เสี ยงจากชาวเกาะและชาวประมง
ตัวอย่ างผู้สูญเสี ยทีพ่ ยายามฟื้ นฟูชุมชนและพึง่ ตัวเอง
สุนี ไชยรส
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ

วันปี ใหม่ ๒๕๔๘ นี้ คงไม่สามารถลืมเลือนไปจากความทรงจาได้ ...
๒๔.๐๐ น.วันที่ ๓๑ ธันวาคม กาลังจะขึ้นปี ใหม่ ดิ ฉันกับคณะ อ.ศศิน เฉลิ มลาภ
และน้องๆมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กาลังกลับจากการไปเยี่ยมชุ มชนประมงที่หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต จะ
มาที่อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่เรามาพักอยูส่ องคืนแล้ว เมื่อผ่านวัดย่านยาว อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา จึงเดินเข้า
ไปในวัด ที่เป็ นศูนย์กลางการเก็บและพิสูจน์ศพของจ.พังงาที่มีการสู ญเสี ยมากที่สุดหลายพันคนแล้ว
ขณะกาลังเดิ นถึ งตัวคุ ณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุ นนั ท์ เพื่อทักทายหลังจากที่ได้โทรศัพท์พูดคุ ยให้
กาลังใจตอนเช้ามาแล้วครั้งหนึ่ ง รถยีเอ็มซี ของทหารสามคันรถที่เต็มไปด้วยห่ อศพกว่าร้ อยคนจาก
บริ เวณบ้านน้ าเค็ม เขาหลัก ที่มีผเู ้ สี ยชี วิตมากที่สุดและเร่ งขุดค้นหาศพทั้งวันทั้งคืน ซึ่ งเราเพิ่งผ่าน
มาเห็ นกาลังขนศพขึ้ นรถตอนห้าทุ่มกว่า ก็เลี้ ยวเข้ามาในวัดพอดี ทาให้คุณหมอพรทิพย์ฯและ
คณะแพทย์ รวมทั้งอาสาสมัครที่ได้รับการแจ้งข่าวและเตรี ยมรอรับศพต่างกระจายออกปฏิบตั ิหน้าที่
อย่า งรี บ เร่ ง ทัน ที คณะเรายื นดู ค วามโกลาหลช่ วงการขนศพอยู่พ กั หนึ่ ง ด้ว ยความเศร้ า สลดใจ
และเห็ นใจคณะทางานทุ กฝ่ ายและทุ ก จุ ดในหลายจัง หวัด ทั้ง หมอพยาบาล ตารวจ ทหาร และ
อาสาสมัครจากที่ต่างๆ
การทางานอย่างเร่ งรี บกับศพจานวนมากและแต่ละศพอยู่ในสภาพที่ เริ่ มเน่ า
ต่อเนื่องกันมาหลายวันหลายคืนเป็ นเรื่ องที่เหน็ดเหนื่ อยทั้งกายและใจอย่างสาหัสทีเดียว คืนก่อนที่เรา
มาวัดนี้ ก็มาพบภาพทหารกาลังขนศพและโลงจานวนมาก รวมทั้งแต่ละวันจนถึ งกลางคืนก็ได้พบ
เห็ นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยจากทัว่ ประเทศที่ ขุดค้นศพกันตามที่ต่างๆอีกจานวน
มาก โดยเฉพาะวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ธ.ค. บริ เวณบ้านน้ าเค็มและตามเส้นทางอ.ตะกัว่ ป่ ากับเขาหลัก
กลิ่นของศพตามวัด และบริ เวณค้นพบศพ อบอวลไปหมด รู ปถ่ายศพที่ติดตามศูนย์ต่างๆจะมีญาติพี่
น้องเพื่อนฝูงมาติดตามหากันเต็มไปหมดทุกวัน แต่ก็ยากลาบากมาก เพราะศพยังค้นได้ไม่กี่พนั ศพ
และรู ปถ่ายแทบไม่อาจจาแนกได้เลยว่าเป็ นใคร
ความสู ญเสี ยอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ยิ่งมาเห็นด้วยตัวเองยิ่งหนักหน่ วงมาก แต่พิสูจน์
ได้ดียงิ่ ถึงน้ าใจและความห่ วงใยของผูค้ นร่ วมกัน พอเราตัดสิ นใจจะรี บเร่ งไปคณะเล็กๆก่อนพร้อมผ้า
ห่อศพและถุงศพจานวนหนึ่งในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ร้านที่ไปซื้ อผ้าก็ร่วมบริ จาคด้วยส่ วนหนึ่ ง อีกโรงงาน
ก็บริ จาคถุ งศพให้หลายร้ อยถุ ง
เมื่ อเรามาถึ ง อ.คุ ระบุ รี จ.พังงา มี ผูค้ นหลัง่ ไหลนาข้าวของมา
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บริ จาคตามจุดต่างๆจานวนมากแล้ว และนับวันยิง่ เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยจากทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะตามศูนย์รับบริ จาคใหญ่ๆ วันที่ ๑ ม..ค. ๔๘ ดิฉนั ได้มีโอกาสร่ วมขบวนกับมูลนิ ธิป่าเขต
ร้อนและมูลนิธิสืบฯที่ได้นาผ้าห่ม มุง้ ผ้าถุง ฯลฯ มามอบแก่ชาวประมงหลายชุ มชนในจ.พังงาและจ.
ระนอง ยิ่งทาให้เห็นภาพชัดขึ้นในน้ าใจของผูค้ นทัว่ ประเทศ มีแต่รถบรรทุกของมาบริ จาควิ่งสวน
ทางกันเต็มไปหมดในทุกจุด รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้และภาคอื่นๆเกือบทุกเครื อข่าย
ก็เดิ นทางนาของมาช่ วยและเยี่ยมเยียนให้กาลังใจ โดยเฉพาะแก่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล พังงาและระนอง ซึ่ งสู ญเสี ยบ้านเรื อน เรื อและเครื่ องมือหาปลาจานวนมาก
โรงเรี ยน สถานีอนามัย รวมทั้งชีวติ
คณะเราได้เยี่ ย มเยีย น พูด คุ ย กับ กลุ่ ม ชาวประมงเกาะพระทอง อ.คุ ระบุ รี ที่
ประกอบด้วยสามหมู่บา้ น คือ ทุ่งดาบ ปากจก และแป๊ ะโย้ย ที่อพยพมาอยูต่ ามวัดป่ าส้าน ต.คุระ วัด
บางวัน ต.บางวัน รวมทั้ง ลงเรื อไปดู ส ภาพหมู่ บ ้า นที่ ถู ก ท าลายจนราบเรี ย บที่ เ กาะพระทองด้ว ย
นอกจากนี้ ที่เป็ นห่ วงพิเศษก็คือชุ มชนมอร์ แกนดั้งเดิมจากอุทยานแห่ งชาติเกาะสุ รินทร์ เกือบ ๒๐๐ คน
ซึ่ งยังไม่มีบตั รประชาชน และมี ภาษา วิถีชีวิตของพวกเขาเอง เดิ มได้รับการช่ วยอพยพไปอยู่ที่จ.
ระนอง แต่ต่อมาก็ได้ขอกลับมาอยูท่ ี่วดั ป่ าส้านนี้ ขณะที่ชาวมอร์ แกนรุ่ นใหม่ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว
จะอยูบ่ นเกาะพระทองทั้งสามหมู่บา้ น แต่ชาวมอร์ แกนแทบไม่ได้รับผลกระทบเรื่ องสู ญเสี ยชี วิต พวก
เขาพากันวิ่งอย่างเร็ วขึ้ นไปบนภูเขา และยังช่ วยบอกผูค้ นบางส่ วนให้หนี ข้ ึ นไปอี กด้วย แต่ปัญหา
เครื่ องมือหาปลา ที่พกั อาศัย และจะไปอยูท่ ี่ไหน ก็จะเป็ นปั ญหาหนักต่อไป
เรามีโอกาสไปเกาะพระทองกับขบวนเรื อประมงที่เหลืออยูข่ องชาวบ้านแป๊ ะโย้ย
นับสิ บลา ที่ ขอกลับจากวัดป่ าส้ านคื นบ้า นไปอยู่ที่ เกาะ เพราะไม่อยากจะมานั่งๆนอนๆรอความ
ช่วยเหลืออย่างเดียว บ้านเรื อนที่นี่เสี ยหายบางส่ วน เพราะอยู่ดา้ นหลังของเกาะ จึงพอมีที่พกั อาศัย
และหวังที่จะกลับไปหาปลาโดยเร็ ว แม้วา่ มีปัญหาน้ าดื่มน้ าใช้ในบ่อเป็ นน้ าเค็ม และเรื อกับเครื่ องมือ
สู ญเสี ยไปมากก็ตาม แต่พอย้ายไปครึ่ งวัน มีข่าวสับสนเรื่ องคลื่นยักษ์อาจกลับมาอีก ความกลัวทา
ให้ชาวบ้านถอยกลับจากเกาะมาพักนอนใต้ตน้ ไม้ที่ชายฝั่ งบ้านบางแดด แต่ก็ยงั หวังจะรี บกลับไป
เริ่ มต้นที่บา้ นและการพยายามพึ่งตนเอง สิ่ งที่ตอ้ งการมากคือน้ าจืด และเครื่ องมือหาปลา
ชาวบ้านจากบ้านทุ่งดาบที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญเรื่ องทุ่งหญ้าแสนสวยสี ทอง
และแหล่งของกวางหลายสิ บตัว กับนกตะกรุ ม รวมทั้งเต่า ก็เสี ยหายหนักทั้งรี สอร์ ทและชาวบ้าน
พากันอพยพมาอยูท่ ี่วดั บางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี ชาวบ้านช่วยกันจัดกาลังค้นหาเองพบแล้วกว่า
ยี่สิบศพ ที่สูญหายยังมีอีกจานวนหนึ่ง วันที่ ๓๐ ธ.ค. เราได้ไปร่ วมงานเผาศพคุณน้อย ซึ่ งเป็ นแกน
นาอนุ รักษ์ของชุ มชนคนหนึ่ ง และเสี ยชี วิตกับพ่อในสวนกล้วยไม้ของเธอเอง ที่วดั บางวันได้เผาคุณ
น้อยตอนสองทุ่มกว่า เพราะต้องรอเตาเผาศพเย็นลงเนื่ องจากเผาพ่อมาก่อนในตอนเย็น ในวันนั้น

~๓~

ชาวบ้านได้คน้ พบศพของผูอ้ านวยการองค์การแคร์ จากเนปาลและครอบครัวซึ่ งเป็ นชาวอเมริ กนั แต่นบั
ถือศาสนาพุทธ และมาเสี ยชี วิตที่รีสอร์ ทในบ้านทุ่งดาบอีกสามศพ จึงนามาทาพิธีสวดศพที่วดั ด้วย
และจะเผาในวันที่ ๑ ม.ค.๔๘ เราจึงได้มีโอกาสเห็นภาพเศร้ าสลดแต่น่าประทับใจที่มีการช่ วยเหลื อ
ดูแลกันในยามยากลาบาก โดยไม่ถือเชื้อชาติใดๆ
ชาวบ้านทุ่งดาบกับผูน้ าชุ มชนได้หารื อกันที่จะไม่รบกวนวัดบางวันต่อไป แม้วา่
ทางวัดและชาวบ้านจะเต็มใจช่วยเหลือ พวกเขามีบา้ นเหลือส่ วนหนึ่ งจึงตัดสิ นใจไปตั้งหลักอยูท่ ี่บา้ น
ทุ่งละออง ซึ่ งอยูต่ รงข้ามบ้านทุ่งดาบบนเกาะพระทอง โดยอาศัยอยูศ่ าลารวมและบางส่ วนไปอยูก่ บั
พี่นอ้ งในหมู่บา้ น จัดกาลังบางส่ วนไปสารวจสภาพหมู่บา้ นบนเกาะเพื่อหาทางกลับไป ของบริ จาคที่
ได้รับช่วงแรกไม่มากนัก แต่มีการดูแลกันค่อนข้างดีเพราะอยูเ่ ป็ นชุ มชนหมู่บา้ นเดียวจึงปรึ กษาหารื อ
ดูแลกันใกล้ชิด จัดตั้งโรงครัวรวม แบ่งของจาเป็ นให้แต่ละคนและ มีเหลือสารองไว้กองกลางส่ วน
หนึ่ง เมื่อเรานาของไปเพิ่มให้อีกในวันที่ ๑ ม.ค.๔๘ ผูค้ นที่ทราบข่าวก็ติดตามนาของไปบริ จาคจนถึง
ชายฝั่งบ้านทุ่งละออง ปั ญหาสาคัญคือน้ าจืด ที่พกั อาศัยบางส่ วน และเครื่ องมือหาปลาเช่นกัน
เราไปดูหมู่บา้ นปากจกบนเกาะพระทอง ที่ถูกทาลายราบเรี ยบทั้งบ้านและโรงเรี ยน
รวมทั้งเรื อและเครื่ องมือหาปลา ชาวบ้านกระจายไปอยูห่ ลายแห่ง และลาบากมาก ชาวบ้านพยายาม
ช่วยกันค้นหาได้ศพบ้างแล้ว แต่ไม่พบทั้งหมด ยังมีผสู ้ ู ญหายอีกจานวนหนึ่ ง วันที่เราไปพบแต่สุนขั
สิ บกว่าตัวที่ยงั มีชีวติ มีมูลนิธิราชพฤกษ์จากกรุ งเทพและช่อง ๙ ที่อบต.คนหนึ่ งพาไปช่วยค้นหาศพ
พอดี ซึ่ งชาวบ้านตามหมู่บา้ นเล็กๆและเกาะจะมีปัญหาการจัดกาลังไปช่ วยค้นหาศพมาตั้งแต่ตน้
โดยทัว่ ไปชาวบ้านและพี่นอ้ งต้องพยายามช่วยกันค้นหาเองและขนศพเอง ตอนนี้ เริ่ มเหนื่ อยและท้อ
ไม่รู้จะหากันต่อไปอย่างไรดี
เมื่อไปเยี่ยมหมู่บา้ นชาวประมงหาดประพาส ต.สุ ขสาราญ กิ่ ง อ.สุ ขสาราญ จ.
ระนอง ที่ถูกทาลายราบทั้งหมู่บา้ นพร้อมเครื่ องมือหาปลา ตอนนี้ ชาวบ้านกระจายไปตามบ้านญาติพี่
น้อง ไม่ได้อยู่ในศูนย์ผปู ้ ระสบภัย พบว่ามีท้ งั มุสลิ มและพุทธ โดยมีชาวมุสลิ มนาของมาบริ จาค
จานวนมากเช่นกัน ความต้องการคือการมีที่พกั อาศัยและเครื่ องมือหาปลาอีกครั้งหนึ่ ง ส่ วนที่บา้ น
ทะเลนอก ต.นาคา กิ่ งอ.สุ ขสาราญ ซึ่ งมี ผสู ้ ู ญเสี ยถึ ง ๔๐ คน ทั้งครู หมอ ตชด. ชาวบ้าน และที่
สาคัญนักเรี ยนนับสิ บคนเพราะโรงเรี ยนที่อยูต่ ิดหาดถูกทาลายทั้งหมด แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมีคนรู ้ข่าวมาก
นัก จึ งมีผูเ้ ข้าไปบริ จาคไม่มาก ปั ญหาชาวประมงที่ อยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ก็เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ ง
คานึงถึง ต่อไปในการรักษาอาชีพและวิถีชีวติ ของพวกเขาต่อไปได้
ความเดื อดร้ อนทั้งหกจังหวัดขณะนี้ จึงมีมากมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่
เสี ยงจากชาวประมงและชาวเกาะบางส่ วนรวมทั้งชาวมอร์ แกน ที่ได้พบนี้ เป็ นตัวอย่างที่สะท้อน
ความรู ้สึกของพวกเขาว่า ต้องการจะพึ่งตนเอง พยายามจะรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งชุ มชนให้อยู่กนั ได้

~๔~

เป็ นกลุ่ มก้อนมากที่ สุด แม้จะกลัวคลื่ นยักษ์มาอี ก แต่ก็ไม่ อยากมานั่งรอความช่ วยเหลื อไปวันๆ
ดังนั้น ในขณะที่ทุกฝ่ ายกาลังค้นหาศพ ฟื้ นฟูสภาพทัว่ ไปกันอยูน่ ้ ี ทาอย่างไรจะเริ่ มต้นคู่ขนานด้วย
การวางแผนช่วยเหลือเรื่ องที่พกั และอาชีพ ทั้งโดยภาครัฐและการร่ วมตั้งกองทุนจากสังคม เพื่อให้
พวกเขาสามารถรักษาชุมชนและวิถีชีวิตให้ได้มากที่สุด เป็ นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด โดยให้พวก
เขาร่ วมคิดร่ วมวางแผนและร่ วมแก้ไขปั ญหาด้วย มิเช่นนั้นอาจเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ไม่ตรงจุดและไม่
ยัง่ ยืน
และที่ ต้อ งคิ ด เตรี ย มมากกว่า นั้น คื อ การพลิ ก วิ ก ฤติ ใ ห้ เป็ นโอกาส ให้ มี ก าร
วางแผนจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง การจัดการการถือครองที่ดิน รวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ เพื่อ
จัดการท่องเที่ยว การประมง ที่รักษาระบบนิ เวศน์อย่างยัง่ ยืน เพราะเท่าที่เห็ น ป่ าชายเลนและต้น
มะพร้าว ก็ช่วยให้ชุมชนหลายแห่งได้รับการป้ องกันภัยแบบธรรมชาติได้มากทีเดียว และทาอย่างไร
ให้ ชุ ม ชนประมงพื้ น บ้า น ประชาชนทั่ว ไป รวมทั้ง แรงงานในอุ ตสาหกรรมภาคบริ ก ารได้รั บ
ประโยชน์และเป็ นธรรมดีกว่าที่ผา่ นมา

