช้ือ
ชาติไทย และสัญชาติไทยถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนประชากรรวมประมาณ 300 คน11 70 
หลังคาเรือน สวนเกาะเหลาหนานอกจะเปนบริเวณท่ีกลุมชนชาวมอแกนอาศัยอยูมีท้ังหมด 50 
หลังคาเรือน จํานวน 254 คน12   

 
1.6 การนับถือศาสนา  

 

ในพ้ืนท่ีเกาะเหลาซ่ึงแบงออกเปน 2 ดานนั้น มีการนับถือศาสนาท่ีคอนขางแตกตางกันโดย
ดานเกาะเหลาหนาใน สวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียง 2-3 หลังคาเรือนเทานั้นท่ีนับถือ
พุทธศาสนา สวนดานเกาะเหลาหนานอกซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของกลุมขาติพันธุมอแกนมีการนับถือ
ผีบรรพบุรุษและคริสตศาสนา 
 

1.7 การประกอบอาชีพ 
 

 คนในชุมชนบานเกาะเหลาสวนใหญจะประกอบอาชีพทางดานการประมงซ่ึงเปนประมง
แบบชายฝง เชน การวางอวนปู ตกปลา และหากุงท่ีใชทํากะปหรือท่ีชาวบานเรียกวา “กุงเคย” พ้ืนท่ี
เกาะเหลาเปนแหลงสําคัญในการผลิตกะปของจังหวัดระนอง จนมีช่ือเสียงและกลายเปนสินคา 
OTOP ของจังหวัดดวย นอกจากการหาสัตวน้ําทะเลตามธรรมชาติแลว ยังมีการเล้ียงปลาในกระชัง 
เชน ปลากระพง ปลาเกา เปนตน กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องแกคนในชุมชน แตภายหลัง

                                                
10 เรื่องเดียวกัน. 
11 จํานวนประชากรดังกลาวรวมประชากรของเกาะกําดวย เนื่องจากเปนพื้นท่ีเกาะท่ีมีการปกครองข้ึนอยู

กับเกาะเหลา การนับจํานวนประชากรจึงนําท้ังสองเกาะมารวมกัน 
12 มูลนิธิกระจกเงา, “เอกสารสํารวจขอมูลประชากรกลุมชาติพันธุมอแกนจังหวัดระนอง,” มูลนิธิกระจก

เงาโดยความรวมมือระหวางอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง, มีนาคม 2553. 
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เหตุการณสึนามิซ่ึงมีผลกระทบตอการเล้ียงปลาในกระชังเปนอยางมาก สรางความเสียหายจน
ขาดทุนอยางมหาศาล บางคนจึงตองเลิกประกอบกิจการไป 
 

1.8 การเมืองการปกครอง 
 

 เกาะเหลาตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง อยูในการปกครอง
ของสํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ มีนางแดง เนตรแสงแกว เปนผูใหญบานคนปจจุบัน 
(พ.ศ. 2553) การดูแลพ้ืนท่ีไมจําเพาะเพียงแคเกาะเหลาเทานัน้ แตยังตองดูแลครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีของ
เกาะกํา เนื่องจากเกาะกําตั้งอยูในเขตหมูท่ี 6 ตําบลปากน้ําเชนกัน 
 

1.9 การสาธารณสุข  
 

 การใหความดูแลดานสุขภาพอนามัยของคนเกาะเหลา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูไม
หางไกลจากตัวเมืองระนองมากนัก การดูแลรักษาพยาบาลจึงนิยมมารักษาท่ีโรงพยาบาลระนอง 
คลินิคเอกชนในตัวเมืองระนอง หรือในบางกรณีท่ีเจ็บปวยเพียงเล็กนอยก็มารับการรักษาท่ีสถานี
อนามัยปากน้ํา  ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะคณฑี (เกาะปากน้ํา) เปนสถานพยาบาลท่ีตองรับผิดชอบพ้ืนท่ีเกาะ
เหลาดวย 
 

1.10 การสาธารณูปโภค 
 

 ส่ิงสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนาในซ่ึงเปนหมูบานท่ีคนไทยมุสลิมอาศัยอยูนั้น 
ในชวงหลังเหตุการณสึนามิใชระบบไฟฟาจากแผงโซลาเซลล โดยไดรับความชวยเหลือจากการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานระนองลงไปติดตั้งและมอบใหบานหลังละ 1 ชุด ประกอบดวยหมอ
แบตเตอรี่ และแผงรับพลังงานแสงอาทิตยหรือแผงโซลาเซลล แตถาเปนชวงฤดูฝนจะใชการจุด
เทียนหรือตะเกียงเพ่ือใหแสงสวางภายในบานแตละหลัง แตกอนเกิดเหตุการณสึนามิบานหลังใดพอ
มีฐานะก็จะมีเครื่องปนไฟสวนตัวไวใช สวนบานท่ีฐานะไมคอยดีก็ใชการจุดเทียนหรือตะเกียงใน
การใหความสวางยามค่ําคืน สวนน้ําท่ีใชอุปโภคบริโภคกอนเหตุการณสึนามิใชน้ําบอท่ีมีอยูใน
ชุมชน แตหลังเกิดสึนามิ ทางองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําทาเรือในขณะนั้น13 ไดลงไปใหความ
ชวยเหลือโดยสรางระบบประปาหมูบานให แตชาวบานไมไดใชประโยชนแตอยางใด เนื่องจากใน
พ้ืนท่ีของการขุดเจาะนั้น สภาพของน้ําไมเอ้ือตอการใชท้ังอุปโภคและบริโภค และปริมาณน้ําไม
เพียงพอตอการใชท้ังหมูบานดวย จึงยังคงใชน้ําบอเชนเดิม14 สวนฝงเกาะเหลาหนานอก ไฟฟาท่ีใช
                                                

13 ปจจุบันยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปน เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 
14 สัมภาษณ แดง เนตรแสงแกว, ผูใหญบานหมู 6 บานเกาะเหลา, พฤษภาคม 2553. 
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มาจากเครื่องปนไฟของชุมชน น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคมาจากบอน้ําตื้นบนภูเขาในพ้ืนท่ีของเกาะ
เหลาเอง 
 

1.11 สถานที่สําคัญ 
 

 บนพ้ืนท่ีเกาะเหลามีสถานท่ีสําคัญทางราชการตั้งอยูคือ โรงเรียนบานเกาะเหลา สวน
สถานท่ีสําคัญในการติดตอราชการอ่ืนๆ จะเขามาติดตอบนฝงตัวเมืองระนองเนื่องดวยอาณาเขตการ
ติดตอท่ีอยูไมไกลกันมากนัก และมีมัสยิดของคนไทยมุสลิมเพ่ือไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นอกจากนี้ยังมีศาลาเอนกประสงคไวใชในงานตางๆ ของหมูบานดวย 
 

 ท่ีกลาวมาเปนสภาพโดยท่ัวไปในมิติตางๆ ของชุมชนเกาะเหลา ตั้งแตประวัติชุมชน 
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การสาธารณสุข สาธารณูปโภคตางๆ 
รวมถึงดานสังคมท้ังการศึกษา การนับถือศาสนา และการเมืองการปกครอง ซ่ึงสามารถฉายภาพให
เห็นไดอยางครอบคลุมในสวนของเกาะเหลาหนาใน สวนเกาะเหลาหนานอกซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีกลุม
ชาติพันธุมอแกนอาศัยอยูนั้นมีการกลาวถึงในบางมิติ แตจะกลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอถัดไป   
 
2. มอแกนบานเกาะเหลาหนานอก: การดํารงอยูกอนและหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 
 

2.1 ประวัติและพัฒนาการ 
 

 ตามประวัติของกลุมชาวเลกลาวไววา เปนกลุมชนท่ีอพยพเรรอนไปตามทองทะเล และมี
การหยุดพักตามแนวชายหาดหรือเกาะตางๆ ในชวงฤดูมรสุม พอหมดฤดูมรสุมก็ออกเรรอนในทอง
ทะเลเหมือนเดิม15 ซ่ึงเสนทางการอพยพและการตั้งถ่ินฐานของชาวเล แสดงใหเห็นไดดังภาพ
ดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 เสาวลักษณ พงษธา โปษยะนันทน, “เรือนชาวเล,” วารสารอาษา. 8,43 (2543) : 65. 
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ภาพท่ี 3 การตั้งถ่ินฐานของชาวเลท้ังสามกลุมคือ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย16 
  

การตั้งถ่ินฐานของกลุมชาวเลดังปรากฏในภาพ จะเห็นไดวามีตั้งแตทางตอนใตของ
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมามาจนถึงภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแตจังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และสตูล ในจังหวัดระนองนั้นเปนชาวเลกลุมมอแกนท่ีไดอาศัยอยูมา
อยางยาวนาน และพ้ืนท่ีของเกาะเหลาซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ มีการอพยพเขามาตั้งถ่ินฐาน
ของกลุมชาติพันธุมอแกนนับเปนเวลาไดราว 30 กวาปมาแลว จากการพูดคุยกับนายสิดิษ ประมงกิจ 
ผูนําชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกไดใหขอมูลวา “มอแกนบานเกาะเหลาหนานอกยายมาจาก
เกาะชาง ตัวผมเองก็เกิดท่ีเกาะชาง เขามาอยูตั้งนานแลว ประมาณป พ.ศ. 2516 โดยการชักชวนของ
ลุงวี (สิบตํารวจโททวี รอดไพฑูรย) ใหเขามาอยูในเกาะเหลา” 
 
 

                                                
16 Olivier Ferrari. ‘Ritual structure and Coordinates of the Moklen Nomadism: Toward an 

Understanding of the Social Integration of Maritime Societies in Southern Thailand.’ ใน พลวัตชาติพันธุภาคใต: 
ผูคนและชุมชนบริเวณเกาะและชายฝงอันดามัน (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
สถาบันวิจัยเอเชียอาคเนยรวมสมัย, 2552), 77.  
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ภาพท่ี 4 แสดงท่ีตั้งชุมชนมอแกนเกาะเหลาหนานอก 
 

 ขอมูลการอพยพดังกลาวสอดคลองกับท่ีนายจรูญ เชาวนรังค ผูอํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง ซ่ึงในอดีตเปนปลัดอําเภอเมืองระนอง และมีโอกาส
ใกลชิดกับกลุมชาติพันธุมอแกนในการเก็บขอมูลผูไมมีสถานะทางทะเบียนเม่ือป พ.ศ. 2545-2546 
ไดกลาววา “กอนหนาท่ีชาวมอแกนจะเขามาอาศัยอยูท่ีเกาะเหลานี้ มีการตั้งถ่ินฐานอยูท่ีเกาะพยาม
กอนประมาณ 50-60 ปไดแลว และก็อพยพมาอยูท่ีเกาะชาง หลังจากนั้นลุงวี ไดไปชักชวนชาวมอ
แกนบางสวนจากเกาะชางมาอยูท่ีเกาะเหลา ชวงท่ีมาอยูท่ีเกาะเหลาในตอนแรกๆ ก็ประมาณ 300 
กวาคน” 

สาเหตุท่ีสิบตํารวจโททวี รอดไพฑูรย ไดชักชวนมอแกนมาตั้งถ่ินฐานอยูดวยกันนั้น 
เนื่องจากความสัมพันธอันดีในชวงเวลาของการอาศัยอยูท่ีเกาะชางระหวางจาทวีกับกลุมชาติพันธุ
มอแกน และพ้ืนท่ีบริเวณเกาะเหลาหนานอกเดิมเคยเปนของนายกิมเหลียง อยูซวน ซ่ึงเปนพอตา
ของสิบตํารวจโททวี ตอมาภายหลังจากท่ีนายกิมเหลียงเสียชีวิตลง สิบตํารวจโททวี รอดไพฑูรย 
และหลาน คือนายถนัด อยูซวน ไดเขามาอางสิทธ์ิในท่ีดิน เนื่องจากท่ีดินดังกลาวมี น.ส. 3 กอปรกับ
การตั้งบานเรือนบนฝงเกาะเหลาหนานอกมีเพียงไมกี่หลังคาเรือน จาทวีจึงมีอํานาจเต็มในการ
จัดสรรท่ีดินท่ีอยูอาศัยใหกับกลุมชาติพันธุมอแกน สวนสาเหตุท่ีจูงใจใหกลุมชาติพันธุมอแกน
ตัดสินใจยายจากเกาะชางมาอยูท่ีเกาะเหลานั้น ผอ.จรูญ เชาวนรังค และนายสิดิษ ประมงกิจ ให
ขอมูลสอดคลองกันวา 
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“เนื่องจากเกาะเหลามีภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีตั้งอยูใกลกับเมือง ชาวมอแกนเริ่มมี
การติดตอคาขายกับคนเมืองมากขึ้น เชน การนําของทะเล เชน ปลิง หอยเจาะมา
ขาย หรือการเขามารับจางทํางานเรือระเบิดของเถาแกบนฝงระนอง การมาอยูท่ี
เกาะเหลาจึงทําใหงายตอการดํารงชีวิตและติดตอกับคนในเมืองมากขึ้น”  

 

 แตจากการสํารวจขอมูลจํานวนประชากรของกลุมชาติพันธุมอแกนเกาะเหลาของมูลนิธิ
กระจกเงา ซ่ึงไดระบุถึงสถานท่ีเกิดดวยนั้น กลุมชาติพันธุมอแกนเกาะเหลาบางสวนมีถ่ินกําเนิดอยู
ในฝงประเทศพมา เชน เกาะดุง เกาะสินตง เกาะแหลมสระ เกาะยานเชือก17 เปนตน การอพยพเขา
มาอยูในฝงรัฐชาติไทยท้ังท่ีเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนองนั้น เนื่องมาจากการตั้ง
ถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุมอแกนตามแผนภาพท่ี 1 ขางตน ไดอาศัยอยูตามแนวพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยกับพมา ซ่ึงจังหวัดระนองมีอาณาเขตติดตอทางทะเลกับประเทศพมาทางจังหวัดเกาะ
สอง ทําใหการเดินทางไปมาหาสูกันของชนกลุมนี้ระหวางฝงไทยกับพมากระทําไดโดยงาย มี
บางสวนท่ีเปนญาติพ่ีนองกัน กอนท่ีจะเกิดการขีดเสนพรมแดนสมมติทางทะเลขึ้นมา และแบงเปน
อาณาเขตรัฐชาติไทยกับพมาในชวงสมัยการลาอาณานิคม 
 ประวัติและพัฒนาการของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท่ีกลาวมา แสดง
ใหเห็นถึงถ่ินกําเนิดท่ีหลากหลายของกลุมชนกลุมนี้ ซ่ึงในชวงท่ียังไมมีการแบงพรมแดนอยาง
ชัดเจนระหวางไทยกับพมา กลุมชาติพันธุมอแกนนาจะเคยมีความสัมพันธกันมากอน โดยอาจจะ
เปนเครือญาติกันก็เปนได การแบงเขตพรมแดนการปกครองเปนรัฐชาติทําใหกลุมชาวเลท่ีเคยอยู
ดวยกันหรือติดตอสัมพันธกัน ถูกแบงออกเปนกลุมตางๆ ตามแนวเสนแบงเขตแดนของรัฐชาติ จึง
เกิดการแบงกลุมชาติพันธุมอแกนออกเปนสองกลุมอยางชัดเจนคือ มอแกนไทยและมอแกนพมา มา
จนถึงปจจุบันซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับวิถีการดํารงชีวิตดังจะกลาวถึงตอไป 
 

2.2 การดํารงวิถีชีวิตและประกอบอาชีพ 
 

 ขอมูลทางประวัติศาสตรไดกลาวถึงกลุมมอแกนไววา เปนกลุมชนท่ีใชชีวิตรวมกันเปน
กลุมเล็กๆ ใชเรือเปนยานพาหนะและท่ีอยูอาศัย เรียกวา “เรือกาบาง” หรือบานลอยน้ํา เรรอนไปตาม
ทองทะเลท่ีมีแหลงอาหารอุดมสมบูรณ ในชวงหนาฝนก็มีการตั้งเพิงพักช่ัวคราวบนฝง อยูรวมกัน

                                                
17 ขอมูลจากเอกสารสํารวจประชากรกลุมชาติพันธุมอแกนโดยมูลนิธิกระจกเงา โดยความรวมมือ

ระหวางอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และการสัมภาษณชาวมอแกนในพื้นท่ีเกาะเหลาหนานอก 
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เปนกลุมเครือญาติท่ีใหญขึ้น18 การอพยพไปตามทองทะเลเปนวิถีชีวิตตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงในหลากหลายประการ เชน แหลงอาหารในทองทะเลท่ีกลายเปน
พ้ืนท่ีทํามาหากินของเรือประมงพาณิชยขนาดใหญ บางสวนเปนพ้ืนท่ีคุมครองทําใหพ้ืนท่ีแหลง
อาหารถูกจํากัดลง19 ความเขมงวดในการเขาออกพรมแดนระหวางรัฐชาติไทยกับพมา วิถีชีวิตท่ีตอง
ติดตอกับคนเมืองมากขึ้นในการแลกเปล่ียนส่ิงของหรืออาหาร เปนตน ทําใหการเรรอนในทอง
ทะเลตองหยุดลงและเปล่ียนมาตั้งหลักแหลงอยูอาศัยท่ีถาวรมากขึ้น การดํารงวิถีชีวิตจึงตองมีการ
ปรับเปล่ียนดวย 
 การเคยอาศัยอยูเฉพาะในเรอืจะพักบนฝงในชวงฤดูมรสุมเทานั้น ไดเปล่ียนมาเปนการตั้ง
บานเรือนท่ีถาวรขึ้นทําใหวิถีการประกอบอาชีพตองแปรเปล่ียนไป การหาปู ปลา กุงเคย (กุงท่ีใชทํา
กะป) ของชาวมอแกนบางครอบครัวก็เปนอาชีพท่ีชวยพยุงชีวิตใหรอดไปในแตละวัน  จากการ
พูดคุยกับนายอามัด ประมงกิจ (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ชายชาวมอแกนท่ีหาเล้ียงชีพดวยการทํา
ประมงชายฝง กลาววา “ออกเรือไปไกลก็ไมคอยไดอะไร ก็หาปู ปลา และกุงเคยตามริมๆ ฝง หามา
ไดก็เอามาขายใหกับพ่ีไก (นามสมมติ)20 พ่ีไกจะเปนคนรับซ้ือให ก็พออยูไดไปวันๆ” บางครั้งการ
ออกหาสัตวน้ําก็เส่ียงตอการถูกขโมยอวนซ่ึงเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ “บางทีไปวางอวน
ไวก็ถูกลัก (ขโมย) หรือพวกเรืออวนลากใหญ บางทีมันก็มาลากติดอวนของเราไปดวย ก็ทําไปไม
คอยไดอะไร ออกเรือระเบิดดีกวา” ชายชาวมอแกนกลาวเสริม 

นอกจากอาชีพดังกลาวแลว ชายชาวมอแกนสวนใหญท่ีอยูในชวงวัยทํางานจะเขาสูวงจร
ของการรับจางออกเรือระเบิดปลาของนายทุนในจังหวัดระนอง เพ่ือเปนรายไดยังชีพท้ังของตนเอง
และครอบครัว การทํางานตองพ่ึงพาเถาแกเปนหลัก เถาแกจะออกทุนใหหมดโดยซ้ือขาวสาร 
กับขาว น้ําดื่มน้ําแข็ง น้ํามันและใหเงินมาใชกอน21 โดยการออกเรือระเบิดในแตละครั้งจะมีรายได
เฉล่ียประมาณ 2,000-3,000 บาท นายเบ็คแฮม ประมงกิจ และนายเจี๊ยว ประมงกิจ เลาวา “ออกเรือ
ทีนึงก็ไดประมาณสองสามพัน ไปกับเรือระเบิดก็มีพวกพมาไปดวย บางครั้งถาไดของมาเยอะ เถา
                                                

18 นฤมล อรุโณทัย, “บานมอแกน---และหมูบานท่ีเปลี่ยนไป,” ใน พลวัตชาติพันธุภาคใต: ผูคนและ
ชุมชนบริเวณเกาะและชายฝงอันดามัน (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
สถาบันวิจัยเอเชียอาคเนยรวมสมัย, 2552), 48. 

19 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ
หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 8. 

20 พี่ไก (นามสมมติ) เปนครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
ซึ่งเปดเปนรานขายของชําและรับซื้อของหรือสัตวน้ําทะเลท่ีชาวมอแกนหามาไดดวย 

21 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ
หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
45 

 

แกก็อาจจะใหเพ่ิมบาง แตถาไดนอยก็อดไดเพ่ิม” การทํางานเรือระเบิดปลา เปนวิถีการประกอบ
อาชีพท่ีตองเส่ียงอันตรายอยูตลอดเวลา เนื่องจากเรือระเบิดปลาเปนเรือท่ีผิดกฏหมาย การระเบิด
ปลาตองขามฝงไประเบิดในนานน้ําของประเทศพมา บางครั้งถูกทหารพมาไลยิงหรือจับกุม ระเบิด
เปนประเภทท่ีประดิษฐขึ้นมาใชเอง ทําใหเส่ียงตอการบาดเจ็บและบางครั้งอาจถึงแกชีวิตได ดังท่ี
นายเจี๊ยว ประมงกิจ เลาวา “เพ่ิงกลับมาจากเรือระเบิดได 2-3 วัน โดนทหารพมาไลยิงมา ตองวายน้ํา
หนี ไมง้ันก็ถูกจับหรือไมก็ถูกยิงตาย” และในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกจะสังเกตไดวา ชายมอแกน
จะมีความผิดปกติทางรางกาย เชน แขน-ขาพิการ เปนตน อาการเหลานี้เกิดจากการออกเรือระเบิด
ปลาท้ังส้ิน 
 วิถีการดํารงชีวิตท่ีอยูไดดวยเศรษฐกิจระบบเงินตราในปจจุบันทําใหชายชาวมอแกนตอง
ประกอบอาชีพท่ีผิดกฏหมายเพ่ือความอยูรอด อีกอาชีพหนึ่งคือ การดําปลิงทะเล ซ่ึงสามารถทํา
รายไดใหกับชาวมอแกนไดมากพอสมควร แตก็ เ ส่ียง อันตราย ท้ังจากการโดน น้ํ าหนีบ 
(Decompression sickness) ดังท่ีเกิดขึ้นกับชายมอแกนหลายรายจนเปนเหตุใหเปนอัมพฤกษครึ่งลาง
ของรางกาย หรือทําใหเดินผิดปกติในบางราย และบางรายก็เสียชีวิต เปนตน นอกจากการเส่ียงตอ
การเปนโรคดังกลาวแลว ยังเส่ียงตอการถูกจับกมุ ดังท่ีเปนขาวชายชาวมอแกนจากเกาะเหลาจํานวน 
19 ราย ถูกจับกุมท่ีหมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดียในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 255022 ท่ีผานมา 
 ถึงแมชายชาวมอแกนทุกคนตางทราบดีวาการทํางานท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนอาชีพท่ีคอนขาง
เส่ียงอันตราย ความเปนกับความตายอยูไมไกลจากกนั แตทุกคนตองยอมรับการอาชีพนี้ เนื่องจากมี
ตัวเลือกไมมากนักในการสรางรายไดเพ่ือเล้ียงดูตนเองและครอบครัว และยิ่งภายหลังการเกิด
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 สัตวน้ําทะเลยิ่งหายากมากขึ้นเนื่องจากเปนผลกระทบของเหตุการณ
ดังกลาว ทําใหการตัดสินใจออกเรือระเบิดปลามีความงายมากขึ้นกวาในอดีต นายแพเน็ต ประมงกิจ 
กลาววา “ก็ทําเรือระเบิดนี้แหละ ไดตังมาซ้ือกับขาว ซ้ือขาวใหลูกเมียกิน งานอ่ืนไมรูจะทําอะไร” 
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของเพ่ือนชาวมอแกนอีกหลายคนท่ีออกเรือระเบิดปลาวา “ไมมีงานอ่ืน
ใหทํา ถาไมออกเรือก็ไมมีตังมาซ้ือของกินของใช ลูกเมียก็จะอด ออกไปก็เส่ียงโดนยิงจากทหาร
พมา ไมรูจะทําอะไรยิ่งหลังสึนามิ แถวเกาะปลาก็มีนอยลง ตองออกไปไกลๆ ถึงจะไดปลา ออกไปก็
ตองเสียคาน้ํามัน คาใชจายเยอะ ทําเรือระเบิดไปอยางนี้แหละ” การขาดความม่ันคงในวิถีชีวิตดาน
การทํามาหากิน ตองเส่ียงกับอันตรายอยูตลอดเวลา กอปรกับสัตวน้ําทะเลท่ีหาไดยากมากขึ้น การ
ออกเรือระเบิดปลาจึงเปนหนทางเดียวในขณะนี้ท่ีจะชวยพยุงชีวิตตนเองและคนในครอบครัวให
สามารถดํารงอยูตอไปได  

                                                
22 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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 การหาเงินเล้ียงดูครอบครัวมิไดเปนเพียงหนาท่ีชายชาวมอแกนเทานั้น แตหญิงชาวมอแกน
ท่ีอยูบานเล้ียงดูลูกๆ ก็หารายไดเสริมดวยการหาหอยตบิหรือหอยเจาะ ซ่ึงเปนหอยท่ีอยูตามโขดหิน 
รากไมตางๆ โดยแกะเนื้อหอยไปขายตามทองตลาดในตัวเมืองระนอง และแบงบางสวนเอาไว
รับประทานเองดวย การหาหอยบางครั้งหาตามโขดหินบริเวณหนาเกาะในชวงน้ําลง หรือบางครั้ง
รวมตัวกันหลายๆ คนออกไปหาตามแนวปาชายเลนโดยใชเรือ มีการลงทุนรวมกันในเรื่องของ
น้ํามันสําหรับเดินทางไปหาหอย สามารถสรางรายไดใหกับแตละครอบครัวไดพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การหาและแกะหอยติบของหญิงมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
 

รายไดจากการแกะเนื้อหอยขายแมจะไมมากนักแตก็สามารถชวยลดภาระทางการเงินท่ีตอง
ฝากความหวังไวกับสามีเพียงคนเดียว และนอกจากผูชายกับผูหญิงชาวมอแกนท่ีตองทํางานแลวนั้น 
หญิงชราชาวมอแกนบางคนก็ออกมาหารายไดในตัวเมืองระนองดวยการเขามาเปนขอทาน ซ่ึงกอน
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จะเกิดขึ้น มีหญิงชราชาวมอแกนมาเปนขอทานเพียงแค 2 คน แต
ภายหลังเหตุการณสึนามิไดเพ่ิมขึ้นเปน 6 คน นางแลหา ประมงกิจ หญิงมอแกนสูงวัยคนหนึ่งได
กลาวถึงหญิงชรามอแกนท่ีมาขอทานในตัวเมืองระนองวา “เม่ือกอนมีมอแกนขึ้นมาขอทานท่ี
ระนองไมกี่คน แตตอนนี้ขึ้นมาขอทาน 5-6 คนแลว ตังท่ีไดก็เอาไปใหลูกหลานและซ้ือเหลากิน” 
นายสิดิษ ประมงกิจ ผูนําชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกกลาวถึงประเด็นนี้วา “คนท่ีขึ้นมา
ขอทานท่ีเมืองระนองก็มีการหามของลูกหลานแลว แตเขาไมยอมฟงกัน บอกวาอยูบานเฉยๆ ไมได
ทําอะไร ก็มาหาตังใช ลูกหลานก็ไดใชดวย ซ้ือขาวสาร กับขาวมากิน แตก็เอาไปซ้ือเหลากินเสีย
สวนมาก”  
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ภาพท่ี 6 หญิงชราชาวมอแกนมาเปนขอทานในตัวเมืองระนอง 
 
 ขอมูลจากชาวมอแกนบนเกาะเหลาหนานอกเกี่ยวกับหญิงชรามอแกนท่ีเปนขอทานในตัว
เมืองระนองมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากผูศึกษาไดพูดคุยกับหญิงชรามอแกนคนหนึ่งท่ีเปนขอทานใน
ตัวเมืองระนอง ไดความวา “อยูท่ีเกาะเหลา อยูบานไมไดทําอะไร ไมมีตัง ขึ้นมาหาตังซ้ือขาวสารไป
ใหลูกหลานท่ีบาน และเอาไปซ้ือเหลากินบาง” จากคําพูดดังกลาวสะทอนใหเห็นวาระบบเงินตรา
ไดเขามาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ โดยไมไดมีการคํานึงถึงเรื่องของศักดิ์ศรคีวามเปนมอแกน
แตอยางใด เนือ่งจากชาวมอแกนถูกเบียดขับจากชนสวนใหญในสังคมเมืองระนองสูความเปนชาย
ขอบมาอยางตอเนื่องท้ังในดานการประกอบอาชีพและอคติทางชาติพันธุ และการทํางานของชาวมอ
แกนบานเกาะเหลาหนานอกไมวาจะเปนคนวัยใด ตางดําเนินชีวิตอยูในระบบคิดของคนใน
สังคมไทยยุคสมัยหนึ่งท่ีวา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ไมวาจะทํางานอะไร เส่ียงหรือผิด
กฎหมายอยางไร ก็ขอใหไดเงินมาเพ่ือดํารงชีพ ในยุคท่ีระบบการแลกเปล่ียนดวยเงินตราเขามามี
บทบาทตอการดํารงชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ซ่ึงเห็นไดจากเรื่องอาหารการกินและเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ ท่ีเขามาในชุมชนชาวมอแกน 
 

2.3 อาหารการกินและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

 การทํางานเพ่ือใหไดเงินมานั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากเรื่องของอาหารการกินใน
ชีวิตประจําวันท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมคอนขางมาก ในอดีตชาวมอแกนเคยดํารงวิถีชีวิตอยูในทอง
ทะเล อาหารหลักคือ สัตวน้ํา เชน กุง หอย ปู ปลา และมีการนําขึ้นมาแลกเปล่ียนกับคนบนฝงเพ่ือ
แลกขาวสาร พริก เกลือ เปนตน นางเขียว แจมพิศ อดีตผูท่ีเคยอาศัยอยูฝงเกาะเหลาหนาใน กลาววา 
“เม่ือกอนสมัยท่ีปายังเด็กๆ พวกมอแกนเอาของพวกกุงบาง ปลาบางขึ้นมาแลกขาวสาร เกลือ เพ่ือ
เอาไปใชในเรือท่ีเปนบานของพวกมอแกน พอของปาก็เอาใหแลกเพราะสงสาร” การดํารงชีวิตปน
ไปอยางเรียบงาย อาหารการกินก็กินเทาท่ีตนเองจะหาและแลกเปล่ียนมาได แตเม่ือมีการตั้งถ่ินฐาน
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บานเรือนถาวร มีการติดตอสัมพันธกับคนเมืองมากขึ้น ทําใหเกิดการรับเอาวัฒนธรรมการบริโภค
แบบสมัยนิยมเขามามากขึ้นตามไปดวย กอปรกับบนพ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนานอกมีรานคาท่ีเปนของ
คนไทยเปดขายสินคาทุกประเภทใหกับชาวมอแกน ท้ังขนมขบเคี้ยวสําหรับเด็ก เครื่องดื่มน้ําอัดลม 
กาแฟ ของใชภายในบาน เปนตน การจับจายใชสอยสินคา อาหารจึงมีความสะดวกและงายขึ้น อีก
ท้ังยังมีกลุมคนไทยนําเอาแกงถุง ขนมนมเนยตางๆ จากบนฝงลงไปขายใหกับชาวมอแกนดวย จึงทํา
ใหมอแกนตองพยายามหาเงินใหไดมากขึ้น เพ่ือท่ีจะตอบสนองกับความตองการในเรื่องของอาหาร
ดังกลาว แตถาชวงเวลาใดท่ีครอบครัวชาวมอแกนไมมีรายไดท่ีมากมายนัก อาหารหลักคือ หอยตม 
แกงหอย และเมนูอ่ืนๆ จากหอยตบิหรือสัตวทะเลท่ีหาได   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ขนมขบเคี้ยวของเด็กมอแกนและคนไทยท่ีนําแกงถุงมาขาย 
 
 นอกจากเรื่องอาหารการกินแลวนั้น ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ      
พัดลม เครื่องเลนซีดี โทรศัพทมือถือ เปนตน ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหชาวมอแกน
ตองดิ้นรนหาเงินเพ่ือตอบสนองความตองการในดานนี้ ส่ิงอํานวยความสะดวกและใหความบันเทิง
เหลานี้เปนผลมาจากการติดตอกับเมืองและรับเอาวัฒนธรรมบริโภคนิยมเขามาสูชุมชนตั้งกอนเกิด
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน เม่ือหาเงินไดจํานวนหนึ่งจากการออกเรือระเบิด ความ
อยากไดอยากมีเหมือนกับคนเมืองจึงเกิดขึ้น และเปนผลใหเกิดวัฒนธรรมการลอกเลียนแบบไปยัง
ครอบครัวชาวมอแกนอ่ืนๆ ท่ีตองการมีเหมือนกับเพ่ือนบาน นายเจี๊ยว ประมงกิจ กลาววา “ท่ีบานมี
โทรทัศน พัดลม ตูเส้ือผา เมียอยากได เห็นบานคนท่ีระนองเคาใชกัน อยากไดบางก็เลยซ้ือ” สวน
นายสิดิษ ประมงกิจ กลาวเชนเดียวกันวา “บานมีท้ังโทรทัศน พัดลม เครื่องเทป ก็เห็นคนบนเมือง
เคาใชกัน ไดดูหนัง ฟงเพลงดวย” ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีขึ้นในชุมชนกลุมชาติพันธุมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอกเปนผลมาจากการติดตอสัมพันธกับคนเมืองอยางตอเนื่อง และสวนหนึ่งมาจาก
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ความม่ันคงถาวรของบานพักท่ีอยูอาศัยท่ีสรางขึ้นใหมภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ท่ี
ผานมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ส่ิงใหความบันเทิงกับชาวมอแกน 
 

2.4 บานเรือนมอแกน 
 

บานเรือนของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกจะสรางอยูริมชายฝงทะเล 
ในชวงกอนเกิดเหตุการณสึนามิตอเนื่องมาจนถึงกอนท่ีจะมีการสรางบานม่ันคงใหกับกลุมชาติพันธุ
มอแกนนั้น บานเรือนของชนกลุมนี้จะมีลักษณะเปนแบบยกพ้ืนสูงประมาณ 1 เมตร หรือ 1 เมตร
เศษ ผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ตัวบานทําดวยไม หลังคาจั่วมุงดวยสังกะสี ภายในบานมีการแบง
สัดสวนไวสําหรับนอนและประกอบอาหาร รวมท้ังเก็บส่ิงของ เส้ือผา อุปกรณในการทํามาหากิน 
เชน เครื่องมือดําน้ํา อวน เปนตน โดยการนอนจะนอนเรียงกันบนพ้ืนไมกระดาน สวนในครัวหรือท่ี
ประกอบอาหารจะประกอบดวยเตาไฟ ช้ันเก็บถวยชาม หมอ กระทะ และช้ันวางเครื่องปรุงตางๆ  
ซ่ึงสวนท่ีใชประกอบอาหารนี้โดยสวนใหญจะอยูภายในตัวบาน มีเพียงบางบานเทานั้นท่ีนําออกมา
ประกอบอาหารบริเวณชานบาน จุดสังเกตบริเวณท่ีเปนหองครัวนี้ จะมีการวางเรียงไมท่ีหางกวา
บริเวณท่ีเปนท่ีนอนหรือสถานท่ีวางของ นางผักกาด ประมงกิจ หญิงชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกกลาววา “ตรงท่ีทํากับขาวตองวางไมใหหาง เพราะเวลาลางจาน ลางหมอจะเทน้ําลงตามรองนี้ 
ไมตองออกไปเทขางนอก”   
 สวนการวางแนวบานนั้น แบงออกไดเปนสองหรือสามแนวเหล่ือมกัน แนวแรกจะตั้งอยู
บนแนวลาดของชายหาดคือ แนวท่ีอยูติดริมทะเลหรือนอกสุดของชายหาด เม่ือน้ําขึ้นจะทวมมิดใต
ถุนบาน ทําใหตองสรางบานโดยใชเสาสูงๆ เพ่ือใหพนน้ํา ซ่ึงสังเกตไดวาบานท่ีอยูนอกสุดนี้ จะเปน
บานท่ีมีเรือเปนของตนเองเสียสวนใหญเพ่ือความสะดวกในการนําเรือเขา-ออก แนวท่ีสองอยูบน
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ชายหาดเหนือแนวท่ีน้ําขึ้นสูงสุด และแนวท่ีสามเปนบานท่ีตั้งอยูถัดเขาไปดานใน หางจากชายหาด
เขาไปอีก บานแนวท่ีสองและสามนั้นไมตองใชเสาสูงมากนัก แตก็ตองสูงพอท่ีคนจะลอดผานได23 
และบานแตละหลังจะมีระยะหางกันพอสมควรเพ่ือใหลมพัดผานได 
 แตภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 ไดมีโครงการชวยเหลือและพัฒนาตางๆ 
ลงไปในพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกอยางตอเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ การ
สรางบานถาวรใหกับชาวมอแกน ทําใหวิถีชีวิตท่ีเคยเรรอนตามทองทะเลตองหยุดลงเปนการถาวร 
เนื่องจากมีขอบังคับของการไดบานวา “ชาวมอแกนท่ีจะไดบานถาวรตองมีการตั้งหลักแหลงอยูบน
พ้ืนท่ีเกาะเหลาอยางชัดเจน ไมมีการอพยพโยกยายดังเชนแตกอน” (เจาหนาท่ีองคกรชุมชน) ทําให
ชาวมอแกนตองปกหลักปกฐานอยูท่ีเกาะเหลาเปนการถาวร บานใหมท่ีไดมาเปนบานเสาปูน ตัว
บานทําดวยไม มีใตถุนสูงประมาณ 1 เมตรครึ่ง หลังคามุงกระเบ้ือง มีการแบงสัดสวนภายในบาน
ชัดเจนท้ังท่ีเปนสวนของหองนอนและหองครัว24 โดยมีการลงเสาเอกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2551 ซ่ึงมีนายพิชัย ปรีชาพรประเสริฐ นายอําเภอเมืองระนอง เปนประธานในพิธี บานหลังแรกท่ี
ไดรับการลงเสาเอกคือ บานของนายสุชาติ หนูแดง25  

การวางแนวบานหลังใหมนี้แมเปนระเบียบเรียบรอยโดยมีประมาณ 6-7 แถว (นับตามแนว
ลึกเขาไปภายในพ้ืนท่ีเกาะ) แตบานท่ีอยูแถวหลังๆ จะถูกบานแถวดานหนาบัง ทําใหไมสามารถมอง
ออกไปท่ีทะเลไดและกลายเปนบานอับลม และบานแตละหลังคอนขางอยูชิดติดกัน มีลักษณะ
เหมือนกันและขนาดเทากันท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 บานหลังเกาและหลังใหมของชาวมอแกนเกาะเหลาหนานอก 
 

                                                
23 นฤมล อรุโณทัย, พลวัตชาติพันธุภาคใต: ผูคนและชุมชนบริเวณเกาะและชายฝงอันดามัน, 48. 
24 รายละเอียดท้ังหมดเกี่ยวกับการสรางบานหลังสึนามิของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกจะ

กลาวถึงในบทถัดไป 
25 “ลงเสาเอกบานชาวมอแกน,” เดลินิวส, 3 กรกฎาคม 2551, 15.  
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 แมจะมีบานหลังใหมสวยงาม แตชาวมอแกนยังคงรักษารูปแบบบานอยางหนึ่งไวคือ ทุก
บานจะมีการเวนชองหางของพ้ืนบานไวในสวนของหองครัวเพ่ือท่ีจะไดเทน้ําลงตามรองไมดังเชน
บานหลังเกาในอดีต นายเจี๊ยว ประมงกิจ กลาววา “เวนชองไวเหมือนบานหลังเดิมนั้นแหละ เวลาท่ี
เทน้ําหรือลางจานจะไดไมตองออกไปลางขางนอก ลางและเทลงชองในบานก็ได” ถือเปนส่ิงท่ีกลุม
ชาติพันธุมอแกนยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมของตนเองเอาไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 รองไมไวสําหรับเทน้ําภายในบานหลังใหมของชาวมอแกน 
 
 วิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุมชาติพันธุมอแกนในชวงหลังเหตุการณ       
สึนามิ พ.ศ. 2547 สวนหนึ่งนั้น คือ เรื่องของศาสนา พิธีกรรม และความเช่ือ ท้ังจากการรับ
วัฒนธรรมภายนอกและการเขามาขององคกรตางๆ จากภายนอก 
 

2.5 ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ 
 

 ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม กลุมชาติพันธุมอแกนเปนกลุมท่ีเรรอนไปตามทองทะเลเพ่ือหาแหลง
อาหารอันอุดมสมบูรณในการดํารงชีพ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวมอแกนเคารพยึดถือเพ่ือใหตนเองอยูรอด
ปลอดภัยจากภยันตรายตางๆ ท่ีจะเขามาทํารายหรือมุงหวังเอาชีวิต คือ ผีบรรพบุรุษ ชาวมอแกนเกาะ
เหลามีความเช่ือวา ผีบรรพบุรุษจะคอยปกปกรักษาตนเองและครอบครัวใหพนจากภัยอันตรายตางๆ 
ได แตเม่ือมีการเขามาขององคกรตางๆ จากภายนอก โดยเฉพาะองคกรดานคริสตจักรท่ีเขามาให
ความชวยเหลือและเผยแพรศาสนาไปพรอมกันในชวงหลังเหตุการณสึนามิ ทําใหกลุมชาวมอแกน
เปล่ียนมานับถือศาสนาคริสตกันท้ังหมด มีการเขาโบสถในวันอาทิตย กอปรกับทางองคกรคริสต
เองไดสงผูเผยแพรศาสนาลงมาประจําอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกดวย ยิ่งมีผลใหเกิดการนับถือ
ศาสนาคริสตอยางเครงครัดของกลุมชาติพันธุมอแกน จากการสัมภาษณ นายสิดิษ ประมงกิจ ผูนํา
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ชาวมอแกนกลาววา “เม่ือกอนมอแกนนับถือผี แตเม่ือพวกอาจารยเศียร (องคกรคริสต) ลงมาใน
พ้ืนท่ีและใหความชวยเหลือ มอแกนก็เปล่ียนไปนับถือคริสตกันหมด คิดวาถานับถือคริสตแลวจะ
ไดรับความชวยเหลือดวย”  

แตภายหลังจากท่ีรูปแบบของการใหความชวยเหลือขององคกรคริสตจักรเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมคือ หันมาเนนท่ีการปลูกฝงใหกับเด็กและเยาวชนมากกวาการใหความชวยเหลือโดยตรง ทํา
ใหมีชาวมอแกนบางสวนหันกลับมานับถือผีบรรพบุรุษของตนเองตามเดิม นางแลหา ประมงกิจ 
กลาววา “มีมอแกนบางคน โดยเฉพาะคนแกๆ มานับถือผีเหมือนเดิม ไมไดนับถือคริสตแลว” 
แสดงใหเห็นวาระบบการนับถือผียังคงมีอยูในชุมชน เม่ือส่ิงเราภายนอกไมสามารถสนองตอบตอ
ความตองการของตนเองได ทําใหชาวมอแกนบางสวนหันกลับมานับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนเองเคย
นับถือ แตสําหรับเด็กรุนใหมซ่ึงโดยสวนใหญจะไดรับการศึกษายังคงนับถือคริสตศาสนา
เหมือนเดิม ด.ญ.กระตาย ประมงกิจ กลาววา “ก็นับถือศาสนาคริสตนั้นแหละ เพ่ือนๆ ก็นับถือ
คริสต ไมไดนับถือผีเหมือนคนแกๆ แลว” การเปล่ียนมานับถือคริสตศาสนาจึงมีผลกระทบตอ
ระบบความเช่ือและพิธีกรรมดั้งเดิมของคนในชุมชน 
 พิธีกรรมในอดีตท่ีสําคัญและเปนส่ิงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาคือ พิธีฉลองเสาหลอโบง ซ่ึงถือ
เปนตัวแทนของบรรพบุรุษ ชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกในอดีตมีการปฏิบัติกันโดยจะ
เดินทางไปรวมทําพิธีกับกลุมชาวมอแกนท่ีจังหวัดพังงา ผูอาวุโสของชาวมอแกนคนหนึ่งกลาววา 
“เม่ือกอนเราจะทําพิธีกันเอง แตตอนนี้ไมไดทําแลว เพราะคนทําพิธีก็ไมมี สัตวน้ําทะเลท่ีเปน
เครื่องเซนก็หายาก ถาทําไมถูกพิธีอาจถูกผีลงโทษได” สอดคลองกับการใหความเห็นของสิดิษ 
ประมงกิจวา “ตอนนี้เราไมไดทําเองแลว เราจะไปรวมพิธีกับมอแกนท่ีพังงา แตในปจจุบันไมคอย
ไดเดินทางไปรวมพิธีเปนประจําทุกป เนื่องจากการเดินทางจะใชการเดินทางในทางเรือ รายจายคา
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในการเดินทางสูงขึ้นทุกวัน รายไดไมเพียงพอตอการเดินทางทําใหการเขารวม
พิธีอาจจะเปนปละ 1 ครั้งหรือ 2 ปตอ 1 ครั้ง” และจากการสอบถามเพ่ิมเติมจากชาวมอแกนอ่ืนๆ 
กลาววา “พิธีลอยเรือไมไดไปรวมและไมไดทําแลว รายจายสูง อีกท้ังเรามานับถือศาสนาคริสตแลว 
เคาไมใหทําพิธีอ่ืนๆ อีก” การเปล่ียนมานับถือศาสนาหลักของโลก จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งทําให
พิธีกรรมดั้งเดิมของชาวมอแกนลบเลือนหายไป 
 นอกจากพิธีกรรมดั้งเดิมแลว ยังมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของชาวมอแกนคือ การเกิด 
การแตงงาน และการตาย ในสวนของการเกิดนั้น ในอดีตชาวมอแกนใชหมอตําแยเปนผูทําคลอด 
โดยมีความเช่ือทางไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของเพ่ือใหแมและเด็กท่ีอยูในครรภปลอดภัย นางจีเอง 
ประมงกิจ กลาววา “เม่ือกอนจะใชหมอของมอแกนเองเปนคนทําใหเด็กเกิดออกมา ก็มีการทําพิธี 
สวดมนตใหเด็กและแมปลอดภัยดวย” ทําใหอัตราความเส่ียงท่ีจะเสียชีวิตของท้ังแมและเด็กมีอยู
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คอนขางสูง แตดวยวิทยาการทางการแพทยสมัยใหมกอปรกับการติดตอสัมพันธกับคนเมือง อีกท้ัง
การเขามาขององคกรพัฒนาตางๆ เชน องคกรแอคช่ันเอด ท่ีชวยเหลือเรื่องคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนในการรับการรักษาและดูแลจากแพทยท่ีโรงพยาบาล
ระนองรวมถึงการทําคลอดดวยนั้น ทําใหการคลอดในชวงหลังเปนการทําคลอดตามแบบแผน
ทางการแพทยสมัยใหม ซ่ึงมีอัตราเส่ียงตอการเสียชีวิตนอยกวาในสมัยอดีต และดวยการเขาสูระบบ
การทําคลอดแบบใหมทําใหระบบความเช่ือท่ีตองใชไสยศาสตรเขามาเกี่ยวของรวมท้ังหมอตําแยได
ลดบทบาทและไมมีการสืบตอมาในปจจุบัน 
 สวนพิธีการแตงงาน จากการสัมภาษณหนุมสาวชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท่ีมี
ครอบครัวแลวนั้นไดกลาววา “การแตงงานของชาวมอแกนเกาะเหลา ถารูสึกชอบพอกันและตกลง
จะอยูกินดวยกันก็สามารถทําการสูขอตามประเพณีไดทันทีโดยไมตองมีพิธีรีตองอะไรมากมาย 
เนื่องจากมีพิธีมากก็สูญเสียคาใชจายมากตามไปดวย” การแตงงานนั้นนอกจากจะแตงดวย
ความชอบพอตามประเพณีแลวนั้น การมีเพศสัมพันธกอนท่ีจะแตงงานแลวตั้งครรภก็เปนสาเหตุให
มีการแตงงานขึ้นไดเชนกัน อีกหนึ่งพิธีคือ การตาย ในอดีตถามีคนตายในชุมชน ชาวมอแกนจะ
อพยพยายถ่ินฐานหนีทันทีเนื่องดวยความกลัวในเรื่องของผีท่ีอาจจะมาทํารายตนเองและครอบครัว
ได ซ่ึงชาวมอแกนบานเกาะเหลามีความเช่ือในเรื่องดังกลาวเชนเดียวกัน พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย
ของชาวมอแกนเกาะเหลาจะประกอบกันท่ีเกาะชางซ่ึงเปนสุสานฝงศพบรรพบุรุษของชาวมอแกน
ทําใหไมตองมีการยายถ่ินฐานดังเชนอดีต และการฝงศพจะทําการทันทีโดยศพของผูตายจะหันหัว
ไปทางทิศเหนือ แตภายหลังการยอมรับนับถือศาสนาคริสตของกลุมชาวมอแกนบานเกาะเหลา การ
ประกอบพิธีกรรมจึงเปนไปตามวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต และการฝงศพจะฝงภายในพ้ืนท่ีของ
เกาะเหลาหนานอกเอง 
 พิธีกรรมตามระบบความเช่ือของกลุมชาติพันธุมอแกนไดเริ่มถูกแทนท่ีดวยความรู ความ
ทันสมัยในวิทยาการตางๆ รวมถึงความเช่ือในศาสนาหลักๆ ของโลก แตก็ยังมีระบบความเช่ือ
ดั้งเดิมบางประการท่ีคงดํารงอยูภายในชุมชนของชาวมอแกน เชน เวลาออกหาปลากลางทะเล ชาว
มอแกนจะนําสุนัขตัวหนึ่งติดเรือไปดวย เพราะเช่ือวาสุนัขจะสงเสียงเหาเตือนเจาของหากมีวิญญาณ
รายเดินทางเขามาใกลเรือ26 หามทําถวยจานแตกภายในบานระหวางท่ีผูชายออกเรือหาปลาเนื่องจาก
เช่ือวาผูชายจะไดรับอันตรายในระหวางการทํางาน เชน เรือจะลม หาปลาไมได เปนตน และเช่ือวา
ใหดื่มเหลากอนท่ีจะลงดําน้ํา เนื่องจากเหลามีแอลกอฮอลผสมอยูทําใหรางกายรูสึกอบอุนในขณะดํา
น้ํา ทําใหดําน้ําไดนานและสามารถทนตออุณหภูมิของน้ําท่ีเย็นไดดีขึ้น แตการดื่มเหลาจะตองดื่มแค
                                                

26 ปฐม หงษสุวรรณ, กาลครั้งหนึ่ง : วาดวยตํานานกับวัฒนธรรม, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 380. 
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พอประมาณ ดื่มเพียงแคใหรางกายรูสึกอบอุนเทานั้นมิฉะนั้นอาจจะเปนอันตรายได ตองไหวศาล
เจาท่ีกอนท่ีจะออกเรือไปหาปลาทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัยและความเปนสิริมงคลแกตวัเอง หามเด็ก
เขาไปในปาเพียงลําพังเพราะผีจะเอาไป คนมีครรภหามนั่งขวางธรณีประตูเพราะจะทําใหคลอดลูก
ยาก27 และอีกหลายๆ ความเช่ือท่ีมีอยูในชุมชนซ่ึงแสดงใหเห็นวาชาวมอแกนเกาะเหลาเองยังคงเกรง
กลัวกับลางบอกเหตุรายหรืออํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติอยูเหมือนเดิม ถึงแมจะรับเอาวัฒนธรรม
สมัยใหมและความเช่ือจากการนับถือศาสนาเขามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมากแลวก็ตาม 
 ศาสนา พิธีกรรม และระบบความเช่ือของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมี
ท้ังท่ีเปล่ียนแปลงภายหลังการเขามาของคริสตศาสนา และสวนท่ียังคงรักษาความเช่ือดั้งเดิมของ
ชุมชนเอาไวได ลักษณะทางวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่งท่ีชาวมอแกนยังคงรักษาอัตลักษณของตนเอง
ไวนอกเหนือจากระบบความเช่ือคือ ภาษามอแกน 
         

2.6 ภาษามอแกน 
 

 กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกเปนกลุมหนึ่งท่ีมีภาษาพูดเปนของตนเอง แต
ไมมีภาษาเขียน เนื่องจากวิถีชีวิตท่ีเรรอนอยูในทองทะเล ภาษาเขียนจึงไมมีความจําเปนมากนักใน
การติดตอส่ือสาร ภาษาพูดมีความจําเปนมากกวา การส่ือสารดวยภาษาพูดสามารถแบงออกไดเปน 
2 ลักษณะคือ  
    การส่ือสารภายใน เปนการส่ือสารกันระหวางชาวมอแกนดวยกันซ่ึงยังคงใช
ภาษามอแกนเปนภาษาหลักในการส่ือสาร โดยเฉพาะผูเฒาผูแกท่ียังคงใชภาษามอแกนในการ
ส่ือสารกันอยู สวนเด็กๆ มอแกนบางสวนก็ยังคงใชภาษามอแกนในการส่ือสาร แตบางสวนเริ่มใช
ภาษาไทยในการส่ือสารกันเอง 
    การส่ือสารภายนอก เปนการส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีไมใชชาวมอแกน
ดวยกัน ชาวมอแกนเกาะเหลาจะใชภาษาไทยในการส่ือสารคือ ผูท่ีอยูในชวงวัยกลางคนหรือวัย
ทํางานจนถึงวัยเด็กท่ีเริ่มเขาโรงเรียน จะพูดและส่ือสารกับคนภายนอกโดยใชภาษาไทย สวนผูเฒาผู
แกของชุมชนบางคนพอจะพูดและฟงภาษาไทยไดบางเล็กนอย แตบางคนก็ไมสามารถใชภาษาไทย
ในการส่ือสารไดเลย 

สวนภาษาเขียน ตามท่ีกลาวไวแลววาเปนกลุมชนท่ีมีแตภาษาพูดไมมีภาษาเขียน ทําใหไมมี
หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีบันทึกถึงตนกําเนิดของกลุมตนเองอยางแนชัด แตในปจจุบันกลุมชาว
มอแกนเกาะเหลาบานเกาะเหลาหนานอกโดยเฉพาะเด็กๆ ไดเริ่มเรียนภาษาไทย มีการสอนใหพูด 
ฟง อาน และเขียนจากโรงเรียนบานเกาะเหลา ทําใหมอแกนมีภาษาเขียนท่ีเปนภาษาไทยสําหรับใช
                                                

27 ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท้ังผูสูงอายุ คนวัยทํางาน และเด็ก  
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ในการส่ือสารกับภายนอก สวนคนตั้งแตวัยทํางานสวนใหญขึ้นไปจนถึงวัยชราไมสามารถเขียน
ภาษาไทยไดแมกระท่ังผูนําชุมชนชาวมอแกนก็ไมสามารถเขียนและอานภาษาไทยได 
 ภาษาของมอแกนเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะภาษาพูด การผสมกลมกลืนของ
ภาษาไทยเริ่มมีอิทธิพลกับภาษาของมอแกนเกาะเหลาเพ่ิมมากขึ้น  เด็กชาวมอแกนเริ่มเรียนรู
ภาษาไทยมากขึ้นเปนลําดับท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนจากการเขาศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงอาจทํา
ใหภาษามอแกนท่ีเปนอัตลักษณของชนกลุมนี้อาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา 
 

     2.7 มอแกนกับโรงเรียน 
 

 ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ีผานมาวา กลุมชาติพันธุมอแกนไมมีภาษาเขียนเปนของตนเอง มี
แตภาษาพูดไวสําหรับการส่ือสารเทานั้น แตเม่ือวิถีชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป จากการเรรอนสูการ
ตั้งถ่ินฐานท่ีถาวรมากขึ้น กอปรกับการติดตอคาขาย แลกเปล่ียนส่ิงของกับคนเมือง ทําใหชาว       
มอแกนจําเปนท่ีจะตองเรียนรูภาษาไทยท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน นายสิดิษ ประมงกิจ กลาววา 
“เม่ือกอนเราพูดไทยไมคอยได แตตอนนี้ตองหัดพูดหัดอานหนังสือไทยมากขึ้น เพราะชาวมอแกน
เกาะเหลาตองซ้ือของท่ีฝงระนอง ถาไมรูหนังสือบางครั้งก็ถูกหลอกถูกโกง” การเรียนรูภาษาไทยมี
หลากหลายวิธีการ ผูสูงวัยชาวมอแกนคนหนึ่งกลาววา “คนแกจะไปเรียนก็ไมได ตองฟงเอาจาก
วิทยุ โทรทัศนบาง หัดพูดกันเองเพ่ือจะไดพูดกับคนไทยได” นอกจากการเรียนรูดวยตนเองแลวนั้น 
การเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหกลุมชาติพันธุมอแกนสามารถเรียนรู
หนังสือไทย 
 การเรียนหนังสือไทยในระบบโรงเรียนของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมี
มาเปนระยะเวลาประมาณ 30-40 ปแลว สังเกตไดจากการอานออกเขียนไดบางของคนในชวงวัย
ทํางาน นายเจี๊ยว ประมงกิจ กลาววา “ผมเรียนหนังสือไทยตอนท่ีอยูเกาะพยาม ก็พออานออกเขียน
ไดบาง ท่ีผมเรียนก็ เพราะอยากเปนตํารวจ  แตเรียนไมจบ ตองออกมาชวยพอแมทํางาน” 
เชนเดียวกับท่ีนางมอเอ ประมงกิจ ไดใหขอมูลวา “เรียนหนังสือเหมือนกัน แตเรียนไมจบเพราะ
เรียนไปก็ไมรูจะเอาไปทําอะไร แคเขียนช่ือตนเองไดก็พอ ออกมาแตงงานมีครอบครัวดีกวา” การ
เรียนหนังสือของชาวมอแกนในชวงอายุวัยทํางานท่ีกลาวมาอยูในลักษณะของการเรียนเพ่ือใหอาน
ออกเขียนไดบางโดยเฉพาะช่ือตนเอง แตเม่ือมาถึงชวงวัยเด็กในปจจุบัน ชาวมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกสงลูกเขาเรียนท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาตั้งแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปท่ี 6  
ซ่ึงทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนระหวางกลุมเด็กไทยกับเด็กชาวมอแกนตั้งแตเริ่มแรกจาก
การแยกกันเรียนจนพัฒนาตอมาถึงขั้นท่ีสามารถเรียนรวมกันได การเรียนรวมกันโดยปราศจากอคติ
ทางชาติพันธุทําใหความพรอมในการเรียนรูหนังสือไทยของเด็กชาวมอแกนมีมากขึ้น  
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ระดับของการเรียนรูของเด็กมอแกนเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กไทยแลวถือวายังคงมีพัฒนาการ
ท่ีชากวา อาจเนื่องจากเด็กมอแกนมาเขาเรียนในชวงวัยท่ีมากกวาเกณฑอายุปกติ การขาดเรียน
บอยครั้งดวยภาระหนาท่ีในการทํางาน เด็กมอแกนหลายคนรับจางออกเรือระเบิดปลาหรือตอง
ติดตามพอแมออกเรือ แตภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 การเขามาขององคกรพัฒนา
เอกชนท่ีใหความชวยเหลือในดานการศึกษา ทําใหเด็กมอแกนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในการพูด 
ฟง อาน และเขียนภาษาไทย คิดคํานวณทางคณิตศาสตรไดมากขึ้น กอนท่ีจะสงตอใหกับทาง
โรงเรียนบานเกาะเหลาเพ่ือเขาสูการศึกษาในระบบ และในปการศึกษา 2553 มีเด็กชาวมอแกนเขา
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนสตรีระนองได ซ่ึงถือเปนเด็กมอแกนกลุมแรกของ
จังหวัดระนองท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และกลายเปนแรงกระตุนใหกับเด็กมอแกนอีกหลาย
คนไดขยันเรียนเพ่ือกาวตามรุนพ่ีขึ้นมาเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น จากการสัมภาษณเด็กมอแกนคนหนึ่ง
กลาววา “เห็นกระตายกับลินดาไดขึ้นมาเรียนท่ีระนอง ก็อยากมาบาง ก็จะเรียนใหจบ ป.6 เร็วๆ” 
การเรียนรูหนังสือไทยทําใหเด็กมอแกนรุนใหม สามารถส่ือสารและติดตอกับคนเมืองระนองได
คอนขางดี มีความกลาท่ีจะพูดคุยเพ่ือผลประโยชนของตนเอง ลดการถูกโกงในการซ้ือขายสินคา
จากการไมรูหนังสือไทยลงได 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับเดก็ๆ ชาวมอแกน ทําใหผูปกครองชาวมอแกนหลาย
คนมองการศึกษาวา “การศึกษาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากขึ้น ตองใหลูกไดเรียนรูโดยเฉพาะการฟง พูด 
อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือจะไดชีในการติดตอส่ือสารและหางานทําท่ีไมตองเส่ียงและลําบาก
เหมือนกับพวกตนเอง” แสดงใหเห็นวาชาวมอแกนใหความสําคัญกับระบบการศึกษาท่ีแฝงดวย
ความเช่ือวาจะทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นกวาเดิม ซ่ึงเปนผลตอเนื่องทําใหมีการเปดศูนยการเรียนรู
ชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาโดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
ระนองได เนื่องจากผูใหญชาวมอแกนมีความตองการและสนใจท่ีจะเรียนรูหนังสือไทย รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมากขึ้น เพ่ือการดํารงชีวิตในปจจุบันท่ีตองมีการติดตอสัมพันธกับ
คนเมืองเปนประจํา และการเรียนรูหนังสือไทยยังสงผลถึงภาวะการเปนผูนําของกลุมดวย  
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ภาพท่ี 11 ศูนยการเรียนรูหนงัสือไทยของผูใหญชาวมอแกน 
 

2.8 ผูนําและการปกครองกลุมมอแกน 
 

 พ้ืนท่ีเกาะเหลาแมจะแบงเปนเกาะเหลาหนาในกับเกาะเหลาหนานอก กลุมชนท่ีอาศัยอยูมี
ความแตกตางกันทางชาติพันธุ แตการปกครองดูแลจะเปนหนาท่ีของผูใหญบานท่ีอาศัยอยูฝงเกาะ
เหลาหนาใน ผูใหญบานคนปจจุบัน (พ.ศ. 2553) คือ นางแดง เนตรแสงแกว ซ่ึงจะคอยดูแลกลุมชน
ท้ังสองฝงโดยไมมีการแบงแยกวาเปนคนไทยหรือมอแกน แตเพ่ือความสะดวกในการติดตอส่ือสาร
และดูแลไดอยางท่ัวถึง ฝงพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกจึงมีการตั้งผูนําท่ีเปนชาวมอแกนขึ้นมาคือ นาย
สิดิษ ประมงกิจ ตามท่ีนายจรูญ เชาวนรังค ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหาร
สวนจังหวัดระนอง กลาววา “ตอนท่ียังเปนปลัดอําเภออยู ก็ลงไปในพ้ืนท่ีมอแกนในชวงท่ีทําการ
สํารวจผูไมมีสถานะทางทะเบียน เม่ือลงไปมอแกนยังไมมีผูนํา ผมก็เลยตั้งสิดิษเปนผูนํามอแกน
เพราะเขาสามารถส่ือสารภาษาไทยไดดีกวามอแกนคนอ่ืนๆ และเปนผูหลักผูใหญท่ีสุด นาจะ
ควบคุมชุมชนได” การแตงตั้งผูนํามอแกนขึน้มาเปนการเฉพาะโดยเปนผูอาวุโสและสามารถส่ือสาร
ภาษาไทยไดเปนหลัก แตในอดีตการเปนผูนํากลุมมอแกนตองมีคุณสมบัติสําคัญซ่ึงสามารถแสดง
ใหเห็นในตารางเปรียบเทียบตอไปนี ้
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติผูนํากลุมชาติพันธุมอแกนอดีตและปจจุบัน28 
 
 

อดีต ปจจุบัน 
1. ตองเปนผูท่ีมีเวทมนตอํานาจทางไสยศาสตร
สามารถรักษาคนปวยได 

1. ตองพูดภาษาไทยได 

2. สามารถหาแหลงท่ีทํากินท่ีอุดมสมบูรณ
ใหกับสมาชิกในกลุมได 

2. ตองติดตอส่ือสารกับหนวยงานภายนอกท้ัง
จากภาครัฐและเอกชนได 

3. ตองเปนผูท่ีกลาตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ
กลุมและสามารถนํากลุมใหอยูรอดตอไปได 

3. สามารถถายทอดขอมูลจากการติดตอกับ
หนวยงานภายนอกใหกับสมาชิกในกลุมได
รับทราบอยางท่ัวถึง 

 

 
 ในดานการดูแลความเรียบรอยของชุมชนมอแกน นอกจากผูใหญสิดิษ ประมงกิจท่ีไดรับ
แตตั้งแลวนั้น ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นมา เพ่ือชวยจัดการกลุมใหคงอยูและสามารถ
ดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีตอไปไดอยางสงบสุข โดยคณะกรรมการกลุมจะมาจากการเลือกกันเองของ
สมาชิกชุมชน ซ่ึงคุณสมบัติหลักสําคัญคือ การติดตอส่ือสารภาษาไทยได แตชวงกอนเหตุการณ     
สึนามิ พ.ศ. 2547 เล็กนอยตอเนื่องจนถึงภายหลังเหตุการณดังกลาวไดมีครอบครัวคนไทย 1 
ครอบครัวยายจากฝงเกาะเหลาหนาในเขามาอยูรวมกับกลุมมอแกนฝงเกาะเหลาหนานอก การเขามา
ในชวงแรกเปนเพียงแคการเปดรานขายของชํา แตดวยความเปนคนไทยท่ีสามารถติดตอส่ือสารกับ
บุคคลหรือหนวยงาน อีกท้ังความชวยเหลือตางๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชนหลังเหตุการณสึนามิได
เขาไปในชุมชนมอแกนเปนจํานวนมาก การสรางบทบาทตนเองของครอบครัวคนไทยดังกลาวให
เปนตัวกลางประสานงานความชวยเหลือ เกิดขึ้นดวยความสามารถในการส่ือสารภาษามอแกนได 
นับแตนั้นมาความชวยเหลือท่ีเขาไปสูชุมชน และบทบาทการเปนผูนํากลุมชาติพันธุมอแกนในทาง
ปฏิบัติจึงเปล่ียนมาอยูกับครอบครัวคนไทยนี้ซ่ึงอยูในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพียง
เทานั้น เชน การเรียกรองในประเด็นตางๆ ของชุมชน ท้ังเรื่องของสัญชาติ ความม่ันคงดานท่ีอยู
อาศัย เครื่องมือในการประกอบอาชีพ การควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน เปนตน ทํา
ใหบทบาทการเปนผูนํากลุมมอแกนของผูใหญสิดิษและทีมคณะกรรมการลดความสําคัญลง เปน
เพียงแคในนามเพ่ืออางถึงการดํารงอยูจริงของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกเทานั้น 

                                                
28 สัมภาษณ สิดิษ ประมงกิจ, ผูนํากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก, ตุลาคม 2551.  
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 การเขามามีบทบาทของครอบครัวคนไทยในการเปนผูนําชุมชนมอแกน แมจะเปนการลด
บทบาทของชาวมอแกนลง แตก็เปนประโยชนในแงของการประสานงานระหวางองคกรภายนอก
กับกลุมมอแกนซ่ึงทําใหความชวยเหลือตางๆ เขามาไดงายมากขึ้น เชน ความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัยและส่ิงสาธารณูปโภคของชุมชน 
  

2.9 สุขภาพอนามัยและส่ิงสาธารณูปโภค 
 

 วิถีการดํารงชีพของชาวมอแกนท่ีเดิมอาศัยอยูในเรือ และแวะพักตามเกาะเปนครั้งคราวนั้น 
การดูแลเรื่องความสะอาดของรางกาย สุขอนามัยตางๆ เปนส่ิงท่ีไมคอยไดรับความสําคัญมากนัก 
จนมีคํากลาวเปรียบเปรยในเชิงอคติวา “อยาทําตัวใหสกปรกเหมือนกับพวกชาวเล” แตเม่ือมีการตั้ง
บานเรือนท่ีถาวร กอปรกับการติดตอกับเมือง ทําใหกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาเริ่มมีการ
ดูแลสุขภาพรางกายรวมท้ังความสะอาดของตนเองมากขึ้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยมีหลากหลายประการกลาวคือ 

    การพบแพทยแผนปจจุบัน มอแกนในอดีตเม่ือเจ็บปวยไมสบายจะใชวิธีการรักษาตาม
ความเช่ือ โดยมองวาอาการเจ็บปวยเหลานั้นเกิดจากการลงโทษของวิญญาณราย ตองใชเวทมนต
คาถาทางไสยศาสตรเขามาบําบัดอาการเจ็บปวย แตเม่ือมีการตั้งหลักแหลงถาวรบนเกาะเหลาทําให
มอแกนไดรับการดูแลรักษาดวยยาแผนปจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเกาะเหลาเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยจึงครอบคลุมมาถึงกลุมมอแกนดวยแมวาจะ
ไมใชคนท่ีมีสัญชาติไทยก็ตาม นางสาวจิรวดี ชนะพล เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัย
ตําบลปากน้ํา กลาววา “กับกลุมมอแกนไมไดมีนโยบายในการทํางานดวยโดยตรง แตดวยจิตสํานึก
ของความเปนเจาหนาท่ีอนามัยก็ตองลงไปดูแล งานท่ีทําจะเปนการฉีดวัคซีนแมและเด็ก แตเปนไป
ในลักษณะของการควบคุมโรคมากกวา การรักษาก็มีท้ังท่ีมอแกนมาหาท่ีอนามัยเองและเจาหนาท่ี
ลงไปท่ีเกาะเองดวย” สอดคลองกับความคิดเห็นของหญิงมอแกนคนหนึ่งซ่ึงบุตรชายปวยเปนไข 
กลาววา “ลูกชายไมสบาย พาไปหาหมอท่ีอนามัย ไมตองเสียตังมากนัก ยาท่ีกินก็ทําใหลูกหาย ถา
ไมไปหาหมอลูกอาจจะตายก็ไดเพราะเราไมมียา”  

นอกจากการพบหมอท่ีสถานีอนามัยแลว กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลายังเขาพบ
แพทยตามโรงพยาบาลและคลินกิเอกชนดวย นายเจี๊ยว ประมงกิจ กลาววา “กําลังจะพายายคนหนึ่ง
ไปหาหมอท่ีระนอง ไปหาท่ีคลินิค มันเร็วดี ไมตองรอนาน แตวาแพงกวาท่ีโรงพยาบาลเยอะ” การ
เขาพบแพทยแผนปจจุบันนอกจากจะทําใหการเจ็บปวยทุเลาแลว ยังสงผลดีถึงการลดลงของอัตรา
เส่ียงตอการเสียชีวิตดวยโรคตางๆ เชน อหิวาตกโรค อาการไข เปนตน และยิ่งภายหลังเหตุการณ    
สึนามิ พ.ศ.2547 กลุมชาติพันธุมอแกนไดรับการดูแลดานสุขอนามัยคอนขางดีจากองคกรพัฒนา
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เอกชน เชน องคกรแอ็คช่ันเอดใหงบประมาณเปนสวัสดิการกับชาวมอแกนท่ีโรงพยาบาลระนอง 
โดยใหนําบัตรท่ีองคกรแอคช่ันเอดทําไวใหมายื่นในการมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล มูลนิธิสงเสริม
การพัฒนาบุคคล ไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเด็กมอแกน ท้ังการ
บํารุงรางกาย การใหยาเม่ือไมสบาย และเปนองคกรในการสงตอผูปวยท่ีมีอาการตางๆ เขารับการ
รักษาตอท่ีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลแลวแตอาการของแตละกรณ ี
     การดูแลความสะอาดของรางกายและพ้ืนท่ีอยูอาศัย ในชวงท่ีมอแกนยังอาศัยอยูในเรือ 
การอาบน้ําจะเปนน้ําเค็มเสียสวนใหญ ทําใหผิวหนังตามรางกายตกสะเก็ดท้ังหมด จะไดอาบน้ําจืดก็
ตอเม่ือขึ้นมาพักบนฝง และเม่ือขึ้นพักตามเกาะแลว การอาบน้ําจืดก็ยังคงเปนเรื่องใหม นายสิดิษ 
ประมงกิจ เลาวา “พวกเราอาบน้ําเค็มกันท้ังนั้น น้ําจืดไมคอยไดอาบ ขนาดวาอยูบนเกาะเลนน้ําเค็ม
แลวยังไมอาบน้ําจืดเลย” แตเม่ือมีการเขาโรงเรียนของกลุมเด็กมอแกน การไดรับการปลูกฝงใน
เรื่องความสะอาดจึงเปนส่ิงสําคัญ อาจารยผจงจิตร เพชรทอง ครูชํานาญการ โรงเรียนบานเกาะเหลา
กลาววา “เม่ือกอนเด็กมอแกนมาโรงเรียนคอนขางมอมแมมกันท้ังนั้น โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ทางครู
เองก็ตองจับอาบน้ํา แปรงฟน และไดปลูกฝงใหเด็กๆ อาบน้ํามาจากบานกันกอนท่ีจะมาโรงเรียน 
ชวงหลังเขาก็รูจักอาบน้ําแปรงฟนกันกอนมาโรงเรียน” และยิ่งภายหลังเหตุการณสึนามิ การเขามา
ของมูลนิธิเด็ก องคกรแอคช่ันเอด และโรงเรียนบานเกาะเหลาท่ีหันมาใสใจในเรื่องความสะอาด
ของเด็กมอแกน ทําใหมีผลตอเนื่องมาถึงการทํางานของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคลท่ีมีความงาย
มากขึ้นในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กมอแกน ใหรูจักรักษาความสะอาดของรางกาย คุณผกาพร 
กําลังเสือ เจาหนาท่ีผูประสานงาน มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล เลาวา  
 

“ตอนท่ีลงมาทํางานใหมๆ เด็กมอแกนมีพัฒนาการทางดานรางกายชา เขา
ไมไดรับสารอาหารท่ีเพียงพอตอพัฒนาการในวัยเด็ก และเด็กไมรูจักการดูแล
ความสะอาดของรางกายเทาท่ีควร เด็กเล็กๆ มาท่ีศูนยตองจับอาบน้ําใหมหมด แต
พอเราปลูกฝงใหเขาดูแลความสะอาดของตนเองทุกวัน รวมท้ังบอกพอแมเด็กให
เด็กอาบน้ํากอนท่ีจะมาศูนย ทําใหเขารูจักดูแลตนเองกันมากขึ้น”   

 

 ประเด็นดังกลาวสะทอนใหเห็นไดจากการท่ีผูศึกษาเขาไปอาศัยอยูในชุมชน และไดเห็นวา 
เด็กมอแกนท่ีเลนน้ําเค็มกันทุกคน หลังจากเลนน้ําเสร็จส้ินแลวทุกคนจะขึ้นมาอาบน้ําจืดท่ีแตละ
บานกักเก็บไวพรอมท้ังสระผม ถูสบูเพ่ือชําระลางส่ิงสกปรกออกจากรางกาย เปนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น แตในเรื่องของการขับถายยังคงเปนวิถีแบบดั้งเดิมคือ การ
ขับถายตามแนวปาชายเลน เนื่องดวยสภาพพ้ืนท่ีอยูติดกับปาชายเลนและมีน้ําขึ้นน้ําลงวันละสอง
ครั้ง ทําใหส่ิงปฏิกูลตางๆ ถูกน้ําพาลงไปท้ังหมด สวนเรื่องของการท้ิงขยะซ่ึงเปนปญหาสําคัญมาก
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ของพ้ืนท่ีเกาะเหลา จากวิถีชีวิตท่ีอยูในเรือ เศษขยะตางๆ ก็ท้ิงลงในทะเล แตเม่ือมามีชีวิตอยูบนฝง 
การท้ิงขยะตามความสะดวกจึงกลายเปนปญหาใหญ มีขยะเต็มพ้ืนท่ีกอปรกับเศษขยะมีท้ังถุงขนม 
ขวดกระเบ้ืองซ่ึงไมอาจยอยสลายและอาจกอใหเกิดอันตรายกับเด็กๆ ไดเชนกัน การเขามาของ
องคกรพัฒนาเอกชนกลายเปนผลด ีโดยไดปลูกฝงใหรูจักการท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทาง รูจักเก็บขยะ
ท่ีเกล่ือนกลาด เปนตน ปริมาณขยะบนพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกจึงลดลงได 

    การดูแลเรื่องเส้ือผา เครื่องนุงหม ในอดีตดวยวิถีชีวิตท่ีตองเรรอนอยูในทองทะเลโดย
อาศัยเรือเปนพาหนะเดินทางนั้น การดูแล ทําความสะอาดเส้ือผายังมีอยูนอย แตเม่ือเกิดการตั้งถ่ิน
ฐานแบบถาวรและรับเอาวัฒนธรรมคนเมืองเขามาในชุมชน การสวมใสเส้ือผา การดูแลทําความ
สะอาดเส้ือผาดวยผงซักฟอกหลังการสวมใสจึงมีมากขึ้นเปนลําดับ พฤติกรรมการแตงกายเปนแบบ
คนเมืองมากขึ้น และการเขาโรงเรียนของกลุมเด็กมอแกนทําใหมีการดูแลความสะอาดของเส้ือผา
ชุดนักเรียนของผูปกครองมีมากขึ้น นางมีนะ ประมงกิจ กลาววา “ตองซักเส้ือผาของลูกท่ีใสไป
โรงเรียนทุกวัน ตอนท่ีใสไปจะไดไมเหม็นและสกปรก ลูกจะไดไมอายเพ่ือน” พฤติกรรมการดูแล
รักษาความสะอาดเส้ือผาเครื่องแตงกายของกลุมชาติพันธุมอแกนดังกลาว เปนการรับวา พฤติกรรม
การดูแลความสะอาดเปนส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือเอ้ือตอการปฏิสัมพันธท่ีดีกับชนตางกลุม ซ่ึงชาวมอแกน
มองวามีความสะอาดมากกวาพวกตนเอง และยังมีผลถึงการลดลงของโรคผิวหนังท่ีเกิดจากความไม
สะอาดของเส้ือผาดวย 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยของกลุมชาติพันธุมอแกนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาด
เรียบรอยของรางกายและเครื่องแตงกาย สวนหนึ่งมีผลมาจากส่ิงสาธารณูปโภคท่ีเขามาในชุมชน
ภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ซ่ีงส่ิงสาธารณูปโภคท่ีเขามามีท้ังท่ีเอ้ือตอความสะดวกสบาย
และการดํารงชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
 ถังและโองเก็บน้ํา มาจากการใหความชวยเหลือของท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชน หนวยงานแรกท่ีเขามาคือ มูลนิธิเด็ก ไดใหถังเก็บน้ําขนาด 2,000 ลิตร สําหรับกักเก็บน้ําไว
ใช แตดวยปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน ปริมาณน้ําไมเพียง ปญหาในการตอทอสงน้ําจากบอ
น้ําตื้นบนเขาลงมายังพ้ืนท่ีในชุมชน เปนตน ทําใหไมสามารถนําถังเก็บน้ํามาใชประโยชนไดมาก
นัก หลังจากนั้นการเขามาของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) ไดนําถังเก็บน้ําของมูลนิธิ
เด็กมากักเก็บน้ําบอและน้ําฝนไวใชไดจริง แตยังเปนการใชภายในศูนยเด็กเล็กท่ี MERCY 
ปฏิบัติงานเทานั้น และมีการใหโองแกชาวมอแกนทุกหลังคาเรือน หลังละ 2 ใบ ตอมาทางผูวา
ราชการจังหวัดไดนําถังน้ําขนาด 2,000 ลิตรลงมาใหแกชาวมอแกนในโครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลงทุกหลังคาเรือน หลังละ 1 ถัง สามารถกักเก็บน้ําฝนไวใช ซ่ึงการกักเก็บน้ําฝนใช
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ภายในบานไดโดยไมตองขึ้นไปอาบน้ําท่ีบอน้ําบนเขา ทําใหชาวมอแกนรูจักการดูแลทําความ
สะอาดท้ังรางกาย เส้ือผากันมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 ถังและโองเก็บน้ําท่ีไดรับความชวยเหลือ 
  

น้ําท่ีกักเก็บไวเปนน้ําท่ีใชสําหรับการอุปโภคเทานั้น สวนน้ําสําหรับการบริโภคจะซ้ือน้ํา
จากครอบครัวคนไทยท่ีเปดเปนรานขายของชําภายในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกซ่ึงมีราคาคอนขางสูง 
ทําใหชาวมอแกนท่ีมีเรือเปนของตนเองมาซ้ือน้ําท่ีฝงระนองซ่ึงมีราคาท่ีต่ํากวามากไปไวบริโภค 
ชาวมอแกนคนหนึ่งกลาววา “ถาซ้ือน้ํากับพ่ีไก (นามสมมติ) คอนขางแพง ผมมีเรือผมก็ไปซ้ือท่ีฝง
ระนอง ถูกกวากันเยอะ ซ้ือของพ่ีไก (นามสมมติ) ถังละรอย ซ้ือท่ีระนองถัง 20 บาทเอง ยอมมาซ้ือท่ี
ระนองดีกวา” บางครอบครัวท่ีมีเรือเทากับมีโอกาสในการเลือกบริโภคส่ิงท่ีดีไดราคาท่ีถูกกวาซ่ึง
ตางจากครอบครัวท่ีไมมีเรือ โอกาสหรือทางเลือกในการบริโภคมีคอนขางนอย บางครั้งจึงตองเลือก
ความสะดวกมากกวาการประหยัดในรายจายท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
 เครื่องปนไฟ ชวงแรกๆ ของการตั้งชุมชนมอแกนเกาะเหลายังไมมีไฟฟาใช ตอมาภายหลัง 
(กอนเหตุการณสึนามิ) สืบเนื่องถึงหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ 2547 ชุมชนมอแกนเกาะเหลามีไฟฟา
ใช และการเขามาของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง เพ่ือใหความชวยเหลือและไดซ้ือ
เครื่องปนไฟไวใหสําหรับชุมชนในการใชไฟฟา ทําใหชาวมอแกนมีไฟฟาใชท่ีแนนอนมากขึ้นซ่ึง
เปนผลถึงรายจายในส่ิงอํานวยความสะดวกและใหความบันเทิงตางๆ ท่ีมีเขามาในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง เชน โทรทัศน พัดลม วิทยุ เปนตน สวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีนํามาใช
กับเครื่องปนไฟนั้น ครอบครัวหรือบานหลังใดมีเครื่องใชไฟฟา รวมท้ังหลอดไฟจะตองเสีย
คาใชจายเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิงคืนละ 15 บาท ชวงเวลาในการเปดเครื่องปนไฟตั้งแต 18.00-22.00 
โดยประมาณหรือจนกวาละครหลังขาวจบซ่ึงผูท่ีเปนคนเก็บเงินคือ ครอบครัวคนไทยท่ีเขามาอาศัย
อยูฝงเกาะเหลาหนานอก  
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ภาพท่ี 13 เครื่องปนไฟและสถานท่ีเก็บ 
 
 การมีเครื่องใหกําเนิดไฟฟาในชุมชน แมจะกอใหเกิดความสวางในยามค่ําคืน แตก็เปนเหตุ
ใหเกิดความฟุมเฟอยมากยิ่งขึ้นกับชาวมอแกน เครื่องใชไฟฟาไมวาจะเปนโทรทัศน พัดลม เครื่อง
เลนแผนเสียง โทรศัพทมือถือกลายเปนส่ิงท่ีตามมาจากการมีไฟฟาใช แมจะมีชวงเวลาของการเปด-
ปดเครื่องปนไฟกํากับการใชงานอยูก็ตาม ความตองการท่ีจะใชในส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมือน
หรือใกลเคียงกับคนในเมืองมากท่ีสุด ทําใหชาวมอแกนพยายามแสวงหาเงินทองเพ่ือตอบสนองส่ิง
เราท่ีตนตองการ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนวิถีชีวิตท่ีคล่ีคลายมาอยางตอเนื่องจากอดีตท่ีเคยอยูอยาง
เรียบงายสูความตองการในรูปแบบทันสมัยนิยมดังเชนคนในเมืองท่ัวไป ส่ิงเหลานี้เปนผลมาจากมิติ
ความสัมพันธทางสังคมท่ีกลุมชาติพันธุมอแกนมีตอโลกภายนอกดวย 
 
3. ความสัมพันธทางสังคม: มอแกนและคนอื่น    
 

 ความสัมพันธทางสังคมของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมีหลากหลายมิติ
ดวยกัน ขึ้นอยูกับคูความสัมพันธซ่ึงมีท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกชุมชน กลาวคือ คูความสัมพันธ
ระหวางมอแกนกับมอแกน มอแกนกับครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูฝงมอแกน มอแกนกับคนไทย
เกาะเหลาหนาใน มอแกนกับคนในเมือง และมอแกนกับหนวยงาน/องคกรท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเกาะ
เหลาหนานอก ซ่ึงสามารถกลาวถึงไดดังนี้ 
 

3.1 “มอแกน” กับ “มอแกน”: คูสัมพันธภายในชุมชน 
 

 ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกดวยกันนั้นโดยสวน
ใหญจะมีความสัมพันธท่ีแนบแนน อาจมีทะเลาะกันบางแตก็ไมไดเปนเรื่องราวใหญโตมากนัก 
เนื่องดวยระบบโครงสรางทางสังคมของกลุมมอแกนเกาะเหลาท่ีตั้งอยูบนความสัมพันธแบบเครือ
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ญาติ เนนท่ีความสัมพันธแบบเทาเทียม ไมมีใครมีอํานาจเหนือผูอ่ืน29 กลาวคือ ระบบเครือญาติของ
ชาวมอแกนจะมีความสัมพันธผานทางการแตงงานภายในกลุมชนเดียวกัน ทําใหคนในชุมชนเกิด
ความรูสึกผูกพันธและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทุกคนมีความสัมพันธเทาเทียมกัน แตภายใน
ครอบครัวผูชายยังคงถือเปนผูนําครอบครัว สวนผูนําชุมชนสามารถถูกวิพากษวิจารณไดในกรณีท่ี
ทําผิดหรือตัดสินใจในส่ิงท่ีชุมชนไมไดรับประโยชน บทบาทความสัมพันธของหญิงและชายมี
ความสําคัญพอๆ กัน แตคอนขางแบงแยกแรงงานกันอยางชัดเจน กลาวคือ ผูชาย จะมีหนาท่ีทํางาน
นอกบาน หาเล้ียงครอบครัวเปนหลัก เชน การออกเรือระเบิด ออกวางอวน เปนตน สวนผูหญิงจะมี
หนาท่ีในการหนุนเสริมเรื่องรายไดของครอบครัวจากโดยการหาหอยเจาะ (หอยติบ) มาขายหรือ
นําไปเปนอาหารของครอบครัว และผูหญิงยังมีหนาท่ีในการเล้ียงดูบุตร ซักผา ดูแลความสะอาด
บานเรือน ตักน้ําไวใช เปนตน จากการพูดคุยกับชายมอแกนคนหนึ่งไดความวา “ผูชายจะออกเรือ 
หาตังมาใหกับคนท่ีบาน สวนผูหญิงจะทํางานบาน เล้ียงดูลูกๆ ซักเส้ือผา เปนหนาท่ีท่ีผูหญิงตอง
ทํา” สอดคลองกับการใหขอมูลของหญิงมอแกนคนหนึ่งท่ีกลาววา “เราอยูบานก็เล้ียงลูก ซักผา ตัก
น้ํา ทํากับขาวไว แฟนกลับมาก็จะไดกิน” การแบงแยกแรงงานของกลุมชาติพันธมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอกคอนขางชัดเจน อยางไรก็ตามแมบทบาทจะคอนขางเทาเทียมในการดูแลครอบครัว 
แตอํานาจการตัดสินใจภายในครอบครัวยังคงเปนบทบาทของผูชาย 
 การติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกยังคงเปนหนาท่ีของผูชาย ผูหญิงมีบทบาทในสวนนี้
คอนขางนอย และยิ่งภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ มีหนวยงานลงไปฟนฟูชุมชนคอนขางมากทํา
ใหผูคนในชุมชนมีโอกาสไดปรึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ รวมกันมากขึ้น บทบาทดังกลาวจะ
อยูท่ีผูชายในชุมชนเสียเปนสวนใหญ เปนผลใหเกิดการสรางผูนําใหมๆ ขึ้นมาอยางตอเนื่องใน
เรื่องราวตางๆ ไมจําเพาะเจาะจงอยูท่ีผูนําหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนประจํา คนในชุมชนเริ่มมี
ความสําคัญอยางเทาเทียมกันในการทํางานกับภายนอก และผูนําชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีโอกาสไดออกไป
ประชุม พบปะกับกลุมอ่ืนๆ ในเวทีเปด และกลาพูดกลาแสดงออกมากขึ้น แตผูนํามอแกนมักจะไม
อยากออกหนาอยูเสมอ30 นอกจากเปนเวทีของชุมชนเอง 
 สวนเด็กๆ ชาวมอแกนจะมีหนาท่ีหลักคือ เขารับการศึกษาท่ีโรงเรียน แตเด็กบางคนตอง
ออกจากโรงเรียนหรอืหยุดเรียนบอยครั้งจากการออกชวยพอแมทํางาน ซ่ึงสวนใหญจะเปนลูกคนโต 
ในกลุมเด็กๆ ดวยกันจะมีการแบงรุนตามชวงวัย สามารถแบงได 3 รุนคือ เด็กเล็กอายุประมาณ 2-5 
ป เด็กวัยกลาง อายุประมาณ 6-12 ป และเด็กวัยรุน อายุประมาณ 13-18 ป แตละชวงวัยจะมีบทบาท
                                                

29จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ
หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 23. 

30 เรื่องเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
65 

 

ของตนเอง กลาวคือ เด็กเล็ก จะรวมกันเปนกลุม เลนดวยกันไมมีการแบงแยกวาเปนหญิงหรือชาย 
เด็กกลุมนี้จะไดรับการดูแลจากพอแมหรือพวกพ่ีๆ คอนขางใกลชิด เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาว
มอแกนติดริมทะเล เด็กเล็กยังไมสามารถวายน้ําเองได ถาไมดูแลใกลชิดอาจจะจมน้ําเสียชีวิตได 
จากการสัมภาษณนายเบ็คแฮม ประมงกิจ ซ่ึงยังมีลูกอยูในชวงวัยเด็กเล็ก กลาววา “ใหลูกเลนน้ํา ก็
กลัวลูกจมน้ําเหมือนกัน แตผมก็ดูอยู ใหพ่ีเขาชวยดูดวย”  

สวนเด็กวัยกลาง อายุประมาณ 6-12 ปนั้น เปนกลุมเด็กท่ีเริ่มเขาโรงเรียน มีการแบงแยก
กลุมระหวางเด็กผูหญิงและเด็กผูชายท่ีชัดเจนมากขึ้น เด็กผูหญิงจะรวมตัวกันเลนกระโดดยางบาง 
หมากเก็บบาง นอกจากนั้นยังตองชวยพอแมในการดูแลนอง สวนเด็กผูชายรวมกลุมกันทํากิจกรรม
ตางๆ เชน เลนฟุตบอล ตกปลา จับปู เปนตน พยายามทํากิจกรรมท่ีไมเกี่ยวของกับเด็กผูหญิงในชวง
วัยเดียวกัน จากการพูดคุยกับเด็กชายชาวมอแกนคนหนึ่ง กลาววา “ผมก็เลนกับเพ่ือนๆ ผูชาย
ดวยกัน ไมเลนกับผูหญิง เดี๋ยวเพ่ือนลอวาเปนตุดเปนกะเทย” แสดงใหเห็นวาการเรียนรูในการ
ดําเนินชีวิตของเด็กในวัยนี้มีความแตกตางกัน เด็กผูหญิงเรียนรูงานท่ีจะตองทําภายในบานมากขึ้น 
สวนเด็กผูชายพยายามแสวงหาการรวมกลุมและการยอมรับจากกลุมเพ่ือนมากขึ้น 

เด็กในชวงวัยรุน อายุประมาณ 13-18 ป ในกลุมชาวมอแกนถือเปนชวงวัยท่ีเริ่มเปนผูใหญ 
การแยกตัวเองของเด็กผูหญิงกับผูชายมีความชัดเจน เด็กผูหญิงตองเรียนรูงานบานมากกวาการ
ออกไปเท่ียวเลนเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการมีครอบครัวในอนาคต ซ่ึงเด็กผูหญิงมอแกนอายุประมาณ 
15-16 ป ก็สามารถแตงงานมีครอบครัวได สวนเด็กผูชายจะตองเรียนรูในส่ิงท่ีเกี่ยวของกับเล้ียงดู
ตนเองได เชน การทํางาน ออกเรือระเบิด เนื่องจากเด็กผูชายในชวงวัยนี้เริ่มจะมีครอบครัวเชนกัน 
ความอยากรูอยากลองตางๆ ของเด็กผูชายจะเริ่มในชวงวัยรุนนี ้ท้ังการดื่มเหลา สูบบุหรี่ โดยเกิดจาก
การลอกเลียนแบบผูเปนพอหรือผูชายในชุมชน ซ่ึงไมใชส่ิงท่ีผิดแตประการใด การพูดคุยกับชาย
ชาวมอแกนซ่ึงมีลูกชายอายุประมาณ 14 ป ไดกลาววา “ถาลูกจะสูบบุหรี่หรือกินเหลาก็ได ไมไดวา
อะไรเพราะผมก็สูบก็กินเหลาเหมือนกัน และเขาก็โตแลวดวย”  

แตเม่ือเด็กมอแกนไดรับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง การแตงงานมีครอบครัวในชวง
อายุยังนอยอยูนั้น เริ่มลดนอยลง จากการพูดคุยกับเด็กหญิงกระตาย ประมงกิจ หนึ่งในเด็กมอแกนท่ี
เขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา กลาววา “หนูไมไดคิดวาจะแตงงาน ตอนนี้ก็อยากเรียนอยู อยาก
เรียนใหจบ ม.3 กอน แลวก็จะตอในช้ันอ่ืนอีก” แสดงใหเห็นวาการศึกษาเริ่มทําใหระบบคิดเรื่อง
การแตงงานในชวงอายุยังนอยเหมือนเชนรุนแมหรือรุนยามีนอยลง คาดวาตอไปมอแกนนาจะ
แตงงานในชวงอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้นกวาอดีตท่ีผานมา 
 คูความสัมพันธของเด็กในชวงวัยตางๆ แสดงใหเห็นวา เด็กผูหญิงมีพัฒนาการเรียนรูชีวิต 
สรางความรับผิดชอบ และประสบการณในการสรางความสัมพันธกับผูอาวุโสในบานไมวาจะเปน
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ยา แม หรือพ่ีสาว เพ่ือพรอมท่ีจะเติบโตเปนผูใหญไดมากกวาเด็กผูชาย ซ่ึงมักจะมีความรับผิดชอบ
เพียงนอยนิดในวัยเด็ก การเติบโตเปนผูใหญของเด็กผูหญิงมอแกน แมจะเปนการทํางานท่ีอยูภายใน
บาน แตจะกระทําไดงายกวาเด็กผูชายท่ีมีความยากลําบากกวาท่ีจะเขาสูส่ิงท่ีเรียกวา สถานภาพ 
อํานาจ และการยอมรับทางสังคม31 
 ความสัมพันธภายในกลุมระหวางมอแกนกับมอแกนจะอยูในแนวราบมากกวาแนวดิ่งคือ 
การใหแสดงความคิดเห็นและรวมกันตัดสินใจในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ผูนําไม
สามารถท่ีจะตัดสินใจเรื่องราวของชุมชนไดเพียงลําพัง ตองฟงความเห็นของสมาชิกในชุมชนดวย 
สวนกลุมเด็กมอแกนท้ังหญิงและชายมีความสัมพันธท่ีแตกตางกันไปตามชวงวัย นอกจากนั้นใน
พ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาซ่ึงใชนามสกุลประมงกิจนั้น ยังมีคนอีกกลุมหนึ่งท่ีใช
นามสกุลหนูแดงอาศัยรวมอยูดวยดังจะกลาวถึงตอไป 
 

      3.2 “หนูแดง” กับ “ประมงกิจ”: ความสัมพันธของคนสองตระกูล 
 

 ตระกูล “หนูแดง” เปนกลุมคนไทยเช้ือสายมอแกนท่ีอาศัยอยูรวมกับกลุมมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอกมาเปนระยะเวลานาน ตามการใหขอมูลของนายสุชาติ หนูแดง เหตุท่ีตระกูลหนูแดงมี
เช้ือสายมอแกนก็เพราะ “พอของผมเปนคนไทยอยูท่ีนคร (จ.นครศรีธรรมราช) แลวมาอยูท่ีเกาะ
พยามก็มาแตงงานกับแมของผมท่ีเปนมอแกน พวกผมเลยเปนคนไทยท่ีมีเช้ือสายมอแกน” และเม่ือ
มีการอพยพของกลุมชาติพันธุมอแกนจากเกาะพยาม เกาะชางมาอยูท่ีเกาะเหลา คนในตระกูลหนู
แดงก็ไดอพยพตามมาดวย สวนกลุมชาติพันธุมอแกนท่ีใชนามสกุล “ประมงกิจ” ซ่ึงเปนกลุมชน
สวนใหญบนเกาะเหลาหนานอกนั้นมีท่ีมาจากการตั้งใหของทางราชการ นายจรูญ เชาวนรังค อดีต
ปลัดอําเภอเมืองระนอง กลาววา “เม่ือกอนมอแกนไมมีนามสกุลใชท้ังหมด มีเพียงบางสวนเทานั้น 
พอในชวงท่ีผมลงไปทําขอมูลคนไมมีสถานะทางทะเบียน เห็นวามอแกนสวนใหญไมมีนามสกุลซ่ึง
ทางทะเบียนจําเปนตองมีนามสกุล ผมเห็นวาบนเกาะมีมอแกนบางคนใชนามสกุลประมงกิจ ผมก็
เลยเหมารวมใหมอแกนเกาะเหลาใชนามสกุลประมงกิจท้ังหมดและใชมาจนถึงตอนนี”้  
 การอยูรวมกันของคนตระกูลหนูแดงกับประมงกิจบนเกาะเหลาหนานอก แมวาจะมีความ
แตกตางกันในเรื่องของสถานะบุคคลท่ีกลุมตระกูลหนูแดงไดรับสัญชาติไทยตามหลักของการได
สัญชาติตามการสืบสายโลหิต สวนตระกูลประมงกิจยังคงเปนกลุมชนท่ีกําลังรอการไดรับสัญชาติ
ไทยจากทางราชการ แตความสัมพันธของชนท้ังสองกลุมไมไดมีความแตกตางกัน คนตระกูลหนู
แดงท้ังหญิงและชายในชวงวัยทํางานแตงงานมีครอบครัวกับชาวมอแกนตระกูลประมงกิจ ไมไดมี
การตั้งขอรังเกียจหรือสรางความเหนือกวา ต่ํากวาระหวางคนท้ังสองตระกูล เชน ดานสิทธิในการ
                                                

31 ปรานี วงษเทศ, เพศและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2544), 40. 
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เปนผูนําชุมชน แมจะเปนคนไทยมีบัตรประจําตัวประชาชน สามารถคุมอํานาจการเปนผูนําใน
ชุมชนได แตคนตระกูลหนูแดงก็ไมไดกระทําเชนนั้น การเปนผูนํายังใหตระกูลประมงกิจเปนผูนํา
ดวยตนเองโดยเนนท่ีระบบอาวุโสและการติดตอส่ือสารภาษาไทยไดเปนหลัก เปนตน นายเตี้ย หนู
แดง กลาววา “ผมรูสึกวาเปนมอแกนมากกวาเปนคนไทยเสียอีก แมวาผมจะมีบัตรประชาชน       
มอแกนเขาไมมีบัตร การใชชีวิตก็ไมไดแตกตางอะไร ผมพูดภาษามอแกนไดคลองกวาภาษาไทยใน
บางคําเสียอีก เหมือนกับพวกพ่ีๆ ของผมโดยเฉพาะพวกพ่ีผูหญิงจะใชภาษาไทยไมคอยไดแลว 
เพราะไมคอยไดพูดกันเทาไหร” สอดคลองกับนางลาเวง หนูแดง ท่ีมีสามีเปนชาวมอแกนกลาววา 
“ไมไดรูสึกวาเปนคนไทยเลย เปนมอแกนมากกวา อยูกับมอแกน ใชชีวิตแบบมอแกน มันก็
สบายดี” และจากการพูดคุยกับนายสิดิษ ประมงกิจ ผูนํากลุมชาวมอแกน กลาววา “ไมไดรูสึกวา
เปนคนละพวก ท้ังสุชาติ เตี้ย และอีกหลายคนก็เปนคนกลุมเดียวกับพวกเรา” ความผูกพันทางการ
แตงงานและความรูสึกเปนพวกเดียวกันทําใหคนตระกูลหนูแดงกับประมงกิจอยูรวมกันในชุมชน
ไดอยางไมมีขอคําถามหรือการดูถูกเหยียดหยามในความแตกตางทางสถานะบุคคลท่ีกําหนดดวย
กรอบของกฏหมาย โดยกลุมหนึ่งเปนคนไทยอีกกลุมหนึ่งยังไมใชคนไทย 
 ภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ชุมชนมีการติดตอสัมพันธกับภายนอกคอนขางมาก 
การเขารวมประชุมหรือติดตอประสานงานในเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับชุมชน คนตระกูลหนูแดงจะมี
สวนรวมคอนขางมาก เนื่องจากคนตระกูลหนูแดงโดยเฉพาะนายสุชาติกับนายเตี้ย หนูแดงมี
ความสามารถในทักษะการใชภาษาไทยดีกวามอแกนคนอ่ืนๆ และอีกท้ังเปนคนไทยอยางสมบูรณ
ตามขอกฎหมาย จึงไดรับความไววางใจจากชาวมอแกนใหเปนตัวแทนเขารวมทํางานกับกลุม
องคกร หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง นอกจากความสัมพันธภายในกลุมมอแกนไมวาจะเปนคน
ตระกูลใดก็ตามนั้น ในพ้ืนท่ีฝงมอแกนเกาะเหลาหนานอกยังมีครอบครัวคนไทยและผูเผยแพร
ศาสนาคริสตเขามาอาศัยรวมอยูดวยซ่ึงกอใหเกิดมิติความสัมพันธท่ีแตกตางออกไป 
 

       3.3 “มอแกน” กับ “คนนอก” บนเกาะเหลาหนานอก: จากพ่ึงพาสูอํานาจที่เหนือกวา 
 

 จากท่ีเคยกลาวไวแลววาบนพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกมีครอบครัวคนไทยจากเกาะเหลาหนา
ในเขามาอาศัยรวมกับกลุมมอแกนดวย โดยเปดเปนรานคาขายของชําท่ีเคยมีการคาขายกันมาตั้งแต
รุนแม ระบบความสัมพันธในชวงกอนเกิดเหตุการณสึนามิจะเปนไปในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน เนื่องจากรานคาของครอบครัวคนไทยสามารถดํารงอยูไดดวยการจับจายใชสอยของ
ชาวมอแกน และชาวมอแกนเองก็พ่ึงพาใหครอบครัวคนไทยติดตอประสานกับบุคคลภายนอกท่ีเขา
มาในชุมชน หรือถามอแกนมีปญหาอะไร ครอบครัวคนไทยกลุมนีส้ามารถชวยเหลือในการจัดการ
กับปญหาเหลานั้นได ระบบการพ่ึงพาทําใหคนท้ังสองกลุมอยูรวมกันไดเปนอยางดี แตภายหลัง
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เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 บทบาทของครอบครัวคนไทยมีเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปน 
“ผูชักนํา” ของชุมชนมอแกน เนื่องจากวาเปนผูท่ีกลาพูดกลาแสดงออกและเปนเสมือนตัวแทนของ
ชุมชนมอแกนท้ังหมด ทําใหเกิดการยอมรับวาเปนคนใน32 ชุมชนมอแกนดวยเชนกัน 
 การกาวเขามามีบทบาทท่ีนอกเหนือจากการคาขายของชํานั้น ทําใหครอบครัวคนไทยกลุม
นี้ถูกมองจากหลากหลายแงมุม ท้ังการมีบทบาทเปนผูชักนํา ผูมีอํานาจ และผูไดรับผลประโยชน 
กลาวคือ 
         ผูชักนํา หลังเหตุการณสึนามิ พ้ืนท่ีเกาะเหลาไดรับผลกระทบไมมากนัก แตดวยความ
เปนพ้ืนท่ีเกาะและมีกลุมชาตพัินธุอาศัยอยู ทําใหครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูกับมอแกนนี้ชักนําเอา
ความชวยเหลือตางๆ เขามาในพ้ืนท่ีท้ังจากหนวยงานภาครัฐ องคกร และมูลนิธิตางๆ หันมาสนใจ
สถานการณของกลุมมอแกน การเขามาควบคุมและชักนําในเรื่องราวตางๆ ของชุมชนดวยการถือ
สิทธิความเปนคนไทยท่ีมีอํานาจมากกวา ทําใหเกิดการกาวกายกระบวนการมีสวนรวมในการ
ประชุม การออกความคิดเห็นในเวทีตางๆ รวมท้ังการประชุมยอยๆ ในหมูบาน มีผลใหการมีสวน
รวมและความกลาแสดงออกของชาวมอแกนลดลง เพราะชาวมอแกนสวนใหญสงบเสง่ียมและไม
ตองการพูดขัดกับคนนอกชุมชน โดยเฉพาะคนท่ีพูดเกงกวาและมีทาทีเหนือกวา33 การชักนําเอา
ความชวยเหลือเขามาสูชุมชนมอแกนโดยผูชักนํากลุมนี้ ทําใหชาวมอแกนยอมรับในภาวะความเปน
ผูนําไปโดยปริยาย 
         ผูมีอํานาจ ความพยายามในการดึงเรื่องราวตางๆ ของชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหตองผานความ
คิดเห็นของตนเองอยูกอนเสมอ ซ่ึงชาวมอแกนไมอาจท่ีจะปฏิเสธไดแมวาจะมีคนไทยเช้ือสาย     
มอแกนอยูในชุมชนดวยก็ตาม การตัดสินใจวาชุมชนจะยอมรับความชวยเหลือจากหนวยงานหรือ
องคกรใดหรือไม ผูมีอํานาจเด็ดขาดคือครอบครัวคนไทยนี้ สวนการทํางานแบบรวมประสาน
เปนไปไดยาก เพราะครอบครัวคนไทยกลุมนี้มีทาทีท่ีเปนปฏิปกษตอผูปฏิบัติงานหลายองคกร
เนื่องจากการมีอํานาจในฐานะของการเปนท่ีปรึกษาของชุมชน เชน การมีความคิดเห็นขัดแยงกับ
องคกรพัฒนาเอกชนหนึ่งจนทําใหมีการถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอก รวมท้ัง
การใหขาวกับส่ือมวลชนในดานลบหลายครั้ง34 และมีอํานาจในการบังคับใหชาวมอแกนพูดหรือไม
พูดอะไรก็ไดกับบุคคลภายนอกท่ีเขามาในชุมชน เปนผลถึงการทํางานในชุมชน กอใหเกิดความอึด
อัดใจกันทุกฝายรวมท้ังชุมชนดวย จนกลายเปนกรณีของการยายท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนหลาย

                                                
32จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ

หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 23. 
33 เรื่องเดียวกัน, 25. 
34 เรื่องเดียวกัน. 
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ครอบครัวไปอยูท่ีเกาะชางเพ่ือหลบหนีจากความวุนวายและความขัดแยง โดยหวังวาจะมีชีวิตท่ี
ม่ันคงกวาการอยูท่ีเกาะเหลา 
         ผูไดรับผลประโยชน เปนท่ีทราบกันดีวาครอบครัวคนไทยกลุมนี้ไดรับผลกําไร
มากมายจากการคาขายในชุมชนมอแกนซ่ึงถือเปนเรื่องปกติของการคาขายท่ีตองหวังถึงกําไร แต
ภายหลังเหตุการณสึนามิพ้ืนท่ีเกาะเหลาไดรับความชวยเหลืออยางมากมายโดยสวนใหญความ
ชวยเหลือจะผานมาทางครอบครัวคนไทยกลุมนี้ ทําใหเกิดขอครหาตางๆ นานาถึงความซ่ือตรงตอ
การใหความชวยเหลือกลุมมอแกน และครอบครัวคนไทยนี้ไดรับความชวยเหลือในฐานะของผูท่ี
อาศัยอยูในชุมชนคนหนึ่งเชนกัน เชน ความชวยเหลือเรื่องกระชังปลา การปรับปรุงบาน35 และ
ผลประโยชนในเรื่องของสถานภาพท่ีเหนือกวามอแกน จากความพยายามแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ของการขอความชวยเหลือเขามาในชุมชน กอใหเกิดสํานึกการเปนหนี้บุญคุณท่ีตองตอบแทนของ
ชาวมอแกนแกครอบครัวคนไทยนี้ 
 ความสัมพันธของครอบครัวคนไทยบนเกาะเหลาหนานอกกับชาวมอแกนจากอดีตท่ีเคย
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน กลายมาเปนระบบอุปถัมภท่ีสรางความเหนือกวา ต่ํากวาใหเกิดขึ้นภายในชุมชน 
และกําหนดอํานาจการตัดสินใจเรื่องราวตางๆ ของชุมชนโดยมีตนเองเปนศูนยกลาง ทําใหระบบ
ความสัมพันธเปนไปในแนวดิ่งอยางตอเนื่อง นอกจากครอบครัวคนไทยกลุมนี้แลว ยังมีผูเผยแพร
ศาสนาคริสตซ่ึงเปนคนไทยอีก 1 รายท่ีเขามาอาศัยอยูกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอก 
 ผูเผยแพรศาสนาคริสต เขามาในชุมชนมอแกนชวงหลังเหตุการณสึนามิในนามของ
คริสตจักรแหงหนึ่งของจังหวัดระนอง การเขามาชวงแรกเปนเพียงผูเผยแพรคริสตศาสนาใหกับชาว
มอแกน คอยอบรมส่ังสอนตามวิถีของคริสตศาสนิกชน มีการประกอบพิธีกรรมเขาโบสถวันอาทิตย
เหมือนเชนผูท่ีนับถือคริสตท่ัวไป ชาวมอแกนท้ังชุมชนหันมานับถือศาสนาคริสต แตภายหลังจาก
เผยแพรคําสอนไดระยะหนึ่ง ก็ไดเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดขึ้นจนทําใหคริสตจักรซ่ึงเปนองคกรตน
สังกัดของผูเผยแพรศาสนาคนนีต้องตัดออกจากการเปนเจาหนาท่ีขององคกรดวยสาเหตุคือ การได
ภรรยาเปนชาวมอแกนท้ังท่ีตนเองมีครอบครัวอยูแลว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผิดตอคําส่ังขององคกร และไม
คอยเปนท่ียอมรับของชาวมอแกน แตในฐานะของผูท่ีเผยแพรคําสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
ชาวมอแกนจึงยังคงใหความเคารพ และไดกลายเปนท่ีปรึกษาของชุมชนรวมกับครอบครัวคนไทย
ดวย 

                                                
35 เรื่องเดียวกัน.  
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 เกาะเหลาไมจําเพาะแตเพียงเกาะเหลาหนานอกเทานั้นท่ีมีคนไทยอาศัยอยูรวมกับกลุมชาติ
พันธุมอแกน แตในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนาในก็มีกลุมคนไทยท่ีอาศัยอยูมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงมี
ความสัมพันธอยางตอเนื่องกับกลุมมอแกนเกาะเหลาหนานอกดวยเชนกัน 
 

         3.4 “มอแกน” กับ “คนเกาะเหลาใน”: จากแนนแฟนสูความเหินหาง  
 

 บนพ้ืนท่ีเกาะเหลามีกลุมคนท่ีมีความแตกตางทางดานชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันแตถูก
แบงแยกดวยสภาพทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีออกเปนเกาะเหลาหนานอกและเกาะเหลาหนาใน คน
เกาะเหลาหนาในคือ กลุมคนไทยมุสลิมและไทยพุทธ ท่ีตั้งรกรากมาหลายช่ัวอายุคน ซ่ึงแตกตางจาก
กลุมชาวมอแกนท่ีเขามาอยูอาศัยในพ้ืนท่ีของเกาะเหลาหนานอกไดประมาณ 30 กวาป แตดวยความ
เปนคนทะเลท่ีหากินเล้ียงชีพกับทองทะเลเหมือนกัน ทําใหท้ังกลุมคนไทยเกาะเหลาหนาในกับกลุม
มอแกนมีมิติความสัมพันธกันมาอยางยาวนานกอนท่ีชาวมอแกนจะเขามาอยูท่ีเกาะเหลาหนานอก
ดวย นางเขียว แจมพิศ ท่ีเคยอยูเกาะเหลาหนาในกลาววา “กับพวกมอแกนมีความสัมพันธกันมา
นานแลว ตั้งแตสมัยรุนปูรุนยาของปากอนท่ีพวกมอแกนจะมาอยูท่ีเกาะเหลาเสียอีก พวกมอแกน
ชอบเอาปลา เอาปู กุงอะไรพวกนี้มาแลกกับขาวสารบาง เกลือ พริกบางอยูตลอด” ตอมาเม่ือชาว  
มอแกนยายเขามาอยูท่ีเกาะเหลาหนานอก ความสัมพันธของชนท้ังสองกลุมก็ยังคงเปนไปอยางแนน
แฟน มีการไปมาหาสูเพ่ือทํากิจกรรมหรือแลกเปล่ียนสินคาหรือคาขายกัน  

จากการพูดคุยกับนางแดง เนตรแสงแกว ผูใหญบานเกาะเหลากลาววา “กอนสึนามิคนเกาะ
เหลาในกับชาวมอแกนมีความสัมพันธกันเปนอยางดี ไปมาหาสูกัน บางครั้งพวกมอแกนเอากุงเคย 
เอาปลิงมาขายใหกับเราบาง และยังเคยทํากิจกรรมรวมกัน เชน การเลนฟุตบอลในชวงเย็นอยูเปน
ประจํา พ่ีสมหมายตอนท่ีเปนผูใหญบาน36 ก็ไปเยี่ยมไปหาอยูตลอด มีเรื่องอะไรก็ชวยเหลือแกไข
ให” สอดคลองกับท่ีนายสิดิษ ประมงกิจ ผูนํามอแกนกลาววา “กับคนเกาะเหลาในก็รูจักคุนเคยกัน
ดี เชน ผูใหญสมหมาย และคนเฒาคนแกอีกหลายคน เคยไปมาหาสูกันบาง เอาของไปขายบาง” แต
ก็มีชาวมอแกนรุนใหมๆ กลาวในทํานองท่ีขัดแยงกันวา “คนเกาะเหลาในกับพวกเรา (มอแกน) ไม
คอยรูจักกันเทาไหร ไมไดไปมาหาสูกันมากนัก จะไปก็เอาของไปขายแลวก็กลับ พวกเคาก็ไมไดมา
หาเรา” แสดงใหเห็นวามิติความสัมพันธระหวางคนไทยเกาะเหลาหนาในกับชาวมอแกนมีชวงวัย
เปนปจจัยในการกําหนดความสัมพันธอยางชัดเจน คนในวัยสูงอายุท้ังมอแกนและคนไทยจะมี
ความคุนเคยและรูจักกันเปนอยางดี เนื่องจากมีการติดตอสัมพันธกันมากอนท่ีจะยายมาอยูท่ีเกาะ
เหลาของชาวมอแกน และมีการคาขายแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน แตในชวงคนวัยทํางานหรือ
                                                

36 นายสมหมาย เนตรแสงแกว อดีตผูใหญบานเกาะเหลา และเปนสามีของผูใหญแดง ซึ่งปจจุบันผูใหญ
สมหมายเสียชีวิตแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
71 

 

วัยหนุมสาวเริ่มมีความหางเหินและแทบจะไมรูจักหรือสัมพันธกันมากนัก เหตุดวยความท่ีตางคน
ตางอยู และชาวมอแกนมีการติดตอสัมพันธกับคนในเมืองระนองมากขึ้น การแลกเปล่ียนหรือ
คาขายสินคาจึงมีพ้ืนท่ีเปาหมายอยูท่ีตัวเมืองระนองมากกวาเกาะเหลาหนาใน อีกท้ังคนเกาะเหลา
หนาในเองกไ็มไดมีการทํากิจกรรมรวมกันกับชาวมอแกนแตอยางใด ความสัมพันธจึงเริ่มเจือจางลง 

ภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ความสัมพันธของชนท้ังสองกลุมยิ่งหางเหินกันอยาง
ตอเนื่องดวยเหตุปจจัยหลากหลายประการ กลาวคือ 

        การใหความชวยเหลือของหนวยงานตางๆ หลังสึนามิซ่ึงจากสภาพความเสียหายแลว
คนไทยเกาะเหลาหนาในไดรับผลกระทบมากกวาชาวมอแกนท่ีอาศัยอยูฝงเกาะเหลาหนานอกท้ังใน
ดานเครื่องมือการประกอบอาชีพ บานท่ีอยูอาศัย แตความชวยเหลือของท้ังภาครัฐและโดยเฉพาะ
องคกรพัฒนาเอกชนกลับเขาสูชุมชนมอแกนเกาะเหลาหนานอกเปนจํานวนมาก โดยพ้ืนท่ีของเกาะ
เหลาหนาในไดรับเพียงความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐเทานั้นซ่ึงมีขอจํากัดในหลายๆ ดาน 
ความชวยเหลือจึงเขามาไมเต็มท่ี ทําใหเกิดความไมเห็นดวยกับกระบวนการทํางานขององคกรตางๆ 
ซ่ึงสงผลกระทบตอความรูสึกของการเปนคนเกาะเดียวกันของคนไทยบนเกาะเหลาหนาในเปน
อยางมาก หญิงคนไทยคนหนึ่งกลาววา “อะไรๆ ก็ไปชวยแตมอแกน กับคนไทยอยางเราไมเห็น
ชวยกันบางเลย มอแกนไมใชคนไทยสักหนอย ชวยกันอยูได” ความชวยเหลือดวยความปรารถนาดี
ท่ีเขามาจากองคกรตางๆ กลายเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการแบงแยกคนสองฝง ออกเปนชนคนละกลุม
แมวาจะอยูบนพ้ืนท่ีเกาะเดียวกันก็ตาม 

        การเขามาอยูอาศัยของคนไทย เนื่องจากความขัดแยงระหวางครอบครัวคนไทยท่ีเขา
มาอาศัยรวมกับชาวมอแกนกับคนไทยฝงเกาะเหลาหนาในเปนความขัดแยงท่ีคอนขางรุนแรง ทําให
คนท้ังสองกลุมเปนปฏิปกษตอกัน และเม่ือครอบครัวคนไทยนี้เขามามีบทบาทเปนผูนํากลุมชาวมอ
แกน มีการใชอํานาจของการเปนคนไทยและมีผลประโยชนใหกับชาวมอแกนจนกลายเปนเรื่องของ
หนี้บุญคุณ ทําใหชาวมอแกนตองยําเกรงตอครอบครัวคนไทยนี้ ชายมอแกนคนหนึ่งใหขอมูลวา 
“หลังจากท่ีเขา (ครอบครัวคนไทย) เขามาอยูรวมกับพวกเรา (ชาวมอแกน) พวกเราก็ตองเอาของมา
ขาย เอาหอย กุงเคยอะไรท่ีหาไดมาขายใหกับเขา และบอกใหพวกเราถาไมจําเปนไมตองไปท่ีเกาะ
เหลาใน มีเรื่องอะไรก็ใหมาบอกเขา  เดี๋ยวเคาจะจัดการใหเอง เราก็ตองทําตามท่ีเขาบอกเพราะกลัว
เขา” ความขัดแยงสวนตัวของคนเพียงไมกี่คน สามารถขยายผลไปถึงการลดความสัมพันธของชน
สองกลุมท่ีเคยไปมาหาสูกันใหหางเหินออกจากกัน โดยใชอํานาจและสิทธิความเหนือกวาทางชาติ
พันธุเขามาเปนเครื่องมือในการกําหนด และควบคุมใหคนในชุมชนปฏิบัติตามเพ่ือตอบสนองความ
ตองการสวนตน 
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        การลดลงของทรัพยากรทางทะเล การเกิดเหตุการณสึนามิสงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของทองทะเลเปนอยางมาก เชน กุงเคยเริ่มหายากขึ้น ชาวมอแกนพบวาคนไทยท่ีเกาะเหลา
หนาในบางคนเริ่มกีดกันไมใหชาวมอแกนรุนกุงเคย ดวยความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมและ
มอแกนไมตองการมีปญหากับใครโดยเฉพาะคนไทย จึงไมกลาท่ีจะรุนเคยอีก37 เปนตน การ
ประกอบอาชีพท่ีมีความคลายคลึงกันจากท่ีเคยแลกเปล่ียนกัน แตเม่ือทรัพยากรและแหลงในการทํา
มาหากินลดจํานวนลง การแกงแยงเพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตองการจึงเกิดขึ้น ผูท่ีมีอํานาจและถือสิทธิท่ี
เหนือกวาอยางเชนคนไทย ยอมมีโอกาสท่ีจะเขาถึงแหลงทรัพยากรไดมากกวากลุมชาติพันธุมอแกน
ท่ีไมมีสิทธิมีเสียงจะตอบโตแตประการใด 

จากเหตุผลหลากหลายประการขางตน ทําใหมิติความสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับคน
ไทยบนเกาะเหลาหนาในจากท่ีเคยไปมาหาสู สรางสัมพันธดวยการคาขายหรือแลกเปล่ียนสินคาซ่ึง
กันและกัน กลายเปนความเหินหางท่ีตั้งอยูบนอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันทางสังคม เกิดภาวะการ
แบงแยกเปนชนคนละชุมชนแมจะอยูบนพ้ืนท่ีเกาะเดียวกันอยางชัดเจนมากขึ้น ทําใหการติดตอ
สัมพันธเปนไปในลักษณะท่ีเปนทางการมากกวาไมเปนทางการ เชน การแจงเกิด แจงตายให
ผูใหญบานรับทราบเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย เปนตน 
 สวนเด็กชาวมอแกนกับเด็กไทยท่ีเรียนหนังสืออยูในโรงเรียนบานเกาะเหลาดวยกัน 
แรกเริ่มของความสัมพันธเปนไปในลักษณะของตางคนตางอยู แบงแยกกลุมระหวางเด็กไทยกับเด็ก
มอแกนคอนขางชัดเจน อาจารยผจงจิตร เพชรทอง ครูโรงเรียนบานเกาะเหลาเลาวา “เม่ือกอน
เด็กไทยกับมอแกนจะแยกกันชัดเจน เขาไมคอยเลนดวยกัน และถาเด็กมอแกนถูกแกลงจากเด็กไทย
บางครั้งเขาพากันกลับบานท้ังหมดเลย” แตภายหลังสึนามิ ทางโรงเรียนและมูลนิธิตางๆ ท่ีเขามา
ดานการศึกษาไดมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม ใหเด็กท้ังสองกลุมมีการทํากิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากการเรียนหนังสือรวมกัน เชน การจับคูเลนเกมบัดดี้ ใหเด็กไทยกับเด็กมอแกนดูแลกัน
และกัน เปนตน ทําใหความสัมพันธของเด็กท้ังสองกลุมแนนแฟนมากขึ้น ซ่ึงแตกตางจาก
ความสัมพันธของผูใหญระหวางคนไทยกับชาวมอแกน และเปนท่ีคาดหวังวาความสัมพันธในวัย
เด็กนี้จะสงผลใหเกิดความสัมพันธท่ีแนนแฟนตอไปในอนาคต 
 ความสัมพันธของมอแกนกับคนไทยไมไดมีเพียงท่ีเกาะเหลาเทานั้น แตคนไทยในเมือง
ระนองเองก็เปนกลุมท่ีมีการติดตอสัมพันธกับชาวมอแกนมาโดยตลอด ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 
 
 

                                                
37จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ

หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 27.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
73 

 

         3.5 “มอแกน” กับ “คนไทยในเมืองระนอง”: คูความสัมพันธที่หลากหลาย 
 

 กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมีความสัมพันธกับคนไทยในเมืองระนองมา
อยางยาวนานแลวเชนเดียวกัน ซ่ึงความสัมพันธนั้นแตกตางกันออกไปตามคูความสัมพันธซ่ึง
อธิบายไดดังนี ้
     มอแกนกับเถาแก เปนคูความสัมพันธในเมืองระนองท่ีชาวมอแกนกาะเหลาหนานอก
ติดตอสัมพันธดวยมากท่ีสุดคูหนึ่ง เกิดขึ้นในลักษณะของความสัมพันธแบบนายจางกับลูกจาง 
เนื่องจากเถาแกท่ีชาวมอแกนติดตออยูดวยนั้นเปนเจาของเรือระเบิดปลาท่ีชาวมอแกนรับจางทํางาน
อยูดวย ระบบความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะของการอุปถัมภ เถาแกจะใหขาวสาร น้ํามัน และ
ปจจัยหลายอยางในการดํารงชีพแกชาวมอแกน เม่ือเรือระเบิดปลากลับเขาฝงชาวมอแกนก็จะถูกหัก
เงินจากรายจายท่ีเถาแกจายเปนคาขาวสาร คาน้ํามันใหกอนท่ีจะออกเรือ ทําใหรายไดท่ีควรจะไดรับ
อยางเต็มท่ีถูกหักจนเหลือนอยลง นอกจากนั้นชาวมอแกนยังถูกควบคุมดวยอํานาจของเถาแกใน
เรื่องของการรับซ้ือสัตวน้ําทะเล ชายมอแกนท่ีออกเรือระเบิดกลาวในทํานองเดียวกันวา “เถาแกเขา
ใหเราเอาปลาท่ีหาไดมาขายใหกับเขาคนเดียว ถาขายใหคนอ่ืนแลวเขารู เขาจะไมใหออกเรือระเบิด
อีก ท้ังๆ ท่ีรูวาโดนโกง” ดวยเหตุดังกลาวชาวมอแกนจึงตองจํายอม แมจะรูวาถานําปลามาขาย
ใหกับเถาแกนั้นจะถูกโกงและกดราคาใหต่ํากวาทองตลาดก็ตาม แตก็ตองยอมรับกับชะตากรรม
เนื่องจากโอกาสในการสรางรายไดหรือทางเลือกของการประกอบอาชีพมีไมมากนัก ท่ีสําคัญชาว
มอแกนยังตกอยูภายใตอํานาจของเถาแกในการส่ังหามเกี่ยวกับการใหขอมูลแกบุคคลภายนอกท่ีเขา
มาสอบถามเรื่องการประกอบอาชีพของชาวมอแกนดวย  
     มอแกนกับรานคา เปนคูความสัมพันธท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน เนื่องจากตางฝายตาง
ไดรับประโยชนเหมือนกัน นายสิดิษ ประมงกิจ กลาววา “ผมรูจักกับเจาของรานขายพวกเครื่องเรือ
ท่ีอยูตรงสะพานปลาดี เพราะผมไปซ้ือพวกอุปกรณเรือบอย เขาก็ขายไมแพงและเปนกันเอง” เม่ือ
ชาวมอแกนเริ่มมีการติดตอสัมพันธกับเมืองมากขึ้น รับเอาวัฒนธรรมบริโภคนิยมเขามาเปนสวน
หนึ่งของการดํารงวิถีชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดการจับจายใชสอยสินคาอุปโภคบริโภคแบบคนเมือง
มากขึ้น นายเจี๊ยว ประมงกิจ กลาววา “ของท่ีซ้ือมาไวท่ีบานท้ังตูใสเส้ือผา โทรทัศน ซ้ือจากระนอง
ท้ังนั้น อยากไดอะไร เห็นรานไหนมีกซ้ื็อท่ีรานนั้น ไมไดเจาะจงวาตองเปนรานนี้ เจาของรานเขาก็
บริการดี” การติดตอสัมพันธในเชิงการคาขายยอมเปนไปในลักษณะของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน
ระหวางผูคากับผูซ้ือ ความสัมพันธจึงเปนไปในแนวราบอยางเทาเทียมกัน 
     มอแกนกับคนในเมืองระนอง การติดตอสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับคนในเมือง
ท่ัวไปท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวไวในสองประเด็นขางตน ไมคอยมีมากนัก ชายมอแกนคนหนึ่งให
ขอมูลวา “ถาไมใชเถาแกกับรานขายของ ผมก็ไมคอยไดติดตอกับคนในเมืองระนองเทาไหร” แม
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จะไมไดติดตอสัมพันธกันมากนัก แตในสายตาหรือมุมมองของคนในเมืองระนองจากกลุมตัวอยาง
ในการสัมภาษณ 50 คน ท่ีมีตอชาวมอแกน สวนใหญจะเปนไปในลักษณะของการดูถูกเหยียดหยาม 
เนื่องจากวาภาพลักษณของชาวมอแกนหรือท่ีคนในเมืองระนองเรียกวา “ชาวเล” หรือ “ชาวน้ํา” 
คอนขางเปนกลุมท่ียากจนและดอยโอกาส มีเพียงสวนนอยท่ีเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
กลุมมอแกน ชายคนไทยคนหนึ่งในเมืองระนองกลาววา “ผมอยูท่ีระนองมาตั้งแตเกิด เห็นพวก
ชาวเลมานานแลว พวกนี้เอาแตกินเหลา งานการไมทํา มานั่งขอทาน บางทีก็ถายไมเปนท่ี สกปรก 
ปจจุบันก็เปนอยางนั้น” เปนไปในทํานองเดียวกันกับการใหขอมูลของหญิงไทยคนหนึ่งวา “พวก
ชาวเลท่ีระนองเปนชาวเลมาจากพมาท้ังนั้น พูดไทยก็ไมได กินแตเหลา เมาท้ังวัน แถมยังสกปรก
อีก” ซ่ึงปจจุบันยังมีภาพท่ีปรากฏออกมาใหคนในเมืองระนองคิดเห็นดังกลาวคือ กลุมคนชราชาว
มอแกนเกาะเหลาท่ีมาเปนขอทานในตัวเมืองระนอง ไดสะทอนภาพลักษณของความเปนชาวเลใน
อดีตออกมา สอดคลองกับความเห็นของชาวมอแกนดวยกันท่ีมองวา “มอแกนท่ีมาเปนขอทานใน
เมืองระนอง ทําใหภาพของชาวมอแกนตอคนเมืองระนองยังอยูกับภาพเกาๆ ท่ีวามอแกนหรือชาวเล
เปนพวกสกปรก ชอบดื่มเหลา ไมเอาการเอางาน” ซ่ึงเปนภาพท่ีชาวมอแกนสวนใหญไมคอยเห็น
ดวย เนื่องจากทําใหภาพลักษณของชาวมอแกนโดนดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นกวาเดิม 

นอกจากมุมมองในทางลบแลวนั้น ยังมีมุมมองในทางบวกของคนในเมืองระนองท่ีอาจเปน
สวนนอยวา “มอแกนหรือชาวเลดวยความเปนชนกลุมนอยซ่ึงไมใชคนไทย ขาดโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรทางสังคมไดอยางท่ัวถึง ทําใหวิถีชีวิตคอนขางลําบากและนาสงสาร” มุมมองท้ังใน
แงบวกและแงลบท่ีมีตอชาวมอแกน ยังคงเปนภาพลักษณของการเปนผูนาสงสาร ตองใหความ
ชวยเหลือ รวมท้ังการดูถูกเหยียดหยามและอคติทางชาติพันธุซ่ึงทําใหมอแกนถูกเบียดขับออกจาก
การเปนสวนหนึ่งของสังคมใหญ เปนชนชายขอบท่ีไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีพึงจะ
ไดรับจากการเปนสมาชิกของสังคมซ่ึงถูกตีกรอบไวดวยกฎหมายแหงการเปนคนไทย 
 คูความสัมพันธท้ังสามคูของมอแกนกับคนในเมืองระนอง คอนขางแตกตางตามลักษณะ
ของการปฏิสัมพันธซ่ีงมีผลกอใหเกิดความรูสึกและสํานึกในความเปนกลุมชาติพันธุมอแกนท่ี
อาจจะไดรับการยอมรับหรือถูกเบียดขับออกจากสังคมใหญในมิติมุมมองท่ีตางกันออกไป และ
นอกจากจะตองสัมพันธกับคนในเมืองระนองแลว หนวยงานภาครัฐก็เปนสวนหนึ่งท่ีชาวมอแกน
ตองมีการปฏิสังสรรคดวยเพ่ือการดํารงชีวิตในปจจุบัน 
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         3.6 “มอแกน” กับ “ภาครัฐ”: ความสัมพันธแนวดิ่งเสมอ 
 

 ดวยวิถีชีวิตของชาวมอแกนท่ีไมคอยยุงวุนวายกับใคร และหวาดกลัวอยูเสมอเม่ือมีคนนอก
เขามา โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของทางภาครัฐ ทําใหไมคอยเขามารับความชวยเหลือจากภาครัฐมากนัก 
นายจรูญ เชาวนรังค อดีตปลัดอําเภมเมืองระนอง กลาววา “มอแกนไมเคยมาติดตอท่ีอําเภอเลย พวก
เขากลัวพวกเราท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ กลัววาเราจะจับเขาเพราะเขาไมมีบัตรประชาชน” ซ่ีงเปนผล
ตอการใหความคุมครองและสวัสดิการตางๆ ท่ีชนกลุมชาติพันธุพึงจะไดรับจากทางภาครัฐ แต
หนวยงานภาครัฐเองก็ไมไดใหความสนใจ หรือใหความสําคัญมากนักกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวมอแกน บางหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับวิถีทางวัฒนธรรมของชาวมอแกนยังไมทราบเลยวา
มีกลุมชาติพันธุมอแกนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง และบางหนวยงานก็อางถึงขอกฎหมายท่ีไม
เอ้ือตอการใหความชวยเหลือชนกลุมชาติพันธุกลุมนี ้

แตภายหลังเหตุการณสึนามิ มีผูท่ีริเริ่มแผนเกี่ยวกับงานพัฒนาหลังสึนามิในจังหวัดระนอง
คือ รองผูวาราชการจังหวัดระนอง นายบัณฑิต รัตนสัมพันธ ซ่ึงไดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต
และไมมีใครสานตองานดานนี้38 แตการเขามาขององคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีเกาะเหลา ไดเปน
แรงกระตุนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมอแกนแกหนวยงานภาครัฐมากขึ้น ทําใหภาครัฐ
ไดเขามาสนใจและมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน การไปรักษาตัว ท่ี
โรงพยาบาล การเรียกรองในเรื่องสัญชาติ เปนตน ปฏิสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับหนวยงาน
ภาครัฐจึงมีเพ่ิมมากขึ้น องคกรพัฒนาเอกชนไดเขามาสรางสํานึกดานสิทธิ สรางความม่ันใจในการ
ติดตอส่ือสารกับเจาหนาท่ีรัฐ แตอยางไรก็ตามมิติความสัมพันธยังคงอยูในแนวดิ่งตามท่ีชาวมอแกน
คิดวา ภาครัฐคือ เจานาย สวนตนนั้นคือ ผูท่ีตองปฏิบัติตาม จากการพูดคุยกับชายมอแกนคนหนึ่ง 
กลาววา “เราเปนมอแกน เวลาไปบนเมืองระนอง ไปโรงพยาบาลก็ไมคอยกลาพูด เจอตํารวจเราก็
กลัวจะถูกจับเพราะรูสึกวาเขาเปนคนใหญ (ผูมีอํานาจ) เราก็กลัว” หญิงมอแกนกลาวในทํานอง
เดยีวกันวา “ตอนท่ีเราไปอําเภอ ไปทําเรื่องบัตร ก็ไมคอยกลาคุย กลัววาเขาจะวา เพราะเราไมใชคน
ไทย” การยอมรับความเหนือกวาของชาวมอแกนท่ีมีตอเจาหนาท่ีรัฐ เปนความรูสึกท่ีแตกตางกับ
องคกรท่ีเขามาทํางานในชุมชนอีกสวนหนึ่งคือ องคกรและมูลนิธิท่ีเขามาชวยเหลือฟนฟูหลัง
เหตุการณสึนามิ 
 
         

                                                
38 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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         3.7 “มอแกน” กับ “ภาคเอกชน39”: ความสัมพันธที่ผันแปร 
 

 กอนเหตุการณสึนามิไมมีองคกรพัฒนาเอกชนหรือมูลนิธิใดรูจักหรือใหความสําคัญตอการ
ทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลามากนัก นายสิดิษ ประมงกิจ กลาววา “กอนสึนามิไม
มีใครลงมาใหความชวยเหลืออะไรท้ังนั้น เราก็อยูกันแตพวกเรา” แตเม่ือเกิดสึนามิขึ้นพ้ืนท่ีเกาะ
เหลากลายเปนพ้ืนท่ีเปด ท่ีองคกรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิตางๆ เขามาทํางานในชุมชนเปนจํานวน
มากหลากหลายองคกร มีการทํางานตามเปาหมายขององคกรตนเอง การเขามาทํางานในพ้ืนท่ีกอ
เกิดปฏิสัมพันธท้ังในแงบวกและแงลบแกชาวมอแกน 
     แงบวก เปนการปฏิสัมพันธในแนวราบระหวางองคกรกับชาวมอแกน กลาวคือ เปนการ
เปดโอกาสใหชาวมอแกนมีสิทธิ มีเสียงไดพูดคุย สะทอนความคิดเห็นในเรื่องราวตางๆ ของชุมชน
ดวยตัวของมอแกนเอง และมีการพาชาวมอแกนไปพบปะพูดคุยกับกลุมอ่ืนๆ ท่ีเผชิญปญหา
คลายคลึงกันเพ่ือใหไดเรียนรู รูจักเปรียบเทียบสถานการณ วิเคราะหปญหา ทําใหชาวมอแกนมี
ความม่ันใจมากขึ้น40 ความสัมพันธของคนท้ังสองกลุมจึงเปนไปดวยดใีนระดับของความชวยเหลือ
ท่ีมีความเห็นสอดคลองกัน 
     แงลบ การทํางานของกลุมองคกรหรือมูลนิธิแมจะเปนการใหความชวยเหลือและ
ปรารถนาดีตอชาวมอแกน แตในบางครั้งความรูสึกของความเหนือกวา-ต่ํากวาไดเกิดขึ้นกับชาว   
มอแกน ชายมอแกนคนหนึ่ง กลาววา “เขา (องคกรพัฒนาเอกชน) ชวยเหลือเราก็ดี แตเราก็ตองตอบ
แทนเขาดวย บางทีเรารูสึกวาเขาเปนคนใหญกวาเรามาก” ในเวทีของการพูดคุยประเด็นปญหาตางๆ 
เม่ือเกิดกรณีความขัดแยงขึ้นระหวางเจาหนาท่ีองคกรกับกลุมมอแกน อํานาจการตัดสินใจจะอยูท่ี
เจาหนาท่ีองคกร ทําใหมอแกนรูสึกเสียเปรียบหรือแมไมตองการในส่ิงท่ีเจาหนาท่ีองคกรเสนอ แต
จําเปนตองยอมรับดวยความท่ีมีอํานาจนอยกวา เกรงวาจะไมไดรับความชวยเหลืออีกตอไป ชายมอ
แกน กลาววา “บางงานพอประชุมแลวทะเลาะกันเพราะเขาไมไดช้ีแจงใหเรารูเกี่ยวกับเรื่องเงินใน
การทํางานเลย เขาคิดวาเราไมรูเรื่องอะไรเลย แตเราก็ตองยอมเขา กลัววาเขาจะไมใหความชวยเหลือ
เราอีก”  
 ความสัมพันธของชาวมอแกนกับภาคเอกชนมีท้ังท่ีเปนแนวระนาบและแนวดิ่ง ผกผันไป
มาตามสถานการณความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น สรางความรูสึกท่ีแตกตางใหกับชาวมอแกนในการ
ปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชน แตผูศึกษามองวา กลายเปนเรื่องท่ีดีทําใหชาวมอแกนรูจักการคิด
                                                

39 ภาคเอกชนในท่ีนี้ หมายถึง องคพัฒนาเอกชน มูลนิธิตางๆ ท่ีเขามาทํางานในพื้นท่ีชุมชนมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง 

40 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ
หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง, 29. 
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วิเคราะหรวมกันวาจะยอมรับหรือไมยอมรับในความชวยเหลือขององคกรใหมๆ ท่ีจะเขาในพ้ืนท่ี
ในอนาคต 
 
 

ตารางท่ี 3 สรุปมิติความสัมพันธระหวางมอแกนกับคนอ่ืน 
 
 

มิติความสัมพันธ คูปฏิสัมพันธ 
มอแกน 
คนเกาะเหลาหนาใน 
คนไทยในเมืองระนอง (รานคา) 

แนวราบ มอแกน 

องคกรพัฒนาเอกชน (มุมมองในแงบวก) 
คนไทยบนเกาะเหลาหนานอก 
คนไทยในเมืองระนอง (เถาแก, คนในเมืองระนองท่ัวไป) 
เจาหนาท่ีภาครัฐ 

แนวดิ่ง มอแกน 

องคกรพัฒนาเอกชน (มุมมองในแงลบ) 
 
 

 มิติความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมชาติพันธุมอแกนกับคนอ่ืนๆ ท้ัง 7 คูความสัมพันธ
ท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในแตละระดับของการปฏิสัมพันธ โดยมีท้ังการ
ปฏิสัมพันธในแนวราบหรือระนาบท่ีมีความเทาเทียมกัน พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และปฏิสัมพันธ
ในแนวดิ่งคือ ผูท่ีมีอํานาจมากกวากับผูท่ีมีอํานาจนอยกวา ซ่ึงสวนใหญผูท่ีมีอํานาจนอยกวาจะเปน
กลุมชาติพันธุมอแกน แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะปฏิสัมพันธในลักษณะหรอืรูปแบบใด กับใครก็ตาม 
ยกเวนกลุมมอแกนดวยกันนั้น กลุมชาติพันธุมอแกนยังคงเปน “คนอ่ืน” ( the otherness) ในมุมมอง
ของคูความสัมพันธ ไมใชพวกเดียวกันกับคูความสัมพันธ กลุมชาติพันธุมอแกนถูกสรางและนิยาม
ดวยชุดความรูและความเปนจริงในการสรางความเปนอ่ืนใหเกิดขึ้นดวยความแตกตางและอคติ
ทางดานชาติพันธุ ความดอยโอกาสทางสังคมท่ีตองไดรับการชวยเหลือและพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
ทําใหสามารถอางความชอบธรรมในการเขาทํางานพัฒนาภายในพ้ืนท่ี และสรางการยอมรับจากคน
ในชุมชนดวยวาทกรรมแหงแนวทางการพัฒนาท่ีตองการใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น และพยายาม
ท่ีจะใหกลุมชาติพันธุมอแกนผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติไทยอยางสมบูรณ ซ่ึงแนวทาง
การทํางานและชุดความรู นโยบายท่ีแตละองคกรนํามาปฏิบัติกับกลุมชาติพันธุมอแกนนั้นจะได
กลาวถึงในบทถัดไป  
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บทที่ 3 

 
การพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกน: แนวทาง นโยบาย และการปฏิบัต ิ

 
กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก เปนกลุมหนึ่งท่ีถือวาเปนกลุมชนชายขอบ

ดวยวัฒนธรรมและการดํารงชิวิตท่ีแตกตางจากคนสวนใหญของสังคมเมืองระนอง ทําใหกลายเปน
กลุมท่ีไดรับความชวยเหลืออยางตอเนื่องโดยเฉพาะจากองคกรพัฒนาเอกชนตั้งแตชวงกอนการเกิด
เหตุการณสึนามิพัดถลมชายฝงทะเลอันดามันเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 แตภายหลังจากการ
ประสบเหตุภัยพิบัติสึนามิดังกลาว ยังผลใหความชวยเหลือและแนวทางในการพัฒนากลุมชาติพันธุ
มอแกนจากหนวยงานท้ังทางราชการและภาคเอกชนหล่ังไหลเขามาเปนจํานวนมากในพ้ืนท่ี
ดังกลาว การใหความชวยเหลือและพัฒนาจึงกลับกลายเปนการเปดพ้ืนท่ีทางสังคมอยางเปนทางการ
ใหสังคมภายนอกไดรูจักกับกลุมชาติพันธุกลุมนี ้

การเปดเผยตนเองสูสาธารณชนมากขึ้น การยอมรับความชวยเหลือจากภายนอก การ
เรียกรองในสิทธิประโยชนท่ีตนพึงไดจากสังคม ความพยายามในการกาวขาม “ความเปนอ่ืน” หรือ 
“คนอ่ืน” จากการปฏิสัมพันธทางสังคมดวยวิธีการตางๆ เปนแนวทางสําคัญในการพยายามแสวงหา
พ้ืนท่ีทางสังคมใหกับกลุมตนเองของชาวมอแกน จึงเปนผลมาจากแนวทางและ นโยบายในการให
ความชวยเหลือและพัฒนาของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนนั้นเอง  

หนวยงานภาครัฐท่ีใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกมาท้ังกอนและหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 และมีโครงการบูรณาการการทํางาน
ของหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัดระนองเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตของชาวเล ไดแก สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง โรงเรียนบานเกาะเหลา สํานักงานเทศบาล
ตําบลปากน้ําทาเรือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนอง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระนอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง โรงพยาบาลระนอง สถานี
อนามัยตําบลปากน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดระนอง ท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง    

สวนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามาปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ไดแก คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ 
(องคกรคริสเตียน) จ.ระนอง มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) เครือขายการแกปญหาคืน
สัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ และมูลนิธิกระจกเงา  
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การใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกของ
หนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนนั้น สามารถแบงไดตามภาระงานและหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ท้ังชวงกอนและหลังการเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 แตละหนวยงานหรือองคกรไดมีแนวทาง 
นโยบาย และการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันไปตามบทบาทของแตละภาคสวน ซ่ึงสามารถ
กลาวถึงไดดังตอไปนี ้
 
1. หนวยงานภาครัฐ 
 

 ในชวงเวลากอนการเกิดเหตุการณสึนามิ หนวยงานภาครัฐท่ีเขามามีบทบาทและทํางานกับ
กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกยังมีไมมากนัก เนื่องดวยกรอบขอบังคับทางกฎหมาย
หลายๆ ประการไมเอ้ือตอการใหความชวยเหลือหรือการพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกน เชน การไร
สัญชาติ การไมมีสถานะทางทะเบียนของกลุมชาติพันธุมอแกน เปนตน แตก็มีบางหนวยงาน เชน 
สถานีอนามัยปากน้ํา โรงพยาบาลระนอง ท่ีวาการอําภอเมืองระนอง ท่ีสามารถใหความชวยเหลือ
หรือพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนไดและทําตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ภายหลังการเกิดเหตุการณ      
สึนามิ พ.ศ. 2547 การใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนรวมถึงชาวเลกลุมอ่ืนๆ 
ของหนวยงานภาครัฐนั้นมีท้ังท่ีปฏิบัติงานอยูกอนแลวและการจัดตั้งคณะกรรมการซ่ึงเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 

โดยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นวาเหตุการณธรณีพิบัติสึนามิ ทําใหกลุมชาวเลซ่ึงประกอบดวย
กลุมมอแกน มอแกลน และอูรักลาโวยซ่ึงประกอบอาชีพและอาศัยอยูในแถบชายฝงทะเลอันดามัน
มายาวนาน ตางไดรับความเดือดรอนจากการบุกรุกของนายทุนในหลายพ้ืนท่ีซ่ึงไดเขามาจับจอง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และผลักดันกลุมชาวเลออกจากพ้ืนท่ี ทําใหชาวเลสวนใหญไรท่ีอยูอาศัย ขาด
เครื่องมือทํามาหากิน และท่ีสําคัญคือปญหาการขาดสัญชาติท่ีทําใหชาวเลไมสามารถรักษาวิถีชีวิต
และคุณคาวัฒนธรรมดั้งเดิมไวได ดังนั้นเพ่ือใหเกิดแนวทางในการชวยเหลือและแกไขปญหาอยาง
เปนรูปธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงเนนการทํางานในลักษณะบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นโดยมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
อํานวยการบูรณาการเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล” ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูแทนหนวยงาน นักวิชาการ และผูวาราชการจังหวัดท่ีมีชาวเล
อาศัยอยูคือ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบ่ี เปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยา
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สิรินธร (องคการมหาชน) เปนกรรมการและเลขานุการ1 ซ่ึงคณะกรรมชุดนี้ตั้งขึ้นหลังจากเกิด
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ประมาณ 5 ป (พ.ศ. 2552)2 

คณะกรรมการอํานวยการฯ ดังกลาวจะทํางานในระดับนโยบาย ซ่ึงมีการจดัทําขอเสนอเชิง
นโยบายเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบในการดําเนินการแบบบูรณาการจากทุก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 ตามแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และมอบหมายให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติ คือ การมีมาตรการฟนฟูระยะส้ัน ดําเนินการ 6-12 
เดือน เชน การสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย การชวยเหลือดานสาธารณสุข การชวยเหลือดาน
สัญชาติไทย เปนตน และมาตรการระยะยาว ดําเนินการภายในระยะเวลา 1-3 ป คือ พิจารณากําหนด
พ้ืนท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษท่ีเอ้ือตอกลุมชาติพันธุท่ีมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจําเพาะ3  

สวนการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีจะเกิดขึ้นในรูปแบบของ “คณะปฏิบัติงานเพ่ือฟนฟูวิถี
ชีวิตชาวเล” เปนการทํางานในลักษณะบูรณาการหนวยงานภาครัฐในสวนตางๆ ของจังหวัดท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวเลในมิติตางๆ เขามาใหความชวยเหลือ สงเคราะห และพัฒนา ในสวน
ของจังหวัดระนองเม่ือไดรับนโยบายมาจากกระทรวงวัฒนธรรมก็ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานใน
ระดับจังหวัดในรูปแบบของ “คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล” โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานศาสนาและ
วัฒนธรรม ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด จาจังหวัด ปองกันจังหวัด 
นายกเทศมนตรีในพ้ืนท่ี ผูแทนจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในประเด็นตางๆ ท่ีจะฟนฟูวิถีชีวิต
ชาวเล และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปนกรรมการและเลขานุการ 
รวมคณะกรรมการปฏิบัติงานท้ังส้ิน 32 คน4 การดําเนินงานโครงการดังกลาวนอกเหนือจากท่ี
เปนไปตามนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมแลวนั้น ยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลใหเกิดการดําเนิน

                                                
1 กระทรวงวัฒนธรรม, “คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ท่ี 33/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 

บูรณาการเพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล,” 3 กุมภาพันธ 2552.  
2 หลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 แตกอนเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ทางหนวยงานภาครัฐไดเขามา

ใหการดูแลและชวยเหลือชาวมอแกนเชนกัน ดังในกรณีของเหตุการณท่ีชายมอแกนจากเกาะเหลาจํานวน 19 คน 
ถูกจับท่ีหมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ท่ีผานมา ซึ่งทางภาครัฐมีการประสานไป
ยังประเทศอินเดียเพื่อขอใหปลอยตัวชาวมอแกนจํานวนดังกลาวใหเปนอิสระ เปนตน  

3 อานรายละเอียดท้ังหมดเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลไดในภาคผนวก 
4 จังหวัดระนอง, “คําสั่งจังหวัดระนอง ท่ี 524/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัด

เพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล,” 30 เมษายน 2552.  
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โครงการ ดังท่ีคุณปุณณสา อาจทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระนอง กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการ กลาววา 
 

“การดําเนินงานโครงการนี้เปนไปตามนโยบายท่ีมาจากกระทรวง (กระทรวง
วัฒนธรรม) ซ่ีงเช่ือมโยงการทํางานกับระดับภูมิภาค และในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง
เอง หลังจากการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือป’47 ก็ไดมีมูลนิธิ องคกรภาคเอกชนเขา
มาในพ้ืนท่ีเพ่ือใหความชวยเหลือชาวมอแกนกันอยางมากมาย ท้ังท่ีจริงพ้ืนท่ีเกาะ
ท่ีมอแกนอยูนั้นท้ังเกาะเหลา เกาะชาง เกาะพยาม ก็ไมไดรับผลกระทบรุนแรงจาก
เหตุการณสึนามิเหมือนจังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะเกาะเหลา ซ่ึงเปนเกาะท่ีมีกลุมชาว
มอแกนอาศัยอยูกันเปนจํานวนมาก มีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใหความ
ชวยเหลือเยอะ แตสวนใหญก็เขามาไมนานแลวก็ถอนตัวออกจากพ้ืนท่ีไป ในสวน
ตรงนี้ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเห็นวาเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมอแกนไป เม่ือมีนโยบายลงมาจากทาง
กระทรวงฯ จึงเขามารวมทํางานในลักษณะของการบูรณาการหนวยงานตางๆ ให
เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือและพัฒนากลุมชาวมอแกนกันอยางจรงิจัง ไมใช
ทําเฉพาะหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น” 

 

 การทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจหนาท่ีประสาน ดําเนินงานแกไขปญหาและ
ฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล รวบรวมขอมูลวิถีชีวิตชาวเลเพ่ือจัดทําแผนงานโครงการฟนฟู
วิถีชีวิตชาวเล รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล    
บูรณาการกับหนวยงาน/คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี และแตงตั้งคณะทํางานเฉพาะดานเพ่ือ
แกไขปญหาและฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล5  
 การแตงตั้งคณะทํางานแบบบูรณาการในระดับจังหวัดทําใหทุกหนวยงานภาครัฐท่ีมีสวน
เกี่ยวของในดานตางๆ ตองมารวมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุมอแกน ซ่ึง
หนวยงานตางๆ นอกจากจะรับนโยบายการทํางานในลักษณะของสวนกลางแลวนั้น แตละ
หนวยงานก็มีนโยบายและการปฏิบัติงานเฉพาะในสวนของตนเองดวย สามารถแยกแยะตามภาระ
งานความรับผิดชอบในแตละดานได ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป 
 
 
 

                                                
5 เรื่องเดียวกัน. 
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1.1 มอแกน: วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 

 การดําเนินงานดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกมีหลายหนวยงานท่ีใหการดูแล ในสวนของภาครัฐมีหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบโดยตรงคือ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในการทํางานดานวัฒนธรรม
ของจังหวัด กอนเกิดเหตุการณสึนามินั้นไมไดมีการปฏิบัติงานหรือใหการดูแลรับผิดชอบกลุมชาติ
พันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกแตอยางใด แมกระท่ังหลังเกิดเหตุการณสึนามิแลวก็ตาม ดังท่ี
คุณปุณณสา อาจทอง นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการกลาววา “ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ไมไดมีนโยบายหรือการปฏิบัติงานกับกลุมชาวมอแกนมากอนโดยเฉพาะกอนเกิดเหตุการณสึนามิ
เม่ือ พ.ศ. 2547 เพราะขอบขายและภาระหนาท่ีของเนื้องานไมครอบคลุมถึงกลุมคนเหลานี้ 
แมกระท่ังหลังเหตุการณสึนามิก็ตามก็ไมไดเขาไปทํางานกับกลุมมอแกน” 
 แตดวยความเกี่ยวของโดยตรงของกระทรวงวัฒนธรรมในการใหความชวยเหลือและดูแล
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ รวมถึงกลุมชาติพันธุมอแกนดวยนั้น ทําใหเกิด
โครงการปฏิบัติงานเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติการในระดับจังหวัด
ขึ้นมา คุณปุณณสา อธิบายวา 
 

“การทํางานกับกลุมมอแกนของทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเกิดขึ้นเม่ือ
ทางกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเกี่ยวกับการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล เปนการ
ปฏิบัติงานโดยบูรณาการคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหความ
ชวยเหลือและเขาไปฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาวเล ในสวนของจังหวัดระนองก็มีการตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาโดยมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ เขามารวมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน ในสวนงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนกรรมการและ
เลขานุการ โดยเปนผูประสานงานหนวยงานตางๆ ในการเขารวมประชุม จัดการ
ประชุม จัดทําเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวของ และจัดเก็บผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของจังหวัด ซ่ึงมีทานผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน” 

 

 การปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายใตคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับ
จังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลนั้นอยูในตําแหนงของเลขานุการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตาม 
ประสานกับหนวยงาน องคกรภาคีตางๆ ภายในจังหวัดท่ีมีสวนเกี่ยวของตอการทํางานกับกลุมชาติ
พันธุมอแกน การดําเนินงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ีเปนภารกิจโดยตรงคือ การใหความ
ชวยเหลือในดานวิถีชีวิตและอนุรกัษวัฒนธรรม กลาวคือ สํานักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจํา
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สํานักนายกรัฐมนตรี ไดลงพ้ืนท่ีของมอแกนเกาะเหลา และไดมีการใหความชวยเหลือในดาน
เครื่องมือการประกอบอาชีพ เชน แห อวน ผานทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจํานวน 50 ชุด 
รวมถึงเครื่องปนไฟดวย และทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเลขึ้นท่ี
โรงเรียนบานเกาะเหลา โดยมีการจัดแสดงอุปกรณในการดํารงชีพแบบดั้งเดิมของชาวเลไวเพ่ือให
ชนรุนหลังไดมีการเรียนรูและอนุรักษ คุณปุณณสา อาจทอง ใหขอมูลวา “เรา (สนง.วัฒนธรรม
จังหวัด) ไดจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเลขึ้นท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาเพ่ือใหเด็กรุนใหมไดเรียนรูวิถี
การประกอบอาชีพดั้งเดิมของกลุมมอแกน ท่ีจัดแสดงไวมีท้ังแห อวน แตไมมีเรือมอแกน และ
ตอนนี้ศูนยวัฒนธรรมก็อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบานเกาะเหลาเปนท่ีตั้งกอน จนกวาจะมีงบ
กอสรางอาคารศูนยวัฒนธรรมเอง”  
 นอกจากการจัดแสดงเครื่องมือการประกอบอาชีพแลว ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยัง
จัดเก็บขอมูลในสวนของเพลงพ้ืนบานมอแกน โดยมีการประสานงานกับมูลนิธิสงเสริมการพัฒนา
บุคคล (MERCY) ในดานการจัดทําเนื้อเพลง ทํานองเพลง และบันทึกการขับรองโดยกลุมเด็กๆ    
มอแกน ซ่ึงขณะศึกษา (มกราคม พ.ศ. 2554) ยังอยูในชวงของการดําเนินงาน และผลลัพธของการ
จัดเก็บขอมูลดังกลาวจะมีการจัดแสดงไวท่ีศูนยวัฒนธรรมชาวเลเชนเดียวกัน 
 การดําเนินงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยสวนใหญจะทําหนาท่ีเปนผูประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัด มากกวาการลงพ้ืนท่ีดําเนินการดวยตนเอง แตก็
มีบางกิจกรรม เชน การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเล เปนตน ท่ีลงพ้ืนท่ีดําเนินการเอง การเปนผู
ประสานความรวมมือทําใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนงานท่ีสรางความเขาใจท้ังระหวางหนวยงาน
และกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับชาวมอแกนตองจัดสง
รายงานการปฏิบัติงานมายังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพ่ือจัดเก็บไวเปนขอมูลในการวางแผน
แกไขปญหาและฟนฟูกันตอไป  
 

      1.2 มอแกน: สุขภาพ อนามัย และการรักษา 
 

แมวาแตเดิมกลุมชาติพันธุมอแกนจะมีความเช่ือวา การเจ็บไขไดปวยนั้นเช่ือมโยงกับการ
กระทําของส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาติ เนื่องจากผูปวยไดไปละเมิดขอหามตางๆ จึงตองแกไขดวย
การรักษาทางไสยศาสตรโดยมีหมอผีประจําหมูบานเปนผูรักษา แตดวยเหตุท่ีกลุมชาติพันธุมอแกน
บานเกาะเหลาหนานอกอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการติดตอกับสังคมเมืองไดอยางสะดวก และรับเอา
วัฒนธรรมของคนเมืองจากการเขามาใหความชวยเหลือของกลุมองคกรตางๆ จากภายนอกภายหลัง
เหตุการณสึนามิ อีกท้ังไมมีการสืบทอดของการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมท่ีอาศัยส่ิงเหนือธรรมชาติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
84 

เปนเครื่องมือในการใหคําตอบกับความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้น การรักษาในรูปแบบของการแพทยแผน
ปจจุบันจึงเขามาแทนท่ีเม่ือมีอาการเจ็บปวยขึ้นมา   
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดานสุขภาพและอนามัยของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอกมาตั้งแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิและคงอยูเรื่อยมาจนถึงปจจุบันคือ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระนอง (สสจ.ระนอง) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง (สสอ.เมือง
ระนอง) สถานีอนามัยปากน้ํา (สอ.ปากน้ํา) และโรงพยาบาลระนอง 
 

           1.2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (สสจ. ระนอง) 
 

 เปนหนวยงานหลักของจังหวัดในการดูแลเรื่องสุขภาพของกลุมชนตางๆ รวมถึงกลุม    
ชาติพันธุมอแกนดวย ซ่ึงกลุมงานหลักภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีดูแลเรื่องสุขภาพ
อนามัยของกลุมชนไรสัญชาติรวมถึงกลุมแรงงานตางดาวคือ กลุมงานสาธารณสุขชายแดน ซ่ึงคุณ
สมใจ อุณหศิริกุล หัวหนากลุมงานสาธารณสุขชายแดน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได 
กลาวถึงภาระกิจหลักวา 
 

“งานหลักของเราคือ เรื่องของการสงเสริมปองกันโรคและรักษาพยาบาล โดย
ทางสาธารณสุขจังหวัดไดมีการทํามาอยางตอเนื่องตั้งแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิ 
แตทางสาธารณสุขจังหวัดจะอยูในระดับของนโยบายและสนับสนุนพ้ืนท่ีในการ
ปฏิบัติงาน สวนการปฏิบัติงานจะเปนหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
สถานีอนามัยในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีเกาะเหลาก็คือ สถานีอนามัยปากน้ํ า  งาน
สาธารณสุขชายแดนจะดูแลกลุมชาวมอแกนในทุกเกาะท่ีมีชาวมอแกนอยูท้ังเกาะ
เหลา เกาะพยาม และเกาะชาง จะเปนงานสงเสริมปองกันโรคและรักษาพยาบาล
ท้ังการฉีดวัคซีน งานอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว งานอนามัยเจริญ
พันธุเพ่ือควบคุมจํานวนประชากรมอแกนใหอยูในภาวะสมดุล และการปองกัน
โรคระบาดในพ้ืนท่ี” 

 

 การทํางานดานสาธารณสุขกับกลุมชาวมอแกนของทางสาธารณสุขจังหวัด สวนใหญจะ
เปนไปในเชิงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ และหลังจากท่ีเกิดเหตุการณสึนามิ
เม่ือป พ.ศ. 2547 ไดมีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาทํางานกับกลุมชาวมอแกนในพ้ืนท่ีบานเกาะเหลา
หลายองคกร และไดเกิดการรองเรียนจากทางกลุมองคกรเหลานั้นถึงการไมใหความชวยเหลือใน
ดานการดูแลสุขภาพกับกลุมชาวมอแกนของทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด คุณสมใจอธิบาย
สภาพการณกอนท่ีจะเขารวมทํางานกับ NGOs วา 
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“ในความเปนจริงเราก็ทํางานกับชาวมอแกนมามากแลวโดยเฉพาะทาง สสอ.
และสอ.ปากน้ํา จะเปนผูรับผิดชอบหลัก แตเม่ือเราลงไปสอนเขาแลว บางครั้งเขา
ไมคอยเขาใจอาจจะเปนปญหาในเรื่องของการส่ือสารทางดานภาษา ท่ีเขาใชคน
ละภาษากับเรา เขาก็ไมคอยเขาใจและไมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดาน
สุขอนามัยตางๆ และอาจดวยความเช่ือท่ีวามีลูกมากจะดี จึงไมมีการควบคุม
ประชากร เปนปญหาในเรื่องของการเล้ียงดูอีก ทางเราจึงถูกกลาวหาวาไมไดให
ความดูแลเอาใจใสกับกลุมมอแกนดีเทาท่ีควร เขาก็มีการรองเรียนขึ้นมาบอย” 

 

หลังจากมีการรองเรียนจากพ้ืนท่ีในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาล ภายหลังเหตุการณสึนามิ 
ทําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตองเขารวมทํางานกับกลุม NGOs ดวย แตไมไดเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจนมากนัก เชน การใหความรูเรื่องสุขภาพ การรักษาพยาบาล ตรวจโรคทุกๆ เดือน หรือสอง
เดือนตอหนึ่งครั้งตามงบประมาณและระยะเวลาการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม ทาง สสจ.ระนองมี
หนวยงานในสังกัดท่ีคอยดูแลอยูในพ้ืนท่ีโดยตรงคือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง และ
สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา จึงสามารถทํางานไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม 
 การทํางานรวมกับกลุม NGOs ทําใหเกิดการบูรณาการงานรวมกัน ไมมีการซํ้าซอนใน
ภาระงาน และเม่ือเกิดการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น 
โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเขารวมเปนคณะกรรมการอยูดวยนั้น ทําใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงาน คุณสมใจ อธิบายวา 
 

“เม่ือเกิดโครงการการทํางานบูรณาการหนวยงานตางๆ ในจังหวัดเพ่ือฟนฟู
วิถีชีวิตชาวเลโดยมีทานผูวาฯ เปนประธาน ไดมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปน
กรรมการอยูดวย ทําใหเราสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องกับกลุมชาวมอแกน ซ่ึง
ทางเราก็มอบนโยบายท่ีรับมาจากทานผูวาฯ สงตอไปใหกับทาง สสอ.และสอ.
ปากน้ํา เปนผูเขียนโครงการเสนอขึ้นมา โดยจะใชงบตัวเดียวกับงบท่ีดูแลแรงงาน
ตางดาวคือ งบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กองทุนบัตรสุขภาพแรงงานตาง
ดาว ตอนนี้ก็มีโครงการท่ีทาง สสอ.เสนอขึ้นมาและอยูในชวงของการดําเนินงาน
คือ “โครงการดูแลสุขภาพประชาชนมอแกนในการใหบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง” เปนโครงการหนึ่งท่ีเกิดขึ้นมาจากการทํางาน      
บูรณาการทีมปฏิบัติงานท้ังจังหวัดเม่ือป พ.ศ. 2552 ซ่ึงตอนนี้6 ก็ยังคงมีการ

                                                
6 ณ ชวงเวลาท่ีสัมภาษณเม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ก็ยังคงมีการปฏิบัติงานอยู ยังไมมีการสรุปผล

การปฏิบัติงาน 
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ปฏิบัติงานอยู ตองมีการทําประเมินผลการปฏิบัติงานดวย แตจากท่ีไดลงไปทํางาน
ถาประเมินอยางคราวๆ เพราะตองรอผลสรุปจากทาง สสอ.เมืองระนองนั้น เขาก็มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางแตนอยมากๆ มีดีขึ้นเพียงเล็กนอย”   

การทํางานในเชิงนโยบายและสนับสนุนพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานของทางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทําใหการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปนไปอยางคลองตัว และยิ่งไปกวานั้นเม่ือมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้นมา ก็สงผลใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเปนไปอยางคลองตัวและไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 
 

           1.2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง (สสอ.เมืองระนอง) 
 

 เปนหนวยงานท่ีอยูในภาคปฏิบัติ ขอบเขตงานจะดูแลงานดานสาธารณสุขเขตอําเภอเมือง
ท้ังหมด การปฏิบัติงานโดยสวนใหญเปนการรับนโยบายมาจากทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แตกมี็การปฏิบัติงานจากการลงพ้ืนท่ีแลวพบเจอปญหาและไดมีการประสานกับสถานีอนามัยใน
พ้ืนท่ีหรือองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ โดยในพ้ืนท่ีเกาะเหลาฝงหนานอกท่ีกลุมชาติพันธุมอแกน
อาศัยอยูนั้น ทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอไดมีการประสานการทํางานกับสถานีอนามัยปากน้ํา 
และกลุมองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีดวย คุณสุรัช วิเศษ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง เลาวา 
 

“การทํางานของเรา นอกจากจะรับนโยบายจากทางสาธารณสุขจังหวัดแลว 
เรายังมีการทํางานท่ีเกิดจากการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติแลวไปพบเจอปญหา เราก็เอาขึ้นมา
ทําเปนโครงการในภาคปฏิบัติโดยใชงบประมาณจากทาง สสอ.เมืองระนองเอง 
และมีบางสวนท่ีขอรับงบสนับสนุนจากทาง สสจ.และองคกรพัฒนาเอกชน ซ่ึงเขา
ก็เขามาติดตอเราเอง การทํางานกับกลุมมอแกนในพ้ืนท่ีบานเกาะเหลา ทาง สสอ.
มีการทํางานมาดวยตั้งแตกอนท่ีสึนามิจะเกิดขึ้นเสียอีก โดยทํางานรวมกับทาง
สถานีอนามัยปากน้ํา ในความเปนจริงแลวทางชาวมอแกนจะไมไดรับสิทธิในการ
รักษาใดๆ แตดวยหลักมนุษยธรรมและสํานึกท่ีเรามี จึงใหความชวยเหลือและเขา
ไปในพ้ืนท่ีใหการรักษาโรคดวย โดยไปเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งตามความ
เหมาะสมกับเวลาและโอกาส” 

 

 การปฏิบัติงานของทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองจะมีการประสานงานกับทางสถานี
อนามัยปากน้ําซ่ึงเปนสถานรักษาพยาบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือใหความชวยเหลือกลุมมอแกนท่ีเจ็บไขหรือ
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ประสบกับปญหาทางดานสุขภาพในเรื่องตางๆ คุณสุรัชยังกลาวถึงการทํางานกับกลุมชาวมอแกน
ภายหลังเหตุการณสึนามิวา 
 

“พอเกิดสึนามิขึ้นมา เราก็ยังคงทํางานเหมือนเดิม แตในพ้ืนท่ีเกาะเหลาเองได
มีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใหความสนใจและเขามาทํางานกับกลุมชาวมอแกน
เยอะมาก มีงบประมาณลงมาในพ้ืนท่ีเยอะ ทางเราก็เคยไดรับงบสนับสนุนจาก
องคกร IOM และUNICEF โดยงบจาก IOM จะใหงบมาในสวนของงาน
โภชนาการและการควบคุมโรค สวนทาง UNICEF จะใหงบมาทํางานกับกลุมเด็ก 
และก็มีงบในการจางชาวมอแกนท่ีช่ือ ศรี เดือนละ 3,000 บาทมาเปนลามในการ
แปลภาษา แตตอนนี้งบหมดแลวก็เลยไมไดจางตอ”  

 

 ภายหลังสึนามิไดมีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยหลายหนวยงานเขา
มาทํางานในพ้ืนท่ี ซ่ึงทางสํานักงานสาธารณสุขไดมีการประสานความรวมมือในภาคปฏิบัติ เชน 
การประสานกับมูลนิธิ MERCY ในเรื่องดูแลพัฒนาการของเด็ก การช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูงเด็กชาว
มอแกนเปนระยะๆ และยังมีการทํางานรวมกันในลักษณะของการรับเชิญเปนวิทยากรใหความรู
เรื่องสุขภาพและการวางแผนครอบครัวแกกลุมชาวมอแกน นอกจากนี้ยังเคยทํางานรวมกับศูนย
ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี 11.5 จังหวัดระนอง  (ศตม.) เปนการทํางานรวมกันในชวงท่ีมีไข
มาลาเรียระบาด สวนการทํางานของ สสอ.เมืองระนองในขณะทําการศึกษา (เมษายน พ.ศ. 2553) 
คือ การรักษาผูปวยวัณโรคดวยการกินยา และดูแลเรื่องโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคเอดส ท่ีกําลังจะ
แพรระบาดภายในกลุมชาวมอแกน เนื่องจากการมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีไมใชสามีหรือภรรยา
ของตนเอง 
 การทํางานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนองท่ีเริ่มตนขึ้นจากการใชหลัก
มนุษยธรรมและสามัญสํานึกในความเปนผูรักษาพยาบาล เพ่ือใหความชวยเหลือแกกลุมชาติพันธุ 
มอแกนท้ังกอนและหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 นั้น เม่ือไดเกิดโครงการปฏิบัติงานระดับ
จังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้นมา ก็ทําใหการทํางานเปนไปไดอยางคลองตัวมากยิ่งขึ้น ดังท่ีคุณ 
สุรัชกลาววา 
 

“เม่ือมีโครงการทํางานระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้นมาก็ทําใหการ
ทํางานของเราเปนไปไดอยางคลองตัวมากยิ่งขึ้น มีงบประมาณเขามาสนับสนุน
เพ่ิมมากขึ้น โดยทาง สสอ.เมืองระนองไดเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจาก
โครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลนี้มาสนับสนุนแผนปฏิบัติงาน โดยใชช่ือโครงการวา 
“โครงการดูแลสุขภาพประชาชนชาวมอแกนในการใหบริการสุขภาพพ้ืนฐาน 
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อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ป 2552” ซ่ึงโครงการก็ยังคงดําเนินการอยูในตอนนี้ 
(เมษายน พ.ศ. 2553) มีกิจกรรมท้ังหมด 5 กิจกรรม ใชงบประมาณแสนกวาบาท7 
หลังจากท่ีเราทําโครงการไปแลวก็ไดผลบางในเรื่องของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม จากท่ีไมเคยทําเลยกหั็นมาทําและใหความสนใจกับสุขภาพของตนเอง
มากขี้น แตก็ยังเปนจํานวนนอยอยู” 

 

 แมวาการปฏิบัติงานท่ีอยูภายใตโครงการทํางานระดับจังหวัดจะทําใหเกิดความคลองตัวใน
การทํางานมากขึ้นก็ตาม แตก็มีปญหาอุปสรรคซ่ึงเปนปญหาท่ีเรื้อรังมาตั้งแตการกอนเกิดเหตุการณ     
สึนามิดวย ตามท่ีคุณสุรัช กลาววา 
 

“ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานกับชาวมอแกนนอกจากท่ีเรามีปญหากับ NGOs 
ตามท่ีพ่ีไดบอกไปแลวนั้น การทํางานกับชาวมอแกนท่ีมีปญหาคือ ความเขาใจใน
ภาษา ซ่ึงก็เช่ือมโยงถึงความไมเขาใจในเรื่องของการรักษาพยาบาล ท่ีชาวมอแกน
ยังคงมีความเช่ือเดิมๆ อยูวามีลูกมากจะดี ก็เลยไมไดมีการวางแผนครอบครัวกัน 
เด็กท่ีเกิดมาก็ไมไดรับการดูแลใหดีเทาท่ีควร อะไรเหลานี้ก็เลยทําใหการทํางาน
มันยากมากยิ่งขึ้น ขนาดท่ีเราไดจางศรีไวเปนลามแลวก็ตาม บางครั้งชาวมอแกน
เองเขาก็ยังไมเขาใจจนไมมารับการรักษาพยาบาลก็มี” 

 

 ปญหาท่ีเกิดขึ้นเหลานี้เปนภาพสะทอนถึงการทํางานกับกลุมชาติพันธุหนึ่งท่ีคนสวนใหญ
ถือเปนชนกลุมนอยหรือกลุมคนชายขอบของสังคมใหญ และการทํางานของทางสาธารณสุขอําเภอ

                                                
7 อธิบายเพิ่มเติมในสวนของโครงการอางอิงจาก แบบขออนุมัติโครงการ เลขท่ี รน 0127 สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 “โครงการดูแลสุขภาพประชาชนมอแกนในการ
ใหบริการสุขภาพพื้นฐาน อ.เมือง จ.ระนอง ป 2552” เปนเงินท้ังสิ้น 106,780 บาท (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดรอยแปด
สิบบาทถวน) โดยใชงบประมาณจากงบสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กองทุนบัตรสุขภาพแรงงานตางดาว มี
กิจกรรมท้ังหมด 5 กิจกรรม ประกอบดวย 

1. กิจกรรมสํารวจและทําประวัติครอบครัว (ชาวมอแกน) ใหเปนปจจุบัน 
2. กิจกรรมจัดรณรงคการปองกันควบคุมโรคติดตอในชุมชน 
3. กิจกรรมออกหนวยใหบริการดานสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
4. กิจกรรมแกไขภาวะเด็กขาดสารอาหารโดยการสนับสนุนอาหารเสิรมแกเด็กขาดสารอาหาร 
5. กิจกรรมจัดต้ังศูนย IEC 

 โครงการนี้ไมไดเนนเฉพาะพื้นท่ีของเกาะเหลาเพียงแหงเดียวเทานั้น แตครอบคลุมถึงเกาะชาง เกาะ
พยาม และเกาะสินไหซึ่งเปนเกาะท่ีมีกลุมชาติพันธุมอแกนอาศัยอยูดวยเชนกัน   
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เมืองจะไมประสบความสําเร็จไดเลย ถาไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีของทางสถานีอนามัยใน
พ้ืนท่ี คือ สถานีอนามัยปากน้ํา 
 

           1.2.3 สถานีอนามัยปากน้ํา 
 

ถือไดวาเปนหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบการดูแลรักษากลุมชาวมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกโดยตรง กระบวนการทํางานมีท้ังปฏิบัติการเชิงรุกคือ การเขาไปใหการดูแลรักษาพยาบาล
ในพ้ืนท่ี และการรอรับการรักษาพยาบาลชาวมอแกนอยูท่ีทําการสถานีอนามัย นอกจากการดูแลชาว
มอแกนแลว ยังมีการดูแลคนกลุมอ่ืนท้ังคนไทยและแรงงานชาวพมาท่ีอยูในเขตตําบลปากน้ําเปน
หลัก คนในพ้ืนท่ีใกลเคียงก็สามารถเขามารับการรักษาพยาบาลไดเชนเดียวกัน การปฏิบัติงานกับ
กลุมชาวมอแกนบานเกาะเหลากอนการเกิดเหตุการณสึนามินั้น คุณจิรวดี ชนะพล เจาพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา ผูซ่ึงทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนมาเปนเวลานาน
ไดเลาวา 

 

“กอนท่ีจะเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือป’47 (พ.ศ. 2547) ทางอนามัยจะใหการ
ดูแลรักษา สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองใหกับชาวมอแกน แตก็ไมไดมีนโยบาย
โดยตรง งานท่ีทําก็จะเปนเรื่องของการฉีดวัคซีน อนามัยแมและเด็ก โภชนาการ 
และการควบคุมโรค การรักษาพยาบาลท่ีลงไปในชวงแรกคือประมาณเดือน
ตุลาคม ป’47 จะเปนเรื่องของโรคคอตีบ อหิวาตกโรค แตทางอนามัยเองก็ได
ทํางานกอนหนาป’47 ดวย แตเปนไปในลักษณะของการควบคุมโรคเสียมากกวา  

การทํางานก็มีท้ังลงไปท่ีเกาะและชาวมอแกนขึ้นมารักษาท่ีอนามัยเองดวย ก็
ประมาณเดือนละครั้ง แตก็ขึ้นอยูกับระบบงาน ความพรอมของเจาหนาท่ี และ
ฤดูกาล ถาเปนชวงฤดูฝนก็จะทํางานยากหนอยเนื่องจากการเดินทาง บางครั้ง
อาจจะลงสองเดือนตอครั้ง แตในขณะนี้ (พ.ศ. 2553) ไดมีการแตงตั้งคุณเนาวนิตย 
แจมพิศ ซ่ึงเปนคนไทยท่ีอาศัยอยูฝงมอแกนใหเปน อสม.เพ่ือท่ีจะคอยใหความ
ชวยเหลือ ดูแลรักษาในเบ้ืองตนกับชาวมอแกน และเปนผูประสานงานในเรื่องราว
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทางดานสุขภาพของชาวมอแกนใหกับทาง สอ.ปากน้ํา 
รับทราบเพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหาไดทัน” 

 

 การทํางานท่ีใหความดูแลดานสุขภาพแกกลุมชาวมอแกนมาตั้งแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิ 
ถึงแมจะเปนกลุมชนท่ีไมไดอยูในขอบขายของการดูแลเนื่องจากเปนกลุมท่ีไมมีสิทธิในการรับการ
รักษาพยาบาล ท้ังไมใชคนท่ีมีสัญชาติไทยและไมใชแรงงานตางดาวท่ีขึ้นทะเบียนไว แตทางสถานี
อนามัยก็ไดทํางานมาอยางตอเนื่อง ดังท่ีคุณจิรวดี เลาตอวา 
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“กับกลุมชาวมอแกนถือเปนกลุมท่ีไมไดรับสิทธิในการรักษา เนื่องจากไมใช
คนไทยและไมใชแรงงานตางดาวท่ีมีการขึ้นทะเบียนไว แตท่ีเราทําก็เพราะเปน
หลักของมนุษยธรรม ชาวมอแกนเปนกลุมชนกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเรา
รับผิดชอบ เราก็ตองดูแลพวกเขาเหมือนกับกลุมคนกลุมอ่ืนท่ัวไป คาใชจายท่ีลง
ไปเราก็เบิกเฉพาะในสวนของเงินคาเรือไป-กลับ 1,000 บาท เปนเงินคาบํารุงของ
ทางสถานีอนามัยเอง สวนคาใชจายท่ีชาวมอแกนมาใชบริการ ทางสถานีอนามัยก็
ไมเคยเก็บคารักษาหรือคิดคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน” 

 

 สถานีอนามัยปากน้ําไดทํางานกับกลุมชาวมอแกนเรื่อยมาจนกระท่ังเกิดเหตุการณสึนามิขึ้น 
มีหนวยงานตางๆ เขามาในพ้ืนท่ีบานเกาะเหลาหนานอกเปนจํานวนมากท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
สวนของ NGOs ท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีไดมีการประสานงานกับทาง สสอ.เมืองระนองโดยตรง จึง
ไมสงผลกระทบตอการทํางานของ สอ.ปากน้ํา มากนัก เนื่องจากถามีโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีมี
สวนเกี่ยวของกัน ทาง สสอ.เมืองระนองจะแจงมายัง สอ.ปากน้ํา ใหเขารวมดําเนินงานดวย แตการ
เขามาทํางานของ NGOs ท่ีสงผลกระทบอยางมากจะเปนเรื่องของระบบความคิดของชาวมอแกน ท่ี
คอยพ่ึงพาภายนอกแตเพียงอยางเดียว รอคอยความชวยเหลือ และคุนชินกับการไดรับในเชิงวัตถุจาก
องคกรตางๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี เปนผลถึงการทํางานของ สอ.ปากน้ํา ท่ีจะถูกตั้งคําถามจากกลุมชาว
มอแกนวา “มีอะไรมาแจกหรือเปลา” คุณจิรวดี กลาววา “เขาจะถามเราวามีอะไรมาแจกหรือเปลา 
ถาไมมีเขาก็จะไมคอยใหความรวมมือในการทํางานสักเทาไหรในชวงแรกๆ แตพอมาชวงหลังก็
กลับมาใหความรวมมือกันดี แตเรากใ็ชเวลานานเหมือนกันท่ีจะทําความเขาใจไดเหมือนเดิม” 
 การเขามาของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนท่ีใหความชวยเหลือชาวมอแกนหลังจากประสบ
เหตุภัยพิบัติสึนามิไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางสําคัญขึ้นในกลุมชาวมอแกน ซ่ึงจะไดกลาวถึง
ตอไป สวนการทํางานของสถานีอนามัยปากน้ํากับกลุมชาวมอแกนในปจจุบัน (พ.ศ. 2553) ไดรับ
การสนับสนุนจากโครงการปฏิบัติการระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ผลของการทํางาน
เปนไปตามท่ีจิรวดี กลาววา 
 

“หลังจากท่ีมีโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้นมา ทางสอ.ปากน้ําก็ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจะเปนในสวนของคาเดินทางและคาเบ้ียเล้ียงเจาหนาท่ี ซ่ึง
เม่ือกอนตองใชงบบํารุงของทางสถานีอนามัยเอง และโครงการท่ีเขียนของบ
สนับสนุนนั้น สสอ.จะเปนผูเขียนเสนอโครงการ สวนสอ.ปากน้ําจะอยูใน
ภาคปฏิบัติโดยตรงถือเปนการตอยอดงานท่ีทําอยูใหมีความคลองตัวในเรื่องของ
คาใชจาย และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี แมชาวมอแกนจะไมไดมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับการรักษาพยาบาลเทากับกลุมคนอ่ืนๆ ก็ตาม” 
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 การปฏิบัติงานของสถานีอนามัยปากน้ํากับกลุมชาติพันธุมอแกนภายใตโครงการปฏิบัติการ
ระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นในแงของ
คาใชจายและความถูกตองชอบธรรมในการปฏิบัติงาน สวนปญหาท่ีพบในขณะปฏิบัติงานจะเปน
เรื่องของภาษาท่ีใชในการส่ือสารทําความเขาใจ รวมถึงคตคิวามเช่ือบางประการ เชน การคุมกําเนิด 
คุณจิรวดี ใหขอมูลวา “ทางเรา (สอ.ปากน้ํา) มีการฉีดยาคุมใหกับกลุมผูหญิงชาวมอแกน 
เนื่องจากวามีกรณีของการทองกอนวัยอันสมควรบาง บางครอบครัวมีลูกมากเกินไปก็ลําบากมาก 
เชน มีอยูครอบครัวมอแกนครอบครัวหนึ่งมีลูกตั้งหลายคน บางวันท่ีลงพ้ืนท่ีไปก็เจอวาลูกยังไมได
ทานขาวก็มี เราจึงพยายามควบคุมจํานวนประชากรของมอแกนไว ไมใหพวกเขาตองมีลูกมาก
เกินไป  แตมาในชวงหลังๆ เขาไมคอยใหพวกเราฉีดจะเปนการเอายาไปทานแทนซ่ึงไมคอยไดผล 
พวกเขาบอกวาเม่ือฉีดยาไปแลวพวกเขาไมคอยมีแรงท่ีจะทําอะไร บางครั้งก็ทําใหพวกเขาไมสบาย 
เหมือนมีอะไรแปลกปลอมเขามาอยูในรางกาย เขาจึงไมคอยมาฉีดยาคุมกันสักเทาไหร เราเองก็ไมรู
จะทํายังไง บางครั้งก็มีการทองกอนวัยอันสมควร ก็เปนปญหาอยูเหมือนกัน” สวนปญหาโรคท่ีพบ
มากในกลุมชาวมอแกนขณะทําการศึกษาคือ วัณโรคและโรคเอดส โดยเฉพาะโรคเอดสเปนผลมา
จากการมีเพศสัมพันธกับคนท่ีมิใชสามีหรือภรรยาของตนเอง ซ่ึงอาจจะนําเช้ือมาแพรขยายสูคน
อ่ืนๆ ได  
 การดําเนินงานของสถานีอนามัยปากน้ําอยางไมเลือกปฏิบัติกับกลุมชาติพันธุมอแกนได
สงผลดีตอสุขอนามัย และพฤติกรรมในการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น แตการใหการรักษาพยาบาลท้ังเชิงรุก
ในพ้ืนท่ีและการรอรับการรักษาพยาบาลนั้น ก็เปนเพียงแคการใหบริการดานสาธารณสุขเบ้ืองตน
เทานั้น ถากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมีอาการเจ็บปวยในขั้นรุนแรงท่ีทางสถานี
อนามัยปากน้ําไมสามารถใหการรักษาพยาบาลได ก็จะเปนหนาท่ีของทางโรงพยาบาลระนองท่ีจะ
ทําการดูแลรักษาพยาบาลตอไป 
 

          1.2.4 โรงพยาบาลระนอง 
 

 โรงพยาบาลระนอง เปนสถานรักษาพยาบาลท่ีมีความพรอมมากท่ีสุดแหงหนึ่งในจังหวัด
ระนอง การรักษาพยาบาลของกลุมชาติพันธุมอแกนโดยสวนใหญจะเขามารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาล หรือบางสวนก็เปนผูปวยท่ีทางสถานีอนามัยปากน้ําสงตัวขึ้นมารักษา การเขามารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลระนองของกลุมชาติพันธุมอแกนนั้น คุณราตรี มังสาทอง นักสังคมสงเคราะห 
ชํานาญการ ฝายสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลระนอง กลาววา 
 

“ชาวมอแกนท่ีเขามารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลระนอง ท้ังท่ีเปนผูปวยในและ
ผูปวยนอกกอนท่ีจะเกิดเหตุการณสึนามิ ถือวายังมีจํานวนนอยอยู คือพวกเขาจะ
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รักษาตัวเองดวยความเช่ือท่ีมีอยูในชุมชนกอน จนเม่ืออาการหนักจนไมสามารถท่ี
จะรักษาดวยตนเองไดแลวก็คอยนํามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลก็ใหการรักษาเหมือนคนไขอ่ืนๆ ท่ัวไปแมวาจะไมมีเงินจายคา
รักษาพยาบาลก็ตาม เปนการรักษาฟรีถือวาใหการอนุเคราะหซ่ึงเขาก็จะสงมาท่ี
หนวยสังคมสงเคราะหในการดูแลเรื่องคาใชจาย อาการท่ีมารักษาสวนใหญก็จะ
เปนโรคน้ําบีบท่ีเกิดจากการไปดําน้ําลึกๆ และอาการเจ็บไขไมสบายท่ัวๆ ไป ชาว
มอแกนท่ีมารักษาพยาบาลก็ยังมีไมมากนักเพราะเขาอาจจะกลัวในเรื่องของการ
รักษาพยาบาลและการส่ือสารท่ีอาจจะพูดคุยกันไมคอยรูเรื่องก็ได” 

 

 การใหความชวยเหลือกลุมชาติพันธุมอแกนของทางโรงพยาบาลระนองมีมาตั้งแตกอนเกิด
เหตุการณสึนามิ แตภายหลังเหตุการณสึนามิ กลุมชาติพันธุมอแกนไดเขามารับการรักษาพยาบาล
มากขึ้น ตามท่ีคุณราตรีไดกลาวตอวา 
 

“ภายหลังท่ีเกิดเหตุการณสึนามิ ชาวมอแกนมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลมากขึ้น
แตโดยสวนใหญจะเปนองคกรเอกชนท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเปนผูท่ีพามารักษา 
และก็ไดมีการตั้งกองทุนในการรักษาพยาบาลใหกับชาวมอแกน เปนงบจาก
องคกรแอคช่ันเอดตั้งไวใหในการรักษาพยาบาลชาวมอแกน งบรอบแรกตั้งไว 
100,000 บาท ลงมาประมาณป’50  และเพ่ิงไดรับในรอบท่ีสองมาอีก 50,000 บาท 
ในชวงตนป’52 ท่ีผานมา  การรักษาพยาบาลในวงเงินของแอคช่ันเอดจะมีบัตร
แสดงตนไววาเปนชาวมอแกนท่ีทางแอคช่ันเอดทําไวให เม่ือมารักษาพยาบาลกใ็ห
ใชบัตรนี้ยื่นก็จะไดรับการรักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย แตถางบประมาณท่ี
แอคช่ันเอดใหไวหมดก็เทากับวาบัตรนี้หมดอายุเชนกัน” 

 

 การรักษาพยาบาลกลุมชาติพันธุมอแกนภายหลังเหตุการณสึนามิในระยะแรกๆ นั้นใช
งบประมาณจากองคกรพัฒนาเอกชนเสียเปนสวนใหญ สวนการใหความชวยเหลือของหนวยงาน
ภาครัฐนั้น ตามคําส่ังของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศลงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ใหชาว      
มอแกนใชบัตร “คนไรสถานะทางทะเบียน” เขามารับการรักษาฟรี ถาชาวมอแกนคนใดไมมีบัตร
ดังกลาวใหมีการพิจารณาแยกเปนรายกรณีไป แตกอนหนาท่ีจะมีการกําหนดสิทธิขางตนนั้น 
งบประมาณในการรักษาชาวมอแกนเปนปญหา เนื่องจากเปนงบประมาณแผนดิน ผูท่ีสามารถไดรับ
สิทธิจะตองเปนผูท่ีมีหลักฐานทางทะเบียนคือ เปนผูท่ีมีสัญชาติไทย ซ่ึงชาวมอแกนเปนผูท่ียังไมได
รับการรับรองสถานะความเปนคนไทยจึงยังไมไดรับสิทธิดังกลาว การกําหนดงบประมาณจาก
คําส่ังของกระทรวงสาธารณสุขทําใหชาวมอแกนไดรับสิทธิในการรักษาไดมากขึ้น แตชาวมอแกน
จะเขาใจถึงสิทธิท่ีพึงจะไดรับมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการทําความเขาใจกันตอไป 
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สวนปญหาท่ีเกิดขึ้นในการใหการรักษาพยาบาลกลุมชาติพันธุมอแกนคือ การไมเขาใจใน
เรื่องของสิทธิท่ีไดรับจากบัตรในการรักษาพยาบาล เชน บัตรของแอคช่ันเอด หรือบัตรคนไร
สถานะทางทะเบียน “ปญหาท่ีเกิดขึ้นในชวงแรกๆ คือ เรื่องของความไมเขาใจในสิทธิท่ีไดรับจาก
บัตรท่ีแอคช่ันเอดทําไวให จึงไมเขามาใชประโยชนอยางเต็มท่ีหรือพอมารับการรักษาพยาบาลก็ไม
คอยเขาใจวาจะตองใชบัตรนี้อยางไรบาง ทางเราจึงตองเขาไปแนะนําและใหความชวยเหลืออีกครั้ง
หนึ่ง” 
 ปญหาอีกประการหนึ่งท่ีคอนขางเปนปญหาใหญในการทําความเขาใจเรื่องของการ
รักษาพยาบาลคือ เรื่องของความเขาใจในการส่ือสาร ดังท่ีคุณราตรีและเจาหนาท่ีพยาบาลท่ีเคยให
การบริการดูแลรักษาพยาบาลกลุมชาติพันธุมอแกนกลาวไววา “ปญหาการส่ือสาร ภาษาท่ีใชในการ
ส่ือสารเปนปญหามากเพราะพูดกันคนละภาษา ความเขาใจในภาษาก็ยังมีอยูนอย บางครั้งหมอหรือ
พยาบาลแนะนําเรื่องการรักษาพยาบาลไปก็ไมคอยเขาใจ เขาใจคนละความหมาย กลายเปนการ
โตแยงกันระหวางพยาบาลกับกลุมมอแกน จนบางครั้งชาวมอแกนก็หาวาพยาบาลพูดไมดี ตะคอก
ใสบางก็พากันไมเขาใจท้ังหมดและไมยอมรับการรักษาตอ พากันกลับท้ังหมด แตภายหลัง
เหตุการณสึนามิ มีองคกรเขาไปในพ้ืนท่ีเกาะเหลาเปนจํานวนมาก ภาษาท่ีส่ือสารก็มีความเขาใจกัน
มากขึ้น แตทางโรงพยาบาลเองก็ใชลามชาวพมาในการส่ือสารกับชาวมอแกนบางคนท่ีสามารถใช
ภาษาพมาในการส่ือสารไดมากกวาภาษาไทย” 
 จากปญหาการส่ือสารดังกลาวกอใหเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาวา แลวตกลงวาชาวมอแกนเปน
คนไทยหรือคนพมา ซ่ึงเช่ือมโยงถึงการไดมาซ่ึงสิทธิ สัญชาติ และความม่ันคงในการดํารงชีวิต
ภายในขอบเขตของรัฐชาติไทย  
 การดูแลดานสุขภาพอนามัยของกลุมชาติพันธุมอแกนของหนวยงานภาครัฐ มีท้ังท่ีเปนเชิง
นโยบายและปฏิบัติการเชิงรุกจริงในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอก ในสวนของนโยบายโดยสวนใหญจะ
เปนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และจะดําเนินการตอโดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 
และมีการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติในเชิงรุกโดยสถานีอนามัยปากน้ําซ่ึงทํางานประสานกับทางโรงพยาบาล
ระนองอยางตอเนื่องในเรื่องของการรักษาพยาบาลกลุมชาติพันธุมอแกน ในแตละหนวยงานก็จะมี
นโยบายและปฏิบัติการเฉพาะในแตละภาคสวน ซ่ึงในปจจุบันนี้ (พ.ศ. 2553) อางอิงการทํางานอยู
กับโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลซ่ึงเปนการทํางานในภาพรวมของท้ังจังหวัด 
 นอกจากปญหาดานสุขอนามัยท่ีเปนปญหาสําหรับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกแลวนั้น ปญหาใหญอีกเรื่องหนึ่งคือ สิทธิและสัญชาติ ของกลุมชาติพันธุมอแกนซ่ึงจะ
กลาวในรายละเอียดตอไป  
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         1.3 มอแกน: สิทธิและสัญชาติไทย 
 

 กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก เปนชนกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูตามทองทะเลใน
นานน้ําเขตแดนรัฐชาติไทยกับประเทศสหภาพพมา แตจากขอมูลการสัมภาษณชาวมอแกนบาน
เกาะเหลาไดความวา “มอแกนอยูท่ีเกาะเหลามา 30 กวาปแลว และกอนท่ีจะมาอยูท่ีเกาะเหลาก็เคย
อยูท่ีเกาะพยามและเกาะชางมากอนดวย” จากระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในเขตแดนรัฐชาติไทยมาราวๆ 
รอยกวาป แตดวยความเปนชนกลุมนอยและไมไดมีการตั้งหลักแหลงท่ีอยูอาศัยถาวร ทําใหการ
เขาถึงสิทธิหรือผลประโยชนตางๆ ท่ีพึงจะไดรับจากทางภาครัฐมีนอยลงหรือแทบจะไมปรากฏ แต
เม่ือ พ.ศ. 2545-2546 ไดมีคําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสํารวจบุคคลไมมีสถานะทาง
ทะเบียน ซ่ึงยังผลใหทางอําเภอเมืองระนองทําการสํารวจผูท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนท่ีอาศัยอยู
ภายในจังหวัดระนอง รวมถึงกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกดวย 
 จากการสํารวจครั้งนั้น กลุมชาติพันธุมอแกนจึงเปนท่ีรูจักของหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลดาน
การปกครองมากขึ้น การใชนามสกุล “ประมงกิจ” ของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกก็เปนผล
มาจากการทํางานในครั้งนั้น8 การสํารวจไดรวบรวมรายช่ือจนกลายเปนฐานขอมูลของกลุมชาติ
พันธุมอแกนบานเกาะเหลาโดยมีจํานวนประชากร 50-60 ครอบครัว ประมาณ 300 กวาคน แตก็มิได
มีการนําขอมูลจากสํารวจไปใชประโยชนในเรื่องของการใหสิทธิและสัญชาติแกชาวมอแกนแต
อยางใด จนภายหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จึงไดมีการสํารวจอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2549 
ภายใต “โครงการเรงรัดการใหสถานะทางกฎหมายกับบุคคลท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศ
ไทย” ตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล คุณพจนีย ชยุติ เจาหนาท่ี
ปกครอง ชํานาญงาน อําเภอเมืองระนอง กลาววา   

“ทางอําเภอไดมีการสํารวจชาวมอแกนภายใตโครงการเรงรัดการใหสถานะ
ทางกฎหมายกับบุคคลท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย เปนโครงการท่ีเกิดขึ้นในสมัย
ของ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะใหกับชาวมอแกนท่ีมี
คุณสมบัติครบ ตอนนี้ ครม.อนุมัติใหชาวมอแกนไดสถานะบุคคลเขาเมืองโดย
ชอบดวยกฎหมาย สวนคนท่ีเกิดในประเทศไทยใหไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 
ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508”     

 

 การดําเนินงานสํารวจดังกลาวของทางอําเภอเมืองระนองเปนไปตามคําส่ังท่ีมาจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ท่ีเห็นชอบ
                                                

8 อานรายละเอียดเพิ่มเติมถึงท่ีมาของการใชนามสกุล “ประมงกิจ” ไดในบทท่ี 2 หัวขอ 3.2  “หนูแดง” 
กับ “ประมงกิจ”: ความสัมพันธของคนสองตระกูล  
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ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ
เสนอ โดยมอบหมายใหปกครองจังหวัดเปนหนวยปฏิบัติงาน คุณนงลักษณ พรหมจินดา เจา
พนักงานปกครองปฏิบัติการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดระนอง กลาววา “ในการสํารวจเพ่ือให
สัญชาติกับชาวมอแกนเปนคําส่ังของกรมการปกครองท่ีส่ังลงมายังปกครองจังหวัด ปกครองจังหวัด
ก็สงตอมาใหทางอําเภอเมืองเปนผูสํารวจ เสร็จแลวก็สงกลับมายังจังหวัดเพ่ือดําเนินการตอไป” แต
หลังจากการดําเนินงานสํารวจเม่ือป พ.ศ. 2549 จนกระท่ังมาถึงป พ.ศ. 2552 ทางอําเภอเมืองระนอง
ไมไดมีการดําเนินงานในเรื่องของการใหสัญชาตไิทยแกชาวมอแกน ตามท่ีคุณธีรยุทธ คงคลาย เจา
พนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ อําเภอเมืองระนอง กลาววา “กอนท่ีพ่ีจะเขามาทําเรื่องสัญชาติ
ไทยใหกับชาวมอแกนในป’ 52 ทางอําเภอไมไดมีการดําเนินงานตอหลังจากท่ีสํารวจดวยแบบ 89 
ตั้งแตป’49 แลวพ่ีก็เขามารับชวงงานทําตอ” ซ่ึงการเขามารับงานตอของคุณธีรยุทธในตําแหนง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร สํานักทะเบียน ท่ีวาการอําเภอเมืองระนองในชวงนั้น เปน
ผลใหเกิดการขับเคล่ือนงานเรื่องใหสัญชาติไทยกับชาวมอแกนอยางจริงจังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
เหตุผลประกอบหลากหลายประการดวยกัน คุณธีรยุทธ เลาวา  
 

“เม่ือพ่ีเขามารับงานตอก็ไดมาดําเนินงานเรื่องสัญชาติไทยกับชาวมอแกน
อยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง เพราะกอนหนานี้หลังจากท่ีอําเภอสํารวจไวก็ไมได
ดําเนินงานตอ ก็ไดรับแรงกดดนัจากหลายๆ ดานท้ังองคกรพัฒนาเอกชน วุฒิสภา 
และสํานึกของตัวพ่ีเองท่ีมองเรื่องสิทธิท่ีชาวมอแกนจะไดรบัหลังจากท่ีพวกเขาได
สัญชาติไทย”   

 

 การกลับมาดําเนินงานเรื่องสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนของทางอําเภอเมืองระนองซ่ึงอยู
ภายใตแรงกดดันท้ังภายในและภายนอกไดเขาสูกระบวนการคล่ีคลายและเริ่มตนงานอีกครั้ง
ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีการรวบรวมเอกสารจากการสํารวจดวยแบบ 89 ในชวงป 
พ.ศ. 2549 เปนการทําขอมูลประชากรใหมซ่ึงมีการลงพ้ืนท่ีในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือทํา
เวทีประชาคมรับรองจากคนในชุมชนมอแกนดวยกันเองวาเปนชาวมอแกนจริง เกิดหรืออาศัยอยูใน
ประเทศไทยจริง ไมไดมีการสวมรอยจากชาวพมาแตประการใด ขอมูลประชากรมีการเก็บรวบรวม
จากท้ัง 3 เกาะท่ีมีชาวมอแกนอาศัยอยูคือ เกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา แตในการรับรอง
สถานะของชาวมอแกนดวยกันเอง แมจะมีการยืนยันถึงตัวตนการมีอยูจริงได ก็ยังมีปญหาท่ีทําให
เกิดความลาชาของการทํางานคือ ประเด็นเรื่องวันเดือนปเกิดของบุคคลซ่ึงมีผลตอการใหสิทธิและ
สัญชาติ คุณธีรยุทธ กลาววา 
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“แมจะมีประชาคมรับรอง แตท่ีชาคือ การทําทะเบียนวันเดือนปเกิดของชาว
มอแกน กับกลุมเด็กๆ ไมคอยมีปญหาเพราะมีการรับรองจากท้ังท่ีโรงเรียน และ
ผูใหญบาน แตท่ีเปนปญหาคือ กลุมผูสูงวัยสูงอายุ เพราะไมรูวาเกิดกันวันท่ี
เทาไหร เดือนอะไร ปอะไร ถาไมรูเรื่องพวกนี้ก็ไมรูวาจะนําเขาสูกระบวนการให
สิทธิและสัญชาติดวยกฎหมายอะไรเหมือนกัน เพราะกฎหมายท่ีใชจะมีระบุถึง 
พ.ศ.ท่ีเกิดของบุคคลวาจะสามารถนํามาใชกับกฎหมายนั้นๆ ไดไหม เลยทําใหงาน
คอนขางลาชาพอสมควร” 

 

 การดําเนินงานของทางอําเภอเมืองระนองเปนการทํางานควบคูไปกับทางจังหวัดท่ีมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหสัญชาติไทยและใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมายแกชนกลุมนอยระดับจังหวัด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองคําขอมีสถานะตางดาวเขาเมืองโดย
ชอบดวยกฎหมายแกชนกลุมนอย (กลุมมอแกน) เพ่ือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพิจารณาให
สัญชาติไทยและใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแกชนกลุมนอย กรณีขอ
สถานะคนตางดาว และคณะกรรมการกล่ันกรองเกี่ยวกับสัญชาติ กรณีขอสัญชาติไทย9 และเพ่ือให
การทํางานมีความคลองตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทางจังหวัดระนองไดมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ
ระดับจังหวัดระนองขึ้น เพ่ือเปนชุดปฏิบัติการเคล่ือนท่ี โดยสนธิกําลังฝายอํานวยการและกลุม
ปฏิบัติการ หรือหนวยงานตางๆ ออกไปสนับสนุนชวยเหลืออําเภอท่ีมีกลุมเปาหมายเปนจํานวนมาก
ในการรับคํารอง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเพ่ือเรงรัดการกําหนดสถานะบุคคลใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ตามแผนการดําเนินงานโครงการเรงรัดการใหสถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลท่ีอพยพเขามาอาศัยในประเทศไทยติดตอกันเปนเวลานานตามยุทธศาสตรการจัดการปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล ปงบประมาณ 2553 โดยมีปองกันจังหวัดระนอง เปนหัวหนาชุด
ปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดนี้10 ซ่ึงคณะกรรมการท้ังสองชุดจะมีกระบวนการทํางานแบบคูขนาน
ไปกับทางอําเภอเมืองระนอง ซ่ึงการทํางานเรื่องใหสัญชาติไทยกับชาวมอแกนของอําเภอเมือง
ระนองรวมกับมูลนิธิกระจกเงา มีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนดวยกัน11 ดังนี้ 

                                                
9 จังหวัดระนอง, “คําสั่งจังหวัดระนอง ท่ี 1956/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาใหสัญชาติ

ไทยและใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแกชนกลุมนอยระดับจังหวัด,” 29 ธันวาคม 2552.  
10 จังหวัดระนอง, “คําสั่งจังหวัดระนอง ท่ี 161/2553 เรื่อง การจัดต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัด

ระนอง,” 11 กุมภาพันธ 2553. 
11 สัมภาษณ ธีรยุทธ คงคลาย, เจาพนักงานปกครอง ระดับชํานาญการ, กันยายน 2553. 
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 1. แยกแยะขอมูลวาเปนชาวมอแกนท่ีเกิดในหรือนอกราชอาณาจกัรไทย โดยใชการจัดเวที
รับรองดวยคนภายในชุมชนมอแกนเอง หรือบุคคลภายนอกท่ีสามารถยืนยันไดวาชาวมอแกนคน
นั้นๆ เกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
 2. เม่ือคัดแยกแลวนําชาวมอแกนท่ีมีทะเบียนประวัติวาเกิดนอกราชอาณาจักรไทยมาขอ
สถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดเห็นชอบหลักเกณฑในการใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ประเภทไรสัญชาตินอกกําหนดคนตางดาว ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 แกชาวมอแกนท่ีมิไดเกิดในประเทศไทย12 โดยทางราชการไดอาศัยชองทางจากขอกฎหมาย
ในมาตรานี้ท่ีบัญญัติไววา “ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะ
อนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใด เขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใดๆ หรือจะ
ยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใดๆ ก็ได”13 เปนผลใหชาวมอแกนไดรับสิทธิ
ดังกลาวดวยเชนกัน 
 3. ชาวมอแกนท่ีเกิดในชวงของคําส่ังคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2515 คําส่ังคณะปฏิวัติดังกลาวเปนการถอนบุคคลรวมถึงชนกลุมชาติพันธุท่ีมีสัญชาติ
ไทย เนื่องจากคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา บุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเปน
คนตางดาวท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมชอบดวยกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือบิดา
มารดาเปนคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทยโดยไดรับอนุญาตใหเขามาอยูเพียงช่ัวคราวหรือ
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหลานี้แมจะมีสัญชาติไทยแตก็มิไดมีความจงรักภักดีตอประเทศ
ไทย เพ่ือปองกันและรักษาความม่ันคงแหงชาติ สมควรมิใหบุคคลดังกลาวมีหรือไดสัญชาติไทยอีก
ตอไป14     

ประกาศฉบับนี้เปนผลใหชาวมอแกนท่ีแมจะเกิดในราชอาณาจักรไทยในชวงเวลาดังกลาว 
ไมไดรับสัญชาติไทย ตอมาเม่ือมีการขับเคล่ือนงานดานการใหสัญชาติไทยกับชนกลุมตางๆ รวมถึง
กลุมชาติพันธุมอแกน โดยองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไมเห็นดวยกับการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของชาว 
มอแกนตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ทําใหมีการกําหนดใชมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

                                                
12 กรมการปกครอง. สํานักกิจการความม่ันคงภายใน, คูมือปฏิบัติงานการกําหนดสถานะบุคคลแกชน

กลุมนอย การดําเนินการดานสัญชาติ และการดําเนินการดานคนเขาเมือง (กรุงเทพฯ : สวนประสานราชการ 
สํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการปกครอง, ม.ป.ป), 6.  

13 เรื่องเดียวกัน, 17. 
14 เรื่องเดียวกัน. 
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2551 ขึ้น ซ่ึงการดําเนินงานของทางอําเภอเมืองระนองไดใหชาวมอแกนเขาสูกระบวนการ
ดําเนินงานเรื่องสัญชาติตามมาตราดังกลาว  

4. ชาวมอแกนท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีกลาวมาในขางตน ใหปฏิบัติตามมาตรา 7 ทวิ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  

การใหสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองนี้ ชาวมอแกนไมสามารถรับสิทธิตางๆ ได
เทากับคนไทยในบางกรณี เชน การลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กํานัน 
ผูใหญบาน เปนตน ซ่ึงแตกตางจากมาตรา 23 ท่ีสามารถมีสิทธิไดในทุกกรณีของการเปนผูมีสัญชาติ
ไทย  

การดําเนินงานเรื่องสัญชาติของชาวมอแกน โดยคณะทํางานของทางอําเภอเมืองระนอง
รวมกับมูลนิธิกระจกเงาไดมีการยื่นรายช่ือชาวมอแกนจํานวน 28 ราย ไปยังท่ีทําการปกครอง
จังหวัดโดยมีคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยการให
สถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย15 เพ่ือสงไปยังกระทรวงมหาดไทย รอการลงนาม
อนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย สวนการใหสัญชาติไทยแกชาวมอแกนอ่ืนๆ ไดมีการ
ดําเนินงานอยูในขั้นตอนท่ี 3 ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึง
กระทําโดยการสอบพยานจากท้ังชาวมอแกนดวยกัน ผูใหญบาน หรือผูใดก็ไดท่ีสามารถใหการ
รับรอง ยืนยันถึงวันเดือนปเกิด สถานท่ีเกิดของชาวมอแกนคนนั้นๆ ได โดยตองมีพยานอยางนอย 5 
รายตอชาวมอแกน 1 ราย และดวยวิธีการนี้เองกลายเปนปญหาถึงการรับรองวาชาวมอแกนเกิดหรือ
อาศัยอยูในประเทศไทยในชวงของการบังคับใชคําส่ังคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 จริงหรือไม เพราะตามวิถีชีวิตของชาวมอแกนเอง เปนชนเรรอนไปตามทองทะเล ไมมี
การตั้งหลักแหลงท่ีถาวร และมีแตภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน จึงไมไดมีการจดบันทึกหรือจดจําวัน
เดือนปเกิดของบุคคลแตอยางใด การหาพยานรับรองจึงกระทําไดยากยิ่งและสงผลตอการขับเคล่ือน
งานซ่ึงกอใหเกิดความลาชาเปนอยางมาก 

สวนปญหาท่ีพบในการดําเนินงานมีมาตั้งแตหลังจากการสํารวจดวยแบบ 89 เม่ือป พ.ศ. 
2549 ซ่ึงมีการเวนวางในภาระงานมาจนถึงป พ.ศ. 2552 สาเหตุท่ีทําใหไมมีการดําเนินการใน
ชวงเวลานี้ มีดวยกันหลากหลายสาเหต ุจากการพูดคุยกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดขอมูลท่ีพอจะสรุป
ไดดังนี้ 

                                                
15 อธิบายเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ท่ีเห็นชอบในหลักการให

สถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแกกลุมชาติพันธุมอแกน เปนเพียงนโยบาย ไมใชการใหสิทธิ
ดังกลาวแกชาวมอแกนท้ังหมดโดยตรง ซึ่งชาวมอแกนท่ีจะไดสิทธินี้กําลังอยูในข้ันตอนของการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามท่ีกลาวไวแลวในสวนของเนื้อหา และจํานวนท้ัง 28 รายนี้เปนขอมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
99 

    ปญหาเกี่ยวกับคน ซ่ึงมีท้ังในสวนของผูปฏิบัติและกลุมเปาหมาย ในสวนของผูปฏิบัติ
หรือเจาหนาท่ีคือการไมไดใหความสําคัญหรือลงมือปฏิบัตงิานอยางจริงจังในเรื่องนี้ เนื่องดวยการ
ขาดความเขาใจในตัวบทกฎหมายท่ีชัดเจน ทัศนคติ มุมมองของผูปฏิบัติท่ีไมเอ้ือตอการทํางาน
เพราะเห็นวาไมใชภาระงานท่ีสําคัญมากนัก ทําใหขาดความตอเนื่องของการปฏิบัติงาน ในสวน
กลุมเปาหมายคือ ชาวมอแกน คือปญหาของความยากลําบากท่ีจะตรวจสอบถึงวันเดือนปเกิดให
ทราบแนชัด ซ่ึงมีผลตอการเขาสูสถานะทางกฎหมายท่ีกําหนดไวตามมาตราตางๆ อันเปนท่ีมาของ
การไดรับสัญชาติไทย และท่ีสําคัญคือ ชาวมอแกนไมกลาท่ีจะเขามาติดตอกับทางราชการดวย
ตนเอง ตองรอใหทางเจาหนาท่ีลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเทานั้น ซ่ึงการทํางานในระบบราชการมี
ขอจํากัดตางๆ มากมาย เชน งบประมาณ เวลา เปนตน จึงทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 

    ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ เนื่องจากเปนหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานท่ีคอนขางจํากัด และมีกระบวนการในการเบิกจายตามระเบียบทางราชการหลายขั้นตอน
ทําใหเกิดความยุงยากซ่ึงไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานท่ีตองอาศัยความรวดเร็วมากกวาการทํางานใน
รูปแบบปกต ิท้ังการลงพ้ืนท่ี การติดตอประสานงานดวยความตอเนื่อง ฯลฯ ปญหาดานงบประมาณ
จึงเปนปญหาหลักสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดสุญญากาศของการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาว 
 สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนเรื่องของงบประมาณ บุคลากร เจาหนาท่ี รวมถึง
พฤติกรรมของกลุมชาติพันธุมอแกนเอง เปนส่ิงท่ีสะทอนถึงความพรอม การใหความใสใจ และ
ความสําคัญในการทํางานกับชนกลุมชาติพันธุซ่ึงเปนชนสวนนอยในสังคมเมืองระนอง นอกจากนี้
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหการปฏิบัติงานของท่ีวาการอําเภอเมืองระนองประสบกับ
อุปสรรคคอนขางมาก คือ 

    ปญหาความขัดแยงระหวางองคกร การดําเนินงานของท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง ดวย
แนวคิดและกระบวนการใหสัญชาติไทยแกกลุมชาวมอแกนมีแตกตางกับแนวความคิดของเครือขาย
แกปญหาสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ี
ทํางานดานสัญชาติไทยและความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกน โดยท้ังสององคกรพยายาม
ใหขอมูลแกกลุมชาวมอแกนถึงการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ท่ีวาการทําเภอเมือง
ระนอง กลาวถึงการไดสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ของชาวมอแกนถือเปนการ “ให” สัญชาติและชาวมอแกนจะไดรับสิทธิตางๆ ดังเชนคนไทย
ท่ัวไปทุกประการ แตเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ กลาววา “การไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของ
ชาวมอแกนตองเปนการ “คืน” สัญชาติใหกับมอแกน (เชนเดียวกับกรณีของไทยพลัดถ่ิน) ไมใช
การ “ให” สัญชาต”ิ เนื่องดวยวาทางเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ อางถึงการดํารงวิถีชีวิตใน
ขอบเขตรัฐชาติไทยมาอยางยาวนานของชาวมอแกนซ่ึงถือเปนกลุมคนไทยกลุมหนึ่งเชนกัน 
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นอกจากนั้นยังใหขอมูลถึงการไดสัญชาติไทยตามมาตรา 23 แกกลุมชาวมอแกนวา “จะไมไดรับ
สิทธิตางๆ ตามท่ีทางอําเภอบอกไว เลขบัตรประชาชนท่ีใชก็จะไมเหมือนกับมอแกนท่ีพังงา สิทธิก็
จะไดไมเหมือนกัน” แนวความคิดและการใหขอมูลท่ีแตกตางกันกลายเปนความขัดแยงระหวาง
องคกรขึ้นมา ซ่ึงสงผลโดยตรงตอชาวมอแกนในการรับรู รับทราบขอมูลท่ีแตกตางกัน ทําให
บางครั้งชาวมอแกนมีแนวความคิดท่ีตอตานการทํางานขององคกรหนึ่งโดยเช่ือถือขอมูลของอีก
องคกรหนึ่ง การดําเนินงานจึงลาชาตามไปดวย    
 ท่ีกลาวมาเปนการทํางานของทางอําเภอเมืองระนอง และท่ีทําการปกครองจังหวัดในการ
ดําเนินงานเรื่องสิทธิและสัญชาติใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ซ่ึงการใหหรือ
คืนสิทธิและสัญชาติไทยแกชาวมอแกนยังคงอยูในระหวางการตรวจสอบคุณสมบัติของแตละ
บุคคล การไดมาซ่ึงสัญชาติไทยเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหชาวมอแกนมีความม่ันคงในชีวิตของตนเอง
มากขึ้น และมีอีกหนวยงานหนึ่งท่ีเขามาดูแลดานความม่ันคงดังกลาวใหกับชาวมอแกน  คือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดระนอง (พมจ.ระนอง) 
 

         1.4 มอแกน: สวัสดิการและความม่ันคง 
 

 การดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก โดยเฉพาะกลุมผูชายท่ี
ตองหาเล้ียงครอบครัว ตั้งอยูบนความเส่ียงตอชีวิตอยางตอเนื่องเม่ือถึงคราวท่ีตองออกทํางานกับเรือ
ระเบิดหรือการดําปลิงในทองทะเลลึก การใชชีวิตอยูบนความเส่ียงของชาวมอแกน มีหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขามามีสวนเกี่ยวของกับความม่ันคงและการใหสวัสดิการ คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย จังหวัดระนอง (พมจ.ระนอง) ดวยภาระหนาท่ีหลักของหนวยงานนี้ คือการ
ใหความม่ันคงในทุกๆ ดานของการดําเนินชีวิตแกคนในสังคม พรอมท้ังสวัสดิการตางๆ ท่ีพึงจะ
ไดรับตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนด แตการทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก
ของ พมจ.ระนองนี้ คุณสมเจตน คิรพุทธิพงศ นักพัฒนาสังคม ชํานาญการ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย จังหวัดระนองกลาววา “กอนเหตุการณสึนามิ ทาง พมจ.ไมไดมี
แนวนโยบายในการทํางานกับกลุมมอแกน เนื่องดวยสาเหตุท่ีชาวมอแกนยังไมมีสถานะความเปน
คนไทยซ่ึงกฎระเบียบและกฎหมายของกระทรวงไมเอ้ือตอการใหความชวยเหลือ จึงไมไดมีการ
ชวยเหลือหรือทํางานกับกลุมมอแกนมากอน”  
 ภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มีหนวยงานตางๆ เขามาใหความชวยเหลือกลุม
ชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกเปนจํานวนมาก แตทาง พมจ.ระนอง ก็ยังคงไมมี
แนวนโยบายในการทํางานกับชนกลุมนี้โดยตรง แมวากลุมมอแกนจะไดรับบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีขึ้นตนดวยเลขศูนยแลวก็ตาม คุณสมเจตน กลาววา “แมชาวมอแกนจะไดรับบัตรเลข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
101 

ศูนยท่ีมีสิทธิในการใชชีวิตในเมืองระนองไดอยางเสรี 16 แตการใหความชวยเหลือหรือสวัสดิการ
ตางๆ ของทาง พมจ.ยังไมสามารถใหไดจนกวาจะไดรับบัตรประชาชนตัวจริง นั้นคือตองมีสัญชาติ
ไทยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น” แตการท่ีทาง พมจ.ระนอง เปนผูรับบริจาค ระดมทุนและ
ส่ิงของในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยสึนามินั้น กห็มายรวมถึงกลุมชาติพันธุมอแกนดวย เม่ือ
เกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น ทาง พมจ.ระนองท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนหนึ่งในคณะ
ปฏิบัติงานระดับจังหวัด จึงเขามามีสวนเกี่ยวของกับการทํางานตามโครงการนี้อยางเปนทางการ 
โดยทาง พมจ.ระนอง เปนผูประสานงานหลักระหวางองคกรภาคเอกชนคือ สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.) กับทางคณะปฏิบัติงานระดับจังหวัด เพ่ือเขามาดูแลเรื่องการสรางบานม่ันคงใหกับ
กลุมมอแกนหลังเหตุการณสึนามิ และเปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนในการทํางานเชิงประเด็น
กับกลุมเปาหมาย  

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นมา ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เปนกองทุนสนับสนุนการทํางานในการจัดสวัสดิการสังคม
แกหนวยงาน องคกร มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรพัฒนาเอกชน คุณสมเจตน กลาววา   

“ทาง พมจ.ระนอง มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติโครงการท่ีเสนอขึ้นมา
เพ่ือขอใชงบจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนสามารถขอรับงบประมาณจากกองทุนนี้ไดในการทํางานกับกลุมมอแกน 
เชน เทศบาลปากน้ําทาเรือ ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ีในการดูแลชาวมอแกนโดยตรง 
สามารถเขียนหรือเสนอโครงการขึ้นมาของบในการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับชาว
มอแกนจากกองทุนนี้ได สวนกลุม NGOs ท่ีจะของบจากกองทุนนี้ตองไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการกอนวาเปนองคกรท่ีทํางานหรือเขาขายการทํางานดาน
การจัดสวัสดิการสังคมจริง จึงจะของบจากกองทุนนี้ได”  

 

ทางจังหวัดระนองโดยคณะอนุกรรมการการจัดสวัสดิการสังคมไดตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงานท้ังส้ิน 1,200,000 บาท ซ่ึงเปนงบจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ถามีการ
เสนอโครงการภายใตงบประมาณดังกลาว ทางจังหวัดสามารถอนุมัติเองได แตถาเกินกวา
งบประมาณท่ีกําหนดตองเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

                                                
16 ชาวมอแกนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเสรีเฉพาะภายในเขตอําเภอเมืองระนองเทานั้น ถาในกรณี

ตองการเดินทางขามเขตอําเภอหรือเขตจังหวัด ตองมีการทําหนังสือขออนุญาตจากทางอําเภอหรือจังหวัดกอนท่ีจะ
เดินทางได มิเชนนั้นถือวาผิดกฎหมาย 
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ของมนุษยเพ่ือดําเนินการตอไป ซ่ึงการสนับสนุนเงินงบประมาณกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2553 ในรอบท่ี 1 มีโครงการท่ีผานการอนุมัติจํานวน 8 โครงการ 
จาก 10 โครงการท่ีนําเขาสูท่ีประชุม โดยเปนโครงการเชิงประเด็นและเชิงพ้ืนท่ีอยางละ 4 โครงการ 

ในการดําเนินงานของทาง พมจ.ระนองตามท่ีกลาวมาขางตนแลววาไดรวมมือกับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ในเรื่องการสรางบานม่ันคงใหกับกลุมมอแกนบานเกาะเหลา ซ่ึงเปน
งบประมาณทาง พอช.เอง ซ่ึงทาง พมจ.ระนองเปนเพียงผูประสานงานและรายงานความกาวหนา
ของโครงการใหกับคณะกรรมการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลในระดับจังหวัดทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของภาระ
งานเทานั้น 

นอกจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนองท่ีมีบทบาทในการ
ดูแลดานความม่ันคงในชีวิตของชาวมอแกนโดยตรงแลวนั้น ยังมีสํานักงานแรงงานจังหวัดระนองท่ี
ตองเขามารับผิดชอบในความม่ันคงดานอาชีพใหกับชาวมอแกน แตดวยการไมมีสัญชาติไทยของ
ชาวมอแกนเปนผลถึงการใหความชวยเหลือท่ีไมสามารถกระทําได  คุณสุรนารถ จิตตเอ้ือเฟอ 
แรงงานจังหวัดระนอง กลาววา “กับชาวมอแกนก็มีนโยบายสงเสริมใหมีอาชีพ มีรายได และมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นกวาท่ีตองทําประมงเพียงอยางเดียว แตติดปญหาและ
ขอจํากัดดานกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไทย ซ่ึงชาวมอแกนเปนผูท่ีไมมีสัญชาติไทย เรา (สนง.
แรงงานจังหวัด) จึงไมสามารถใหความชวยเหลือได แตถามีหนวยงานอ่ืนเปนเจาภาพในการจัด ทาง
สนง.แรงงานก็พรอมท่ีจะสนับสนุน เชน การเปนวิทยากร อะไรเหลานี”้  

การดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการและสรางความม่ันคงในชีวิตใหกับกลุมมอแกนของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดระนอง ยังคงไมสามารถดําเนินการได
โดยตรงเนื่องจากปญหาเรื่องของสถานภาพของกลุมมอแกนท่ียังไมได “เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย” 
อยางครบถวนสมบูรณตามขอกฎหมายท่ีไดบัญญัติไว ทําใหการทํางานดานสวัสดิการคอนขางเห็น
เปนรูปธรรมไดยาก ซ่ึงแตกตางโดยส้ินเชิงกับการเขาสูระบบการศึกษาในภาคบังคับและไมบังคับท่ี
ไมไดมีการอางอิงถึงสถานะความเปนไทยของกลุมชาติพันธุมอแกน 
 

         1.5 มอแกน: การศึกษาภาคบังคับและไมบังคับ 
 

 กลุมชาติพันธุมอแกนเปนกลุมท่ีไมมีภาษาเขียนเปนของตนเอง มีแตภาษาพูดเนื่องดวยการ
ดํารงวิถีชีวิตท่ีอยูในทองทะเลตลอดเวลา ภาษาเขียนจึงเปนส่ิงท่ีไมสําคัญและจําเปนมากนัก 
จนกระท่ังมีการโยกยายเขามาอยูอาศัยและตั้งหลักแหลงท่ีถาวรมากขึ้นตามเกาะแกงตางๆของ
ประเทศไทย เชน เกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา นายเจี๊ยว ประมงกิจ ชาวมอแกนเกาะเหลาหนา
นอก เลาวา “ผมเรียนหนังสือไทยตอนท่ีอยูเกาะพยาม ก็พออานออกเขียนไดบาง ท่ีผมเรียนก็เพราะ
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อยากเปนตํารวจ แตเรียนไมจบ ตองออกมาชวยพอแมทํางาน” แสดงใหเห็นวากลุมมอแกนมีการ
เรียนรูหนังสือไทยมาเปนระยะเวลาประมาณ 30-40 ปแลว สวนการเรียนหนังสือไทยของกลุมเด็ก
มอแกนท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาหนานอกนั้น กอนหนาท่ีจะเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ไดมี
การเขาเรยีนอยูบาง แตไมไดมีการบังคับแตอยางใด และความสนใจของครูอาจารยท่ีมีตอกลุมชาว
มอแกนยังมีนอย ดังท่ีอาจารยสุมนา ศิริมังคลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะเหลา ไดใหขอมูลวา   

“กอนท่ีครูจะเขามาเปนผูอํานวยการท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลานี้ ท่ีโรงเรียนก็มี
กลุมชาวมอแกนมาเรียนหนังสืออยูกอนแลว แตไมคอยไดเรียนสูงมากนัก พออาน
ออกเขียนไดก็เลิกเรียนกันแลวโดยอางวาตองออกทะเลไปชวยพอแมทํางาน 
บางสวนก็เรียนๆ หยุดๆ ผูชายก็ออกไปชวยพอแมทํางาน ผูหญิงก็แตงงานมี
ครอบครัวเพราะกลุมมอแกนจะแตงงานกันตั้งแตอายุยงันอย... เทาท่ีครูถามขอมูล
จากครูเกาๆ ท่ีมาสอนท่ีนี่และคนในพ้ืนท่ีเขาบอกวามีกลุมชาวมอแกนมาเรียน
หนังสือท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาตั้งแตประมาณป’41 (พ.ศ. 2541) เปนการเรียน
ในเชิงการเรียนรูภาษา วัฒนธรรมไทย และทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม เพราะ
ชาวมอแกนจะมีการติดตอคาขายกับคนเมืองอยูอยางตอเนื่อง”   

การใหการศึกษากลุมมอแกนของโรงเรียนบานเกาะเหลาเริ่มปรากฏเดนชัดและเปน
รูปธรรมเม่ือป พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนชวงท่ีโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร กอปรกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสท้ังกลุมผูยากไร กลุมชาติพันธุ
ตางๆ ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงกลุมมอแกนดวยตามนโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา อาจารยสุมนา เลา
ตอวา “ครูเขามาเปนผูอํานวยการท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปนการ
รับชวงตอของการสอนเด็กมอแกนมาจากทีมครูรุนเกา ครูเองตองเขามาเปล่ียนวิธีการสอนใหม
เพ่ือใหเด็กมอแกนเรียนหนังสือไดรูเรื่อง อานออกเขียนได และเรียนทันกับกลุมเด็กไทย ครูก็เริ่มให
เรียนตั้งแตช้ันเด็กเล็กท้ังหมด (ระดับช้ันอนุบาล) พอเรียนไดรูเรื่องก็ดันขึ้นช้ัน ป.1” นโยบายการ
เรียนการสอนโดยใหความสําคัญอยางเทาเทียมกันระหวางกลุมเด็กมอแกนและกลุมเด็กไทยนั้น 
เปนนโยบายใหมท่ีเกิดขึ้นมาจากการประชุมของครูโรงเรียนบานเกาะเหลากับกลุมผูปกครองชาว
มอแกน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของชาวมอแกนอยางแทจริง ตามท่ีนายเจี๊ยว ประมงกิจ ให
ความเห็นวา “เราอยากใหลูกเรียนหนังสือไทยได อานออกเขียนได เพราะเราไมอยากถูกหลอกจาก
กลุมคนไทยท่ีไปทํางานดวย เรารูวาเขาโกงเรา แตเราอานหนังสือไมคอยออก พูดไดอยางเดียวเขาก็
โกงเราได ก็อยากใหลูกเรียนหนังสือ” 
 การเรียนการสอนของครูโรงเรียนบานเกาะเหลาดวยนโยบายใหมท่ีสรางความเทาเทียม 
พยายามละลายเสนแบงแยกความแตกตางในดานภาษา ชาติพันธุ และวัฒนธรรมระหวางเด็ก 2 กลุม
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ใหผสมผสานและเรียนรูรวมกันได อาจารยสุมนา ศิริมังคลา และอาจารยผจงจิตร เพชรทอง ครู
ชํานาญการโรงเรียนบานเกาะเหลา กลาวในทํานองเดียวกันวา 
 

“ตอนท่ีเขามาในชวงแรกๆ ยังมีการแยกกันระหวางเด็กไทยกับเด็กมอแกน 
แมวาจะเรียนในหองเดียวกันแตไมไดสัมพันธกัน ตางคนตางเรียน แบงแยกเปน
กลุมเด็กมอแกนและกลุมเด็กไทยชัดเจน เพราะเด็กไทยจะรังเกียจเด็กมอแกนวา
สกปรก ไมคอยสะอาด น้ําก็ไมไดอาบมาเรียน รวมถึงความไมเขาใจในภาษา การ
ส่ือสารกันไมรูเรื่อง บางครั้งก็มีการทะเลาะกันเพราะส่ือสารกันไมเขาใจ เด็ก     
มอแกนก็พากันกลับบานท้ังหมด ไมยอมมาเรียนก็มี แตก็พยายามแกดวยการให
กลุมเด็กมอแกนอาบน้ําใหสะอาดมากอน ถาใครยังไมอาบก็มาอาบใหท่ีโรงเรียน
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ก็แกไขไดในระดับหนึ่ง มีอุปกรณการเรียน เส้ือผาใหกับเขา
ดวย เขาจะไดไมรูสึกวาขาด หรือแตกตางจากกลุมเด็กไทย พอประมาณป’45 ก็ใช
เกมสคูบัดดี้ระหวางเด็กมอแกนกับเด็กไทยเขามาใหเขาไดใกลชิดกันมากขึ้น ก็
ไดผลคอนขางด”ี 

 

 นอกจากความพยายามหาวิธีการใหเด็กท้ังสองกลุมคือ เด็กมอแกนและเด็กไทยมีความ
เขาใจในรูปแบบและวิถีการดํารงชีวิตซ่ึงกันและกันแลวนั้น ครูหรืออาจารยผูสอนเองตองสราง
ความเขาใจกับเด็กมอแกนดวยโดยเฉพาะดานภาษา ครูโรงเรียนบานเกาะเหลา กลาวในทํานอง
เดียวกันวา “ครูเองก็ตองเขาใจในภาษาชาวเลดวย บางครั้งตองฝกพูดภาษาชาวเลเพ่ือส่ือสารกับเด็ก
เล็กๆ ท่ียังพูดและฟงภาษาไทยไมคอยได บางครั้งวิธีการของครูก็ใชเด็กมอแกนใหซ้ือของบาง ถือ
ของบาง เราก็ถามเขาวาภาษามอแกนเรียกวาอะไร เขาก็บอกมา และเขาก็ไดเรียนรูภาษาไทยจากท่ี
เราใชเขาดวย” กระบวนการดังกลาวถือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานภาษาเพ่ือสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางครูผูสอนกับเด็กชาวมอแกน และทางโรงเรียนบานเกาะเหลาไดมีการเพ่ิมหลักสูตร
การเรียนรูในครอบคลุมทุกกลุมเด็ก โดยมีโครงการเรียนรูท้ังสามภาษาคือ ไทย อังกฤษ และมอแกน 
 สวนการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ตั้งแตป พ.ศ. 
2544 มีการจางเรือไปรับเด็กมอแกนมาโรงเรียน โดยใชงบประมาณของทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระนอง มิเชนนั้นอาจเปนขออางถึงความไมสะดวกในการเดินทางทําใหเด็กชาวมอแกนไม
มาโรงเรียน อาจารยตุลา จันทรวัฒนเดชากุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง 
กลาววา “ทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดใหความชวยเหลือในเรื่องส่ือการเรียนการสอน งบประมาณ ท้ัง
อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน แบบเรียน ทุนการศึกษา และคาพาหนะ” ซ่ึงสอดคลองกับการให
ขอมูลของอาจารยสุมนา ท่ีวา “ทางโรงเรียนไดของบจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเรื่องของ
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คาเรือดวย ไดรายหัว หัวละ 6 บาท ก็พอเปนคาเรือไปรับไปสงเด็กมอแกนได” สงผลใหการไป
โรงเรียนของเด็กมอแกนมีความสมํ่าเสมอมากขึ้น 
 แตหลังจากการเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ในชวงแรกๆ ทางโรงเรียนประสบปญหาการ
ขาดเรียนของเด็กมอแกนอีกครั้งหนึ่ง ถึงแมวาจะมีเรือไปรับ-สงจากบานและโรงเรียน แตเด็กกลุม
มอแกนสวนใหญไมยอมไปโรงเรียน เนื่องดวยการรอรับของบริจาคจากหนวยงาน องคกรตางๆ ท่ี
เขาไปใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีซ่ึงมีจํานวนมาก17 จึงไดมีการเรียกประชุมผูปกครองเด็กมอแกนใน
พ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนานอก อาจารยสุมนา ใหขอมูลวา   

“ครูเองไดไปประชุมกับพอแมเด็กมอแกนท่ีฝงเกาะเหลาหนานอก ใครจะเช่ือ
วาเด็กอยูท่ีนี้ท้ังนั้น ไมมีใครไปโรงเรียนเลย ครูบอกวาใหไปโรงเรียน ถาไมไปก็
ไมมีอะไรดีขึ้น พอแมเด็กก็บอกวา ทางโรงเรียนไมคอยสนใจ เด็กอานยังไมออก 
เขียนก็ยังไมได ครูก็รับปากวาจะเขมงวดในเรื่องการสอนใหมากขึ้นกวาเกา พอแม
เด็กก็เลยยอมใหเด็กไปโรงเรียนมากกวาเพียงแคจะรอรับของบริจาคจากหนวยงาน
ตางๆ เพียงอยางเดียว” 

 

 การพูดคุยกับผูปกครองของเด็กมอแกนทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน ผูปกครองมีการ
บังคับเด็กใหไปโรงเรียน ใหความสนใจและใสใจกับการเรียนของเด็กมากขึ้น จากการพูดคุยกับ
ผูปกครองเด็กมอแกนหลายๆ คน ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา “บังคับใหลูกไปโรงเรียนมากขึ้น
กวาเกา เพราะเม่ือกอนลูกไปโรงเรียนก็เปนหวง กลัวลูกจะถูกแกลง หลังจากท่ีครูเขามาคุย เราก็
สบายใจกันมากขึ้น ก็อยากใหลูกไปโรงเรียน จะไดเรียนหนังสือไทย” ในป พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียน
เกาะเหลามีนโยบายใหเด็กท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนตองอานออกเขียนได โดยเฉพาะกลุม
เด็กมอแกน ตามนโยบายของโรงเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนเด็กดอยโอกาสชาวเลตองให
การศึกษาการเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน รูจักอนุรักษส่ิงแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิใจใน
วิถีชีวิตความเปนไทย และในป พ.ศ. 2553 โรงเรียนไดใชวิธีการเรียนรูรวมกันในรูปแบบ “พ่ีสอน
นอง” คือ ใหพ่ีท่ีอานออกเขียนไดสอนนองท่ียังไมสามารถอานออกเขียนภาษาไทยไดท้ังเด็กกลุม
มอแกนและเด็กไทย และใหครูประจําช้ันติดตามเด็กท่ียังมีระดับการเรียนรูต่ํากวาเด็กคนอ่ืนๆ ให
เรียนเทาทันและสามารถอานออกเขียนไดท้ังรอยเปอรเซ็นต 

                                                
17 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ

หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง (กรุงเทพฯ : โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับองคกรแอคช่ันเอด ประเทศไทย, 2551), 12.  
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 ในปเดียวกันนี้มีเด็กชาวมอแกนจบการศึกษาจากโรงเรียนบานเกาะเหลาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 4 คน ไดแก ด.ช.แดง ประมงกิจ นายบิลล่ี ประมงกิจ ด.ญ.ลินดา   
ประมงกิจ และด.ญ.กระตาย ประมงกิจ ซ่ึงท้ังหมดไดเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
สตรีระนอง โดยเด็กมอแกนกลุมนีถื้อเปนเด็กมอแกนกลุมแรกท่ีสามารถเขาเรียนตอในระดับท่ีสูง
กวาประถมศึกษาได โดยการรับเด็กมอแกนซ่ึงเปนบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนนั้น อาจารย    
จงรักษ กาไรภูมิ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนสตรีระนอง กลาววา 
 

“ทางโรงเรียนรับเด็กเขามาเรียนในทุกรูปแบบ เปนนโยบายของทางรัฐบาล
ดวยท่ีใหรับเด็กท่ีมีเลข 13 หลัก แตไมมีสัญชาติ เชน เด็กชาวมอแกนกลุมนี้ท่ีเขา
มาเรียน และเปนนโยบายของโรงเรียนดวยท่ีเปดโอกาสใหกับทุกกลุมคนท่ีมีเลข 
13 หลัก มีสิทธิในการไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และไมเฉพาะเด็กมอแกน
เทานั้น กลุมไทยพลัดถ่ินก็รับเขามาเรียน ถาจบออกไป ทางโรงเรียนสามารถออก
ใบจบการศึกษาใหไดโดยไมมีปญหาอะไรอยูแลว แมวาชาวมอแกนจะไมไดมี
สัญชาติไทยก็ตาม” 

 

 การเขาเรียนของเด็กมอแกนกลุมนี้ใชหลักการคัดเลือกเชนเดียวกับเด็กไทยท่ัวไปคือ การ
สอบ เพ่ือเรียงลําดับคะแนนวาสามารถเขาเรียนไดหรือไม ตอจากนั้นจะคัดแยกหองตามคะแนนท่ี
สอบเขาได โดยกลุมเด็กมอแกนมีคะแนนอยูในเกณฑไมสูงมากนัก คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 60-70 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน ซ่ึงเปนผลใหเด็กมอแกนท้ัง 4 คน แยกยายกันอยูคนละ
หองเรียน การไมไดเรียนอยูหองเดียวกัน ทําใหเด็กมอแกนตองมีการปรับตัวเพ่ือเขาเรียนกับเพ่ือน
กลุมใหม สวนในประเด็นการออกใบจบการศึกษาใหกับเด็กมอแกนซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีไมมีสถานะ
ทางทะเบียนนั้น อาจารยจงรักษ กลาววา “ไมมีปญหาอะไรในการออกใบจบการศึกษาใหกับเด็ก
ชาวมอแกน เพราะเปนนโยบายของทางรัฐบาลและทางโรงเรียนท่ีใหสิทธิแกเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย
เขาเรียนไดเทาเทียมกับเด็กไทย การออกใบจบก็ออกไดตามปกติเพราะยังไงเด็กกลุมนี้ก็มีเลข 13 
หลัก ติดตัวอยูแลว สามารถเอาไปประกอบถาจะเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้นหรือเขาทํางานก็ได” 
แสดงใหเห็นวาเด็กมอแกนสามารถมีสิทธิตางๆ ในดานการศึกษาเทียบเทากับเด็กไทยทุกประการ   

การเรียนหนังสือไทยของเด็กมอแกนท่ีโรงเรียนเกาะเหลามีมาอยางตอเนื่อง และการเขามา
ของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) ในป พ.ศ. 2551 ทําใหกระบวนการเรียนรูหนังสือ
ไทยและภาษาไทยของเด็กมอแกนมีมากขึ้น อาจารยสุมนา ศิริมังคลา กลาววา “กับทาง MERCY 
ชวงแรกมีการเขามาคุยกับทางโรงเรียน โรงเรียนก็ขอใหเขาทําเด็กท่ีเล็กกวาทางโรงเรียนคือ เปน
กลุมเด็กกอนวัยเรียน เม่ือครบเกณฑท่ีจะเขาอนุบาล 1 ได ก็ใหสงเขามาท่ีโรงเรียนดูแลตอ สวนหนึ่ง
เพ่ือการมีช่ืออยูในระบบทะเบียนซ่ึงมีผลตอการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นของเด็กมอแกนดวย” แตเม่ือ
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การปฏิบัติงานของทาง MERCY มีความตอเนื่องในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกมากขึ้น จนกระท่ังเกิด
กรณีขัดแยงกับทางโรงเรียนบานเกาะเหลาขึ้นโดยเฉพาะการนําเด็กชาวมอแกนจํานวน 4 คนท่ีกลาว
ในขางตน เขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลาวคือ ทางโรงเรียนบานเกาะเหลาจะนําเด็กกลุม
นี้เขามารับการศึกษาตอดวยตัวของโรงเรียนเอง เสมือนเปนผลผลิตท่ีโรงเรียนสรางขึ้นมา แตทาง 
MERCY ซ่ึงอางถึงการใหการสนับสนุนเด็กนักเรียนกลุมนี้ไดดีกวาท้ังในเรื่องท่ีพัก อาหารการกิน 
ภาระคาใชจาย เปนตน จะขอนําเด็กกลุมนี้เขาศึกษาตอในระดับมัธยมเอง จากกรณีดังกลาวจึงมีการ
ประชุมพูดคุยกับผูปกครองของเด็กนักเรียนท้ัง 4 คน วาจะใหหนวยงานใดรับผิดชอบกับการศึกษา
ตอของบุตรหลานตนเอง บทสรุปจากการประชุมคือ ผูปกครองใหความเช่ือม่ันและไวใจกับทาง 
MERCY มากกวาโรงเรียนบานเกาะเหลาเนื่องดวยการอางเหตุของ MERCY ท่ีกลาวไวในขางตน 
จึงกลายเปนความขัดแยงระหวางโรงเรียนบานเกาะเหลากับ MERCY ขึ้นมา 
 นอกจากการเรียนหนังสือของเด็กๆ มอแกนแลวนั้น บรรดาผูใหญชาวมอแกนท่ีตองการ
เรียนรูหนังสือไทยก็สามารถเรียนไดเชนกัน ดวยการเขามาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง (กศน.อําเภอเมืองระนอง) ซ่ึงเปนหนวยงานทางการศึกษา
ของภาครัฐท่ีเขามาในพ้ืนท่ีเกาะเหลา โดยมีแนวคิดและแรงจูงใจตามท่ีอาจารยโกเมนทร เพชรภู 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง ระบุวา 
“แรงจูงใจในการทําการศึกษานอกระบบใหกับชาวมอแกนคือ จากการปฏิรูปการศึกษา เราตองมี
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับชนทุกกลุม ไมเฉพาะวาตองเปนคนไทยเทานั้น ซ่ึงอยูภายใต
วิสัยทัศนของผมวา ท่ีไหนมีการศึกษาในระบบ ท่ีนั้นตองมีการศึกษานอกระบบ” และอาจารย
โกเมนทรกลาวตอถึงการเลือกพ้ืนท่ีเกาะเหลาและเลือกฝงมอแกนเปนสถานท่ีตั้งของการเรียนนอก
ระบบวา 
 

“ท่ีเลือกเกาะเหลาเพราะเห็นวาเกาะอ่ืนๆ เชน เกาะชาง เกาะพยามก็มี
การศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับเกาะเหลาท่ีดอยกวาเกาะเหลานั้น 
และตอนแรกท่ีเลือกเกาะเหลาก็ไปตั้งศูนยท่ีฝงเกาะเหลาหนาใน แตมีปญหาหลาย
อยางท้ังการไมเขาใจในระบบการรับนักศึกษาของเจาหนาท่ีซ่ึงเราใชโรงเรียนบาน
เกาะเหลาเปนสถานท่ีตั้ง คนท่ีเรียนก็ไมม่ันใจวาจะมีครูมาสอนจริงไหม เพราะ
คาตอบแทนของครูผูสอนมีนอย พอดีกับท่ีทาง Mercy โดยคุณวิรัชเขามาติดตอวา
ฝงเกาะเหลาหนานอกท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนนั้นนาจะเปดศูนยการเรียนรู
หนังสือไทยได” 

 

 การเขามาของ Mercy ในการจัดการเรียนการสอนใหกับบรรดาผูใหญชาวมอแกนถือเปน
ความตองการของชาวมอแกนดวยท่ีอยากจะเรียนรูหนังสือไทย ทาง กศน.จึงไดมอบหมายให 
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Mercy เปนผูประสานกลุมเปาหมายท่ีจะเขาเรียนซ่ึงกําหนดอายุผูเรียนตั้งแต 15-59 ป โดยแบงเปน 2 
กลุมคือ กลุมท่ีไมไดเรียน และกลุมท่ีเรียนไมจบ ตองลาออกในชวงระหวางเรียน พรอมกันนั้น 
Mercy ยังทําหนาท่ีเปนครูผูสอนดวย  ศูนยการศึกษาฯ นี้ไดเปดการเรียนการสอนเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ใชหลักการวัดผลจากการเขาเรียนครบ 60 ช่ัวโมงตอ 1 ภาคการศึกษา สามารถ
อาน-เขียนภาษาไทยได ซ่ึงการสอนจะเนนท่ีการอาน เขียนภาษาไทย และเรียนรูศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยใชหลักสูตรเฉพาะของ กศน.ภาคใต สวนชวงเวลาการจัดการเรียน
การสอนจะไมไดกําหนดเปนแบบแผนตายตัว แตจะขึ้นอยูกับการประกอบอาชีพของชาวมอแกน 
อาจารยโกเมนทร กลาววา “เราจะจัดการเรียนการสอนตามการประกอบอาชีพของาวมอแกน เพราะ
บางครั้งเขาตองออกเรือทํางาน เราไมสามารถกําหนดวันเรียนไวตายตัวได ถาชาวบานพรอม เราก็
สอนทันที แตจะตองเรียนครบ 60 ช่ัวโมงตอ 1 ภาคการศึกษาจึงจะสามารถเล่ือนช้ันเรียนได” 
 ถึงแมวาทาง กศน.อําเภอเมืองระนองจะใหทางมูลนิธิ MERCY ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชน
เขามาดูแลในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและกลุมเปาหมายท่ีเขามาเรียน แตทาง กศน.เองก็มี
การนิเทศและติดตามผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนรวมถึงความรูความเขาใจในภาษาไทยของ
ชาวมอแกนอยางตอเนื่อง นอกจากการสอนในหลักสูตรการเรียนรูภาษาไทยแลว ยังมีการสอนเสริม
เรื่องอาชีพดวย อาจารยชญานิน ปวริญญานนท ผูประสานงานศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนองกลาววา “นอกจากท่ีเราจะสอนการเรียนรูภาษาไทยใหกับ
ชาวมอแกนแลวนั้น เรายังสอนในเรื่องของอาชีพใหกับมอแกนดวย เชน การทําน้ํายาลางจาน สบูไว
ใชเอง การแปรรูปเปลือกหอยท่ีพวกเขาหาได มาทําใหมีมูลคามากขึ้น เชน การนําเปลือกหอยท่ีชาว
มอแกนหาไดมาแปรรูปเพ่ือความสวยงาม” การสอนเสริมในเรื่องอาชีพใหกับชาวมอแกนเปนผลถึง
รายไดเสริมท่ีมีเขามาของแตละครอบครัว แตกระบวนการดังกลาวยังคงอยูในชวงของการเริ่มตน
ดําเนินการ18 ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาและการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชาวมอแกนอยาง
ตอเนื่องจึงจะสัมฤทธ์ิผลไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 
 การศึกษาท้ังในและนอกระบบของหนวยงานภาครัฐไดเขามามีอิทธิพลตอการเรียนรูและ
ความเขาใจในภาษาไทยของชาวมอแกนในทุกชวงวัย การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่องของ
เด็กมอแกนอาจมีผลตอความคาดหวังในการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นในอนาคต สวนผูใหญชาว  
มอแกนท่ีไดเรียนรูภาษาไทย สามารถลดความกังวลและความกลัวท่ีมักจะถูกโกงหรือถูกหลอกจาก
บรรดานายทุนเพราะเห็นวาเปนกลุมคนท่ีไมมีการศึกษา ไมมีสิทธิมีเสียงในการตอรองแตอยางใด 
การเรียนรูภาษาไทยจึงเปนแนวทางใหชาวมอแกนไดรูเทาทันคนไทยท่ีติดตอดวยมากขึ้น และถึงแม

                                                
18 การเริ่มตนดําเนินการสอนเสริมอาชีพดังกลาวเปนขอมูลสัมภาษณเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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จะไดรับการศึกษามากขึ้น แตวิถีการดํารงชีวิตยังคงผูกพันธอยูกับทองทะเล การใชทรัพยากรทาง
ธรรมชาติจึงเปนส่ิงสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวมอแกนเชนกัน 
 

1.6 มอแกน: น้ํา ปา และพ้ืนที่พิเศษ 
 

 การดํารงชีวิตของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองหัวเขียวและปาคลองเกาะสุยซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนชีวมณฑลแหงหนึ่งของประเทศไทย 
กอนเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 การอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวของชาวมอแกนไมไดมีหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของในดานนี้เขามาดูแลแตอยางใด จนกระท่ัง 5 ปหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 
2547 ไดเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น หนวยงานภาครัฐตางๆ ไดเขามาใหความชวยเหลือและ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขามาดูแลเกี่ยวกับแหลงท่ีอยูอาศัยและน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคของชุมชน 
 ในการดําเนินงานของ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนองกอน
เหตุการณสึนามิไมไดมีการดําเนินงานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกแตอยางใด
เชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ คุณอารีย จันทรบูรณะศิริ เจาพนักงานทรัพยากรธรณี ชํานาญ
งาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง กลาววา “กอนสึนามิ ทางเรา 
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระนอง) ไมไดลงไปทํางานกับกลุมมอแกนเลย เพราะภาระงานไมไดมี
ความเกี่ยวของและครอบคลุมถึงการทํางานกับคนกลุมนี้” แตภายหลังเหตุการณสึนามิ ตามท่ีกลาว
ไวขางตนวาไดเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น การปฏิบัติงานของ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
จ.ระนอง จึงไดเริ่มดําเนินการภายใต 2 ประเด็นหลักคือ การจัดตั้งพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนเกาะ
เหลาเปนพ้ืนท่ีพิเศษ และจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 ประเด็นแรก การจัดตั้งพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนเปนพ้ืนท่ีพิเศษ เนื่องจากกลุมชาติ
พันธุมอแกนอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาคลองหัวเขียวและปาคลองเกาะสุย ซ่ึงถือวามี
ความผิดในฐานการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ และท่ีสําคัญชาวมอแกนกําลังประสบปญหาการ
อางสิทธ์ิในท่ีดินของเอกชน ทาง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ระนองจึงมีการดําเนินการใหพ้ืนท่ี
อยูอาศัยของชาวมอแกนเปนพ้ืนท่ีพิเศษหรือพ้ืนท่ีวัฒนธรรมพิเศษขึ้น คุณศิริ ปูชนียกุล เจาพนักงาน
ปาไมชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง กลาววา “เรื่องพ้ืนท่ี
ท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนมีปญหาในเรื่องท่ีดินเหมือนกันจากการเขามาอางสิทธ์ิของเอกชนและ
ชาวมอแกนอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติดวย ทางจังหวัดจึงตองการใหมีการจัดตั้งเปนพ้ืนท่ี
พิเศษขึ้นมา เพราะจะไดไมเกิดกรณีของการบุกรุกท่ีดินท้ังของเอกชนและของรัฐ” ซ่ึงขณะนี้ (1 
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ตุลาคม พ.ศ. 2553) กําลังดําเนินการในขั้นของการสงเรื่องตอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเขามาดูแลจัดการปญหา
พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศํยของชาวมอแกนบานเกาะเหลา ท่ีถูกกลาวหาวาเปนผูบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาต ิ
 อีกประเด็นหนึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภค ภายในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนา
นอกมีบอน้ําท่ีใชในการอุปโภคของคนในชุมชนจํานวน 4 บอดวยกันซ่ึงมีลักษณะเปนบอน้ําตื้น 
การเขามาดูแลในเรื่องน้ําของชุมชนนี้ คุณอารีย จันทรบูรณะศิริ ใหขอมูลวา “ท่ีไดทําเรื่องน้ําก็มา
จากการไดลงสํารวจวัดพิกัดจุดยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีและปญหาของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับภาระ
รับผิดชอบของหนวยงาน เม่ือลงไปสํารวจก็เห็นปญหาเรื่องน้ําท่ีใชในการอุปโภคของชุมชนวามี
จํานวนไมเพียงพอและขาดการดูแลรักษาใหสะอาด จึงนําเรื่องนี้มาเขาประชุมกับคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด จึงมีความเห็นใหแกไขปญหาเกี่ยวกับน้ําของชุมชน” จากมติของท่ีประชุมดังกลาว
กอใหเกิดแนวทางในการแกไขปญหา 2 แนวทางคือ  

แนวทางแรก การปรับปรุงพัฒนาบอน้ําตื้นจํานวน 4 บอเดิมท่ีมีการสํารวจไวแลวใหมีความ
ลึกมากขึ้น พรอมท้ังแนะนําวิธีการดูแลรักษาน้ําในบอใหมีความสะอาดเพ่ือจะไดนําน้ํามาใช
ประโยชนไดหลากหลายมากกวาเดิม 

แนวทางท่ีสอง การขุดเจาะบอน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีใกลกับท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกน เปน
แนวทางท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีการดําเนินงาน กอปรกับเปนนโยบายของทางผูวาราชการ
จังหวัดท่ีไดรับขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงมี
ความเห็นรวมกันของคณะกรรมการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัดใหขุดเจาะบอน้ําบาดาลจํานวน 
1 บอ ภายใต “โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและกอสรางระบบประปาบาดาล” 
 การดําเนินงานขุดเจาะบอน้ําบาดาลตามโครงการดังกลาวใชงบประมาณคอนขางมากและมี
ความเส่ียงสูง เนื่องจากการขนยายอุปกรณในการขุดเจาะเปนไปดวยความลําบาก และพ้ืนท่ีในการ
เจาะบอน้ําบาดาลอาจมีปญหาเรื่องของน้ําทะเลท่ีอาจเขามาผสมกับน้ําบาดาลก็เปนได มีความเห็น
สวนหนึ่งจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงานวา “การขุดบอน้ําบาดาลมีความเส่ียงคอนขางสูงเพราะไมรูวาเจาะ
ลงไปแลวจะไดน้ําท่ีใชไดจริงหรือไม และการขนสงอุปกรณไปท่ีเกาะก็มีความเส่ียงเพราะอุปกรณมี
ราคาคอนขางสูง ถาเสียหายหรือพลิกคว่ําตกลงน้ําตองสูญเงินไปโดยเปลาประโยชน ซ่ึงถา
เปล่ียนเปนการปรับปรุงบอน้ําตื้นเดิมท่ีมีอยูใหมีน้ําไวใชไดตลอดป และดูแลรักษาใหดีกวาเดิมก็
นาจะเสียคาใชจายนอยกวานี้มาก” และยังประสบกับปญหาในดานพ้ืนท่ีดวย เนื่องจากพ้ืนท่ีอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติฯ กอนดําเนินการขุดเจาะบอน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
2520 ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีกอนจึงจะดําเนินการได ซ่ึงมีการวางแนว
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ทางแกไขไวใหทางจังหวัดระนองดําเนินเรื่องขอใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ตาม
ระเบียบและขอกฎหมายท่ีบัญญัติไว 

ถึงแมจะมีการคัดคานในการดําเนินงานโครงการ แตดวยเปนนโยบายและมติของ
คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดจึงตองมีการดําเนินโครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลตอไป 
นอกจากการขุดบอน้ําบาดาลแลวนั้น ยังมีการวางระบบประปาหมูบานขึน้มาเพ่ือนําน้ําในบอบาดาล
มาใชไดอยางท่ัวถึงท้ังหมูบาน สําหรับการดูแลรักษาระบบประปาของชุมชน จากการใหขอมูลของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานจะกําหนดใหครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูกับชาวมอแกนฝงเกาะเหลาหนานอก
เปนผูดูแลระบบประปาดังกลาว 
 นอกจากส่ิงสาธารณูปโภคท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกใน
ขางตนแลวนั้น ยังมีการกอสรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน รวมท้ังการ
ปกครองดูแลในพ้ืนท่ีดวย ซ่ึงมีอีกหนวยงานหนึง่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ดังจะกลาวถึงตอไป  
 
         1.7 มอแกน: การปกครองและความเรียบรอย 
 

 ในการใหความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบรอยแกกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอก บุคคลและหนวยงานภาครัฐท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงคือ ผูใหญบานเกาะเหลา 
และเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ โดยท้ังสองสวนมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามรายละเอียดดังนี ้
 

           1.7.1 ผูใหญบานเกาะเหลา 
 

 ผูใหญบานเกาะเหลา ถือเปนเจาหนาท่ีของทางภาครัฐท่ีมีความใกลชิดกับกลุมชาติพันธุ   
มอแกนมากท่ีสุด เนื่องจากการติดตองานทางราชการท้ังการแจงเกิด การแจงตาย หรืองานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับทางราชการท่ีกลุมมอแกนจะตองมีสวนติดตอประสานงานดวยสวนใหญจะผานทาง
ผูใหญบานเกาะเหลา แตดวยมิติความสัมพันธทางสังคมของชาวมอแกนกับคนไทยฝงเกาะเหลา
หนาในหลังเหตุการณสึนามิมีความหางเหินกันมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงแตกตางจากชวงกอน
เหตุการณสึนามิท่ีมีความสัมพันธคอนขางใกลชิดและแนนแฟน ทําใหในบางครั้งบทบาทของ
ผูใหญบานเกาะเหลาท่ีมีตอชาวมอแกนลดลงเชนกัน 
 การใหความชวยเหลือและดูแลความสงบเรียบรอยแกชาวมอแกนของผูใหญบานเกาะเหลา 
เปนภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ แมในบางครั้งอาจจะถูกแทรกแซงการทํางานจากมูลนิธิหรือองคกร
พัฒนาเอกชนก็ตาม ผูใหญแดง เนตรแสงแกว ผูใหญบานเกาะเหลา กลาววา “ตัวผูใหญเองก็ให
ความชวยเหลือชาวมอแกนมาตลอดตั้งแตสมัยท่ีผูใหญสมหมายยังมีชีวิตอยู พอผูใหญเขามารับงาน
ตอก็ไมไดละเลยงานท่ีตองทํากับชาวมอแกนเลย มีบางท่ีชาวมอแกนใหทาง NGOs ชวยเหลือ เราก็
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ไมไดขัดของอะไร แตบางครั้งก็นาจะมาติดตอประสานงานกับเราบาง เพราะเราเปนผูดูแล
รับผิดชอบในพ้ืนท่ีโดยตรง เกิดอะไรขึ้นเราตองรับผิดชอบเปนคนแรก” การใหความชวยเหลือชาว
มอแกนตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบกอปรกับความสัมพันธทางสังคมระหวางคูสัมพันธท้ังสอง
ภายหลังสึนามิท่ีมีความหางเหินกัน ทําใหการดูแลใหความชวยเหลือเปนไปตามหนาท่ีเพียงเทานั้น 
ซ่ึงการทํางานปกครองและดูแลความเรียบรอยใหกับชาวมอแกนยังมีอีกหนวยงานหนึ่งท่ีเกี่ยวของ
คือ เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 
 

           1.7.2 สํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ 
 

 พ้ืนท่ีเกาะเหลาเปนหนึ่งในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือในการดูแล
ทุกขสุขและสวัสดิการตางๆ ท่ีประชาชนพึงจะไดรับ แตในพ้ืนท่ีเกาะเหลามีกลุมชนอาศัยอยู 2 กลุม
คือ กลุมคนไทยและกลุมชาติพันธุมอแกน ซ่ึงการใหความชวยเหลือแกกลุมชาวมอแกนกอนชวง
เหตุการณสึนามินั้น ทางเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือเปนพียงหนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีจะเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลากับ
กลุมชาติพันธุมอแกน คุณอภิชาติ อภิรติกร ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ กลาววา “กอนสึนามิ
จะเกิดขึ้นทางเทศบาลเปนเพียงหนวยงานท่ีคอยประสานความรวมมือใหกับหนวยงานภาครัฐและ 
NGOs ท่ีจะเขามาทํางานและใหความชวยเหลือชาวมอแกนท่ีเกาะเหลา แตถาเปนการทํางานโดยตรง
ของเทศบาลเองกับกลุมมอแกนไมคอยมีอะไรมากมายนัก เพราะติดปญหาในเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติ
ของชาวมอแกน ซ่ึงไมไดเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางเทศบาล”  

การทํางานของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกโดยตรงเริ่มตนอยางจริงจังในชวงหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 เนื่องจากมีการเขามา
ทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีจํานวนมาก และเปนฝายเรียกรองสิทธิในดานตางๆ ท่ีกลุม
ชาวมอแกนพึงจะไดรับจากภาครัฐ เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีตอง
รับผิดชอบโดยตรงจึงเขามาทํางานกับกลุมมอแกนมากขึ้น เชน การใหความชวยเหลือในเรื่องคาเรือ
ของเด็กนักเรียนมอแกนท่ีไปเรียนยังโรงเรยีนบานเกาะเหลา สงเสริมใหความชวยเหลือดานอาชีพ 
การปองกันและระงับโรคติดตอ การสรางศาลาเอนกประสงค เปนตน ปลัดอภิชาติ กลาวถึงการ
สรางศาลาเอนกประสงควา  “ทางเทศบาลไดรวมกับมูลนิ ธิกระจกเงาในการสรางศาลา
เอนกประสงคใหพ้ืนท่ีฝงเกาะหลาหนานอกเพ่ือเปนท่ีทํากิจกรรมรวมกันของชุมชน ซ่ึงการสราง
ศาลาเอนกประสงคเปนการทํางานในเชิงวัตถุกับกลุมมอแกนสามารถทําได แตถาเปนเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับงบประมาณ คงยากท่ีจะทําไดเพราะยังติดปญหาเรื่องสัญชาติเหมือนเดิม”  
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 การสรางศาลาเอนกประสงคในพ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนานอกของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ
เกิดขึ้นจากการนําเสนอขอสรางศาลาเอนกประสงคประจําหมูบานจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใช
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน จัดใหมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ เชน การสันทนาการ 
การพบปะแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ การใหความรูแกชุมชน เปนตน  
 อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากปญหาเรื่องสัญชาติไทยของชาวมอแกนแลว การทํางานของ
เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือยังประสบกับ ปญหาในการส่ือสาร เนื่องจากในบางกลุมของมอแกน
โดยเฉพาะผูสูงวัยไมสามารถส่ือสารภาษาไทยได มีเพียงกลุมวัยทํางานลงมาเทานั้นท่ีสามารถ
ส่ือสารภาษาไทยไดอยางเขาใจ และในพ้ืนท่ีของชาวมอแกนมีครอบครัวคนไทยอาศัยอยู  ครอบครัว
คนไทยเหลานี้จึงกลายเปนคนกลางในการติดตอส่ือสาร สงผลใหเกิดการตั้งขอสังเกตวาความ
คิดเห็นและความตองการของชุมชนท่ีไดรับการรายงานมานั้น เปนความตองการท่ีแทจริงของชาว
มอแกนหรือไม หรือเปนเพียงความคิดความตองการของคนกลางในการส่ือสารเทานั้น ผูปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ กลาววา “ถาเปนความตองการของชาวมอแกนจริง เรา (เทศบาล
ตําบลปากน้ําทาเรือ) ก็สามารถใหความชวยเหลือไดอยางเต็มท่ี แตตองไมเกี่ยวกับเงินงบประมาณท่ี
มีขอกฎหมายเกีย่วกับผูท่ีตองมีสัญชาติไทยเทานั้นท่ีจะใหความชวยเหลือไดเขามาเกี่ยวของ นอกนั้น
ทางเทศบาลฯ สามารถใหความชวยเหลือได แตท่ีเปนปญหาใหตองตรวจสอบใหแนใจคือ ไมรูวา
ส่ิงท่ีขอความชวยเหลือมาเปนความตองการของชาวมอแกนจริงหรือไม หรือเปนเพียงความตองการ
ของคนบางกลุมท่ีอาศัยอยูกับมอแกนเทานั้น” การตรวจสอบปญหาความตองการท่ีแทจริงของชาว
มอแกนจึงเปนส่ิงท่ีตองปฏิบัติและตองใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร สงผลถึงการทํางานท่ี
อาจจะลาชาของทางเทศบาลฯ เองในการใหความชวยเหลือชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก แต
การทํางานท้ังหมดก็อยูภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริม หนุนเสริม และประสานงานเพ่ือความ
ชวยเหลืออยางครอบคลุมรอบดาน 
 

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนแนวคิด หลักการ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐภายในจังหวัดระนองท่ีมีตอกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ท้ังกอนและหลัง
การเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดดําเนินการอยูท้ังภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลใน
นามของคณะปฏิบัติงานระดับจังหวัด และดวยสํานึกทางดานมนุษยธรรมโดยไมมีเรื่องของสัญชาติ 
ความเปนไทย หรือความเปนกลุมชาติพันธุเขามาเกี่ยวของแตอยางใด การปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐมีท้ังท่ีประสานความรวมมือกันซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนงานในระดับนโยบาย แตในระดับ
พ้ืนท่ี แตละหนวยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพียงเทานั้น ไมไดมีการสรางความ
รวมมือใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงานมากนัก  
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นอกเหนือจากการทํางานของหนวยงานภาครัฐแลว ยังมีองคกรอีกกลุมหนึ่งท่ีเขามามี
บทบาทในการใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก
โดยเฉพาะภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิคือ องคกรภาคเอกชน  
 
2. องคกรภาคเอกชน19 
 

 มูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชน เปนหนวยงานท่ีทํางานกับชุมชนหรือประชาชนมาอยาง
ยาวนาน มีมาตั้งแตสมัยกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และไดวิวัฒนาการตัวเองมา
อยางตอเนื่องจากกลุมองคกรกลายเปนเครือขายการทํางาน จากงานสังคมสงเคราะหสูงานพัฒนา
แบบบูรณาการจนเกิดกิจกรรมตางๆ อยางมากมาย เชน งานดานศาสนา การบําเพ็ญประโยชน การ
สงเสริมอาชีพ การดําเนินงานดานสิทธิและสัญชาติ การใหการศึกษาแกชนกลุมนอย กลุม
ผูดอยโอกาส เปนตน20 การดําเนินงานของมูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชนมีความหลากหลายมาก
ขึ้นอยางตอเนื่องโดยขึ้นอยูกับบทบาทและเปาหมายของแตละองคกรท่ีจะรังสรรคขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายใหไดตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 การทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกของมูลนิธิและองคกรพัฒนา
เอกชนตางๆ ไดหล่ังไหลเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเหลาอยางตอเนื่องหลังจากการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 
2547 ทําใหพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุมอแกนเปนท่ีรูจักและไดรับความสนใจจากภายนอกมากขึ้น ซ่ึง
มูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามาทํางานพัฒนาและใหการสงเคราะหตางๆ ในพ้ืนท่ีเกาะเหลา
มีเปนจํานวนมาก แตการศึกษาครั้งนี้จะเนนศึกษาเฉพาะมูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชนท่ียังคง
ทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 21 ประกอบดวย คริสตจักรพระกิตติคุณ
สมบูรณ (องคกรคริสเตียน) จ.ระนอง มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) 
เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมี
รายละเอียดของแนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 
 
 

                                                
19 องคกรภาคเอกชนในท่ีนี้ หมายถึง มูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชน 
20 สงวน นิตยารัมภพงศ และสุรพล มุละดา, จากรากหญาถึงขอบฟา : อดีต ปจจุบัน และอนาคตของ

องคกรพัฒนาเอกชนไทย (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2544), 41-99. 
21 มูลนิธิ องคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ผูศึกษาท่ีเขามาปฏิบัติงานกอนท่ีผูศึกษาจะเขาพื้นท่ีเกาะเหลานั้น ผู 

ศึกษาไดนําเสนอการปฏิบัติงานในรูปแบบตารางไวในสวนของภาคผนวก 
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         2.1 คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง: ศาสนากับการชวยเหลือฟนฟู 
 

 คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ จังหวัดระนอง เปนองคกรทางดานศาสนาและถือเปน
องคกรภาคเอกชนแรกๆ ท่ีลงไปใหความชวยเหลือกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก
หลังจากท่ีเกิดเหตุการณสึนามิ แตกอนเกิดเหตุการณสึนามิทางคริสตจักรฯ ไมไดลงไปทํางานกับ
กลุมชาติพันธุมอแกนแตอยางใด อาจารยเศียร บัวเกตุ ศาสนาจารยประจําคริสตจักรพระกิตติคุณ
สมบูรณระนอง กลาววา “กอนเหตุการณสึนามิจะเกิดขึ้น ทางคริสตจักรฯ เองก็ไมไดลงไปทํางาน
กับกลุมชาวมอแกนเลย เนื่องจากวาไมไดเปนกลุมเปาหมายในการทํางานมากอน และทางเราเองก็มี
งานคอนขางเยอะจึงไมคอยไดใหความสนใจคนกลุมนี้มากนัก” แตภายหลังเหตุการณสึนามิซ่ึงกลุม
คนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลอันดามันไดรับผลกระทบคอนขางมากรวมถึงกลุมชาติพันธุ     
มอแกนดวยนั้น คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนองกลายเปนองคกรแรกๆ ท่ีลงมาใหความ
ชวยเหลือชาวมอแกนโดยเปนการชวยเหลือเบ้ืองตนในเรื่องอาหารการกิน เส้ือผา เครื่องนอน เส่ือ 
เปนตน ซ่ึงการใหความชวยเหลือไมจําเพาะแตเพียงกลุมมอแกนท่ีเกาะเหลาเทานั้น ยังรวมถึงกลุม
มอแกนท่ีเกาะชางและเกาะพยามดวย 
 การใหความชวยเหลือในชวงแรกกับกลุมมอแกนท่ีเกาะเหลาหนานอกโดยไมไดสนใจกลุม
คนไทยท่ีอาศัยอยูฝงเกาะเหลาหนาในนั้น อาจารยเศียร กลาววา “ท่ีไมไดใหความชวยเหลือคนไทย
เพราะมีองคกรภาครัฐลงมาใหความชวยเหลืออยูแลว แตกลุมมอแกนซ่ึงไมใชคนไทย หนวยงาน
ภาครัฐก็ลําบากท่ีจะใหความชวยเหลือซ่ึงอาจจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณท่ีตองผูกติดกับคนท่ี
มีสัญชาติไทยเทานั้นท่ีจะใหความชวยเหลือได ทางคริสตจักรฯ ซ่ึงมีความคลองตัวมากกวาในเรื่อง
การใชงบประมาณจึงใหความชวยเหลือเฉพาะกับกลุมมอแกน” การดําเนินงานในลักษณะดังกลาว
เปนสาเหตสุวนหนึ่งกอใหเกิดความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันระหวางกลุมคนไทยฝงเกาะเหลาหนาในกับ
กลุมชาวมอแกนเกาะเหลาหนานอก แตก็ไมไดมีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นแตอยางใด 
 การดําเนินงานของคริสตจักรฯ ไดงบประมาณมาจากมูลนิธิตางๆ ท้ังในประเทศ เชน 
คริสตจักรเชียงราย ขอนแกน กรุงเทพฯ และนอกประเทศ เชน จากเยอรมัน สหรัฐอเมริกา สวีเดน 
เปนตน งบประมาณท่ีไดรับดังกลาวนํามากอสรางบานเรือนท่ีไดรับความเสียหายใหท่ีเกาะชางและ
เกาะพยาม สวนท่ีเกาะเหลาเนื่องจากบานเรือนไมไดรับความเสียหายมากนักจึงเปล่ียนมาจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณในการดํารงชีพใหกับชาวมอแกนแทน ท้ังเรือ เครื่องยนต อวน รวมถึงเครื่องปนไฟ การให
อุปกรณทํามาหากินดังกลาว สวนหนึ่งสามารถเก็บเอาไวใชเองได แตมีชาวมอแกนบางสวนไม
สามารถดูแลรักษาอุปกรณเหลานั้นได เชน ชํารุดเสียหายโดยไมมีการซอมแซม ขายเพ่ือแลกเปน
เงินตรามาใชจายภายในครอบครัว เปนตน ทําใหผิดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดซ้ือให จึง
ทําใหคริสตจักรพระกิตติคุณฯ มีการเปล่ียนแปลงวิธีการรวมท้ังแนวคิดในการทํางาน จากการให
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ของซ่ึงเปนเชิงรูปธรรมมาเปนการพัฒนาส่ิงท่ีเปนนามธรรมคือ ความคิด โดยเริ่มตนท่ีกลุมเด็กเปน
หลัก 
 แนวคิดใหมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายอยูท่ีกลุมเด็กมอแกน
ในระดับอนุบาลเปนหลักนั้น มีวิธีการปฏิบัติคือ การสอนหนังสือ ในรายวิชาคณิตศาสตรและ
ภาษาไทยเปนหลัก มีครูปฏิบัติงาน 2 คน สอนตั้งแตวันอังคารถึงวันศุกร ณ โบสถของคริสตจักร
พระกิตติคุณสมบูรณ ซ่ึงเปนศาลากั้นหองมิดชิดตั้งอยูริมชายหาดแนวเดียวกับบานมอแกน แตกอน
หนานั้นเคยมีการสรางศาลาไวบนฝง อาจารยเศียร เลาวา “กอนท่ีจะมาสรางไวริมชายหาดนี้ ได
สรางไวบนฝงมากอน แลวมันทรุดโทรมมาก ก็เลยเปล่ียนสถานท่ีมาสรางอยูริมชายหาดแทน ตั้งอยู
ขางๆ บานของชาวมอแกน เดินไปมาสะดวก” นอกจากการสอนหนังสือในพ้ืนท่ีฝงเกาะเหลาหนา
นอกแลวนั้น ทางคริสตจักรฯ ไดประสานกับทางโรงเรียนบานเกาะเหลาเพ่ือสงครูอาสาสมัครซ่ึง
เปนชาวตางประเทศไปชวยสอนหนังสือในวิชาภาษาอังกฤษใหกับเด็กนักเรียนท่ีโรงเรียนดวย 
ในชวงวันอังคารถึงศุกร และทางคริสตจักรฯ ยังมีการสอนในชวงวันเสาร-อาทิตยดวยในนาม
โครงการ “New Light” ซ่ึงเปนการพัฒนาเด็กกลุมเปาหมายใน 4 ดานดวยกันคือ การศึกษา สุขภาพ 
สังคม และจิตใจ 
 นอกเหนือจากการดําเนินโครงการท่ีกลาวมาแลว ยังมีการดําเนินงานในเรื่องสุขภาพอนามัย
ของเด็กมอแกน กลาวคือ มีการดูแลในเรื่องของอาหาร สุขอนามัยตางๆ ของเด็ก เชน อาบน้ํา แปรง
ฟน ตัดเล็บ เปนตน และทุกๆ 3 เดือนจะมีการวัดสวนสูง ช่ังน้ําหนัก มีการบันทึกผลเพ่ือเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางดานรางกายของเด็กมอแกนแตละคนซ่ึงนําสูการดูแลของเจาหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
คุณวาสนา กลาวตอวา “การดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กๆ ตั้งแตท่ีทํามานั้น เด็กมีพัฒนาการทางดาน
รางกายท่ีดีขึ้นเปนลําดับ สุขภาพดีขึ้น รูจักการรักษาความสะอาด รูจักการเลือกบริโภคอาหาร
มากกวาเกา” ซ่ึงการทํางานของคริสตจักรฯ ในดานสาธารณสุข ไดมีการประสานกับสํานักงาน
สาธารณสุขในเชิงขอมูลคนไขชาวมอแกนในการปวยเปนโรคตางๆ ถาสามารถรักษาใหหายดวยยา
สามัญประจําบานไดทางคริสตจักรฯ ก็สามารถดูแลเองได แตถาปวยเกินกวาท่ีคริสตจักรจะดูแลได
จะมีการสงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดูแลรักษาตอไป สวนการเปล่ียนแปลงในแนวโนมท่ีดีขึ้น
อีกประการหนึ่งของเด็กมอแกนนอกจากดานสุขภาพแลวนั้นคือ ความสนใจและตั้งใจเรียนท่ีเพ่ิม
มากขึ้น เปนผลถึงพัฒนาการดานการเรียนรูในเชิงวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การดําเนินงานของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณไมวาจะเปนในนามของโครงการ “New 
Light” หรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือฟนฟูกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอก จากการพูดคุยกับอาจารยเศียรไดความวา “มีการปฏิบัติงานเผยแพรศาสนาในพ้ืนท่ี
เกาะเหลาดวย แตไมไดมีการบังคับใหชาวมอแกนหันมานับถือคริสตศาสนาแตอยางใด” ซ่ึงการเขา
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มาทํางานกับกลุมมอแกนในชวงแรกๆ นั้นทางคริสตจักรฯ ไดสงผูเผยแพรศาสนาเขามาอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีของมอแกน เพ่ือเปนผูเผยแพรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหกับชาวมอแกนท่ีมีความ
สนใจและเล่ือมใสในการนับถือพระเจา ซ่ึงสามารถนําชาวมอแกนใหหันมานับถือศาสนาคริสตได
เปนจํานวนมาก และดวยการใหความชวยเหลือของคริสตจักรฯ ท่ีมีตอชาวมอแกนโดยตรงใน
หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะในเชิงวัตถุ เปนผลใหชาวมอแกนสวนหนึ่งมองวา “ตองเปล่ียนมานับ
ถือคริสตเพราะจะไดรับความชวยเหลือ ถาไมนับถือคริสตก็จะไมไดรับการชวยเหลือ”  

แตเม่ือการใหความชวยเหลือไดเปล่ียนมาสูรูปแบบนามธรรม ไมสามารถจับตองได ทําให
การนับถือศาสนาคริสตของชาวมอแกนบางสวนท่ียึดติดกับการใหความชวยเหลือในเชิงวัตถุเทานั้น
ลดลง และหันกลับมานับถือผีบรรพบุรุษเชนเดิม กอปรกับผูท่ีเปนตัวแทนของคริสตจักรฯ ในการ
เผยแพรศาสนาไดถูกใหออกจากการเปนตัวแทนของคริสตจักรฯ ทําใหงานการเผยแพรศาสนาถูก
ลดบทบาทลง ความเล่ือมใสศรัทธาของชาวมอแกนจึงเจือจางลงไปดวย อาจารยเศียร กลาวถึง
ประเด็นนี้วา   

“ในการทํางานของคริสตจักรไมไดเนนท่ีการใหความชวยเหลือแลวตองหัน
มานับถือศาสนาคริสต แตชาวมอแกนเขาใจกันเองวาตองนับถือคริสต ตองเขา
โบสถใหผม (อ.เศียร) เห็นจึงจะไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงไมเปนความจริง เพราะ
คนท่ีทําเชนนี้ผมไมนับวาเปนคริสเตียน สวนเรื่องของผูเผยแพรศาสนาท่ีไมได
ปฏิบัติงานตอดวยเหตุผลดานความประพฤติปฏิบัติสวนตัวนั้น มีผลตอความ
เล่ือมใสศรัทธาของชาวมอแกนท่ีมีตอศาสนาคริสตเหมือนกัน”   

 

 ถึงแมบทบาทของคริสตศาสนาท่ีมีตอชาวมอแกนจะลดลงดวยเหตุผลหลากหลายประการ
ดังกลาวมาขางตนแตการดําเนินงานยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง นอกจากคริสตจักรฯ ท่ีเขามาทํางานใน
พ้ืนท่ีเกาะเหลาแลวนั้น ยังมีองคกรพัฒนาเอกชนอีกหลายหนวยงานท่ีเขามาทํางานในลักษณะ
เดียวกัน เจาหนาท่ีคริสตจักรพระกิตติคุณฯ คนหนึ่ง กลาววา “ในพ้ืนท่ีมีหลายองคกรท่ีทํางานกับ
กลุมมอแกน องคกรท่ีเขามาทีหลังเรา (คริสตจักรฯ) อยางเชน MERCY ในเบ้ืองตนก็ไดมีการ
ประสานงานกันในเรื่องของกลุมเปาหมายและสถานท่ี เพราะเรา (คริสตจักรฯ และ MERCY) มี
กลุมเปาหมายเดียวกันคือ กลุมเด็ก แตก็พยายามแบงแยกเด็กใหชัดเจนในการปฏิบัติงาน แตการ
ทํางานอาจจะซํ้าซอนกันท้ังในเรื่องของกลุมเปาหมายคือ เด็กมอแกน และภาระงานคือ งานดานการ
เรียนการสอนซ่ึงก็เปนปญหาเหมือนกัน แตทางคริสตจักรเองก็ทําไปตามรูปแบบเดิม ถือเปน
คุณประโยชนท่ีเด็กๆ จะไดรับมากกวาท่ีจะคิดวาเปนปญหาของการปฏิบัติงาน” การทํางานท่ี
ซํ้าซอนกันของคริสตจักรฯ กับ MERCY กลายเปนการทํางานท่ีซอนเหล่ือมกันระหวางองคกรใน
การแยงกลุมเปาหมายและผลลัพธในการปฏิบัติงาน ซ่ึงท้ังสององคกรพยายามสรางวิธีการและ
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แรงจูงใจตางๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายเขามาอยูในความดูแลของตนเอง อยางไรก็ตามกระบวนการ
ดําเนินงานของท้ังสององคกรแมจะมีความซอนเหล่ือมกันอยูบาง แตก็มีความพยายามท่ีจะนํา
ทรัพยากรในองคกรท่ีมีอยู เชน องคความรู งบประมาณ วัตถุส่ิงของตางๆ ท่ีสามารถเอ้ือใหเกิด
ประโยชนไดอยางสูงสุดกับการดํารงวิถีชีวิต โดยอยูภายใตแนวความคิดท่ีตองการพัฒนาและใหส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดกับกลุมเด็กมอแกน ทําใหเปนผลดีกับเด็กมอแกนท่ีจะไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเองดวย
เชนกัน 
 การทํางานของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนองท่ีกลาวมาท้ังหมด เปนส่ิงท่ีเริ่มขึ้น
ภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ ซ่ึงยังมีอีกหนึ่งองคกรท่ีเขามาทํางานในชวงหลังเหตุการณสึนามิ
และไดทํางานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยมีลักษณะงานท่ีคลายคลึงกับคริสตจักรฯ นั้นคือ มูลนิธิ
สงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) 
 
         2.2 บาน MERCY กับชาวมอแกน: ดวยภารกิจงานอันหลากหลาย 
 

 การทํางานในพ้ืนท่ีภาคใตภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 ของมูลนิธิ
สงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ MERCY22 ไดเขามาทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ตในประเด็น
เกี่ยวกับทุนการศึกษา เปนการทํางานในลักษณะของเครือขายกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยสึนา
มิ ซ่ึงเปนกลุมนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีนักเรียนสวนหนึ่งเปนชนกลุมชาติ
พันธุชาวเลดวยเชนกัน สวนการเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกกับกลุมชาติพันธุมอแกน
นั้น คุณผกาพร กําลังเสือ เจาหนาท่ีผูประสานงาน มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล เลาใหฟงวา 
“การเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาเริ่มขึ้นจากการประชุมเรื่องสิทธิเด็กท่ีจังหวัดสระบุรี แลวมีการ
หาพ้ืนท่ีท่ียังรอรับการชวยเหลือ จึงมีการเสนอพ้ืนท่ีเกาะเหลาขึ้นมาในท่ีประชุมเนื่องจากเห็นวาเปน
พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติสึนามิและเปนชนกลุมชาติพันธุดวย ทางทีมงานเห็นพองตองกันจึงลงพ้ืนท่ี
สํารวจความเปนไปไดของการทํางานในพ้ืนท่ีนี้ ซ่ึงเปนจุดเริ่มของการทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลา” 
การลงทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลากับเด็กมอแกนซ่ึงเปนชนกลุมชาติพันธุหนึ่งท่ีขาดโอกาสทางสังคม
ในหลากหลายประการ ทําใหการดําเนินการจึงอยูภายใตแนวคิดท่ีวา  
 

“เด็กทุกคนตองไดรับโอกาสในการเรียนหนังสือ ตองมีสุขภาพที่ดี และตอง
ไดรับสิทธิตางๆ ที่เทาเทียมกันกับผูอื่น” 

 

                                                
22 ในท่ีนี้ขอใชช่ือยอวา มูลนิธิ MERCY หรือวา MERCY เพียงอยางเดียว แทนช่ือเต็ม มูลนิธิสงเสริมการ

พัฒนาบุคคล  
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การลงสํารวจพ้ืนท่ีเกาะเหลาของมูลนิธิ MERCY มีขึ้นเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
โดยมีการพูดคุยกับผูนําชุมชน ชาวบานในชุมชน รวมถึงครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูกับมอแกนดวย 
ซ่ึงทุกฝายยินดีใหทาง MERCY เขามาดูแลเรื่องศูนยเด็ก และทาง MERCY เองไดทําเรื่องขอใช
อาคารของมูลนิธิเด็กในการเปดเปนศูนยเด็กเล็ก หลังจากดําเนินการเตรียมความพรอมเรื่องสถานท่ี
และบุคลากรท่ีจะเขามาดูแลและทํากิจกรรมภายในศูนยเด็กเล็กเปนท่ีเรียบรอย และเม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศูนยเด็กเล็กบานเกาะเหลาในนามของมูลนิธิ MERCY ไดเปดดําเนินการสอน
ทุกวันจันทรถึงวันเสาร ตั้งแตเวลา 8.00 น.- 17.00 น. แรกเริ่มมีเด็กเขามาท่ีศูนยฯ จํานวน 55 คน 
โดยกลุมเปาหมายในชวงแรกนี้เปนกลุมเด็กกอนระดับช้ันประถมศึกษา 
 ในการดําเนินงานของ MERCY จะเนนท่ีเรื่องของการศึกษาเปนหลัก มีการแบงแยก
หองเรียนออกเปน 4 หองดวยกันคือ ระดับช้ันเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดย
สอนวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการปลูกฝงใหเด็กมอแกนสํานึกในความ
เปนชาติไทย เชน การรองเพลงและเคารพธงชาติไทย การเคารพรักในสถาบันพระมหากษัตริย การ
รูจักระบบอาวุโส การกลาวคํา “สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ” ใหเปนนิสัยประจําตัว เปนตน และมี
การสอนพิเศษเด็กนักเรียนมอแกนท่ีเขาโรงเรียนบานเกาะเหลาในชวงเย็นดวย ซ่ึงผลดังกลาวทําให
เด็กมอแกนมีความเปนระเบียบวินัย และสํานึกในความเปนคนไทยมากยิ่งขึ้น  และในชวงป
การศึกษา 2553 ทาง MERCY นําเด็กชาวมอแกนจํานวน 4 คน ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนบานเกาะ
เหลาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขามาเรียนตอยังโรงเรียนสตรีระนองในระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 และนําเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาจํานวน 2 คน เขามาเรียนตอท่ีโรงเรียนศรีอรุโณทัยโดยมีท่ี
พัก อาหาร การสอนพิเศษใหในทุกเย็นหลังเลิกเรียน และทุกวันศุกรจะนําเด็กเหลานี้กลับยังเกาะ
เหลาเพ่ือใหอยูกับครอบครัวในชวงวันหยุด ซ่ึงท้ังหมดอยูภายใตความคิดวา “เด็กทุกคนตองไดรับ
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดกับตนเองท้ังการเรียนรู สถานท่ีเรียนรู และการดําเนินชีวิตในสังคมไทย”   
 การเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาทางดานการศึกษาในชวงแรก ทาง MERCY ไดใหเงิน
เด็กมอแกนไปโรงเรียนคนละ 10 บาท ตอวันโดยมีครอบครัวคนไทยท่ีอาศัยอยูฝงมอแกนเปน
ผูดําเนินการจายเงินใหกับเด็กๆ ทําใหเด็กอยากไปโรงเรียนกันมากขึ้น คุณวิรัช สมภพศุภนาถ 
เจาหนาท่ีผูประสานงาน มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล กลาววา “ทางเรา (MERCY) ใหเงินเด็กไป
โรงเรียนคนละ 10 บาทตอวันเพ่ือใหพวกเขามีเงินนําไปซ้ือขนมหรือของท่ีอยากกินท่ีโรงเรียน โดย
ไมตองไปดูปากเด็กไทยท่ีมีเงินไปโรงเรียน และไดผลทางออมทําใหพวกเขาอยากไปโรงเรียนกัน
มากขึ้นดวย” ตอมาภายหลังการใหคาขนมแกเด็กๆ มอแกนประสบกับปญหาในดานของ
ผูดําเนินการจายเงิน ทาง MERCY จึงเปล่ียนวิธีการเปนการประกอบอาหารเล้ียงเด็กๆ หลังกลับมา
จากโรงเรียนบานเกาะเหลาในชวงเย็นแทนเพ่ือเปนการขจัดปญหาท่ีเกิดขึ้น เทากับวาทาง MERCY 
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จะประกอบอาหารเล้ียงเด็กมอแกนท้ังชวงเท่ียงและชวงเย็น และทุกชวงวันหยุด เชน วันอาทิตย ทาง 
MERCY จะนําเด็กมอแกนขึ้นมายังตัวเมืองระนอง คุณผกาพร ใหความเห็นวา “ท่ีพาเด็กมอแกน
ขึ้นมาในตัวเมืองระนองทุกวันหยุด ก็เพราะอยากใหพวกเขาไดซึมซับกับความเปนคนเมือง ความ
เปนคนไทย ถาอยูท่ีเกาะอยางเดียว พวกเขา (เด็กมอแกน) ก็ไมสามารถท่ีจะรับรูถึงการใชชีวิตใน
สังคมเมืองไดอยางท่ีสัมผัสกับตนเองจริงๆ” ถือเปนพ้ืนฐานแนวคิดในการสรางและซึมซับสํานึก
ความเปนคนไทยหรือการใชชีวิตแบบคนเมืองใหเกิดขึ้นกับเด็กชาวมอแกนอยางตอเนื่อง  
 ในชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ทาง MERCY ไดจัดคายคณิตศาสตรขึ้นเพ่ือใหเด็กมอแกน
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการคิดคํานวณไดรวดเร็วมากขึ้น และไดนําเด็กมอแกลนจากจังหวัดพังงา23 ซ่ึงเปน
กลุมเด็กในโครงการท่ี MERCY ใหความชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาอยูนั้นมารวมทํากิจกรรม
กับกลุมเด็กมอแกนเกาะเหลา สวนในชวงปดภาคเรียนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทาง MERCY ไดจัด
กิจกรรมโครงการ “พ่ีสอนนอง นองสอนพ่ี” ขึ้น เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนระหวางกลุมเด็กมอแกน
เกาะเหลากับกลุมเด็กมอแกลนจังหวัดพังงา โดยกิจกรรมพ่ีสอนนองคือ ใหกลุมเด็กมอแกลนจังหวัด
พังงาซ่ึงคอนขางไดรับการศึกษาท่ีดีกวาสอนหนังสือใหกับเด็กมอแกนเกาะเหลา สวนกิจกรรมนอง
สอนพ่ีคือ ใหกลุมเด็กมอแกนเกาะเหลา สอนภาษาและวัฒนธรรมของชาวมอแกนท่ีมีมาตั้งแต
ดั้งเดิมใหกับกลุมเด็กมอแกลนจังหวัดพังงา เนื่องจากเด็กมอแกลนจังหวัดพังงารุนใหม ไดรับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ใชภาษาไทยเปนหลักและรับเอาวัฒนธรรมของไทยเขามาเปนสวน
หนึ่งของชีวิตมากขึ้น ทําใหหลงลืมและละเลยในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ซ่ึงแตกตางจากกลุมเด็ก
มอแกนเกาะเหลาท่ียังคงรักษาและใชภาษามอแกนส่ือสารในชีวิตประจําวัน จึงมีความประสงคใหมี
การแลกเปล่ียนกันเกิดขึ้นระหวางเด็กท้ังสองกลุมดังกลาว และเปนการสรางเครือขายกลุมเด็ก    
ชาติพันธุท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกัน 
 การดําเนินงานดานการศึกษาของ MERCY ในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมีงาน
ซอนเหล่ือมกันกับทางโรงเรียนบานเกาะเหลา เพราะมีกลุมเปาหมายปฏิบัติงาน ถึงแมวาในชวงแรก
จะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการแบงแยกกันดูแลเด็กๆ ดานการศึกษาระหวาง 2 หนวยงานดังกลาว 
แตเม่ือมีการปฏิบัติจริง กลุมเปาหมายกลับซํ้าซอนกัน และมีเด็กมอแกนบางคนไมไปเรียนหนังสือท่ี
โรงเรียนเกาะเหลา เนื่องดวยความตองการท่ีจะเรียนกับ MERCY ซ่ึงใหการดูแลและสรางแรงจูงใจ
ในการเขาเรียนไดมากกวา เชน การมีอาหาร ขนม เส้ือผา การใหความบันเทิงจากการชมภาพยนตร
การตูน เปนตน ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนขอจํากัดของทางโรงเรียนท่ีไมสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของเด็กมอแกนไดท้ังหมด แตทางโรงเรียนบานเกาะเหลาก็มีขอเดนคือ การสรางกระบวนการ
                                                

23 เด็กมอแกลนในโครงการของ MERCY คือ เด็กมอแกนในพื้นท่ีบานลําป บานหินลาด และบานทับยาง 
ตําบลทายเหมือง และบานขนิม ตําบลทุงมะพราว อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 
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ปฏิสัมพันธระหวางเด็กไทยกับเด็กมอแกนใหมีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กมอแกนสามารถปรับตัว
เขากับเด็กไทยได เปนเพ่ือนกนัไดโดยไมจํากัดอยูเพียงแคพวกเดียวกันเทานั้น เปนการวางพ้ืนฐาน
การดํารงชีวิตในสังคมท่ีตองอยูรวมกับคนอ่ืนท่ีไมใชกลุมตนเองของเด็กมอแกนดวย นอกจากนั้นยัง
มีปญหาเกี่ยวกับการนํากลุมนักเรียนมอแกนจํานวน 4 คน เขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงมี
ความพยายามในการประสานและรวมมือกันทํางานแตก็ยังเกิดปญหาขึ้นมาดวยเชนกัน24 

นอกจากภารกิจการสอนหนังสือแลวนั้น ทาง MERCY ยังไดดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
ชาวมอแกนดวย เชน การประกอบอาหารชวงเท่ียงและชวงเย็นเล้ียงเด็กมอแกนใหไดคุณคาทาง
โภชนาการตอม้ือสูงสุด ใหดื่มนม รับประทานขนม รวมท้ังการรักษาดูแลเด็กท่ีเจ็บปวย ตั้งแตขั้นไม
สบายเล็กนอยจนถึงขั้นสงตัวเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และยังมีการดูแลสุขภาพของผูใหญชาว
มอแกนดวยในกรณีท่ีมีการรองขอมาจากผูปวย โดยจะเปนในลักษณะของการใหยาแกไข แกปวด 
หรืออาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ แตถามีอาการหนักท่ีตองเขาโรงพยาบาล ทาง MERCY จะออก
คาใชจายในสวนของคาเดินทาง เชน คาน้ํามัน คาเรือ และคารักษาพยาบาลใหกับผูปวย 
 การใหความสําคัญกับการศึกษาและสุขภาพอนามัยของชาวมอแกน ถือเปนกระบวนการ
ทํางานท่ีคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีชนกลุมชาตพัินธุพึงจะไดรับเชนเดียวกันกับชนสวนใหญของรัฐ
ชาติไทย นอกจากนั้นทาง MERCY ยังมีการทํางานประสานกับหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนอ่ืนๆ ท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาดวย เชน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนอง  เปนการประสานขอ
งบประมาณในการทํากิจกรรมดานความม่ันคงทางอาหารและวัฒนธรรมของกลุมมอแกน เชน การ
ขับรองเพลงมอแกน ดนตรีมอแกน เรือกาบางจําลอง เพ่ือใหเด็กมอแกนรุนหลังสํานึกในวัฒนธรรม
ท่ีบงบอกถึงอัตลักษณดั้งเดิมของบรรพบุรุษตนเอง สวนความม่ันคงทางอาหาร จะใหเด็กมอแกน
รวมกันปลูกผักสวนครัวเอาไวรับประทานจนกลายเปนแหลงอาหารของชุมชนได เปนตน กิจกรรม
เหลานีไ้ดรับงบสนับสนุนประมาณ 3 แสนกวาบาท     

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง จังหวัดระนอง  เปน
หนวยงานท่ีทาง MERCY ประสานงานในดานการศึกษานอกระบบใหกับผูใหญชาวมอแกนท่ีมี
ความสนใจและใหความสําคัญกับการเรียนรูภาษาไทย ไมวาจะเปนการอาน ฟง พูด และเขียน แตจะ
เนนท่ีการอานและเขียนเปนหลัก โดยทาง MERCY จะเปนผูประสานงานในการสมัครเรียน การเขา
เรียนของผูใหญชาวมอแกน และเปนครูผูสอนเองดวย 

                                                
24 อานรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีความขัดแยงของท้ังสององคกรไดในหัวขอ 1.5 มอแกน: การศึกษา

ภาคบังคับและไมบังคับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
122 

 การประสานงานกับหนวยงานท่ีกลาวมาขางตนและองคกรอ่ืนๆ ทําใหเกิดผลดีกับกลุมชาว
มอแกนท้ังผูใหญและเด็กในดานตางๆ รวมถึงการสรางบานหลังใหม โดย MERCY ไดให
งบประมาณสนับสนุนการสรางบานใหมแกชาวมอแกนหลังละ 2,500 บาท มีการสรางรางน้ําฝน
ใหกับบานทุกหลัง มอบโองน้ําใหชาวมอแกนหลังคาเรือนละ 2 ใบ และปรับปรุงบอน้ําตื้นบนภูเขา
ซ่ึงเปนบอน้ําท่ีชาวมอแกนใชในการอุปโภคคือ ทําความสะอาดบอน้ํา เพ่ิมขอบบอน้ําใหสูงขึ้น
กวาเดิม และสรางหลังคาคลุมบอน้ําเพ่ือกันเศษใบไม กิ่งไม และส่ิงสกปรกตางๆ ตกลงในบอน้ํา ซ่ึง
อาจจะทําใหน้ําสกปรกและเนาเสียได 
 สวนแผนการดําเนินงานในอนาคตของ MERCY คือ การสรางทาเทียบเรือ เนื่องจากพ้ืนท่ี
หนาหาดของเกาะเหลา ในชวงน้ําลงเรือจะไมสามารถเขามาจอดเทียบริมหาดได สวนเรือท่ีจอดอยู
ภายในก็ไมสามารถออกได การเดินเทาเขามายังพ้ืนท่ีเกาะเปนไปดวยความลําบากและอาจโดนเศษ
แกวหรือหินมีคมบาดเทาได การสรางทาเทียบเรือยื่นลงไปในทะเลจึงชวยในเรื่องของการสัญจรเขา
ออกพ้ืนท่ีเกาะได นอกจากนั้นยังมีแผนงานในการสรางแหลงอาหารในพ้ืนท่ีเกาะใหกับชาวมอแกน
คือ การปลูกผักสวนครัว โดยใหเด็กมอแกนเปนผูลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง  อีกท้ังในดาน
การศึกษาจะมีการนําเด็กมอแกนท่ีมีความรูความสามารถและตองไดรับความสมัครใจจากพอ แม 
ผูปกครอง และตัวเด็กเองใหเขาเรียนท่ีโรงเรียนในเมืองระนอง คุณผกาพร กลาววา “ในปหนา เรา 
(MERCY) จะนําเด็กมอแกนท่ีผานการทดสอบความรูและไดรับความยินยอมจากพอแม ผูปกครอง 
รวมถึงตัวเด็กเองดวยขึ้นมาเรียนท่ีโรงเรียนในตัวเมืองระนองตามเด็กรุนท่ีผานมา โดยตั้งใจจะนํา
เด็กเขามาเรียนใหได 15 คน ในระดับช้ันตั้งแต ป.2-ป.6” แนวทางดานการศึกษาดังกลาวทําใหเด็ก
มอแกนมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซ่ึงมีผลตอการดํารงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และอีก
หลายๆ ประการตอไปในอนาคต 
 ดวยภารกิจงานอันหลากหลายดังท่ีกลาวในขางตน ท้ังในดานการศึกษาและสุขภาพอนามัย 
รวมถึงการสรางสํานึกในความเปนไทยใหเกิดขึ้นดวยกิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลงและเคารพธง
ชาติไทย การสรางสํานึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย เปนตน มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
หรือ MERCY ไดชวยใหเด็กมอแกนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีขึ้นเปนลําดับ และนอกจาก 
MERCY แลวนั้น มีองคกรพัฒนาเอกชนอีกหนึ่งองคกรท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลา แตมีความ
แตกตางอยางส้ินเชิงจาก MERCY ท้ังในแงของกลุมเปาหมายและกระบวนการดําเนินงาน ดังจะ
กลาวถึงตอไป 
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         2.3 เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ: สัญชาติและบานหลังใหมของมอแกน 
 

 การดําเนินงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทย
จังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเขามาในชวงหลังเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 แต
กอนหนานั้นคณะทํางานของเครือขายแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ชุดปจจุบันก็ไดเขามาทํางาน
กับชาวมอแกนท่ีเกาะเหลาตั้งแตป พ.ศ. 2544 ในนามของคณะทํางานโครงการปฏิบัติการชุมชน
และเมืองนาอยู จังหวัดระนอง ซ่ึงเขามาดําเนินงานในสวนของการจัดระเบียบความเปนอยูของคน
ในชุมชน และเม่ือลงพ้ืนท่ีทํางานกลับพบวา พ้ืนท่ีเกาะเหลาซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนมี
ปญหาท่ีหลากหลายรวมถึงปญหาการไมไดรับสัญชาติไทย และเม่ือคณะทํางานโครงการปฏิบัติการ
ชุมชนและเมืองนาอยูเปล่ียนระบบงานมารวมขับเคล่ือนดานสัญชาติไทยกับกลุมไทยพลัดถ่ิน จึง
ดําเนินงานกับกลุมมอแกนในประเด็นดังกลาวดวย ซ่ึงเปนการทํางานรวมกับมูลนิธิกระจกเงา      
คุณวรรธิดา เมืองแกว พ่ีเล้ียงเครือขายแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ กลาววา “เรื่องสัญชาติไทยก็ทํา
กับกลุมมอแกนดวย ทํามาตั้งแตกอนสึนามิอีก ไดรวมกบัมูลนิธิกระจกเงาในการสํารวจบุคคลไมมี
สถานะทางทะเบียน เพ่ือดําเนินงานตามกฎหมายในการเรียกรองการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของชาว
มอแกน”  
 แตภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มีหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเขา
มาใหความชวยเหลือในพ้ืนท่ีเกาะเหลาคอนขางมาก มีผลถึงแนวความคิดและกระบวนการทํางาน
กับกลุมมอแกนของเครือขายแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ จึงมีการเวนชวงจากการทํางานในพ้ืนท่ี
ตั้งแตหลังเหตุการณสึนามิจนกระท่ังถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 จึงมีการกลับเขาไปทํางานในพ้ืนท่ี
เกาะเหลาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงพัฒนาการทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ 
สามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 พัฒนาการปฏิบัติงานของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ในพ้ืนท่ีเกาะเหลา 
 

เวลา (พ.ศ.) ปฏิบัติงานในนาม กิจกรรม 

2544 

โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู รณรงคดานนโยบาย สงเสริมการ
รวมกลุม การสรางความเขมแข็ง
ใหกลุมและเครือขาย จัดระเบียบ
ความเปนอยูของคนในชุมชน 

2545 
เป ล่ีย นภาร ะงาน ใช ช่ื อ  “เค รือข า ยกา ร
แกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนอง
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ” 

ดําเนินงานดานสัญชาติไทยใหกับ
กลุมคนไทยพลัดถ่ิน 
 

2551 

เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทย
จังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ปร ะสา นง า นเ พ่ือ สร า ง คว า ม
เ ข ม แ ข็ ง ใ ห กั บ ชุ ม ช น  เ ป น ท่ี
ปรึกษาเรื่องการรวมกลุมและการ
รวมเครือขาย การนําผูแทนเขา
รวมเวทีภายนอกชุมชน การสราง
บานหลังใหมใหกับชาวมอแกน 
ฯลฯ 

 
จากตารางแสดงใหเห็นถึงลําดับเวลาการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของเครือขายการ

แกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ หลังจากการเขามาในชวงปลายป พ.ศ. 2551 คุณวรรธิดา ใหขอมูลวา  
 

“หลังจากท่ีเราเวนจากการทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาตั้งแตเกิดสึนามิ เพราะมี
หลายหนวยงานเขามาทํางาน แตก็ยังมีการทํารวมกับกระจกเงาอยูบางในเรื่องการ
สํารวจบุคคล แตไมไดเนนหนักเทาไหร แตพอผานไปสักระยะก็เหลือเพียงไมกี่
องคกรท่ีทํางานจริงจัง ทางเครือขายฯ จึงกลับเขาไปทํางานกับกลุมมอแกนอีกครั้ง
หนึ่งประมาณเดือนกันยายน ป’51 มีการนั่งพูดคุยถึงความเดือดรอนของกลุมชาว
มอแกนคือ เรื่องบาน และเราเองก็สังเกตเห็นไดวา บานของมอแกนคอนขางทรุด
โทรม และไดรับความเสียหายจากสึนามิอยูบาง ซ่ึงยังไมมีหนวยงานไหนใหความ
ชวยเหลือในเรื่องนี้  ทางเครือขายฯ จึงนําขอประชุมท่ีไดจากชาวบานและลง
ความเห็นรวมกันวาจะทําเรื่องบานใหมอแกน แตเราก็ไมไดลืมทําเรื่องสัญชาติ
ควบคูไปดวย โดยเราเปนฝายใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ท่ีมอแกนจะ
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สามารถเพ่ิมช่ือเขามาในทะเบียนราษฎรของไทยได โดยเครือขายจะเปนพ่ีเล้ียงให 
แตชาวมอแกนตองลุกขึ้นมาดําเนินงานดวยตนเอง”  

 

 หลังจากมติขององคกรใหสรางบานหลังใหมของชาวมอแกน จึงมีการดําเนินงานเรื่อง
โครงการและงบประมาณซ่ีงมีการเสนอในช่ือ “โครงการปรับปรุงและซอมแซมบานชุมชนมอแกน
เกาะเหลา จังหวัดระนอง จํานวน 41 หลัง” โดยยื่นโครงการเพ่ือรับงบสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.)25 ซ่ึงไดรับงบท้ังส้ิน 738,000 บาท เฉล่ียไดรับงบปรับปรุงและซอมแซมบาน
หลังละ 18,000 บาท26 ไดมีการรวบรวมอาสาสมัคร เชน เครือขายไทยพลัดถ่ิน อาสาสมัครจาก
มูลนิธิกระจกเงา เปนตน มารวมกับชาวมอแกนในการปลูกสรางบานหลังใหมภายในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
กําหนดพิกัดจุดยุทธศาสตรโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง เพ่ือ
ปองกันการทับซอนกับท่ีดินของเอกชนท่ีเขามาอางสิทธ์ิภายหลังเหตุการณสึนามิ 
 แตงบประมาณในการกอสรางบานหลังใหมท่ีไดรับสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนนั้น ไมเพียงพอตอการปลูกสรางจึงมีการนํางบประมาณในสวนของโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค27 การของบสนับสนุนจากเครือขายองคกรชาวบาน กลุมเคล่ือนไหวเพ่ือพัฒนาสังคม 
ชาวมอแกน และมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) ซ่ึงรวมคาใชจายตอบานหนึ่งหลัง
ประมาณ 73,000 บาท คุณรสิตา ซุยยัง คณะทํางานเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาตคินไทยฯ กลาว
วา “งบท่ีขอจาก พอช.ในการสรางบานมอแกนไมพอ เรา (เครือขายฯ) ตองนํางบสวนหนึ่งจาก
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคมาใช และขอเพ่ิมเติมจากชาวมอแกนดวยหลังละ 2,500 บาท รวมท้ัง
มีการเปดหมวกในงานถนนคนเดินบาง ขอรับงบสนับสนุนทางอินเตอรเน็ตบาง และทาง MERCY ก็
ใหมาหลังละ 2,500 บาท”  

การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลากหลายชองทางทําใหบานชาวมอแกนในรูปแบบ
ใหมท่ีม่ันคงถาวรเปนรูปเปนรางอยางชัดเจน โดยมีลักษณะเปนบานเสาปูน ตัวบานทําดวยไม มีใต
ถุนสูงประมาณ 1 เมตรครึ่ง มีการแบงสัดสวนภายในบานชัดเจนท้ังท่ีเปนสวนของหองนอนและ

                                                
25 การเขามาทํางานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ในพื้นท่ีเกาะเหลา เนื่องจากเปนพื้นท่ีตรง

ตามวัตถุประสงคในการแกปญหาดานท่ีอยูอาศัยในโครงการบานม่ันคงนั้นคือ เปนชุมชนผูมีรายไดนอย มีปญหา
ความไมม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยท้ังท่ีดินท่ีเปนขอพิพาทเอกชน สภาพบานทรุดโทรม และระบบสาธารณูปโภคไมดี 
และนอกจากจะมีการประสานงานกับเครือขายการแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ แลวนั้นยังมีการประสานกับ
หนวยงานภาครัฐคือ สํานักงานพัฒนาสังคมและคงามม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนองดวย 

26 ภายหลังมีการเพิ่มจํานวนบานท่ีจะสรางใหมอีก 9 หลัง รวมเปน 50 หลัง เพิ่มงบประมาณเพิ่มเติมจาก 
พอช.จํานวน 162,000 บาท รวมท้ังสิ้น 900,000 บาท 

27 อานรายละเอียดงบประมาณโครงการไดในภาคผนวก 
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หองครัว หลังคามุงกระเบ้ือง ฝาบานใชไมท่ีส่ังจากโรงไมโดยตรง ซ่ึงในกรณีของฝาบานเปนงบท่ี
ทางเครือขายฯ ขอสนับสนุนจากชาวมอแกน บานหลังใดไมมีเงินเปนคาใชจายสวนนี้ จะไมไดรับ
ความชวยเหลือแตอยางใด ทําใหเห็นภาพของบานมอแกนมีท้ังท่ีกั้นฝาบานดวยไมอยางด ีและกั้นฝา
บานดวยสังกะสี ดังไดแสดงเปรียบเทียบใหเห็นในภาพดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 เปรียบเทียบฝาบานท่ีกั้นสังกะสีกับฝาบานท่ีกั้นไมอยางด ี
 
 การไดบานหลังใหมของชาวมอแกน แมจะเปนการยายอยูบานท่ีถาวรแข็งแรงขึ้น แตเกิด
ปญหาตามมาหลากหลายประการ กลาวคือ มีบานบางสวนท่ีไมสามารถกั้นฝาบานได รูปแบบบาน
ไมเปนไปตามขอตกลงท่ีวางไวคือ ภายในบานจะตองมีหองน้ํา แตเม่ือสรางเสร็จกลับกลายไมมี
สวนของหองน้ํา อีกท้ังการสรางสะพานทางเดินระหวางบานท่ีอยูริมทะเลเรื่อยมาจนถึงบานท่ีอยูบน
ฝงยิ่งเปนปญหาจนกระท่ังเปนสาเหตุใหมีการถอนทีมปฏิบัติงานของเครือขายการแกปญหาคืน
สัญชาติคนไทยฯ ออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลา 
 ในกรณีของการสรางสะพานเพ่ือเปนทางเดินระหวางบานท่ีปลูกสรางออกไปริมทะเล
เรื่อยมาจนถึงบานท่ีตั้งอยูบนฝงนั้น28 มีการเรียกรองจากชาวมอแกนในเรื่องของคาจางแรงงาน โดย
มีความเห็นจากชาวมอแกนวา “พวกเขา (มอแกน) ไมไดออกไปทํางานขางนอก ไมมีรายไดในชวง
ท่ีตองสรางสะพาน จึงอยากมีรายไดดวย” แตความเห็นดังกลาวไมไดรับการตอบสนองจาก
คณะทํางานเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ โดยกลาววา “ทางชาวบาน (มอแกน) เขาใจ
ผิดพลาดเพราะเคยเห็นวาเรา (เครือขายฯ) นําคนงานจากภายนอกเขามาชวยสรางบานและมีการจาง
งาน พ่ีนองชาวมอแกนจึงอยากไดคาจางดวยซ่ึงอันท่ีจริงแลวเปนอาสาสมัครจากท้ังของมูลนิธิ
กระจกเงา เครือขายไทยพลัดถ่ินท่ีมาดวยความสมัครใจท่ีจะชวยทํางาน อีกอยางหนึ่งเม่ือเราคํานวณ

                                                
28 ทางเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ไดของบสนับสนุนจาก พอช.เพิ่มเติม 250,000 บาท 

เพื่อกอสรางสะพานทางเดินจากบานท่ีอยูริมทะเลมายังพื้นท่ีบนฝง 
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แลววารายจายคอนขางมากถามีการจางงาน งบประมาณจะหมดไปกับรายจายสวนนี้เยอะมาก เกรง
วาจะไมเพียงพอตอคาอุปกรณและคาขนสงในการสรางสะพาน จึงไมไดมีการจางแรงงาน”  
 เหตุผลดังกลาวกลายเปนชนวนเหตุของการจัดเวทีประชุมรวมกันระหวางชาวมอแกนกับ
คณะทํางานเครือขายฯ ซ่ึงทางคณะทํางานเครือขายฯ อางถึงเหตุผลของความจําเปนตางๆ ท่ีไม
สามารถจางแรงงานมอแกนในการสรางสะพานได และอธิบายถึงการบริหารจัดการงบประมาณใน
การสรางบานดวย สวนชาวมอแกนรวมท้ังครอบครัวคนไทยท่ีอยูกับมอแกนนั้น อางและตั้งคําถาม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของคณะทํางานเครือขายฯ ในการกอสรางบาน แตการพูดคุย
เพ่ือทําความเขาใจรวมกันไมประสบผลสําเร็จ เปนผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางคนท้ังสองกลุม
ทําใหกระบวนการทํางานตางๆ ของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ตองหยุดชะงักลง 
ไมวาจะเปนเรื่องของการสรางสะพานท่ีมีการสงคืนงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน และการหยุดดําเนินงานเรื่องสัญชาตไิทยใหกับชาวมอแกน จนมีการยกเลิกทีม
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาไปโดยส้ินเชิง 
 อยางไรก็ตามกระบวนการทํางานของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ในพ้ืนท่ี
เกาะเหลายังมีโอกาสเปนไปได ตามท่ีวรรธิดา เมืองแกว กลาววา “สามารถกลับไปทํางานในพ้ืนท่ี
ได ถามีการรองขอจากชุมชนขึ้นมายังเครือขาย แตตอนนี้ทีมเครือขายขอหยุดทํางานในพ้ืนท่ีกอน 
เพราะมีปญหาคอนขางมาก” แตกระบวนการขับเคล่ือนงานในเชิงนโยบายเรื่องของสัญชาติยังคงมี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง สวนการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ นั้นจะเปนองคกร
พัฒนาเอกชนและเครือขายชาวบานท้ังหมด เชน มูลนิธิกระจกเงา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
เครือขายผูประสบภัยสึนามิ เปนตน สวนหนวยงานภาครัฐไมไดมีการประสานการปฏิบัติงาน
รวมกันเนื่องดวยเหตุผลท่ีทางเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ อางถึงแนวความคิดใน
การปฏิบัติงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมตรงกัน และภาครัฐขาดความเช่ือม่ันในศักยภาพของ
ชาวบานและผูปฏิบัติงาน เปนตน นอกจากนั้นยังมีกรณีขัดแยงเกิดขึ้นระหวางเครือขายแกปญหา
สัญชาติคนไทยฯ กับท่ีวาการอําเภอเมืองระนองในแนวคิดและการดําเนินงานดานสัญชาติไทย 
ถึงแมทางเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ จะไมไดดําเนินงานดานนี้โดยตรงแลว แตยังคงให
ขอมูลเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยกับชาวมอแกนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีขัดแยงกับทาง
ท่ีวาการอําเภอเมืองระนอง ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางองคกรขึ้น 
 การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ ประสบ
กับปญหาและอุปสรรคคอนขางมากท้ังกับหนวยงานภาครัฐและคนในชุมชน ทําใหมีการถอนทีม
ปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ี เปนผลถึงภาระงานตางๆ ตองหยุดชะงักลงไปโดยส้ินเชิง อยางไรก็ตามยัง
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มีอีกหนึ่งองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามาดําเนินงานดานสัญชาติไทยใหกับกลุมชาติพันธุมอแกน
โดยตรงนั้นคือ มูลนิธิกระจกเงา  
 

         2.4 มูลนิธิกระจกเงา: วาดวยเร่ืองสัญชาติไทยของมอแกน  
 

 การปฏิบัติงานของมูลนิธิกระจกเงาจะอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือเปนหลัก การลงสูพ้ืนท่ีทาง
ภาคใตเกิดขึ้นในชวงท่ี 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันประสบกับปญหาคล่ืนยักษสึนามิซัดถลมเม่ือ
ปลายป พ.ศ. 2547 ศูนยอาสาสมัครสึนามิจึงเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตําบลเขาหลัก จังหวัดพังงา เพ่ือเปนการ
ชวยฟนฟูและเยียวยากลุมผูท่ีไดรับผลกระทบ และนอกจากศูนยอาสาสมัครท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเขา
หลักแลวนั้น ก็มีศูนยระนอง ท่ีทางมูลนิธิกระจกเงาเขามาตั้งสํานักงานเม่ือป พ.ศ. 2548 เพ่ือดูแล
เรื่องของการไรสัญชาติของชนกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีจังหวัดระนองท่ีประสบกับปญหาหลังถูกคล่ืน
ยักษสึนามิซัดถลม ซ่ึงหมายรวมถึงพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกดวย 
 การจัดตั้งศูนยระนองขึ้นก็เนื่องมาจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลกลุมชาติพันธุมอแกนท้ัง
สามเกาะคือ เกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา แลวพบเจอกับปญหารวมกันของชนท้ังสามเกาะคือ 
ปญหาการไรสัญชาติและขาดสถานะบุคคล ซ่ึงเปนแนวทางการทํางานท่ีตองใชระยะเวลา
คอนขางมาก คุณณัฐพล สิงหเถ่ือน คณะกรรมการมูลนิธิกระจกเงา และหัวหนาสํานักงานมูลนิธิ
กระจกเงาระนอง กลาววา “ท่ีตองมาตั้งศูนยระนองขึน้มาเพราะวาลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลแลวพบกับ
ปญหาท่ีคิดวาไมสามารถใหความชวยเหลือหรือแกไขไดแบบเฉพาะหนา คือไมใชการชวยเหลือ
เฉพาะหนา จึงมีความคิดรวมกันวาตองมีการตั้งศูนยท่ีระนองขึ้นมา” ซ่ึงจากขอมูลการสํารวจ
ดังกลาวนําไปสูการเกิดขึ้นของ โครงการใหความชวยเหลือดานสิทธิ และสถานภาพบุคคลของชน
กลุมนอยผูประสบภัยสึนามิ เพ่ือผลักดันปญหาเรื่องไรสัญชาตใิหสังคมไดรับรูและรับทราบ พรอม
กับทํางานบนความรวมมือของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการ
กําหนดนโยบายของภาครัฐและภาคทองถ่ินท่ีจะเขามาดูแลเรื่อง “สัญชาติ” อยางจริงจัง เพ่ือให
บุคคลใน 6 จังหวัดภาคใตท่ีประสบภัยสึนามิและยังไมไดรับสัญชาติไทย ไดรับสัญชาติไทยอยาง
ถูกตอง 
 ในการดําเนินงานกับกลุมมอแกนบานเกาะเหลาของมูลนิธิกระจกเงา เปนการนําเอา
ประสบการณและองคความรูดานขอกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติ
ของกลุมชาติพันธุทางภาคเหนือมาบูรณาการใหเขากับการทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลา โดยมีการ
ทํางานท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ กลาวคือ 
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ระดับนโยบาย เปนการขับเคล่ือนและผลักดันประเด็นสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนใน
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัตสัิญชาต ิ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือใหมอแกนไดรับสิทธิและสัญชาติ
ไทยตามขอมูลและขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

ระดับการปฏิบัติ คือ การดําเนินงานสํารวจ จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสิทธิ
ตางๆ ท่ีชาวมอแกนพึงไดรับจากรัฐชาติ ซ่ึงกระบวนการปฏิบัติงาน29 ดังนี้ 

        1. การสํารวจสถานะบุคคลดวยแบบ 89 เปนการสํารวจสถานะการมีตัวตนจริง การ
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีจริงของชาวมอแกน เพ่ือเปนหลักฐานในการยื่นเรียกรองสิทธิและสัญชาติไทย โดย
ในแบบ 89 ประกอบดวยรูปถาย ขอมูลสวนตัว เชน วัน เดือน ปเกิด ช่ือบิดา-มารดา สถานท่ีเกิด เปน
ตน ในป พ.ศ. 2552 มีการสํารวจขอมูลดวยแบบ 89 ใหมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากในระยะแรกของการ
สํารวจไดขอมูลคอนขางคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง จึงมีการทําแบบสํารวจใหม แตขอมูลจาก
แบบ 89 เดิมก็สามารถนํามาใชประโยชนในการเปนฐานขอมูลบุคคลได 

        2. จัดทําเวทีประชาคม หลังจากสํารวจสถานะบุคคลดวยแบบ 89 เสร็จส้ิน ไดมีการจัด
เวทีประชาคมเพ่ือนําเสนอถึงผลลัพธของการสํารวจ และเปนการเนนย้ําขอมูลท่ีไดรับจากคนใน
ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและชัดเจน 

        3. คัดแยกบุคคล ตามขอมูลขอเท็จจริงจากแบบ 89 เพ่ือเขาสูกระบวนการรองขอสิทธิ
และสัญชาติตามกฎหมายในมาตราตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชาวมอแกนแตละบุคคล 

        4. ดําเนินงานยื่นเอกสารของชาวมอแกนแตละบุคคลยังอําเภอเมืองระนอง ตาม
ขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
 การดําเนินงานของมูลนิธิกระจกเงาไดรวมกับทางอําเภอเมืองระนองดําเนินการใน
ภาคปฏิบัติ ซ่ึงขณะศึกษา (มกราคม พ.ศ. 2554) อยูในขั้นตอนของการสอบพยานเพ่ือคัดเลือกบุคคล
เขาสูการรองขอสัญชาติไทยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255130 แตการ
ปฏิบัติงานกับทางอําเภอเมืองระนองประสบปญหา ดังท่ีคุณณัฐพล กลาววา “ในชวงของการตัง้ศูนย
ดําเนินงานอยูท่ีระนอง มีงบประมาณในการใชจาย แตทางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติของอําเภอเมืองระนอง
ไมไดใหความสนใจเทาไหร แตพองบหมด ไมมีงบดําเนินการเทาท่ีควร กลับมีผูปฏิบัติงานของ
อําเภอเมืองระนองท่ีใหความสนใจและเห็นความสําคัญในการดําเนินงานเรื่องสัญชาติไทยใหกับ
ชาวมอแกน”  ดวยปญหางบประมาณดังกลาว เปนผลใหศูนยปฏิบัติงานระนองท่ีกอตั้งขึ้นมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2548 ตองปดตัวลงเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 แตกระบวนการดําเนินงานยังมีอยูอยาง
                                                

29 สัมภาษณยุทธชัย จะจู และธนภูมิ จรัสวรีกุล, เจาหนาท่ีขอมูล สํานักกฎหมายเพื่อพิทักษสิทธิ์ มูลนิธิ
กระจกเงา, มกราคม 2554. 

30 อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 1.3 มอแกน: สิทธิและสัญชาติ 
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ตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการทํางานแบบชุดเฉพาะกิจ กลาวคือ จัดตั้งทีมงานลงมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาและเกาะอ่ืนๆ ท่ีมีชาวมอแกนอาศัยอยูเปนการเฉพาะ เม่ือเสร็จส้ิน
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายก็เดินทางกลับยังสํานักงานมูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย โดยใช
งบประมาณของมูลนิธิกระจกเงาเองในสวนของการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของกลุมชาติ
พันธุทางภาคเหนือ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก และภาคีความรวมมืออ่ืนๆ 
 นอกจากปญหาการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลวนั้น ทางมูลนิธิกระจกเงายังมี
ปญหาในการดําเนินงานอีกประการหนึ่งคือ การขาดแรงจูงใจในความตองการบัตรประชาชนอยาง
แทจริงของชาวมอแกน เจาหนาท่ีมูลนิธิกระจกเงาคนหนึ่ง กลาววา “การทํางานกับมอแกนในการ
เรียกรองเรื่องสัญชาติและบัตรประชาชนยากกวาการทํางานกับกลุมคนอ่ืนๆ ทางภาคเหนือเสียอีก 
เพราะวาคนทางภาคเหนือมีความตองการท่ีจะไดรับบัตรจริงๆ เขา (กลุมชนทางภาคเหนือ) ลุกขึ้นมา
ดําเนินงานดวยตนเองเพราะเขาตองการในดานสิทธิตางๆ ท้ังการรักษาพยาบาล การศึกษา การ
ทํางาน แตแตกตางกับชาวมอแกน ถาไมดําเนินงานให เขา (มอแกน) ก็ไมไดอยากดําเนินงานดวย
ตนเอง ผมวานาจะขาดแรงจูงใจท่ีอยากจะไดบัตรจริงๆ” จากดังกลาวของผูปฏิบัติงานสะทอนให
เห็นวา ชาวมอแกนยังขาดแรงกระตุนและความตองการท่ีแทจริงในการนําสิทธิท่ีจะไดรับมาใชให
เกิดประโยชน ซ่ึงสอดคลองกับท่ีชาวมอแกนบางคนกลาววา “ไดบัตรหรือไมไดบัตรก็อยูอยางนี้ ไม
เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย”   
 แมทางเจาหนาท่ีของมูลนิธิกระจกเงาจะทราบถึงขอจํากัดตางๆ ในการปฏิบัติงานดังท่ีกลาว
มา แตก็ยังคงทํางานท้ังในการสรางความรูความเขาใจในขอกฎหมาย สิทธิท่ีจะไดรับจากการมี
สัญชาติไทย และดําเนินการยื่นขอสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกน ซ่ึงกระบวนการดําเนินงาน
ท้ังหมดยังคงมีอยูอยางตอเนื่องถึงแมจะปดศูนยปฏิบัติงานท่ีระนองแลวก็ตาม 
 

 แนวทาง นโยบาย และการปฏิบัติงานท่ีกลาวมาท้ังของหนวยงานภาครัฐและองคกร
ภาคเอกชน ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติท้ังกอนและหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 
2547 ซ่ึงสามารถฉายภาพกระบวนการดําเนินงานไดอยางชัดเจน วามีทิศทาง หลักการ และการ
ปฏิบัติท้ังท่ีคลายคลึง สอดคลองสามารถดําเนินงานรวมกันได หรือมีมุมมองท่ีแตกตางกันโดย
ส้ินเชิงอยางไรบาง ซ่ึงจุดรวม-จุดตางของการทํางานระหวาง 2 ภาคสวน ลวนมีผลกระทบตอกลุม
มอแกนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ดังจะกลาวถึงในบทถัดไป  
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บทที่ 4 

 
ผลกระทบจากการพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกน: จุดรวม จุดตาง และการปรับเปลี่ยน 

 
 สาระสําคัญท่ีไดนําเสนอในบทท่ีผานมา คือการบรรยายถึงแนวทาง นโยบาย และการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล และการดําเนินงานขององคกร
ภาคเอกชนท่ีปฏิบัติงานตามเปาหมายของแตละกลุมเพ่ือใหความชวยเหลือ สงเคราะห และพัฒนา
กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกภายหลังจากการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547  
ซ่ึงกระบวนการทํางานพัฒนาตางๆ ของแตละหนวยงานหรือองคกรนั้น ตางมีฐานความคิดและ
นโยบายของกลุมตนเอง ซ่ึงมีท้ังสวนท่ีเปนจุดรวมท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการผสานความรวมมือในการ
ทํางานพัฒนารวมกันได และจุดแตกตางท่ีทําใหไมสามารถหาแนวทางในการประสานความรวมมือ
กันไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี กระบวนการท้ังหมดไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตความ
เปนอยู ระบบความคิด ความเช่ือ สุขภาพอนามัย สิทธิ สัญชาติ และความเปนไทย ฯลฯ ของกลุม
ชาติพันธุมอแกนท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีท้ังท่ีเปนไปในเชิงบวกและเชิงลบตออัตลักษณดั้งเดิม
ของกลุมมอแกน ผลกระทบจากการทํางานพัฒนาตามแนวทาง นโยบายของแตละกลุม หนวยงาน 
หรือองคกรนั้น สามารถกลาวถึงไดดังตอไปนี้ 
 
1. ผลกระทบจากการพัฒนาโดยภาครัฐ: สํานึกหรือหนาที่ 
 

 การทํางานพัฒนา ชวยเหลือ และสงเคราะหกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
จังหวัดระนอง ของหนวยงานภาครัฐภายในจังหวัดนั้น มีการดําเนินงานเปนสองสวนหลักๆ คือ 
สวนท่ีหนึ่ง ไดแก หนวยงานท่ีทํางานกับกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมาตั้งแตกอนเกิด
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไมไดมีการคํานึงถึงเรื่องของสัญชาติและ
ความเปนไทยแตอยางใด ไดแก ดานการสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา และโรงพยาบาลระนอง ดานการศึกษา 
โดยโรงเรียนบานเกาะเหลา และโดยบุคคลากรดานการปกครองในพ้ืนท่ีคือ ผูใหญบานเกาะเหลา  

สวนท่ีสอง ไดแกหนวยงานท่ีเขามาปฏิบัติงานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 โดยอยูภายใตรูปแบบของคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดของโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสิทธิและสัญชาติไทย คือ ท่ีวา
การอําเภอเมืองระนอง หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสวัสดิการและความม่ันคง คือ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนอง หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย คือ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง และหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ
ปกครองในพ้ืนท่ีคือ สํานกังานเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ซ่ึงหนวยงานท่ีเขามาปฏิบัติงานในสวน
นี้จะทําหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัด เปนการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายจากสวนกลาง  

ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจากท้ังสองสวนดังกลาวท่ีมีผลตอกลุมชาติพันธุ  
มอแกนนั้น สามารถกลาวถึงรายละเอียดไดตามภาระหนาท่ีและการปฏิบัตงิานของแตละหนวยงาน
ดังนี้ 
 
         1.1 ศูนยวัฒนธรรมชาวเล: ผลลัพธตามหนาที่ 
 

 การปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดานวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุมอแกนโดยตรงนั้น ไดปฏิบัติงานภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิต
ชาวเล ในฐานะเลขานุการของโครงการดังกลาว ทําให สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมีหนาท่ีหลักในการ
ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการดําเนินโครงการฯ สวนการลงปฏิบัติงาน
เองในพ้ืนท่ีคือ “การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเล” ขึ้น ณ โรงเรียนบานเกาะเหลา โดยใชอาคารเรียน
ของโรงเรียนบานเกาะเหลาเปนสถานท่ีจัดแสดง และรวบรวมขอมูลเพลงพ้ืนบานของกลุมมอแกน
เพ่ือใหสอดรับกับมาตรการฟนฟูระยะส้ันภายใน 6-12 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีในโครงการฟนฟู
วิถีชีวิตชาวเล  
 ในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเลขึ้นมาเพ่ือจัดแสดงอุปกรณในการดํารงชีพแบบดั้งเดิม
ของชาวเลนั้น เปนเพียงสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเทานั้น ซ่ึงกอนหนานี้ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดไมไดเขามาดูแลวิถีชีวิตชาวมอแกนแตอยางใด 
ดวยเหตุท่ีกลุมมอแกนไมไดเปนบุคคลท่ีอยูในขอกฎหมายวาดวยเรื่องสัญชาติและความเปนไทย 
ขอบขายภาระหนาท่ีของงานจึงไมครอบคลุมถึงชนกลุมนี ้

ฉะนั้น การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเลขึ้นมา จึงเปนเสมือนสถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของ
ดั้งเดิมของชาวมอแกนท่ีผูปฏิบัติงานมีความเห็นรวมกันวา “ควรแกการอนุรักษไว” ไมไดเกิดขึ้น
จากความตองการและสํานึกของชาวมอแกนอยางแทจริง และไมไดมีการสรางสํานึกใหตระหนักถึง
คุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมของมอแกนใหกับชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกแตอยางใด การ
ปฏิบัติงานดังกลาวเปนเพียงหนาท่ีท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตองปฏิบัติตามนโยบายและ
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โครงการท่ีทางกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูริเริ่มขึ้นใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวเทานั้น จึง
เปนผลใหการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมชาวเลเปนความตองการของผูปฏิบัติงานมากกวาความ
ตองการของชุมชนเอง ชาวมอแกนเกาะเหลาหนานอกกลุมหนึ่งกลาววา “พวกตน (ชาวมอแกน) ไม
เห็นรูเรื่องเกี่ยวกับการตั้งศูนยวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาเลย และไมเห็นวาจะเก็บพวกของเกาๆ ไป
ทําไม” ทัศนะดังกลาวมานี้ยอมสงผลใหการขับเคล่ือนศูนยวัฒนธรรมชาวเลใหมีชีวิต ยั่งยืน และ
เปนแหลงเรยีนรูในวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมอแกนแกชนรุนหลัง จึงเปนส่ิงท่ีกระทําไดยากยิ่ง 
 
         1.2 บัตร สิทธิการรักษา และสุขภาพ: สํานึกแหงความเทาเทียม 
 

 การดูแลดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลแกชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
เปนหนาท่ีปฏิบัติของหนวยงานดานการสาธารณสุขโดยตรง ซ่ึงมีการปฏิบัติงานมาตั้งแตกอนเกิด
เหตุการณสึนามิตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดแก  

1. สถานีอนามัยตําบลปากน้ํา เปนหนวยงานท่ีดูแลการรักษาพยาบาลและอาการเจ็บปวย
เบ้ืองตนแกชาวมอแกนแบบใกลชิดท่ีสุด ท้ังเปนฝายปฏิบัติการในเชิงรุกลงไปรักษาพยาบาลใน
พ้ืนท่ี และเปนฝายรอใหการรักษาพยาบาลอยูท่ีสถานีอนามัย การปฏิบัติงานของสถานีอนามัยตําบล
ปากน้ํากับกลุมชาวมอแกนซ่ึงถือเปนกลุมท่ีอยูนอกเหนือขอบขายภาระงานนั้น มีการดําเนินงาน
เชนเดียวกับกลุมคนท่ีมีสัญชาตไิทย และแรงงานตางดาวท่ีขึ้นทะเบียนไว โดยมีแนวคิดท่ีตั้งอยูบน
หลักมนุษยธรรม เปนผลใหสุขภาพอนามัยของชาวมอแกนดีขึ้นเปนลําดับ เชน สามารถควบคุม
โรคติดตอรายแรงได ควบคุมจํานวนประชากรไมใหเพ่ิมไดมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงการไมเลือก
ปฏิบัติตอกลุมคนท่ีไมไดมีการรับรองจากรัฐชาตไิทยใหเปนพลเมืองท่ีถูกตองตามกฎหมาย และการ
ลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทําใหชาวมอแกนมีความกลาท่ีจะเขาพบแพทยในเมืองมากขึ้นกวาท่ีจะรอรับ
การรักษาในพ้ืนท่ีเพียงฝายเดียว 

2. โรงพยาบาลระนอง ถือเปนหนวยงานภาคปฏิบัติอีกแหงหนึ่งท่ีใหการรักษาพยาบาล โดย
ชาวมอแกนจะมาใชบริการก็ตอเม่ือมีอาการเจ็บปวยรุนแรง หรือทางสถานีอนามัยตําบลปากน้ําสง
ตัวเขามารับการรักษา และดวยการมีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขใหชาวมอแกนซ่ึงไดรับบัตร 
“คนไรสถานะทางทะเบียน” ทําใหชาวมอแกนเขาใชบริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมากขึ้น 
เปนการเพ่ิมสิทธิและโอกาสท่ีจะเขาถึงการรักษาพยาบาลไดอยางทันทวงทีมากขึ้น ซ่ึงสามารถลด
อัตราการเสียชีวิตของชาวมอแกนลงได 

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุมงานสาธารณสุขชายแดน) และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมืองระนอง เปนหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือและดูแลดานสุขภาพแกชาวมอแกนเชนกัน 
แตจะเปนไปในลักษณะของงานเชิงนโยบายมากกวาการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติโดยตรง มีการกําหนดแนว
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ทางการดําเนินงานตางๆ สนับสนุนงบประมาณลงไปยังหนวยงานภาคปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือใหชาว
มอแกนเขาถึงการรักษาพยาบาลไดมากท่ีสุด 
 ในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติจริงของหนวยงานดานการ
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกนั้น ปจจัยหลักท่ีเอ้ืออํานวย
ใหการดําเนินงานบรรลุผลไดคือ สํานึกในความเทาเทียมกันของความเปนมนุษยท่ีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีอยู ท่ีชวยใหกลุมชาวมอแกนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดอยางท่ัวถึง โดยไมมี
การแบงแยกดวยกรอบของการท่ีจะตองเปนผูมีสัญชาติไทย และยังชวยเพ่ิมความกลาท่ีจะพูดคุยกับ
บุคคลภายนอกใหกับชาวมอแกนมากขึ้น โดยเฉพาะกับหนวยงานภาครัฐท่ีมีมิติความสัมพันธใน
แนวดิ่งเสมอ รวมท้ังกลาท่ีจะใชสิทธิจากบัตรท่ีทางภาครัฐกําหนดขึ้นเพ่ือประโยชนท่ีตนเองพึงจะ
ไดรับ ซ่ึงเปนการเปดพ้ืนท่ีในดานสิทธิและโอกาสทางสังคมใหแกชาว   มอแกน ท่ีถูกมองจาก
สังคมภายนอกวา เปนกลุมคนท่ีขาดโอกาสทางสังคมในการรักษาพยาบาลมากอน และยิ่งมีการ
ดําเนินงานภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น ท้ัง
การสนับสนุนดานงบประมาณ และการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหเอ้ือประโยชนแกกลุม
มอแกนไดมากท่ีสุด 
 
         1.3 สัญชาติและความเปนไทย: ผลลัพธสองแงมุม 
 

 การดําเนินงานดานสัญชาติไทยใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนในจังหวัดระนอง (เกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม) การปฏิบัติงานของอําเภอเมืองระนอง ในประเด็นการสํารวจบุคคลไมมี
สถานะทางทะเบียนท้ังกอนและหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 ภายใตโครงการเรงรัดการให
สถานะทางกฎหมายกับบุคคลท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย ตามยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ทําใหชาวมอแกนเปนท่ีรูจักและมีตัวตนอยูในสังคมมากขึ้นกวา
การเปนเพียงแคชนกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูในเรือ สกปรก และดื่มเหลาจนเมามายตลอดท้ังวันตามการ
รับรูของคนในสังคมเมืองระนองโดยท่ัวไป 
 การใหสัญชาติไทยกับชาวมอแกนท่ีดําเนินงานโดยทางอําเภอเมืองระนอง (ปฏิบัติงาน
รวมกับมูลนิธิกระจกเงา) นั้น มีการดําเนินงานตามกฎหมายหลายมาตราเพ่ือใหชาวมอแกนท่ีมี
คุณสมบัติตามขอกฎหมายท่ีบัญญัติไวสามารถเขาสูกระบวนการขอสัญชาติไทยได การปฏิบัติงาน
ดังกลาว แมจะใหชาวมอแกนไดสิทธิแหงการดํารงอยูภายในขอบเขตรัฐชาติไทยไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือผลของการศึกษา การรักษาพยาบาล การประกอบ
อาชีพสรางรายไดและความม่ันคงในชีวิตท่ีมีมากขึ้น  ซ่ึงสงผลในแงบวกตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันก็ตาม แตสิทธิตางๆ ท่ีชาวมอแกนแตละคนจะไดรับซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป
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ตามขอกฎหมายของการไดมาซ่ึงสัญชาติไทย อาจกอเกิดความเหล่ือมลํ้าและสรางอํานาจท่ีเหนือกวา 
ต่ํากวาภายในกลุมมอแกนดวยกันเองได ซ่ึงสภาพการณดังกลาวนี้ขัดแยงกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาว
มอแกนท่ีเคยอยูรวมกันแบบเทาเทียม ผูนํากลุมเปนเพียงสัญลักษณไมไดมีอํานาจท่ีเหนือกวาสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในชุมชนแตประการใด  

นอกจากนั้นยังอาจสงผลถึงการเดินทางขามแดนระหวางชาวมอแกนดวยกัน กลาวคือ ชาว
มอแกนเกาะเหลาจะมีการติดตอกับญาติพ่ีนองมอแกนท่ีอาศัยอยูฝงพมา และสามารถเดินทางไปมา
หาสูกันไดโดยไมตองมีบัตรผานแดน เนื่องดวยความเขาใจของทหารชายแดนท้ังสองฝายวามอแกน
เปนชนกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยและเดินทางอยูในเขตนานน้ําไทย-พมามาเปนระยะเวลาอันยาวนาน แต
การไดรับบัตรประชาชนและสัญชาติไทยอาจมีผลใหการเดินทางขามพรมแดนไทย-พมาของกลุม
ชาวมอแกนตองมีการทําบัตรผานแดน นําสูการเสียคาใชจายท้ังคาบัตร คาผานแดน เปนตน ชาว  
มอแกนซ่ีงเปนผูท่ีมีรายไดนอยอยูแลว การตองเสียคาใชจายเพ่ือผานแดนจึงถือเปนภาระท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้น อาจสงผลใหการไปมาหาสูกันลดนอยลง ทําใหระบบเครือญาติและการติดตอกันระหวางชน
ชาวมอแกนของท้ังสองประเทศท่ีเปนคนกลุมเดียวกัน มีความหางเหินกันมากขึ้น และอาจเปนการ
ริดรอนโอกาสในการเขารวมพิธีกรรมสําคัญตางๆ ของเครือญาติอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงสงผลในแงลบตอ
วิถีชีวิตและความคิดความเช่ือแบบดั้งเดิมของชาวมอแกนได 
 การไดรับบัตรประชาชนและสัญชาติไทยของชาวมอแกนเกาะเหลาจึงมีผลลัพธท้ังในแง
บวกและแงลบตามท่ีกลาวมา แตโดยสวนใหญแลวชาวมอแกนยังคงตองการสิทธิในการเปนบุคคล
ผูมีสัญชาติไทยเพ่ือโอกาสในการเขาถึงสิทธิและบริการตางๆ ทางสังคม ซ่ึงนําสูความม่ันคงในการ
ดํารงวิถีชีวิตประจําวัน 
  

         1.4 สวัสดิภาพและการคงอยู: เร่ิมตนและจบลงที่โครงการ 
 

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระนอง เปนหนวยงานท่ีเขามา
ดูแลดานสวัสดิภาพและความม่ันคงใหกับชาวมอแกนในชวงหลังการเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิต
ชาวเล ซ่ึงกอนหนานั้นไมไดลงมาดูแลชนกลุมนี้แตประการใดดวยประเด็นเกี่ยวกับการไมมีสัญชาติ
ไทยของชาวมอแกน แมกระท่ังหลังเหตุการณสึนามิซ่ึงมีหนวยงานเขามาใหความชวยเหลือดาน
สวัสดิการและสรางความม่ันคงแกชาวมอแกนในดานตางๆ อยางมากมาย ทาง พมจ.ระนองก็ยังคง
ไมไดมีแนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงานกับกลุมมอแกน แสดงใหเห็นวากรอบการปฏิบัติงาน
หรือหนาท่ีในการใหความชวยเหลือนั้นอางอิงอยูกับขอกฎหมายเพียงเทานั้น แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานท่ีลาชาพอสมควร 
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 อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของโครงการฟนฟูวิ ถีชีวิตชาวเล ซ่ึง พมจ.ระนองเปน
คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดดวยนั้น สงผลใหมีการดําเนินงานในฐานะของผูประสาน
ความรวมมือระหวางองคกรภาคเอกชนคือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) กับทางคณะ
ปฏิบัติงานระดับจังหวัด เพ่ือเขามาดูแลเรื่องการสรางบานม่ันคงใหกับกลุมมอแกน และมีการจัดตั้ง
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขึ้น ทาง พมจ.ระนองก็ยังคงไมไดมีการปฏิบัติงานโดยตรง
กับชาวมอแกน เนื่องดวยสถานภาพของกลุมมอแกนท่ียังไมได “เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย” อยาง
ครบถวนสมบูรณตามขอกฎหมายของกระทรวงท่ีไดบัญญัติไว 

การดําเนินงานของ พมจ.ระนองท่ีกลาวมาขางตน ยังสอดรับกับมาตรการดําเนินงานระยะ
ส้ัน 6-12 เดือน ภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงานของ พมจ.ระนองเปน
อยางมาก กลาวคือ ทําใหเกิดความคลองตัวในการเบิกจายงบประมาณในการใหความชวยเหลือโดย
ไมตองอางอิงถึงเรื่องสถานภาพบุคคลผู มีสัญชาติไทยของชาวมอแกน  และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานไดมากขึ้นดวย การดําเนินงานในฐานะของผูประสานงานไดมีการปรับเปล่ียน
มาเปนผูปฏิบัติงานโดยตรงกับชาวมอแกน ผลลัพธท่ีออกมาจึงอาจจะพัฒนาชีวิตความเปนอยู สราง
ความม่ันคง การคงอยู และลดอัตราการเส่ียงในการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวมอแกนลงได แม
จะเปนการดําเนินงานภายใตโครงการท่ีตองส้ินสุดลงภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวก็ตาม 
 
         1.5 การศึกษาโดยไมแบงแยก: ความเทาเทียมในการเรียนรู 
 

 งานดานการศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในจังหวัดระนองท่ีปฏิบัติกับกลุมชาติพันธุ
มอแกนมาตั้งแตกอนชวงเหตุการณสึนามิและโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลจะเกิดขึ้นนั้น ถือไดวา
เปนงานท่ีมีผลสําเร็จอยางนาพอใจงานหนึ่ง และไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนมอแกนเปนอยาง
ดีคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง โรงเรียนบานเกาะเหลา โรงเรียนสตรีระนอง และศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง ซ่ึงสามารถกลาวถึงรายละเอียด
ของผลการปฏิบัติงานไดดังนี ้

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในเชิงนโยบายมากกวา
การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง คือใหการสนับสนุนในดานตางๆ ท้ังงบประมาณ อุปกรณการเรียน ชุด
นักเรียน เปนตน ใหกับเด็กมอแกนท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลา ซ่ึงถือเปนการสรางความพรอมใน
เบ้ืองตนใหกับเด็กมอแกนท่ีจะมีชุดนักเรียนใสไปโรงเรียน มีหนังสือแบบเรียน อุปกรณการเรียน
เชนเดียวกับเด็กไทย กอเกิดความรูสึกท่ีไมดอยกวา หรือขาดแคลนของเด็กมอแกนเม่ือเปรียบเทียบ
กับเด็กไทยท่ีเรียนหนังสืออยูในหองเดยีวกัน ดังท่ีเด็กมอแกนคนหนึ่งกลาววา “เราก็มีเหมือนกับท่ี
เด็กไทยมี ชุดนักเรียน ดินสอ ยางลบ หนังสือ รูสึกวามีเหมือนเขา ก็อยากไปเรียน” จากคําพูด
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ดังกลาวสะทอนใหเห็นมุมมองของเด็กมอแกนสวนหนึ่งท่ีมองตนเองวา เปนผูขาดแคลนและไมเทา
เทียมกับเด็กไทยท่ีเรียนหนงัสือดวยกัน ซ่ึงเปนปจจัยประการหนึ่งแมจะไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหเด็ก
มอแกนขาดเรียนในชวงท่ีผานมาก็ตาม 

2. โรงเรียนบานเกาะเหลา ถือเปนสถานศึกษาท่ีมีความใกลชิดกับเด็กมอแกนมากท่ีสุด โดย
กลุมเด็กมอแกนสวนใหญจะเขารับการศึกษาตั้งแตช้ันอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ี
โรงเรียนบานเกาะเหลาแหงนี ้การเขาสูการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางเปนทางการของกลุมเด็ก 
มอแกน ทําใหตองมีการปรับตัวระหวางเด็ก 2 กลุมท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานภาษาและ
วัฒนธรรมคือ กลุมเด็กไทยและเด็กมอแกน เพ่ือท่ีจะสลายเสนแบงระหวางเด็กสองกลุมออกใหได 
คือการสรางความเทาเทียมในหองเรียน ไมมีการแบงแยกการเรียนการสอนระหวางเด็กไทยและเด็ก
มอแกน สรางกิจกรรมท่ีทําใหเด็กท้ังสองกลุมมีปฏิสัมพันธและใกลชิดกันมากขึ้น เชน กิจกรรมพ่ี
สอนนอง เกมคูบัดดี้ระหวางเด็กไทยกับเด็กมอแกน เปนตน ะบบการศึกษาท่ีพยายามสรางความเทา
เทียมกันใหเกิดขึ้นระหวางเด็กท้ังสองกลุมท่ีมีความตางในหลากหลายมิติของการดํารงวิถีชีวิตนั้น 
นอกจากตัวเด็กเองแลว ปจจัยสําคัญคือ ครูผูสอนและพอแมผูปกครอง 
 ครูผูสอน พยายามใหความสําคัญและเอาใจใสในการดูแลเด็กมอแกนในดานตางๆ 
นอกเหนือจากการเรียนหนังสือท่ีดีขึ้นกวาเดิม เชน ดานสุขอนามัย มีการอาบน้ํา ทําความสะอาด
รางกายใหกับเด็กมอแกนกอนท่ีจะเขาหองเรียน เปนผลใหเด็กไทยท่ีเคยมองเด็กมอแกนวาสกปรก 
แตงกายไมสะอาด และไมตองการปฏิสัมพันธดวยนั้น สามารถใกลชิดและหยอกลอกันได ดาน
ภาษาการส่ือสาร ครูโรงเรียนบานเกาะเหลาพยายามท่ีจะเรียนรูภาษามอแกนใหไดตอเนื่องและมาก
ท่ีสุด เพ่ือประโยชนตอการส่ือสารกับเด็กมอแกนท่ียังไมสามารถพูดและฟงภาษาไทยไดอยางเขาใจ 
เปนตน ซ่ึงแนวทางการปฏิบัติของครูผูสอนดังกลาว เปนความพยายามในการผสมผสานลและ
ลายเสนแบงทางพรมแดนชาติพันธุระหวางเด็กมอแกนกับเด็กไทย และเด็กมอแกนกับครูผูสอน ทํา
ใหเกิดประสิทธิพลในการเรียนรูมากขึ้น 

สวนพอแมผูปกครอง ก็มีการปรับเปล่ียนทัศนคติตอการเรียนหนังสือของบุตรหลานของ
ตนเอง จากเดิมท่ีเคยตอตานแนวทางการสอนหนังสือและการปฏิบัติของครูโรงเรียนบานเกาะเหลา
ท่ีมีตอกลุมเด็กมอแกนวาเปนไปในทางลบ เชน การไมเอาใจใสตอการเรียนหนังสือของเด็ก เรียน
หนังสือไปก็ไมมีประโยชนเนื่องจากเม่ือโตขึ้นตองออกมาชวยพอแมทํางาน กลัวโดนกล่ันแกลงจาก
เพ่ือนนักเรียนไทย เปนตน อีกท้ังภายหลังเหตุการณสึนามิ ความชวยเหลือท่ีเขามาในชุมชนเกาะ
เหลาเปนจํานวนมาก ไดสงผลใหพอแมของเด็กมอแกนไมยอมใหบุตรหลานไปโรงเรียนเพียงเพ่ือ
ตองการรอรับของบริจาคเทานั้น ซ่ึงมีการพูดคุยระหวางครูกับพอแมเด็กมอแกน มีการปรับความ
เขาใจและมุมมองตอการเรียนหนังสือวามีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันในอนาคตของ
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เด็กๆ พรอมท้ังการสรางความเช่ือม่ันของครูท่ีมีใหกับพอแมเด็กมอแกนในการเขมงวดดานการ
เรียน จึงมีผลใหความคิดเห็น มุมมองในแงลบ เปล่ียนมาสูความเห็นชอบและทัศนคติในแงบวกตอ
การศึกษาท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาของบุตรหลานตนเอง 

3. โรงเรียนสตรีระนอง เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในตัวเมืองระนองท่ีมี
บทบาทตอการรับนักเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทย เชน กลุมไทยพลัดถ่ิน ตามนโยบายของโรงเรียนท่ีเปด
ใหเด็กท่ีมีเลข 13 หลัก ไมวาจะขึ้นตนดวยเลขใดก็ตาม ไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกับนักเรียนผูมี
สัญชาติไทยโดยท่ัวไป รวมถึงกลุมเด็กมอแกนจากโรงเรียนบานเกาะเหลาดวย ทําใหตองมีการ
ปรับตัวกับสภาพทางสังคม เพ่ือนใหม การเรียนการสอนท่ีเขมขนขึ้น และการดํารงชีวิตประจําวันท่ี
แตกตางจากการอาศัยอยูบนเกาะเหลา ซ่ึงเด็กมอแกน 3 คนสามารถปรับตัวเขากับโรงเรียนใหมได
คอนขางรวดเร็ว ยังคงเหลือเพียงเด็กชายชาวมอแกนอีกคนหนึ่งท่ีไมสามารถเขากับกลุมเพ่ือนได อีก
ท้ังยังโดนดูถูกจากกลุมเพ่ือนนักเรียนคนไทยดวย ทําใหไมสามารถเรียนหนังสือตอไปได จึงตอง
ออกจากโรงเรียนและกลับมาอยูท่ีเกาะเหลาตามเดิม โดยเด็กมอแกนคนนั้นกลาววา “ชวงท่ีผมเรียน 
เพ่ือนก็ลอวาเราเปนพมาบาง ไมใชคนไทยบาง บางครั้งก็โดนแกลง เลยไมอยากเรียนแลว” อคติทาง
ชาติพันธุท่ีสะทอนจากคําพูดดังกลาว ทําใหเกิดความรูสึกในการแบงแยกและการโดนดูถูกเหยียด
หยามจากเพ่ือนในสังคมใหมคอนขางชัดเจน ภาวะความกดดันจากสังคมรอบขางจึงทําใหเด็กชาย
ชาวมอแกนตองถอนตัวจากการเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนนี ้
 แตก็มีผลลัพธในอีกดานหนึ่งจากการเขาโรงเรียนใหมในตัวเมืองระนอง ท่ีทําใหเด็กชาว 
มอแกนมีความรูสึกถึงการเปนคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ด.ญ.กระตาย ประมงกิจ กลาววา “ตั้งแตเขามา
เรียนท่ีระนอง มีเพ่ือนเปนคนไทยท้ังหมด เราเองก็รูสึกวาเปนคนไทยไปดวย ไมไดรูสึกวาเปนชาว
มอแกนเลย แตพอกลับบานท่ีเกาะเหลาในชวงวันหยุด เราก็ยังคงเปนมอแกนเหมือนเดิม พูดภาษา
มอแกน กินอยูแบบเดิมได” แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมทางสังคมมีผลตอความรูสึกสํานึกในการ
เลือกบทบาทท่ีตนเองจะแสดงออกมาเพ่ือการดํารงอยูใหไดในสังคมนั้นๆ  

4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง  ไดเขามา
ปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนในพ้ืนท่ีเกาะเหลาภายหลังชวงเหตุการณสึนามิ  มีกลุมเปาหมายอยูท่ีกลุม
ผูใหญชาวมอแกนท่ีอยากจะเรียนรูหนังสือไทยซ่ึงจะเนนท่ีการอานและเขียนภาษาไทย เรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากชาวมอแกน ผล
จากการปฏิบัติงานโดยไดรับความรวมมือจากองคกรพัฒนาเอกชนดวยนั้น ทําใหผูใหญชาวมอแกน
มีกระบวนการเรียนรูหนังสือไทยอยางเปนระบบ คนท่ีไมเคยเรียนรูหนังสือไทยมากอน เริ่มอาน
และเขียนตัวอักษรไทยไดบาง สวนผูท่ีเคยเรียนหนังสือไทยมาบางแลว ก็ถือเปนการขัดเกลาและ
เสริมตอส่ิงท่ีมีอยูในตัวเองใหมีความเขาใจอยางถองแทมากขึ้น 
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 ผลจากกระบวนการดําเนินงานดานการศึกษาใหกับชาวมอแกนของท้ัง 4 หนวยงานภาครัฐ
ขางตน ซ่ึงมีการทํางานท้ังกอนและหลังเหตุการณสึนามิ ไดสอดรับกับมาตรการระยะส้ันตาม
โครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล เชน การสงเสริมดานการศึกษาแกเด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอยาง
ตอเนือ่ง การสงเสริมดานภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวเล เปนตน แตยังไมเห็นผลไดอยาง
ชัดเจนมากนัก เนื่องจากในชวงเวลาของการศึกษานั้นการดําเนินงานตามนโยบายยังคงอยูในชวง
ของการเริ่มตน ซ่ึงกระบวนการใหการศึกษาชาวมอแกนท้ังเด็กและผูใหญดังกลาว เปนความ
พยายามในการสรางสํานึกความเปนไทยใหเกิดขึ้นผานกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะตางๆ 
เพ่ือรองรับตอการใชชีวิตประจําวันของชาวมอแกนท่ีตองมีการติดตอกับสังคมเมืองมากขึ้น อีกท้ัง
ยังสงผลใหชาวมอแกนมีความกลาท่ีจะส่ือสารเพ่ือเขาถึงสิทธิประโยชนทางสังคมซ่ึงเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวมอแกนใหดีขึ้นได และยังปองกันการถูกหลอกลวงจากคูปฏิสัมพันธตางกลุม
ทางสังคม เชน คนไทยในเมืองระนอง องคกรพัฒนาเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐไดดวย  
 
         1.6 น้ํา พ้ืนที่อยูอาศัย: ความถูกตองที่ตองรอคอย 
 

 การเขามาดูแลเรื่องพ้ืนท่ีอยูอาศัยและน้ําในการอุปโภคบริโภคสําหรับชุมชนมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอกของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง เกิดขึ้น
หลังจากมีโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลเม่ือป พ.ศ. 2552 ท่ีผานมา ซ่ึงผลจากการปฏิบัติงานท้ังสอง
สวนสามารถกลาวถึงไดดังนี้ 

        1. การจัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนเกาะเหลาใหเปนพ้ืนท่ีพิเศษ เนื่องจากชาว
มอแกนอาศัยอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและเปนพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลดวยนั้น ทําใหเสมือนหนึ่งวา
ชาวมอแกนไดบุกรุกพ้ืนท่ีดังกลาวในการตั้งบานเรือนท่ีอยูอาศัย ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ จึงเขามาดําเนินงานใหพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนเกาะเหลาดังกลาวกลายเปนพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือ
ปองกันขอกลาวหาในการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงขณะทําการศึกษา (พ.ศ. 2553) การ
ดําเนินงานกําลังอยูในขั้นตอนของการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับกระทรวง เพ่ือส่ังการ
หนวยงานภายใตสังกัดใหดําเนินการแบบควบคูไปกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ จ.ระนอง 

        2. การจัดการน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคของชุมชน อยูภายใต “โครงการขุดเจาะบอ
น้ําบาดาลและกอสรางระบบประปาบาดาล” ซ่ีงการดําเนินงานตามโครงการขุดเจาะฯ ดังกลาว
ในชวงของการศึกษานี้ยังอยูในขั้นตอนของการเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนท่ีดําเนินงานในดานนี้ 
เขามาประมูลโครงการภายใตวงเงิน 1,900,000 บาท  
 การปฏิบัติงานของ สนง.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ เปนไปตามนโยบายและแนวทางการทํางาน
ของคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ซ่ึงสอดรับกับมาตรการระยะส้ันตามโครงการฟนฟูวิถี
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ชีวิตชาวเล มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ดวยการจัดทําโฉนดชุมชนเพ่ือ
เปนเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษ สําหรับกลุมชาวเล โดยใหมีการพิสูจนสิทธิในท่ีอยูอาศัยของ
ชุมชนผานภาพถายทางอากาศและดวยวิธีอ่ืนๆ ท่ีไมใชเอกสารสิทธิแตเพียงอยางเดียว และให
แตงตั้งอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดินเพ่ือการพิสูจนท่ีดินชุมชนชาวเลเปนการเฉพาะ (ปฏิบัติงาน
รวมกับกระทรวงมหาดไทย) การใหชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมง หาทรัพยากรตามเกาะตางๆ 
ได และเสนอผอนปรนพิเศษในการประกอบอาชีพประมงท่ีใชอุปกรณดั้งเดิมของกลุมชาวเลในการเขา
ไปทํามาหากินในพ้ืนท่ีอุทยานและเขตอนุรักษอ่ืนๆ และกันพ้ืนท่ีจอด ซอมเรือ เสนทางเขา–ออกเรือ 
เนื่องจากสวนมากทับซอนกับพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียว  จึงเกิดความขัดแยงกันเปนระยะๆ รวมถึงการ
ควบคุมเขตการทําประมงอวนลากและอวนรุนใหเปนไปตามขอตกลงอยางแทจริง 
 การดําเนินงานของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง ในการ
จัดการพ้ืนท่ีอยูอาศัยใหมีความถูกตองตามขอกฎหมาย ไมใหเปนกลุมท่ีไดช่ือวาบุกรุกพ้ืนท่ีปา
สงวนแหงชาต ิและเรื่องการขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหมีไวใชไดตลอดท้ังป ซ่ึงงานท้ังหมดเปนหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติและยังคงอยูในชวงของการรอประสาน แมจะไมมีผลตอชาวมอแกนบานเกาะเหลามาก
นัก แตถือเปนการสรางความหวังในการมีน้ําบาดาลใชอยางท่ัวถึง และมีความถูกตองในท่ีดินท่ีอยู
อาศัยอยางแทจริง 
 
         1.7 การดูแลและชวยเหลือ: ความสัมพันธและหนาที ่
 

 การดูแลทุกขสุขรวมท้ังปญหาเรื่องรองเรียนตางๆ ของชาวมอแกนเกาะเหลา ผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงคือ ผูใหญบานและเทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ ในสวนของผูใหญบานเกาะเหลา
ทําหนาท่ีดูแลและใหความชวยเหลือชาวมอแกนในเรื่องราวตางๆ ของการดํารงวิถีชีวิตประจําวัน 
และดวยความสัมพันธสวนตัวระหวางผูใหญบานกับชาวมอแกนท่ีมีการเปล่ียนผันไปตาม
สถานการณทางสังคมท้ังกอนและหลังเหตุการณสึนามิซ่ึงมีความแตกตางกันออกไป กลาวคือ กอน
เหตุการณสึนามิความสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับคนเกาะเหลาหนาในรวมถึงตัวผูใหญบานเอง
ดวยนั้น ยังคงมีความแนนแฟนกันเปนอยางดี แตเม่ือครอบครัวคนไทยท่ีมีปญหากับคนเกาะเหลา
หนาในไดยายเขามาอยูกับชาวมอแกน และกลายเปนผูมีอํานาจในชุมชนมอแกนอยางผูกขาด อีกท้ัง
หลังการเกิดเหตุการณสึนามิ ความชวยเหลือจากองคกรตางๆ เขามาในชุมชนมอแกนเกาะเหลาหนา
นอกอยางมากมายซ่ึงแตกตางจากชุมชนคนไทยฝงเกาะเหลาหนาใน และการลดลงของทรัพยากร
ทางทะเล จนมีกรณีขัดแยงกันขึ้นเปนผลใหความสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับคนไทยฝงเกาะ
เหลาหนาในรวมถึงผูใหญบานเองดวยหางเหินกัน ทําใหการใหความชวยเหลือชาวมอแกนเปนเพียง
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หนาท่ีปฏิบัติมากกวาระบบความสัมพันธสวนตัวกับชนกลุมนี้ดังเชนกอนเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 
2547 ท่ีผานมา 
 อีกหนวยงานหนึ่งคือ เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
บทบาทเปนเพียงผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในชวงกอนเกิด
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 เนื่องดวยปญหาในขอกฎหมายท่ีไมเอ้ือตอการใชงบประมาณเพ่ือ
สรางสรรคกิจกรรมการชวยเหลือและพัฒนาชาวมอแกน กลาวคือ กลุมมอแกนไมใชคนไทย ไมได
เปนผูท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย จึงไมสามารถใหความชวยเหลือไดโดยตรง แตภายหลัง
เหตุการณสึนามิ เทศบาลตําบลปากน้ําทาเรือไดเปล่ียนบทบาทมาเปนผูปฏิบัติงานโดยตรง สวนหนึ่ง
มาจากการกดดันขององคกรพัฒนาเอกชนดวย ผลจากการลงปฏิบัติงานเองของเทศบาลตําบล
ปากน้ําทาเรือทําใหชาวมอแกนไดรับความชวยเหลือมากขึ้น เชน การสงเสริมและใหความ
ชวยเหลือดานอาชีพ การปองกันและระงับโรคติดตอ การสรางศาลาเอนกประสงค เปนตน การ
ทํางานในเชิงวัตถุโดยไมไดนํางบประมาณมาใหกับกลุมมอแกนโดยตรงนั้น ทางเทศบาลตําบล
ปากน้ําทาเรือสามารถกระทําไดแตตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาเทศบาลตําบล
ปากน้ําทาเรือกอนดวย 
 การปฏิบัติงานใหความชวยเหลือและดูแลกลุมมอแกนของท้ังสองหนวยงานท่ีกลาวมา
ขางตนเปนเพียงหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย มากกวาจะเกิดจากมิติ
ความสัมพันธแบบสวนตัวระหวางผูปฏิบัติงานกับกลุมมอแกน ซ่ึงมีผลถึงความจริงจังและตอเนื่อง
ในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และชวยเหลือกลุมมอแกนไดอยางแทจริง 
 

 ผลลัพธจากการปฏิบัติงานท่ีกลาวมาท้ังหมดของหนวยงานภาครัฐท่ีมีตอกลุมชาติพันธุ    
มอแกนนั้นไดกอเกิดผลกระทบตอกลุมชาติพันธุมอแกนเอง และหนวยงานท่ีปฏิบัติในดานนั้นๆ 
ดวย ท้ังในแงบวกและแงลบ และหลังจากท่ีเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น โดยมีมาตรการ
ฟนฟูระยะส้ันท่ีดําเนินงานภายใน 6-12 เดือน เปนการแยกปฏิบัติตามหนาท่ีรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน และมาตรการฟนฟูระยะยาว 1-3 ป ในการพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษท่ี
เอ้ือตอกลุมชาติพันธุ ท่ีมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจําเพาะ เปนการประสานงานรวมกันของ
หนวยงานท้ังหมดท่ีรวมดําเนินการตามมาตรการฟนฟูระยะส้ัน ซ่ึงผลการปฏิบัตใินขณะศึกษายังคง
อยูในชวงของการเริ่มตนดําเนินงานเทานั้น และนอกจากผลลัพธจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐแลวนั้น ยังมีผลจากการปฏิบัติงานขององคกรภาคเอกชนดวย 
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2. ผลกระทบของการพัฒนาจากภาคเอกชน: ทั้งที่ตอเนื่องและหยุดชะงัก 
 

 มูลนิธิและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกท้ังในชวงกอน
เหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) นั้นมีอยูดวยกันท้ังส้ิน 4 องคกร
ซ่ึงเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวยคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ (องคกรคริสเตียน) จ.
ระนอง มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทย
จังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ และมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงแตละองคกรมีแนวทางและ
นโยบายในการปฏิบัติงานกับกลุมชาติพันธุมอแกนท้ังท่ีคลายคลึงและแตกตางกันไปตามเปาหมาย
ของแตละองคกรซ่ึงไดกลาวไวแลวในบทท่ี 3 ท่ีผานมา สวนผลลัพธของการปฏิบัติท่ีมีตอกลุมชาติ
พันธุมอแกนนั้นสามารถกลาวถึงรายละเอียดไดดังนี ้
 
         2.1 นับถือคริสต ไดแสงสวาง: ผลการชวยเหลือของคริสตจักรพระกิตติคณุฯ ระนอง 
 

 การเขามาใหความชวยเหลือ สงเคราะห และพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง เริ่มตนขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ โดย
ในชวงแรกเปนการใหความชวยเหลือแบบเรงดวน เชน อาหาร เส้ือผา เครื่องนุงหม เปนตน และยัง
มีความชวยเหลือท่ีเกี่ยวของกับวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของชาวมอแกน เชน 
การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการดํารงชีพท้ังเรือ เครื่องยนต อวนใหกับชุมชน ซ่ึงเปนแนวทางในการ
สรางรายไดใหกับแตละครอบครัวในชวงท่ียังไมไดออกเรือระเบิดอันเปนอาชีพหลักของกลุมชาว
มอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
 นอกจากการใหความชวยเหลือเปนรายครอบครัวแลวนั้น ทางคริสตจักรยังใหเครื่องปนไฟ
กับชุมชนมอแกน เพ่ือเพ่ิมแสงสวางภายในชุมชนยามค่ําคืน ครอบครัวท่ีมีฐานะหรือมีรายไดมากจะ
ซ้ืออุปกรณท่ีใหความบันเทิงภายในครอบครัว เชน โทรทัศน วิทยุ เปนตน สงผลดีในดานการเรียนรู
ภาษาไทยของชาวมอแกนท้ังการฟง พูด อาน และเขียน สามารถเปดโลกทัศน มุมมองใหมๆ ในชีวิต
ได พรอมท้ังสามารถรูทันเลหเหล่ียมของคนไทยท่ีมีการติดตอคาขายดวย แตก็มีผลในแงลบตอวิถี
ชีวิตดั้งเดิม กลาวคือ การดูโทรทัศนหรือฟงวิทยุถือเปนการรับเอาวัฒนธรรมใหมๆ เขามาในชีวิต ท้ัง
ในดานการบริโภค การแตงกาย เกิดการลอกเลียนแบบวิถีการดํารงชีวิตของคนในเมืองมากขึ้น เปน
ผลถึงการละเลยส่ือบุคคล ส่ือพ้ืนบาน เชน บุคคลภูมิปญญา ศิลปะ เพลง การละเลนพ้ืนบานของ
กลุม เปนตน และทําใหเกิดภาระคาใชจายท่ีสูงตามดวย เพราะครอบครัวใดท่ีเช่ือมตอสายไฟเขาสู
บานตนเองจะตองเสียคาน้ํามันเช้ือเพลิงคืนละ 15 บาท ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเพ่ิมเติมเขามา แตชาวมอ
แกนยินยอมท่ีจะเสียเงินเพ่ือแลกกับความสุขในยามค่ําคืนดังเชนคนในเมือง 
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 การใหความชวยเหลือของคริสตจักรพระกิตติคุณฯ ตอชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอกนั้น ไดมีการเปล่ียนแปลงจากการใหความชวยเหลือในส่ิงท่ีเปนรูปธรรมมาเปนนามธรรม คือ 
การพัฒนาบุคคลในดานความคิดโดยมีกลุมเด็กมอแกนเปนเปาหมายหลักในการทํางาน 
 จากการใหความชวยเหลือท้ังในมิติรูปธรรมและนามธรรมนั้น ไดกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดานความเช่ือของคนในชุมชน จากเดิมท่ีเคยนับถือผีบรรพบุรุษเปล่ียนไปสูการนับถือ
คริสตศาสนาจากการเผยแพรของตัวแทนคริสตจักรพระกิตติคุณฯ ท่ีเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะ
เหลา ชาวมอแกนท่ีเปล่ียนมานับถือคริสตศาสนามีอยูสองประเภทดวยกันคือ ประเภทแรก เปนผูท่ีมี
ความเล่ือมใสและตองการนับถือพระเจาของศาสนาคริสตอยางแทจริง คนกลุมนี้ไมวาจะไดรับ
ความชวยเหลือในดานตางๆ อยางตอเนื่องหรือไมประการใด ก็ยังคงนับถือศาสนาคริสตเชนเดิม อีก
ประเภทหนึ่ง เปนกลุมท่ีนับถือคริสตศาสนาเพียงเพราะเกรงวาจะไมไดรับความชวยเหลือ เม่ือ
กระบวนการดําเนินงานใหความชวยเหลือเปล่ียนแนวทางปฏิบัติจากการใหส่ิงของมาสูการพัฒนา
คนในดานความคิดและการเรียนรู ทําใหคนกลุมนี้เลิกนับถือศาสนาคริสตไปโดยปริยาย แตก็พรอม
ท่ีจะกลับมานับถือคริสตศาสนา เขาโบสถวันอาทิตยเม่ือตองการหรือเม่ือการใหความชวยเหลือ
อยางเปนรูปธรรมจากคริสตจักรพระกิตติคุณฯ กลับเขาสูชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 
 ผลการปฏิบัติงานของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนองท่ีใหความชวยเหลือกลุม     
มอแกนในหลากหลายรูปแบบ พรอมท้ังเผยแพรคริสตศาสนาดวยนั้น ทําใหชาวมอแกนมีการ
ปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตคอนขางมาก มีการรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขาสูชุมชนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงสงผลใหวิถีชีวิตดั้งเดิมเริ่มเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณแวดลอมทางสังคมท่ีมีกระแสของ
ความชวยเหลือและการพัฒนาหล่ังไหลเขามาจากภายนอก 
 

         2.2 ภารกิจอันหลากหลายของ MERCY: ผลลัพธอยูที่มอแกน 
 

 มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ MERCY เขามาปฏิบัติงานในชุมชนมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอกภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 ประมาณ 4 ป โดยมีกลุมเปาหมายใน
การทํางานคือ กลุมเด็กมอแกนกอนช้ันประถมศึกษา ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กกลุมนี้
กอนจะเขาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอไป นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝงใหเด็กมอแกนสํานึกใน
ความเปนไทย เชน การรองเพลงชาติไทยและเคารพธงชาติไทย การเคารพรักในสถาบัน
พระมหากษัตริย การรูจักระบบอาวุโส การกลาวคํา “สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ” ใหเปนนิสัย
ประจําตัว เปนตน ทําใหเด็กมอแกนเกิดสํานึกในความเปนคนไทยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจนผานกลุมเด็กมอแกนท่ีเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนในตัวเมืองระนอง 
ถึงแมวาเด็กกลุมนี้จะไมใชกลุมท่ีเขาเรียนกับทาง MERCY โดยตรง แตในบางชวงเวลาของวันหยุด
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ก็ไดเขารวมกิจกรรมท่ีศูนย MERCY ดวยเชนกัน กอปรกับการถูกปลูกฝงความเปนไทยจาก
โรงเรียน ทําใหสํานึกและระบบการคิดวาตนเองเปนคนไทยเกิดขึ้นอยางเต็มตัวเม่ือตองเผชิญหนา
และดําเนินชีวิตกับผูคนในสังคมใหมท่ีเปนคนไทยแทบท้ังส้ิน 
 การดําเนินงานดานการศึกษายังกอเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังในดานการศึกษา 
ภาษา และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมอแกน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ยังผลใหเกิดเครือขายของกลุมเด็ก
มอแกนท่ีมีความรูสึกและสํานึกในความเปนชนกลุมเดียวกัน แมจะโดนแบงแยกดวยเขตการ
ปกครองในรูปแบบของจังหวัดก็ตาม นอกจากนี้ยังไดมีการขยายขอบขายงานการศึคกษาไปยังกลุม
ผูใหญภายในชุมชนดวย จนสรางกระบวนการเรียนรูและความเขาใจในภาษาไทย อันจะเปน
ประโยชนตอการติดตอส่ือสารในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล และเปน
การปองกันการถูกหลอกลวงหรือฉอโกงจากนายทุน ทําใหผูใหญมอแกนสามารถรูเทาทันสังคม
ภายนอกไดมากขึ้น  
 นอกจากงานดานการศึกษาแลว MERCY ยังดูแลดานโภชนาการและสุขภาพของกลุมเด็ก
มอแกนดวย ท้ังในเรื่องอาหารการกิน ยารักษาโรค ซ่ึงมีผลใหพัฒนาการดานสุขภาพรางกายของเด็ก
มอแกนดีขึ้นเปนลําดับ อีกท้ังอัตราการเสียชีวิตของเด็กมอแกนจากความเจ็บปวยก็ลดลงดวย การ
รักษาพยาบาลรวมไปถึงกลุมผูใหญชาวมอแกนดวย ซ่ึงบางครั้งมีการชวยออกคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล คาเดินทาง เชน คาน้ํามัน คาเรือ ในกรณีท่ีมีอาการหนักตองเขารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาล ส่ิงเหลานีแ้สดงใหเห็นถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานดานการรักษาพยาบาลท่ีกลุมมอแกนพึงจะ
ไดรับจากการเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน  
 จากการลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของเจาหนาท่ีมูลนิธิ MERCY ไดพบเจอปญหา
หลากหลายประการ และไดใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เชน การสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนเพ่ือสรางบานหลังใหมของชาวมอแกน การมอบโองน้ําใหกับครอบครัวมอแกนไวเก็บน้ํา
ดื่มน้ําใช ปรับปรุงทําความสะอาดบอน้ําตื้นบนภูเขาภายในเกาะ สรางกิจกรรมใหเด็กมอแกนมีสวน
รวมในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้น เชน ใหเด็กมอแกนรวมกันปลูกผักสวนครัว
เอาไวรับประทานจนกลายเปนแหลงอาหารของชุมชนได และกําลังดําเนินการสรางทาเทียบเรือ
บริเวณหนาหาดเกาะเหลา เปนตน ซ่ึงผลจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท้ังในดานการศึกษา 
สุขภาพอนามัย และการดํารงวิถีชีวิตประจําวันไดรับการตอบรับจากชุมชนมอแกนเปนอยางดี 
สงผลถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่องของกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก โดยเฉพาะ
กลุมเด็กๆ ภายใตแนวความคิดท่ีวา “เด็กทุกคนตองไดรับโอกาสในการเรียนหนังสือ ตองมีสุขภาพ
ท่ีดี และตองไดรับสิทธิตางๆ ท่ีเทาเทียมกันกับผูอ่ืน” การปฏิบัติงานของ MERCY สะทอนใหเห็น
ถึงความพยายามในการควบคุมชาวมอแกนในทุกๆ ดานของชีวิตประจําวันและการสรางความเปน
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พวกเดียวกันกับตนเองใหเกิดขึ้น สรางการยอมรับจากชุมชนดวยผลผลิตท่ีเปนรูปธรรมตอชุมชน 
ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานใหมีความงายมากขึ้นในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของ MERCY ดวย 
 

         2.3 บานและสัญชาติที่ไมเรียบรอย: ภาวะหยุดชะงักของเครือขายฯ 
 

 เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเขา
มาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกตัง้แตกอนเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 แต
เปนไปในนามของโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู ซ่ึงไดพบเจอปญหาในพ้ืนท่ีมอแกน
เกาะเหลาหลากหลายประการรวมถึงปญหาดานสัญชาติไทยดวย แตไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มท่ีเนื่องดวยภาระและขอบขายขององคกรท่ีไมเอ้ือตอการใหความชวยเหลือ แตเม่ือเปล่ียน
ระบบงานมารวมขับเคล่ือนดานสัญชาติไทยกับกลุมคนไทยพลัดถ่ิน จึงไดใหความสําคัญและ
ชวยเหลือดานสัญชาติไทยกับกลุมมอแกนดวย ซ่ึงการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาของทางเครือขาย
แกปญหาสัญชาตฯิ ยังเปนการสรางฐานพลังมวลชนของชาวมอแกนโดยรวมกับกลุมไทยพลัดถ่ิน
ในการตอรองกับภาครัฐเพ่ือเรียกรองสิทธิในสัญชาติไทยท่ีกลุมชาวมอแกนและคนไทยพลัดถ่ินจะ
ไดรับตามการอางของเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ 
 แตเหตุการณสึนามิทําใหการปฏิบัติงานตองหยุดชะงักลงในชวงระยะเวลาหนึ่ง งานดาน
การเรียกรองสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนกลายเปนหนาท่ีของมูลนิธิกระจกเงา และความ
ชวยเหลือจากองคกรตางๆ ท่ีมีขึ้นอยางมากมาย สงผลใหเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ 
ตองปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานเพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีเขามาใน
ชุมชน และปญหาดานความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยกลายเปนประเด็นสําคัญท่ีเครือขายการแกปญหาคืน
สัญชาติคนไทยฯ นํามาแกไข  
 ผลจากการรวบรวมงบประมาณทําใหชาวมอแกนไดบานหลังใหมท่ีมีความม่ันคงถาวรมาก
ขึ้น แตในกรณีของฝาบานท่ีตองใชงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม บานหลังใดท่ีไมมีเงินเปนคาใชจาย
สวนนี้จะไมไดรับความชวยเหลือแตอยางใด ทําใหเห็นภาพของบานมอแกนมีท้ังท่ีกั้นฝาบานดวย
ไมอยางด ีและกั้นฝาบานดวยสังกะสี สะทอนใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัวได
อยางชัดเจน ซ่ึงอาจสรางความเหล่ือมลํ้าภายในกลุมชาวมอแกนดวยกันใหเกิดขึ้นได และเปนการ
สงเสริมใหชาวมอแกนตั้งถ่ินฐานอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลาอยางถาวรดวย 
 นอกจากปญหาเรื่องฝาไมกั้นบานท่ีไมสามารถใหความชวยเหลือไดทุกหลังคาเรือนแลว 
กรณีของรูปแบบสัดสวนภายในบานท่ีไมเปนไปตามแปลนบานท่ีวางไว รวมท้ังสะพานทางเดิน
เช่ือมตอระหวางบานท่ีอยูริมชายหาดตอเนื่องมาจนถึงบานบนฝงก็ประสบกับปญหาในการ
ดําเนินงาน มีการเรียกรองคาจางแรงงานจากชาวมอแกน แตทางเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติ
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คนไทยฯ อางถึงงบประมาณท่ีไมเพียงพอตอการจางงาน อีกท้ังการถูกกลาวหาจากชาวมอแกนถึง
ปญหาการคอรัปช่ันงบประมาณในการสรางบานของทางเครือขายการแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ 
จนมีการจัดเวทีพูดคุยและทําความเขาใจแตไมประสบผลสําเร็จ ทําใหการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะ
เหลาหนานอกตองหยุดชะงักและถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีไปโดยปริยาย 
 การถอนทีมปฏิบัติงานดังกลาวมีผลถึงการสรางบานหลังใหมท่ียังไมเสร็จสมบูรณ รวมถึง
ปญหาดานสัญชาติไทย แมจะเปนหนาท่ีของมูลนิธิกระจกเงาในการดําเนินงาน แตทางเครือขายฯ 
ในฐานะของผูปฏิบัติงานดานนี้เปนกลุมแรกๆ ก็ไมไดมีการสานงานตอใหสําเร็จดังเปาประสงคท่ี
วางไว ทําใหการปฏิบัติงานของทางเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ ไมวาจะเปนเรื่องบานหลัง
ใหมและสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนนั้นไมสัมฤทธ์ิผล และนําสูความขัดแยงระหวางชาวบานใน
ชุมชนกับทางเครือขายฯ ดวย และการถอนทีมปฏิบัติงานจากพ้ืนท่ีเกาะเหลาสวนหนึ่งมาจากการ
สรางอํานาจท่ีเหนือกวาของเครือขายฯ กับกลุมชาวมอแกน พยายามสรางการยอมรับจากคนใน
ชุมชนดวยการอางถึงประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับ แตกลับไมไดใหความสําคัญในกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนอยางแทจริง ทําใหชาวมอแกนซ่ึงไดรับการหนุนเสริมพลังจากคนนอกบนเกาะ
เหลาหนานอก เกิดการตอรองและตอตานการปฏิบัติงานของเครือขายฯ ยังผลถึงการปฏิบัติงานของ
เครือขายฯ ท่ีตองหยุดชะงักลงและถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลาดังกลาว  
 
         2.4 การไดสัญชาติไทยของชาวมอแกน: การดําเนินงานแบบตอเนื่องของกระจกเงา 
 

 ภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มูลนิธิกระจกเงาไดเขามาขับเคล่ือนและ
ผลักดันงานดานสัญชาติไทยใหกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก (รวมท้ังเกาะพยาม
และเกาะชางดวย) และมีการเขามาตั้งศูนยปฏิบัติงานท่ีจังหวัดระนอง กลายเปนการผลักดันใหเกิด
ความเขาใจในปญหาเรื่องการไรสัญชาติของชนกลุมนอยใหสังคมไดรับรูและรับทราบ พรอมท้ัง
ทํางานบนความรวมมือของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ใหเกิดนโยบาย
ภาครัฐและภาคทองถ่ินท่ีจะเขามาดูแลปญหาเรื่อง “สัญชาติ” อยางจริงจังเพ่ือใหชาวมอแกนใน
จังหวัดระนองไดรับสัญชาติไทยอยางถูกตอง  

ผลการปฏิบัติงานจากการสํารวจสถานะบุคคลดวยแบบ 89 ทําใหทราบถึงการมีตัวตนจริง
ของชาวมอแกนในพ้ืนท่ีเกาะเหลา และสามารถระบุถึงจํานวนประชากรไดอยางแนนอน โดยการ
สํารวจในครั้งนั้น ทําใหสามารถคัดแยกบุคคลชาวมอแกนออกเปนกลุมตางๆ เพ่ือเขาสูกระบวนการ
ดําเนินงานรองขอสิทธิและสัญชาติตามกฎหมายในมาตราตางๆ กลุมแรกท่ีมีการยื่นขอสถานะ
บุคคลจํานวน 28 รายคือ สถานะตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
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การดําเนินงานของมูลนิธิกระจกเงาดานสัญชาติไทยของชาวมอแกนคอนขางประสบกับ
ปญหาหลากหลายประการท้ังในสวนของกําลังคนและงบประมาณดําเนินการ จึงไดมีการ
เปล่ียนแปลงหลังจากทํางานไดระยะหนึ่งคือ การปดศูนยปฏิบัติงานท่ีระนองพรอมท้ังถอนทีม
ปฏิบัติงานกลับสูมูลนิธิกระจกเงาสํานักงานใหญ จังหวัดเชียงราย  แตไมไดยกเลิกการปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีเกาะเหลาซ่ึงเปล่ียนมาใชลักษณะการทํางานแบบชุดเฉพาะกิจ ลงมาปฏิบัติงานเปนครั้งคราว 
สงผลใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง อีกท้ังการปฏิบัติงานรวมกับทางอําเภอเมืองระนอง ทําให
ชาวมอแกนมีโอกาสไดรับสัญชาติไทยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานใหสัญชาติไทยแกชาวมอแกนของมูลนิธิกระจกเงา เสมือนหนึ่งการแบงแยก
ชาวมอแกนออกเปนกลุมตางๆ กลาวคือ การดําเนินงานในชวงของการคัดแยกบุคคลออกเปนกลุม
ตางๆ เพ่ือกดําเนินงานใหสัญชาติไทยตามขอกฎหมายตามมาตราตางๆ ซ่ึงแตละขอกฎหมายยอมมี
ความแตกตางในสิทธิและโอกาสทางสังคมท่ีชาวมอแกนจะไดรับ ซ่ึงอาจกลายเปนการสรางความ
เหล่ือมลํ้าในระบบความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีลักษณะของความเทาเทียมภายในกลุมมอแกนดวย
กันเองก็เปนได   

 ผลลัพธจากการปฏิบัติงานในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกขององคกรพัฒนา
เอกชนมีหลากหลายมิต ิมีท้ังการปฏิบัติงานท่ีมีความตอเนื่อง สามารถสรางกระบวนการเรียนรูใน
วิถีปฏิบัติประจําวันใหเกิดขึ้นไดท้ังเด็กและผูใหญ เชน การส่ือสารภาษาไทย สํานึกความเปนคน
ไทย เปนตน และการดําเนินงานท่ีตองหยุดชะงักลง ดวยปญหาความขัดแยงและขาดการทําความ
เขาใจอยางตอเนื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและคนในชุมชน สงผลใหการใหความชวยเหลือและ
พัฒนาในบางดานยังคงคางคาอยูเชนเดิม 
 

 การปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ สงเคราะห และพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะ
เหลาหนานอก จังหวัดระนองของหนวยงานท้ังภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนซ่ึงไดผลลัพธใน
หลากหลายรูปแบบดังท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น มีจุดรวมและจุดแตกตางของการปฏิบัติงานท่ีนํามาสู
ผลลัพธจากการดําเนินงานท่ีจะกลาวถึงตอไป 
 
3. ผลลัพธจากการทํางาน: จุดรวม-จุดตางแหงการปฏิบัติ 
 

 การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีนํามาสูผลลัพธท้ังท่ีตอเนื่อง 
และหยุดชะงัก หากแตลวนมีผลตอการดํารงชีวิตของกลุมมอแกนนั้น มีจุดรวมและจุดแตกตางใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถแบงแยกออกไดดังนี้คือ การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐกับภาครัฐ 
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การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน และการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนา
เอกชนกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 

         3.1 จุดรวมแหงการปฏิบัติ: 
 

           3.1.1 หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาครัฐ 
 

 ผลการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐท่ีมีตอกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมี
หลากหลายมิต ิแตมีจุดรวมในการทํางานท่ีสามารถกลาวไดคือ 
         การประสานความรวมมือในเชิงนโยบาย ดวยมาตรการปฏิบัติงานท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาวภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ทําใหเกิดการประสานความรวมมือกันในเชิงนโยบาย
ระดับกระทรวงท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกน เชน 
กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมดานภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ินของ
ชาวเล และสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมตอเนื่อง  กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ดวยการจัดทําโฉนด
ชุมชน เพ่ือเปนเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสําหรับกลุมชาวเล กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมการทํางาน
ของเครือขายชาวเลใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม และใหมีงบประมาณสงเสริม “วันนัดพบวัฒนธรรม
ชาวเล” เพ่ือจัดกิจกรรม และการพบปะแลกเปล่ียน โดยชุมชนจะเปนหลักในการจัดกิจกรรม เปนตน 
การประสานนโยบายรวมกันของแตละกระทรวงนี้ช้ีใหเห็นถึงภาพของการขับเคล่ือนงานใน
ลักษณะของการบูรณาการความรูความสามารถ และความชํานาญเฉพาะดานของแตละกระทรวง
เพ่ือรวมกันฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล 
 

           3.1.2 หนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 

 การดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชนคอนขางจะเปนไป
ไดยากดวยสาเหตุหลากหลายประการ แตการปฏิบัติงานในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก
ระหวางองคกรท้ัง 2 ในสวนหนึ่งนั้น สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดรวมในการปฏิบัติงานท่ีนําไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีมีตอกลุมชาวมอแกน กลาวไดคือ 
         แนวคิดวิธีปฏิบัติพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เชน การดําเนินงานดานสัญชาติไทยใหกับกลุม
ชาวมอแกนโดยอยูภายใตแนวความคิดรวมกันคือ ตองการใหมอแกนไดรับสัญชาติไทยเพ่ือสิทธิ
ประโยชนตางๆ ท่ีชนกลุมหนึ่งซ่ึงอาศัยอยูในอาณาเขตรัฐชาติไทยมาอยางยาวนานพึงจะไดรับจาก
การเปนพลเมืองของรัฐนี้  โดยมีการประสานความรวมมือระหวางอําเภอเมืองระนองกับมูลนิธิ
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กระจกเงาในการดําเนินงาน ท้ังสองฝายตางพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทางอําเภอเมืองระนองใช
อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินงานดานเอกสารทางราชการ การสํารวจและคัดแยกบุคคล 
สวนมูลนิธิกระจกเงาจะสนับสนุนงบประมาณดําเนินการท้ังคาเดินทาง คาอาหาร พรอมท้ังลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีรวมกับเจาหนาท่ีของอําเภอเมืองระนอง มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ 
MERCY กับหนวยงานดานสาธารณสุขภายในจังหวัด ท่ีมีแนวความคิดและวิธีปฏิบัติท่ีคลายคลึงกัน
จึงมีการปฏิบัติงานรวมกัน เชน การช่ังน้ําหนักเด็ก การวัดสวนสูง การดูแลดานโภชนาการสําหรับ
เด็ก การเชิญเปนวิทยากรรวมกันในการใหความรูเรื่องสุขภาพและการวางแผนครอบครัวกับกลุม
ชาวมอแกน เปนตน ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงวิธีคิดท่ีไมไดแบงแยกวาเปนภาครัฐหรือเอกชน ท้ัง
สองภาคสวนสามารถปฏิบัติงานรวมกันได 

        การประสานความรวมมืออยางเปนระบบ เชน มูลนิธิ MERCY กอนท่ีจะเขามา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลา ไดประสานความรวมมือท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติกับ
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของรวมถึงผูวาราชการจังหวัดดวย โดยดําเนินการอยางเปนระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ เชน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองระนอง โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนบานเกาะเหลา สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง เปนตน สามารถดําเนินงานควบคูไปกันได แมจะ
มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันบางก็ตามที 
 

           3.1.3 องคกรพัฒนาเอกชนกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 

 การดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีเกาะเหลา มีจุดรวมท่ีนําสูผลลัพธแหงการ
ปฏิบัติตอชาวมอแกนไดอยางนาพอใจ กลาวคือ 

        อิสระสูง องคกรพัฒนาเอกชนเปนหนวยงานท่ีมีอิสระทางความคิดและมีความยืดหยุน
ในการปฏิบัติงานคอนขางมาก ถึงแมวาแตละกลุมองคกรจะมีกรอบและเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานของตนเองก็ตาม แตเม่ือเกิดปญหาตางๆ ขึ้นภายในชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนจะ
สามารถใหความชวยเหลือและวางแนวทางการพัฒนาไดอยางทันทวงที เชน MERCY เขามา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดวยเปาหมายของการทํางานดานเด็ก แตเม่ือพบเจอปญหาในพ้ืนท่ีตางๆ เชน 
ปญหาเกี่ยวกับบอน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภคของชุมชนท่ีไมสะอาดและเส่ียงตอการพลัดตกลง
ไปได การไมมีท่ีกักเก็บน้ําของชาวมอแกน เปนตน ทาง MERCY สามารถจัดสรรงบประมาณและ
วางแผนการดําเนินงานโดยอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชนเปนหลักในการปฏิบัติ ทําให
สามารถแกไขและคล่ีคลายปญหาไปได 
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        การประสานความรวมมือท่ีแตกตาง เปนการประสานความรวมมือดวยรูปแบบการ
ดําเนินงานท่ีแตกตางจากภาครัฐ ชวยใหองคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนท่ีเกาะเหลามีการประสานความ
รวมมือเพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคไปได เชน เครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ ดําเนินงาน
ดานการสรางบานม่ันคงใหกับชาวมอแกน ทาง MERCY ซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเดียวกันได
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมใหกับการสรางบานม่ันคงดังกลาว 
 

 จุดรวมของการปฏิบัติงานไมวาจะเปนไปในรูปแบบใดหรือระหวางองคกรใดก็ตาม ตางมี
เปาหมายรวมกันในการใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
ใหมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีม่ันคง ท้ังในดานการประกอบอาชีพ การศึกษาเรียนรู ฯลฯ เพ่ิมมากขึ้น
กวาเดิมอยางแทจริง  
 

         3.2 จุดแตกตางแหงการปฏิบัติ: 
 

           3.2.1 หนวยงานภาครัฐกับหนวยงานภาครัฐ 
 

 การปฏิบัติงานท่ีมีความแตกตางกันระหวางหนวยงานภาครัฐซ่ึงมีผลตอการดํารง
ชีวิตประจําวันของกลุมชาติพันธุมอแกนนั้น สามารถกลาวถึงไดดังนี้คือ 

        ความแตกตางในการปฏิบัติงาน ของหนวยงานภาครัฐอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
คือ หนวยงานท่ีทํางานดวยหลักมนุษยธรรม สวนใหญจะเริ่มปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนมาตั้งแต
กอนเกิดเหตุการณสึนามิ ใหความชวยเหลือ สงเคราะห และพัฒนากลุมมอแกนมาอยางตอเนื่อง 
แมวาชาวมอแกนจะไมไดอยูในขอบขายของภาระงานและไมใชผูท่ีมีสัญชาติไทยตามขอบัญญัติ
ของกฎหมายก็ตาม อีกลักษณะหนึ่งคือ หนวยงานท่ีทํางานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสวนใหญจะ
ดําเนินงานภายหลังการเกิดขึ้นของโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ใหความชวยเหลือและพัฒนากลุม
มอแกนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดไว เม่ือโครงการหรือภาระงานเสร็จส้ินก็ถือวาส้ินสุดการทํางาน 
ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติและติดตามงาน 

        การแบงแยกงานกันทํา แมวาจะมีการประสานงานในเชิงนโยบายระดับกระทรวง แต
ภาคปฏิบัติงานในระดับจังหวัดยังคงแบงแยกงานกันทําตามภาะหนาท่ีของแตละหนวยงาน ไมไดมี
การประสานความรวมมือเพ่ือใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมมอแกน ทําใหขาดการบูรณาการ
งานระหวางหนวยงานรวมกัน สงผลตอการส้ินเปลืองงบประมาณในการดําเนินงาน เชน คาเดินทาง
ในการสํารวจพ้ืนท่ี การจัดเวทีพูดคุยกับคนในชุมชน เปนตน และไมใชเฉพาะการทํางานกับชุมชน
มอแกนบานเกาะเหลาหนานอกเทานั้น แตเปนโดยภาพรวมในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
ดวยกันเอง แตละหนวยงานตางแยกกันทําตามภาระหนาท่ีรับผิดชอบเพียงเทานั้น ดังท่ีเจาหนาท่ี
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หนวยงานภาครัฐคนหนึ่งกลาววา “ในการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนท่ีของหนวยงานภาครัฐยังคงแยกกันทํา 
ไมไดมีการบูรณาการงานเหมือนกับท่ีกลาวไว ตางหนวยงานก็ทําเฉพาะหนาท่ีของตนเอง ซ่ึง
บางอยางสามารถมารวมกันได แตก็ไมยอมทํากัน” ส่ิงเหลานี้ถาหนวยงานท่ีมีภาระงานใกลเคียงกัน
มีการประสานความรวมมือดวยกัน ก็จะยังผลใหการปฏิบัติงานกาวหนาไดเร็วขึ้น และประหยัด
งบประมาณแผนดินดวย 
 

           3.2.2 หนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 

 การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนและหนวยงานภาครัฐ มีความแตกตางในหลากหลาย
ประการ ซ่ึงนําไปสูผลลัพธของการปฏิบัติงานตอชาวมอแกนท่ีแตกตางกัน กลาวคือ 

        แนวคิดการพัฒนาท่ีแตกตางกัน การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนา
เอกชน บางสวนนั้นมีความแตกตางกันในดานแนวความคิดคอนขางมากจนไมสามารถดําเนินการ
รวมกันได เชน เครือขายแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ กับทางอําเภอเมืองระนอง ท้ังท่ีมีการ
ดําเนินงานในดานสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนเชนเดียวกัน แตหลักคิดในการไดมาซ่ึงสัญชาติ
ไทยของชาวมอแกนตามขอกฎหมายของสองหนวยงานนี้มีความแตกตางกัน กลาวคือ การไดมาซ่ึง
สัญชาติไทยของชาวมอแกนตามแนวคิดของเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ คือ ตอง “คืน” 
สัญชาติไทยใหกับชาวมอแกน ไมใชการ “ให” สัญชาติไทย เนื่องดวยการอางถึงการดํารงอยูใน
ขอบเขตรัฐชาติไทยมาอยางยาวนานของชาวมอแกนซ่ึงถือเปนคนไทยกลุมหนึ่งเชนกัน แตทาง
อําเภอเมืองระนองกลาววา การไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของชาวมอแกนคือ การ “ให” สัญชาติตามขอ
กฎหมายท่ีมีการบัญญัติไว ไมใชการ “คืน” เนื่องจากชาวมอแกนไมสามารถพิสูจนไดวาตนเองเปน
กลุมคนไทยมากอน จึงกลายเปนความขัดแยงจนไมสามารถปฏิบัติงานรวมกันได  

        กรอบเวลาการทํางานตางกัน การปฏิบัติงานกับชนกลุมชาติพันธุมอแกนในสวนของ
ภาครัฐจะมีเวลาของการทํางานท่ีคอนขางชัดเจนคือ เขาและเลิกงานตามระบบเวลาราชการ สวน
องคกรพัฒนาเอกชนไมไดมีการกําหนดเวลาไวตายตัว สามารถยืดหยุนในการปฏิบัติงานกับชุมชน
ได ความแตกตางกันในสวนนี้สงผลใหองคกรพัฒนาเอกชนเขาถึงคนในชุมชนไดดีกวาหนวยงาน
ภาครัฐ สามารถสรางการยอมรับและเรียนรูถึงปญหาความตองการท่ีแทจริงของชุมชนแบบเจาะลึก
ไดดีกวาดวย 

        กลุมเปาหมายเดียวกัน ในการปฏิบัติงานท่ีมีกลุมเปาหมายเหมือนกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชน สามารถเกิดความขัดแยงขึ้นมาไดเชนกัน กลาวคือ การ
กําหนดกลุมเปาหมายเดียวกันในการปฏิบัติงานทําใหเกิดการแยงชิงกลุมเปาหมายเพ่ือสรางเปน
ผลงานขององคกรตนเองขึ้น ดังเชน กรณีความขัดแยงระหวางโรงเรียนบานเกาะเหลากับมูลนิธิ
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สงเสริมการพัฒนาบุคคล (MERCY) ท่ีมีกลุมนักเรียนมอแกนกําลังจะเขาศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ท้ังสององคกรตางจะนําเด็กกลุมนี้เขาศึกษาตอดวยตัวขององคกรตนเอง ทาง
โรงเรียนบานเกาะเหลาอางถึงการปลูกฝงและใหการศึกษาเด็กกลุมนี้มาอยางยาวนาน ซ่ึงถือเปน
ผลผลิตของหนวยงานตนเอง จึงจะนําเด็กเขาศึกษาตอดวยตนเอง แตทาง MERCY ซ่ึงเขามาทํางาน
ในดานการศึกษาของเด็กดวยนั้น จะขอเปนฝายนําเด็กนักเรียนกลุมนี้เขาศึกษาตอดวยตนเอง จาก
การอางเหตุผลของการดูแลเด็กมอแกนกลุมนี้ในระหวางเรียนไดดีกวาท้ังในดานท่ีพักอาศัย อาหาร
การกิน คาใชจายระหวางเรียน เปนตน จึงมีการประชุมผูปกครองของเด็กมอแกนกลุมนี้เพ่ือขอ
ความคิดเห็นและฉันทามติวาจะใหองคกรใดดูแลรับผิดชอบบุตรหลานตนเอง และ MERCY เปน
คําตอบท่ีทางผูปกครองชาวมอแกนเลือกขึ้นมาแทนท่ีโรงเรียนบานเกาะเหลาท่ีเปนแหลงฟูมฟกเด็ก
กลุมนี้มากอน จึงกลายเปนกรณีพิพาทกันเกิดขึ้นระหวางสององคกรท่ีมีการปฏิบัติงานและ
กลุมเปาหมายเดียวกัน สรางความขุนเคืองใหกับทางโรงเรียนบานเกาะเหลาเปนอยางมาก แตดวย
ความมุงหมายท่ีจะใหเด็กมอแกนไดรับการศึกษาท่ีสูงมากขึ้น ทางโรงเรียนจําตองยอมให MERCY 
เปนองคกรท่ีดูแลเด็กชาวมอแกนแทนและเปนความประสงคของผูปกครองเด็กดวย 
 

           3.2.3 องคกรพัฒนาเอกชนกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 

 แมจะมีจุดรวมในการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนในชุมชนมอแกนเกาะเหลา แต
ความแตกตางกันในหลายมิติก็สงผลตอกลุมชาวมอแกนเชนกัน กลาวคือ 

        ความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน แตละองคกรท่ีเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาตาง
มีกลุมเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีเปนของตนเอง และเม่ือองคกรหนึ่งเขามาทํางานใน
ดานท่ีตรงกับภาระงานของอีกองคกรหนึ่ง ก็ทําใหเกิดกรณีพิพาทระหวางองคกรได ดังตัวอยางเชน 
คริสตจักรพระกิตติคุณฯ ปฏิบัติงานดานการศึกษาและโภชนาการของเด็กมอแกนมากอนท่ีทาง 
MERCY จะเขามาดําเนินงานในพ้ืนท่ี ภาระงานท่ีซํ้าซอนกัน ทําใหเกิดการแยงกลุมเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานกันขึ้น มูลนิธิกระจกเงากับเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ ท่ีมีการดําเนินงานดาน
สัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนเหมือนกัน เกิดความซํ้าซอนในภาระงาน และท่ีสําคัญคือ หลักการ
ปฏิบัติของท้ังสององคกรมีความแตกตางกัน ทําใหเกิดความขัดแยงในการดําเนินงานขึ้น เปนตน ซ่ึง
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับกลุมชาวมอแกนเปนไปท้ังในแงบวกคือ การไดรับความชวยเหลือในดานอาหาร 
โภชนาการ และการศึกษาอยางรอบดาน แมจะเปนการทํางานท่ีซํ้าซอนกันแตก็อยูภายใต
แนวความคิดท่ีตองการพัฒนาและใหส่ิงท่ีดีท่ีสุดกับกลุมเด็กชาวมอแกน กอใหเกิดผลดีกับเด็กมอ
แกนท่ีจะไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง สวนในแงลบคือ การดําเนินงานดานสัญชาติไทยนั้น 
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องคกรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวของตางใหขอมูลแตกตางกัน ซ่ึงอาจมีผลใหคนในชุมชนเกิดความลังเล
และไมเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานขององคกรเหลานั้นได 
 

 ความแตกตางหลากหลายดานของการปฏิบัติงานขององคกร/หนวยงานตางๆ ไดสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานท้ังขององคกรเอง ความสัมพันธระหวางองคกร หนวยงาน และผลลัพธท่ี
เกิดขึ้นกับชาวมอแกนซ่ึงมีท้ังเปนไปในเชิงบวกและเชิงลบ  

 ผลของการพัฒนา ใหความชวยจากท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามา
ปฏิบัติงานในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท่ีกลาวมาท้ังหมด แสดงให เห็นถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนไปไดในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชาว
มอแกนในทุกชวงวยัใหดีขึ้น เพ่ือใหหลุดพนจากภาพลักษณของการเปนกลุมคนท่ีขาดแคลน ขาด
โอกาสทางสังคม ตองใหความชวยเหลืออยางตอเนือ่ง แตการท่ีแตละองคกร หนวยงานมีท้ังจุดรวม
และจุดตางของการปฏิบัตงิานก็ไดสงผลกระทบถึงชาวมอแกนโดยรวม เพราะการดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน องคกรนั้นไดสรางชุดวาทกรรมแหงการพัฒนาเพ่ือเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีผล
ตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกน ดังจะกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ 5 

 
วาทกรรมการพัฒนาสูการปรับเปลี่ยนอัตลักษณกลุมชาติพันธุมอแกน:  

วิเคราะห สรุป และขอเสนอแนะ 
 
 แนวทาง นโยบาย และการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนซ่ึงมี
จุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุมอแกน ไดสงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกท้ังในแงบวกและแงลบ ดังท่ีไดกลาวไวในบทท่ีผานมา การ
ทํางานพัฒนาและใหความชวยเหลือกลุมชาวมอแกนในดานตางๆ นั้น ถือเปนการนําชุดความรูมา
สรางกระบวนการในภาคปฏิบัติงาน ซ่ึงชุดความรูในการพัฒนาของหนวยงานและองคกรเหลานั้น
จึงถือไดวาเปน “วาทกรรมในการพยายามควบคุมชีวิตชาวมอแกน” แบบครบวงจร ดวย
วัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมอแกนจากกลุมชาติพันธุชายขอบใหมีความเทาเทียมกับ
คนในสังคมสวนใหญโดยท่ัวไป ซ่ึงสงผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของชนกลุมนีโ้ดยตรง ดังจะ
จําแนกแยกแยะออกตามรายละเอียดของการปฏิบัติงานในประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
 

5.1 นโยบายภาครัฐ: วาทกรรมวาดวยการ “รวมพวก” หรือตอกย้ําความเปน “ชายขอบ” 
 

 แนวทางและนโยบายของหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติงานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอกนั้น หนวยงานภาครัฐท่ีไมไดทํางานกับกลุมชาติพันธุมอแกนมากอนเกิด
โครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล จะมีการผลิตซํ้าในชุดวาทกรรมวาดวยการ “ไมใชคนไทยก็จะไมไดรับ
การชวยเหลือและพัฒนา” ซ่ึงกลายเปนการเบียดขับชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกสูความเปน
ชายขอบของสังคมมากยิ่งขึ้น ผูท่ีมีอํานาจมากกวาคือ ภาครัฐ เปนผูสรางให กลุมมอแกน ซ่ึงเปนผูท่ี
มีอํานาจนอยกวาอยูในพ้ืนท่ีแหงความไมเทาเทียมทางสังคม ไมสามารถใหความชวยเหลือและ
พัฒนาได แสดงถึงการไมยอมรับวาชาวมอแกนเปนพลเมืองหรือสวนหนึ่งของรัฐชาติไทย แตเปน
เพียงชนชายขอบท่ีมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแตกตางจากชนสวนใหญในสังคม  

แตเม่ือเกิดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น การดําเนินงานในระดับนโยบายเปนการบูรณา
การงานรวมกันของกระทรวงตางๆ ท่ีมีภาระกิจท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาวเลใหดีขึ้น ถือเปนชุดวาทกรรมหนึ่งแหงการพัฒนาท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือแกไขปญหาของกลุมชาวเล
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ภายหลังเหตุการณสึนามิเม่ือ พ.ศ. 2547 1 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีมาตรการฟนฟูท้ัง
ระยะส้ัน ดําเนินงานภายใน 6-12 เดือน เชน การชวยเหลือดานสาธารณสุข การสงเสริมดานภาษา
และวัฒนธรรมทองถ่ินของชาวเล และสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมตอเนื่อง เชน สงเสริมใหมี
โรงเรียนสอนภาษาวัฒนธรรมในชุมชน สงเสริมใหมีการสอนศิลปวัฒนธรรมชาวเลในหลักสูตร
สามัญ สงเสริมชมรมทองถ่ินในโรงเรียน เชน ชมรมภาษา ชมรมร็องแง็ง สงเสริมการใชส่ือท่ี
หลากหลาย ส่ือบุคคล ส่ือพ้ืนบาน ส่ือสมัยใหม ในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน การชวยแกปญหา
สัญชาติในกลุมชาวเลท่ีไมมีบัตรประชาชน และการแกปญหาอคติทางชาติพันธุ และใหมองชาวเล
อยางมีศักดิ์ศรี มีความเปนมนุษย เปนตน  

สวนมาตรการระยะยาวดําเนินงานภายใน 1-3 ป ไดแกการพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเขต
วัฒนธรรมพิเศษท่ีเอ้ือตอกลุมชาติพันธุท่ีมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจําเพาะ เปนการบูรณาการงาน
รวมกันของทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหาดังกลาว 
 การดําเนินงานตามนโยบายฟนฟูท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีกลาวมาขางตน เปนการสราง
ชุดวาทกรรมแหงการพัฒนาวาดวย “การรวมพวก” หรือ “การอยูดวยกัน” (Integration) ซ่ึง
หนวยงานภาครัฐท่ีเคยปฏิเสธการปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนดวยวาทกรรมการไมใชคนไทยนั้น ก็
ตอง เขารวมการปฏิบัติ งาน โดย ภาครัฐจะปลอยใหชนกลุมชาติ พันธุ รักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกตนไว แตขณะเดียวกันก็มีการติดตอสัมพันธ
กับชนกลุมใหญของประเทศนั้น และตองมีความจงรักภักดีตอประเทศเปนสวนรวมดวย 2 ซ่ึง
นโยบายหรือมาตรการท่ีภาครัฐนํามาใชเพ่ือใหความชวยเหลือกลุมมอแกนในทุกๆ ดาน เชน 
สุขภาพอนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ และมีการตั้งเขตวัฒนธรรมพิเศษจําเพาะขึ้นมาเพ่ือเปด
โอกาสใหกลุมมอแกนสามารถธํารงรักษาอัตลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะของกลุมตนเองไว แต
ขณะเดียวกันก็ใหมีการติดตอสัมพันธกับชนกลุมใหญของสังคมท้ังในลักษณะของการคาขาย
ประกอบอาชีพ การศึกษาเรียนรู เปนตน และกลุมชาวมอแกนตองมีความจงรักภักดีตอประเทศเปน
สวนรวม ดวยนโยบายของการใหสัญชาติไทยและบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงเปนความพยายาม
ของภาครัฐท่ีจะใหกลุมชาวเล (กลุมมอแกน) ซ่ึงเปนกลุมท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเรียกรองสิทธิ
ประโยชนและความชวยเหลือตางๆ ท่ีภาครัฐพึงจะมีใหกับชนกลุมนี้ในฐานะของผูอาศัยอยูใน

                                                
1 กอนหนาจะเกิดโครงการฟนฟูวิถีขีวิตชาวเลข้ึน ทางภาครัฐไดใหความชวยเหลือชาวมอแกนบานเกาะ

เหลาหนานอก ดังเชนกรณีถูกจับท่ีหมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย อานเพิ่มเติมไดในบทท่ี 3 
2 Simpson & Yinger อางถึงใน ไพโรจน พรพันธุอนุวงศ. “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของ

ชาวเล”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2527), 14. 
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ขอบเขตของรัฐชาติไทยมาอยางยาวนานนั้น สามารถอาศัยอยูรวมกันภายในรัฐชาติไดโดยไมผิด
กฎหมายและไมกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเรียกรอง ซ่ึงสงผลดีตอการลด
ความขัดแยงระหวางภาครัฐกับองคกรพัฒนาเอกชนในระดับของนโยบายการปฏิบัติงานดวย 

นโยบายและมาตรการจัดตั้งเปนเขตวัฒนธรรมพิเศษสําหรับกลุมชาวเล (กลุมมอแกน) โดย
ใหมีกิจกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงอัตลักษณของกลุม เชน วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล เพ่ือเปนการพบปะ 
แลกเปล่ียน และจัดกิจกรรมรวมกัน ฯลฯ ท่ีดูเสมือนจะเปนการสงเสริมใหกลุมชาวเลพยายามรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไวนั้น ในทางตรงกันขามกลับมีนัยยะท่ีเปนการตอกย้ําถึงความเปนชน
ชายขอบ3 ท่ีถูกแบงแยกออกจากพ้ืนท่ีสวนใหญของสังคมเชนเดิม แมวาจะมีนโยบายจากภาครัฐท่ีจะ
รวมพวกกลุมมอแกนใหเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติไทยอยางสมบูรณโดยไมมีการแบงแยก ผานการ
ใชนโยบายการใหสัญชาติไทยและบัตรประจําตัวประชาชน และการลดอคติทางชาติพันธุ แตการ
แบงแยกเปนพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะดังกลาว กลับเปนการสรางความรูสึกแตกตางในทางภูมิศาสตร ท่ีอยู
อาศัย ภาษา สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีเฉพาะกลุมใหเกิดขึ้นระหวางชนกลุมชาติพันธุมอแกนกับคน
ไทยสวนใหญในสังคม ซ่ึงเปนการตอกย้ําใหมอแกนกลายเปนชนชายขอบอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

การใหสัญชาติไทยกับกลุมมอแกนตามนโยบายดังกลาวก็เชนเดียวกัน แมเปนวาทกรรมใน
การพยายามรวมชาวมอแกนใหเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติไทย แตกระบวนการไดมาซ่ึงสัญชาติไทย
นั้นถือเปนการแยกแยะความเปน “เรา-เขา” ใหเกิดขึ้น เปนการแยกแยะชนกลุมนี้ออกจากความเปน
พลเมืองของรัฐชาติดวยกรอบของขอกฎหมาย ท้ังๆ ท่ีชนกลุมนี้อาศัยอยูในดินแดนนี้โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีเกาะเหลามาไมนอยกวา 30 ปแลว กระบวนการดังกลาวทําใหชาวมอแกนถูกสังคมภายนอก
มองวาเปนกลุมท่ีไมใชคนไทย แตก็ไมไดหมายความถึงการเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่ง แตกลับถูก
มองวาเปนกลุมแรงงานจากจังหวัดเกาะสอง ประเทศพมาท่ีเขามาอาศัยอยูในขอบเขตของรัฐชาติ
ไทย จึงทําใหมีการปฏิบัติตอกลุมชาวมอแกนเสมือนเปนแรงงานตางดาวกลุมหนึ่งเทานั้น 

วาทกรรมวาดวยการรวมพวกหรือการอยูดวยกันของภาครัฐจากนโยบายตางๆ ท่ีมีตอกลุม
ชาติพันธุมอแกน กลายเปนการตอกย้ําและเนนย้ําถึงสถานภาพความเปนชนชายขอบของสังคม 
แยกแยะความเปนเรา-เขา ซ่ึงยากท่ีจะไดรับการยอมรับจากชนสวนใหญในสังคมเมืองระนอง อันจะ

                                                
3 การเปนชนชายขอบ เกิดข้ึนจากกระบวนการเชิงโครงสราง 3 ประเภทคือ กระบวนการสรางรัฐชาติ 

กระบวนการพัฒนานิยม และกระบวนการโลกาภิวัตน สุริชัย หวันแกว อางถึงใน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจหลังสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะ
เหลา จังหวัดระนอง (กรุงเทพฯ : โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
องคกรแอคช่ันเอด ประเทศไทย, 2551), 32.  
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สงผลกระทบใหเกิดการสรางความเหล่ือมลํ้า ความไมเทาเทียม และอคติทางชาติพันธุระหวางชน
สองกลุมท่ีเขมขนมากยิ่งขึ้นก็เปนได 
 

5.2 “ไมใชคนไทย”: วาทกรรมสูการเบียดขับเปนชายขอบ 
 

 การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตามนโยบายท่ีกลาวไวในหัวขอท่ีผานมานั้น สวนใหญ
มีการดําเนินงานภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 จะเปนการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย มีเพียงไมกี่หนวยงานท่ีทํางานดวยหลักมนุษยธรรมในความเปนมนุษยท่ีเทาเทียม
กัน การท่ีหนวยงานภาครัฐสวนใหญไมสามารถใหความชวยเหลือหรือพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกน
ไดนั้น หลักการสําคัญคือ “มอแกนไมใชคนไทย” ทําใหหนวยงานภาครัฐบางสวนปฏิเสธการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกกับกลุมมอแกน โดยมีการอางวา ผูท่ีจะไดรับงบประมาณใน
การใหความชวยเหลือและพัฒนาในดานตางๆ รวมถึงตองใชงบประมาณแผนดินในการดําเนิน
โครงการซ่ึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ตองเปนผูท่ีไดรับการรับรอง
ตามกฎหมายวาเปนผูมีสัญชาติไทย และตองมีบัตรประจําตัวประชาชน จึงจะสามารถดําเนินการได 

ฉะนั้น บุคคลท่ี “ไมใชคนไทย” หมายถึง ไมมีสัญชาติไทย ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจะ
ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ การสรางชุดความจริงดวยกรอบความรูดานกฎหมาย
วาดวยการตองมีสัญชาติไทยดังกลาว ทําใหกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกซ่ึงเปน
กลุมชนท่ีประสบปญหาการไรรัฐ ไมมีสัญชาติ และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนตามความหมาย
ของผูท่ีไมใชคนไทยขางตน เปนผลใหความชวยเหลือในดานตางๆ จากภาครัฐไมสามารถเขาถึงชน
กลุมนี้ได อีกท้ังยังเปนการสรางอคติและสํานึกในความแตกตางทางชาติพันธุใหเกิดขึ้นระหวางชน
กลุมใหญกับชนกลุมชาติพันธุในสังคมดวย  

การสรางชุดวาทกรรมวาดวยการ ”ไมใชคนไทย” ใหแกชาวมอแกนของหนวยงานภาครัฐท่ี
มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานกับชนกลุมนี ้มีหลายหนวยงานท่ีถือเอาชุดวาทกรรมนี้เปนขออาง
ของการไมปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนบานเกแหลาหนานอก เปนการเบียดขบัใหชนกลุมนี้กลายเปน
กลุมชายขอบของสังคมมากยิ่งขึ้นจากการแบงแยกความเปนไทยและไมใชไทย หนวยงานภาครัฐ
สรางพ้ืนท่ีแหงความแตกตางไดคอนขางชัดเจน ดวยระบบความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเปนไปใน
แนวดิ่งระหวางชาวมอแกนกับภาครัฐ แสดงใหเห็นวาการใหความชวยเหลือกลุมชาติพันธุมอแกน
ถือเปนเรื่องไมคอยสําคัญและไมไดกอใหเกิดประโยชนตอสังคมมากนัก จึงไมจําเปนจะตองลง
พ้ืนท่ีศึกษาและทําความเขาใจชนกลุมนี้เพ่ือสรางมาตรฐานการใหความชวยเหลือท่ีเทาเทียมกับชน
สวนใหญในสังคมแตอยางใด 
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5.3 แนวคิดองคกรพัฒนาเอกชน: “ความชอบธรรม” ใน “ความเปนอื่น” 
 

 นโยบายการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนในชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก
ท้ังกอนและหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มีรูปแบบท่ีคอนขางหลากหลายตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแตละองคกร ซ่ึงองคกรท่ีเปนกรณีศึกษาคือ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง 
มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล เครือขายการแกปญหาสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงลวนมีนโยบายการปฏิบัติงานท่ีคลายคลึงกันในแงของ
ความตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมมอแกนใหดีขึ้นกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน และพยายาม
เรียกรองสิทธิตางๆ ท่ีกลุมชาวมอแกนพึงจะไดรับจากภาครัฐใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
อยางเรงดวน เชน แนวคิดของมูลนิธิการพัฒนาบุคคลมีความตองการใหเด็กทุกคนท่ีเปน
กลุมเปาหมายของการปฏิบัติงาน “ตองไดรับโอกาสในการเรียนหนังสือ มีสุขภาพท่ีดี และไดรับ
สิทธิตางๆ ท่ีเทาเทียมกันกับผูอ่ืน” โครงการ New Light ของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง 
มุงท่ีจะ “พัฒนาคุณภาพเด็ก การศึกษา สุขภาพ สังคม และจิตใจ” สวนมูลนิธิกระจกเงา มีนโยบาย
ใหมอแกนไดรับสัญชาติไทยเพ่ือใหไดรับสิทธิตางๆ และเขาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากภาครัฐใน
ฐานะของผูมีสัญชาติไทย เปนตน 
 แนวคิดและนโยบายของกลุมองคเหลานี ้แมจะพยายามใหความชวยเหลือและพัฒนากลุม
ชาวมอแกนในดานตางๆ ของการดํารงชีวิต แตการเขามาปฏิบัติงานตามแนวคิดและนโยบาย
ดังกลาว กถื็อไดวาเปนการพยายามกําหนด ชวงชิง และนิยามพ้ืนท่ี จากการสรางชุดขององคความรู
และความจริงเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุมอแกนในฐานะของ “ความเปนอ่ืน” ของสังคม (Moken as 
Otherness) ท้ังในมิติของพ้ืนท่ีและวัฒนธรรม กลาวคือ เปนการสรางพ้ืนท่ีของกลุมมอแกนใหมี
ความแตกตางจากพ้ืนท่ีหลักของสังคม โดยมองวาเปนพ้ืนท่ีลาหลัง หางไกลจากความเจริญใน
รูปแบบเมือง และมองกลุมมอแกนวาไมมีสวนรวมหรืออํานาจในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง
หรือในการแกไขปญหาสําคัญๆ เชน ปญหาการไรรัฐ ปญหาความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ปญหาการ
ถูกกดขี่ดานแรงงาน4 เปนตน และมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุมท่ีแตกตางจากวัฒนธรรมหลักของสังคม 
เชน มีระบบความเช่ือ พิธีกรรม บานเรือนอยูอาศัย และภาษาท่ีเปนลักษณะเฉพาะ นอกจากนี้กลุม
องคกรพัฒนาเอกชนยังมองกลุมมอแกนตามระบบความคิดความเช่ือขององคกรวา เปนกลุมชนดอย
พัฒนา นาสงสาร ขาดแคลนและขาดโอกาสทางสังคม ขาดความเทาเทียม ตองไดรับความชวยเหลือ

                                                
4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม, “นึกยอน-สะทอนกลับ” ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงอํานาจ

หลังสึนามิ: กรณีศึกษาชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง (กรุงเทพฯ : โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับองคกรแอคช่ันเอด ประเทศไทย, 2551) 
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และพัฒนาใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากความพยายามในการเรียกรอง
โอกาสและสิทธิตางๆ ทางสังคมของชาวมอแกนใหมีความเทาเทียมกับชนกลุมใหญของสังคม ผาน
การปฏิบัติงานในรูปแบบของเครือขายเพ่ือการตอรองกับหนวยงานภาครัฐและองคกรอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดดังกลาวถือเปนการกักขังอัตลักษณของความเปนมอแกนใหอยูกับภาพลักษณท่ี
ตายตัวดวยชุดวาทกรรมท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดขององคกรพัฒนาเอกชนดังกลาว เปนการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นระหวาง
องคกรกับกลุมชาวมอแกน เพ่ือเอ้ือประโยชนตอองคกรตนเองท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดอยาง
ชอบธรรม ผานรูปแบบของการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีสามารถสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนไดโดยไมมีการถูกตั้งคําถามแตประการใด ซ่ึงผลลัพธจากการสรางความเปนอ่ืนใหกับกลุม
ชาวมอแกนดังกลาว ทําใหชาวมอแกนมีการนิยามตนเองใหมจากชุดความรูท่ีองคกรพัฒนาเอกชน
นํามามอบใหคือ จากการท่ีเคยดํารงอยูในวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไมไดรูสึกขาดแคลนหรือขาดโอกาส
ทางสังคม กลับกลายเปนผูยากไร ไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ตองรอรับการชวยเหลือจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว เปนผลใหชุมชนขาดศักยภาพท่ีจะ
ตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ ของชุมชนไดดวยตนเอง 
 วาทกรรมการพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชนเปนความพยายามในการสรางความชอบ
ธรรมใหกับแนวคิด และแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือสรางการยอมรับจากชุมชน และ
พยายามตอกย้ําถึงสํานึกแหงการขาดแคลน ขาดโอกาสใหกับชาวมอแกนอยางตอเนื่องจนกอเกิด
ความรูสึกท่ีเปนคนอ่ืนมากขึ้น นอกจากนี้การเนนย้ําวามอแกนไมใชคนไทยก็ยิ่งเปนการเบียดขับให
มอแกนมีความเปนชนชายขอบมากขึ้นดวยเชนกัน 
  
5.4 ศูนยวัฒนธรรมชาวเล: รูปธรรมของผลผลิตทางวาทกรรม 
 

 ศูนยวัฒนธรรมชาวเลบานเกาะเหลาเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนองภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล เพ่ือจัดแสดงอุปกรณในการดํารงชีพแบบดั้งเดิม 
เปนแหลงการเรียนรูและจัดเก็บศิลปะเพลงพ้ืนบานของกลุมมอแกน แตกระบวนการขับเคล่ือนงาน
เพ่ือใหศูนยวัฒนธรรมชาวเลท่ีสรางขึ้นมานี้ตอบสนองตอความตองการของชาวมอแกนหรือคนใน
ชุมชนบานเกาะเหลาอ่ืนๆ ยังไมเกิดขึ้น เนื่องดวยการเกิดขึ้นมาของศูนยวัฒนธรรมชาวเลไมไดมา
จากความตองการของชุมชน เปนเพียงภาระงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ีตองการใหจัดตั้ง
ขึ้นตามนโยบายสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนเพียงเทานัน้ ศูนยวัฒนธรรมชาวเลจึงเปนเพียง
สถานท่ีซ่ึงสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดใชในการแสดงออกถึงแนวทางการดําเนินงานท่ีมีผลลัพธ
ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจน 
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 แนวทางการพัฒนาท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนํามาปฏิบัติจนกอเกิดเปนศูนยวัฒนธรรม
ชาวเลขึ้นนั้น ถือเปนการประดิษฐสรางทางวาทกรรมการพัฒนาโดยนําเอาชุดความรูคือ นโยบายท่ี
เกี่ยวของกับการอนุรักษและธํารงไวซ่ึงอัตลักณของกลุมชาติพันธุมอแกน มาสรางใหเกิด
กระบวนการทํางานจนกอเกิดเปนผลผลิตในเชิงวัตถุ ท่ีพยายามบงบอกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมของชนกลุมนี้ แตกระบวนการดําเนินงานดังกลาวไมไดเกิดผลตอกลุมมอแกนแตอยาง
ใด เนื่องจากชาวมอแกนเองไมไดสนใจในการอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองมากนัก แตจะให
ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาท่ีสามารถชวยใหพวกเขาหลุดพนจากความยากจนขนแคนท่ีถูก
ตอกย้ําจากภายนอกมากกวา ศูนยวัฒนธรรมชาวเลจึงเปนเพียงสัญลักษณท่ีแสดงออกใหสังคม
ภายนอกไดรับรูวาชนกลุมนี้มีตัวตนอยูจริง และมีวัฒนธรรมท่ีควรคาแกการธํารงรักษาไวไมใหสูญ
หายเพ่ือชนรุนหลังจะไดศึกษาตอไป และท่ีสําคัญเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายจากสวนกลางเทานั้น 
 
5.5 สุขภาพอนามัย: การเลื่อนไหลไป-มาระหวางวาทกรรมหลักและรอง 
 

 การปฏิบัติงานใหความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนา
นอก ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยนั้น เปนหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของกลุมงานดาน
สาธารณสุขภายในจังหวัด ซ่ึงมีท้ังท่ีทํางานในลักษณะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เชน การ
กําหนดใหใชบัตรคนไรสถานะทางทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรักษาพยาบาล การควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาลในพ้ืนท่ี การคุมกําเนิด การวางแผนครอบครัว เปนตน นอกจากนั้นยังมีองคกร
พัฒนาเอกชนเขามาปฏิบัติงานใหความชวยเหลือในประเด็นดังกลาวดวย เชน การการดูแลดาน
โภชนาการเด็ก คาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูใหญชาวมอแกน เปนตน โดยมีเปาหมาย
รวมกันของท้ังภาครัฐและเอกชนคือ การพัฒนา ดูแล รักษาสุขภาพอนามัยของชาวมอแกนใหดีขึ้น
กวาท่ีเปนอยูเดิม 
 ในเชิงนโยบายภาครัฐ การท่ีชาวมอแกนท่ีมีบัตร “คนไรสถานะทางทะเบียน” สามารถนํา
บัตรมายืนยันเพ่ือทําการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลของรัฐไดนั้น ถือเปนชุดวาทกรรมท่ีสราง
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมใหกับชาวมอแกน กลาวคือ แมการใชบัตรคนไรสถานะทางทะเบียนจะทํา
ใหกลุมชาวมอแกนไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายก็ตาม5 แตบัตรแสดงสถานะ
ดังกลาวเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงการไมใชบุคคลท่ีอยูในสถานะพลเมืองของรัฐชาติไทย เปน
                                                

5 การใชบัตรคนไรสถานะทางทะเบียน จะไดรับการรักษาโดยไมตองเสียคาใชจายก็ตอเม่ือ มีการ
ประสานงานไปยังฝายท่ีดูแลดานการคุมครองสิทธิในการรักษาพยาบาลดวยการใชบัตรดังกลาว ชาวมอแกนจึงมี
สิทธิในการรักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย มิเชนนั้นจะตองเสียคาใชจายตามปกติ 
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บุคคลชายขอบของสังคมท่ีพยายามเรียกรองสิทธิประโยชนตางๆ ทําใหเกิดการดูถูกดูแคลนและการ
ปฏิบัติในทางลบ เชน การไมเอาใจใส การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมตอชาวมอแกนได ซ่ึงแสดงถึงการ
ตอกย้ําในความเปน “คนอ่ืน” ของชาวมอแกนในสังคมเมืองระนองอยางเล่ียงไมได 
 สวนการปฏิบัติงานของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีกลาวมาขางตน จะเนนอยูท่ีสองกลุมหลักๆ 
คือ กลุมผูหญิงกับกลุมเด็ก สวนกลุมผูชายก็ยังคงมีการรักษาพยาบาลตามปกติ การทํางานกับกลุม
ผูหญิงสวนใหญจะเปนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐไดแก สถานีอนามัยปากน้ํา ท่ีมีการเขา
มาดูแลท่ีนอกเหนือจากการรักษาสุขภาพคือ การคุมกําเนิดและวางแผนครอบครัว ซ่ึงรับนโยบาย
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาระงานการวางแผนครอบครัว การอนามัยแมและเด็ก และ
งานอนามัยเจริญพันธุ โดยมีการฉีดยาคุมกําเนิดกับผูหญิงมอแกน จากการใหขอมูลของเจาหนาท่ี
อนามัยคนหนึ่งวา “ชาวมอแกนมักจะมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และมีการเปล่ียนคูนอนบอยใน
กลุมชาวมอแกนดวยกัน ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมท้ังการตั้งครรภโดยไมพึง
ประสงค” การใชนโยบายดังกลาวกับกลุมชาวมอแกนโดยมีการเล็งเห็นวา การประกอบอาชีพของ
ผูชายมอแกนซ่ึงเปนผูนําและหารายไดหลักของครอบครัวคอนขางมีความเส่ียงสูงตอการพิการหรือ
เสียชีวิต ซ่ึงถาในกรณีท่ีผูชายมอแกนไมสามารถหาเล้ียงดูครอบครัวไดจะทําใหครอบครัวชาวมอ
แกนนั้นๆ ประสบกับภาวะความยากลําบาก และถามีลูกมากก็จะทําใหเกิดความลําบากขนแคนมาก
ยิ่งขึ้น นโยบายและการปฏิบัติดังกลาวจึงเปนแนวทางท่ีใชในการควบคุมจํานวนประชากรชาวมอ
แกนใหมีความเหมาะสมและสมดุลในแตละครอบครัว เพ่ือชวยปองกันและแกไขปญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นดังกลาว และมีการแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว เชน จะดูแลครอบครัวอยางไรให
เกิดความอบอุนและสามารถอยูรวมกันไดโดยใหมีการหยารางนอยท่ีสุด เปนตน  
 นโยบายและการปฏิบัติในการคุมกําเนิดชาวมอแกนดวยการฉีดยาหรือรับประทานยานั้น 
ถือเปนชุดวาทกรรมหลักเกี่ยวกับความรูดานการแพทย ท่ีเขามาจัดระบบและควบคุมจํานวน
ประชากรชาวมอแกนใหอยูในภาวะสมดุลกับบริบททางสังคม และความเหมาะสมของแตละ
ครอบครัว ซ่ึงสามารถชวยปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นดังท่ีกลาวในขางตนได แม
นโยบายในการคุมกําเนิดจะสงผลดีตอครอบครัวชาวมอแกน แตมีกลุมผูหญิงชาวมอแกนท่ีไม
ยอมรับหรือปฏิเสธการฉีดยาคุมกําเนิดก็ไดพยายามสรางวาทกรรมรองขึ้นมาเพ่ือตอตานในการ
ปฏิบัติงานดานนี้6 กลาวคือ การนําเอาชุดวาทกรรมทางความเช่ือดั้งเดิมเขามาตอรองกับความรูแบบ
แพทยแผนปจจุบัน โดยกลุมผูหญิงมอแกนกลาววา “เม่ือฉีดยาไปแลวรูสึกวารางกายออนเพลีย ไมมี
                                                

6 การสรางชุดวาทกรรมรองข้ึนมาของกลุมผูหญิงมอแกน ไมไดเกี่ยวของกับความตองการเพิ่มหรือลด
จํานวนประชากรมอแกนของทางภาครัฐแตประการใด เปนเพียงการสรางข้ึนมาเพื่อตอตานการใชยาคุมกําเนิดกับ
กลุมพวกเขา (หญิงมอแกน) เทานั้น 
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แรงเหมือนกับมีอะไรแปลกปลอมเขาสูรางกาย และสามีก็ไมชอบดวย ก็เลยไมมาฉีดยา” ซ่ึงชุดวาท
กรรมรองดังกลาวสามารถตอตานกับชุดวาทกรรมหลักของทางภาครัฐในเรื่องการคุมกําเนิดไดเปน
อยางดี หญิงมอแกนสามารถเลือกท่ีจะไมฉีดหรือทานยาคุมกําเนิดในกรณีท่ีเห็นวาไมกอเกิด
ประโยชนกับตนเอง แตเม่ือใดวาทกรรมหลักของภาครัฐไดรับความสําคัญจากหญิงมอแกน เชน ไม
ตองการมีลูกเพ่ิม ก็จะถูกเลือกมาปรับใชในระบบของการดําเนินชีวิตประจําวันเชนเดิม แสดงให
เห็นวาวาทกรรมหลักและวาทกรรมรองสามารถเล่ือนไหลไปมาได โดยถูกเลือกใชจากกลุมผูหญิง
มอแกนตามความคิดท่ีวาตนเองไดรับประโยชนจากส่ิงเหลานั้นมากท่ีสุด แตการเล่ือนไหลไมใช
การปะทะกันอยางรุนแรง โดยเปนเพียงแนวคิดท่ีใชคานงัดกับส่ิงท่ีตนเองไมตองการ เพ่ือการไดมา
ซ่ึงความตองการสูงสุด  
 สวนการดูแลดานสุขภาพอนามัยของกลุมเด็กมอแกนนั้น สวนใหญภาระงานท่ีเดนชัดจะอยู
ในการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนคือ มูลนิธิการพัฒนาบุคคลและคริสตจักรพระกิตติคุณ
สมบูรณระนอง โดยการดูแลเด็กมอแกนจะมีการวัดระดับพัฒนาการของเด็กอยางตอเนื่องท้ัง
สวนสูง น้ําหนัก ซ่ีงกระบวนการทํางานจะคํานึงถึงการไดรับสารอาหารท่ีครบถวนของกลุมเด็กท้ัง
จากอาหารกลางวัน อาหารเย็น นม และอ่ืนๆ ท่ีเด็กสมควรจะไดรับซ่ึงผลลัพธท่ีออกมาคือ กลุมเด็ก
มอแกนมีสุขภาพและพัฒนาการทางดานรางกายดีขึ้นเปนลําดับ 
 การเขามาดูแลดานสุขภาพใหกับกลุมเด็กมอแกนขององคกรพัฒนาเอกชน ถือเปน
กระบวนการสรางการยอมรับจากคนในชุมชนในการเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เนื่องจากการพอแม
ผูปกครองชาวมอแกนเองนั้นไมไดใหความสําคัญหรือความสนใจในการดูแลดานสุขภาพของเด็ก
มากนัก ยังผลใหการเสียชีวิตของเด็กจากปญหาสุขภาพมีอยูอยางตอเนื่อง กลุมองคกรพัฒนาเอกชน
ไดอาศัยชองวางในการไมสามารถเขาถึงการรักษาพยาบาลจากภาครัฐของกลุมมอแกนไดอยาง
ทันทวงที จึงสรางชุดวาทกรรมการพัฒนาขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีวา “เด็กตองมีสุขภาพท่ีดี 
ตองไดรับโภชนาการท่ีสงผลดีตอพัฒนาการของรางกาย” ถือเปนชุดวาทกรรมเพ่ือใหบุคคลท่ีถือวา
เปนกลุมชายขอบของสังคมใหไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี สามารถคล่ีคลายปญหาดานสุขภาพท่ี
กลุมเด็กเคยประสบดังกลาวขางตนลงได เปนกระบวนการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นกับกลุม
ผูใหญชาวมอแกนในการปฏิบัติงานขององคกร ซ่ึงสามารถขยายผลตอในการทํางานดานอ่ืนๆ 
ตอไป 
 วาทกรรมการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยแกชาวมอแกนท้ังกลุมเด็กและกลุมผูใหญไดรับ
การยอมรับและความรวมมือจากคนในชุมชนเปนอยางด ีแมจะมีการสรางวาทกรรมรองเพ่ือมาคาน
งัดกับชุดวาทกรรมหลักของหนวยงานองคกรก็ตาม แตความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นยังผลใหสุขภาพอนามัย 
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การควบคุมโรค จํานวนประชากรชาวมอแกนอยูในภาวะของความสมดุล และมีพัฒนาการทางดาน
รางกายจิตใจท่ีดีมากขึ้นกวาเดิม 
  
5.6 สัญชาติไทย: อัตลักษณแหงการเลื่อนไหลภายใตวาทกรรมที่ขัดแยง 
 

 นโยบายและการปฏิบัติงานดานสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกนเปนภาระงานของท่ีวาการ
อําเภอเมืองระนองในฐานะของผูปฏิบัติงาน และมูลนิธิกระจกเงาซ่ึงมีการประสานงานรวมกันใน
ฐานะขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานดานสัญชาติ ซ่ึงไดกลาวไวแลววาเปน ชุดวาทกรรมแหงการ
แบงแยกความเปน “เรา-เขา” อยางชัดเจน เปนการแยกแยะชนกลุมนี้ออกจากความเปนพลเมืองของ
รัฐชาติดวยกรอบของขอกฎหมาย ซ่ึงในแนวทางการปฏิบัติงาน ถือเปนการสรางชุดวาทกรรม
ทางดานสัญชาตดิวยชุดความรูทางดานกฎหมายท่ีนํามาใชเพ่ือสรางความแตกตางทางดานชาติพันธุ
ใหเกิดขึ้น เปนการตอกย้ํากลุมมอแกนในการเปนชนชายขอบทางการเมือง ไมไดเปนพลเมืองของ
รัฐชาติไทยจนกวาจะเขาสูกระบวนการยื่นคํารองและลงนามอนุมัติอยางถูกตองตามกฎหมาย ทําให
ชาวมอแกนตองยอมรับในสถานะและการปฏิบัติงานดังกลาวโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ถึงแมวาโดย
สวนใหญชาวมอแกนยังไมเห็นถึงความแตกตางจากการไดรับสัญชาติไทยและไมไดรับสัญชาติไทย 
ดังท่ีกลาวไววา “บัตรประชาชนไดก็อยูอยางนี้ ไมไดก็อยูอยางนี้ ไมเห็นแตกตางกันเลย” แสดงวา
การเรียกรองสัญชาติไทยของชาวมอแกนไมไดเกิดจากความตองการของกลุมอยางแทจริง เนื่องจาก
กลุมไมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญมากนัก และไมมีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการยื่นขอ
สัญชาติจากแหลงขอมูลโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของทางภาครัฐ เชน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีอําเภอแต
ประการใด ทําใหกลุมมอแกนไมสามารถเขาถึงการรับรูขั้นตอน และวิธีการในการไดมาซ่ึงสัญชาติ
ไทยในทุกระยะของกระบวนการ ตั้งแตชวงเวลากอนท่ีจะเริ่มขอสัญชาติ ชวงเวลาท่ีอยูในระหวาง
การขอสัญชาติ และชวงเวลาท่ีไดมาซ่ึงสัญชาติไทยแลววามีสิทธิท่ีพึงกระทําไดและไมสามารถ
กระทําไดอยางไรบาง7 ชาวมอแกนจึงเห็นวาการมีหรือไมมีบัตรประจําตัวประชาชนไมมีความ
แตกตางกัน แมวาจะมีเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใหขอมูลในพ้ืนท่ีก็ตาม 

ถึงแมกระบวนการปฏิบัติงานจะเปนการแบงแยกความเปน “เรา-เขา” ใหเกิดขึ้น แต
เปาหมายสุดทายคือ การใหชาวมอแกนสามารถอาศัย ประกอบอาชีพ หรือดําเนินชีวิตประจําวันใดๆ 
ไดถูกตองตามกฎหมายภายในขอบเขตของรฐัชาติไทย 

                                                
7 สุริยา สมบูรณ. “กระบวนการแสวงหาขอมูลขาวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุมนอยในเขต

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2548) 
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 การดําเนินงานดานสัญชาติไทยใหกับชาวมอแกน เสมือนเปนการขัดแยงกับนโยบายท่ี
เกี่ยวของกับการจัดตั้งชุมชนชาวเลเปนเขตวัฒนธรรมพิเศษ กลาวคือ โดยหลักการของการจัดตั้ง
ชุมชนชาวเล (กลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก) เปนเขตวัฒนธรรมพิเศษเพ่ือคุมครองใหชน
กลุมนี้สามารถดํารงชีวิตอยูอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมของตนได โดยขจัดปญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับการอาง
สิทธ์ิในท่ีดินของเอกชน แตการตั้งเปนเขตวัฒนธรรมพิเศษนั้นแมจะใหการคุมครองสิทธิในพ้ืนท่ีอยู
อาศัยเดิม แตก็เปนการย้ําชัดวา ชนกลุมนี้ไมใชคนไทย เปนเพียงชนกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูภายใน
ขอบเขตของรัฐชาติไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย เนื่องดวยการแบงแยกพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรท่ีมี
วัฒนธรรมและอัตลักษณเฉพาะกลุมซ่ึงไมเหมือนกับพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมหลักของสังคม อีกท้ังยัง
บงบอกถึงความแตกตางทางดานชาติพันธุดวย ซ่ึงขัดแยงกับเปาหมายของการใหสัญชาติไทยแก
ชาวมอแกนท่ีตองการใหเปนพลเมืองของรัฐชาติไทยอยางสมบูรณ ไดรับการยอมรับวาเปนชนสวน
หนึ่งของสังคมจากคนในสังคมสวนใหญ เปนตน นโยบายท้ังสองจึงมีความขัดแยงกันซ่ึงอาจสงผล
ตอการเล่ือนไหลของอัตลักษณความเปนมอแกนได 
 ชุดวาทกรรมจากภาครัฐท่ีมีความขัดแยงกันในเชิงนโยบาย ถามีการปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว อาจสงผลตออัตลักษณของชาวมอแกนท่ีเล่ือนไหลไปมาระหวางความเปน
ชนกลุมชาติพันธุกับความเปนคนไทย กลาวคือ นโยบายเกี่ยวกับเขตวัฒนธรรมพิเศษตองการใหชาว
มอแกนแสดงอัตลักษณความเปนตัวตนในฐานะของการเปนชนกลุมชาติพันธุท่ีมีวัฒนธรรมเฉพาะ 
ซ่ึงเอ้ือใหเกิดการสรางประโยชนในดานการทองเท่ียวจากชนกลุมนี้ดวย แตอีกนัยยะหนึ่งกลุมชาว
มอแกนตองพยายามเปดเผยตัวตนในความเปนคนไทยออกมาใหคนในสังคมใหญยอมรับหลังจาก
การไดรับสัญชาติไทย ชาวมอแกนตองแสดงออกซ่ึงอัตลักษณของความเปนไทย เชน ดานภาษา 
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน แสดงใหเห็นวาอัตลักษณในความเปนมอแกนและ
ความเปนไทยของชาวมอแกนสามารถเล่ือนไหลขามไป-มาไดโดยขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและ
การปฏิสัมพันธกับกลุมชน  
 แมวาจะมีความขัดแยงในการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณทางชาติพันธุ แตก็สงผลดีตอกลุมชาว
มอแกนดวยคือ ชาวมอแกนสามารถเลือกท่ีจะเปดเผยอัตลักษณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมวาจะ
เปนชนกลุมชาติพันธุหรือความเปนไทยก็ตาม โดยขึ้นอยูกับบริบทแหงการปฏิสัมพันธท่ีตนเอง
ไดรับประโยชนจากคูความสัมพันธนั้นๆ มากท่ีสุด 
 นอกจากความขัดแยงในสองชุดวาทกรรมของภาครัฐท่ีกลาวมาแลวนั้น การดําเนินงานดาน
สัญชาติไทยใหแกกลุมมอแกนยังประสบกับปญหาความขัดแยงระหวางองคกรคือ ท่ีวาการอําเภอ
เมืองระนองกับเครือขายแกไขปญหาสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
นําสูการสรางชุดวาทกรรมของแตละองคกรขึ้นมาในประเด็นเกี่ยวกับการ “ให” หรือ “คืน” สัญชาติ
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ไทยแกชาวมอแกน ทําใหเกิดการปะทะกันในพ้ืนท่ีดวยชุดขอมูลและองคความรูดานกฎหมาย
คอนขางรุนแรง โดยท้ังสององคกรพยายามท่ีจะสรางชุดขอมูลแหงความจริงท่ีแตกตางกัน ดวยการ
กลาวถึงสิทธิท่ีจะไดรับจากการไดสัญชาติไทยซ่ึงมีการเกี่ยวโยงถึงกฎหมายมาตราตางๆ กอเกิด
ความสับสนของชาวมอแกนท่ีจะเลือกรับและเช่ือในชุดวาทกรรมแหงการโตแยงนี ้

แตในท่ีสุดเม่ือเครือขายแกปญหาสัญชาติคนไทยฯ ถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีเนื่อง
ดวยความขัดแยงกับคนในชุมชน ซ่ึงสาเหตุมาจากปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานและความ
ซ่ือตรงของการเบิกจายงบประมาณ ทําใหวาทกรรมการ “ให” สัญชาติไทยของภาครัฐไดมีการเลือก
รับจากคนในชุมชนใหเขามาปฏิบัติงานไดโดยไมมีขอโตแยงหรือการตั้งคําถามใดๆ สงผลใหชาว
มอแกนเขาสูกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือการเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงมีผล
ตอการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณระหวางความเปนไทยกับความเปนกลุมชาติพันธุมอแกนดังท่ีกลาว
ไวขาวตนดวย  
 
5.7 การศึกษาเรียนรูของเด็กมอแกน: การเลื่อนไหลของอัตลักษณทางชาติพันธุ 
 

 การใหการศึกษาเรียนรูแกชาวมอแกนมีท้ังหนวยงานภาครัฐคือ โรงเรียนบานเกาะเหลา 
โรงเรียนสตรีระนอง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองคกรพัฒนาเอกชน
คือ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล ท่ีไดเขามาดําเนินงาน
เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกลุมเด็กๆ มอแกน ซ่ึงทําใหเด็กมอแกนมี
พัฒนาการดานการเรียนรูดีขึ้น มีความกลาท่ีจะแสดงออกและติดตอส่ือสารกับเด็กไทยมากขึ้น 
ถึงแมวากระบวนการดําเนินงานของแตละหนวยงานและองคกรจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป แต
เปาหมายหลักคือ การใหเด็กมอแกนไดเรียนรูภาษาไทย สามารถติดตอส่ือสาร ฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาไทยได เพ่ือใชในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีตองมีการติดตอกับคนในเมืองระนองมาก
ขึ้น ท้ังในดานการประกอบอาชีพ โดยใหรูเทาทันเถาแก ปองกันการโดนหลอกลวง เปนตน ซ่ึงถือ
เปนชุดวาทกรรมแหงความรูท่ีหนวยงาน องคกรใชปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนวา “การมีความรูจาก
การศึกษาเลาเรียนจะทําใหชีวิตดีขึ้น” ดวยการอางเหตุผลจากความจําเปนท่ีตองมีความรูเพ่ือใชใน
การดําเนินชีวิตดังท่ีกลาวไว 
 เม่ือชาวมอแกนโดยเฉพาะกลุมพอแมผูปกครองถูกขัดเกลาจากชุดความรูของหนวยงาน 
องคกรดังกลาวจนเปนท่ียอมรับวา “การศึกษาเปนส่ิงท่ีดีจะทําใหชีวิตดีขึ้นได หลุดพนจากความ
เปนอยูท่ียากลําบาก และจะไดมีงานทําท่ีม่ันคง ไมตองเส่ียงอันตรายเหมือนกับพวกตนเอง” 
(ความเห็นของกลุมชาวมอแกน) ทําใหมีการพยายามผลักดันบุตรหลานตนเองเขาสูระบบการศึกษา
ท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนมีเด็กมอแกนระนองกลุมแรกเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนได 
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 การไดรับความรวมมือจากกลุมผูปกครองเพ่ือใหเด็กมอแกนไดเรียนหนังสือนั้น ทําใหการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน องคกรเปนไปคอนขางราบรื่น ไมถูกตั้งคําถามจากกลุมผูปกครอง
ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีความพยายามท่ีจะปลูกฝงสํานึกในความเปน
ไทยใหเกิดขึ้นกับเด็กมอแกนอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการสอนหนังสือไทย เชน มูลนิธิสงเสริม
การพัฒนาบุคคล ใหเด็กมอแกนรองเพลงชาตแิละเคารพธงชาตไิทยทุกวัน สรางสํานึกรักในสถาบัน
กษัตริยท่ีเปนศูนยกลางดานจิตใจของประเทศ และฝกไหวทําความเคารพผูอาวุโสกวา ดานโรงเรียน
บานเกาะเหลา มีการสอนเสริมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมท่ีถูกเรียกวาเปนแบบไทย เชน การไหวทํา
ความเคารพ การรูจักระบบอาวุโส ประเพณีสําคัญๆ เชน งานลอยกระทง เทศกาลสงกรานต วันหยุด
สําคัญๆ และสอนทักษะการดํารงชีวิตในสังคม เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูระบบ
การศึกษาในเมืองท่ีสูงขึ้น ซ่ึงการปลูกฝงส่ิงท่ีถือวาแสดงออกซ่ึงอัตลักษณของความเปนไทยเหลานี้
ใหกับเด็กมอแกน ทําใหเกิดการซึมซับในวัฒนธรรมไทยและคิดวาตนเองเปนคนไทยมากกวาเปน
มอแกนในบางบริบทของการปฏิสัมพันธ แตเด็กมอแกนก็เลือกท่ีจะแสดงออกซ่ึงอัตลักษณของ
ความเปนมอแกนภายใตคูปฏิสัมพันธท่ีเปนชนกลุมเดียวกันเชนเดิม 
 

         5.7.1 โรงเรียนใหม: การ “ปดบัง-เปดเผย” ซ่ึงอัตลักษณความเปนมอแกน 
 

  ตามท่ีกลาวไววาการศึกษาของเด็กมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเรียนในระดับท่ีสูงมากขึ้น จนมีเด็กสวนหนึ่งไดรับโอกาสเขาเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนสตรีระนอง ซ่ึงเปนสถานท่ีเรียนแหงใหม เพ่ือนใหม และสังคมใหม 
ทําใหเด็กมอแกนตองมีการปรับตัวเปนอยางมาก ซ่ึงก็สามารถปรับเปล่ียนไดคอนขางรวดเร็ว 
เนื่องจากไดรับการเตรียมความพรอมและถูกปลูกฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแตในชวงของการ
เรียนหนังสือท่ีเกาะเหลา 

การปรับตัวเพ่ือใหเขากับสังคมใหมภายใตบริบทของการปฏิสัมพันธนี้ เองท่ีทําให           
อัตลักษณทางชาติพันธุของเด็กมอแกนกลุมนี้เกิดการเล่ือนไหลตามสภาพทางสังคม กลาวคือ เม่ือ
เด็กมอแกนกลุมนี้ตองมีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนหรือสังคมใหมจะพยายามปดบังความเปนกลุมชาติ
พันธุมอแกนไว โดยเฉพาะในดานภาษาท่ีบงบอกถึงความเปนกลุมมอแกนไดมากท่ีสุด และพยายาม
แสดงออกถึงความเปนคนไทยท่ีถูกส่ังสมและซึมซับมาจากการเรียนในระดับประถมศึกษา แตเม่ือ
เด็กกลุมนี้กลับมายังเกาะเหลาหรือกลับบานหลังเลิกเรียนแลวไดอาศัยอยูดวยกัน มีความรูสึกเปน
พวกเดียวกัน ก็จะนิยามตนเองวาเปนชาวมอแกนเชนเดิม สามารถแสดงออกไดท้ังภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุมตนเอง 
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 เด็กมอแกนท่ีโรงเรียนสตรีระนองพยายามปดบังอําพรางอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเอง
ไวเม่ือมีการปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก ไมวาจะเปนกับเพ่ือนหรือครูอาจารยท่ีมีวัฒนธรรม
แตกตางจากกลุมตน แตจะกลับมาแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางชาตพัินธุวาตนเองเปนชาวมอแกน
เม่ืออาศัยอยูภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน ทําใหพรมแดนทางชาติพันธุสามารถ
เล่ือนไหลขามไปมาระหวางความเปนคนไทยกับความเปนมอแกนได โดยขึ้นอยูกับการเลือก
สถานภาพท่ีจะแสดงออกภายใตบริบทแหงการปฏิสัมพันธนั้นๆ แสดงใหเห็นวาอัตลักษณทางชาติ
พันธุ (Ethnic Identity) เปนปรากฏการณท่ีล่ืนไหล ไมจําเปนท่ีจะตองมีขอบเขตท่ีแนนอนตายตัว 
และสามารถเปล่ียนแปลงได เกิดจากการรักษาพรมแดนทางชาติพันธุ และการขามไปมาระหวาง
พรมแดนท่ีเกิดขึ้นภายใตเง่ือนไขของการปฏิสัมพันธของกลุมชนท่ีอยูรวมกันในชวงเวลานั้นๆ 
 ผลการศึกษาเรียนรูท่ีมาจากแนวทางการทํางานของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนไดกอใหเกิดสํานึกในความเปนไทยท่ีมีมากขึ้นกับกลุมเด็กมอแกน และทําใหเด็กมอแกนท่ี
ไดเรียนในระดับสูงกวาประถมศึกษาตองมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองใน
แบบกาวขามไปมาระหวางการเปนคนไทยและมอแกน เพ่ือการดํารงอยูภายในสังคมใหมท่ีมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และตอไปเด็กมอแกนท่ีไดรับการศึกษาสูงขึ้นจะซึมซับความเปนไทยมากขึ้น
อยางตอเนื่อง และจะพยายามปดบังความเปนชาติพันธุของตนเองไวมากขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจาก
การแสดงออกซ่ึงอัตลักษณความเปนกลุมชาติพันธุมอแกนจะโดนดูถูกดูแคลนจากคนในสังคม แม
จะไดรับการยอมรับวาเปนกลุมท่ีมีวัฒนธรรมพิเศษ แตก็ยังคงแบงแยกใหเปนชนชายขอบของสังคม 
ฉะนั้นอัตลักษณทางชาติพันธุมอแกนจะถูกปดบังไวและอาจจะถูกปฏิเสธจากตัวของเด็กมอแกนเอง
ดวยในอนาคต ซ่ึงสงผลตอการดํารงอยูของกลุมชาติพันธุท่ีอาจถูกกลืนหายไปกับบริบทในสังคม
เมืองระนองก็เปนได 
 

5.8 ความเชื่อดั้งเดิม-คริสตศาสนา: การปรับเปลี่ยนภายใตบริบทแหงการเลือกรับ 
 

 กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกมีระบบความเช่ือท่ีผูกติดอยูกับการนับถือผี
บรรพบุรุษดังแสดงออกไดจากพิธีกรรมความเช่ือดั้งเดิม แตเม่ือเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547 มี
หนวยงานทางดานคริสตศาสนาเขามาทํางานในพ้ืนท่ีคือ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง ซ่ึง
แนวทางการปฏิบัติงานในเบ้ืองตน จะเปนการใหความชวยเหลือแบบเรงดวน เชน การแจกจาย
อาหาร เครื่องนุงหม เครื่องมือประกอบอาชีพ แห อวน เครื่องยนต เปนตน การใหความชวยเหลือ
เหลานี้จะดําเนินงานควบคูกับการเผยแพรศาสนา ซ่ึงคริสตจักรพระกิตติคุณฯ ไดสงเจาหนาท่ีของ
องคกรลงมาเผยแพรศาสนารวมท้ังอาศัยอยูรวมกับชาวมอแกนในพ้ืนท่ีดวย เปนผลใหชาวมอแกน
เกิดการปรับเปล่ียนระบบความเช่ือ จากการนับถือผีบรรพบุรุษสูการนับถือพระเจาในศาสนาคริสต 
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 การปรับเปล่ียนระบบความเช่ือของชาวมอแกนดังกลาว สวนหนึ่งมาจากชุดความเช่ือใน
เรื่องการใหความชวยเหลือวา “ถาเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสตจะไดรับความชวยเหลือ แตถาไม
นับถือเขา (คริสตจักรพระกิตติคุณฯ) จะไมใหความชวยเหลือ” ชาวมอแกนจึงยอมเปล่ียนแปลง
ระบบความเช่ือของตนเองเพ่ือรอรับการชวยเหลือ แตในความเปนจริงทางคริสตจักรฯ ไมไดเนนให
ความชวยเหลือเฉพาะผูท่ีนับถือคริสตศาสนาเทานั้น ผูท่ีไมนับถือพระเจาก็ใหความชวยเหลือ
เชนเดียวกัน ฉะนั้น การเปล่ียนหรือไมเปล่ียนศาสนาก็ไมไดมีผลตอการใหความชวยเหลือแต
ประการใด 
 ดวยระบบความเช่ือขางตนของชาวมอแกนท่ีมีตอการทํางานของคริสตจักรพระกิตติคุณฯ 
ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการนับถือศาสนาคริสตดวย กลาวคือ เม่ือการ
ทํางานใหความชวยเหลือในเชิงวัตถุไมประสบผลสําเร็จตามเปาประสงค เชน ใหแห อวน 
เครื่องยนตเพ่ือเปนการประกอบอาชีพ แตก็มีชาวมอแกนบางสวนนําไปขายแลกเปนเงินตรา ทําให
วิธีการปฏิบัติงานตองเปล่ียนแปลงมาสูการพยายามพัฒนาทางดานความคิด ใหการศึกษาเรียนรู 
(กลุมเด็กมอแกน) ซ่ึงเปนลักษณะงานในเชิงนามธรรม ไมไดใหความชวยเหลือโดยตรงดังเชนแต
กอน ชาวมอแกนบางสวนโดยเฉพาะกลุมคนวัยทํางานและผูสูงวัยจึงหันกลับไปนับถือผีบรรพบุรุษ
เชนเดิม 
 การเล่ือนไหลไปมาระหวางการนับถือผีกับการนับถือศาสนาคริสตของชาวมอแกน ถือเปน
กระบวนการเลือกรับจากชุดวาทกรรมแหงการชวยเหลือของคริสตจักรพระกิตติคุณฯ ซ่ึงเม่ือชุด
ความรูในการใหความชวยเหลือ (รูปธรรม) สามารถตอบสนองตอความตองการได ชาวมอแกนกจ็ะ
หันมานับถือศาสนาคริสตเพ่ือรอรับการชวยเหลือนั้น ในทางตรงกันขามถาการพัฒนาใหความ
ชวยเหลือ (นามธรรม) ไมสามารถสนองตอบตอความตองการ ชาวมอแกนก็จะเปล่ียนกลับมานับถือ
ผีบรรพบุรุษเหมือนเดิม ฉะนั้น การขามไปมาระหวางระบบความเช่ือท้ังสองจึงขึ้นอยูกับชุดวาท
กรรมแหงความชวยเหลือของคริสตจักรพระกิตติคุณฯ ท่ีเขาสูชุมชน วาสามารถเอ้ือประโยชนตอ
การดําเนินชีวิตของกลุมชาวมอแกนโดยเฉพาะกลุมคนวัยทํางานและกลุมผูสูงวัยไดมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงชาวมอแกนจะเลือกรับในส่ิงท่ีตนเองไดประโยชนสูงสุด 
 

5.9 บานหลังใหม: การปะทะกันของสองชุดวาทกรรม 
 

 ภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 ทําใหบานเรือนมอแกนเกาะเหลาไดรับความเสียหายจํานวนหนึ่ง 
ไมมากมายนัก แตสภาพบานเรือนคอนขางเกาและทรุดโทรมมากเนื่องจากเปนบานท่ีทําดวยไม 
ไมไดเปนแบบถาวรซ่ึงเอ้ือตอการดํารงวิถีชีวิตแบบเรรอนในทองทะเลของชาวมอแกน การเข ามา
ของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี
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แนวนโยบายการทํางานกับกลุมมอแกนในประเด็นบานม่ันคงเปนหลัก ซ่ึงของบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) โดยการเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติงานนั้น 
ทางเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ ไดเห็นถึงชองวางท่ีชาวมอแกนยังไมไดรับความชวยเหลือคือ บาน
ท่ีอยูอาศัย ซ่ึงไมมีหนวยงานใดใหความสําคัญกับประเด็นนี้มากนัก จึงพยายามสรางการยอมรับดวย
การสรางบานหลังใหมใหกับชาวมอแกน ดวยวิธีการเรียกประชุมคนในชุมชนท้ังหมดเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ซ่ึงเปนการสรางความชอบธรรมในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี กลุมชาวมอแกนเกาะเหลาก็
เห็นดวยกับการดําเนินงานในดานนี้ เนื่องดวยชาวมอแกนท่ีเกาะชางและเกาะพยามไดบานหลังใหม
เปนท่ีเรียบรอย “ก็อยากไดบานหลังใหม เพราะของเกามันก็จะพังอยูแลว อีกอยางพวกท่ีเกาะชาง
และเกาะพยามก็ไดกันหมดแลว” 
 การสรางความชอบธรรมดวยวิธีการดังกลาวถือเปนชุดวาทกรรมแหงการพัฒนาท่ีเครือขาย
แกปญหาคืนสัญชาตคินไทยฯ นํามาใชเพ่ือเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยอางถึง “ความขาดแคลน ความ
ไมม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และตองการแกปญหาในเรือ่งท่ีดินอันเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชน” การสราง
การยอมรับดวยกระบวนการดังกลาวทําใหเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ สามารถดําเนินงานในพ้ืนท่ี
เกาะเหลาไดอยางคลองตัว และดวยการดําเนินงานนี้เอง ทางเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ ไดใช
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมคือ การพยายามใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการตั้งแตการ
วางแผนงาน การออกแบบแปลนบาน การกอสรางบาน และการเบิกจายงบประมาณ เปนตน ดวย
กระบวนการพัฒนาดังกลาวทางเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ สามารถแสดงใหเห็นวาชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน เปนการสรางความโปรงใสและความชอบธรรมใหเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 
 แตหลังจากการลงมือปฏิบัติงานจนไดบานท่ีมีโครงรางและหลังคาเรียบรอย แตยังไมมีฝา
กั้นบาน ทางเครือขายแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ จึงเรียกประชุมและเรียกเก็บเงินจากชาวมอแกน
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมหลังละ 2,500 บาท ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสถานะทางเศรษฐกิจ
ของแตละครอบครัว กลาวคือ ครอบครัวใดท่ีมีฐานะจะสามารถซ้ือไมมากั้นเปนฝาบานได แต
ครอบครัวใดท่ีไมมีเงินจะใชสังกะสีหรือไมจากการรื้อบานหลังเดิมมากั้นเปนฝาบาน สรางความ
แตกตางใหเห็นไดอยางชัดเจน จนกลายเปนการสรางความเหล่ือมลํ้าทางสังคมในสิทธิประโยชนท่ี
ชาวมอแกนในกลุมเดียวกันพึงจะไดรับอยางเทาเทียมกันใหเกิดขึ้น ซ่ึงอาจกอเกิดอํานาจท่ีเหนือกวา
และต่ํากวาภายในกลุมมอแกนดวยการมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวาและดอยกวาก็เปนได  

การเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมดังกลาว เริ่มมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทาง
เครือขายแกปญหาสัญชาติฯ ในดานความโปรงใสของการบริหารจัดการงบประมาณ และการ
ปฏิบัติงานไดถูกตั้งคําถามมากขึ้นวา ชาวมอแกนเปนเพียงแคผูรวมงาน ไมใชผูปฏิบัติงานอยาง
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แทจริงใชไหม เชน การซ้ือกับขาวเพ่ือเล้ียงกลุมสรางบาน ชาวมอแกนเปนเพียงผูถือของ ไมใชผูถือ
เงินในการจับจายเอง บานไมเปนไปตามแบบแปลนท่ีวางไวจากการอางเกี่ยวกับงบประมาณไม
เพียงพอ และปญหาอีกหลายๆ ประการ เปนผลใหการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไมคอยไดรับความรวมมือ
จากชุมชนมากดังเดิม 
 ทางเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ พยายามสรางวาทกรรมหลักเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน
และตอสูกับชุดความคิดของชาวมอแกนอยางตอเนื่อง และการปะทะกันของวาทกรรมหลักจาก
เครือขายแกปญหาสัญชาติฯ กับวาทกรรมรองในการเรียกรองประโยชนท่ีจะไดรับอยางแทจริงของ
ชาวมอแกนก็เกิดขึ้นจากการจัดเวทีประชุมเพ่ือช้ีแจงถึงการดําเนินงานของเครือขายแกปญหา
สัญชาติฯ มีการอธิบายถึงการสรางกระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน หมายรวมถึงการเบิกจาย
งบประมาณซ่ึงมีชาวมอแกนเปนผูลงลายมือช่ือเบิกจายดวยนั้น วาเปนความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจายไดอยางละเอียด และพยายามอธิบายวาขอมูลเกี่ยวกับการโกงเงิน 
การหลอกลวงท่ีชาวมอแกนไดรับมานั้นไมเปนความจริง แตชาวมอแกนก็ไดมีการตอบโตดวยชุด
วาทกรรมรองเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครือขายแกปญหาสัญชาติฯ วาหลอกลวง โกง โดยอาศัย
ชองวางในการไมรูหนังสือของมอแกน หาผลประโยชนเขาตนเอง ชาวมอแกนไมไดรับประโยชน
อยางแทจริง8 ซ่ึงชาวมอแกนใชภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมคือ การไมยอมปฏิบัติงานจนกวาจะได
ตามขอเรียกรอง จนเกิดเปนความขัดแยงอยางสูงสุดระหวางคนในชุมชนกับเครือขายแกปญหา
สัญชาติคนไทยฯ จนถึงขั้นถอนทีมปฏิบัติงานออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลา 
 การปะทะกันของสองชุดวาทกรรมโดยผานภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมดังกลาวแสดงให
เห็นถึง การตอรองในระบบความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีวา ถาจะเขามาทํางานพัฒนาตองใหความ
จริงใจและโปรงใส ตรงไปตรงมา และตองสรางกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงใหเกิดขึ้น 
ชุมชนจึงจะยอมรับโดยไมเกิดการตั้งคําถามตลอดการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
 

5.10 น้ํา พ้ืนที่อยูอาศัย: การเลือกรับทางความม่ันคง 
 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความม่ันคงในดานพ้ืนท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนเกาะเหลาเปน
หนาท่ีหลักของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง โดยมีการปฏิบัติงาน
ภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ซ่ึงการปฏิบัติงานจะเนนเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือทางดาน
                                                

8 การเรียกรองของชาวมอแกนในครั้งนี้ นอกจากเปนความคิดความเห็นของชาวมอแกนเองแลว คนนอก
บนเกาะเหลาหนานอกถือเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหเกิดกระบวนการตอรองเพื่อเรียกรองถึงผลลัพธท่ีดีท่ีชาว
มอแกนจะไดรับ แตแฝงไวดวยนัยยะของผลประโยชนท่ีคนนอกบนเกาะเหลาหนานอกจะไดรับดวยเชนกัน 
นอกจากนี้ยังเปนแรงผลักสําคัญในประเด็นอื่นๆ ดวย เชน การเรียกรองในเรื่องอุปกรณทํามาหากิน เปนตน  
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ท่ีอยูอาศัยและน้ําในการอุปโภคบริโภคของชุมชน การใหความชวยเหลือทางดานพ้ืนท่ีอยูอาศัยคือ 
สนง.ทรัพยากรฯ ไดดําเนินงานดานท่ีอยูอาศัยของชาวมอแกนใหเปนพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือจะไดหลุดพน
จากชุดวาทกรรมหลักของภาครัฐกอนหนานี้ เกี่ยวกับพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ กลาวคือ มีความ
พยายามท่ีจะผลักดันกลุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติใหออกจากพ้ืนท่ีโดยอางถึงความ
งายในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี แตชาวมอแกนเองก็ไมไดมีการสรางชุดวาทกรรมรองขึ้นมาเพ่ือ
เรียกรอง ดื้อแพง หรือตอตานกับวาทกรรมหลักของภาครัฐดังเชนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของกลุมชาวเขาทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยแตอยางใด อาจเนื่องดวยวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุมมอแกนท่ีเปนชนเรรอน 
ไมไดมีการยึดติดอยูกับท่ีใดท่ีหนึ่งเปนการถาวร 
 สวนประเด็นเกี่ยวกับน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชน ทาง สนง.ทรัพยากรฯ ไดดําเนิน
โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีดวยการอางถึงความจําเปนท่ีชุมชนจะตองมีน้ําสะอาดไว
อุปโภคและบริโภคตลอดท้ังป ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือท่ีจะเขามาอุดชองวางของพ้ืนท่ีเกี่ยวกับ
ราคาน้ําดื่มท่ีคอนขางสูงจากการคาขายของคนไทยท่ีอาศัยอยูกับมอแกน และน้ําใชท่ีไมคอยสะอาด
มากนักจากบอน้ําตื้นในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนชุดวาทกรรมการพัฒนาของ สนง.ทรัพยากรฯ ท่ีชาวมอแกน
เลือกรับใหเขามาสูชุมชนไดอยางไมมีขอโตแยง เนื่องจากชาวมอแกนจะไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี 
และชวยแกไขปญหาราคาและความสะอาดของน้ําได 
 การพัฒนาและใหความชวยเหลือในประเด็นน้ําและพ้ืนท่ีอยูอาศัย เปนวาทกรรมจาก
นโยบายภาครัฐท่ีกลุมชาวมอแกนเกาะเหลาเลือกรับโดยไมมีการตอรองหรือตอตาน เนื่องดวยเปน
ประโยชนอยางสูงสุดในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมชาวมอแกนเกาะเหลาเอง 
 

5.11 MERCY: “การตอรอง” และ “ความสัมพันธเชิงอํานาจ” 
 

 การเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอกของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคลหรือ 
MERCY เปนไปคอนขางราบรื่นในระดับความสัมพันธกับคนในชุมชน รวมท้ังคนนอกบนเกาะ
เหลาหนานอกดวย เนื่องจากกิจกรรมหรือความชวยเหลือตางๆ ท่ี MERCY ไดทําไวกับชุมชนนั้นมี
คอนขางมาก เชน กิจกรรมดานการศึกษาท้ังเด็กและผูใหญ การรักษาพยาบาล การปรับปรุงบอน้ํา
ตื้นภายในชุมชน การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการสรางบานหลังใหมแกชาวมอแกน ฯลฯ 
ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ชุมชนมอแกนไดรับประโยชนอยางสูงสุด แตในนัยยะของการชวยเหลือนี้ ทาง 
MERCY ไดสรางชองวางในระบบความสัมพันธเชิงอํานาจกับกลุมมอแกนท่ีมีความเหล่ือมลํ้ากวาง
มากขึ้น เนื่องจากการใหความชวยเหลือกลุมมอแกนซ่ึงถูกมองตามแนวคิดหลักของ MERCY วา
เปนกลุมท่ีขาดโอกาสทางสังคม ตองไดรับสิทธิและความเทาเทียมแหงการปฏิบัติเหมือนกันกับชน
สวนใหญในสังคมนั้น ถือเปนการสรางหนี้บุญคุณใหเกิดขึ้นในสํานึกของกลุมชาวมอแกน ชายชาว
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มอแกนคนหนึ่งสะทอนความรูสึกในความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชนวา “เขา (องคกรพัฒนา
เอกชน) ชวยเหลือเราก็ดี แตเราก็ตองตอบแทนเขาดวย บางทีเรารูสึกวาเขาเปนคนใหญกวาเรามาก” 
MERCY จึงกลายเปนผูท่ีมีอํานาจเหนือกวาในระบบความสัมพันธท่ีผันแปรมาจากความเทาเทียม
กันสูอํานาจในการควบคุมท่ีเหนือกวาตอชาวมอแกน 
 ท่ีสําคัญ MERCY พยายามสรางสํานึกในความเปนพวกเดียวกันใหเกิดขึ้นกับกลุมมอแกน
ดวยชุดวาทกรรมแหงการใหความชวยเหลือดังกลาวดวย กลาวคือ การพยายามรวมกลุมมอแกนไว
เปนพวกเดียวกันกับองคกรตนเองดวยแนวทางและการปฏิบัติในการใหความชวยเหลืออยางเขมขน 
ชาวมอแกนรองขอส่ิงใด MERCY จะใหการตอบสนองหรือตอบรับไดคอนขางดีและรวดเร็วกวา
องคกรอ่ืนๆ เชน การรักษาพยาบาล การศึกษา อุปกรณทํามาหากิน เปนตน ซ่ึงสงผลใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นและไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนคอนขางดี  และในความ
พยายามรวมกลุมมอแกนใหเปนพวกเดียวกันนี้ ถือเปนการสรางอํานาจตอรองกับหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืนๆ ไดดวยโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ 
 การตอรองของ MERCY กับหนวยงานภาครัฐจากการรวมกลุมมอแกนไวเปนพวกเดียวกัน
นี้ ท่ีเห็นไดคอนขางเดนชัดคือ กรณีของการตอรองในเรื่องการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของกลุมเด็กชาวมอแกน กลาวคือ ทาง MERCY มีการตอรองกับโรงเรียนบานเกาะเหลาใน
การนําเด็กมอแกนกลุมนี้เขาศึกษาตอท่ีโรงเรียนในเมืองระนอง โดยมีการขอความเห็นจากกลุม
ผูปกครองเด็กมอแกน ซ่ึง MERCY ใชวาทกรรมแหงความชวยเหลือท่ีมีอยูอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีซ่ึง
เปนอํานาจท่ีมีมากกวาโรงเรียน รวมท้ังอางถึงขอจํากัดตางๆ ของทางโรงเรียนท่ีจะดูแลเด็กมอแกน 
ผลสรุปผูปกครองเด็กมอแกนเลือก MERCY ใหเขามาดูแลบุตรหลานของตน การตอรองเชิงอํานาจ
กับทางโรงเรียนดังกลาวโดยใชกลุมผูปกครองเด็กมอแกนเปนจุดตัดสินนั้น เปนการใชอํานาจท่ี
เหนือกวาในระบบตวามสัมพันธท่ีผันแปรระหวางชาวมอแกนกับ MERCY จากความสัมพันธแบบ
เทาเทียมสูอํานาจท่ีเหนือกวาซ่ึงทําใหชาวมอแกนรูสึกวาการท่ีบุตรหลานจะไดรับความชวยเหลือ
อยางเต็มท่ีเหมือนกับท่ีตนไดรับในขณะอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลานั้น ตองเลือก MERCY ใหเปนผูดูแล
เด็กมอแกนแทนโรงเรียนบานเกาะเหลา ทําให MERCY ประสบผลสําเร็จในการตอรองเชิงอํานาจ
กับทางโรงเรียนซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีถูกมองจากสังคมวาเปนผูมีอํานาจเหนือกวาในระบบ
ความสัมพันธกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 การดําเนินงานของ MERCY ไมวาจะดวยนัยยะแหงการตอรองหรือการสรางระบบ
ความสัมพันธเชิงอํานาจเพ่ือท่ีจะรวมกลุมชาวมอแกนไวเปนพวกเดียวกันดวยชุดวาทกรรมแหงการ
ชวยเหลือนี้ ผลลัพธทําใหชาวมอแกนเลือกท่ีจะรับความชวยเหลือจาก MERCY โดยไมมีการตั้ง
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คําถามแตอยางใด ทําใหอํานาจจากชุดความรูท่ี MERCY นํามาปฏิบัตินั้นกลายเปนท่ียอมรับและ
มองวาเปนเรื่องปกติธรรมดาในชุมชนมอแกนเกาะเหลาหนานอก 
 

 ท่ีกลาวมาเปนการวิเคราะหชุดวาทกรรมการพัฒนาและความชวยเหลือของแตละหนวยงาน
องคกร อันมีผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนในมิติตางๆ ของการดํารงวิถี
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงการปรับเปล่ียนอัตลักษณในแตละชวงวัยของชาวมอแกนนั้น สามารถวิเคราะห
สรุปไดดังจะกลาวถึงตอไป  
 
5.12 มอแกน: การพัฒนาสูการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุ 
 

 จากการวิเคราะหผลของการพัฒนาของท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนนั้น 
แสดงใหเห็นถึงชุดวาทกรรมตางๆ ท่ีแตละองคกรหนวยงานใชในการปฏิบัติเพ่ือใหความชวยเหลือ
หรือพัฒนากลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ซ่ึงแตละชุดวาทกรรมพยายามสรางองค
ความรูท่ีถูกนิยามวาเปนความจริงภายใตปฏิบัติการของความสัมพันธเชิงอํานาจ ซ่ึงมีการนิยามชาว
มอแกนใหมีความแตกตางจนกลายเปน “คนอ่ืน” ในทิศทางของการพัฒนา มองวาเปนกลุมดอยการ
พัฒนา ขาดแคลนโอกาสทางสังคม ตองไดรับความชวยเหลือ เปนการกักขัง จองจําอัตลักษณของ
ความเปนมอแกนใหอยูกับภาพลักษณท่ีตายตัวดวยชุดวาทกรรม ซ่ึงแตเดิมมอแกนไมไดมองตนเอง
วาเปนกลุมท่ีขาดแคลนหรือขาดโอกาสแตอยางใด เนื่องดวยวิถีชีวิตเรรอนอยูในทองทะเล มีการ
ติดตอกับคนในเมืองเปนครั้งคราวในลักษณะของการแลกเปล่ียนสินคา ซ่ึงไมไดมีความตองการใน
ปจจัยท่ีนอกเหนือจากการดํารงชีวิตประจําวัน แตเม่ือมีการตั้งถ่ินฐานถาวร มีการเขามาใหความ
ชวยเหลือดวยชุดองคความรูขององคกรตางๆ เปนผลใหกลุมมอแกนเองก็ยอมรับในนิยาม
ความหมายท่ีแสดงนัยยะถึงความต่ําตอยและขาดแคลนจากบุคคลภายนอก จนทําใหชุดวาทกรรม
ของแตละองคกรท่ีแฝงไวดวยระบบความสัมพันธเชิงอํานาจสามารถปฏิบัติการอยูในชุมชนมอแกน
ไดอยางเปนเรื่องปกติธรรมดา ซ่ึงแตละชุดวาทกรรมนั้นไดสงผลตอการปรับเปล่ียนหรือการตอรอง
ทางอัตลักษณของกลุมมอแกนในแตละชวงวัยท่ีแตกตางกัน สามารถวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

ชวงวัยเด็ก ถือเปนชวงวัยท่ีมีการปรับเปล่ียนในเรื่องของอัตลักษณไดชัดเจนชวงหนึ่งจาก
ชุดวาทกรรมของการพัฒนา เนื่องจากการเขาสูระบบการศึกษาท่ีพยายามสรางความเปนไทยให
เกิดขึ้นโดยผานกิจกรมการเรียนการสอนตางๆ ของท้ังโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามา
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การเขาสูระบบโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในเมืองระนองเปนผลถึงการ
เล่ือนไหลของอัตลักษณทางชาติพันธุท่ีเด็กมอแกนพยายามปดบังอําพรางความเปนมอแกนไว
ภายใตบริบทแหงการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนท่ีไมใชกลุมหรือพวกตนเอง เนื่องดวยมิติของ
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีเหนือกวาของคูปฏิสัมพันธท่ีเด็กมอแกนมีการติดตอสัมพันธอยูดวย ซ่ึง
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การปดบังความเปนมอแกนเปนการปองกันการถูกลอเลียนหรือโดนดูถูกเหยียดหยามจากคู
ปฏิสัมพันธ 
 การปดบังอัตลักษณทางชาติพันธุดังกลาวไมใชการปฏิเสธความเปนกลุมมอแกน เนื่องจาก
เด็กมอแกนจะเปดเผยหรือแสดงออกซ่ึงอัตลักษณในความเปนกลุมชาติพันธุตนเองภายใตบริบทท่ีคู
ปฏิสัมพันธเปนชนกลุมเดียวกัน หรืออยูภายในบริบทแวดลอมท่ีมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
คลายคลึงกัน การปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุของเด็กมอแกนสามารถเล่ือนไหลไดตาม
บริบทแหงการปฏิสัมพันธ ซ่ึงอยูภายใตระบบความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีสามารถสรางความ
เหนือกวา-ต่ํากวา หรือความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นระหวางคูปฏิสัมพันธนั้นๆ 

ชวงวัยทํางาน ถือเปนชวงวัยท่ีมีบทบาทางสังคมในชุมชนมอแกนสูงท้ังการตัดสินใจใน
งานของชุมชน การเปนผูนําเพ่ือติดตอกับสังคมภายนอก การเปนคณะกรรมการกลุมตางๆ ฯลฯ ซ่ึง
บทบาทเหลานี้ทําใหการพัฒนาหรือความชวยเหลือจากภายนอกผานมาทางคนในชวงวัยนี้
คอนขางมาก เปนผลใหเกิดการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุท้ังการนับถือศาสนา จากการนับ
ถือผีบรรพบุรุษมาสูการนับถือคริสตศาสนา การสรางสํานึกในความเปนคนไทยใหเพ่ิมมากขึ้นดวย
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน การดําเนินงานพัฒนาตางๆ ในชุมชนมอแกนแมจะสงผลตอ
สํานึกหรือระบบความคิดในการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุของตนเองก็ตาม แตคนในชวง
วัยนี้มีอํานาจในการตอรองตอชุดวาทกรรมจากหนวยงาน องคกรไดสูงเชนเดียวกันดวย  
 ชุดวาทกรรมการพัฒนาหรือใหความชวยเหลือใดท่ีคนในชวงวัยนี้เล็งเห็นแลววาชุมชนและ
ตนเองไดรับประโยชนอยางสูงสุดก็จะเลือกรับใหเขามาปฏิบัติงานในชุมชนได ในทางตรงกันขาม 
ถาชุดวาทกรรมใดไมสามารถตอบสนองแกตนเองและชุมชนไดมากเทาท่ีตองการ ก็จะถูกปฏิเสธ 
ตอตาน มีการตั้งคําถาม หรือตอรองดวยการสรางชุดวาทกรรมรองขึ้นมา (ซ่ึงมีแรงผลักจากคนนอก
บนเกาะเหลาหนานอกดวย) เปนผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน องคกรนั้นๆ อาจจะตอง
หยุดชะงักหรือถอนทีมงานออกจากพ้ืนท่ีเกาะเหลาก็เปนได แสดงใหเห็นวาชาวมอแกนในชวงวัยนี้
มีความกลามากขึ้นท่ีจะเลือกรับ ไมเลือกรับ หรือตอรองในชุดวาทกรรมท่ีมาพรอมกับระบบ
ความสัมพันธเชิงอํานาจและกรอบความรูในแนวทางการพัฒนาและใหความชวยเหลือของ
หนวยงานและองคกรตางๆ  

ชวงวัยสูงอายุ ถือเปนชวงวัยท่ีมีประสบการณในชีวิตสูง ดวยความเปนกลุมชาติพันธุใน
อดีตคนในชวงวัยนี้จะมีบทบาททางสังคมคอนขางสูงท้ังการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ผูกําหนดความ
เปนไปของชุมชน เปนตน แตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในมิติของการเปนผูนําชุมชน ทําใหผูสูงอายุถูก
ลดบทบาทลงเปนอยางมาก และชุดวาทกรรมการพัฒนาท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของคน
ในชวงวัยนี้อยางเห็นไดชัดคือ การปรับเปล่ียนระบบความเช่ือ จากการนับถือผีบรรพบุรุษสูการนับ
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ถือคริสตศาสนา ดวยมิติของการใหความชวยเหลือท่ีมาพรอมกับชุดของความรูและอํานาจท่ี
สามารถสรางการยอมรับจากคนในชวงวัยนี้ได การยอมปรับเปล่ียนระบบความเช่ือท่ีมีการนับถือผี
บรรพบุรุษมาอยางยาวนานเพ่ือจะใหไดรับการชวยเหลือนั้น สะทอนใหเห็นวาชาวมอแกนในชวง
วัยนี้ซ่ึงมีการใชชีวิตมาอยางยาวนาน มีประสบการณสูง แตกลับมองตนเองเปนผูท่ีขาดแคลน ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได ตองรอรับความชวยเหลือเพียงเทานั้น กลายเปนการรับอิทธิพลทาง
ความคิดท่ีถูกสรางจากบุคคลภายนอกใหเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 

 ชุดวาทกรรมแหงการพัฒนาและใหความชวยเหลือกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอกในประเด็นตางๆ ถือเปนวาทกรรมในการพยายามควบคุมชีวิตชาวมอแกนแบบครบวงจร 
กลาวคือ การใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมมอแกนของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา
เอกชนนั้น มีการปฏิบัติงานในทุกๆ ดานของการดํารงวิถีชีวิตประจําวัน เชน การประกอบอาชีพ 
การศึกษา ศาสนาความเช่ือ การใหสัญชาติไทย บาน พ้ืนท่ีอยูอาศัย และน้ําในการอุปโภคบริโภค 
เปนตน โดยภาครัฐพยายามสรางความเปนสวนกลางหรือความเปนพวกเดียวกันใหเกิดขึ้นดวย
นโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล สวนองคกรพัฒนาเอกชนทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของ
องคกรเปนหลัก และสรางความชอบธรรม การยอมรับในการปฏิบัติงานดวยการสรางความเปนอ่ืน
ใหเกิดขึ้นกับกลุมมอแกน โดยแตละหนวยงานหรือองคกรใชอํานาจในรูปของวาทกรรมการพัฒนา
และการใหความชวยเหลือกลุมมอแกน จนทําใหกลุมมอแกนยอมรบัวาตนเองเปนกลุมท่ีขาดแคลน 
ขาดโอกาสทางสังคม ตองไดรับความชวยเหลือ อํานาจท่ีแฝงอยูในชุดวาทกรรมของแตละองคกรจึง
กลายเปนเรื่องปกติธรรมดาในชุมชนมอแกน อยางไรก็ตาม ชาวมอแกนเองก็มีสิทธิท่ีจะเลือกรับ
หรือไมรับในวาทกรรมการพัฒนาเหลานั้นก็ไดตามมุมมองท่ีคิดวาตนเองนั้นไดหรือเสียประโยชน
มากนอยเพียงใด ซ่ึงสงผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของชาวมอแกนท่ีมีความแตกตางกันในแต
ละชวงวัย อันมีผลตอระบบคิดและสํานึกในการมองตนเองของชาวมอแกนดวย 
 
บทสรุป 
 

 การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณสึนามิ พ .ศ. 2547 ตอการ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง อันเปน
ชุมชนท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีแหงความแตกตางทางชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรมคือ ชุมชนมอแกนฝง
เกาะเหลาหนานอกและชุมชนคนไทยฝงเกาะเหลาหนาใน โดยชุมชนมอแกนมีระยะเวลาของการ
กอตั้งเปนชุมชนมาไมนอยกวา 30 ป จากการชักชวนของสิบตํารวจโททวี รอดไพฑูรย ใหกลุมชาว
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มอแกนเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ทําใหมีการตั้งหลักแหลงแบบถาวรมากขึ้น วิถีชีวิตแบบเรรอนเริ่ม
หยุดลง และกอเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมกับกลุมชนตางๆ อยางมากมาย 
 โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ สึนามิ ชุมชนมอแกนมีการปฏิสัมพันธกับภายนอก
คอนขางมากท้ังบุคคล หนวยงาน และองคกรไดสรางมิติความสัมพันธอันหลากหลายนําสูการ
แสดงออกซ่ึงอัตลักษณทางชาติพันธุไดอยางชัดเจน คูความสัมพันธของชาวมอแกนนั้นมีท้ังท่ีอยูใน
แนวราบคือ ความสัมพันธแบบเทาเทียม และแนวดิ่งคือ ความสัมพันธในเชิงอํานาจมากกวากับนอย
กวา แตละคูความสัมพันธโดยเฉพาะภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนนั้นเกิดขึ้นจากแนวทางการ
ทํางานพัฒนาและใหความชวยเหลือกลุมมอแกน 
 การทํางานของภาครัฐกับกลุมมอแกนสวนใหญจะดําเนินงานภายหลังเหตุการณสึนามิ มี
บางหนวยงานท่ีทํางานกับกลุมมอแกนมากอนเหตุการณสึนามิจะเกิดขึ้น และมีการบูรณาการงาน
รวมกันในระดับนโยบายจนกอเกิดมาตรการใหความชวยเหลือท้ังระยะส้ันดําเนินการภายในเวลา  
6-12 เดือน และระยะยาวดําเนินการภายในเวลา 1-3 ป ภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล แตใน
ภาคปฏิบัติแตละหนวยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเพียงเทานั้น ไมมีการบูรณาการ
งานในระดับพ้ืนท่ีรวมกัน ทําใหผลของการปฏิบัติจะแยกเปนสวนๆ ขาดการเช่ือมรอยงานซ่ึงกัน
และกัน การพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ เปนชุดวาทกรรมท่ีเกิดจากนโยบายของแตละหนวยงานใน
แตละดานความรับผิดชอบ โดยผลลัพธท่ีออกมามีท้ังท่ีพยายามรวมชาวมอแกนใหเปนสวนหนึ่ง
ของรัฐชาติในลักษณะของการเปนพลเมือง และสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับชาวมอแกนได สวน
บางชุดวาทกรรมเปนการแบงแยกมอแกนใหออกจากความเปนชนกลุมเดียวกับคนสวนใหญของ
สังคม พยายามเบียดขับมอแกนใหเปนชนชายขอบในทุกๆ มิติ เชน การเมือง ภูมิศาสตรพ้ืนท่ี สังคม
และวัฒนธรรม เปนตน 
 สวนการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนจะทํางานตามภาระหนาท่ีของตนเองเปนหลัก 
แตมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานคอนขางสูง ปญหาท่ีไมไดเกี่ยวของกับภาระงานขององคกรก็
สามารถใหความชวยเหลือไดโดยตรง ถาพิจารณาแลววาเกิดประโยชนสูงสุดกับชาวมอแกน อีกท้ัง
การทํางานกับชาวมอแกนของบางองคกรไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
กับประเด็นนั้นๆ ดวย ทําใหเกิดการบูรณาการงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตมีบาง
องคกรท่ีเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานกับภาครัฐ ทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชามากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงการปฏิบัติงานขององคกรพัฒนาเอกชนสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง กลุมองคกร
พัฒนาเอกชนพยายามสรางการยอมรับในการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจากคนในชุมชน ดวยการสราง
ชุดวาทกรรมการพัฒนาท่ีหลากหลายตามเปาประสงคของแตละองคกร โดยอาศัยความชอบธรรม
จากแนวนโยบาย เชน การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมอแกนใหดีขึ้น ใหชาวมอแกนมี
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โอกาสเขาถึงการบริการจากภาครัฐไดมากขึ้น เด็กมอแกนตองไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุดท้ังในดานการเรียน 
และสุขภาพอนามัย และแนวการปฏิบัติ เชน การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ระหวางองคกรกับชาวมอแกน เปนตน ผลลัพธจากการปฏิบัติงานเหลานีมี้ผลท้ังท่ีทําใหมอแกนตอง
เลือกแสดงสถานภาพระหวางความเปนมอแกนกับความเปนคนไทยภายใตบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง และในบางชุดวาทกรรมท่ีองคกรพัฒนาเอกชนใชในการพัฒนาชาวมอแกน
ไดรับการปฏิเสธหรือการไมเลือกรับจากกลุมชาวบาน เกิดการสรางชุดวาทกรรมรองขึ้นมาเพ่ือ
ตอตานโดยผานภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม กลายเปนการปะทะกันระหวางสองชุดวาทกรรมนําสู
ความขัดแยงทางสังคมได    
 ชุดวาทกรรมท้ังของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนในขางตนไดสรางความ “เปนอ่ืน” ใน
ระบบความสัมพันธเชิงอํานาจใหกับชาวมอแกนในลักษณะการเปนชนชายขอบจากบริบทของ
สังคมสวนใหญ มีการกักขังอัตลักษณความเปนมอแกนดวยภาพลักษณของความเปนอ่ืนในสังคม
เปนผลใหเกิดความชอบธรรมตอการเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จนทําใหคนในชุมชนยอมรับและมี
ความรูสึกวาเปนเรื่องปกติธรรมดา แตกลุมชาวมอแกนก็มีสิทธิท่ีจะเลือกรับหรือไมเลือกรับมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได  วาทกรรมแหงความรูใดเ อ้ือประโยชนให เกิดขึ้นกับการใช
ชีวิตประจําวันของชาวมอแกนไดมาก ก็จะไดรับการตอบสนองจากคนในชุมชน แตถาวาทกรรมใด
ไมสามารถตอบสนองความตองการได กลุมมอแกนจะปฏิเสธโดยสรางชุดวาทกรรมรองเพ่ือ
ตอตาน ตอรองการดําเนินงานพัฒนาหรือใหความชวยเหลือขึ้นมา และดวยวาทกรรมการพัฒนา
ดังกลาวยังสงผลตอการปรับเปล่ียนและเล่ือนไหลทางอัตลักษณของกลุมมอแกนในแตละชวงวัย
ดวย กลาวคือ ชุดวาทกรรมการพัฒนาท้ังจากภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับกลุม
ชาวมอแกนภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง อัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนจึง
มีการปรับเปล่ียนและเล่ือนไหลตามคูความสัมพันธท่ีหลากหลายนี้ดวย โดยขึ้นอยูกับวาชาวมอแกน
จะแสดงออก ปดบังซอนเรนถึงอัตลักษณความเปนกลุมชาติพันธุหรือความเปนคนไทยในบริบทใด
บริบทหนึ่ง แตจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของประโยชนท่ีตนเองและกลุมจะไดรับจากการแสดงออก
นั้นๆ สูงสุด  
 
ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะท้ังในเชิงพ้ืนท่ีตอกระบวนการทํางานพัฒนา
และในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งตอไป ดังนี ้
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 1. ขอเสนอแนะเชิงพ้ืนท่ี   

        1.1 ในการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือและพัฒนากลุมมอแกน ควรมีการบูรณาการ 
ประสานความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงานท่ีมีภาระงานเกี่ยวของกัน โดยเฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐ แมจะไมมีความซํ้าซอนของงานแตการประสานความรวมมือกันจะทําใหดําเนินการได
รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชาวมอแกนจะไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีและไดผล
อยางจริงจัง งานจะไดไมแบงแยกออกเปนสวนๆ ดังเชนปจจุบัน อีกท้ังถามีความรวมมือระหวาง
องคกรพัฒนาเอกชนกับหนวยงานภาครัฐในประเด็นการทํางานท่ีซํ้าซอนกัน ท้ังสองสวนจะชวยอุด
รอยรั่วและเติมเต็มในสวนท่ีขาดหายไปของการทํางานพัฒนาชนกลุมชาติพันธุมอแกนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

        1.2 การประสานความขัดแยง ซ่ึงเกิดขึ้นในหลายระดับของการปฏิบัติงานท้ังระหวาง
หนวยงาน องคกรท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาดวยกันเอง หรือระหวางองคกรกับคนในชุมชน ถา
สามารถขจัดปญหาความขัดแยงเหลานี้ใหหมดไปจากพ้ืนท่ีไดโดยอาศัยความจริงจังและจริงใจท่ีจะ
แกไขปญหาอยางแทจริง ชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกจะสามารถหลุดพนจากวาทกรรมท่ี
กักขังอัตลักษณของชาวมอแกนในการกลายเปนคนอ่ืนของสังคมได  

        1.3 การทํางานท่ีจะพัฒนาหรือใหความชวยเหลือกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอก หนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ ควรลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือทําความเขาใจกับ
ปรากฎการณภายในชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหไดรอบดานมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแนวทาง
และการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนซ่ึงผลท่ีไดรับจะเกิดขึ้นอยางสูงสุดกับกลุมมอแกน 

        1.4 การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ควรใชมุมมองของ
การมีสวนรวมจากชุมชนใหมากขึ้นกวาเดิม ไมใชมองกลุมมอแกนเปนเพียงวัตถุของการพัฒนาและ
ชวยเหลือเพียงเทานั้น ถาเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนไดอยางแทจริง ผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบัติงานจะอยูท่ีชุมชนเชนเดียวกัน 
         1.5 การลงพ้ืนท่ีของหนวยงานหรือองคกร ควรเขาหากลุมเปาหมายคือ ชาวมอแกน 
โดยตรง มิควรประสานงานผานกลุมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีไมใชมอแกน เนื่องจากอาจมี
ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนรวมอยูดวย ปญหาและความตองการของชุมชนอาจจะไม
ไดมาจากชุมชนมอแกนเกาะเหลาอยางแทจริงก็เปนได 
 

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  
 

        2.1 ถามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก ขอใหเติม
เต็มประเด็นในสวนท่ียังขาดหายไปคือ  
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        ระบบเครือญาต ิจะทําใหเห็นถึงการเช่ือมโยงมิติความสัมพันธระหวางกลุมมอแกนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง กลุมมอแกนในจังหวัดพังงา หรือกลุมมอแกนท่ีอาศัยอยูฝงประเทศพมาได ซ่ึง
จะสะทอนภาพของปญหาในการแบงแยกกลุมชนเหลานี้ออกเปนประชากรของจังหวัดหรือประเทศ
ตางๆ อันจะมีผลตอการเขารวมพิธีกรรม สายสัมพันธทางเครือญาตท่ีิหางเหินกันก็เปนได การศึกษา
ครั้งตอไปควรจะลงลึกในประเด็นนี้ใหชัดเจนมากขึ้น  

        พิธีกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดเจาะลึกถึงพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของชาวมอแกนอยาง
ละเอียดมากนัก เปนเพียงการนําเสนอภาพของการเปล่ียนผานจากการนับถือในระบบความเช่ือ
ดั้งเดิมสูการนับถือหนึ่งในศาสนาหลักของโลก การศึกษาครั้งตอไปควรจะลงลึกในประเดน็นี้ ซ่ึงจะ
ทําใหเห็นถึงหลักคิดและระบบความเช่ือท่ีอยูบนฐานความคิดของชาวมอแกน อันกอใหเกิดภาพ
กระบวนการคล่ีคลายในการยึดโยงกับระบบความเช่ือดั้งเดิมและสมัยใหมไดลึกมากยิ่งขึ้น 

        ภาษามอแกน  การศึกษาภาษามอแกนใหมีความละเอียดและลุมลึกมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากความหมายทางภาษาศาสตรแลวนั้น จะทําใหเห็นถึงระบบความสัมพันธทางเครือ
ญาติ การลําดับความอาวุโสภายในกลุมซ่ึงสะทอนจากคําเรียกช่ือญาติ นอกจากนี้การศึกษาภาษา
ชาวเล (มอแกน) ในเชิงเปรียบเทียบกับภาษาชาวเลกลุมอ่ืนๆ อาจจะสะทอนมิติความสัมพันธ
ระหวางกลุมชาวเลดวยกันได 

        ภูมิปญญาทองถ่ิน จะทําใหเหด็นถึงระบบคิด คุณคาตางๆ ท่ีมีอยูภายในชุมชนแลว
นํามาปรับใชใหเขากับการดํารงชีวิตประจําวันของชาวมอแกน การศึกษาครั้งนี้แมจะใหรายละเอียด
ในประเด็นดังกลาวไวบาง แตก็ไมไดเจาะลึกมากนัก ซ่ึงการศึกษาในครั้งตอไปนาจะช้ีใหเห็นถึงการ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในรายละเอียดท่ีมากกวาการศึกษาในครั้งนี ้

        การจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี จะทําใหเห็นถึงมิติของการจัดการท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน 
ซ่ึงชวงเวลาในการลงพ้ืนท่ีศึกษาครั้งนี้ยังอยูในชวงท่ีชุมชนมอแกนไดรับความชวยเหลือจากองคกร
ภายนอกคอนขางมาก มิติของการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนเพ่ือความอยูรอดของ
ตนเองนั้น ยังคงปรากฎภาพท่ีไมชัดเจนมากนัก ซ่ึงคาดวาถามีการศึกษาในครั้งตอไปและความ
ชวยเหลือจากภายนอกลดนอยลง ชุมชนจะหันมาใหความสนใจและใชภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีมีอยูใน
ชุมชนแตถูกลบเลือนหายไป มาจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยูรอบตัวมากขึ้น  

ประเด็นท่ีกลาวมาในการศึกษาครั้งนี้ไมไดบันทึกขอมูลละเอียดมากนักเนื่องจากไมได
สงผลตอการศึกษาและวิเคราะหงานแตอยางใด  

        2.2 ในการศึกษาครั้งตอไปควรใหมีการติดตามและนําเสนอขอมูลความตอเนื่องใน
การปฏิบัติงานของท้ังหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเกาะเหลา เพ่ือสะทอน
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มุมมองท่ีหลากหลายขึ้นจากกชุดวาทกรรมการพัฒนาอันจะสงผลตอการเล่ือนไหลทางอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกได 
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ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบสัมภาษณ 
 

กลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
 

1. ประวัติชุมชนมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก (การอาศัยอยูในพ้ืนท่ีระนอง, การยายเขา
มาอยูท่ีเกาะเหลา) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 2. ความแตกตางในการดํารงวิถีชีวิตสมัยอดีต (กอนเกิดเหตุการณสึนามิ พ.ศ. 2547) กับ
ปจจุบัน (หลังเหตุการณสึนามิ) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 3. ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวมอแกนท้ังผูหญิงและผูชาย 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 4. อาหารการกินในชีวิตประจําวันของชาวมอแกน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 5. บานเรือนของชาวมอแกน (ลักษณะบานเรือน, การวางแนวบาน, บานหลังใหมของชาว
มอแกน) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

6. ระบบความเช่ือ พิธีกรรม และกระบวนการคล่ีคลายสูการนับถือคริสตศาสนา 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7. ภาษามอแกน (ลักษณะการส่ือสารภายในกลุม-นอกกลุม) ภาษาเขียน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 8. การศึกษาเรียนรูของชาวมอแกน (กลุมเด็ก, กลุมผูใหญ) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 9. ผูนําและการปกครองของกลุมมอแกน (บทบาทผูใหญบานเกาะเหลา, บทบาทมอแกน, 
บทบาทคนนอกบนเกาะเหลาหนานอก) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 10. การดูแลสุขภาพอนามัย (การพบแพทยแผนปจจุบัน, การรักษาดวยระบบความเช่ือ, การ
ดูแลความสะอาดของรางกาย) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 11. การใชประโยชนจากส่ิงสาธารณูปโภคภายในชุมชน (ถังและโองเก็บน้ํา, เครื่องปนไฟ) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 12. การปฏิสัมพันธทางสังคมกับชนกลุมเดียวกันและชนกลุมอ่ืน (มอแกน, คนนอกบน
เกาะเหลาหนานอก, คนเกาะเหลาหนาใน, คนไทยในเมืองระนอง, ภาครัฐ, ภาคเอกชน) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



หนวยงานภาครัฐ 
 

 1. รายละเอียดโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลท้ังในระดับนโยบายสวนกลางและการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 2. แนวทาง นโยบายของแตละหนวยงานท่ีมีตอกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะหลาหนา
นอกตั้งแตกอนเกิดเหตุการณสึนามิตอเนื่องมาจนถึงหลังเหตุการณสึนามิ (พ.ศ. 2553) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 3. แนวทาง นโยบายของแตละหนวยงานภายใตโครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 4. การปฏิบัติของแตละหนวยงานในพ้ืนท่ีเกาะเหลาหนานอก 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 5. ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 6. การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐดวยกันและกับองคกรพัฒนาเอกชน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7. ปญหาและความขัดแยงในการปฏิบัติงาน (ภายในหนวยงาน, ระหวางหนวยงาน, ใน
พ้ืนท่ีเกาะเหลา) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................\ 
 

องคกรภาคเอกชน 
 

 1. ประวัติองคกรกอนท่ีจะเขามาปฏิบัติงานกับกลุมชาติพันธุมอแกนบานกาะเหลาหนานอก
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 2. แนวทาง นโยบาย หลักคิด กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนบานเกาะเหลา
หนานอก 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 3. การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานกับกลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 4. ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 5. การประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนดวยกันและกับหนวยงานภาครัฐ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6. ปญหาและความขดัแยง (ภายในองคกร, ระหวางองคกร, ในพ้ืนท่ีเกาะเหลา) 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เอกสารที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ 
 

1. คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพ่ือฟนฟูวิถี
ชีวิตชาวเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



        2. คําส่ังจังหวัดระนอง เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพ่ือฟนฟุวิถีชีวิต
ชาวเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3. มาตรการฟนฟูตาม “โครงการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล”  
 

1. มาตรการฟนฟูระยะส้ัน ดําเนินการภายใน ๖–๑๒ เดือน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1.1 การสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ดวยการจัดทําโฉนดชุมชน 

เพื่อเปนเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษ สําหรับกลุมชาวเล 
โดยใหมีการพิสูจนสิทธิในท่ีอยูอาศัยของชุมชนผานภาพถาย
ทางอากาศและดวยวิธีอื่นๆ ท่ีไมใชเอกสารสิทธิแตเพียงอยาง
เดียว และใหแตงต้ังอนุกรรมการแกไขปญหาท่ีดิน เพื่อการ
พิสูจนท่ีดินชุมชนชาวเลเปนการเฉพาะ 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระ ทรว งทรั พยา กรธ รรมชาติแล ะ
สิ่งแวดลอม (ทส.) 

1.2 การใหชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมง หาทรัพยากรตามเกาะ
ตางๆ ได และเสนอผอนปรนพิเศษในการประกอบอาชีพประมง
ท่ีใชอุปกรณด้ังเดิมของกลุมชาวเลในการเขาไปทํามาหากินใน
พื้นท่ีอุทยานและเขตอนุรักษอื่นๆ และกันพื้นท่ีจอด ซอมเรือ 
เสนทางเขา–ออกเรือ เนื่องจากสวนมากทับซอนพื้นท่ีเพื่อการ
ทองเท่ียว มีความขัดแยงกันเปนระยะ รวมถึงการควบคุมเขต
การทําประมงอวนลากและอวนรุนใหเปนไปตามขอตกลง
อยางแทจริง (รุกล้ําเขตประมงชายฝง) 

กระ ทรว งทรั พยา กรธ รรมชาติแล ะ
สิ่งแวดลอม (ทส.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) 

1.3 การชวยเหลือดานสาธารณสุข เพื่อฟนฟูสํ าหรับผูไดรับ
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพหาปลา/ดําน้ํา ทําใหเกิดโรค
น้ําหนีบ และการมีปญหาดานสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

1.4 การชวยแกปญหาสัญชาติในกลุมชาวเลท่ีไมมีบัตรประชาชน กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
1.5 การสงเสริมดานการศึกษาแกเด็กและสนับสนุนทุน การศึกษา

อยางตอเนื่อง พรอมกับจัดต้ังการศึกษาพิเศษ/หลักสูตร
ทองถิ่นท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากเด็กชาวเลออก
จากโรงเรียนกอนจบการศึกษาภาคบังคับ 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

1.6 การแกปญหาอคติทางชาติพันธุ  และใหมองชาวเลอยางมี
ศักด์ิศรี มีความเปนมนุษย 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

1.7 การสงเสริมดานภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวเล และ
สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมตอเนื่อง เชน สงเสริมใหมี
โรงเรียนสอนภาษาวัฒนธรรมในชุมชน สงเสริมใหมีการสอน
ศิลปวัฒนธรรมชาวเลในหลักสูตรสามัญ สงเสริมชมรม
ทองถิ่นในโรงเรียน เชน ชมรมภาษา ชมรมร็องแง็ง สงเสริม
การใชสื่อท่ีหลากหลาย สื่อบุคคล สื่อพื้นบาน สื่อสมัยใหม ใน
การอนุรักษวัฒนธรรมชุมชน เปนตน 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1.8 ชุมชนท่ีมีกลุมองคกรท่ีเขมแข็งอยูแลว ขอใหภาครัฐดําเนินการ
แกไขปญหาตาง ๆ และสงเสริมชุมชนใหเกิดกิจกรรมท่ีมี
ความตอเนื่อง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย (พม.) 
 

1.9 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมการทํางานของเครือขาย
ชาวเลใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรมและใหมีงบประมาณสงเสริม 
"วันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล” เพื่อจัดกิจกรรมและการพบปะ
แลกเป ลี่ ยน ( ในเ ดื อนพฤศ จิกายน ของทุ กป )   โดยข อ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินทร หรือองคกรท่ีเกี่ยวของ โดยชุมชนขอเปนหลักในการ
จัดกิจกรรมดังกลาว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมุนษย (พม.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
 

2. มาตรการฟนฟูในระยะยาว ดําเนินการภายใน ๑ – ๓ ป หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2.1 พิจารณากําหนดพื้นท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษท่ีเอื้อตอกลุมชาติ

พันธุท่ีมีลักษณะสังคมวัฒนธรรมจําเพาะ 
กระ ทรว งทรั พยา กรธ รรมชาติแล ะ
สิ่งแวดลอม (ทส.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย (พม.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

 
      4. กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติไทย 
 

4.1 คําส่ังคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 มีสาระสําคัญคือ 
 

ขอ 1 ใหถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเปนคนตาง
ดาว หรือมารดาเปนคนตางดาวแตไมปรากฏบิดาท่ีชอบดวยกฎหมาย และในขณะท่ีเกิดบิดาหรือ
มารดานั้นเปน 
         (1) ผูท่ีไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
         (2) ผูท่ีไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงช่ัวคราว หรือ 
         (3) ผูท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมือง 
     ท้ังนี้ เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและส่ังเฉพาะราย
เปนประการอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอ 2 บุคคลตามขอ 1 ผูเกิดในราชอาณาจักรไทยเม่ือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช
บังคับแลว ไมไดสัญชาติไทย เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและ
ส่ังเฉพาะรายเปนประการอ่ืน 

ขอ 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหใชประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้แทน 

ขอ 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
ขอ 5 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 

4.2 มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
 

มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหบรรดาบุคคลท่ี
เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย แตถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ขอ 1 และผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยแตไมได
สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ขอ 2 
รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยกอนท่ีวันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
ไมไดสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซ่ึงเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ถาบุคคลผูนั้นอาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทย
ติดตอกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติดี หรือทําคุณประโยชน
ใหแกสังคมหรือประเทศไทยใหไดสัญชาติไทยตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตผูซ่ึง
รัฐมนตรีมีคําส่ังอันมีผลใหเปนผูมีสัญชาติไทยแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยใหผูมี
คุณสมบัติครบถวน ยื่นคําขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแหงทองท่ีท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาใน
ปจจุบัน เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 ใชบังคับเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2551) 
 

         5. กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัดระนอง 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550) ไดมีการจัดตั้งกองทุน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมขึ้นแกองคกรท่ีปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม ซ่ึงแบงเปน
หนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน 

หนวยงานภาครัฐ เปนองคกรท่ีไมตองผานการรับรองการเปนองคกรทางดานการจัด
สวัสดิการสังคม สามารถเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรมดาน
สวัสดิการสังคมจากกองทุนนี้ไดทันที 

องคกรภาคเอกชน ไดแกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรพัฒนาเอกชน ถือเปนองคกรท่ีตองผาน
การรับรองวามีการดําเนินดานการจัดสวัสดิการสังคมจริง โดยตองผานการพิจารณาแตงตั้งจาก
คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน เปนองคกรสาธารณประโยชน และ
รับรององคกรภาคประชาชนเปนองคกรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธานอนุกรรมการ ซ่ึงสามารถทําโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในการจัดสวัสดิการ
ใหแกประชาชนจากกองทุนนี้ไดเม่ือไดรับการรับรองแลวเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลเพ่ิมเติมองคกรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกาะเหลา 
 
         1. ตารางองคกรที่ทํางานชวยเหลือฟนฟูชุมชนมอแกนเกาะเหลาชวงหลังสึนามิ พ.ศ. 2547 
 

องคกร/มูลนิธิจากภายนอก ความชวยเหลือฟนฟู 
1. แอคช่ันเอด ซอมแซมบาน อุปกรณทํามาหากิน อูซอมเรือ กองทุน

ตางๆ รณรงคและเผยแพรตอสาธารณชน กิจกรรมกับ
โรงเรียน ฯลฯ 

2. มูลนิธิเด็ก โภชนาการเด็กกอนวัยเรียน การเรียนการสอนและ
กิจกรรมเด็กเล็ก ทํางานรวมกับโรงเรียน ขุดบอน้ํา ฯลฯ 

3. สถาบันอาศรมศิลป กิจกรรมเด็กและสงเสริมความกลาแสดงออก การแสดง
ละคร บัดดี้เกม ฯลฯ 

4. โครงการปฏิบัติการเมืองนาอยู รณรงคดานนโยบาย สงเสริมการรวมกลุม การสรางความ
เขมแข็งใหกลุมและเครือขาย จัดระเบียบความเปนอยูของ
คนในชุมชน 

5. มูลนิธิเอเชีย กองทุนสุขภาพ (เดินทางไปรักษาพยาบาล) โครงการ
เกษตร การสนับสนุนทุนแกมูลนิธิกระจกเงา 

6. ส่ือมวลชน เผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะ ติดตามประเด็นใน
พ้ืนท่ี ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล ฯลฯ 

7. มูลนิธิตนกลา และสถาบันพัฒนา
เยาวชนและชุมชนเพ่ืออนาคต 

จัดกิจกรรมบูรณาการรวมกับโรงเรียน เช่ือมโยงชุมชน
ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และมอแกน พัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน ฯลฯ 
 

8. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

รวมกับมูลนิธิและองคกรอ่ืนๆ เก็บขอมูลสถานะบุคคล 
ทํางานวิจัยเรื่องความรุนแรงตอผูหญิงหลังสึนามิ ฯลฯ 

9. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ
ระนอง 

ซอมแซมบาน จัดซ้ืออุปกรณในการประกอบอาชีพ จัดหา
เครื่องปนไฟใหชุมชน กิจกรรมเด็กกอนวัยเรียนและเด็ก
วัยเรียนในชวงวันหยุด เชน โครงการ New Light เปนตน 
สงเสริมดานจริยธรรมและศาสนา สรางชุมชนใหมท่ีเกาะ
พยามและเกาะชาง ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10. มูลนิธิชุมชนไท/สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน 

รณรงคดานนโยบาย ประสานงานกับภาครัฐ สงเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณในการสรางบานและการวางผัง
หมูบานใหม ฯลฯ 

11. เ ค รื อ ข า ย ก า ร แ ก ป ญ ห า คื น
สัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประสานงานเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เปนท่ี
ปรึกษาเรื่องการรวมกลุมและการรวมเครือขาย การนํา
ผูแทนเขารวมเวทีภายนอกชุมชน การสรางบานหลังใหม
ใหกับชาวมอแกน ฯลฯ  

12. มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จับประเด็นการไรรัฐ รณรงค
ดานสิทธิ การขับเคล่ือนงานดานสัญชาติไทยใหกับกลุม
ชาวมอแกนท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ฯลฯ 

13. มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
(MERCY) 

ปฏิบัติงานดานการศึกษาและสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก
ชาวมอแกนเปนหลัก ประสานกับหนวยงานภาครัฐในการ
ใหการศึกษากับกลุมผูใหญชาวมอแกน สนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมในการสรางบานใหมของมอแกน 
ฯลฯ 

 
         2. โครงการ New Light ของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณระนอง 
 

โครงการ New Light เปนโครงการท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาเด็กกลุมเปาหมายใน 4 ดานดวยกัน
คือ การศึกษา สุขภาพ สังคม และจิตใจ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินการจากองคกร
ตางประเทศ เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2006 มาจนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2011) การดําเนิน
กิจกรรมโครงการจะมีขึ้นทุกวันเสาร-อาทิตยโดยแบงกิจกรรมออกไดดังนี ้
 - กิจกรรมวันเสาร เริ่มตนตั้งแตเวลาประมาณ 9 โมงเชา เปนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในชวงเท่ียงมีการประกอบอาหารเล้ียงเด็กๆ ท่ีมาเรียน
หนังสือ สวนชวงบายเปนการสอนงานฝมือและมีกิจกรรมนันทนาการใหกับเด็กๆ มอแกน  
 - กิจกรรมวันอาทิตย เริ่มตนในชวงบาย เนื่องจากชวงเชาทางทีมงานตองประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาคริสต ชวงบายจึงจะสามารถลงทํางานในพ้ืนท่ีได โดยกิจกรรมเปนการสอนพระคัมภีร 
เนนการพัฒนาทางดานจิตใจ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางความสนุกสนานใหกับ
เด็กๆ มอแกนดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



         3. ประวัติของเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 

เครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยจังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ถือ
กําเนิดขึ้นมาจากการวมตัวของคนไทยพลัดถ่ินท่ีตองการเรียกรองในดานสิทธิและสัญชาติไทยท่ี
ตนเองพึงจะไดรับจากรัฐชาติในฐานะท่ีเปนคนกลุมดั้งเดิมท่ีอาศัยอยูในเขตแดนของรัฐชาติไทย แต
ในชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการแบงแยกดินแดนไทยใหกับอังกฤษในฐานะของเจาอาณา
นิคมของประเทศพมาในขณะนั้น มีผลถึงกลุมคนไทยท่ีอยูในเมืองมะริด ทวาย และอีกหลายเมือง
ตองตกเปนประชากรของประเทศพมา ตอมาเม่ือมีการดําเนินการเรื่องสัญชาติของคนไทยพลัดถ่ิน
จากองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ ขึ้น จึงทําใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมไทยพลัดถ่ินในนาม กลุมคน
ไทยพลัดถ่ิน เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับบุคคลของกลุมไทยพลัด
ถ่ินดวยกันเองเพ่ือเสนอรายช่ือตอภาครัฐในการขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนราษฎร เพ่ือจะไดรับสัญชาติ
และสิทธิตามกฎหมายไทยทุกประการ และเพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการและการสราง
ภาคีเครือขายในการเรียกรองสัญชาติไทย จึงมีการเปล่ียนช่ือจากกลุมคนไทยพลัดถ่ินเปน “เครือขาย
การแกปญหาคืนสัญชาติคนไทย จังหวัดระนองและจังหวัดประจวบคีรีขันธ” กอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 5 
มีนาคม พ.ศ. 2545 เปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูในสังกัดของมูลนธิิชุมชนไท 

 

3.1 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนมอแกนของเครือขายฯ 
 

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เปนหนี่งในโครงการท่ีทางเครือขายการแกปญหาคืน
สัญชาติคนไทยฯ เสนอยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเพ่ือการสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นของชาวมอแกน 
ซ่ึงแบงออกเปน 

- งบสาธารณูปโภค 50 หลัง หลังละ 25,000 บาท เปนเงิน 1,250,000 บาท 
  - งบบําบัดน้ําเสีย 13 บอ บอละ 2,000 บาท เปนเงิน 26,000 บาท 
 - งบปรับปรุงภูมิทัศน เปนเงิน 20,000 บาท 
 - งบอุดหนุน 50 หลัง หลังละ 20,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท 

รวมเปนเงิน 2,296,000 บาท  
เม่ือรวมกบังบบานเดิมหลัง 18,000 บาทนั้น รวมเปนเงินท้ังส้ิน 3,196,000 บาท แตดวยการ

สรางบานใชงบประมาณคอนขางมากจึงมีการนํางบสวนหนึ่งจากโครงการดังกลาวมาเปนงบ
สนับสนุนในการกอสรางบานดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



         4. ประวัติมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ MERCY 
 

มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล (The Human Development Foundation: HDF) กอตั้งขึ้น
เม่ือป พ.ศ. 2517 โดย มิสเตอรโจเซฟ ไมเออร บาทหลวงคณะสงฆมหาไถ และซิสเตอรมาเรีย 
ฉันทวโรดม นักบวชคณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล ในชุมชนคลองเตย เปนองคกรท่ีมุงใหความ
ชวยเหลือเด็กเรรอน เด็กท่ีมีปญหา เด็กท่ีถูกละเมิดทางเพศ เด็กท่ีถูกขมเหง ทารุณกรรมจากบิดา
มารดาและญาติผูใหญ เด็กท่ีถูกทอดท้ิง และเด็กท่ีถูกศาลพิจารณาสงตอใหมาอยูในความดูแลของ
ทางมูลนิธิ 
 สวน MERCY กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2534 เพ่ือเปนบานพักสําหรับเด็กเรรอนจากชุมชน
แออัดในกรุงเทพฯ เปนบานพักในลักษณะ “ศูนยเปด” สําหรับเด็กเรรอนท่ีตองการท่ีพักพิง เด็กๆ 
ท่ีมาพักอยูท่ีบานเมอรซ่ีมีอายุตั้งแต 2-3 ขวบจนถึงวัยเรียนอุดมศึกษา บาน MERCY ไดใหการดูแล
เด็กท้ังทางรางกายและฟนฟูสภาพจิตใจ สิทธิตามกฎหมายเด็ก ใหการศึกษา และอ่ืนๆ โดยบานเมอร
ซ่ีมีโครงการตางๆ หลายโครงการ อาทิเชน โครงการแรกของมูลนิธิฯ คือ อนุบาลวันละบาท ท่ีพัก
พิงสําหรับเด็กเรรอน บูรณะและปลูกสรางบานเรือนท่ีเสียหายจากอัคคีภัยในสลัม โครงการรับนอง
อุปถัมภและอุปถัมภโรงเรียนปฐมวัยได เปนการชวยเหลือในทุกๆ ดาน เชน การศึกษา ท่ีพัก อาหาร 
กองทุนออมทรัพยและเงินกูของกลุมสตรีคลองเตย โครงการบําบัดยาเสพยติด และบานสําหรับแม
และลูกผูติดเช้ือเอชไอวี เปนตน การทํางานในลักษณะดังกลาวกับชุมชนแออัด เริ่มตนขึ้นท่ีชุมชน
แออัดคลองเตยเปนท่ีแรก และคอยๆ เพ่ิมการใหความชวยเหลือจนขณะนี้ไดใหการชวยเหลือชุมชน
แออัดกวา 30 แหงท่ัวกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิ ทาง MERCY ได
ลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือในจังหวัดพังงาเปนลําดับแรกแลวมีการขยายความชวยเหลือออกสูพ้ืนท่ี
ตางๆ รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะเหลา จังหวัดระนองดวย 
 
         5. ประวัติมูลนิธิกระจกเงา 
 

มูลนิธิกระจกเงา กอตั้งขึ้นเม่ือปลายป พ.ศ. 2534 โดยเริ่มตนจากนักกิจกรรมท้ังในรั้วและ
นอกรั้วมหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน ไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลัง
ชวงการทํารัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) โดยในขณะนั้นใชช่ือกลุม
วา “กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา” และไดขอเขามาอยูเปนโครงการภายใตมูลนิธิโกมลคีมทองใน
ป พ.ศ. 2535  

กิจกรรมในชวงเริ่มตน (พ.ศ. 2534-2540) เปนกิจกรรมดานการละครเพ่ือสังคมและการจัด
กิจกรรมคายเด็กและเยาวชน โดยดําเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ท่ัวประเทศ และในป พ.ศ. 
2538 ทางกลุมเห็นวาการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ PC ไดเริ่มแพรหลาย ทําใหระบบขอมูล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



และการส่ือสารเริ่มเปล่ียนแปลงไป ในชวงเวลาดังกลาวทางกลุมฯ ไดรวมกับองคพัฒนาเอกชน
จํานวนหนึ่ง จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยี IT ในสังคมไทย และกลายเปน
ชวงเวลาสําคัญท่ีทําใหทางกลุมไดเริ่มตนศึกษาและพัฒนางานดาน ICT โดยเปนองคพัฒนาเอกชน
รายแรกท่ีไดจัดทําเว็บไซคขึ้นในช่ือ www.thebangkok.com และไดพยายามสงเสริมการใช ICT ใน
งานพัฒนาสังคม 
 การทํางานของเจาหนาท่ีและอาสาสมัครของทางมูลนิธิกระจกเงาจํานวน 11 คนจาก 20 คน 
ไดเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการทํางาน โดยไดปดสํานักงานท่ีกรุงเทพฯ และเคล่ือนยายองคกรลงใน
พ้ืนท่ีตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในป พ.ศ. 2541 เปน “หองปฏิบัติการทางสังคม” จน
กอใหเกิดโครงการนวัตกรรมทางสังคมจํานวนมาก อาทิเชน โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย 
โครงการสถานีโทรทัศนหมูบาน หรือบานนอกทีวี โครงการพิพิธภัณฑชนเผา โครงการครูบาน
นอก เปนตน ซ่ึงโครงการท้ังหมดจะมีเว็บไซคในการแนะนําและนําเสนอผลของการปฏิบัติงานของ
แตละโครงการ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2546 หลังจากท่ีไดมีการทํางานในหองปฏิบัติการทางสังคมท่ี
จังหวัดเชียงราย จนเกิดความเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางปญหาเมืองกับชนบท และความสําคัญ
ของการขับเคล่ือนในเชิงนโยบายท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีพ้ืนท่ีการผลักดันอยูในสวนกลาง 
รวมถึงการขยายแนวความคิดการทํางานของกลุมฯ จากพ้ืนท่ีในตําบลแมยาวใหกระจายออกสู
ภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะงานสงเสริมอาสาสมัคร จึงทําใหสํานักงานท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเคยปดตัวลง 
ไดกลับมาเปดทํางานอีกครั้งหนึ่ง และเคล่ือนตัวลงสูพ้ืนท่ีภาคใตภายหลังการเกิดเหตุการณสึนามิ 
โดยมีประเด็นปญหาดานสิทธิและสัญชาติไทยของชนกลุมชาติพันธุเปนเปาหมายหลักของการ
ปฏิบัติงาน และไดมาเปดศูนยปฏิบัติงานท่ีระนองในเวลาตอมา 
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