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ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เมื่อวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทากิน การสร้างความมั่นคงในอาชีพ
ประมงแบบดั้งเดิมและการผ่อนปรนพิเศษ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านการศึกษา
การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์และมองชาวเลอย่างมี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เกิดความเข้มแข็งและมีกิจกรรมต่อเนื่อง และการพิจารณากาหนดเขตพื้นที่สังคม
และวัฒนธรรมพิเศษแก่ชาวเล ซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักการและแนวนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้บ้างแล้ว ทว่าการ
ดาเนินการยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการ ทั้งด้านการรับรู้และความเข้าใจในเจตนารมณ์ของ มติ ครม. ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมในกาหนดเป้าหมาย แผนการดาเนินงานและกลไกการดาเนินงานที่ชัดเจน การประสานความ
ร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานวัฒนธรรมและเครือข่ายชาวเลในระดับพื้นที่ไม่
สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และถอดบทเรียนการทางานในช่วง
ที่ผ่านมาให้แก่คณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัดและผู้แทนชาวเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถปรับตัวทันกับสถานการณ์ และร่วมกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลไปพร้อมกัน ตลอดจน
การผลักดันให้สามารถนามติ ครม. ไปใช้ในทางปฏิบัติการได้จริงในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ๘๑ คน ประกอบด้วย
นัก วิชาการและทีม ปฏิ บั ติก าร จ านวน ๑๕ คน วั ฒนธรรมจั งหวัด นัก วิชาการส านั กวั ฒ นธรรมจั งหวั ด จานวน ๑๒ คน
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดชายฝั่งอันดามันจานวน ๓ คน คณะกรรมการฟื้นฟูชาวเลจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอเกาะลันตา ผู้แทนอุทยานแห่งชาติเกาะลันตา จานวน ๒ คน ผู้แทนกองทัพเรือภาค ๓ หน่วย
รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตา จานวน ๒ คน ผู้แทนสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๙ จานวน ๒
คน ผู้แทนหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล/องค์กรพัฒนาเอกชน/สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จานวน ๙ คน ผู้แทนชาวเลองค์กรชุมชน จานวน ๓๔ คน จากการประชุมดังกล่าว มีข้อสรุป ดังนี้
๑. ความสาเร็จ
๑.๑ ผู้เข้าร่วมมีความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรับทราบ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนชาวเล ๕ จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล ทั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา
เชิงลึกของชุมชนชาวเล บ้านในไร่ บ้านคลองดาว บ้านโต๊ะบาหลิว และบ้านสังกะอู้ ในอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๑.๒ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ กลุ่ม
ชาวเล ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนในประเด็น ดังต่อไปนี้
๓

- ได้รู้จักองค์กร หน่วยงาน บทบาท มุมมองการทางาน และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ทางานในประเด็นการฟื้นฟู
วิถีชีวิตชาวเล เช่น มูลนิธิหยาดฝน จังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา หน่วยรักษา
ความปลอดภัยทางทะเล สังกัดกองทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นต้น
- ประวัติชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเล เช่น ประวัติและเงื่อนไขการตั้งถิ่นฐาน และการเคลื่อนย้ายชุมชนชาวเล
โต๊ะบาหลิวจากบ่อแหน (ปัจจุบันคือบริเวณสุสานบ่อแหน) มาที่บ้านศาลาด่าน กรณีผู้แทนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาได้
รับทราบว่าชายหาดส่วนหนึ่งในบริเวณสานักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวเล เพราะใน
อดีตที่บริเวณนั้นเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีนอนหาดของชาวเลเกาะลันตา แต่ปัจจุบันชาวเลไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว
ได้ หรือในกรณีสุสานคลองสองปาก สุสานคลองดาว และสุสานทุ่งยูงที่อยู่บริเวณหาดคลองดาวนั้นเป็นพื้นที่ท างจิตวิญญาณ
ของชาวเลที่เหลือพื้นที่น้อย การเดินทางเข้าออกสุสานเพื่อนาศพไปประกอบพิธีกรรมและทาพิธีแต่งเปลวมีความยากลาบาก
เนื่องจากแวดล้อมไปด้วยรีสอร์ท ร้านอาหารและที่ดินที่เอกชนถือครอง มีทางเข้าเพียงทางเดียวโดยต้องเดินเลียบชายหาดซึ่ง
ในช่วงท่องเที่ยวและช่วงน้าขึน้ จะเข้าใช้พื้นที่ได้ยาก นอกจากนี้เนื่องจากเดิมบริเวณหาดคลองดาวเคยเป็นที่ทากิน ชาวเลจะใช้
ซ่อมเรือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นที่จอดเรือและนาปลาขึ้นจากเรือ แต่ปัจจุบันการใช้พื้นที่เปลี่ยนไปเป็นรีสอร์ทและที่ดินส่วน
บุคคล ชาวเลจึงถูกจากัดที่จอดเรือและที่นาปลาขึ้นจากเรือให้อยู่บริเวณเดียวกับสุสาน ซึ่งรวมถึงที่ซ่อมเรือและเครื่องมือ
อุปกรณ์จับสัตว์น้าด้วย เป็นต้น
- สิ่งที่ประสบความสาเร็จในการทางานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลของแต่ละภาคส่วน
- ข้อมูลสภาพปัญหา และการทางานแก้ไขปัญหาของชุมชนชาวเลในระดับพื้นที่และระดับนโยบายภายหลังภัยพิ บัติ
สึนามิ
- กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวเล เช่น สิทธิขั้นพื้นฐานของชาวเล กรณีศึกษาคดีความของ
ชาวเลที่ต่อสู้จนประสบความสาเร็จ คดีความที่ยังต้องดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- การจัด การพื้ นที่ นาร่อ งในการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างมีส่ วนร่ว มระหว่า งภาครัฐ กับ ประชาชน
กรณีศึกษาเขตทะเล ๔ หมู่บ้านในชุมชนชาวประมงจังหวัดตรัง
- แนวคิดเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
- แนวคิดของกลุ่มท่องเที่ยวเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนโต๊ะบาหลิวในอนาคตที่จะทาเรือในแบบเรือปาจั๊กที่
ชาวเลใช้ในพิธีลอยเรือ มาเป็นเรือนานักท่องเที่ยวเที่ยวชมป่าชายเลนและชุมชนชาวเล ซึ่งชาวเลมีข้อท้วงติงว่าในความเชื่อของ
ชาวเล เรือปาจั๊กนี้จะลอยออกไปเพื่อนาสิง่ ไม่ดีออกไปจากชุมชน แต่หากทางกลุ่มท่องเที่ยวจะนาเรือดังกล่าวมาให้นักท่องเที่ยว
นั่งไปเที่ยวเกรงว่าจะทาให้นักท่องเที่ยวประสบเคราะห์ไม่ดีหรือไม่
๑.๓ ได้แผนที่ข้อมูลชุมชนที่เกิดจากการเดินสารวจในพื้นที่จริงที่ชุมชนในไร่-คลองดาว ชุมชนโต๊ะบาหลิว และชุมชนสัง
กะอู้ ร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ กลุ่มชาวเล ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน

๔

ซึ่งกลับมาวาดแผนที่และลงรายการร่วมกันในประเด็นปัญหาของชุมชน สถานที่สาคัญของชุมชน พื้นที่ทางสังคมของคนชุมชน
และได้มีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมด้วย
๑.๔ เป็นพื้นที่ให้ผู้แทนชาวเลได้แสดงและพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวเลซึ่งมีการ
ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อให้อยู่รอด และส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น ผู้แทนชาวเลสามารถบอกเล่าเรื่องราวของ
ตนเอง วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชาวเลได้ ผู้แทนชาวเลนาความรู้และประสบการณ์ในชุมชนมาถ่ายทอดใน
รูปแบบแผนที่เดินดินและอธิบายได้
๑.๕ เกิดความร่วมมื อระหว่างภาคีต่างๆ เบื้องต้นในเรื่องแนวคิดและแนวทางการทางานร่วมกันในประเด็นที่จาเป็น
เร่งด่วนหรือประเด็นที่สนใจ ดังนี้
- การทางานร่วมระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชุมชนชาวเล และองค์กรพัฒนาเอกชน ในชุมชนโต๊ะบาหลิว อาเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และชุมชนเกาะหลีเป๊ะ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
- การทางานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนชาวเล กรณีพื้นที่นอนหาดของชาวเลที่อยู่ในบริเวณสานักงาน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งผู้แทนอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่าตนไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อน ขอให้พี่น้องชาวเลมาคุย
และให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าวแก่เขาได้ และกรณีการปลูกหวายในชุมชนเพื่อนามาทาลอบทดแทนการเข้าไปตัดหวายในเขต
อุทยานแห่งชาติฯ
- การท างานร่ วมระหว่า งสถาบั นวิ จั ยสั งคม จุ ฬาลงกรณ์ม หาวิ ทยาลั ย และชุ มชนชาวเล กรณี ที่นั ก วิชาการจาก
สถาบันวิจัยสังคมฯ มองเห็นศักยภาพและมีความสนใจจะไปทางานต่อในชุมชนสังกะอู้ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
๒. จุดแข็ง
๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้แทนมาจากหลายหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชาวเลแตกต่างกันไป
และเป็นหน่วยงานที่ทางานในระดับพื้นที่มีความใกล้ชิดกับชาวเล ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา สถานีป่าชายเลนที่ ๒๙
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล สังกัดกองทัพเรือภาคที่ ๓ สานักงานวัฒนธรรม
๕ จังหวัดที่มีชาวเล ศูนย์พัฒนาสังคม ๕ จังหวัดที่มีชาวเล นักวิชาการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิ
หยาดฝน มูลนิธอิ ันดามัน ศูนย์กฎหมายอันดามัน องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลศาลา
ด่าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชาวเลจาก ๕ จังหวัด
๒.๒ รูปแบบกิจกรรม
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม เป็นการเน้นกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหลายภาคส่วน ทา ให้
ผู้แทนแต่ละภาคส่วนได้มาพบกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวตน วิธีคิดในการทางานและมุมมองต่อชาวเล ขอบเขตภารกิจของ
หน่วยงาน และศักยภาพหรือความถนัดของตนเองในประเด็นต่างๆ

๕

- การแบ่งกลุ่มลงพื้นที่สารวจข้อมูลชุมชนเพื่อทาแผนที่เดินดินร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แ ละมีพลังที่จะทาให้
คนมองเห็นข้อเท็จจริงทั้งจากคาบอกเล่าของผู้แทนชุมชนและสภาพพื้นที่ รับรู้ความรู้สึกต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และเห็น
ปฏิบัติการจริงในชุมชน
๒.๓ ผู้แทนชาวเลส่วนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาและสถานการณ์ชุมชนเป็นอย่างดี ในบางคนมี
ความรู้เรื่องระบบนิเวศที่ลึกซึ้ง และมีความกระตือรือร้นต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ทั้งในที่ประชุมและในชุมชน
ชาวเล
๓. ข้อเสนอในการดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี
๓.๑ เนื้อหาและกระบวนการต่างๆ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่อยู่บนฐานงานวิจัยจะทาให้การทางานตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาตรงจุด
๓.๒ การเลือกพื้นที่ทางานที่มีขนาดเล็กลงและทางานต่อเนื่องจะทาให้ประเด็นการทางานชัดเจน และเนื้องานเป็นงาน
ที่ตอบสนองต่อประเด็นวิชาการและสถานการณ์ของชุมชนในพื้นที่
๓.๓ บทบาทของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรควรเป็นตัวกลางหรือผู้ประสานให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน มาทางานร่วมกันได้
๓.๔ ควรจัดกิจกรรมหรือการประชุมหลายระดับ เช่น ระดับชุมชน ระดับเครือข่าย ระดับภูมิภาค/ประเทศ (รวมทุก
ภาคส่วน) เพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจนในระดับนั้นๆ เนื่องจากแต่ละระดับก็มีภารกิจและแนวคิดในการทางานแตกต่างกัน
รวมถึงศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายในประเด็นที่ต่างกัน

๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะลันตา จ. กระบี่

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กล่าวเปิดการประชุม โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด
เรียนท่านผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ท่านนายอาเภอเกาะลันตา ท่านวัฒนธรรมจังหวัด
และวัฒนธรรมหลายๆ จังหวัดที่มาร่วมงานในเกาะลันตา ท่านผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนกองเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนมูลนิธิชุมชนไท ท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง ทีมงาน
ของวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ ศูนย์พัฒนาสังคมใน ๕ จังหวัดหมู่เกาะอันดามัน ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะลันตาใหญ่ และตาบลศาลาด่าน กานันผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ท่านผู้แทนพี่น้องชาวเล ท่านแขกผู้มี
เกียรติจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมในการประชุมแห่งนี้ สื่อมวลชนที่รักครับ
วัน นี้รู้ สึ กยิ น ดีที่ได้มางานส าคัญพี่น้องชาวเล ซึ่ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร(องค์ การมหาชน) และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ในวันนี้ จากที่ผมได้ดูข้อมูลก่อนที่จะมาพบท่านทั้งหลาย เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบที่จะ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตพี่น้องชาวเล ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ เสนอ มีคาสั่งท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร ได้ลงนามในคาสั่งที่ ๖๔/๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
อานวยการนโยบายฟื้ น ฟูวิ ถี ชี วิต และแก้ไ ขปั ญหาชาติ พัน ธุ์ ช าวเล โดยมี ร องนายกรัฐ มนตรี เ ป็น ประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชน ที่
เข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ ผู้ อ านวยการศู น ย์ มานุ ษ ยวิ ทยาสิ ริ น ธร ท่ า นก็ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ผู้อานวยการสานักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ผู้แทนมูลนิธิชุมชนไท ก็เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ คณะทางานนี้เป็นคณะกรรมการระดับชาติ
มติคณะรัฐมนตรีและคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี อย่างที่ผมนาเรียนมา กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องฟื้นฟูพี่น้องชาวเล ในเรื่องของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมง
ดั้งเดิม การแก้ไขปัญหาสัญชาติ การแก้ไขปัญหาในเรื่องการมีอคติทางชาติพันธุ์ และการส่งเสริมชุมชนและ
เครือข่ายชาวเลให้มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมต่อเนื่อง และพิจารณากาหนดเขตพื้นที่สังคมและวัฒนธรรม
๗

พิเศษให้กับพี่น้องชาวเล นอกจากมีคณะทางานระดับประเทศแล้ว ยังมีคณะทางานระดับจังหวัด ซึ่งแต่ละ
จังหวัดก็ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาดูแลการฟื้นฟูโดยตรง ใน
ระดับท้องถิ่นก็คงจะต้องมี พื้นที่ ระดับอาเภอมีท่านนายอาเภอเกาะลันตาเป็นหลักในระดับอาเภอ ในระดับ
ตาบลคงต้องเชื่อมและโยงกันให้กานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เชื่อมและโยงขององค์การบริหารส่วนดาบล ในพื้นที่
จะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดก็จะเป็นผู้บริหารเชื่อมโยงในการทางานเป็นรอยต่อระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศในส่วนกลางต่อไป
อย่างไรก็ดี ผมทราบว่าวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมผู้แทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือพี่น้องชาวเลในฝั่งอันดามันทั้ง ๕ จังหวัด จะทาอย่างไรให้การประชุมวันนี้เป็นการประชุมแผนดาเนินการที่
ทาให้แผนดาเนินการบรรลุเป้าหมายและนาไปปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ ให้พี่น้องชาวเลของเราได้มีวิถีชีวิตต่างๆ ได้
อยู่ แบบมีความสุ ขในทุกๆ ด้าน คิดว่าจะได้ดาเนินการอย่างชัดเจน มีเป้าหมายในการทางาน มีแผนการ
โครงงานที่จับต้องในการปฏิบัติ
อย่างไรก็ดี จังหวัดกระบี่ของเรามีพี่น้องชาวเลหลายพื้นที่ ปาจั๊กหรือเกาะลันตา เป็นแผ่นดินแรกที่พี่
น้องชาวอูรักลาโว้ยลงหลักปักฐาน ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกาะจา พีพี เกาะสิเหร่ หาดรา
ไวย์ อาดัง หลีเป๊ะ ไม่ว่าพี่น้องชาวอูรักลาโว้ยจะอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเกาะลันตาเป็นศูนย์กลางของพวกเรา พี่น้อง
เราก็อยู่ใน ๕ หมู่บ้าน มีสังกะอู้ ในไร่ คลองดาว โต๊ะบาหลิ ว และหัวแหลม เพราะว่าพี่น้องยังประสบปัญหาใน
หลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องปัญหาจอดเรือ เรื่องพื้นที่ของป่า ชายเลน เรื่องไฟฟ้าต่างๆ ก็คงจะเป็น
ประเด็นปัญหาแต่ละพื้นที่ และคงคิดว่าจะได้มีการแก้ไข
อย่างไรก็ดี ต้องเรียนครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายอาเภอเกาะลันตา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรท้องถิ่น ไม่
ว่าจะเป็น อบต. ทั้งหลาย เราก็จะพยายามที่ได้แก้ไขปัญหากันอยู่ ผมทราบว่าเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ได้ให้ความสาคัญ มีการประชุมคณะทางานระดับจังหวัดหลายครั้ง วันนี้คงเป็นสิ่งที่จะเอื้ออานวยในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวเลของเราได้อยู่อย่างมีวิถีชีวิต อยู่อย่างมีความสุข ผมเห็น
แผนงานโครงการคร่าวๆ มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่อยู่ ที่อาศัย ที่ทากิน เรื่องสัญชาติต่างๆ เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของพวกเรากระทรวงมหาดไทย ระดับดาเนินการ ในเรื่องของสาธารณสุข ต่างๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องของกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ ในระดับจังหวัด ระดับส่วนกลาง อาเภอ ตาบล หมู่บ้านต่างๆ คงจะเกื้อกัน แล้วก็ไปเห็น
เรื่องของการศึกษาต่างๆ ของพี่น้องก็คงจะเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดูแล แล้วเรื่องวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ของพี่น้องชาวเลนั้นก็ไม่พ้นกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องเป็นผู้ดูแลและเกื้อกูล
สาหรับในเรื่องวิถีชีวิตในการทามาหากิน ในท้องทะเลก็คงเป็นเรื่องของผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะต้องดูแลในการดาเนินงาน

๘

คิดว่าวันนี้เราก็มีศูนย์กลาง ก็คือองค์กรกลาง พูดง่ายๆ คือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นแกนกลางให้เราว่าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เกิดมรรค
และเกิดผลนั้น แผนงานและโครงการจะทาอย่างไรให้ดาเนินการได้รวดเร็ว ผมดูโครงการแล้วน่าจะทาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ หรือ ๓ ปี ถ้าผมพูดผิดวิทยากรช่วยกรุณาชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ
อย่างไรก็แล้ วแต่ ถึงแม้เราจะมาประชุมกันวันนี้ สิ่ง หนึ่งที่จะทาให้เป็นมรรคเป็นผลได้คือต้องเป็น
โครงการที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ และเป็นโครงการที่เหมาะและสมกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเลของเรา
จะต้องเรียนให้เราว่า ณ วันนี้ต้องยอมรับว่าในสังคมของโลกแห่งการสื่อสารในสังคมแห่งโลกโลกาภิวัตน์ โลกใบ
นี้เป็นโลกใบเดียวกัน เพราะว่าวิถีชีวิตพี่น้องชาวเล แล้วก็คงอยู่ในหลักการคงอยู่ในวิถีชีวิตเดิม แต่ส่วน หนึ่งก็
ต้องมีการเติมเต็มในวิถีชีวิตที่มาใหม่ แต่ก็ต้องให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมๆ ที่เรามีอยู่ ก็ถือว่าพี่
น้องชาวเล ผมไปดูหนังสือที่วัฒนธรรมเขียน ผมก็ยังไม่รู้ว่า พี่น้องชาวเลอยู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ว่าน่าจะอยู่มา
แต่ดั้งเดิมและยาวนาน น่าจะเป็นสิ่งที่คู่กับท้องทะเลบ้านเรา วิถีชีวิตของสังคมไทยโดยภาพรวมเปลี่ ยนแปลงไป
เยอะ ต่างจังหวัดปัจจุบันบ้านติดกันยังไม่คุยกัน ผมดูข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่พี่น้องชาวเลยังเกื้อกูลกัน มีความ
เป็นพี่เป็นน้อง ผมถือว่าเป็นสังคมที่มีความสุข ปัจจุบันวัดค่าความสุขใน ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย จังหวัด
กระบี่วัดค่าชีวิตมีความสุขเป็นลาดับที่ ๕ ของประเทศ ลาดับแรกคือ นครพนม พิจิตร ตรัง ชัยภูมิ ตามลาดับ
ผมคือว่าค่าความสุขของจังหวัดกระบี่ ในลาดับที่ ๕ ส่วนหนึ่งเกิดจากวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเล เพราะอยู่แบบ
เรียบง่าย สังคมดั้งเดิมวัฒนธรรมที่ดีงาม ผมทราบว่าหลายท่านมาจากฝั่งอันดามัน มาจากหลายจังหวัด หลาย
พื้นที่ วันนี้เป็นการเชื่อมโยงฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่และผู้แทนพี่น้องชาวเล เป็นการประสานฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนชาวเลจะช่วยกันวางกรอบ
เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกคาสั่งมา ท่านนายกรัฐมนตรีก็คงอยากเห็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ชาวเลให้อยู่อย่างปรกติสุขที่สุด ผมในนามตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเมื่อเสร็จงานแล้วขอความกรุณาสรุปนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบต่อไป
หวังว่าการประชุมในวันนี้จะทาให้ทุกภาคส่วนได้เห็นปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหา ในนามพี่น้องประชาชน
จังหวัดกระบี่ พี่น้องชาวเลเกาะลันตา พี่น้องชาวเลทุกคนในฝั่งอันดามัน ขอขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ จาก
การประชุมครั้งนี้คงจะเกิดมรรคผลที่ทาให้พี่น้องชาวเลมีความสุข ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
บัดนี้ ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ บัดนี้ครับ

๙

ความสาคัญ ความคาดหวังของรัฐกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายในการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล โดย นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เรี ยนท่านรองผู้ ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ท่านวัฒนธรรมจั งหวัดกระบี่ ท่านวิทยากร นักวิช าการ
วัฒนธรรมใน ๕ จังหวัดอันดามัน เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาสังคมใน ๕ จังหวัดอันดามัน เจ้าหน้าที่ หน่วย
รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะลันตาน้อย นายกองค์การบริหารตาบลเกาะลันตา เครือข่าย
ชาวเล

เครือข่ายภาคประชาชน ผู้แทนภาคธุรกิ จการท่องเที่ยวเกาะลนตา

ในนามผู้ แทนของศูนย์

มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร กระทรวงวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น คณะกรรมการ และเลขานุ ก าร ของคณะกรรมการ
อานวยการการบูรณาการนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ร่วมกับสถาบันวิจัย
ทางสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย และทีมงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาวเล
ท่านได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมาอย่างยาวนาน ท่านมีผลงานวิจัยเผยแพร่เป็นวง
กว้าง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ในส่วนที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร และสถาบันวิจัยทางสังคม ได้ร่วมกันดาเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ในจังหวัดกระบี่ เราเคยมีการดาเนินการ
ครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทน
คณะกรรมการอานวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ในระดับจังหวัด และผู้บริการงานสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวเลจากจังหวัดต่างๆ มาร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทางในการทางาน
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ในการประชุมครั้งนี้ เราตระหนักดีกระทรวงวัฒนธรรมเป็ นกระทรวงเล็กๆ การผลักดันในหลาย ๆ
เรื่องไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของกระทรวงวัฒนธรรม เราจาเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ
จากหลายๆ ภาคส่วน เพราะชาวเลมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างน่าสนใจ วิถีการดาเนินชีวิต ทาให้หน่วยงานทางราชการ
หลายๆ หน่วยงานยั งมีข้อจ ากัด และทาให้ เกิดปัญหาขึ้น เราจึงคิดว่าควรมีการประชุมและขยายผลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมกันบูรณาการ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฟื้นฟู
วิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล พี่น้องชาวเลจากจังหวัดต่างๆ เพื่อที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๓ ขับเคลื่อนต่อไปได้
ในส่วนมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีการวางแนวนโยบาย ในการที่จะดาเนินการฟื้นฟูวิถี
ชีวิต ๒ ระยะ มีระยะสั้น และระยะยาว ในส่วนของระยะยาว ระยะสั้น เป็นส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่
มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาพื้นที่พิธีกรรมพื้นที่ทางจิตวิญญาณถูกคุกคาม ปัญหาการไร้สัญชาติ ปัญหาเรื่องพื้นที่
๑๐

ทากิน อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐที่ขาดความเข้าใจ ความชัดเจนในเรื่องของนโยบายด้านชาติพันธุ์ และ
เรื่องปัญหาการขาดกลไกที่จะคุ้มครอง ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของประเทศ
และอีกส่วนหนึ่งที่เห็นปัญหาจากที่มีการประชุมไปแล้ว ในส่วนกลางกับสานักนายกรั ฐมนตรี สานัก
ปลัดนายกรัฐมนตรี ยังติดขัดในข้อกฎหมาย หรือว่าการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่งานในส่วนระดับจังหวัด ซึ่ง
อาจจะต้องมีการพูดคุย และทาความเข้าใจร่วมกัน เพื่อขอความร่วมมือในหลายลักษณะ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอาจนาไปสู่แนวทางในเรื่องของแนวนโยบายที่กาหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี
อีกนโยบายหนึ่งเป็นแนวนโยบายระยะยาว เป็นเรื่องของการกาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ ที่ได้ฟังคณะกรรมการชาติพันธุ์ มีการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์
แบบกว้างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มชาวเขา กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มพื้นราบ โดยเฉพาะในกลุ่มภาคกลาง
มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายค่อนข้างมาก และกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับน้าทะเล ซึ่งรวมเรื่องชาวเลไว้
ด้วย ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ กลุ่ม มีลักษณะสังคมที่มีความจาเพาะ
ในวันนี้มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะถ้าเรามองในภาพรวมของอาเซียน จะเห็นว่าเรามีกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลในหลายๆ ประเทศ มี วั ฒ นธรรมที่ เ ฉพาะและแตกต่า งกั น แต่ ล ะประเทศก็ มี นโยบายในเรื่อ งการ
ดาเนินการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการดาเนินการสังคมวัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างกัน
ในส่วนของการกาหนดพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ก็ยังอยู่ในการพูดคุยกัน ซึ่งแนวคิดในการจัดการต้องฟัง
เสียงจากเจ้าของวัฒนธรรมเป็นหลัก ว่าจะให้มีพื้นที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาพันธุ์ชาวเลในแบบใด ยังอยู่ในเรื่อง
ของการพูดคุยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไป ในเรื่องของนโยบายระยะสั้น กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการจั ดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมให้มีการทางานเครือข่ายชาวเลให้เป็นรูประธรรมมากขึ้น
ศูน ย์มานุ ษยวิทยาสิ ริ น ธร(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดสรรงบประมาณภายในศูนย์ ในโครงการ
เครือข่ายชาติพันธุ์ ซึ่งมีผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู้ดาเนินการ และจัดสรรงบประมาณควบคู่กับงบประมาณ
ของกระทรวง เพื่อสนั บสนุ นการดาเนิน งานตามมติคณะรัฐ มนตรีให้ เกิดเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา ในการ

ดาเนินงานมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดภูเก็ต และมีเรื่องของการดาเนิน งานเกี่ยวกับงานการรวม
ญาติชาติพันธุ์ชาวเล ในส่วนนี้สถาบันวิจัยสังคมและมูลนิธิชุมชนไท ทั้งสองภาคส่วนมีส่วนสาคัญในการผลักดัน
ที่จะให้เกิดมติคณะรัฐมนตรีชาวเลมาตั้งแต่ต้น และร่วมงานกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมาอย่างต่อเนื่อง ใน
เรื่องของการจัดงานชาติพันธุ์ชาวเลในปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดเสวนา จัดกิจกรรมวัฒนธรรมของชาวเล และมี
การสรุปแนวคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และนาเป็นแนวทางที่จะเรียนรู้กันเพื่อนาไปปรับ
ให้เหมาะสม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
ในครั้งนี้เราต้องมองในภาพความเป็นจริงว่าเรื่องของการฟื้นฟูวิถีชีวิต คุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาซับซ้อน เรื้อรังมายาวนาน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสาคัญ
๑๑

กับเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เท่าที่ควร การที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเรื้อรังจาเป็นที่จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิชาการ
รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
สานักงานนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต และวัฒนธรรมชาวเล จะมีการประชุมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม และ
มูลนิธิชุมชนไทย รวมทั้งพี่น้องชาวเลเป็นผู้แทนชาวเลเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย องค์กรรัฐหลายภาคส่วนเริ่มให้
ความสาคัญต่อกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น มีปั จจัยหลายๆ อย่างที่ทาให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดเรื่องนี้ สานักกิจการ
ชาติพันธุ์ เดิมหน่วยงานนี้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา ได้มีการฟื้นฟูกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านชาติ
พันธุ์ขึ้นมา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าเป็นผู้ร่วมฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดทาแผนแม่บทเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งสานักกิจการชาติพันธุ์ได้เริ่มทาแผนแม่บทภาพรวมแห่งชาติ
เราควรจะฟังเสียงเจ้าของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มากขึ้น สานักกิจการชาติพันธุ์ได้ทาประชา
วิจารณ์บ้างแล้ว แต่การทาประชาวิจารณ์อาจมองภาพได้ไม่ชัดเจน ควรจะนามาเสนอแผนในส่วนภูมิภาคให้เข้า
มาเสนอแผนกับทางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มากขึ้น ทาให้หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
ได้มองเห็นความสาคัญของสิทธิทางชาติพันธุ์ และสิทธิทางวัฒนธรรม ซึ่งตอนนี้เป็นบัญญัติระดับนานาชาติ ซึ่ง
หลายๆ ประเทศได้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้เป็นจานวนมาก ซึ่งประเทศไทยมีความล้าหลังอยู่บ้างในเรื่องนี้
การที่เรามีหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยดาเนินงานการช่วยเหลืออนุรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในประเทศไทย เราจะมีการทางาน การบูรณาการการทางานอย่างไร ให้เ กิดผลในทางรูปธรรมที่ดี
และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อย่างไรถึงเหมาะสมตามความต้องการของเจ้าของวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งเป็นตัวกลาง มีความคาดหวังที่อยากจะเห็นการทางานเชิ งบูรณาการ ใน
เครือข่ายผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับปัญหาชาวเล ทั้งหน่อยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการทางานกันมากขึ้น มีการ
พูดคุยปัญหาและช่วยกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาการทางานอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ที่มาของมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเล่าให้ฟังสั้นๆ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ก่อนอื่นขอแนะนาเอกสารประกอบการประชุมมีบทความ
หลายบทความที่เป็นประโยชน์ มีทั้งแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิต คนที่ยังไม่คุ้นเคยกับมติคณะรัฐมนตรี จะ
มีมาตรการในการฟื้นฟูหลายข้อ มติคณะรัฐมนตรีจะมีระยะเวลาดาเนินการไปเรื่อยๆ ยกเว้นแต่คณะรัฐมนตรี
๑๒

จะยกเลิ ก เราพูดถึงการปฏิบั ติการ ๑-๓ ปี หมายถึงมีการเร่งปฏิบัติ การ แต่มติคณะรัฐ มนตรียังยืนยั้งอยู่
นอกจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ยั ง มี ค าสั่ ง ที่ ท่ า นรองผู้ ว่ า พู ด ถึ ง เดิ ม ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการลงนามโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การทางานระหว่างหน่วยงานมีปัญหามากจากการสรุปบทเรียนจากท่าน
ทั้งหลาย เราก็คิดว่ายกระดับคาสั่งขึ้นมาก็จะทางานง่ายขึ้นบูรณาการง่ายขึ้น มีเรื่องลาดับการดาเนินงานตาม
แนวนโยบายในการฟื้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต ชาวเล ซึ่ ง น่ า สนใจมากถื อ ว่ า เป็ น ความก้ า วหนาของประเทศไทยที่ ใ ห้
ความสาคัญเรื่องชนพื้นเมือง เวลาไปต่างประเทศหน่วยงานราชการไทยจะบอกได้ว่ารัฐบาลมีแนวนโยบายเรื่อง
นี้ มีบทความเรื่องพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ซึ่งคุณศรยุทธ นักวิชาการศูนย์มานุษยฯ ศึกษาในหลายพื้นที่ว่าเขต
วัฒนธรรมพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง บทความของสถาบันวิจัยสังคมร่วมกับมูลนิธิชุ มชนไทเขียนเรื่องแนวคิดเขต
สังคมวัฒนธรรมพิเศษ เป็นอย่างไร ทาไมต้องมี จะเป็นภัยคุกคามหรือไม่ บางคนได้ยินคาว่าเขตวัฒนธรรม
พิเ ศษแล้ ว รู้ สึ กว่ า พิเ ศษมั น จ าเพาะ มั น ยกเว้ นอะไรหรื อไม่ ที่ จริ งมี เป้ า หมายเพื่ อ คุ้ม ครองคน กลุ่ มคนที่
วัฒนธรรมกาลังสูญสลายไป มี power point ของมูลนิธิชุมชนไท เรื่องมาลาโว้ยของลันตา เป็นแนวทางการ
ท างานของมู ล นิ ธิ ที่ ผ่ า นมา มี มู ล นิ ธิ ห ยาดฝน เป็ น เอ็ น จี โ อรุ่ น แรกๆ ที่ ม าท างานในภาคใต้ และประสบ
ความสาเร็จ เป็นที่รับรู้กันในองค์กรนานาชาติด้วย เขียนเรื่องผลกระทบของสึนามิและการปรับตัวของอูรักลา
โว้ย ส่วนอีกบทความของกรมการพัฒนาชุมชนให้ข้อมูลทั่วไปของบ้านสังกะอู้ และบทความตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
หลังสึนามิพูดถึงปรากฏการณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่ลันตา เหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ กับการทางาน
และการพูดคุยของเราต่อไป อีกอันที่จะขอแจกในงานนี้ด้วย เป็นแผนที่ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่บ้านคลิตี้ล่าง
เมืองกาญจนบุ รี เป็ น ตัว อย่ างว่าแผนที่ที่เราจะทากันพรุ่งนี้ ที่นักมานุ ษยวิทยาเดินดินใช้เป็ น เครื่องมือใน
การศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการทาวิจัยร่วมกัน ทราบข้อมูลแก้ปัญหาร่วมกัน คลิตี้ล่างมีปัญหาเรื่องสารตะกั่ว
จากโรงแต่งแร่เหนือลาห้วยที่ไหลลงมา ชาวบ้านก็ใช้น้าในลาห้วยหลายสิบปี ชาวบ้านใช้น้ามาก่อนที่จะมีโรง
แต่งแร่ หลังจากแต่งแร่ มีปรากฏการณ์เด็กปัญญาอ่อน เสียชีวิต มีคนพิการมากมาย เขาจึงใช้แผนที่นี้ร่วมกับ
หลายหน่วยงาน ข้างหลังจะเป็นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีโรงแต่แร่เกิดอะไรขึ้น ก็เป็นเครื่องมือสืบสาว
ประวัติศาสตร์โดยใช้แนวคิดทางภูมิศาสตร์ จุดบอกตาแหน่งหมู่บ้าน หมู่บ้านมีจุดสาคัญอะไรบ้าง พื้นที่ลาห้วย
ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เป็นตัวอย่างของแผนที่ที่เราจะใช้ในการทางานเชิงวัฒนธรรม ก็เป็น
ส่วนของเอกสารประกอบที่แจกในการประชุมครั้งนี้
ชาวเลในประเทศไทยมีแค่ ๑๒,๐๐๐ คน ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ถ้ารวมกลุ่มชาติพันทางเหนือด้วย
ประมาณหนึ่งล้านคน ชาวเลมีน้อย
วัฒนธรรมเป็นเรื่องสาคัญ แม้ว่าที่เราเห็น คืออยู่เรือ เดินทางไปมาในที่ต่างๆ อันนี้เป็นชาวเลมอแกน
แต่ในเนื้อหาวัฒนธรรม แม้กระทั่งเรือลาหนึ่งก็มีภูมิปัญญาที่กล่าวได้ไม่รู้จบ ถ้าเป็นมานุษยวิทยาศึกษา ก็จะ
เขียนหนังสือได้หลายเล่ม มีนักมานุษยวิทยาฝรั่งเศสที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเรือของชาวเลไว้ ซึ่งยังไม่มีใคร
๑๓

แปลเป็นภาษาไทย ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เขาอยู่แบบนี้ แต่ในเรื่องของความรู้ เป็นความรู้ที่สะสมมาหลาย
ร้อยปี และเป็นความรู้ที่ไม่ได้มีใครเขียนเป็นตาราไว้ มันเปราะบางถ้าคนที่มีความรู้เสียชีวิตความรู้ที่สั่งสมมาก็
หายไปจากไปด้วย ชาวพื้นเมืองฮาวายกล่าวว่าถ้าผู้อาวุโสชนพื้นเมืองเมื่อเสียชีวิตไปเปรียบเหมือนห้องสมุดถูก
เผาไปด้วย วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้ วัฒนธรรมที่เราสามารถมองเห็นได้พวกเสื้อผ้า รูปแบบบ้าน
รูปแบบเรือ แต่เรื่องความรู้ พิธีกรรม แนวคิด คติ ปรัชญา ที่ถูกซ้อนในวิถีชีวิต เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้และสูญ
หายไปเร็ว และเป็นสิ่งที่เราไม่ให้คุณค่ามากเท่าทีค่ วร แต่เป็นเรื่องสาคัญมาก ที่กระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรม
จังหวัด ทาให้วัฒนธรรมที่ดีงาม ให้มีคุณค่าและที่ดีงาม หรือชะลอไม่ให้วัฒนธรรมสูญหายไปเร็ว อันนี้เป็ฯ
ตัวอย่างที่นักวิจัยเราไปอยู่กับชาวเล ๖ เดือน ก็เขียนหนังสือเล่มเล็กๆ ได้ก็เป็นส่วนเสี้ยวเดียวของความรู้ที่เรา
เรี ย นรู้ มา หรื อ อ.สุ พิ ณ ได้ ศึ กษาชาวเลที่ห ลี เป๊ ะ เมื่อ ช่ ว งสิ บกว่า ปี ที่แ ล้ ว ซึ่ งช่ ว งนั้ นชาวหลี เ ป๊ ะได้ มีก าร
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเคยมีบากั๊ ดเดินทางไป และมีเพิงไปตกปลาที่ยังที่ต่างๆ จนกลายเป็นที่อยู่ถาวร
ในช่วง ๑๐–๒๐ ปีที่ผ่านมา ชาวเลได้มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ชาวเลรุ่นหลังเริ่มไม่ มีความรู้ หรือแม้กระทั่งภาษา
เริ่มสูญหายไป ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาด้านการต่อเรือนั้นเป็นอย่างไร เรือที่ปู่ย่าตายายได้
ใช้เดินทางไปทั่วทะเลอันดามันนั้นเป็นอย่างไร สิ่งที่ดิฉันได้ศึกษามายี่สิบกว่าปีนี้ มีหลายสิ่งที่ได้สูญหายไปแล้ว
แต่ยังมีเฒ่าผู้แก่บางคนที่ยังสามารถต่อเรือได้อยู่ และพวกเขามีหลักภูมิปัญญาในการพันเชือกสมอ ไม่ใช้เชือก
สมอนั้นพันกัน องค์ประกอบในเรือมีเรื่องมากมายที่เราควรจะต้องเรียนรู้ อย่างสมัยก่อนได้ใช้สมอที่เป็นสมอ
หิน ในเรื่องของคติคณะรัฐมนตรีที่รัฐให้ว่าจะมีการฟื้นฟูสิ่งที่จะสูญหายไป ชาวนอร์เวย์ได้สนใจในสิ่งที่คนไทย
ส่วนใหญ่ละเลย ปัจจุบันไม่มีเรือก่าบางดังเดิมที่ทาด้วยไม้ระกาในประเทศไทยอีกแล้ว แต่มีเรือก่ าบางที่ทาด้วย
ไม้กระดานที่เกาะสุรินทร์อยู่ลาเดียว เมื่อชาวนอรเวย์ได้เห็นเรือก่าบางมีความตกตลึงในภูมิปัญญา ที่เรือลานี้
ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เรือก่าบางได้ถูกชาวนอร์เวย์ถูกนาไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ประเทศนอร์เวย์ สิ่งที่
ไม่ได้รับความสนในภายในประเทศ กลับได้รับความชื่นชมจากนอกประเทศ เรื่องชาวเลไม่ได้มีเพียงจากัดเพียง
นักมานุษยวิทยาในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว สาขาวิทยาต่างๆ ไม่ว่าจะ สาขาภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ดนตรี ชาติพันธุ์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยา ได้มาศึก ษาว่าชาวเลได้มีการปรับตัวกับการว่ายน้าใต้น้าได้อย่างไร
ความรู้นั้นไม่ได้มีเพีย งแค่ศาสตร์ เดียว มีป ระเทศที่เข้ามาศึกษาอย่าง สหรัฐอเมริกา แคนดา ญี่ปุ่น สวีเดน
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรเลีย ฯลฯ ความรู้เหล่ านี้ เป็นความรู้ที่ เป็นสากล แม้แต่ประเทศที่
เจริญแล้ว ยังมาศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเล
มติคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตชาวเลขาดความมั่นคงหลายๆ อย่าง หลายพื้นที่ถูกตัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และไม่สามารถขยายชุมชนได้ เมืองและจังหวัดตามชายฝั่งอันดามันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เข้มข้น
ทาให้ที่ดินมีราคาสูง ทาให้ชาวเลและชุมชนหลายแห่งถูกบีบ จากที่ดินมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการ ชาวเลเป็น
คนที่ไม่ครอบครองพื้นที่ เมื่อถ้าชาวเลมีการจับจอง พื้นที่แถบอันดามันอาจจะไม่มีอยู่ในปัจจุบัน ชาวเลอาศัย
๑๔

อยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน รู้จักทะเลดี เรื่องนี้กลายเป็นดาบสองคม ถ้า มือที่สาม หรือกลไกลทางตลาดที่เข้ามา
หาผลประโยชน์ ชาวเลอาจจะตกเป็นเครื่องมือได้ เราไม่ได้คุ้มครองวัฒนธรรม คุ้มครองวิถีชีวิต เพื่อให้เขาได้
อยู่ กับ ป่ า ได้ อยู่ กั บ ทะเล เราปล่ อ ยให้ ก ารพั ฒ นาและแนวคิ ดใหม่ๆ เข้า มาแทนที่ ท าให้ กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ มี
ทางเลือกทางเลือกที่น้อยลง ทาให้เขาต้องหาทางเลือกที่เกี่ยวกับอคติ ชาวเลลันตามีการเรื่องของการมีอคติที่
น้อย ชาวเลที่ลันตาไม่อยากที่จะใช้ชื่อไทยใหม่มากเท่าไหร่ เพราะเขามีความภูมิใจที่เป็นชาวเล ชาวเลอาวุโส ที่
ไม่ได้มีตัวเขียน ไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นมีความสาคัญอย่างไร ทาไม่กระดาษเพียงแผ่นเดียวต้องมีโฉนด ในเมื่อพวก
เขายังใช้ในปัจจุบัน เราต้องเข้าใจวิถี วัฒนธรรม เข้าใจวิธีคิดของกลุ่มชาติพันธุ์ก่อน ถึงจะเข้าทางานร่วมกันได้
มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง เป็นที่ ยอมรับในนานาชาติ ว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ชีวิตอยู่
กับป่าอยู่กับทะเล มีปรัชญาชีวิตที่แตกต่างจากคนกระแสหลักกับคนในประเทศ มีปฏิญญาที่รองรับสิทธิเหล่านี้
ที่ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคล แต่เป็นสิทธิร่วมกัน แนวคิดที่มีความคล้ายกันคือแนวคิดโฉนดชุมชน ว่ามีการจัดการร่วม
ดูแลร่วม ใช้ประโยชน์ก็ต้องมีการอนุรักษ์ และรักษา เพื่อคนรุ่นหลัง และความเป็นอยู่ร่วมกัน วันชนเผ่า
พื้นเมืองสากล ในวันที่ ๙ สิงหาคม ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลหลายคนได้เข้าร่วมกับกลุ่มชาติ พันธุ์ทางภาคเหนือ
แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศมีการเคารพและมีการให้สิทธิว่าชนพื้ นเมืองมีสิทธิ แม้จะถูกพัฒนาในหลายเรื่อง
เมื่อเข้าสู่อาเซียนประเทศที่มีการก้าวหน้ามากที่สุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ มีกฎหมายที่ลองรับสิทธิชนพื้นเมือง
เขตสั ง คมวั ฒ นธรรมพิ เ ศษ จะคุ้ ม ครองทั้ ง คนและวัฒ นธรรม กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ก็ จ ะต้ อ งมีบ ทบาท ส่ ว นร่ ว ม
รั บ ผิ ดชอบ เฝ้ าระวัง อนุ รั กษ์ ในประโยชน์ ทรัพยากร และการจัดการอนุรักษ์วิ ถี ชี วิตของตนเอง

มติ

คณะรัฐมนตรี เป็นคาสั่งในการบริหาร เป็นนโยบายกว้างๆ ช่วงที่มีการพยายามขับเคลื่อน กฎหมายที่เป็น
เฉพาะของกระทรวง ที่ยังไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไป
สิ่งที่สาคัญในครั้ งนี้ คือ ต้องร่ วมกันทาความเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนของวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งมี
องค์กรวิชาการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถือว่าเป็นสถาบันวิชาการ องค์กรจาก
ภาครัฐ องค์กรอิสระ ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน แต่ละส่วนนั้นทางานในลักษณะที่แตกต่างกัน ถือว่าเป็นจุด
แข็งที่มีความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน ได้น ามาแลกเปลี่ยนกัน

ที่จังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดถือว่าเป็น

ส่วนกลางในการพูดคุยกัน เช่น สะพานคอนกรีตที่โต๊ะบาหลิว เกิดจากการพูดคุยโดยวัฒนธรรมจังหวัดได้สร้าง
ความมีส่วนร่วม พยายามที่จะสะลายกาแพง สะลายมุมมองที่ต่างกัน ให้เรามามองร่วมว่าจะทาอย่างไรเพื่อ
ขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีร่วมกัน เปิดเลเขเรือ ทาให้ชาวลันตารู้สึกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกันอีกครั้ง ทั้งที่มีทั้ง
ชาวมุสลิม ไทยจีน ไทย และชาวเล สมัยก่อนมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่งงานข้ามกลุ่ม ยกลูกบุญธ รรม
การทาให้ลูกเป็นเพื่อนกัน ใช้หมอตาแยร่วมกัน และการแบ่งปันกัน ไทยพุทธ มุสลิม ชาวเลในเกาะลันตาแห่งนี้
มีการใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายมานาน เราคงจะได้คุยกัน ทบทวนการทางาน มองอนาคตกัน

๑๕

อย่างไร ศูนย์มานุษยฯ คงมีการตั้งโจทย์ว่าเราจะถอดบทเรียน ดูผลงานที่ โดดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อนที่เราเผชิญ
อยู่มาคุยกันว่าจะกาจัดจุดอ่อนได้อย่างไร ขอบคุณค่ะ
“รู้จักกันและกัน” แนะนาตัว บอกเล่างานที่ทาเกี่ยวกับชาวเล
สวัสดีครับชื่อนายอุลิน ช้างน้า ประธานกลุ่มชาวเลบ้านเกาะจาครับ
ทนง ช้างน้า ผมเป็นกลุ่มชาวเลเกาะจาครับ
สนิท แซ่ซวั่ ชาวเลจังหวัดภูเก็ตครับ
ประกิต ประมงกิจ ชาวเลราไวย์ครับ
ผมนายเดียว ทะเลลึก ชาวเล เกาะลันตาครับ
ผม อีพล ช้างน้า ชาวเล เกาะลันตาครับ
นายทัศธยา ช้างน้า ตัวแทนชาวเลคลองดาวครับ
ดิฉันกาญจนา จันทร์จารัส ชาวเลบ้านสังกะอู้ค่ะ
ผมห้อง กล้าทะเล ศูนย์วัฒนธรรมมอแกนเฉลิมราชย์ บ้านทุ่งหว้า
ผมเอกรินทร์ ช้างน้า ชาวเลเกาะลันตาครับ
ผมซิเจ็น ช้างน้า ชาวเล เกาะลันตา ครับ
นายสาเด็น ช้างน้า ชาวเลโต๊ะบาหลิว
ผมชาญวิทย์ สายวัน มูลนิธิชุมชนไท จังหวัดภูเก็ต
ผมสมศักดิ์ บัวทอง เจ้าหน้าที่ป่าชายเลยครับ
วรรณชัย จุลารักษ์ เจ้าหน้าที่ป่าชายเลนเกาะลันตา
ผมโอ้น ช้างน้า ชาวเล ศาลาด่านครับ
ผมประธานที่ปรึกษาของชาวเล นายอิดล ช้างน้า บ้านในไร่ ศาลาด่าน
ผมสมจิต รื่นเริง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย อ.เกาะลันตา กศน. อ.เกาะลันตา
ผมอานนท์ ช้างน้า ชาวเลเกาะลันตา
สวัสดีครับ ผมนายสมบูรณ์ ดารงอ๋องตระกูล กานันตาบลศาลาด่านครับ
ผมรัตนะ เพชรพรหม เจ้าหน้าที่ประจาเกาะลันตา มูลนิธิหยาดฝน จังหวัดตรัง
สวัสดีครับ ผมรังสรรค์ หึงษาชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านคลองดาวครับ
ผมธงชัย รายาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่ครับ
ผมนายวาสนา ย่าแหน ครับ พนักงานดับเพลิงของ อบต. เกาะลันตาใหญ่ เพื่อนชาวเลครับ
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สวัส ดีค่ะ ชื่อนางชุติกาญน์ สุขุมิ ตรค่ะ จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๕๗ จังหวัดสตูล ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับชนชาติพันธุ์
สวัสดีครับ ผมนายยูโสป หมาดสาหรน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่
และตัวแทนชาวเลบ้านหัวแหลมครับ
สวัสดีครับ เปลี่ยนประสพ ขาวนวล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
สวัสดีครับ ผมชื่อนายวีระ ขุนไชยรักษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับ
ผมชื่อธานี สิงขโรทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตาบลปากน้า จังหวัดสตูล ครับ
ผมชื่อชัยสิทธิ์ วิจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๐ ภูเก็ตครับ
สวัสดีครับ เกียรติศักดิ์ บรรดา จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑ จังหวัดกระบี่
นางอม สิงขโรทัย จากเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล
สวัสดีค่ะ ปุณณสา อาจทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
สวัสดีค่ะพวงผกา เชาวน์ไวย จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ผมประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ครับ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจังหวัดกระบี่ครับ
ผม ทวิชาติ อินทรฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตครับ
สวัสดีครับ เสรี คงรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดระนองครับ
สวัสดีค่ะ เกสร กาเนิ ดเพ็ชร ผู้ อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดกระบี่ค่ะ
สวัสดีค่ะ ประภัสสร เอ่งฉ้วน นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
สวัสดีค่ะ ศุภนิตร พัฒภูมิ นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดสตูลค่ะ
สวัสดีค่ะ พรรณี ครุวรรณพัฒน์ จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลค่ะ
สวั ส ดี ค รั บ ผมสุ ท า ช่ ว ยพู ล ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิติชาวเลจังหวัดพังงาครับ
สวัสดีครับ ผมธนู แนบเนียร จากองค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันครับ
ผมนิยม ทองเหมือน จากศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชนอันดามันครับ
สายใจ หาญทะเลค่ะ เกาะหลีเป๊ะ อาดัง จังหวัดสตูลค่ะ
สวัสดีค่ะนางแสงโสม หาญทะเลค่ะ เป็นตัวแทนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลค่ะ
สวัสดีครับ ศักดา พรรณรังษี ศูนย์ประสานงานบ้านน้าเค็ม เป็นเพื่อนชาวเลครับ
สวัสดีครับ ธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา ครับ
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สวัสดีครับ จ่าเอกอรรถกรณ์ อินทสิงห์ จากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะลัน
ตาน้อย
สวัสดีครับ พันจ่าเอกวีระวุฒิ ไพรคา รองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือเกาะ
ลันตาน้อย
นฤมล อรุโณทัย จาก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ค่ะ
สวัสดีครับ สุทธิพงษ์ ลายทิพย์ ศูนย์กฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน โครงการประสานชาติพันธุ์
ปราโมทย์ แสนสวาสดิ์ครับ มูลนิธิชุมชนไท จังหวัดพังงา
นิรัตน์ หาญทะเล รองนายกองค์การบริหารตาบลเกาะลันตาใหญ่ครับ
สรินยา คาเมือง จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
ปรีดา คงแป้น จากมูลนิธิชุมชนไทค่ะ
ศักมล แสงดารา จากมูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรังครับ
จุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
ธัญลักษณ์ ศรีสง่า จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
อุษา โคตรศรีเพชร จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบญจพล วรรณถนอม จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรครับ
สวัสดีค่ะ ลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรค่ะ
นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ เราจะเริ่มต้นอย่างไรให้การขับเคลื่อนมติ ครม. ออกมาให้เป็นรูปธรรม
ในลาดับต่อไปลองไปเรียนรู้เรื่องบทเรียนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโดยการ
ขับเคลื่อนชุมชนและนโยบาย โดยคุณปรีดา คงแป้น จากมูลนิธิชุมชนไท คุณปรีดาเป็นนักพัฒนา องค์กรพัฒนา
เอกชน มีประสบการณ์การทางานกับชุมชนชายขอบ ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องที่ดินมากว่า ๒๐ ปี
เป็นผู้สนับสนุนด้านการแก้ไขปัญหา การผลักดันกฎหมายคนไทยพลัดถิ่น คณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิต ชุมชน
ดั้งเดิมและการจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืนของเกาะลันตาในความร่วมมือของ UNDP สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ปัจจุบันคุณปรีดาเป็นผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท เป็นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย และเป็น
กรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต เชิญคุณปรีดาค่ะ
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บทเรียนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโดยการขับเคลื่อนชุมชนและนโยบาย
โดย นางปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท
แปดปีหลังสึนามิแล้วที่ชาวเลลุกขึ้นมาพูดปัญหา จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเราแก้ปัญหากันอย่างไร
อ.นฤมล ให้ภาพโดยรวมว่าเราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหา แปดปีแล้วยังทาท่าไม่ไปถึงไหน ถ้าโดยสรุปภาพรวม
ปัญหาที่สาคัญที่สุดที่เราเห็นในแปดปีคือ ปัญหาของชาวเลเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เป็นปัญหานโยบาย ข้อนี้
สาคัญมากเพราะว่าไม่ว่าพี่น้องที่จากหน่วยงานไหนจะต้องมาร่วมมาช่วยกันแก้ไข ไม่สามารถที่จะแก้ไขเพียง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ จะต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหาร่วมกัน สาเหตุที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ประเด็น
ที่สาคัญคืออันดามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลก เราจะเห็นว่าบ้านเรามีกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเยอะ
มาก แต่ชนเผ่าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือ ชาวเลถือได้ว่ามีปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดในประเทศ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวนี้เป็นปัญหาที่มากระทบกับชาวเล รายได้จากการนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นมีจานวนที่มาก ทาให้มี
การขยายตัวของโรงแรงเป็นจานวนมากในภาคใต้ ปัญหาสถานการณ์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตหลังจากเกิดสึนามิมี
การขยับขึ้นของราคาที่ ดินที่สูงมาก ตั้งแต่ ๔๐-๑๐๐% ปัญหาเหล่านี้กลายมาเป็นปัญหาที่มากระทบชาวเล
ชาวประมง และอื่นๆ ด้วย
กรณีตัวอย่าง ภูเก็ตช่วงปี ๒๕๔๘ เกิดปัญหาการไล่ที่ หลังเกิดสึนามิมีการไล่ที่ ๑๙ แห่ง ปี ๒๕๕๐
จานวน ๒๕ แห่ ง ปี ๒๕๕๔ จานวน ๓๐ แห่ง ปัญหาการไล่ที่ที่ภูเก็ตมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาความ
ขัดแย้งเรื่องที่ดินเพิ่มขึ้น ถือได้ว่าเป็นปัญหาของชาวเลหลักๆ
ปัญหาที่เชิงโครงสร้างที่สาคัญคือ ปัญหานโยบายไม่สมดุลจากนโยบายจากรัฐบาล นอกจากจะไม่
สมดุลแล้ว ยังละเลยคนตัวเล็กๆ นี่เป็นเรื่องสาคัญทาให้เกิดปัญหาแย่ งชิงที่ดินในรูปแบบต่างๆ ที่ทาให้เกิด
ปัญหาในเรื่องที่ดิน ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพื้นที่อุทยานด้วย และปัญหาทางทัศนคติโดยรวมของ
สังคมไทย ไม่เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อเราไม่แก้ปัญหา ไม่ให้ความสาคัญ สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาอาจจะรุนแรงเหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นซับซ้อน และสะสมมาทุกรัฐบาล จะเห็นปัญหาว่าชาวเลนั้นมีปัญหามามากกว่า
ร้อยปีแล้ว ซึ่งไม่แปลกเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก และไม่สามารถที่จะแก้ไขเพียงองค์กรใด
องค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้ จะต้องให้ความร่วมมือกันหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ กรอิสระต่างๆ หรือแม้
จะมี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งบั ต รประชาชนมอแกนแล้ ว แต่ ช าวมอแกนอี ก ห้ า ร้ อ ยกว่ า คนยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ บั ต ร
ประชาชน มีมติคณะรัฐมนตรีมา ๓ ปี พี่น้องชาวเลก็ยังไม่ดีขึ้น แต่มีแนวโน้มที่จะแย่ลง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิด
ของใครคนเดียว แต่เป็นความผิดพลาดเชิงนโยบายที่ไม่สมดุลมาตั้งแต่ต้น เราต้องมีการร่วมกันแก้ปัญหา เราไม่
ต้องการที่จะให้เกิดปัญหาเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่อยากให้มีปัญหากับ
นักท่องเที่ยว เมื่อไม่อยากให้มีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่องค์กรพัฒนาเอกชน
๑๙

เห็นว่าต้องผลักดันเชิงนโยบาย หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ชาวเลได้รับของหลังสุด ไม่มีปากมีเสียง ชาวเลทับ
ตะวันถูกเอกชนห้ามไม่ให้เข้าไปสร้างบ้านในที่ดินเดิม ที่สร้างได้ และมีการไกล่เกลี่ยแบ่งที่มาจากเอกชนได้นั้น
มาจาก เราชวนชาวเลไปยึดที่สร้างบ้าน และตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินชาวเลทุ่ง หว้า ต้องการที่ดินไป
สร้างโรงพยาบาล แต่ยึดที่ไปสร้างบ้านเสียก่อน และมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ชาวบ้านที่บางขยะก็ถูก
ย้ายไปจากที่ดินเดิม ยังมีปัญหากันอยู่เป็นระยะ บ่อน้าดั้งเดิมของราไวย์ถูกถมจากสึนามิ ซอยสุพรรณถูกยึด
ที่ดิน สังกะอู้ หัวแหลมถูกย้ายให้ไปอยู่ยังพื้นที่ใหม่ แต่ก็ยังสามารถอยู่ที่เดิมได้ นี่คือปัญหาชาวเลที่เห็น
ขบวนการการขับเคลื่อนชุมชนและการขับเคลื่อนนโยบายที่ทาพร้อมกันเพราะเห็นว่าถ้าไม่แก้ปัญหา ก็
จะยิ่งลุกลามมากขึ้น ประเด็นที่สาคัญคือการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในพื้นที่อันดามัน คือใช้สึนามิเป็นเงื่อนไข
ในการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมบริหารจัดการ และสร้างการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ชาวอันดามันได้มีการเสนอแก้ไขปัญหาที่ดินที่เป็น
โฉนดชุมชน ต่อรัฐบาลตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่เสนอพื้นที่โฉนดชุมชน และมีการแก้ไขปัญหาของคนไทย
พลัดถิ่น ซึ่งกฎหมาย ได้คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นแล้ว เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดภัยพิ บัติสึนามิ ประเด็น
สาคัญคือการขับเคลื่อนชุมชนเป็นการขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับคนที่มีปัญหาที่ดิน มีปัญหาทรัพยากรทางทะเล
ปัญหาของเรื่องชาวเล และคนไทยพลัดถิ่นเป็นคนไทยไร้สัญชาติ ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดระนอง จะฉายให้เห็น
ภาพเร็วๆ ในบางพื้นที่ที่ร่วมกันสารวจพื้นที่บ้านและชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม พัฒนาแกนนารวมกันเป็น
เครือข่ายและนาไปสู่การตังเครือข่ายที่ดินและนาไปสู่เรื่ องอื่นๆ ของเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ เครือข่าย
ชาวเล เครือข่ายคนไร้สัญชาติ เป็นกระบวนการร่วมมือของชาวบ้าน และเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ปัญหามันก็ยันกันได้อยู่ แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนที่ยังรอนโยบายจากรัฐบาล แต่มี
คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาระดับชาติ ประเด็นสาคัญคือปัญหานั้นแก้ไขในจังหวัดไม่ได้ แก้ใน อบต. ไม่ได้
แก้ที่นายอาเภอก็ไม่ได้ ต้องไปแก้ที่ระดับชาติ ทุกสองฝ่ายต้องร่วมกัน จะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่ดิน หลัก
จากสึนามี เกิดปัญหาราคาที่ดิน ๑๒๒ หมู่บ้าน เชื่อว่ายังมีปัญหาอยู่ เพราะตอนนั้ นแก้ไขปัญหาได้เพียง ๑๓
หมู่บ้าน ขณะนี้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในอันดามัน ๘ คณะ ปัญหาที่ดินก็ยังมีมากเหมือนเดิม ปัญหา
ของพี่น้องชาวเลนั้นเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาทั้งหมด เนื่องจากนโยบายเรื่องการท่องเที่ยว ทาให้เกิดปัญหานี้ แต่
ปัญหาที่ดินที่ไม่ลงตัว ไม่ใช่เพียงที่ดินของเอกชนที่ฟ้องขับไล่ชาวบ้านเพียงเท่านั้น แต่ที่ดินเอกชนที่ฟ้องขับไล่
และจะรุนแรงมากขึ้นกว่านั้น แต่ปัญหาที่ดินรัฐ ปัญหาอุทยาน ปัญหาที่ดินกรมเจ้าท่า ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ
ที่ป่าชายเลน ก็เป็นปัญหาพิพาทที่ไม่ลงตัว บางครั้งก็ดีกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยที่ย้ายไป
มา พี่น้องที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมอุทยานฯ ชาวเล หรือว่าคนอื่นๆ
เอง เราก็เปรียบเสมือนไก่ที่อยู่ในเข่งเดียวกัน จิกตีกันไปเท่านั้น เพราะออกจากเข่งไม่ได้ เราต้องช่วยหาทาง
ออกจากเข่งด้วยกัน ไม่มีประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะทะเลาะกับชาวเล ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะกับ
๒๐

ชาวบ้าน และไม่มีประโยชน์ที่ชาวบ้านจะทะเลาะกับหน่วยงานราชการ ต้องหาทางร่วมมือ ที่บอกกับนโยบาย
ว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร
ที่ผ่านมา NGO ก็ทางานด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็พูดกันโดยมีคณะกรรมการร่วม บางครั้งก็ชวน
ชาวบ้านไปหาผู้ว่าหลายคน ซึ่งจะต้องใช้หลายๆ วิธี แต่ประเด็นที่สาคัญที่สุดของประเทศไทย คือ ใช้วัฒนธรรม
เป็นเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหา มีเพียง ๒ อย่างเท่านั้นที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่นิ่มนวล ไป
ด้วยดี ไม่ทะเลาะกัน คือเรื่องวัฒนธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม อยากจะให้พี่น้องที่ทางานวัฒนธรรม หรือ
เป็นคนในวัฒนธรรมได้ตระหนักในเรื่องนี้ และเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่คลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง สร้าง
สันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในบ้านของเราในภาคใต้ ที่มีปัญหาความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดน เรื่องนี้
เป็นเรื่องที่สาคัญที่อยากจะให้ตะหนัก การสร้างพื้นที่สื่อสารทางสังคมในช่วงนั้นจะเห็นว่า เราใช้พื้นที่สื่อสารว่า
ชาวเลเป็นชนเผ่าดั่งเดิม เป็นเจ้าของทะเลอันดามัน อยู่มานาน ประสบภัยสึนามิแล้วไม่ควรที่จะซ้าเติมโดยการ
ถูกไล่ที่ หรือว่ามีการฟื้นฟูการแสดง ประเพณี พิธีกรรม ศูนย์วัฒนธรรม วิธีชีวิตชาวเลต้องอยู่ริมเล และต้องไม่
แยกออกจากกลุ่ม เป็นจดหมายที่ใช้สื่อสารในสมัยนั้น รัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังว่าเป็นประเด็นที่สาคัญที่เราควรจะแก้
ช่วงหลังสึนามิเท่าที่สังเกตเห็น ที่ทาเครื่องหมายไว้ คือพื้นที่ในทางวัฒนธรรมของพี่น้อง เช่น มีรองแง็ ง
มีเรื่องการแสดงพิธีกรรมที่ไหนบ้าง จาได้ว่าตอนนั้นมี ๓๐ กว่าแห่งในอันดามัน ซึ่งจริงๆ แล้วอันดามันเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาวต่างประเทศชอบ เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะรักษาพิธีนี้ไว้ ไม่ให้
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบพัทยา รักษาเกาะลันตาไว้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้อย่างไร
ในช่วงนั้นเราใช้การสร้างศูนย์วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชนในช่วงแรก หนึ่งถึงสองปี
แรกมีปัญหาในการไล่ที่เยอะมาก เพราะฉะนั้นการสร้างศูนย์วัฒนธรรมเป็นเงื่อนไขในการยึดพื้นที่ เพื่อที่จะ
บอกว่า ตรงนี้มีชาวเลอยู่ ทุ่งหว้าราบเป็นหน้ากองไม่มีอะไรเลย ทับตะวันราบเป็นหน้ากองไม่มีอะไรเลย ฉะนั้น
พื้นที่ทางวัฒนธรรมทาให้เราบอกกับนโยบายทางสังคมได้ว่ามีพี่น้องชาวเลอยู่นะ เราทาศูนย์วัฒนธรรมที่บ้าน
น้าเค็ม ที่นั่นมีทั้งชาวบ้านและปัญหาของชาวเลอยู่ด้วย ที่ทับตะวัน ทุ่ง หว้า สังกะอู้ เจ้าของพื้นที่อยู่ โดยไม่
ทราบว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ลันตา เกาะทรายดา ที่จริงแล้วเป็นความตั้งใจที่จะเปิด
พื้นที่เพื่อบอกว่ามีพี่น้องคนเล็กคนน้อยอยู่ในนั้น แทนที่จะให้ถูกไล่ที่ไป ซึ่งได้ผลทั้งสื่อมวลชน ฝ่ายนโยบาย
เมื่อเห็นว่ามีชาวเลอยู่ มีเจ้าของพื้นที่เดิมอยู่ ในระดับรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันให้เกิดมติคณะรัฐมนตรีชาวเล
ปีแรกของการจัดงานราลึกสึนามิเราจัดที่ทุ่งหว้าเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวเล แรกๆ มี ๒๖ ไร่ เอาไว้ทา
โรงพยาบาล เจรจาไปมาเหลือไว้ให้พี่น้องมอแกน ๑๖ ไร่ คืนจังหวัดไป ๑๐ ไร่ ก็ยังเหลือ ๑๖ ไร่ ยังไม่ได้
๒๑

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ปลวกกินไปหมดแล้วหรือยังก็ไม่ทราบ ต้องให้วัฒนธรรมจังหวัดดูแล แต่เหตุที่จัดที่ทุ่งหว้า
เพราะที่ทุ่งหว้ามีปัญหาที่ดินหลังจากหนึ่งปีสึนามิ ก็จัดมหกรรมที่นั่น เพื่อที่จะบอกและจัดงานราลึก โดยมีพิธี
ชาวเลเป็นหลักด้วย และมีงานมหกรรมที่พูดถึงปัญหาที่ดินต่างๆ ในอันดามัน นั่นเป็นการรวมกลุ่มเครือข่าย
ชุมชนเพื่อจะบอกว่าชุมชนมีปัญหามาก ทั้งปัญหาที่ดิน ปัญหาชาวเล ปัญหาคนไร้สัญชาติ ให้รัฐบาลหันมา
แก้ปัญหา และรัฐมนตรีก็มารับข้อเสนอ ทาให้นโยบายระดับประเทศได้รับรู้ว่ามีปัญหา ก่อนหน้านั้นได้ตั้ง
รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินแล้ว แต่หลังจากนั้นก็รับปัญหาขึ้นไปสู่นโยบายมากยิ่งขึ้น
ที่บ้านน้าเค็มมีชาวเลอยู่ และที่ซอยสุพรรณ ก็พูดคุยเรื่องปัญหาชาวเลไว้ที่ซอยสุพรรณไว้บ้างเล็กน้อย
แต่ไม่รู้ว่าเหลืออยู่บ้างหรือไม่ สภาพที่พี่น้องได้อยู่นั้นเป็นสภาพที่ลาบาก
ทีท่ ุ่งหว้าพื้นที่สีเขียวถูกตัดไป ๑๐ ไร่ เหลือ ๑๖ ไร่ ทั้งที่ชาวเลครอบครองอยู่ทั้ง ๒๖ ไร่ เพราะมีสุสาน
อยู่ข้างหลัง สุสานเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินหลังจากสึนามิ บอกว่าชาวเลทุ่ง
หว้าอยู่ได้เนื่องจากว่ามีสุสานอยู่ นี่เป็นมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินหลังจากสึนามิ หลังจากนั้นสุสานทุ่ง
หว้าก็ถูกไถ ไม่ทราบว่าเหลือเท่าไหร่แล้ว เป็นพื้นที่ที่ ทุ่งหว้าที่ระดมทรัพยากรต่างๆ ที่บริจาคมาสร้างบ้าน
เข้าใจว่าคงพังไปบ้างแล้ว ส่วนพิพิธภัณฑ์ฝากวัฒนธรรมจังหวัดไปช่วยดูด้วย เพราะว่ามูลนิธิชุมชนไทหมด
งบประมาณแล้ว
ตอนนั้นตั้งใจที่จะบอกพี่น้องว่าเป็นการยึ ดพื้นที่เพื่อบอก และอยากจะแก้ปัญหาชาวเล ที่ทับตะวัน
เช่นกัน ปัญหาที่ทับตะวันมีข้อพิพาททั้งขุมน้าเขียว ทั้งปากวีป ทั้งที่ดิน ที่ดินชุมชนเราก็รื้อประวัติศาสตร์ กันว่า
เมื่อก่อนมีแผนที่ทางอากาศว่าชาวเลอยู่ตรงไหน และขุมน้าเขียวเป็นที่ของกระทรวงทรัพยากรฯ ยังไม่เสร็จ
เพราะชาวเลก็ยังถูกไล่ที่อยู่ สร้างบ้านชาวเลที่ทับตะวัน ชาวบ้านที่ทับตะวันแก้ปัญหาโดยการแบ่งที่ดินกัน
ระหว่างชาวเลกับเอกชนที่อ้างสิทธิ ที่จริงเอกชนที่อ้างสิทธิไม่ควรมีสิทธิด้วยซ้า เพราะมาจากกรุงเทพฯ ไม่รู้เลย
ว่าที่ดินของตัวเองนั้นอยู่ตรงไหน พี่น้องชาวเลก็ใจดีแบ่งให้ครึ่งหนึ่ง นี่เป็นการทาผังชุมชนเดิมที่ราบเป็นหน้ า
กองหลังจากสึนามิ ที่จอดเรือที่ขุมน้าเขียวจังหวัดพังงานั้นยังมีปัญหา มีคดีที่ขึ้นศาลแล้ว และศูนย์วัฒนธรรมที่
ทับตะวัน ภาวนาว่ายังอยู่ดีอยู่ แต่ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ชาวเลที่ทับตะวันอยู่ มีหลายองค์กรที่
ร่วมกันสร้าง บางองค์กรก็ถูกเอกชนฟ้อง
ที่เกาะเหลามีพิพาทกับเอกชน จริงๆ แล้วกรมเจ้าท่าบอกว่าเกาะเหลามีชาวเลอยู่ก่อนปี ๑๘ ชาวเลมี
สิทธิอยู่ได้ สะปา เกาะเหลา สังกะอู้ หัวแหลม กรมเจ้าท่าบอกว่าชุมชนที่อยู่ริมที่ดินกรมเจ้าท่าก่อนปี ๑๘ ก่อน
การประกาศของกรมเจ้าท่าก็สามารถที่จะอยู่ได้ รวมทั้งหัวแหลมที่ นี่ด้วยที่ได้อานิสงส์ตอนนั้น ก็ไปช่วยสร้าง
บ้านที่เกาะเหลา
ที่จังหวัดระนองปัญหาคนไร้สัญชาติ ชาวเลที่ไร้สัญชาติ กระทรวงมหาดไทยแจ้งล่าสุดมี ๕๓๑ คน ที่ยัง
ไม่มีบัตรประชาชน เรากาลังหาวิธีอยู่ ว่าจะร่วมกันหาข้อมูลให้ทั้งห้าร้อยกว่าคนนี้ครบได้อย่างไร ต้องเพิ่มชื่อ
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เหมือนพี่น้องชาวเลที่เกาะสุรินทร์ และเกาะลันตาที่เปิดงาน เปิดเลเขเรือ จริงแล้วไม่มีอะไรมาก ที่เกาะลันตา
หลังจากสึนามิมีการประกาศพื้นที่นโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อปท. ประกาศเหมือนที่เกาะพีพี แต่ที่
เกาะลันตาเราสามารถที่จะยกมือเลิกไปได้ และพยายามจัดเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าเกาะลันตานั้นเป็นพื้นที่ที่มี
กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มายาวนานสองสามร้อยปี ทั้งชาวเล คนจีน และมุสลิม ที่จริงแล้วเป็น
พื้นที่ที่น่าสนใจมากเพราะอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ทะเลาะกันเลย อยู่กันโดยไม่มีปัญหา แต่ไม่ทราบว่าเคยทะเลาะ
กันบ้างไหมนั่นไม่ทราบ แต่ว่าเรื่องราวที่เราสืบสาวประวัติศาสตร์ความเป็นมา พื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่ดีมาก เป็นที่
น่าสนใจมาก ว่าการท่องเที่ยวเป็นการอนุรักษ์ของเดิมไว้ได้มาก UNDP สนับสนุนงบประมาณในการที่มา
รวมกลุ่มที่นี่และพยายามศึกษาข้อ มูล เพื่อฟื้นฟูเกาะลันตา และพิ พิธภัณฑ์เกาะลันตา ไม่ทราบว่าเป็นของ
เทศบาล หรืออาเภอ ตอนนั้น UNDP ให้งบประมาณผ่านมูลนิธิชุมชนไท หลายๆ องค์กร เพื่อทาเป็นพิพิธภัณฑ์
แล้วทาจนเสร็จและสวย แต่ตอนนี้คิดว่าทรุดโทรมไปแล้ว ฝากเจ้าของชาวเกาะลันตาไปถามนายอาเภอ กับ
นายกเทศมนตรีว่าจะเป็นอย่างไรดี ที่พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่ที่สาคัญบอกเล่าว่าการอยู่ร่วมกันของ ๓ กลุ่มชาติ
พันธุ์ อย่างสงบสุข ซึ่งพื้นที่แบบนี้หาไม่ได้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หาไม่ได้ในพื้นที่อื่น อยากให้วัฒนธรรม
จังหวัด หรือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
แต่ถ้ามีทางไหนที่ทาได้ และฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ที่เกาะลันตานี้ได้ ตอนนั้นนายอาเภอประสิทธิ์ ท่า นช่วย
มากตั้งแต่เมื่อท่านได้ถูกย้ายไปว่าระหว่างนายอาเภอและเทศมนตรีใครเป็นคนดูแล ฝากวัฒนธรรมจังหวัด
กระบี่ช่วยด้วย เพราะว่าได้ทาจดหมายมอบพิพิ ธภัณฑ์ให้กับเทศบาลแล้ว เทศบาลบอกว่าจะตั้งงบประมาณ
ดูแลให้ แต่ตั้งหรือยังไม่ทราบ เพราะได้ข่าวว่าทรุดโทรมมาก ศาลารองแง็ ง ที่สังกะอู้ ได้ยินข่าวดีว่าดีขึ้นแล้ว มี
การปรับปรุงแล้ว ความคิดเดิมอยากให้ทาเป็นลานวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเล ที่อูรักละโว้ย และที่อื่นๆ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่สาคัญ ซึ่งคิดว่าถ้าลันตามีสะพาน มีอะไรที่มากกว่านี้ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะมากกว่านี้ วัฒนธรรม
ชาวเลก็จะได้รับความสนใจมากกว่านี้
ที่โต๊ะบาหลิว มีข่าวดีว่าเป็นพื้นที่นาร่องโฉนดชุมชน ซึ่งได้รับการขานรับแล้วว่าจะอยู่ต่อ
ที่ภูเก็ตที่แรงที่สุดคือพี่น้องราไวย์ และพี่น้องที่หลีเป๊ะ และสิเหร่ ที่นี่เป็นพื้นที่ที่รุนแรงที่สุด ราไวย์ถูก
ฟ้อง ๑๘ ราย ศาลตัดสินให้พี่น้องราไวย์ออกจากพื้นที่ มีปัญหาว่าระหว่างสิทธิชุมชนที่อยู่มาสองสามร้อยปี กับ
สิทธิในเอกสารสิ ทธิ์ ที่อาจจะออกมิช อบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกมิช อบ ที่ออกมิชอบแต่ว่าสิ ทธิ
เอกสารอยู่เหนือสิทธิชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวต้องมีการพูดคุยกัน
หินลูกเดียว ก็ไม่มีปัญหาอะไร พื้นที่น อนหาดของหาดไม้ขาว ที่เรายังห่ว งใยว่ามีโรงแรมสร้างใกล้ๆ
แล้วยังนอนหาดได้อีกไหม ที่แหลมหลา กับหาดราชพัสดุ ก็คุยกันมานานแล้ว ชาวเลก็บอกว่าอยู่ก่อนราชพัสดุ
แต่ราชพัส ดุก็บอกอยากให้ เช่ า เสนอชุมชนเหล่านี้อย่างไร ที่สิเหร่เป็นพื้นที่อีกที่หนึ่งที่รุนแรงมาก คือว่ามี
เอกชนมาอ้างสิทธิแล้ว ซื้อที่ดินต่อจากใครก็ไม่รู้ พื้นที่พิธีกรรมถูกขายไปแล้วประมาณสิบล้าน ที่ตรงนี้คนที่ถือ
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ครองที่ดินเป็นตารวจกองปราบ มีอิทธิพลอีกต่างหาก ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวตาย ต้องฝากวัฒนธรรม
จังหวัดด้วย พอดีว่าบังเอิญลงพื้นที่พอดีเขาก็ กาลังวัดที่พี่น้องที่อูรักละโว้ยที่สิเหร่ก็ออกมาเต็ม ป้องกันไม่ให้มา
วัดที่ดิน ตารวจ ทหารก็มาเต็ม เลยไม่รู้ว่าสิเหร่จะรักษาพื้นที่ไว้ได้ไหม เนื่องจากว่าแพงที่ดินประมาณแปดสิบ
เก้าสิบไร่ ใครที่มาจากวัฒนธรรมภูเก็ต เพราะวัฒนธรรมบ้างก็ย้ายไปภูเก็ตบ้างก็ย้ายไปพังงาบ้างก็ไปลันตา พอ
มาเจอก็จาไม่ได้ว่าท่านใดอยู่จังหวัดใด ที่เป็นห่วงคือสุสานที่สิเหร่ ไม่รู้ว่าที่ดินกี่ไร่ ราคาไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้ว
ทราบว่าพี่น้องชาวเลต้องเผชิญกับปัญหาเยอะ เพราะที่ดิน แพง ที่ราไวย์ ปี ๒๕๐๒ ในหลวงเสด็จ ปี ๒๕๐๘
ออกเอกสารสิทธิ์ สภาพพี่น้องตอนปี ๒๕๐๒ พอเอกสารสิทธิ์ออกมาปี ๒๕๐๘ พื้นที่พิธีกรรมนั้นเขาไล่ไม่ให้ทา
พิธีกรรม ก็สร้างศาลาเล็กๆ เป็นแนวป้องกันไว้ว่าที่นี่ของชาวเล ให้ยกมือชูมือกัน ว่าต่อไปจะทาพิธีกรรมกันได้
อีกนานเท่าไร ที่นั้นมีพิธีกรรมที่งดงามมาก ถึงแม้จะยากจน ลาบากอย่างไร แต่สภาพความเป็นอยู่นั้นน่าเป็น
ห่วงอย่างยิ่ง สภาพความเป็นอยู่ลาบากมาก เราอยากจะหางบประมาณมาปรับปรุงก็ไม่ได้ เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว
ตอนที่ราไวย์เป็นหนี้นอกระบบ ไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นหนี้นอกระบบหรือไม่ แต่ตอนนี้ แก้ได้แล้ว ได้ข่าวว่าตอนนี้
เหลือไม่กี่หมื่น ทั้งชุมชนต้องเสียดอกเบี้ยให้กับหนี้นอกระบบ ๗๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่ตอนนี้สามารถแก้
ได้เกือบหมดแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพิ่มอีกไหม แต่ตอนนั้นเอาเงินของ พอช. มา เสียดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐-๖๐
บาท/เดือน แต่มีเหตุที่มาคือว่าเขาออกทะเลไม่ได้ ที่ดินก็ถูกไล่ ค่าน้าค่าไฟก็แพง ๒๐-๔๐ บาท/ยูนิต ขณะที่เรา
ใช้อยู่ ๓ บาท/ยูนิต เพราะปัญหามันรุมเร้า พี่น้องราไวย์ถูกไล่ที่ หากินลาบาก ออกทะเลก็ไม่ได้ ก็ทาให้เป็นหนี้
นอกระบบอย่างที่เห็น แต่ที่อื่นก็ยังไม่ทราบ แต่ได้ข่าวว่าที่นี่เหลือไม่กี่หมื่นแล้ว ประมาณแปดเก้าหมื่น จากเงิน
ที่กู้มาเสียหนี้นอกระบบ ยินดีด้วยที่ใช้หนี้ พอช. ใกล้หมดไม่อย่างนั้นมูลนิธิชุมชนไทอยากจะติดคุกไปด้วย
ที่สะปา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามีการฟื้นฟูวัฒนธรรม
ที่ภูเก็ตชาวเลบอกว่ามีสิทธิหากินได้ทั้งหมด ตลอดทั้งรอบเกาะ ที่จุดดา จุดแดง (ภาพสไลด์) คือพื้นที่ที่
ถูกห้ามไม่ให้หากินอีกแล้ว เช่น ตามหน้าหาด ตามหน้ารีสอร์ท รวมทั้งในทะเลที่ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ เขต
อุทยาน ทาให้ชาวเลหมดที่ทามาหากินไป สมัยลงนามความร่วมมือปลูกป่าของชาวเล
ความพยายามแก้ไขปัญหาที่ดิน ตอนนั้นปี ๒๕๕๐ เรามีคณะกรรมการและอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
ที่ดิน ถึง ๕ คณะ ตั้งแต่ปี ๔๘-๕๐ พอถึงตอนนี้ สิบกว่าคณะแล้วยังแก้ไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นแล้ว เห็นว่ามัน
รุงรัง ยุ่งมาก แก้ได้ยากมาก เราทุกคนล้วนแต่อยู่ในเข่งเดียวกันไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร ถ้ารัฐบาลยังไม่มี
แนวนโยบายที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยิน เสนอทางนโยบาย แต่อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของการขับเคลื่อนชุมชน คือเราตั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ แต่ไม่ได้มีเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องการ
แก้ปัญหาที่ดินและทะเล ที่มีความขัดแย้งกัน เราจะหาทางออกอย่างไรที่สวยหรู ไม่ต้ องทะเลาะกัน ไม่ต้องแย่ง
ชิงกัน ไม่ต้องทุบตีกัน เพราะฉะนั้นการตั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ มีการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น คน
ไทยพลัดถิ่นนี้เป็นตัวอย่าง เราทาทุกอย่างคนไทยพลัดถิ่นประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร แต่ระนองตอนนั้นมี
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ปัญหามากที่สุดหลังจากสึนามิ หลังจากเจอสึน ามิแล้วไม่ได้รับของบริจาค ก็เลยตั้งคนไทยพลัดถิ่นตอนนี้เกือบ
สิบปีที่คนไทยพลัดถิ่นได้กฎหมายแล้วว่าด้วยกฎหมายสัญชาติฉบับ ๕ ว่าด้วยการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น
ไว้นั้น จึงสามารถแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง สาคัญตรงที่กฎหมายคืนสัญชาติ แต่ว่าของภูเก็ต ตอนนี้มีปัญหาที่
ประมาณยี่สิบกว่าชุมชนของเกาะลันตาตอนสมัยนั้นมีสามสิบกว่าแห่ง ตอนนี้ไม่รู้เพราะเราไม่มีเครือข่ายเกาะ
ลันตาที่ชัดเจน ก็เลยไม่รู้ว่าเกาะลันตามีปัญหาเท่าไหร่ แต่เราเคยสารวจว่ามันมีปัญหาความขัดแย้งที่ดินทั้ง
เกาะลันตานี้เยอะมา และที่พังงามีมากกว่านี้ตอนนั้นเริ่ม ๘ ชุมชน แต่ว่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันว่า
ชุมชนเครือข่ายจะต้องทาทั้งเรื่องข้อมูล เรื่องการออมทรัพย์ เรื่องสวัสดิการ เรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรม เรื่องการ
พัฒนาเด็กเยาวชน เรื่องข้อมูลแก้ปั ญหาที่ดิน เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องอื่นๆ ทาทุกเรื่องอย่างครบวงจร จึ งจะ
นาไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้
นี่เป็นตัวอย่างกฎหมายคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นที่เราทา ก็คือจะเห็นได้ว่าเรื่องนโยบาย เรื่องนอก
พื้นที่ นอกจากจะทางานให้พี่น้องเครือข่ายในชุมชนได้รวมกลุ่มหันหน้ามาคุยถึงปัญหาตัวเองแล้ว ก็ต้องผลักดัน
ในระดับนโยบาย และจะต้องใช้งานวิชาการเข้าร่วมด้วย ต้องผลักดันในระดับคณะกรรมการในระดับชาติ ต้อง
ทาทุกทางถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้ได้
เราจะเห็นว่าหนึ่งปีสึนามิ เราว่าประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน พอสามปีสึนามิสานพลังพลิก
ฟื้นอันดามัน ก็ช่วยกันพลิกฟื้น สี่ปีสึนามิมาปกป้องที่ดินและทรัพยากร และวัฒนธรรมในอันดามัน พอห้าปีสึ
นามิ จ ากภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ สู่ ภั ย จากทุน และแผนพั ฒ นา เพราะฉะนั้น สิ่ ง ที่จ ะชี้ ให้ เห็ น ในฐานะที่ท่ านเป็ น
หน่วยงานและเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ อยากจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาสาคัญอยู่ที่ระดับนโยบาย แต่ถ้า
ท่านที่อยู่ในพื้นที่ไม่ส่งเสียงไปในระดับนโยบายก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จาได้ว่าตอนนั้นเจอผู้ว่า ราชการ
จังหวัดภูเก็ตท่านบอกกับคณะรัฐมนตรีว่า ที่ภูเก็ตผมพร้อมแล้วที่จะแก้ปัญหา ผมทาข้ อมูลร่วมกับชาวบ้าน
เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ระดับนโยบาย รัฐมนตรี นายสาธิต เปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ยังเหมือนเดิม ก็เ ป็นประเด็น
เหมือนกันเพราะว่าพี่น้องที่เป็นตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดไปร่วมในคณะกรรมการระดับชาติ เวลาเราเสนอเราก็
แก้เองไม่ได้ เราต้องให้ระดับนโยบายเป็นคนทา แต่นี้เป็นผลของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในพื้นที่อันดามัน
เพราะว่าถ้าเราปล่อยไปปัญหามันก็ยังคงอยู่ แต่ว่าจากผู้ประสบภัยที่ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ร่วมกันเป็นเครือข่าย
จากการให้เป็ นการพัฒนาก็ คือจากเงินบริจาคโดยเฉพาะที่บ้านน้าเค็ม ก็เป็นธนาคารบ้านน้าเค็ม พอเป็น
ธนาคาร มีเงินทุน มีทุนหมุนเวียนถึงสิบร้าน ซึ่งสามารถทาได้ จากที่ชาวบ้านสนใจแต่เรื่องตัวเองก็สนใจเรื่อง
สาธารณะ ช่วยกันปลูกป่า ช่วยกันทานู้นนี่นั้น คิดว่าการเสนอต่อการแก้ปัญหาชนเผ่าพื้นเมือง เราแก้แต่ชาวเล
อย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ชาวเลเป็นพื้นที่นาร่อง เพราะว่าเมื่อได้มติคณะรัฐมนตรีชาวเลเป็น กลุ่มชาติพันธุ์แรกที่ได้
มติคณะรัฐมนตรี ก็เหมือนการเปิดพื้นที่การแก้ปัญหานโยบายเป็นกลุ่มแรก และตามด้วยมติคณะรัฐมนตรี
กะเหรี่ยง แต่จริงๆ เรามีกลุ่มชาติพันธุ์เกือบสี่สิบห้าสิบชนเผ่าทั่วประเทศ ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเราจะเห็นว่า มี
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ปัญหาชาวเขากับยาเสพติด ถูกใช้เป็นเครื่องมือยาเสพติด กะเหรี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือลักลอบฆ่าช้าง ล่าช้าง
เพราะกะเหรี่ยงมีความชานาญในการจับช้าง ชาวเลเป็นเครื่องมือในการจับปลาสวยงาม ถ้าเราไม่ดูแลพี่น้องคน
เล็กคนน้อยของเรา พี่น้องเราก็จะกลายไปเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดี ในสามจังหวัดเด็กเยาวชนถูกไปเป็น
เครื่ อ งมื อ ทั้ ง ยาเสพติ ด และความรุ น แรง นั่ น เป็ น ชาติ พั น ธุ์ ห นึ่ ง ชาติ พั น ธุ์ ม ล ายู ในสามจั ง หวั ด ชายแดน
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงและละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นทั้งกระดานทั้ งการขับเคลื่อนใน
ระดับนโยบาย เปิดพื้นที่ทางนโยบาย สร้างเครือข่าย สร้างพื้นที่รูปธรรม ใช้สื่อเผยแพร่ ทาข้อมูลทางวิชาการ
พัฒนาข้อเสนอที่ชัดเจน และผลักดันนโยบาย ที่เสนอนั่นก็คือการผลักดันกฎหมายเขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษ
ของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะที่เราจะต้องทา เราจะเปิดอาเซียนแล้ว สิ่งที่เรา
ต้องทาควบคู่ไปนั่นก็คือเรื่องนโยบาย เรื่องความรู้และการรวมตัวของเครือข่าย และสื่อสาธารณะ
ซึ่งเราดูเรื่องชนเผ่าพื้นเมือง หรือเรื่องกลุ่มนี้ เราก็ควรมีทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมการระดับ
จั งหวัด คณะกรรมการระดับ ชาติ กระทรวงวัฒ นธรรมเป็นแกนกลางในการที่จะขับ เคลื่ อน เชื่อมโยงกั บ
กระทรวงอื่นๆ นักวิชาการ และนักกฎหมาย เพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ นโยบายรัฐบาลก็มี ไม่ใช่ว่า
ไม่มี บางทีรัฐบาลก็ไม่มีเวลาที่จะแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสียงเรื่อยๆ ต้องช่วยกันคิด ต้องช่วยกัน
ผลักดันเรื่อยๆ เชื่อว่าการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือจะสร้างสันติสุข สันติภาพในพื้นที่ เราอย่าปล่อยให้ชาวเล
ลุกขึ้นมาปล้นนักท่องเที่ยว เพราะถ้าถึงทางตันเราก็ไม่รู้เพราะเด็กเกิดขึ้นมาหลายรุ่น
ตอนที่แก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่น คนไร้สัญชาติ เราได้ศึกษาข้อมูลแล้วว่า ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง
ชุมพร เป็นคนไร้สัญชาติทเี่ ป็นทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมโยงกับปัญหาความรุนแรงในที่
อื่ น เกิ ด ขึ้ น ได้ หรื อ ถ้ า เราปล่ อ ยให้ ค นไร้ สั ญ ชาติ ถู ก กดขี่ รี ด ไถ่ ก็ จ ะเกิ ด ปั ญ หาความรุ น แรงในสามจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพรได้ ฉะนั้นจึงผลักดันกฎหมายคืนสัญชาติให้คนกลุ่มนี้ และเชื่ อว่าปัญหาของ
ชาวเลก็เช่นกัน ให้เรานึกถึงปัญหากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ด้วย นอกจากชาวเล เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟัง
นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ ได้ฟังบทเรียนเรื่องการทางานด้านการขับเคลื่อนชุมชนและนโยบาย เรา
จะเห็นว่าปัญหาชาวเลมีความซับซ้อน คุณปรีดาก็ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขทั้งระบบ และ
แก้ไขทั้งวงจร ทาทุกทาง และทุกภาคส่ว นด้วย โดยที่คุณปรีดาใช้คาว่าต้องเห็นหมากทั้งกระดาน คือเคลื่อนใน
ระดับนโยบาย และสร้างเครือข่ายในพื้นที่
ลาดับต่อไปเราได้เรียนรู้การทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยคุณศักมล แสงดารา จากมูลนิธิ
อันดามัน และคุณสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ จะมาเล่าสิทธิขั้นพื้นฐาน ทักษะความรู้ กฎหมายใกล้ตัวมีตัวอย่างคดี
ความต่างๆ ที่ชาวเลประสบ รวมทั้งยกตัวอย่างคดีที่ประสบความสาเร็จ คุณสุทธิพงษ์เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่
อันดามัน เป็นนักกฎหมายมีประสบการณ์การทางานด้านกฎหมายกับชาวเลมาอย่างต่อเนื่อง เราจะได้มีโอกาส
ร่วมเรียนรู้การทางานจากทั้งสองท่าน ขอเชิญทั้งสองท่านค่ะ
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บทเรียนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
โดย

นายศักมล แสงดารา มูลนิธิอันดามัน
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ ศูนย์กฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ สวัสดีทุกท่านครับ ทางานด้านกฎหมายมากับเรื่องสิทธิมาหลายปี เรี ยนรู้

หลายเรื่องจากพี่ด้วง และหลายท่าน พี่น้องชาวเลทุกกลุ่มก็ถือว่าเป็นครูผม ผมเป็นคนตรัง ถือโอกาสได้กลับ
บ้านหลังจากสึนามิ ตอนนั้นได้เป็นอนุกรรมการด้านสิทธิผู้อยู่อาศัย สภาทนายความ และอยู่ในกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ร่วมงานกับคุณเตือนใจ เขาดูว่าเราเป็นคนตรังน่าจะพูดภาษาใต้รู้
เรื่องกับพี่น้อง ๖ จังหวัดหลังจากประสบภัยสึนามิ ก็เลยมีโอกาสได้กลับมาที่บ้าน
งานที่ทาตอนนี้เป็นงานที่ทาร่ว มกับพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง ร่วมกับพี่น้องกลุ่มชาวเลในด้านสิทธิ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาด้านที่ดิน ที่ คุณปรีดากล่าวถึง ร่วมทางานกับหลายๆ ส่วนตั้งแต่ตอนต้น ก็จะแบ่งปัน
ประสบการณ์ว่าสิ่งที่เราทากันมา มีผลสัมฤทธิ์ในด้านบวกอย่างไรบ้าง และกระบวนการตรงไหนที่คิดว่าเป็น
ข้อเสนอ เป็นข้อควรจะปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน และจะได้รู้ร่วมกันว่า เรื่องของชาวเลที่เราพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่ ง
ด้านสิทธิด้านกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมว่าเรื่องไหนบ้างที่จะต้องควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังมากขึ้น
ก็คงจะแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนนี้
นายศักมล แสงดารา สวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิอันดามัน ตอนที่เกิดสึนามิได้มาอยู่ที่
ลันตาช่วงหนึ่ง ทาให้รู้จักพี่น้องเกาะลันตาอยู่บ้าง มูลนิธิอันดามัน ได้ทาเรื่องการดูแลทรัพยากรที่จังหวัดตรัง
กระบี่ และภูเก็ตบางส่วน
วันนี้ที่จะมาคุยแลกเปลี่ยนนั้น เพราะเรื่องการดูแลทรัพยากรเป็นเรื่องของทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็น
หน่วยงานราชการ ชาวบ้านที่เป็นคนหาอยู่หากินกับท้องทะเล นั กท่องเที่ยว ปู ปลา ปะการัง ทะเลเป็นของ
ทุกๆ สิ่งมีชีวิต ทะเลเป็นแหล่งสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามในสี่ของโลกเป็นพื้นที่ทางทะเล การ
จัดการทะเลเป็นเรื่องที่เมื่อสิบปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องตลก เพราะในทะเลเราอยากกินอะไรเราก็ไปหยิบไปฉวยไป
หาได้ตามสะดวก แต่มาวั นนี้ทะเลเริ่มหมด เริ่มมีสิ่งแปลกปลอมมาในทะเลเยอะ ก็เลยถึงต้องมาคุยเรื่องการ
จัดการทางทะเลขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการทางทะเลมีอยู่ ๒ แบบ แบบที่หนึ่งคือการจัดการกันเอง แบบที่สองคือให้
รัฐจัดการโดยตรง ซึ่งทั้งสองแบบนี้ทามาหลายปี ซึ่งจังหวัดตรังสรุปว่าไม่ได้ผ ลทั้งสองอย่าง ชาวบ้านจัดการ
กัน เองก็ไม่มีอานาจที่จ ะไปห้ามปราม ไปจั บกุมผู้กระทาผิด ราชการจัดการกันเองก็ไม่มีเบาะแสผู้ กระทา
ความผิด ไม่ทราบว่าใครกระทาผิดกันแน่ สรุปว่าทาไปทามาชักไม่ได้ผ ล ก็เลยปรับว่าให้ทั้งสองกลุ่มมาทา
ร่วมกันไหม พอเกิดการร่วมกันทั้งสองกลุ่มก็เริ่มจะดีขึ้น
๒๗

ปัจจุบันนี้ผมมีคาถามว่าประมงเป็นอาชีพที่มั่นคงไหม ถ้ามั่นคงหรือไม่มั่นคง อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยง
หมายถึงว่า อะไรที่ทาแล้วเกิดขึ้นแล้วทาให้เรารู้สึกไม่สบายใจว่าวันนี้จะได้ปูได้ปลากี่ตัว พอกับค่าน้ามันไหม
กับค่าลูกน้องไหมถ้ามีลูกน้อง เพียงพอกับค่าผ่อนรถเดือนนี้ไหม ให้ลูกไปโรงเรียน หรือว่าค่าไฟค่าน้า อะไร
ต่างๆ
แผนภูมิที่แสดงทาให้เห็นว่าสมัย พ.ศ. ๒๕๑๒ การจับปลาในฝั่งทะเลอันดามัน ๒๒๘ อันนี้เป็นการ
ทดลอง ๒๘๒ กม./ชั่วโมง พอ พ.ศ. ๒๕๕๒ จับได้ ๔๔ กม./ชั่วโมง เป็นการทดลองของกรมประมง อะไร
เกิดขึ้น ปลาลดลงเยอะมาก ถ้าเห็นแผนภูมิในช่วงปี ๒๕๑๒-๑๓-๑๘ ช่วงนั้น ลดลงแบบเหมือนเอาก้อนหินไป
ทิ้งบ่อ ตอนนั้นมีการเข้ามาของอวนลากที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยในยุก ต์นั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือประเภท
นี้นั้นเป็นเครื่องมือที่จับปลาได้มาก เยอะที่สุดแล้วส่งปลาออกนอกประเทศ แล้วปัญหาของชาวประมงล่ะ วันนี้
เราเห็นแบบกว้างๆ ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม ลดลงสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมน้าเสีย ปะการังตาย อะไรต่อมิ
อะไรเยอะแยะ พอปัจจัยการผลิตมีราคาสูง อวนสูง น้ามันสูง ราคาสัตว์น้าตกต่า ทุกรัฐบาลไม่เคยพูดถึงเรื่อง
ราคาสัตว์น้าเลย ฟังวิทยุตั้งแต่ผมอยู่ ป.๖ ไม่เคยได้ยินถึงเรื่องรัฐบาลพูดถึงเรื่องสัตว์น้า ผมก็งงว่าราคาอาหาร
สัตว์น้า ปูปลาที่เรากินทุกวันทาไมไม่มีการพูดถึง แต่ยางพารา ปาล์มมีการพูดถึง แต่ราคาสัตว์น้าไม่ค่อยได้ยิน
เขาเข้าใจว่าแพง แพงที่ปลายทาง แพงที่กรุงเทพฯ แต่บ้านเราเกือบจะไม่พอกินอยู่แล้ว ความขั ดแย้งในการทา
ประมง นี่เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกของพี่น้องชาวเล เรืออวนลากเข้ามาในเขตบ้านเรา ไม่ได้มาเอา
ปูปลาเฉยๆ เอาเครื่องมือของเราไปด้วย ไซหมึกเอย อวนปูเอย อวนปลาเอยไปกับอวนลากแทนที่จะเสมอตัว
ไม่ได้อะไรแต่กลับต้องขาดทุน เพราะสูญเสียเครื่องมือไปด้วย และอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญหาที่พูดว่าเป็นเรื่องใหม่
ก็คือระบบอุตสาหกรรม เรื่องการพัฒนาของรัฐบาล ในยุ คหนึ่งได้มีการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตาม
ชายฝั่ง เรื่องกุ้ง การเพาะเลี้ยงกุ้งในบางทีก็มีน้าเสียปล่อยลงมา ทาให้ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนไป ลูกปูลูกปลา
เล็กๆ ก็หายไป ตายไป เราก็พลอยมีผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวประมงที่เคยทากุ้งเคย กุ้งเคย
ก็จะหายไปก่อน เพราะเป็นสัตว์ขนาดเล็กและไวต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อาจจะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะ
เจออีกในอนาคต เรื่องการขนส่งทางน้าพวกนี้เราอาจจะเจอในอนาคตก็ ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาของ
ชาวประมงที่เราเห็นอยู่
วันนี้เราเป็นอย่างไร ผมลองเขียนเล่นๆ ผมไม่ได้เป็นชาวประมง แต่มีโอกาสได้อยู่กับพี่น้องชาวประมง
เยอะ หนี้สินเพิ่มขึ้น จนมากขึ้นหรือจนน้อยลงไหม อาชีพของเรามั่นคงหรือว่าไม่มั่นคง ที่อยู่อาศัย ที่ คุณปรีดา
ได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเราถูกฟ้อง คุณสุทธิพงษ์จะเล่าต่อ ปูปลาจับได้น้อยลงไหม ต้องออกไปไกลขึ้น
ไหม อาชีพดั้งเดิมผิดกฎหมายหรือไม่ หาปูหาปลาแบบดั้ งเดิมในมือ ใช้ดา ใช้ยิง พวกนี้ผิดกฎหมายไหม เด็กๆ
มีโอกาสเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นไหม อาจจะมีโอกาสเพราะโรงเรี ยนอยู่ใกล้ขึ้น แต่ความมั่นคงทางอาชีพ ทาง

๒๘

ครอบครัว พวกเราเปลี่ยนอาชีพเพิ่มมากขึ้นไหม หมายถึงว่าทาประมงไม่พอต้องออกไปทาอาชีพอื่นบ้างไหม นี่
เป็นคาถามที่ลองถามขึ้นมาดู เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าวันนี้ประมงเป็นอย่างไร
สรุปกว้างๆ พวกเรายังขาดความมั่นคง ที่ผมเจอมาจะเล่าจากประสบการณ์ และวิถีแห่งทะเล
ผมมีคาถามที่หนึ่งจากลุงคนนี้ ถ้าเราคิดถึงเรื่องการจัดการทะเล คาถามแรกที่จะต้องถาม ถามว่าทะเล
นี้เป็นของใคร คาถามที่สอง หากทะเลไม่มีปู ไม่มีปลา แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ต้องยืนตรงหัวเรือแหงนคอดูว่าปลา
จะมาเมื่อไหร่หรือไม่ หรือต้องเอาไซหมึกไปเยอะขึ้น เยอะจนไม่มีที่เก็บจะออกนอกเรืออยู่แล้ว หรือว่าเราต้อง
เปลี่ยนอาชีพ หรือว่าลูกหลานเราต้องเป็นแบบนี้ นี่คิดแบบสุดไปเลยอาจจะหมดหรือไม่หมด คาถามต่อไปแล้ว
ใครล่ะที่จะต้องดูแลทะเลนี้ คนนี้ หรือไหม มีเครื่องแบบด้วย มีปืนด้วย แต่วันนี้ไม่พก หรือว่าคุ ณสรยุทธมี
ไมโครโฟนเป็นอาวุธตอนเช้าๆ ที่พวกเราชอบฟังกัน หรือว่าคนนี้ หรือว่านักท่องเที่ยวต้องดูแลทะเล หรือว่า
ผู้หญิงคนนี้ ใครล่ะครับที่จะต้องดูแลทะเลนี้ คาถามนี้ไม่ต้องตอบครับคิดต่อไปเรื่อยๆ แล้วจะดูแลอย่างไร นี่คือ
โจทย์
ที่ตรัง ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ก็คื อเรามีวิธีสองสามวิธีแบบง่ายๆ อันดับที่หนึ่งเราต้องรู้จักก่อน
ต้องรู้จักว่าบ้านเรามีอะไรที่ไหน จะหาปูหาปลา มีปะการังที่ไหน รู้จักเขา หญ้าทะเลมีความสาคัญอะไรที่ไหนที่
ไหน ที่แหลมไชยมีหญ้าทะเลที่ซ้อนกันอยู่ รู้จักแล้วเราก็รู้สึกชอบ ชอบอะไรครับ ชอบความสวยงามของทะเล
ชอบความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ชอบสิ่งแวดล้อม ชอบนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเล และบางคนก็ชอบที่จะหา
ปลาจากทะเล นี่เป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้รู้จักแล้วก็หันมาชอบ หลังจากนั้นเมื่อชอบแล้วก็จะนาไปสู่ความรัก
ความหวงแหนและความให้ความสาคัญ เมื่อเรารู้จักกันก็นาไปสู่ความรัก รักหญ้าทะเล หญ้าทะเลมีอะไร มีหอย
ให้เรากิน มีปลาพะยูน
เป็นกระบวนการกลไกที่จังหวัดตรังได้ลงมา เริ่มสร้างสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน และนาไปสู่การจัดการทะเล
โดยชุมชน ยกตัวอย่าเขตฤๅษีบ้านอยู่ใกล้ๆ กับเราอยู่ที่เกาะมุก คือว่าถ้าออกบวชก็อาจจะมาเยี่ยมพวกเราอยู่
และการจั ดการทางทรั พยากรเส้ น แดงๆ คือเส้ นทางทะเลทั้ง ๔ หมู่บ้ าน ซึ่งทาร่ว มกันระหว่างเจ้าหน้า ที่
ราชการภาครัฐ ชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาเอกชน แต่กว่าจะได้เส้นแดงนี้มา พวกเราประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่
ร่วมกับชาวบ้าน ๙๒ ครั้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการทะเลอย่างไร ใช้เวลาประมาณปีครึ่งครับ
ตอนนี้มีอยู่ ๔ บ้าน คือบ้านควนตุ้งกู บ้านฉางหลาง บ้านน้าราบ บ้านเกาะมุก เราดูแลพื้นที่ประมาณ
๒๗,๐๐๐ ไร่ หลังจากเขตทะเลสู่หมู่บ้าน เราก็ขยายแต่ตอนนี้เราประชุมน้อยลง ปรากฏว่าพอเราทาเขตทะเลสู่
หมู่บ้านสาเร็จ การจัดการทะเลโดยชุมชนก็ ขยาย ถ้าเห็นเส้นที่มีสีที่แตกต่างเหล่านี้ คือเส้นที่แบ่งโดยชาวบ้าน
เพื่อดูแลทะเลด้วยตัวเองโดยประสานกับภาครัฐ บ้านมดตะนอยก็ดูแลส่วนหนึ่ง เกาะลิบงก็ดูแลส่วนหนึ่ง เกาะ
มุกก็ดูแลส่วนข้างหลัง น้าราบ ควนตุ้งกู ก็จะดูแลเขตทะเลสี่หมู่บ้าน การร่วมกันดูแลทะเลในอ่าวที่ พวกเราทา

๒๙

มาหากินกันเอง โดยที่มีหน่วยงานราชการเป็นพี่เลี้ยง มีปัญหาและอุปสรรค มีปัญหาเรือประมงแปลกๆ เข้ามา
ก็ต้องเอาหน่วยงานราชการเข้าไป
ยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือ หรือกติกาของแต่ละชุมชน ที่กลมๆ นี้คือเครื่องหมายห้าม ห้ามอวนรุนที่
ประกอบเครื่องยนต์ทุกชนิดห้ ามที่หมู่บ้านไหน เกาะลิบงห้าม เกาะมดตะนอยห้าม เกาะมุ กห้าม เขตทะเลสี่
หมู่ บ้ า นห้ า ม เรื อ อวนลากห้ า ม เรื อ ปั่ น ไฟทุ ก ชนิ ด ห้ า ม พอมาบางชนิ ด รายละเอี ย ดอาจจะแตกต่ า งกั น
ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือล่อปูม้าที่ขนาดตาอวนต่ากว่า เหมือนเกาะลิบงตาอวนต้องใหญ่กว่า ๒ นิ้ว มดตะนอย
ใหญ่ว่า ๓ นิ้ว เกาะมุกต้อง ๒.๕ นิ้ว นาราบ ๒ นิ้ว ผมยกตัวอย่างเหล่าขึ้นมาเพราะจะให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่แต่
ละหมู่บ้านมีโอกาสที่จะออกกฎ กติกา รูปแบบ หมู่บ้านของตัวเองเป็นอิสระ และต้อ งมีหน่วยงานราชการเข้า
มาดูแลอีกทีหนึ่ง โดยยึดเครื่องมือที่ไม่ผิดกฎหมายประมงเป็นหลัก หน่วยงานราชการก็เอากฎกติกาเหล่านี้ออก
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ หน่วยงานราชการก็ดูแลทะเลได้
โดยที่มีประชาชนเป็นส่วนร่วม เหมือนบางหมู่บ้านมีอวนหมึก อย่างเกาะลิบงจะห้ามอวนหมึก อวนถ่วง อวน
ลอย ลอยเขียว ลอยน้าปลา จะห้ามในบางจุด ซึ่งบ้านอื่นไม่ห้าม ความหลากหลายความซับซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้น
เพราะการหารื อ เพราะนิ เวศแต่ล ะหมู่บ้ าน แต่ล ะพื้นที่ แตกต่า งกัน จะแตกต่างกับ กฎหมายหลั ก เพราะ
กฎหมายหลักที่เขียนมานั้นใช้ทั้งประเทศ แต่ลันตาเป็นกติกาแต่ละพื้นที่
รูปแบบก็ง่ายๆ คือการทาเขตอนุรักษ์ระหว่างชุมชน ถ้าพวกเราอยากทาที่ลัน ตา มีสามสี่เรื่องที่เราควร
จะยึดไว้ก็คือ ข้อหนึ่งมีข้อบังคับที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน จริงๆ แล้วเกาะลันตามีพื้นที่ที่เป็นต้นแบบอย่างที่เกาะ
ปอ เกาะปอมีมานานกว่าที่ตรังอีก แนวคิดแนวนี้ผมก็ติดมาจากที่นี่ และขยายต่อที่ โน้น อันที่สองต้องมีกลุ่ม
กลุ่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือบางเรื่องเราทาคนเดียวไม่ไหว ยกตัวอย่ างว่าเราหามเรือ เอาเรือ
ขึ้ น มาซ่ อ ม ถ้ า เรื อ หนึ่ ง ล าท าคนเดี ย วไม่ ไ หว ต้ อ งช่ ว ยกั น ท า ต้ อ งช่ ว ยกั น ยกหลายคน การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกัน ต้องช่วยกันหลายคน และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พี่น้องจาก
อุทยานฯ ก็ดี พี่น้องจากป่าชายเลนฯ ก็ดี จากศูนย์หกศูนย์ห้า พี่น้องตารวจ ทหาร นายอาเภอ จังหวัด หรือ
แม้แต่ อบต. ซึ่ง อบต. นั้นเป็นกาลังหลักในช่วงหลัง และข้อตกลงทุกอย่างต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน หรือว่า
ทุกคนต้องได้รับรู้ร่วมกัน ว่าตรงนี้ห้าม ตรงนี้ทาอะไรได้ เมื่อทุกคนได้รับรู้ร่วมกั นทุกคนก็จะเป็นปากเสียง ถ้ามี
คนนอกเข้ามาทุ กคนจะต้องบอกเหมือนกันว่า เรามีกติกาแบบนี้ นี่เป็นหั ว ใจส าคัญ ถ้าทุก อย่างต้องรอให้
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบอก ให้ผู้ช่วยเป็นคนบอก หรือให้ผู้ที่มีตาแหน่งหน้าที่ในหมู่บ้านเป็ นคนบอก คนที่มาบอก
เขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านทุกวัน แต่ถ้าทุกคนเป็นคนบอก เป็นคนเล่าได้ทุกคนก็จะเป็นคนที่ดูแลทรัพยากรเท่ากัน
หมด เด็กๆ ก็บอกได้ เด็กๆ วิ่งมาบอกผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ต้องวิ่งไปบอกต่อ ผู้ใหญ่ก็มาบอก อบต. นายอาเภอ ก็ว่า
กันไปเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อสิ่งเหล่านี้ทาซ้าๆ ทาเรื่อยๆ ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชุมชนได้

๓๐

หลังจากที่มีการตั้ง การหารือแล้ว การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นี้จะต้องมีอยู่เสมอ
เพราะสถานการณ์ทางสังคมก็ดี สิ่งแวดล้อมก็ดี ก็มีเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ที่ตรังถึงแม้ว่าจะมีการจัดการทางทรัพยากรอย่ างดีมาก แต่ปัจจุบันยังเจอปัญหาเรืออวนลากเข้ามา
ลากเครื่องมือประมงอยู่ ล่าสุดเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่ เมื่อเราเจอปัญหาเหล่านี้เราก็จะเงียบแล้วเก็บไว้ แล้วไป
ยืมเงินไปซื้ออวนกันใหม่ แต่ปัจจุบันชาวประมงจะไม่ทาแบบนี้ ชาวประมงเก็บข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปบอกผู้ว่า
ราชการจังหวัด ว่าผู้ว่าฯ ต้องช่วยเรานะ เพราะสิ่งที่เราทานั้น หนึ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ตลอด เราไม่ได้
ทาลาย เรือที่เข้ามาทาลาย ผิดกฎหมาย ผู้ว่า ฯ ต้องช่วยดูแลชาวประมง ซึ่งผู้ว่า ฯ ก็รับปากว่าจะช่วยดูแล
เหล่านี้เกิดจากการรวมกลุ่ม และการแก้ไขปัญหาที่เป็นขั้นเป็นตอน แต่ ว่าการขึ้นไปหาผู้ว่าฯ นั้นไม่ได้ขึ้นไปหา
แค่ชาวบ้านเพียงเท่านั้น แต่มีหน่วยงานทางราชการขึ้นไปยืนยันด้วย นายอาเภอก็ขึ้นไปด้วย ข้อมูลทุกอย่างถูก
รับรองเป็นขั้นเป็นตอน นอกจากประชุมแล้วนั้น จะต้องทาการประชาสัมพันธ์ ภาพที่เห็น คือเป็นภาพหนึ่งใน
สามที่เราต้องออกทะเลไปเอาเอกสารไปแจกพี่น้องที่ทามาหากินอยู่ในละแวกนั้น ในทะเลสี่หมู่บ้าน เรืออวน
ใหญ่ๆ อวนดา เรือที่ลาใหญ่ๆ เข้าไปแจก เข้าไปบอกว่าต่อจากนี้ไปเราจะเป็นแบบนี้ และมีการจับกุมด้วย นี่
เป็นบทบาทของทางเจ้าหน้าที่จับกุมในกรณีที่มีการละเมิดผิดกฎหมาย ก็มีส่วนร่วมกับชาวบ้าน
ก่อนที่จะจบ ดูปลาหนึ่งตัวและปลาหลายตัวนี้ ในอนาคตไม่แน่ใจว่าขนาดเนื้อของปลาอาจจะเท่ากัน
แต่ขนาดตัวอาจจะไม่เท่ากัน เราจะเลือกกินปลาแบบไหน เด็กๆ จะได้กินปลาแบบไหนในอนาคต เป็นเรื่องที่
เราเลือกได้ และเราทาได้ แต่ขั้นตอนพิธีการอาจจะต้องลงแรงลงขัน เหนื่อยกั นเยอะขึ้น เพื่อที่จะปกป้องดูแล
ทะเลนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป เพราะทะเลไม่ใช่ของเราแต่เป็นของคนรุ่นหลังเรา
คงจะต้องจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้ ถ้ามีคาถามมีอะไรแลกเปลี่ยนก็เชิญได้ จริงๆ แล้วขอขยายต่ออีกนิด
หน่อยเพราะตรังตอนนี้เราได้ขยายไปเป็นข้อบัญญัติระดับตาบล ซึ่ ง อบต. เป็นผู้ออกข้อบัญญัติ เนื่องจากมี
อบต. เข้ามาด้วย อาจจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อไป ว่าจะนาข้อบัญญัตินี้ไปต่อ ขยั บอย่างไร ซึ่งผมว่า
รัฐบาลท้องถิ่น คือ อบต. ฯลฯ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด จะมีการจัดการทรัพยากรชายฝั่งไปในอนาคต
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ จะพูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ในประเทศไทย ก็ไม่มีสถานะอาจหมายถึงชาวเล
ด้วยก็ได้ ข้อนี้ยกพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มา สาระสาคัญคือว่า เราจะปฏิบัติต่อคน
เหล่านี้อย่างไร เรื่องที่สาคัญที่สุดคือเรื่องของการเอาใจใส่ คือเรื่องของความเข้าใจ คือถ้าเราไม่เอาใจใส่ หรือทา
ความเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก เพราะสิ่งที่พูดไปบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๔ คือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
เท่ากัน แต่พี่น้องชายขอบจะเป็นกลุ่มที่ถูกกระทาเป็นอย่างมาก
ในส่วนของศูนย์กฎหมายที่ทางานร่วมกันมาหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิชุมชนไท องค์ก ารความ
ร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) มูลนิธิอันดามัน และอีกหลายภาคส่วน
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ผมคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ผ่านเฉพาะทางศูนย์กฎหมาย ผมจะอ่านให้ฟัง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
เป็นต้นมา ประมาณกลางปี มีคดีที่ผ่านมือ คาว่าผ่านมือหมายความว่ารับผิดชอบและส่ งต่อบ้างบางส่วน ๔๔๗
คดี คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงส่วนใหญ่เป็นจาเลย เลยร่วมประมาณ ๗๕๘ คน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ หมายถึง
คนที่อยู่ในครอบครัวของตัวจาเลยประมาณ ๓,๕๐๐ คน นี่เป็นข้อมูลตัวเลขคร่าวๆ แต่ถ้าจะคิดผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรืออยู่ในชุมชน และอาจจะมีผลกระทบในกรณีที่ ผลทางคดีนั้นตัดสินออกมาแพ้หรือชนะก็ต้องคูณสิบเข้าไป
หมายถึงตัวเลขคร่าวๆ ที่ตรังที่เดียว
เคยมีการสารวจ ๗ พื้นที่ที่มีปัญหาคดีทั้งคดีทรัพยากร ทั้งคดีที่ดิน พี่น้องประมงชายฝั่งก็จะมีผลทาง
คดีเหมือนกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นถ้านับทั้งฝั่งอันดามัน ทั้งสี่ร้อยกว่า
คดี ผมไม่เคยรวบรวมตัวเลข ไม่ใช่นักวิชาการ นี่ดูจากข้อมูลสารวจ ข้อมูลฐานคดี ก็จะเห็นว่าข้อมูลเชิ งปริมาณ
มากพอสมควร ในกรณีที่ว่ายิบย่อยลงมาที่กลุ่มชาวเล ที่พี่ปรีดาให้ข้อมูลไประดับหนึ่งแล้ว ผมจะยกตัวอย่างอยู่
๒ พื้นที่ คือ ใกล้หน่อยคือใกล้มือ เคยร่วมไปในขบวนการแก้ไขปัญหา
ภูเก็ตจะมี ๒ กลุ่มคดีที่มีปัญหาเยอะ ก็คือในส่วนของคดีที่ดิน ที่ถูกฟ้องโดยเอกชนและคดีที่ถูกฟ้อง
โดยส่วนของรัฐ และในส่วนของคดีทรัพยากรของทางภูเก็ต ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอื่น แต่ว่าวิถีชีวิตของพี่
น้องต้องเดินทางเร่ร่อนมาหาปลา เป็นภาษาง่าย ๆ แต่จริง ๆ แล้วพวกเขาไม่ได้เร่ร่อน พวกเขามี เป้าหมาย มี
จุดหมายว่าในแต่ละห้วงปี แต่ละช่วงเวลา เดือนไหนที่พี่น้องจะมาหากิน สัตว์น้าประเภทไหนชนิดไหน พี่น้อง
ราไวย์รู้ว่าในช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดปากน้าตาเซะยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นช่วงเวลา
เดือนสิบเดือนสิบเอ็ดปากน้าตาเซะก็คือจะเป็นที่หาปลา เป็นแหล่งหาปลาจากพี่น้องจากราไวย์ พี่น้องจากลัน
ตา และในขณะเดียวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม เป็นช่วงที่พื้นที่บริเวณอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่
เกาะสิมิ ลั น จะมีความอุดมสมบู ร ณ์ในเรื่ องของหอยบางชนิด และนอกนั้นก็จะเป็นอีกพื้นที่ห นึ่งที่พี่น้อ งมี
เป้าหมาย จะมีการไปหาทรัพยากร เพื่อหาอยู่หากินของพี่น้อง
ตรงนี้ ผ มคิ ด ว่ า ไม่ มี ค วามรู้ แต่ มี ค วามรู้ จ ากการท างานเพราะฉะนั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจาก
ประสบการณ์ตัวเอง และการทางานกับชุมชนว่าในกรณีที่ทาเรื่องคดีทรัพยากรที่เป็นกรณีศึกษา ๓ คดี ที่จะ
ยกตัวอย่าง ๓ กรณีทั้งในส่วนของชุมชน ชาวเลบ้านราไวย์ และสิเหร่ คดีแรกถูกจับ ๑๗ ราย แต่พอสารวจเชิง
ลึก คาว่าสารวจเชิงลึกหมายถึงว่ามีข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๗ รายมีความสันพันธ์กับครอบครัวทั้งหมด
๒๕ ราย นับหมายความว่า ๑๗ คนที่ถูกจับนั้น ก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่ มคนอีกจานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ส่วนอีกหนึ่งชุดคดีถูกจับ ๖ คน แต่มีครอบครัวที่เกี่ยวข้องอยู่ ๑๕ ครอบครัว ๑๕ ครอบครัวนี้ก็ไปสัมพันธ์กับ
คนอื่นในชุมชนอีกที่มีระบบทางเศรษฐกิจ ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ที่พูดถึงตอนนี้ก็ต้องการที่จะบอกว่า เวลา
มองมิติทางคดี ชาวบ้านชาวเลถูกจับ ๑๗ คน ๙ คน ๓ คน ๔ คน จะมองแต่เพียงว่าผลกระทบ หรือตัวจาเลย
ได้รับผลกระทบแค่ตรงนี้ไม่ได้นี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองด้วยวิถีชีวิตที่เขามีวิถีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญา เป็น
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องค์ความรู้ ต้ องไปหาในทะเลในแหล่ งย่ านต่างๆ แล้ว เราไม่ทราบว่าที่เหล่ านั้นเป็นพื้นที่ทากินดั้ งเดิมของ
ชาวบ้าน เมื่อไปกาหนดเขตอนุรักษ์ กาหนดเขตพื้นที่ในการคุ้มครอง หรือห้ามจับสัตว์น้าโดยที่ไม่ดูเรื่องตรงนี้ก็
ก็จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของคน มีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัว ของชาวเลจานวนมากมาย
มหาศาล อันนี้ยกตัวอย่างเล็กๆ ให้เห็น
อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือ ในกระบวนการของกฎหมาย มี ๒ ส่วนที่จะพูดถึงคือ เรื่องของสิทธิ
สิทธิของผู้ที่ถูกจับกุม ไม่ว่าจะเป็นชาวเลหรือพี่น้องประมงพื้นบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเข้าไปทากินในเขต
พื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ หรืออุทยานฯ พื้นที่ป่าชายเลน เท่าที่เรามีการสารวจตรวจสอบข้อมูล คือ
ทุกคนจะไม่ทราบ ไม่ทราบด้วยเหตุอะไรครับ ไม่ทราบ ไม่ทราบด้วยเหตุที่ว่าพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นพื้นที่ทากิน
ปกติของพี่น้องประมงชายฝั่งหรือพี่น้องพื้นถิ่นแต่เดิ มนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็คือว่า การประกาศเขต
พื้นที่เหล่านั้น ไม่ได้ถูกการทาประชาพิจารณ์ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่า พื้นที่เหล่านี้ประกาศห้ามเรื่องนั้น
เรื่ องนี้ เมื่อครู่ที่ คุณศักมลยกตัวอย่างว่า กระบวนการการจัดการทะเลสี่ห มู่บ้าน จริงๆ เราทางานร่วมกั บ
อุทยานฯ ถึงประกาศเป็นทะเลสี่หมู่บ้านเป็นเขตอนุรักษ์ได้ ผ่านกระบวนการมา ๙๒ ครั้ง ทั้งเวทีย่อยเวทีใหญ่
จะกระทั่งทาให้หน่วยงานที่ปฏิบัติการณ์ ทาให้ชาวบ้านที่เข้าไปทามาหากินก็ได้รู้ว่า ช่วงไหนจะเข้าไปทากินได้
และก็จับสัตว์น้าชนิดไหนได้ อันนี้คือเป็นสาระสาคัญ
แต่ว่ากระบวนการประกาศ กระบวนการกาหนดเขต โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่เป็นนโยบาย
ลงมา ไม่ได้มีส่วนในการจัดทากระบวนการแบบนี้ เพราะฉะนั้นนี้เป็นข้ออ่อน ผมมองว่าเป็นข้ออ่อน แล้วก็จะ
เสนอต่อไปถึงเรื่องตรงนี้ กลัวจะลืมก็คือว่า ฉะนั้นกระบวนการถ้าจะต้องทาเรื่องของเขตวัฒนธรรมพิเศษ
กระบวนการเป็นเรื่องที่สาคัญกว่าเป้าหมาย เพราะว่าจากกรณีที่เราเห็นว่าการประกาศเขตอุทยาน ฯ การ
ประกาศเขตอนุรักษ์ต่างๆ ผลหรือความต้องการในเชิงเป้าหมายในการที่จะอนุรักษ์ ประเทศไทยอนุรักษ์ได้จริง
ไหม พื้นที่เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ คือผมสรุปว่า เท่าที่เห็นข้อมูลเชิงตัวเลขผมเห็นแล้วว่าไม่น่าจะได้ ป่าไม้
ลดลงทุกปี พื้นที่ต้นน้าถูกทาลาย ไม่ว่าจะโดยอะไรก็แล้วแต่ และที่สาคัญก็คือว่า เราไม่สามารถจัดการปัญหา
เหล่านี้ ได้ ไม่สามารถจัดการมาได้หลายปีแล้ว ด้วย เพียงแต่ว่าเราไม่กล้ าบอก และรับสภาพความเป็นจริง
เหล่านี้ ถ้าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามีชาวเลอยู่จริง ทากินในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน
ถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ อยู่จริงมาเป็นร้อยๆ ปีแล้ว เราไม่มีทางแก้ได้ มิหนาซ้าความเข้าใจผิดในหลายๆ
เรื่อง ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างคดีที่พี่น้องชุมชนทั้งชาวเล ทีส่ ิเหร่โดนจับที่ตรัง จับเพราะว่าไปเก็บไปดาหอย หอย
ชนิดหนึ่งซึ่งมองดูผิวเผินเหมือนเหมือนกับหอยที่ถูกประกาศเป็นสัตว์สงวน อันนี้ครั้งแรกเป็นความเข้าใจผิดครั้ง
แรกของเจ้าหน้าที่ ประเด็นที่สองก็คือว่าปริมาณสัตว์น้าที่จับมา เป็นปริมาณมาก ทีนี้ก็เลยเกิดการจับกุมขึ้น
พอมีการพูดคุยมีการสื่อสารว่าหอยชนิดนี้ไม่ใช่เป็นสัตว์สงวนหรือเป็นสัตว์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่บอกว่าไปคุยกับ
ทางตารวจ นี่เป็นกรณีพื้นที่โรงพักกันตัง ตารวจก็จะทาอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ไปแจ้งความดาเนินคดี
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ก็ต้องรับแจ้ง รับเรื่องเอาไว้ สุดท้ายก็รับบันทึกจับกุม แต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการ ที่สานักงานกฎหมาย ผมจะ
พูดในตอนท้าย ทาอย่างไรถึงจะให้คดีในลักษณะแบบนี้ไม่ไปรกศาล และเป็นขยะทางสังคม ทางอารมณ์ ทาง
ความรู้สึกของพวกเรา ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ก็มีกระบวนการทางานร่วมกัน
อีกส่วน กรณีเรื่องของพี่น้องที่ผมเคยฟังแล้วไม่เคยปรากฏอยู่ด้วยแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างว่า เคยมีกลุ่ม
คดีลักษณะหนึ่งมีอยู่ว่า วิถีชีวิตของพี่น้องเราใช้ไม้ในการสร้างบ้าน ใช้ไม้ในการต่อเรือ ในการทาไซหมึก ซึ่งอัน
นี้ก็จะมีผล กรณีที่ตรังก่อนหน้านี้ก็จะมีบางคดีที่โดนจับกุมในลักษณะเหล่านี้คือ ไปเอาไม้และไม่ใช้ไ ม้สงวนหวง
ห้าม มาทาเครื่องมือประมง มาซ่ อมแซมบ้านเรือน เพื่อจะอยู่อาศัย ทีนี้กฎหมายบัญญัติขึ้นภายหลัง และก็
ขัดแย้งกับวิถีชีวิต ที่ชี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่า นอกเหนือจากเรื่องของการประกาศพื้นที่ นอกเหนือจากเรื่องของ
ประเภทหรือสัตว์น้าซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายตั ว แล้ววิถีชีวิตที่เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย กับการทากินก็เป็น
เรื่ อ งส าคัญ การไปตั ดไม้ ใ นพื้ น ที่ที่ ถู กประกาศเป็ น พื้น ที่ ป่า ชายเลน โดยที่พี่ น้ อ งก็ ท าแบบนี้ เ ป็น ร้ อยๆ ปี
เหมือนกัน ก็อาจจะถูกจับกุมได้ อาจจะถูกดาเนินคดีได้ ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เองก็จะต้องมีขบวนการที่เกี่ ยวข้อง
ต้องพูดคุยกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร มากกว่าที่จะใช้กฎหมายเป็นตัวนา เพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าคดี
ลักษณะแบบนี้ จริงๆ แล้วพอนาไปสู่ศาลใช้เวลายาวนานมาก
กรณีของพี่น้องพื้นที่ภูเก็ต ๓ กลุ่ม ที่ไปถูกจับที่ตรัง กรณีที่เข้าไปจับสัตว์น้าที่เขตอุทยานฯ ใช้เวลาโดย
เฉลี่ยประมาณสองปีครึ่ง กลุ่มหลังสุดก็คือ กลุ่มชาวเลราไวย์ ที่ศาลพึ่งพิพากษาไป เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนที่ผ่านมา
เมื่อครู่คุณศักดิ์กมลบอกว่าใช้เวลาในการประชุม ๙๒ ครั้ง พี่น้องที่ถูกคดีหนึ่งชุดเฉพาะตั้งแต่ถูกกระบวนการ
จับกุมไปจนถึงศาลชั้นต้นตัดสิน ต้องเดินทางไปจังหวัดตรังจากภูเก็ต ที่จาเป็นประมาณ ๑๕ ครั้ง ๑๕ ครั้ง
หมายถึงค่าใช้จ่ายว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่บางส่วนต้องปรับเปลี่ยน การเสียเวลาทากิน ต้นทุนทางสังคมอีก
หลายๆ อย่าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ในส่วนของการเสนอทางออก คิดว่าสิ่งที่ยังไม่ค่อยมี การพูด ที่ผมได้อ่านเรื่องเอกสารการปรับเปลี่ยน
ของคดีที่ทา และการแก้ไขปัญหาใหม่ หรือว่าตัวที่ไม่มีการพูดถึงมากนัก คือว่าในกระบวนการศาลสามารถที่จะ
มีเรื่องของกระบวนการไกล่เกลี่ย กระบวนการไกล่เกลี่ยทาได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการถูกจับกุม หมายถึงว่าชั้น
พนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล ศาลนี้ก็ดาเนินงานได้ทั้งสามศาล หรือว่าส่วนที่ไม่มีการพูดถึงมากนัก ที่
เรากาลังคิดว่าต้องหาทางออกให้เสมอก็คือว่า ในกระบวนการไกล่เกลี่ย ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่
เกลี่ยมีแค่ ๒ ส่วน ๒ ส่วนหลักๆ ก็คือคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นผู้จับกุ ม ง่ายๆ ก็คือผู้จับกุมและผู้ถูกจับกุม ตัวโจทย์
กับจาเลย แต่ไม่มีคนนอกที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นักวิชาการ ไปให้ข้อมูล ไปให้ข้อเท็จจริงบางด้าน ที่
นาไปสู่กระบวนการคลี่คลายปัญหา ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ยังไม่ปรากฏในกระบวนการพูดคุยของพวกเรา
กับอีกส่วนหนึ่งคือว่าจากประสบการณ์ เนื่องจากว่าศาลส่วนใหญ่จะฟังเรื่องของพยานเอกสาร คาว่า
พยานเอกสารหมายถึงว่า กรณีของป้าหล้าก็ดี กรณีของหลายๆ คนก็ดี ไม่ได้ ดูไม่ได้ฟังเรื่องของพยานหลักฐาน
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อื่น เพราะฉะนั้นกระบวนการที่สาคัญและควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเรื่องของกระทรวงยุติธรรมก็คือว่า ต้อง
ปรากฏให้เป็นกฎหมายให้ได้ว่า กระบวนการรับฟังพยาน ต้องฟังจากพยานส่วนอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพยานจาก
เอกสารของนักสังคมวิทยา นักประวัติศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ นักโบราณคดี เพราะว่าทั้งคดีทรัพยากร ทั้งคดี
ที่ดิน โดยสาระส าคัญมันฟังเฉพาะเอกสารที่เป็นเรื่องของเอกสารสิ ทธิ์อย่างเดียวไม่ได้ เวลาเราบัญญัติข้อ
กฎหมายหลั ก เราบอกว่าดูเจตนาเรื่ องกฎหมายอาญาใช่ไหมครับ ดูเรื่องอาญา ดูเรื่องเจตนา ดูเรื่องของ
องค์ ป ระกอบความผิ ด แต่ เราไม่ ไ ด้ดู ว่ า แล้ ว ในความเป็ นจริ งตั ว เจตนาที่ ลึ ก ไปว่ า นั้น จริง ๆ ถ้ า เราเข้ า ไป
ครอบครองก่อนมีกฎหมาย หรือมีเอกสารสิทธิ์ก็แสดงว่าเราก็ขาดในส่วนนี้ ขององค์ประกอบขาดความผิดใน
ส่วนนี้
ผมพยายามชี้ให้เห็นว่าต้องดูให้ลึกมากกว่าองค์ประกอบของกฎหมายหลัก และตัวพยานหลักฐาน
อย่างที่บอก รับฟังพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นมากกว่า จะจัดลาดับว่าเอกสารสิทธิ์เป็นพยานเอกสารหลัก และ
รวมพยานหลักฐานหลักตัวอื่นเป็นเอกสารรอง เป็นหลักฐานรอง เป็นส่วนที่สาคัญ และกระบวนการที่ไม่ค่อยได้
ทาจริ ง ก็คื อ ว่า หลายคดีถ้ า ลงไปในพื้ น ที่ผ มเชื่ อ ว่า ชาวเลราไวย์ ในคดีถ้ า ผู้ พิ พ ากษาเดิน เผชิ ญ สื บ แล้ ว มี
องค์ประกอบหลักจากเอกสารอื่นด้วย แล้วเราก็ยอมรับกันว่ามีหลักฐานของการตั้งถิ่ นฐานของมนุษย์ก่อนที่จะ
ปรากฏหนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผมเชื่อว่าคดีจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ในกระบวนการเหล่านี้ไม่ง่าย เพราะว่าสิ่งที่
กาลั งเผชิญ กั น อยู่ ก็คื อ เราก าลั ง สู้ กับ ความโลภของมนุษ ย์ กับ ความไม่ รู้ เพราะฉะนั้ นการจะปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการยุติธรรม การที่เราจะไปสร้างกระบวนการพิจารณาคดีแบบใหม่ ที่พูดถึงของการมีองค์ประกอบ
จากบุคคลภายนอกใน กระบวนการไกล่เกลี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยาก ที่สาคัญที่สุดคือหัวใจของการทางานเรื่อง
นี้ คือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีต้องรู้กระบวนการทางคดีเท่ากัน ที่สาคัญคือโดยส่วนตัวเวลาทางานก็กับพื้นที่จังหวัด
ตรังเองเราก็มีกระบวนการหารือกับหน่วยงาน คือไม่ได้มองว่าถ้าอุทยานฯ จับ แล้วอุทยานฯ ก็เป็นฝ่ายตรงกัน
ข้าม ก็ไปหารือร่วมกันว่าปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ร่วมกันอย่างไร เพราะผมเชื่อว่านี้เป็นการรับผิดชอบร่วมกับ
สังคม ไปหารือกับท่านนายอาเภอ ไปหารือกับพนักงานสอบสวน และที่สาคัญ ฝากถึงพี่น้องว่าเวลาเจอคดีก็
อย่าให้ทนายเตรียมพยานเตรียมหลักฐานเพียงฝ่ายเดียว ต้องร่วมกับทนายด้วย ทนายของเรานี่แหละ เป็น
กระบวนการที่ผมคิดว่าสาคัญจริงๆ จะมีเทคนิคอะไรอื่นๆ เยอะแยะ
อีกข้อหนึ่งเป็นข้อเสนอกับ คุณปรีดาได้ เพราะเห็นในรายชื่อคณะกรรมการ คือผมคิดว่าเรื่องของการ
คุ้มครองสิทธิ์ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ยังไม่มีความเข้าใจ หรือเข้าใจน้อยก็คือว่า กระบวนการดูแล หรือคุ้มครอง
สิทธิยังไม่ครอบคลุมไปถึงชั้นพนักงานสอบสวน เพราะว่าเวลาถูกจับกุม เวลาถูกดาเนินคดี เมื่อถูกจั บก็แสดงว่า
สูญสิ้นอิสรภาพ เสรีภาพแล้ว เพราะฉะนั้น กรมคุ้มครองสิทธิฯ ต้องเข้ามาในกระบวนการชั้นต้นด้วย ไม่ใช่ว่า
รอคดีไปถึงศาล เพราะกว่าจะรอคดีไปถึงศาลพี่น้องก็บอบช้าทั้งร่างกายและจิตใจ อันนี้ก็อยากจะพูดประเด็น
ท้ายๆ ตรงนี้นะครับ แล้วก็ผมคิดว่าต้องพยายามผลักเรื่องของนโยบายให้เป็นกฎหมายให้ได้ เพราะว่าประเทศ
๓๕

ไทยเรายังมีความเชื่อและความเข้าใจว่านโยบายไม่ใช่กฎหมาย คาว่านโยบายไม่ใช่กฎหมาย คือว่าพอเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีก็จะไม่มีอานาจมารองรับในทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นจะทาอย่างไรให้มติ คณะรัฐมนตรีมาพูดถึง
เรื่องของการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องชาวเลในมิติต่างๆ ให้เ ป็นกฎหมาย ผมเข้าใจว่าต่างประเทศมีกรณีให้
ทาการศึกษาเยอะ แต่บ้านเราคงยังไม่มี ที่สาคัญจะต้องมีกฎหมายที่มีศักดิ์และฐานะเท่ากันด้วย เพราะมักจะ
ถูกโต้แย้งอยู่บ่อยๆ ว่าตอนนี้คุณเอาไปขอโฉนดชุมชน ก็ไปหักล้างกับกฎหมายที่ดินไม่ได้ ไปหักล้างกับ พ.ร.บ.
นั่น พ.ร.บ.นี่ไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าเราต้องหากลวิธีได้ เราอยากให้ชาวต่างชาติเช่า ๙๙ ปีเราก็ทาได้เลย ทาไมเรา
จะเอาที่ดินสาธารณะ เอาที่ดินที่ควรจะให้เป็นอยู่ของพี่น้องชาวเล พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ อยู่อาศัยหรือทากิน
ไม่ได้ คงไม่เกินกาลังความสามารถของทุกคน
บทเรียนสุดท้ายครับ คือในกระบวนการทางานทางกฎหมาย ทางคดี และกระบวนการทางยุติธรรม
ทุกภาคส่วนมีส่วนสาคัญ คาว่าทุกภาคส่วนมีส่วนสาคัญคือว่า ตอนที่ทาคดีของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ภาคีที่
สาคัญที่สุดคือ ฝ่ายปกครองและทางตารวจ และด้วยท่าทีของหัวหน้าอุทยานฯ หัวหน้าป่าไม้ หลักหลายคนที่
เราทางานร่วมกัน ทาให้ผลทางคดีมันไม่ออกมาในทางที่เป็นทางเลวร้าย เพราะฉะนั้นผมคิดว่า กระบวนการ
ปรึกษาหารือ กระบวนการที่ดึงเอาทุกภาคส่วนมาร่วมอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
สาคัญ แต่ปัญหาหลักคือว่าความเข้าใจกับความใจถึง ต้องบอกว่าความใจถึงคือบางครั้งกฎหมายเปิดช่องให้ แต่
ถ้าผู้ ใช้กฎหมายไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ การประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์ คุ้มครองร่ว มกันของกลุ่ ม
ชาวบ้านของจังหวัดตรังมี ๓ อบต. อบต.แรกคือ เขตพื้นที่บ่อหิน อบต.ที่สองคือเขตพื้นที่เกาะลิบง อบต.ที่สาม
ก็คือเกาะสุกร เพราะฉะนั้นกระบวนการส่วนท้องถิ่นก็มีส่วนสาคัญ ค่อยๆ ขยับขึ้น จากข้อตกลงร่วม ขยับเป็น
ข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล และสุ ด ท้ า ยถ้ า จั ง หวั ด เห็ น ด้ ว ยผมคงคิ ด ว่ า มั น จะถู ก ยกฐานะไปโดยปริ ย าย ถ้ า สร้ า ง
กระบวนการการทางานร่วมกันในจังหวัดเกิดขึ้นได้ ก็เป็นเรื่องที่จะฝากไว้ ผมคิดว่ากรณีของเขตวัฒนธรรม
พิเศษอาจจะนาร่องในพื้นที่เล็กๆ ในบางด้าน โดยใช้เรื่องของข้อบัญญัติตาบล หรือกรณีของเทศบัญญัติของ
เทศบาลเอง มีกฎหมายเปิดช่องไว้ให้อยู่ ที่สาคัญผมค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจถึงแม้จะยังไม่ได้ศึกษาอยู่อย่าง
ลึกซึ้งก็ตาม ผมคิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมน่าจะมีบางอย่างเป็นกรณีพิเศษที่ สามารถจะจัดการได้ เพียงแต่เรา
ต้องร่วมทาความเข้าใจและใช้ความกลัวด้วยกัน ถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาของพี่น้องทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งกลุ่ม
ของคนชายขอบ อั น นี้ ก็ ค งจะเป็ น ประเด็ น ที่ อ ยากจะฝากไว้ ขณะนี้ ผ มก าลั ง จะบอกว่ า คดี ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของกฎหมายนะครับ พื้นที่ตรังเองก็มีอยู่ประมาณ ๒๗ คดี ส่วนในโซนอันดามันเหลืออยู่ประมาณซัก
สามสิบกว่าคดีรวมทั้งเกาะยาว เจอไปหลายชุดหลายกลุ่มคดีนะครับ
คาถาม/ข้อแลกเปลี่ยน
นางปรีดา คงแป้น ขอถามว่าที่ทาเขตอนุรักษ์สี่หมู่บ้าน เป็นมติของสภาตาบลหรือหมู่บ้าน หรือเป็น
อะไร ออกมาเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ
๓๖

นายศักมล แสงดารา ตอนที่เริ่มต้นไม่ได้เป็นมติของสภาตาบล เพราะว่าจะคาบเกี่ยวกับสาม อบต.
ด้วยกันคือ อบต.บางสัก อบต.ไม้ฝาด และ อบต.ลิบง เป็นข้อตกลงระดับหมู่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ช่วงหลังพัฒนามาเป็นข้อบัญญัติของแต่ละพื้นที่แต่ละตาบล แต่ว่าพื้นที่ต่างๆ ต้องเชื่อมเข้าด้วยกันครับ
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์

ต่อคาถามเมื่อครู่ ขณะนี้กาลังจะพัฒนาขึ้นเป็นประกาศของกระทรวง

ทรัพยากรฯ ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ กาลังทางานร่วมกับกระทรวงทรัพยฯ อยู่
คาถาม สิ่งที่ประกาศข้อกาหนดอย่างนั้นอย่างนี้ อยู่ภายใต้ข้อกฎหมายหรื อไม่ หรือว่ากาหนดขึ้นมา
เฉพาะที่ แล้วถ้าสมมุตวิ ่า ถ้าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ กาหนดขึ้นมาเฉพาะที่นี้ ถ้าเกิดมีการละเมิด ผู้ที่ละเมิด
จะได้รับโทษอย่างไร จะจัดการกับตรงนั้นอย่างไรครับ
นายศักมล แสงดารา ข้อตกลงในระดับพื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับ เป็นข้อตกลงเพื่อดูแลทรัพยากร ซึ่ง
จะไม่ขัดต่อกฎหมายหลักอยู่แล้วนะครับ แต่มีบางชนิดอย่างเช่น อวนปลากระเบน ซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่า
เป็นเครื่องมือห้าม แต่ถ้าอวนปลากระเบนไปวางอยู่ถิ่นที่มีพะยูนอยู่อย่างนี้ อวนก็จะติดพะยูนไปด้วย ซึ่งเหล่านี้
เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละพื้นที่ ถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา อันดับที่หนึ่งเราก็บอกเตือน ขอคุยกับนายอาเภอให้
เปลี่ยนเครื่องมือได้ไหม และผลักดันให้เป็น ประกาศจังหวัดเพื่อจะให้มีสถานะทางกฎหมายขึ้นมา ซึ่งเหมือน
อวนเบ็ดราไวย์ อวนปลากระเบน ซึ่งเหล่านี้ไม่ได้ระบุเป็นเครื่องมือผิดกฎหมาย แต่มีอันตรายต่อสั ตว์ที่เป็นสัตว์
สงวน สัตว์หายาก เหล่านี้เบื้องต้นใช้วิธีการพูดคุย ขอกันก่อน แต่ถ้าไม่สาเร็จก็ว่าด้วยตามกฎหมาย อย่างเช่น
ว่าเบ็ดราไวย์ วางเฉยๆ ไม่ติดอะไรก็ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าเกิดติดเต่าขึ้นมา ๑ ตัว ก็ถูกจับในฐานะล่าเต่าอย่างนี้
ครับ
นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ บทเรียนของการทางานร่วมกันของภาคีระหว่างภาครัฐ และภาคีภาค
ประชาชน จะเห็นว่าถ้าหากมีการทางานร่วมกันอย่างแท้จริง ปัญหาหรือข้อติดขั ดก็จะสามารถที่จะก้าวข้าม
อุปสรรคต่างๆ ไปได้ หลังจากที่ฟังรู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะจัดการทะเล จัดการทางด้านวัฒนธรรม
เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความสาคัญ เราก็คงจะไม่มานั่งกันอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยกันระดมความคิด เพราะฉะนั้นแล้ว
ก้าวต่อไปที่คิดว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน นอกจากจะสร้างความเข้าใจแล้ว อาจจะ
ต้องมาพัฒนาเป็นแผน ในโครงการเพื่อส่งต่อตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ส่งต่อสู่สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดตั้งโครงการ แล้วจากระดับจังหวัดขึ้นไปสู่ระดับประเทศเพื่อให้นโยบายมีทั้งระดับของ
รัฐลงมาสู่ชุมชน ให้มีส่วนของภาคประชาชนขึ้นตอบสนองสู่ในระดับนโยบายด้วย
ในช่วงบ่ายจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ วมกัน ว่าการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลมีความสาคัญ มี
ปัจจัยปัญหาต่างๆ เราจะร่วมกันสร้างแผนกิจกรรม หรือแนวนโยบายที่ชัดเจนจริงๆ จะทาอย่างไร
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วัฒนธรรมกับการพัฒนา
โดย นางเตือนใจ ดีเทศน์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
สวัสดีทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือแห่งสมาคมจังหวัด
ตรังค่ะ ได้มารู้จักกับพี่น้องชาวเลครั้งแรกเลยคือการแนะนาของอาจารย์ นฤมล ครั้งแรกที่ได้ไปคือที่หมู่เกาะ
สุรินทร์ เล่าพื้นฐานก่อนที่จะเข้าหัวเรื่อง ก็ประทับใจพี่น้องบนดอย กลุ่มชาติพันธุ์ภูเขาสู งทางภาคเหนือ คิดว่า
เป็นคนที่คิดว่าเตือนใจ ชาวบ้านเรียกว่าครูแดง คิดว่าเขาอยู่อย่างเรียบง่ายที่สุดแล้ว แต่พอได้มาเห็นพี่น้อง
ชาวเล พี่น้องชาวเลเรียบง่ายกว่าเยอะ เพราะว่าสมบัติทั้งหมดอยู่ในเรือลาเดียว ตอนที่เห็น ประมาณปี ๒๕๔๐
รู้สึกประทับใจว่าเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จัก หลังจาก
นั้น หลังจากสึนามิก็ได้รู้เรื่องพี่น้องชาวเลทั้งหลายที่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เป็นสึนามิทางสังคมและนโยบาย ที่
ทาให้พี่น้ องชาวเลอยู่ อย่ างล าบากกว่าภัย สึ นามิจากภัยธรรมชาติ กระทั่งได้มาเป็นคณะกรรมการตามมติ
คณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ขออนุญาตเรียกพี่แดงก็แล้วกัน น้องๆ มักเรียกว่าพี่แดงจะได้เป็นกันเอง
พี่แดงเป็นคณะกรรมการโดยมติ คณะรัฐมนตรีของชาวกะหรี่ยงด้วย ก็อยากจะเปรียบเทียบว่าอะไรที่
เป็ น จุดแข็งของแต่ล ะกลุ่ มที่น่ าจะได้เรี ยนรู้จากกันเกี่ยวกับ มติคณะรัฐ มนตรี เกี่ยวกับ การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยง เกิดขึ้นหลังมติคณะรัฐมนตรีชาวเล ๒ เดือน แต่จุดแข็งของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง คือชาวกะเหรี่ยงเขามี
การสืบทอดวัฒนธรรม ความเชื่อ ผ่านบทเพลง ผ่านสุภาษิต มีคนรุ่นใหม่ที่สืบทอด ความเชื่อของเขาคิดว่า
น่าจะคล้ายกับพี่น้องชาวเล ที่ว่าได้กิน จากน้าต้องรักษาน้า ได้กินจากป่าต้องรักษาป่า พี่น้องจากทะเลก็ต้อง
รักษาทะเล แล้วพี่น้องชาวเลก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง แต่ว่าเราได้รู้ว่าอยู่ที่นั่นแล้วทามาหากิน
มีพื้นที่ทางพิธีกรรมที่นั่น ตรงนี้เป็นความเหมือน แต่ความโดดเด่นของพี่น้องกะเหรี่ยงคื อ ผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอด
ให้กับคนรุ่นใหม่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความเชื่อต่าง ๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ชัดเจน เขา
บอกว่าที่ทากินสาคัญกว่าที่อยู่ เขาจะเลือกที่อยู่หลังจากการไปสารวจ ไปทาพิธีเสี่ยงทาย ว่าที่ทากินที่ไหน
เหมาะกว่า จึงจะเลือกที่นั่น เขาจะไม่ทากินในที่ดินตาน้า พื้นที่ที่เป็นต้นน้าลาธาร หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอย
ดูแลอยู่ ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนั้น จึงเป็นว่ามีกะเหรี่ยงอยู่ที่ไหนมีป่าอยู่ที่นั่น มีป่าอยู่ที่ไหนมีชาว
กะเหรี่ยงอยู่ที่นั่น นี่ก็เหมือนกับพี่น้องชายเลเหมือนกันเราอยู่ที่ไหนธรรมชาติก็จะไม่ถู กทาลาย เพราะเราอยู่
อย่างรักษาและใช้วิถีชีวิตพอเพียงเหมือนกัน
แต่พื้นที่ทากินของชาวกะเหรี่ยงมีบ้านเดียวที่สามารถประกาศเขตพื้นที่สังคมแล้ววัฒนธรรมพิเศษได้
คือบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่ าเป้า จ.เชียงราย เขามีแค่ ๒๒ ครัวเรือน แต่เขาอยู่ ที่นั้นมาเป็นร้อยๆ ปีแล้ว
คน ๒๒ ครอบครัว ประชากร ๑๐๔ คน รักษาป่าเป็นหมื่นไร่เลย เพราะเขาปรับตัวกับระบบการผลิต นี่ก็เป็น
จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะ นอกจากเรื่องอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอด ความคิดที่ว่าไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครเป็น
๓๘

เจ้าของ ใช้คาว่าสิทธิหน้าหมู่ สิท ธิหน้าหมู่เป็นภาษาเหนือ แปลว่าของส่วนรวม คือผืนป่า ลาห้วย ที่ทากิน
ทั้งหมด เป็นของหน้าหมู่ ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนเดียวใช้ร่วมกัน
นี่เป็นเรื่องของระบบการผลิตของชาวกะเหรี่ยง เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุ คสมัยได้ เขาไม่ได้ถาง
ป่า อันนี้เฉพาะชาวกะเหรี่ยงไม่ได้ที่จะถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด กะหล่าปลี สวนยางพารา ชาว
กะเหรี่ยงไม่ทา แล้วก็ใช้แค่จอบขุดหน้าดิน ขุดดินเพื่อที่จะหยอดเมล็ดพันข้าวลงไป และปลูกพืชอื่นๆ ไม่น้อย
กว่าหกสิบหรือร้อยชนิด ซึ่งเป็นพืชอาหารที่ปลูกผสมกับไร่ข้าวที่เรียกว่าไร่หมุนเวียน มีนัก วิชาการด้านวน
ศาสตร์ ด้านป่าไม้ได้พิสูจน์ว่าระบบไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเป็นระบบที่ทาให้ธรรมชาติ ได้มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินลาดใน ซึ่งเขาสามารถที่จะอยู่อย่างรับรู้เท่าทันความ
เจริญสมัยใหม่ และเขาใช้คาว่าเครื่องกรองวัฒนธรรมหรือการสร้างภูมิคุ้มกัน เขาจะรับสิ่งใดมาเขาจะต้องเข้าที่
ประชุมหมู่บ้านผู้อาวุโส ว่าสิ่งนั้นนะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตไหม หรือทาให้เขาอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนอยู่กับ
ธรรมชาติหรือไม่
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคมนี้เอง เป็นวันประกาศพื้นที่สังคมและวัฒนธรรมพิเศษของชาวบ้ านห้วยหินลาดใน
เพราะเขาว่าต้องการประกาศจุดยืนอยู่ ๓ เรื่อง เรื่องที่หนึ่งคืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการสืบทอดภูมิ
ปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ เรื่องที่ว่าชาวกะเหรี่ยงถูกสอนมาว่าจะต้องปลูกข้าว ข้าวคือชีวิต ถ้าไม่มีข้าวคนจะอยู่ไม่ได้
ชีวิตจะอยู่ไม่ได้ และการปลูกข้าวในไร่ห มุนเวียนนั้นก็ต้องมีพืช อาหารอื่นๆ อีก ๔๐-๑๐๐ ชนิด ดังนั้นชาว
กะเหรี่ยงจึงมีความมั่นคงในอาหารด้วยการผลิตแบบไร่หมุนเวียน ซึ่งมีความหลากหลายของพันธุ์พืชในไร่ ในลา
ห้วย ในป่า ทุกเดือน ทุกฤดูกาลชาวกะเหรี่ยงจะมีอาหารกิน และอย่างที่สองพืชรายได้ชาวกะเหรี่ยงก็ปลู กชา
ซึ่งเป็นชาอัสสัม ชาพื้นเมืองที่ปลูกอยู่ในป่า และปลูกพืชอื่นๆ ที่อาศัยร่มเงาของป่า เช่น ชาก็จะเก็บได้ตั้งแต่เช้า
ยอดชาแก่ และยอดชาอ่อนที่เขาโฆษณาขายกัน แล้วก็ยังมีพืชอื่นๆ ไม้ไผ่เขาก็ขายส่งโรงงานโดยตรงเลย แล้วก็
เก็บแค่เพียงปีละสามเดือน เพื่อให้ หน่อไม่โตขึ้นมาเป็นระบบการผลิตที่ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ
รายได้อีกอย่างหนึ่งของชาวห้วยหินลาดในคือน้าผึ้ง จากเดิมไปหาน้าผึ้งในป่า เดี๋ยวนี้เขาเอาตอไม้ที่แก่แล้ว ไป
ตั้งไว้ตามโขดหิน หรือตามต้นไม้ใหญ่เรียนแบบสภาพธรรมชาติให้ผึ้งไปทารังที่นั้น กลายเป็นว่าเมื่อก่อนคนเลี้ยง
ผึ้ง แล้วผึ้งก็จะเลี้ยงคน น้าผึ้งบ้านห้วยหินลาดในส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ขวดละเป็นพันๆ บาท เพราะเขา
เลี้ยงด้วยวิธีธ รรมชาติ แล้ วก็มีผึ้งชนิดต่างๆ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงรู้จักอย่างดี นี่เป็นภูมิปัญญาระบบการผลิตที่
สอดคล้องกับการดูแลรักษาป่า แล้วก็มีเรื่องของลูกพลับ หลายท่านคงจะเคยได้ยิน พี่น้องเคยได้ยินโครงการ
หลวงพัฒนาชาวเขา มีลูกพลับเป็นพืชสมัยใหม่จากประเทศจีน แต่พี่น้องชาวห้วยหินลาดในปรึกษากันว่าจะไม่
เอาต้นพลับสมัยใหม่มา แต่จะเอากิ่งพลับสมัยใหม่ที่ให้ลูกใหญ่มาทาบกิ่งกับกับต้นพลับป่า อันนี้เป็นวิธีการ
กลั่นกรองก่อนที่จะรับเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามา คือประยุกต์ให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นถิ่น พลับของบ้านห้วยหิน
ลาดในจึงเป็นพลับจากต้นที่แข็งแรง เลือกสรรจากธรรมชาติ แล้วก็เสียบยอดกับพลับพันธุ์ใหม่ เป็นลูกพลับที่มี
๓๙

คุณภาพดี ชาวบ้านห้วยหินลาดในไม่ใช้สารเคมีเลย ไม่คล้อยตามกระแสหลักที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ ยวควบคู่ไปกับ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็ นความภูมิใจของบ้านห้ว ยหินลาดใน ที่เ ขามีการผลิตที่สมดุล และยั่งยืน
รวมทั้งอีกข้อหนึ่งของเขาคือเรื่องที่หนึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เรื่องที่สองระบบการผลิต อาชีพ เรื่องที่
สามก็คือระบบการดูแลการจัดการป่าไม้ จะมีการทาแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าทุกปี ขยายความร่วมมือไปกับ
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง และหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายนปีนี้นะคะ พ่อปรีชาสิริเป็นผู้นา
บ้านห้วยหินลาดใน เป็นผู้นาตามธรรมชาติ ได้รับรางวัล Forest Hero คือวีระบุรุษผู้รักษาป่า เป็นหนึ่งในห้า
คนของโลกที่ได้รั บรางวัลนี้ พ่อปรีชาสิ ริเป็ นชาวกะเหรี่ยงที่เปิดใจกว้าง เข้าใจสถานการณ์การพัฒนา เข้า
นโยบายของรัฐบาลไหนที่ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของเขาแล้วก็กล้าที่จะต่อรอง บ้านห้วยหินลาดใน ได้เข้าร่วมกับ
เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยภาคเหนือต่อรองกับรัฐบาล ขออยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์โดยจะเป็นผู้ดูแลรักษา
ป่า มีการจัดระบบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ทามาหากิน พื้นที่อย่างยั่งยืน แล้ วก็พื้นที่ที่เป็นนาขั้นบันได และบ้านที่
อยู่อาศัย เป็นจุดเด่นของชาวกะเหรี่ยงทางภาคเหนือ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีคณ
ุ ูปการอย่างยิ่ง ด้วยการมี
มติคณะรัฐมนตรี ๒ มติ สาหรับพี่น้องชาวเลกับชาวกะเหรี่ยง ซึ่งทาให้กระทรวงวัฒนธรรม ที่อาจจะถูกมองว่า
เป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด แต่กลับทาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือการออกมติคณะรัฐมนตรีคุ้มครองสิทธิ
ชุมชน สิ ทธิในการสื บทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา สิ ทธิในการจัดการทรัพยากร สิทธิที่จะมีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่า หรือทางทะเล ถ้าเทียบกับพี่น้องชาวเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
ในระดับ โลกมีการวิจัย บอกว่า เก็บข้อมูล จาก ๖๐๐ ชุมชน ทั่ว โลกนี้ว่าการจัดการทรัพยากรโดย
ภาครัฐ เทียบกับการจัดการทางทรัพยากรโดยระบบการมีส่วนร่วม ระบบการจัดการร่วมให้ผลดีต่อความยั่งยืน
ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายในชีวภาพของทรัพยากร มากกว่าถึง ๖๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๖ เท่า นี่จึง
ทาให้เห็นว่า วัฒนธรรมกับการพัฒนา เป็นสิ่งที่จะต้องควบคู่กันไป ถ้าเจ้ าของวัฒนธรรมเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เข้าใจกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ และนโยบายของรัฐ ที่มีผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรม จะทาให้วัฒนธรรมเป็นฐาน ทั้งฐานของความศรัทธา ฐานของวิถีชีวิต ระบบการผลิต การสร้าง
รายได้ พิธีกรรม แล้วก็สืบทอดต่อคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามติ คณะรัฐมนตรี ถ้าดูใน
เอกสารบอกว่ า มี แผนระยะสั้ น และแผนระยะยาว ตอนนี้ แ ผนระยะสั้ น ก็ ผ่ านไปแล้ ว เนื่ อ งจากเรามี ม ติ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เดี๋ยวนี้ก็ ๓ ปีผ่านไปแล้ว อยากจะประเมินว่ายังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม มีก็แค่
บ้านห้ ว ยหิน ลาดในที่กล้ าหาญและประกาศเองร่ว มกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ไปร่ว มในงาน เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ที่ผ่านมา
ในส่วนพี่น้องชาวเล เห็นว่าสิ่งพี่น้องชาวเลเผชิญหนักหน่วงกว่าพี่น้องชาวกะเหรี่ยง หรือพี่น้องชาติ
พันธุ์บนพื้นที่สูง เพราะผู้ที่คุกคาม มีทั้งเงิน ทุน แล้วก็อานาจมากกว่า ดังนั้นการผนึกกาลังกันของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาควิชาการ องค์กรปกครองท้องถิ่น อบต. อบจ. ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเองก็ตาม ต้องหนักแน่น จึง
๔๐

จะคุ้มครองสิทธิของพี่น้องชาวเลไว้ได้ อยากจะเห็นว่าพี่น้องชาวเล ต้องมีการรวมตัวกัน แล้วสร้างตะแกรงร่อน
วัฒนธรรม ตะแกรงร่อนวัฒนธรรมหรือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และสืบทอดให้สู่รุ่นลูกหลานให้ได้
จุดแข็งของพี่น้องชาวเล มีสถาบันวิจัยสังคม ซึ่ง อ.นฤมล และทีมงาน ทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มี
มูลนิธิชุมชนไทที่ทางานควบคู่กับ สถาบันวิจัยสังคม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แล้วก็การนาเสนอเป็น
ข้อเชิงนโยบาย แล้วมติคณะรัฐมนตรีชาวเลก้าวหน้ากว่ามติคณะรัฐมนตรีชาวกะเหรี่ยง ตรงที่มีคณะกรรมการ
ชุดใหญ่ กรรมการบู รณาการซึ่งมีร องนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน มีรัฐ มนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรอง
ประธาน ปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งทาให้เป็นองค์ประกอบที่ดี แต่
การขับเคลื่อนต้องมี ๒ ส่วน ๒ ระดับ ควบคู่กันไป คือการขับเคลื่อนในภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ต้องมี
ความเข้มแข็ง เหนี ย วแน่ น และมีความชัดเจนในข้อมูล ที่นาไปสู่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และการปฏิบัติเชิง
กฎหมาย
เมื่อเช้าทีมได้พูดถึงเรื่องนโยบาย ว่านโยบายของรัฐ มติ คณะรัฐ มนตรี เป็นกฎหมายไหม ที่จริงมติ
คณะรัฐมนตรีก็เป็นกฎหมายอย่างหนึ่ง แล้วนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็มีความสาคัญที่ทาให้กฎหมาย ที่เรียกว่า
พระราชบัญญัติ สามารถปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นและจริงจัง เช่น พ.ร.บ.สัญชาติ ซึ่งมีแล้วถึง ๕ ฉบับ แต่พี่น้อง
ชาวเลส่วนหนึ่งก็ยังเป็นผู้ที่ไร้สัญชาติอยู่ หรือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เขาเรียกตัวเองว่า ปกาเกอะญอ ที่อยู่ในลุ่ม
แม่น้าสาละวินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไกลมาก ไกลกว่าพี่น้องชาวเลอีกต้องนั่งเรือไปเป็นวัน ต้องเดินไป
อีกเป็นวันเหมือนกัน คือคนที่ไกลที่สุดเขาก็ตั้งคาถามไว้ว่าเป็นคนไทยไหม เพราะว่าเขาอยู่ไกลเหลือเกินไม่มี
ใครไปเยี่ยมเยียน ไม่มีเลขประจาตัว ๑๓ หลัก นี่เราเป็นสภาพเดียวกัน ที่เป็นปัญหาร่วมที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขคื อ นโยบายของรั ฐ ถ้ามีความเข้ มข้นจริงก็จ ะทาให้ การด าเนินการตามกฎหมาย กฎหมายสั ญชาติ
กฎหมายตราทะเบียนราษฎร กฎหมายทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถปฏิบัติได้โดยอย่างเข้มข้น
ดังนั้นกฎหมายและนโยบายก็จะพึ่งพาอิงอาศัยกัน
แต่ที่สาคัญในระดับพื้นที่อย่างท่านนายก อบต.ลันตา ท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกของชาวเลด้วย น่า
ภูมิใจที่เรามีคนเชื้อชาติเดียวกัน ลูกหลานของเราเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความเข้าใจทั้งมติ
คณะรัฐ มนตรี และสภาพความเป็ นจริ งของพวกเรา ถ้ามีการขับเคลื่ อนร่ว มกันจากระดับพื้นที่จนถึงระดับ
นโยบายก็จะทาให้เกิดผลสาเร็จได้
การที่จะประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษของชาวเล น่าจะได้เห็นรูปธรรมจริงๆ สักที เช่น หมู่เกาะ
สุรินทร์ถือว่าประกาศเป็นพื้นที่สังคมวัฒนธรรมพิเศษได้หรือยัง แต่ว่าเรามีรูปธรรมแบบบ้านห้วยหินลาดใน
ตอนนี้ก็อยากให้ดูของพี่น้องห้วยหินลาดใน ซึ่งเขารู้เท่ าทันสถานการณ์ แล้วก็พยายามประยุ คระบบการผลิต
และวิถีชีวิตของเขา แต่สิ่งที่ยังมั่นคงก็คือการพอเพียง ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย การใช้ปัจจัยต่างๆ เป็นของ
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หน้าหมู่ คือเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่เป็นสิทธิของบุคคล แต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือโฉนดชุมชน ห้วยหินลาด
ในก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่เสนอออกใช้เอกสารสิทธิ์แบบโฉนดชุมชนคือ ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นตัวอย่าง แต่ว่า ของชาวกะเหรี่ยงพื้นที่นาร่องสี่พื้นที่นี้ค่ะ
ก็ถือว่าสาเร็จได้หนึ่งที่ก็คือพื้นที่บ้านห้วยหินลาดใน เนื่องจากว่ามีผู้นาที่สามารถประสานกับ หน่วงงานทั้งหลาย
ได้เป็นอย่างดี แล้ก็เป็นที่เรียนรู้ของหลายประเทศในโลกนี้นะคะ เท่าที่ไปดูบันทึกบ้านห้วยหินลาดใน รับคณะ
นักศึกษา นักวิจัย จากทุกทวีปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแปซิฟิก อเมริกาใต้ อะไรต่างๆ เยอะไปหมด หมู่บ้านเล็กๆ ๒๒
หลังคาเรือน แต่สามารถรับรองเป็นที่ให้การศึกษาเรียนรู้เรื่องวิถีที่คนอยู่กับป่า อย่างพอเพียง อย่างเรียบง่าย
ด้วยพื้นฐานของอัตลักษณ์วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยน อยากจะเห็นว่าพี่น้องชาวเล จะมีตัวแทนทุก
รุ่นไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโส คนรุ่นผู้นาวัยกลางคน และคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดภูมิปัญญาความเชื่อ
ข้อเสนอในเอกสาร แผนระยะสั้ นและระยะยาว ที่มีทั้งเรื่องทรัพยากร สถานที่ประกอบพิธีกรรม
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาสาธารณะสุข และสัญชาติ ถ้าเรามีคณะทางานย่อย ที่จะกาหนดแผนปฏิบัติงาน ก็
น่าจะทาให้มติคณะรัฐมนตรีชาวเลได้ก้าวหน้าไป แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสนอ ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ ในยุ คแรกๆ ในปี ๒๕๐๒ – ๒๕๔๐ ก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการ กรม
ประชาสงเคราะห์เดิม เขามีกองสงเคราะห์ชาวเขา แต่ว่าแนวคิดก็คือสงเคราะห์ ชาวบ้านต้องเป็นผู้ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ การให้ นี่เป็นความคิดเดิม แต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรม โดยมติ คณะรัฐมนตรีทั้ง ๒ มตินี้ เป็นมติที่
ก้าวหน้ า คือ มองเรื่ องสิ ทธิ ของชุมชน ศักดิ์ ศรีค วามเป็ นมนุ ษย์ ศัก ดิ์ศรี ที่จะคุ้ม ครอง พั ฒ นาและสื บ ทอด
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงอยากเห็นการร่วมมืออย่างจริงจัง และการร่วมงบประมาณด้วย เพราะกระทรวง
พัฒนาสังคมเขามีงบประมาณมากกว่ากระทรวงวัฒนธรรม ถ้ามีการประชุมคณะกรรมการอานวยการโดยเร็ว ก็
น่าจะเกิดประโยชน์เพราะว่า ท่านรองนายกฯ ก็จะเสนอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบู รณาการแผน บูรณา
การงบประมาณ และมีคณะทางานชุดเล็ก ที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติ เรื่องสาธารณสุข
เรื่องการศึกษา เรื่องวัฒนธรรม เรื่องสัญชาติ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่มาจากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ แล้วก็การแก้ไขในเชิงนโยบายให้ได้ เพราะฉะนั้นการรวมตัวของพี่น้องชาวเลที่นั่งอยู่ทางขวามือของดิฉัน
จึงต้องเป็นการรวมตัวอย่างมีพลัง อย่างมีองค์ความรู้ แล้วก็รู้เท่าทัน จึงจะทาให้ฐานเจดีย์ ที่จะนาไปสู่การ
แก้ปัญหา ฐานเจดีย์ของเราจะเข้มแข็ง นาไปสู่โครงสร้างของเจดีย์ที่มั่นคงตั้งแต่ฐานจนถึงยอด
ในเบื้องต้นก็ขอเปรียบเทียบและนาเสนอเชื่อมโยงมติ คณะรัฐมนตรีของชาวกะเหรี่ยงกับชาวเลเท่านี้
และอยากให้มีการแลกเปลี่ยนกัน
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คาถาม/ข้อแลกเปลี่ยน
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ที่ท่านอดีต ส.ว. ได้ยกตัวอย่างกรณีของบ้านห้วยหินลาดใน ผมก็เคยไปเยี่ยม
ครั้งหนึ่ง นามาเทียบเคียงกับพวกเราชาวเลในภาคใต้ ผมว่าสิ่งที่คุกคามสาคัญทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างกัน
บ้านห้วยหินลาดในเป็นหมู่บ้านที่อยู่กับป่าพึ่งพิงอยู่กับป่า หากิน มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับป่ามาก ในขณะที่ใน
อดีตพี่น้องชาวเล พึ่งพาทะเล อยู่กับทะเล มีความรู้เรื่องทะเล ทั้งชีวิตวิถีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลอยู่กับทะเล อยู่กับ
เรือเป็นเรื่องใหญ่
ปัจจุบันผมคิดว่าความแตกต่างระหว่าง ๒ กลุ่ม มีบริบทแตกต่างกันไปหน่อย ขณะที่คนกะเหรี่ยง
ถูกบุกรุกคุกคามจากภัยพัฒนาสมัยใหม่น้อย ผลกระทบทางวัฒนธรรมครอบงาหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็ยังมีน้อย การ
คมนาคม การสื่อสารต่างๆ ก็รู้สึกว่าไปลาบาก เทียบกับทางพี่น้องชาวเลภาคใต้ ซึ่งตั้งแต่พังงา ภูเก็ต กระบี่
เดี๋ยวนี้เป็น พื้น ที่ที่ถูกกระแสพัฒ นาเศรษฐกิจสมัยใหม่ การท่องเที่ยว ได้ว่าเป็นกระแสที่เชี่ยวกราก ส่งผล
กระทบเป็ นอย่ างยิ่ งกับ พี่น้ องชายฝั่ งโดยเฉพาะชาวเล ดังนั้นกระแสการตั้งรับอย่างรวดเร็ว พี่น้ องชาวเล
ค่อนข้างจะมีปัญหามาก จากที่อยู่บ้ านห้ วยหิ นลาดในไม่เคยถูกไล่ ที่อยู่ แต่ปัก ษ์ ใต้ช าวเลถูกไล่ที่อยู่ทั้งทาง
โดยตรงและทางอ้อม ทั้งโดยเรื่องราวต่างๆ ที่เราทราบอยู่แล้ว
ดังนั้นผมคิดว่า ประเด็นที่สาคัญของพี่น้องชาวเล คือการต่อสู้กับภัยอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมก็ถูกคุกคามมาก คนที่เป็นชาวเลอยู่นี่ก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยใน
เชิงวัฒนธรรม ในเชิงการทามาหากิน วิถีชีวิตแม้กระทั่งความคิดพิธีกรรมต่างๆ โดยที่กะเหรี่ยงยัง ดีอยู่ ยัง
สามารถพัฒ นาวิถีชีวิ ตของเขาต่อ ยอดขึ้ น ไปได้ ความเชื่ อมั่ นผมเองคิดว่ าพี่น้อ งชาวเล ก็แ กว่งพอสมควร
เพราะว่าที่ผ่านๆ มาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็มักจะถอยร่น ถอยร่นทั้งที่ดิน ที่อยู่อาศัย ถอยร่นทั้งที่ทามาหา
กิน ถอยร่นในการใช้ทรัพยากรบางอย่าง ทั้งการหนุนช่วยจากทรัพยากรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ก็ยงั ลงไม่ลึกมากนักเหมือนวิถีชีวิต หัวจิตหัวใจของชาวเล ทานองเดียวกันการเป็นชาวเลชนกลุ่มน้อย
ผมเองคิดว่าหัวจิตหัวใจของพวกเขานั้น แน่น แข็งแรง แล้วเป็นผู้ต่อสู้ แต่อีกมิติหนึ่งการต่อสู้กับคนภายนอก
ต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจใหม่ อิทธิพลใหม่ เขาก็จะต้องนิ่งเงียบ เป็นคนที่รักสงบ ผมคิดว่าอันนี้เป็นทั้งจุดดีแล้วก็
เป็นทั้งจุดอ่อนที่จะสามารถรุกคืบไปข้างหน้า หรือถูกโจมตีได้ง่าย และผมคิดว่าคงไม่พูดยาวนักแต่คิดว่าพี่น้อง
ชาวเลมีความส าคัญอย่ างยิ่ งที่จ ะต้องเรี ย กสิ่ งที่เป็นจุ ดเด่นของตนเองกลั บคืนมาอย่างรวดเร็ว แล้ ว ก็ต้อ ง
ประสานกลุ่มต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น จุดเด่นของพี่น้องชาวเลที่สาคัญคือเรื่องความรู้เรื่องทะเล เรื่องการทามาหา
กิน ทุกซอกมุมของทะเล ตั้งแต่พังงานจนกระทั่งไปถึงสตูล ผมคิดว่าในรายละเอียดพี่น้องชาวเลรู้เยอะ ใน
กระแสในการทามาหากินเขากาลังสูญเสี ย พื้นที่ทามาหากินทางทะเล โดยการประกาศเขตอุทยานฯ บ้าง
ประกาศเขตพิเศษบ้าง นักท่องเที่ยวไปเยอะ ทามาหากินไม่ได้บ้าง พื้นที่ที่เคยทามาหากินสัตว์น้าสมบูรณ์ก็ถูก
ประกาศเป็นพื้นที่ที่ห้ามทาการประมง
๔๓

ผมคิดว่าเรื่องนี้เราดูในประกาศของคณะรัฐมนตรี ผมคิดว่าถ้านามาสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง ผมคิดว่า
น่าจะทาได้เพราะว่าชาวเลกระจายอยู่ไกลก็จริง อยู่ห่างกัน แต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่ เป็นกลุ่มเรียกว่ามีบริบท
ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน แต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่จะต้องทาทั้ง ๒ ส่วนก็คือ หนึ่ง ในพี่น้องชาวทะเลเองต้องสร้าง
ความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในตัวตนว่าเป็นชาวเลให้ม าก ปัจจุบันมันถูกบ่อนเซาะ จุดศักดิ์สิทธิ์ที่
เป็นจุดชาวเลนับถือเคารพก็ถูกรุกราน ถูกคือไม่ให้ความสาคัญ เขาจะไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ ก็ทาได้ยาก
ผมว่าจุดนี้จะเป็นเรื่องที่สาคัญมากพี่น้องชาวเลต้องสาแดงความมีตัวตนให้มีความชัดเจน ประเด็นที่สอง ผมคิด
ว่า ทุกส่วนของภาครัฐก็ดีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ดีน่าจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน โดยการเป็นโครงสร้างที่สาคัญ
ระดับท้องถิ่น แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าติดต่อกันไป ถ้าเราพูดกว่าเกิดไปก็ไม่
มีแอคชั่น
ท้ายสุดนี้ผมอยากจะเห็น โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นเรื่องที่เป็นจริง ให้
เป็นเรื่องที่ว่าอย่าเยิ่นเยื้อยาวนาน ยิ่งนานชาวเลยิ่งแย่ ไม่มีผลดีต่อชาวเลเลย ประเด็นที่สองก็คือว่าเราไม่รอ
อย่างเดียวแล้ว แต่พี่น้องชาวเลต้องเสนอ ต้องรุกแล้ว รุกในที่นี้ไม่ได้ทาแบบก้าวร้าว แต่รุกสาแดงให้เห็นว่ าสิ่งนี้
คือสิ่งที่เราอยากจะทา องค์กรท้องถิ่นต้องช่วย จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ตก็ดี ผมคิดว่าต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมใน
เร็ววันครับ ขอบคุณครับ
นางเตือนใจ ดีเทศน์ ขอต่อจากที่พี่พิศิษฐ์พูด วันนี้มีท่านวัฒนธรรมมากี่จังหวัดค่ะ เมื่อ ครู่เห็นท่าน
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่มา ท่านยังอยู่หรือเปล่าค่ะ แล้วพี่น้องชาวเลที่มาจากภูเก็ต ใครมาจากพังงา ใครมาจาก
กระบี่ แล้วท่านนายก อบต. นอกจากท่านนายก อบต.ลันตาแล้ว มาจากที่ไหนอีก มีไหมคะ ไม่ทราบว่ามาจาก
ที่ไหนอีกบ้าง อยากจะฝากอย่างที่พี่พิศิษฐ์เสนอว่าในระดับพื้นที่ พี่น้องชาวเลเองรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ท่าน
นายก อบต. นายก อบจ. วัฒนธรรมจังหวัด แล้วก็นักวิชาการ นอกจากสถาบันวิจัยสังคมแล้ว มีราชภัฏในพื้นที่
ที่ศึกษาเรื่องชาวเลด้วยไหม ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงจะทาให้ ภาคประชาสังคมที่จะหนุนช่วยแก้ปัญหาของพี่น้อง
ชาวเลทาให้ สาเร็ จ ตอนนี้เรื่ องไหนที่จะแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป เช่น หลั กสู ตรการศึกษา ได้มีการพัฒ นา
หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวเลไหม อยู่ในเครือข่ายที่จะถูกยุบเพราะอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยหรือ
เปล่า เรื่องการศึกษา พี่น้องที่มาหมู่บ้านไหนที่มีโรงเรียนบ้าง คุณครูหลีเป๊ะมีโอกาสไว้คุยกันอยู่ในวงย่อยนะคะ
เรื่องสัญชาติพื้นที่ไหนที่ยังมีปัญหาสัญชาติมากที่สุด เกาะสุรินทร์ยังไม่จบหรือคะ แต่ราไวย์ เหลืออีก ๔-๕
ครัวเรือน
คิดว่าถ้ามีคณะทางานชุดย่อยๆ ในแต่ละประเด็นก็อาจจะทาให้ข้อเสนอของพี่ พิศิษฐ์ เป็นจริงได้คือ
เจาะลึกไปในเรื่องของแต่ละกลุ่มปัญหา ดูส าเหตุของปัญหา แล้วหาทางแก้ไข อยากฟังเสียงท่านนายก อบต.
สักหน่อยค่ะว่าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านได้ดูมติ คณะรัฐมนตรีแล้ว ดูเป็นอย่างไรจะได้แผนที่ทา
จริงมีอะไรบ้างคะ
๔๔

นายนิรัตน์ หาญทะเล รองนายก อบต. ตาบลเกาะลันตาใหญ่ ในส่ วนของท้องถิ่นลั นตาใหญ่ มี
เฉพาะกลุ่มบ้านหัวแหลม บางส่วนกับบ้านสังกะอู้ที่อยู่ ในเขตพื้นที่ สังกะอู้ได้ปรับในเรื่องของการดารงชีพ
ตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการทากิน ในเรื่องเขตหวงห้าม เรื่องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ทาให้ความลาบาก และ
รายได้ลดน้อยลง ส่วนหลักๆ เหล่านี้ถ้าตามมติคณะรัฐมนตรีเขียนในเรื่องของการทามาหากินในเขตพื้นที่เกาะ
แก่งต่างๆ ถ้าให้มีการผ่อนปรนอนุโลมจริงๆ ทาได้กับส่วนเขตอุทยานฯ ไม่ว่าจะส่วนเขตอนุรักษ์ต่างๆ หรือเขต
อนุรักษ์ ในเขตชายฝั่งต่างๆ ที่เราได้ดาเนินการ ทาอยู่มาเป็นประมาณร้อยๆ ปีแล้วนะครับ รู้สึกเหมือนกัน ถ้า
ได้ผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษได้ก็คงจะไม่ยากเรื่องการดาเนินชีวิตอยู่ การทามาหากินในเรื่องรายได้ เกาะแก่ง
ต่างๆ ตอนนี้ก็ประกาศเป็นเขตอุทยานก็เกือบหมดแล้ว ก็ถือว่าช่องทางในเรื่องการทามาหากินทางทะเลก็คง
จะต้องถอย อุปสรรค์ต่างๆ ในเรื่องของการทามาหากิน เราก็ต้องออกไปนอกเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์ ก็เกิดการ
เผชิญปัญหาในเรื่องของเขตดาน้าลึก น้าหนีบอะไรต่างๆ นะครับ สาธารณสุขก็คงจะให้ข้อแนะนาและให้ความ
เข้าใจในเรื่องของการดาน้าลึก คือในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของการดาน้าคงจะได้พอสมควร แต่ว่าในเรื่องนี้
ประสบปัญหาในเรื่องทามาหากิน ลงน้าไปแล้ว ๔๐ เมตร ถ้าจะขึ้นมาแล้วลงไปอีกคงจะบอกว่าสักอีก ๒๐ นาที
นี่เป็นความเสี่ยงสูงกับการเสียชีวิตกับความพิการของชาวเล ถ้าผู้ชายพิการ ผมถือว่าแม่บ้านต้องเป็นกาลังหลัก
ที่สองก็ต้องดิ้นรนออกไปสู้ การสู้ การดาเนินชีวิตคงจะได้แค่การทางานรับจ้างต่างๆ ในโรงแรมต่างๆ ความรู้ก็
ไม่มี คงได้เป็นคนสวน หรือว่าซักผ้า คงได้แค่นั้น แต่การออกนอกพื้นที่จากบ้านสั งกะอู้มาศาลาด่านก็ต้องใช้
ค่าใช้จ่ายสูงนะครับ ไม่คุ้มนะครับ บางคนก็ไม่คุ้ม บางคนนั่งมอเตอร์ไซด์ไม่ได้ ถือว่าเป็นความลาบากแล้ว
สภาพต่างๆ ในเรื่องการดารงชีวิต เรื่องรายได้ก็ค่อนข้างที่จะลาบาก ทาให้การวางแผนครอบครัวคงจะได้น้อย
ในเรื่ อ งของการส่ ง ศึ ก ษาเล่ าเรี ย นของลู ก ภาคบั ง คั บ บางคนก็ ไ ด้ สั ก ประมาณ ๔๐ เปอร์เ ซ็ น ต์ หรื อ ๕๐
เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องการเรียนภาคบังคับได้ นอกเหนือจากนั้นก็ต้องออกไปทามาหากิน ในส่วนเหล่านี้ถือว่าเป็น
สังคมหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆ ในเขตพื้นที่ต่างๆ ก็มีคดีอยู่บ้างเป็นบางครั้ง บางส่วนที่โดนดาเนินคดีไป
ก็ดี ก็ถือว่าเป็นการดารงชีวิตอยู่ที่ อาจจะไม่ได้รู้ มีภูมิปัญญาเพียงแค่การออกทะเล แต่ในเขตหวงห้ามต่างๆ
บางครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเขตขนาดไหน ก็อาจะโดนเจ้าหน้า ที่จับกุมไปบ้างก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นส่วนด้ อย
โอกาสนะครับ
ถ้ามติคณะรัฐมนตรีมาแปรในภาคปฏิบัติได้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดี เป็นส่วนที่น่าภาคภูมิใจ ที่
ท่านคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นชนกลุ่มเล็กๆ ถือว่าเป็นชนกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรายังอยู่ใน
ประเทศไทย อยู่ในเกาะแก่งต่างๆ ในชายฝั่งต่างๆ สิ่งเหล่านี้อยากฝากคณะต่างๆ ไม่ว่าคณะวิจัยอะไรต่างๆ ก็
แล้วแต่อยากจะฝากว่า ท้องถิ่นกาลังผลักดันในเรื่องการแปรสภาพต่างๆ ให้เขากลมกลืนอยู่กันได้กับสังคมการ
ท่องเที่ยว กับสังคมที่เมืองกาลังจะเจริญ

๔๕

วันนี้ต้องต่อสู้ในเรื่องของรายได้ ต้องใช้จ่ายในเรื่องของอัตราค่าครองชีพที่สูง รายได้ก็คงจะมากเพราะ
ไม่มีความรู้ ท้องถิ่นก็พยายามผลักดันแปรวิกฤตให้เป็นโอกาสในเรื่องของวิถีชีวิตหลายวิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เขาอยู่กับบ้าน แต่เขาก็ให้มีรายได้ ท้องถิ่นในเรื่องนี้ ก็ทาตรงนี้ ให้พยายามอย่าให้เข้าไปเสี่ยงเรื่อง
การออกทะเล อาจจะเข้าไปในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ต่างๆ ท้องถิ่นก็พยายามจะให้เขาอยู่ในวงจรวิถีชีวิตของเขา
และให้อยู่ในสังคมนี้ได้
นางเตือนใจ ดีเทศน์ ปีนี้วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ถือเป็นจุดเด่นเพราะของกะเหรี่ยงยังไม่มีเรื่องนี้
เลย พี่น้องชาวเลเรามีแค่สามสิบกว่าชุมชน เราสื่อสารกันได้ทั่วถึง และสามารถจัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล
ได้ ซึ่งต้องไปผลักดันให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีถึง ๒๐ จังหวัด ประมาณสามพันชุมชน มากกว่าเราเป็นร้อยๆ
เท่า ให้เขามีศูนย์กลางที่จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทาให้เกิดแผนปฏิบั ติการตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้ ขอให้
กาลังใจทุกท่าน แล้วก็จะร่วมมือขับเคลื่อนแล้วจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเรียนรู้กันระหว่างมติ คณะรัฐมนตรี ๒
มตินี้ให้เกิดผลค่ะ
นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ ได้ฟังเรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนาจากครูแดงเตือนใจไปแล้ว จะเห็นว่า
ครูแดงจะยกกรณีของกะเหรี่ยงขึ้นมาเปรียบเทียบว่าจริงๆ แล้วกะเหรี่ยงก็ทางาน มีมติคณะรัฐมนตรีเหมือนกัน
มีแนวทางฟื้นฟูวิถีชีวิตเหมือนกั นกับชาวเล แต่ว่าปัญหาและอุปสรรคของกะเหรี่ยงและชาวเลแตกต่างกัน แต่
โดยเนื้อหาใจความก็คือ จะต้องการทางานขับเคลื่อนทั้งในระดับของชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐ จะต้อง
ทาอย่างจริงจังคล้ายๆ กัน อย่างไรก็ดีจะเห็นว่าถ้าพิจารณาให้ชัดเจน การพัฒนาไม่ได้คุกคามเฉพาะกะเหรี่ยง
หรือชาวเลเท่านั้น การพัฒนาก็เป็นความเจริญรูปแบบหนึ่ง โลกเรานี้ก็วิวัฒนาการมา คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรา
ไม่เอาการพัฒนาเลย หรือว่าเราไม่เอาถนน เรายังจะเป็นถนนลูกรังอยู่จะไม่เอาถนนคอนกรีตอะไรอย่างนี้ เราก็
ไม่อาจสามารถที่จะปฏิเสธการพัฒนาหรือความเจริญรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่า การที่เราจะ
สามารถปรับตัวหรือว่าอยู่ร่วมกันกับการพัฒนา น่าจะเป็นมิติที่น่าสนใจที่ได้มาคุยกันในวันนี้ จะสามารถอยู่
ร่วมกับการพัฒนาได้อย่างไร ให้เกิดความสมดุลโดยที่วิถีชีวิตของเราก็ยังดาเนินอยู่ได้ การพัฒนาก็มีอยู่ การ
ท่องเที่ยวก็มีอยู่ เราก็ไม่สามารถทีจะเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้
นางสาวสรินยา คาเมือง ลาดับ ต่อไปเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม ในหัว ข้อ จุดแข็ง สิ่งที่
ประสบความสาเร็จของแต่ละภาคส่วน จะมีการแบ่งกลุ่มร่วมคิดร่วมระดมสมอง เมื่อเช้า อ. นฤมลฉายภาพให้
เห็นความร่วมมือของภาคีภาคต่างๆ ที่สาคัญ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาชน และ สื่อมวลชน ความ
ร่วมมือของภาคีหลักทาให้เกิดการเสริมพลังของมติ ครม. สามารถขับ เคลื่อนจนนาไปสู่การยกระดับในการ
ขับ เคลื่ อนได้ ภาคบ่ ายเราจะมาระดมความเห็ นกัน ว่าจุดแข็งของแต่ ล ะภาคส่ ว น อะไรคือสิ่ งที่จะประสบ
ความสาเร็จในการทางานของท่าน ขอแบ่งกลุ่มสามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๕

๔๖

จังหวัด กลุ่มที่ ๒ ประกอบไปด้วยผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะลันตา ผู้แทนจาก
สถานีพัฒนาป่าชายเลน หน่วยรักษาความปลอดภัยจากทะเล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวลันตา
กลุ่มที่ ๓, ๔ ชาวเล และภาคประชาชน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
I. หัวข้อ จุดแข็ง/สิ่งที่ประสบความสาเร็จของแต่ละภาคส่วน
กลุ่มที่ ๑ เจ้าหน้าที่จากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๕ จังหวัด
เรียนท่านอาจารย์จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และพี่
น้องชาวเล ผู้นาชุมชน ผู้ดูแลจากส่วนราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ที่
ได้มามีโอกาสพูดคุยกันในวันนี้
วัน นี้ได้รั บเกีย รติเป็น กลุ่มแรก ในฐานะที่เจ้าภาพอาจจะเห็ นว่าเป็นฝ่ ายเลขานุการในระดับพื้นที่
จังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสตูล ที่มีพี่น้องชาวเลอาศัยอยู่ เราไม่รู้สึกว่าแปลกหน้า
แปลกตาเลยว่าพี่น้องชาวเล ในส่ วนของวัฒนธรรมจังหวัดเรามีความสัมพันธ์อันดีกันอย่างมาก โดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดประเมินกันเองโดย
ประเด็นทางโจทย์ที่ให้มาก็คือสิ่งที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดคิดว่าตนเองทาแล้วประสบความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี ขอนาเรียนประเด็นแรกว่า บทบาทของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นมีอยู่ ๒ บทบาท บทบาทแรกคือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิต
ชาวเลจังหวัด มีหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด โดยมีประธานเป็นผู้ว่า ราชการจังหวัด บทบาทที่
สองเป็นผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนของศู นย์มานุษยวิทยาฯ ซึ่งทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ในทั้งสองบทบาทนี้ เรามีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์ออกมาเยอะแยะแล้ วว่ามี
จุดอ่อน จุดแข็ง มีโอกาส มีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย เนื่องจากมีโจทย์หลายโจทย์
โจทย์แรกที่เราคิดว่าเราสาเร็จ เรื่องแรกก็คือ เราคิดว่าเราสาเร็จเนื่องจากว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนต้อง
ยอมรับว่า ประเด็นแรกจุดประกายว่าทุกภาคส่วนเริ่มมาให้ความสนใจในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลนั้นเกิดขึ้นจาก
มุ ม มองด้ า นวั ฒ นธรรม เราเกิ ด มุ ม มองด้ า นวั ฒ นธรรม ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมพี่ น้ อ งชาวเลว่ า มี
ความสาคัญ มีลักษณะโดดเด่น เป็นสิ่งสาคัญเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งชาวไทยทั่วประเทศ ต้องหันกลับมามอง โดยจุด
ประกายเรื่องแรกคือความสาคัญทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมของพี่น้องชาวเลที่เราต้องกลับมามอง เหตุนี้เองที่ทา
ให้กระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็นเจ้าภาพ เพราะโดยธรรมชาติของเรา ใครเป็นคนเสนอคนนั้นต้องรับ กระทรวง
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วัฒนธรรมให้ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม ให้ความสาคัญกับพี่น้องชาวเล ขึ้นมาก่อนเป็นหน่วยงานแรก ก็จึง
ต้องรับเป็นฝ่ายเลขานุการในการที่จะต้องขับเคลื่อนฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลในภาคใต้ ข้อที่สองนั้นในประเด็น
เดียวกันนะคะ ข้อที่สามคือสิ่งที่เราทาสาเร็จ คือว่าในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัด เรามีศักยภาพในการที่จะ
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ต้องมองในบทบาทที่สอง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดในภาคใต้ ไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับการยอมรั บจากผู้ว่าราชการจังหวัด
จากกลุ่มจังหวัดว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะเสนอแผนงานและยุทธศาสตร์ในการของบประมาณในการ
สนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด จังหวัดได้ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ส่วนนี้เราขอนาเรียนว่า
ทั้ง ๕ จังหวัดไม่เคยนิ่งนอนใจเลย เราใช้เวที ทั้ง ๒ เวที มาของบประมาณในการดาเนินงานภารกิจในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับทางด้านวัฒนธรรมทั้ง ๕ จังหวัด ซึ่งพี่น้องชาวเลก็เห็นอยู่แล้วว่ามีหลายโครงการด้วยกันที่เรา
ดาเนินการอยู่ในพื้นที่ปีหนึ่ง ได้งบประมาณกลุ่มองค์การจังหวัดหลายล้าน แต่ละจังหวัดตั้งงบประมาณของ
ตัวเองอยู่ จังหวัดหนึ่งก็ล้านกว่าๆ บางจังหวัดก็สามล้าน ซึ่งทากันอยู่
ส่วนหนึ่งที่ทาให้เราประสบความสาเร็จก็คือ นอกจากที่เราได้รับงบประมาณมาสามทางด้วยกัน คือ
ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการดูแลจากกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณมาจากจังหวัด
ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณมาจากกลุ่มจังหวัด เราได้ดาเนินการส่งเสริมในส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้
ให้พี่น้องชาวเล เราถือว่ากิจกรรมที่เราทาในกิจกรรมในพื้นที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวเล
ที่ พั ง งา ไม่ ว่ า จะเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ที่ ภู เ ก็ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ สั ง กะอู้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การส่ ง เสริ ม
ศิล ปะการแสดงอั ตลั กษณ์ของชุมชนที่ทาทั้ง ๕ จังหวั ด นั้น เราถือได้ว่ าเราทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ แทน
กระทรวงในระดับจังหวัดนั้นเต็มความสามารถแล้ว แล้วนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาแล้ว จริง ๆ
งานหลักที่เรารับผิดชอบในส่วนของภาษาก็เป็นส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมจังหวัด ไม่ได้ละเลยที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษา ซึ่ง
เราได้จัดทาชุดการเรียนรู้ภาษาอู รักลาโว้ย แล้วก็เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่สอนให้กับชุมชนชาวเลอาศัย
อยู่ โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ก็คงต้องแจกไปทุกโรง
นอกจากนั้นแล้วมุมมองของเราคือว่า เราได้ขอรับงบประมาณในการสนับสนุนส่วนที่เป็นโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นอกจากวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนอันดามันแล้วนั้น เน้นทุกๆ จังหวัด เน้ น
ด้านการท่องเที่ยว เราได้จากประเด็นยุทธศาสตร์ นี้ เราได้เสนอโครงการเข้าไปว่าขอรับงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวเลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน ซึ่งได้รับงบประมาณมาเยอะ
พอสมควรที่เราขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ นั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าในภารกิจตรงนั้นเราทาสาเร็จ
แล้วเราประเมินตนเองด้วยว่า หลายๆ เวที พี่น้องชาวเลได้ให้กาลั งใจสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
น้องๆ วิชาการวัฒนธรรมอาเภอที่ปฏิบัติงานที่อาเภอว่าจริงอยู่ว่าวัฒนธรรมจังหวัดไม่ได้รวย มีงบประมาณ
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มากมาย อย่างน้อยวัฒนธรรมจังหวัดก็มีน้าใจ ในทุกๆ ครั้งที่พี่น้องชาวเลมีกิจกรรม งานประเพณีมีกิจกรรมใน
ชุมชน ในครอบครัว เราก็ไปเยี่ยมเยียนกัน เราประเมินตนเองว่า เราได้รับความพึงพอใจในระดับมาก นั่นคือ
ประเด็นหลักๆ ที่คิดว่าส่วนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เราได้ทาหน้าที่สาเร็จแล้วในภารกิจระดับหนึ่ง

กลุ่ม ๒ ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาสังคม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะลันตา ผู้แทนจากสถานีพัฒนา
ป่าชายเลน หน่วยรักษาความปลอดภัยจากทะเล นายกธุรกิจการท่องเที่ยวลันตา
สวัสดีครับผมนายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ เป็นนายกธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา สมาชิกในกลุ่มที่ ๒
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสังคม กองทัพเรือ สมาคมท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แต่ละหน่วยงานที่
เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวเล ศูนย์พัฒนาสังคมก็จะจัดการอบรมอาชีพ เป็นโครงการซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ
หรือเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ในอีกโครงการหนึ่งคือเงินสงเคราะห์เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้
ที่มีรายได้น้อย ก็เป็นส่วนของศูนย์พัฒนาสังคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวเล อาจจะไม่ได้เป็นโครงการที่ให้กับ
ชาวเลโดยตรง แต่เป็นโครงการเปิดที่ชาวบ้านในโซนพื้นที่ในทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม แล้วมีชาวเลอยู่ด้วยส่วน
หนึ่ง
ในส่วนของกองทัพเรือ ส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวเลก็ คือ การให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา
ประสบภัยทางทะเล การจัดอบรมในเรื่องของโรคน้าหนีบที่เกาะหลีเป๊ะ และจะมีการจัดอบรมที่กระบี่เพิ่ม

๔๙

ชาวเลที่ดาน้าก็น่าจะรู้ว่าโรคน้าหนีบจะเป็นโรคของคนที่ดาน้าลึกเป็นระยะเวลานาน หน่วยพยาบาลในหมู่เกาะ
สุรินทร์ เป็นหน่วยที่อยู่ในส่วนของในเกาะสุรินทร์
ส่วนสมาคมท่องเที่ย ว สนับสนุ นวัฒนธรรมประเพณีงานพิธีล อยเรือ เราจะพยายาม ถ้าทราบข่าว
ล่วงหน้าเราพยายามที่จะเสนอเข้าในเฟสบุ๊ค เป็นเฟสบุ๊คของธุรกิจการท่องเที่ยว ภาพในส่วนหนึ่งของงานพิธี
ลอยเรือเพราะส่วนของชุมชนในด้านศาลาด่าน เราจะพยายามรวบรวมตั้งแต่การทาพิธีลอยเรือ ตั้งแต่ตัวเรือ
การแห่เรือ ไปจนถึงวันที่ทาพิธี เราอยากจะให้ชาวบ้านเองตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของตัวเอง
ผ่านทางที่อูรักละโว้ยมี แล้วเรามองว่าคนภายนอกรู้สึกอย่างไรกับวัฒนธรรมประเพณีนี้ เห็นได้ชัดว่ามีคนที่ชื่น
ชอบกับวัฒนธรรมประเพณีนี้ค่อนข้างเยอะ ขณะเดียวกันเคยคุยกับอาเภอว่าปีนี้เราจะจัดพิธีลอยเรือให้ใหญ่ขึ้น
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมของชาวเล ขณะเดีย วกั นก็ ต้ อ งคานึ ง ถึง ข้ อ กระทบที่ต ามมาในอนาคตว่ า
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม จะต้องมีอยู่ ไม่ถูกกลุ่มของรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาทาให้วัฒนธรรมดั้งเดิม
เปลี่ยนแปลง
โครงการหนึ่งของสมาคม ต้องการที่จะปรับปรุงบ้านของชาวเล เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพราะถือว่าการ
ทาให้ชาวบ้าน มีรายได้ของตัวเองแบบยั่งยืน อยู่ได้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นส่วนที่ทาให้ปัญหาหลายๆอย่างหมดไป
ด้วยตัวของชาวเลเอง แต่ในการนี้จะทาได้ ตัวชาวบ้านต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
และจะให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับตัวกิจกรรมนี้ได้อย่างไร ในการปรับให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคงไม่ได้ทา
ง่ายๆ แต่ว่า ได้มีการพูดคุยโดยเฉพาะกับคุณเดียวอยู่ตลอด ในมุมหนึ่งมองว่าในที่ประชุมแต่ละภาคส่วนจะ
มองเห็นว่า ชาวเลรู้สึกว่าตัวเองมีความด้อยโอกาส แต่ในมุมมองของการท่องเที่ยวมองว่าวิกฤตก็คือโอกาส
กลุ่มชาวเลน่าจะโชคดีกว่าพี่น้องชาวเขาในหลายส่วน อย่างน้อยอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยว
เพียงแต่ว่าจะพลิกโอกาสนี้ ใช้ประโยชน์จากการท่ องเที่ยว เพื่อมาทาให้คุณภาพชีวิตของชาวเลดีขึ้นอย่างไร
เพราะสังเกตเห็นว่าชาวเลอยู่แต่จะติดกับ ทะเล ไม่ว่าจะมีปัญหาที่ดินทากินอย่างไรก็ยังติดอยู่กับทะเล ใน
ขณะเดียวกันในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเลเอง ยังรักษาไว้ค่อนข้างดี
ในมุมมองที่ผมคุยในเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวทางตั้งแต่ปีนี้ในการที่
จะโปรโมทการท่องเที่ยว ในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิต สิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดยังเป็นพี่น้องชาวเลอยู่ดี ก็
ขึ้นอยู่ว่าชาวเลเองจะสามารถที่จะปรับสิ่งที่ตัวเองมีและจะทาอย่างไรที่จะทาให้มูลค่าของการท่องเที่ยวเข้ามี
ประโยชน์กับพี่น้องชาวเลเองในอนาคต
มีโปรเจคที่เคยคุยกับชาวเลก็คือการทาเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือแบบโบราณ คือเป็นแบบเรือพาย เมื่อ
เช้าที่ดูสไลด์ จะเห็นว่ามีเรือในลักษณะที่เป็นเรือพายที่บอกว่าในวันนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้ว มีการพูดคุยอยู่ว่ าใน
พื้นที่ในโซนของโต๊ะบาหลิว ศาลาด่าน เป็นจุดที่เหมาะสาหรับทาทริปพายเรือย้อนยุค ส่วนหนึ่งแค่พายไปชม
หมู่บ้ านเดิม พายไปชมตลาดศาลาด่านทางน้า หรือว่าพายข้ามฟากไปคลองข้างหลังของอาเภอ จุดนั้นมี
๕๐

ศักยภาพในการท่องเที่ยวในการใช้เรือพายค่อนข้างสูง ในมุมหนึ่งก็ใช้เรือในลักษณะของเรือพายดั้งเดิมได้ อีก
ส่วนที่คุยกันไว้คือ ถ้าสามารถปรับเอารูปแบบกราฟิกของเรือในการที่ใช้ประเพณีลอยเรือที่เป็นมังกร แต่ว่า
ไม่ได้ทาจากไม้ระกา คือมาแปรรูปแบบให้นามาเป็นเรือของการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาวเล
ในส่วนนี้เช่นเดียวกับกลุ่มมอแกนที่เกาะสุรินทร์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแตกต่างจากเรืออื่น พอมาให้เป็นกิจกรรม
ของเรือพายก็จะส่งผลดีกับการท่องเที่ยวที่จะเป็นรายได้หลักให้เข้ากลับมาในกลุ่มของชาวเล
โปรเจคของอุทยานแห่งชาติลันตา ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โครงการในอนาคตก็คือการ สร้าง
ความตะหนักในการพูดคุยกันกับชาวเล การมีชีวิตแบบพอเพียงแบบยั่งยืนอย่างเช่นเรื่องปัญหาทุกวันนี้ ไม้ที่มา
ทาเป็นอุปกรณ์การประมง หวาย หรือว่าไม้บางชนิดที่นามาประกอบพิธีลอยเรือ ในอนาคตจะทาอย่างไรให้
ชาวเลมีพื้นที่ที่สามารถปลูกไม้เหล่านี้ชดเชย แทนที่จะเอาในพื้นที่ในอุทยานอย่างเดี ยว และไม้ระกา ถ้ามีการ
สนับสนุนให้มีการปลูกมากขึ้น เพราะเท่าที่เห็นใช้จากพื้นที่อื่น แต่ไม่มีการปลูกเพื่อสาหรับไว้ใช้ในการประกอบ
พิธีในอนาคตเอง หรือในอนาคตอาจจะมีการพูดคุยว่าจะใช้ไม้อะไรแทนหวายในการทาไซปลา อุทยานกลัว
ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องการตัดไม้ ซึ่ งตอนนี้เป็นการอะลุ่มอล่วยกัน แต่ในอนาคตแน่นอนว่ามีการตัด
ปัญหาที่มีการอ้างสิทธิ จะทาให้เจ้าหน้าที่อุทยานลาบากด้วย ทางเจ้าหน้าที่เคยพูดคุยไว้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อุทยาน คือตัวอุทยานเป็นจุดท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่พี่น้องชาวเลมีโอกาสใช้เป็นพื้นที่ ทามาหากินใน
ลักษณะทุกการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเช่าเรือตกปลา หรือเป็นการพานักท่องเที่ยวไปดาน้า หรือแม้กระทั่งหลาย
คนที่เป็นลูกเรือสาหรับเรือท่องเที่ยว เช่น สปีดโบ๊ท
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการตัดไม้ทาลอบ เจ้าหน้าที่อุทยานมองว่า ส่วนใหญ่มาจากทางพื้นที่อุทยานแทบ
ทั้งนั้น ก็จึงอยากให้ชาวบ้านปรับวัสดุในการที่จะใช้ทาลอบ ที่จริงวัสดุของการทาประมง การใช้ลอบจับปลา
กระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมน้อยที่สุ ด และปัญหาในเรื่องของการหาหวายเป็นวัสดุในการทางาน หายากก็จริง
อย่างไรการใช้วัสดุทดแทนจากพี่น้องชาวเลใช้อยู่ตอนนี้คือเลี่ยงไม้ที่จะต้องใช้แทนหวาย ซึ่งเป็นไม้ตรงก็มีส่วนที่
จะลดลงได้

ในอนาคตทางอุ ท ยานฯ อยากจะเปิ ด เป็ น เวที พู ด คุ ย ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนร่วมกับพี่น้องชาวเล โดยองค์รวมที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวเล

๕๑

กลุ่ม ๓ ชาวเล และภาคประชาชน
สวัสดีค่ะ นางแสงโสม หาญทะเล ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ตั้งอยู่บนเกาะหลีเป๊ ะ เป็นชาวเล เชื้อ
สายชาวเล น้าสกุลหาญทะเล สาหรับกลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มของชาวเลซึ่งได้รวบรวมจุดแข็งจุดอ่อน หลั งจากมีมติ
คณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น จะรายงานเรื่องจุดอ่อนของชาวเลก่อน จุดอ่อนข้อที่ ๑
๑. เรื่องที่สาคัญมากที่สุดที่เป็นปัจจัยสาคัญผลักดันสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาก็คือ เรื่องที่ดิน เพราะว่า
ชาวเลยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด ทั้งที่เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม และที่ดินที่ที่

๕๒

เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเอง ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่แน่นอนว่าเป็นของชาวเล จึงทาให้ส่วนนี้เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ ซึ่ง
ทาให้เกิดผลอื่นๆ ตามมา
๒. พื้นที่ทากินแคบลง มีการรุกล้า โดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเลมีการประกาศเขตป่าสงวน มีการประกาศ
เขตอนุรักษ์ต่างๆ ทาให้เกิดผลกระทบต่อชาวเล เพราะว่าชาวเลจะทาอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งไม่ ได้ออกไป
ทะเลไกลมากมากมาย จะทากินอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เมื่อมีการประกาศเขตอนุรักษ์ต่างๆ ทาให้พื้นที่ทากินแคบ
ลง
๓. เหมื อ นข้ อ ที่ ส องมี ก ารประกาศเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เ พิ่ ม แต่ อั น นี้ เ ป็ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ ผ่ า นการ
ประชาคมกับ ชาวบ้ านในพื้น ที่โ ดยเฉพาะชาวเล มีการประกาศตามหน่ว ยงานต่างๆ ที่เขารับผิ ดชอบ เขา
ประกาศเกิดขึ้นมากมาย แต่ว่าในจริงๆ แล้ว ก่อนที่จะประกาศเขาควรจะสารวจ ควรจะทาประชาคมกับชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อที่จะประกาศให้ อย่างที่ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลย
๔. สุ ส านสถานที่ป ระกอบพิธีกรรม โดนรุกไล่ เป็น ปัญหาในพื้ นที่ส าหรับพี่น้องชาวเลหลายพื้นที่
โดยเฉพาะสุสาน สาหรับเกาะหลีเป๊ ะเอง ไม่มีที่ที่จะฝังศพแล้ว ตอนนี้ก็ต้องไปฝากฝั่งที่แถวอาดั ง สาหรับเกาะ
หลีเป๊ะนี่ไม่มีที่จะฝั่งศพแล้ว สาหรับพื้นที่อื่นๆ ก็คงจะประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกัน
๕. การเดินทางไม่สะดวก สาหรับองค์กร หรือหน่วยงานมูลนิธิต่างๆ ที่จะยื่นมือมาช่วยชาวเล แต่
ประสบปัญหากับการเดินทาง การคมนาคมที่ไม่สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆ เช่น เกาะบูโหลน
เกาะหลีเป๊ะ เกาะสุรินทร์ ทาให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างยากลาบาก ไม่ค่อยได้เต็ม
ประสิทธิภาพ นี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือชาวเลได้เต็มที่
๖. พี่น้องชาวเลบางส่วนยังมีบัตรเลข ๐ อยู่ ซึ่งไม่ได้รับสิทธิของคนไทยโดยตรง ยังเป็นบัตรเลข ๐ อยู่
ยังไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลได้เต็มที่
๗. องค์กรของรัฐมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว โดยไม่คานึงไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
สาหรับชาวเลยกตัวอย่างของเกาะหลีเป๊ ะ ไม่ว่าจะหน่วยงานไหน ไปถึงปุ๊บประชุมผู้ประกอบการร้านค้าอย่าง
เดียว แล้วไหนล่ะชาวเล คนที่อาศัย อยู่ร้อยปี ไม่ได้พัฒนาเลย ไม่ได้เรียกประชุมเลย ถึงจะเรียกชาวเลเข้า
ประชุมแต่ก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการทั้งนั้น งบอะไรจะลงไปก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการทั้งนั้น ก็เลยทาให้
ชาวเล ไม่ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ควร
ไม่มีงบประมาณในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของชาวเล ไม่มีหน่วยงานโดยตรงที่จะมาช่วยฟื้นฟู
ประเพณีและวัฒนธรรม ตอนนี้หน่วยงานรัฐก็ให้วัฒนธรรมจังหวัดจัด สรรงบมา แต่ว่าในแต่ละปีก็จัดสรรไม่
เพียงพอ ไม่ว่าจะประเพณีลอยเรือต่างๆ บางพื้นที่ก็ไม่มีงบประมาณมาช่วยเหลือชาวเล
นางเตือนใจ ดีเทศน์ สนใจเรื่องด้านหลักสูตรของชาวบ้านมีเรื่องด้านอะไรบ้าง แล้วโรงเรียนนี้มีถึง
ระดับชั้นไหน เรียนจบแล้วไปเรียนอะไรต่อ
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นางแสงโสม หาญทะเล สาหรับจุดแข็งของเกาะหลีเป๊ ะคือ เมื่อคุณครูเรียนจบแล้วจะกลับมาที่บ้าน
เลย คือไม่ได้ไปไหนแล้ว จะอยู่ที่บ้าน ทีนี้จะทาอย่างไร เมื่อในโรงเรียนนี้มีนักเรียนที่เป็นชาวเลเกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆ ก็คือ จุดอ่อนของเกาะหลีเป๊ะก็คือ ประเพณีและวัฒนธรรมเริ่มเสื่อมโทรม
ในอานาจหน้าที่ของเรา ซึ่งเราเป็นครูเราจะทาอะไรได้บ้าง ก็มาคานึงถึงหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งเป็นงานวิจัยของ
ดร.สุพิน มีตั้งไว้ในโรงเรียน จากจุฬาลงกรณ์ด้วย UNDP ด้วยค่ะ
มีหลักสูตรท้องถิ่นตั้งไว้ แล้วเรากลับมา มีครูคนอื่นสอนอยู่แล้ว เขาย้ายไป ดิฉันรับผิดชอบเด็กอนุบาล
ตอนนั้นตาแหน่งครูอนุบาลมีแค่คนเดียว คุยกับผู้อานวยการว่าจะทาอย่างไรที่เราจะได้รับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่การช่วยเหลือชาวเลตรงนี้ ก็คุยแล้วตกลงปรากฏว่า เราต้องทิ้งอนุบาลไปแล้วก็ให้ครูชาวเลอีกคนที่เป็น
ครูพี่เลี้ยงเขาช่วยสอนอนุบาลแทน ก็คือช่วยเหลือลูกหลานอนุบาล ส่วนดิฉันเองก็มารับผิดชอบในส่วนของวิชา
ความรู้ท้องถิ่น แล้วผลักดันให้เป็นวิชาอัตลักษณ์ชาวเล ซึ่งใช้สอนในระดับ ป.๑ -๖ แต่ปัจจุบันของปีนี้เราก็เปิด
เพิ่มขึ้นถึง ม.๓ ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนประมาณ ๒๔๐ คน ซึ่งเนื้อหาสาระจะแบ่ง
ตามลาดับของนักเรียนก็จะแบ่งความยากง่ายตามลาดับ ซึ่งคุณครูเองก็รับผิดชอบในหลักสูตรนี้ แล้วจะจัดแบ่ง
ความยากง่ายในแต่ละระดับ ในเนื้อหาหลักสูตรนี้ จะมีประวัติความเป็นมาของชาวเล วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม ภาษา การละเล่นต่างๆ จะมีเนื้อ หาครอบคลุมทุกอย่างเลยสาหรับชาวเล รวมทั้งการสอนใน
แนวทางการพัฒนา แนวการดาเนินชีวิต คือว่าสอนให้นักเรียน เรียนรู้จากการดาเนินชีวิต เพื่อสอดคล้องกับ
การพัฒนา ไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งโรงเรียนนี้นอกจากจะมีหลักสูตรอั ตลักษณ์ของชาวเลแล้ว ก็ยังมี
หลักสูตรมักคุเทศน์น้อย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรอัต ลักษณ์ชาวเล เมื่อเขารู้ประวัติของเขาแล้ว เขาก็จะทา
หน้าที่เป็นมักคุเทศน์คอยรับนักท่องเที่ยวที่คอยมาเยี่ยมชมโรงเรียน เขาจะช่วยอธิบายความเป็นมาของชาวเล
นี่คือที่สาคัญหลักๆ และที่เปิดหลักสูตรนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ความรู้เดิมๆ ของชาวเล ประวัติความเป็นมาของชาวเล
ได้สูญหายไป ปัจจุบันนี้ถ้าถามเด็ก ว่าเด็กชอบไหม เด็กชอบร้อ ยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เด็กชอบวิชานี้มาก ก็คือเป็น
เรื่องที่เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว เรียนรู้เรื่องของตัวเอง
สาหรับจุดแข็งหลังจากเกิดมติ คณะรัฐมนตรี เกิดการทางานเชื่อมกันเป็นเครือข่ายของชาวเล ทาให้มี
การรวมกลุ่มกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา ต่อไปใช้วัฒนธรรมนาหน้าในการแก้ไขปัญหา เกิดงานรวมญาติชาติพันธุ์
ชาวเลเป็นจุดแข็งตรงนี้ มีการเกิดกองทุนในหมู่บ้านเกิดขึ้น โดยจัดตั้งชาวเล ซึ่งจะช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การได้รับการสนับ สนุนทางด้านวิชาการไม่ว่าจะหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานเอกชน
หน่วยงานทางภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาทาการวิจัย โดยเฉพาะมูลนิธิต่างๆ ที่เข้ามาช่วยให้เราได้มีจุดยืน
ในตรงนี้ มีบัตรเสมือนราษฎรไทย หลังจากนั้นชาวเลบางส่วนก็ได้รับบัตรประชาชนเหมือนราษฎรไทยเลย มี
ประเพณีลอยเรือ ซึ่งเป็นปะเพณีสาคัญของชาวเล นี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง นี่เล่าสาหรับของเกาะหลีเป๊ะ ในชุมชน
ให้ความสนใจมาก ช่วยเหลือในงบประมาณ ช่ว ยเหลือในพิธีกรรมต่างๆ ของประเพณีลอยเรือ แม้กระทั่ ง
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ต่างชาติก็ต้องบินกลับมา นี่คือเกาะหลีเป๊ะ ในท่ามกลางประเพณีลอยเรือ ท่ามกลางที่ได้รับความสนใจมากมาย
และการขนานนามความศักดิ์สิทธิ์ของโต๊ะคีรี ทาให้เอกชนเข้ามารุกล้า ในพื้นที่ศาลโต๊ะ คีรี รุกล้าหมายถึงว่ามา
แย้งที่เซ่นไหว้โต๊ะคีรี จนกระทั่งชาวเลไม่อยากเข้าไปเบียดเข้าไปแย้ง ก็มีปัญหาตรงนี้
ชาวเล เรื่องอนุกรรมการ ๒ ชุด ที่ตั้งก็มีส่วนร่วมจากพี่น้องชาวเลอยู่ด้วย นี่ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่ง
ครับ เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีครับ ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งครับ
นายวาสนา ย่าแหน ขอเสริมเรื่องการรุกล้าปัญหาพื้นที่ทากินของชาวเล พื้นที่หากินจะมีแนวเขต
พาณิชย์กับชายฝั่ง ซึ่งพาณิชย์จะเข้ามาตลอดเลย รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ๓ ไมล์ทะเลเป็นประจา โดยเฉพาะ
ช่วงที่คลื่นลมแรงกุ้ง ปลาใต้ทะเลขึ้นมาหมด อวนลาก ลากทีเดียวหมดเกลี้ยง เรื่องการประกาศพื้นที่ใหม่ อันนี้
รายละเอียด ผมก็ได้มาจากพี่น้องชาวเลอีกทีว่า มีการประกาศพื้นที่บางจุดชายฝั่งว่าห้ามทาประมง อนุรักษ์ไว้
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว โดยที่ไม่ได้ ผ่านการทาประชาพิจารณ์ หรือประชาคมกับชาวบ้าน แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้ เอา
ลอบเอาอวนไปวาง สุดท้ายโดนเก็บไปเอาไปตั้งไว้ที่หน่วยงานแล้วประกาศให้เจ้าของมาเอาคืน เป็นการรุกล้า
พื้นทีช่ าวเลเหมือนกันในความรู้สึกของชาวบ้านเพราะเป็นพื้นที่ทามาหากินเก่า
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ข้อสังเกตที่เห็นคือการเอาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น มาพลิกให้เป็นต้นทุนในการ
ทาการเคลื่อนไหว เราจะเห็นว่าชาวเลมีภูมิรู้ภูมิปัญญาเยอะ เราก็พลิกภูมิรู้มาขับเคลื่อนต่างๆ ได้ต่อไป เช่นการ
ทาหลักสูตรท้องถิ่นครับ
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กลุ่ม ๔ ชาวเล และภาคประชาชน
กลุ่มที่ ๔ คล้ายๆ กับกลุ่มที่ ๓ แต่ก็มีจุดเสริมนิดหน่อย จุดแข็งของกลุ่มที่ ๔ จะเน้นเรื่องประเพณีและ
วัฒนธรรม ในแต่ละพื้นที่ เรามีเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมลอยเรือ ประเพณีลอยเรือที่เด่นของชาวเล คือจุ ด
แข็ง
มีการทาบุญเดือน ๕ เป็นการทาบุญที่ชาวเลจะไหว้ผีบรรพบุรุษ ทุกคนจะต้องกลับมาที่บ้านของตนเอง
ถือว่าเป็นประเพณีที่สาคัญที่สุด ยิ่งกว่าลอยเรืออีก นี่คือสิ่งที่สาคัญ และยังเหนียวแน่นทุกปี
ไหว้หลาเดือน ๔ ของมอแกลน พวกเขาก็มีพิธีที่คล้ายๆ กับชาวเลเหมือนกัน
ทาบุญเดือนสิบทาบุญ พิธีกินบุญของมอแกลน
เดือนหาบเดือน ๓ แต่ของชาวเลที่อูรักลาโว้ยที่ลันตา เมื่อก่อนเคยมี แต่ตอนนี้หายสาบสูญไปแล้ว
เพราะว่าพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ณ ตรงนั้นเคยเป็นพื้นที่นอนหาดของชาวเลเมื่อก่อน แต่
ตอนนี้โดนประกาศเป็นเขตอุทยาน พวกเราก็ไม่สามารถที่จะทาพิธีได้ ก็เลยตัดเรื่องพิธีนอนหาดไป
ไหว้เสาหล่อโบงของมอแกลน ต้องให้ป้าลาภกับพี่ห้องอธิบายต่อว่าพวกเขาไหว้เสาหล่อโบงอย่างไร
พิธีกรรมนี้ จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือเรามีศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว ที่เราเคารพนับถือและโต๊ะบุหลง และแหลมทึง และ
ดาโต๊ะต่างๆ แต่ในอนาคตไม่แน่ แต่ในทุกพื้นที่ ยังไม่มีพื้นที่ที่กั้นเขตให้พวกเรา ต่อไปข้างหน้า พื้นที่ที่ผมพูด
ตรงนี้อาจจะไม่มีโต๊ะต่างๆ เพราะว่าโดนการท่องเที่ยวเข้ามา หลายๆ พื้นที่ที่กาลังบุกรุก พวกนี้ก็อาจจะต้อง
หายไป นอกจากว่าหน่วยงานเข้ามาช่วยกั้นเขต กั้นพื้นที่ให้ยังอยู่ ให้พวกเราได้เคารพกันต่อไป จุดแข็งอีกอย่าง
คือ รองแง็ง ทุกพื้นที่ชาวเลจะมีรองแง็ง และรามะนา และราวงทุ่งสามห้องของบ้านสังกะอู้
เรื่องที่อยู่อาศัยชาวเล เมื่อก่อนที่บ้านสังกาอู้ เข้าไปทางานอยู่คือเป็นที่ดินพระราชทานประมาณ ๒๓
แปลง ที่ถูกทางอาเภอเอาไปบอกว่าจะออกโฉนด นส.๓ ให้แล้วก็หายไปประมาณ ๖ ปี แล้วก็ไปถามที่อาเภอก็
บอกว่าโดนปล้นไปกับรถ ผมได้คาตอบมาอย่างนั้น ก็ไปตาม ก็มีเพื่อนชาวเลอีกคนหนึ่งที่เข้าไปตามที่จังหวัด
แล้วก็เอาโฉนดที่จังหวัด แล้วก็ได้ออกเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้กลับมาเป็นพื้นที่ของชาวเลปกติ ถือว่า
เป็นความเข้มแข็งอีกอย่างหนึ่ง เพื่อนชาวเลมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ที่ดิน ที่ทากินเรา คือ ที่ทากิน เรามีที่ซ่อมเรือ
แต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่แน่ใจ ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวก็ยังเป็นเขตป่าชายเลนที่ ๒๙ ยังคงรอเอกสารสิทธิจากชุมชน
ที่นโยบายรัฐบอกว่าจะออกให้ แต่ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ที่จะให้เราได้อยู่อย่างมั่นคง ส่วนที่ขุมเขียว ที่จอดเรือที่
ขุมเขียว พิธีกรรม เปลว ที่ขุมเขียวก็ได้แบ่งสันปันส่วนเป็นที่เรียบร้อย ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งที่ได้
อนุมัติ เราได้มาประกอบพิธีกรรมและเป็นเปลวของเรา แบ่งปันส่วนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็มีที่
จอดเรือเหมือนกัน จุดแข็งอีกอย่างของพวกเราคือมีวิถีชีวิตของชาวเลที่สังกะอู้ ที่บ้านศาลาด่าน ในไร่ โต๊ะบา
หลิว ที่ยังเป็นวิถีชีวิตดั้ งเดิมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ดู แต่ผลที่ได้คือนักท่องเที่ยวได้เข้ามา เราไม่ได้อะไรเลย ณ
ตอนนี้พยายามจัดการอยู่ จุดแข็งอีกอย่างหนึ่ง เราจะเห็นพิธีกรรมต่างๆ จะมีพี่น้องของเราเข้ามาร่วมเยอะแยะ
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ความสามัคคี การที่เรารักสงบก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็การช่วยเหลือแบ่งปันกันก็ยังภูมิใจในสิ่งนี้
อยู่ มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ และมีความเคารพต่อผู้อาวุโส เพราะมีจิตสานึกต่อผีบรรพบุรุษของเราที่ยัง
มีจิตวิญญาณ แล้วก็นับถือกัน
จุดอ่อนที่เกิดขึ้นคือขาดความรู้ ความมั่นใจในตัวเอง นี่คือสาคัญที่สุด และความกลัว ครั้งก่อนที่เข้าไป
ทางานที่สังกะอู้ ทราบไหมว่าผมเข้าไปครั้งแรกผมประสบความล้มเหลว เข้าไปคุยกับพี่น้อง พี่น้องปิดประตู ไม่
ยอมคุย หาว่าผมเป็นคนแปลกหน้า แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น การขาด
การเข้าสู่สังคมภายนอก นี่คือส่วนสาคัญเลย เมื่อก่อนคนแก่ๆ ที่อยู่ในเกาะลันตาบอกตรงๆ ไม่เคยไปกระบี่เลย
คือสังคมภายนอกไม่เคยได้รับรู้ว่ามีความเจริญขนาดไหน แล้วก็เกิดที่นี่แล้วตายที่นี่ นอกจากรุ่นหลังๆ ที่ได้เข้า
ไปในตัวเมืองกระบี่ การศึกษาก็สาคัญ การศึกษาถือว่าเป็นจุดอ่อนเพราะว่ารายได้น้อย เพราะการที่จะส่ง
ลูกหลานไปศึกษาต่อไกลๆ ไม่มีทุนแน่นอน และที่สาคัญคือหาเช้ากินค่า นี่คือเป็นเรื่องที่สาคัญกับการศึกษา
คือถ้าที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วจะส่งลูกเรียนได้อย่างไร นี่ก็สาคัญ แล้วเรื่องภาษาท้องถิ่นอันนี้ก็สาคัญ อันนี้อยู่กับ
ตัวชาวเลเองผมยังพูดไม่ได้ คือว่าภาษาท้องถิ่นกาลังจะหายไป ก็เหมือนกับน้องแสงโสมพูดเมื่อ ครู่ ถ้าใน
โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนอัตลักษณ์ชาวเล ผมว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักสูตรนี้ขึ้นมาทุก
โรงเรียนที่มีชาวเลอยู่ แล้วก็อยากให้มีหลักสูตรอัตลักษณ์ชาวเล เผื่อได้เตือนสติของเด็กที่เรียนได้มีหลักสูตรนั้น
สัตว์น้าหายากมากขึ้น นี่คือจุดอ่อน เพราะช่วงนี้พื้นที่บางพื้นที่ถูกประกาศเขตอุทยาน กุ้ง หอย ปลา
ถ้ากุ้งต้องอยู่ใกล้ป่าชายเลน ถ้าปลาอยู่ตามแนวปากะรัง พอประกาศเป็นเขตอุทยานหรือเขตท่องเที่ยวพวกเรา
ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาได้ ก็อยู่ในช่วงที่ไม่มีอะไร แล้วไปวางอวนแล้วไม่ได้อะไรเลย นั่นก็คือเรื่องนี้ต้องพูดคุย
กันแล้วมีข้อที่ดีต่อกัน สาคัญเหมือนกัน
จุดอ่อนของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิของตัวเองและกฎหมาย ชาวเลส่วนน้อยมากที่
จะได้เข้าเรียนหนังสือ เมื่อก่อนพูดได้เต็มปากเต็มคาว่าไม่ได้เรียนหนังสือเลย เขียนไม่ได้เลย จะต้องปั้มหัวแม่
มือ นี่คือสิทธิตัวนี้ ที่ทาให้ชาวเลไม่มี นส. ๓ ไม่มีโฉนด เพราะว่าไม่รู้ อาเภอติดประกาศอะไรก็ไม่รู้ ทามาหากิน
อย่างเดียว ก็เลยทาให้ไม่เข้าถึงสิทธิ นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาถึงหน้าบ้านถึงจะได้รู้เ รื่อง แต่ถ้ามาโกหก
กันก็หมดสิทธิ การบริการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรม ของมอแกน เขาบอกว่าไม่มีบัตรเขาก็ไม่ได้รับการรักษา
หรือถ้าได้รับการรักษาก็หลังเพื่อน บัตรเลข ๐ หรือไม่มีบัตร นี่คือที่มอแกน น่าสงสารเหมือนกัน ก็เสียสิทธิไป
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ที่ผ่านมาก็เป็นการมาเล่าจุดแข็งแลกเปลี่ยนกันว่าอะไรที่ประสบความสาเร็จ
ไปบ้าง จากที่เล่ามาจุดแข็งก็มีอยู่เยอะมากและส่วนใหญ่เคลื่อนไปด้วยมิติ ทางวัฒนธรรม ก็จะตอบคาถามได้ว่า
ทาไมกระทรวงวัฒนธรรมจึงเป็นเจ้าภาพมติ ครม. นี้ การขับเคลื่อนในการฟื้นฟูวิถีชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นเจ้าภาพเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลัก เราเข้าใจแล้วว่าทาไมต้องเป็นกระทรวงวัฒนธรรม แต่
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ตอนนี้ทุกคนก็เห็นปัญหาอยู่ตรงกันเหมือนกันก็คือว่า มติคณะรัฐมนตรีประกาศตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๓ วันนี้วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผ่านมาแล้ว ๓ ปี มติคณะรัฐมนตรีไม่เคลื่อนไปไหนเลย
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
II. ลาดับความสาคัญของปัญหาเร่งด่วนสาเหตุ
ขอให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่า อะไรทาให้มติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถเคลื่อนไปได้ เกิดอะไรขึ้น
จากมุมมองของท่าน ปัญหาเกิดจากอะไรบ้าง
นายเดียว ทะเลลึก ผมเป็นคนหนึ่งที่ผลักดันเข้าสู่ ระดับนโยบาย แต่ว่าการที่มติ คณะรัฐมนตรีแต่ละ
เรื่ องเข้าไปผลั กดัน ในแนวนโยบาย รั ฐ บาลยังไม่ตอบรับพวกเราเลย ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างมติ
คณะรัฐมนตรีแต่ละข้อ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามความจริงได้ ก็ยากเพราะว่าในการประชุมแต่ละครั้ง
เหมือนหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละมติก็จะโยน ที่ทาเนียบรัฐบาลก็จะโยนไปมาก็คือไม่มีการบอกว่าจะทา
เอง แต่มีการโยน กลัวความผิด จึงหามติคณะรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้มา ๓ ปี ซึ่งไม่มีการขับเคลื่อน คือขับเคลื่อน
น้อยมาก ก็เป็นปัญหาสาหรับพี่น้องที่อยู่เบื้องล่าง พอปฏิบัติตามไม่ได้ตามที่เป็นจริง ผมจะให้คุณสนิ ทขยาย
ความเรื่องมติคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นกรรมการชาติพันธุ์
นายสนิท แซ่ซั่ว เรื่องมติคณะรัฐมนตรีมีผล ยกตัวอย่างคือพื้นที่กิน เป็นการผ่อนปรนให้พี่น้องชาวเล
เข้าในเขตอุทยานได้ ใช้เครื่องมือดั้งเดิมของพี่น้องชาวเล แต่พอเข้าไปแล้วการปฏิบัติคนละเรื่องกับที่กระทรวง
บอกว่าผ่อนปรนไปแล้วแต่ในฐานะพยานต่างๆ ไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเลย เขาไม่รับทราบด้วยซ้าไปว่ามติ
คณะรัฐมนตรีออกมา ผมว่ากระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบน่าจะไปบอกหน่วยงาน หรือหน่ว ยงานที่รับผิดชอบไป
แล้วให้รับทราบด้วย แต่พอมีมติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นกฎหมาย เพราะว่าเขาถือ พ.ร.บ.
ไว้แล้วว่าการจับกุมของพี่น้องชาวเลเกิดขึ้น ในส่วนต่างๆ ที่พยายามผลักดันให้เป็นจริงก็คือ ส่วนมากก็ได้แค่
ภาษาพูดและวัฒนธรรม ในการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมแค่นั้นเอง แต่เรื่องพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
ยังคงอยู่กับที่ ยังไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายศักดา พรรณรังษ๊ (บ้านน้าเค็ม) เป็นเพื่อนชาวเลมานาน ๘-๙ ปี ทางานกับพี่น้องมานานตั้งแต่
สมัยทามติคณะรัฐมนตรีออกมาใหม่ๆ ต้องเข้าใจว่ามติ คณะรัฐมนตรีออกมาจากข้างบน แต่คนที่ทาข้างล่างถือ
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ระเบียบอยู่ มติคือตัวกฎหมายที่กาหนดจากข้างบน แต่ระเบียบข้างล่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เพราะฉะนั้น
คนที่ทาข้างล่างก็ทาไม่ไ ด้ เพราะระเบี ยบมันติดอยู่ อันนี้ไม่โทษราชการเลย คือระเบียบไม่ได้เอื้อให้กับมติ
คณะรัฐมนตรีเท่านั้นเอง อีก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ งบประมาณ งบประมาณก็ เ ช่ น กั น ด้ ว ยระเบี ย บงบประมาณไม่
สามารถที่จะเอางบไปให้ชาวบ้านได้ มันผิดระเบียบ จริงๆ แล้วที่ไม่สามารถทาให้มันยั่งยืนได้เลย เพราะว่าบาง
ที ขอโทษจะไม่เอ่ยถึงหน่วยงาน แต่ถ้าคุณลงไปทางานแบบประมาณว่า ไปทาโครงการกับชาวเล ขนอุปกรณ์
ต่างๆ ลงไปจากข้างบนหมดเลย ข้าวกล่ องคุณ ก็ จะซื้อจากข้างบน ไม่มีอะไรที่พี่น้องชาวเลไม่ได้อะไรเลย
เพราะฉะนั้นไปสร้าง ไปทาโครงการ พอเสร็จโครงการคุณก็กลับ พี่น้องก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น
วิธีการที่จ ะทาได้ ในแนวความคิดของคนทางาน คือ หนึ่งหน่ว ยงานราชการลองปรับระเบียบของ
หน่วยงานดู การปรับระเบียบ พวกผมต้องไปช่วยท่านปรับไม่ได้ ท่านต้องดูว่าระเบียบของท่านไม่เอื้อกับการ
ทางานของท่านตรงไหน แล้วปรับระเบียบ ในส่วนของพี่น้องเอง ถ้าอยากจะให้พี่น้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆ
การสนับสนุนงบประมาณต้องให้เขาทาเอง เหมือนกันถ้าจัดเวทีประชุม ให้พี่น้องจัดอาหารเอง เศรษฐกิจก็จะ
ได้เคลื่อนด้วย ถ้าเราจัดทาข้างนอก ได้ใครครับ ได้จากหน่วยงานราชการ ได้จากแม่ค้าข้างนอก แล้วเศรษฐกิจ
ของพี่น้องในชุมชนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นแบบนั้นมา ๗-๘ ปี เพราะฉะนั้นทาให้พี่น้องนั้นอ่อนลง
แล้วในส่วนของที่ดิน ในส่วนป่าเปลว ส่วนที่สาธารณะ ผมมองอย่างนี้ เราไม่สามารถให้พี่น้องเป็น
โจทก์ของนายทุนได้ แต่ตอนนี้หน่วยงานราชการพยายามที่จะโยนบอกว่าให้ชาวบ้านแจ้งความแล้วเป็ นโจทก์
กับนายทุน ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องอะไรของชาวบ้านเลย ที่ดินก็เป็นเรื่องของหลวง มีหน่วยงานอยู่แล้วที่รั บผิดชอบ
อยู่ แค่ชาวบ้านไปแจ้ง ว่าที่ดินคุณถูกบุกรุก ที่จริงแล้วคุณต้องเป็นโจทก์ที่จะต้องไปต่อสู้กับนายทุน ไม่ใช่ให้
ชาวบ้านไปต่อสู้กับนายทุน มันไม่ใช่เรื่อง เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมีพี่น้องหลายคนที่เกาะนกตายไปแล้วก็มี
เพราะการที่ไปสู้กับนายทุน สู้เรื่องอะไร สู้เรื่องแผ่นดินหลวง ทั้งๆ ที่ กบร. ที่เป็นคนดูแลที่ดินหลวง เขายังไม่สู้
เพราะเขากลั ว สู้ ไปก็กลั ว ผิ ด เพราะวัน ที่เขาออกโฉนดคุ ณไม่ค้าน ออกโฉนดเหนือเปลวคุณยังไม่ค้านเลย
เพราะว่าตรงนั้นทุกพื้นที่ที่เป็นป่าเปลว มีหนังสือสาคัญที่ดินหลวงทุกแปลง เป็นหนังสือสาคัญที่ดินหลวง ระบุ
ว่าให้ชาวเลใช้ในการฝังศพ แต่พอมาผลสุดท้ายท่านให้ชาวเลเป็นโจทก์ ไปต่อสู้กับจาเลยที่เป็นนายทุน แล้วพอ
ชาวเลตายใครรับผิดชอบ ไม่มี เขาเลยบอกว่าถ้าตอนนี้ถ้ายังเหลืออยู่เท่าไหร่ขอทา MOU เท่านั้น MOU คือ
บันทึกความร่วมมือว่าขอใช้เท่านั้น แต่ในส่วนที่จะมีการฟ้องร้องขอให้ทางเจ้าของที่ดินเป็นคนฟ้องร้องกับ
นายทุนเอาเอง เหลือกี่ไร่ผมไม่สน ชาวเลบอกว่าเหลือกี่ไร่ในป่าเปลวเราไม่สน เพียงขออนุญาตให้เขาใช้ เขาก็
จะไปปักป้าย แล้วในส่วนของราชการ เชิญท่านไปฟ้องร้องกับนายทุนเอาเองเพราะว่าเป็นที่ของท่าน ไม่ได้เป็น
ที่ของงชาวบ้าน ชาวบ้านเขาไม่ต้องการออกโฉนด ป่าเปลวไม่มีโฉนดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นที่สาธารณะ ที่ทับ
ตะวันเอง ถ้าเป็นพื้นที่ทางพิธีกรรมอยู่หน้าชายหาด เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไร เขาต้องการแค่โฉนดชุมชนเท่านั้น
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ลองหารื อกับ พี่น้องที่เป็ น หน่ ว ยงานราชการเท่านั้น ว่าจริงๆ แล้ วระเบียบของท่านทางานได้ไหม
ระเบี ย บที่ ท่ านถื ออยู่ ส อดคล้ องกั บ การแก้ ปัญ หาหรื อไม่ เพราะผมรู้ว่ า เวลาเราไปพู ด ที่ข้ า งบน ผมก็เ ป็ น
คณะกรรมการคนหนึ่งที่ข้างบน เรื่ องการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเล แล้วผลสุดท้ายข้างบนบอกว่าทาไมทา
ไม่ได้หน่วยงานข้างล่าง เขาบอกว่าระเบียบไม่เอื้อครับท่าน จบเลยครับ นี่เป็นเรื่องจริง ก็อยากให้พี่น้องเราลอง
คิดเรื่องนี้ดูได้ว่าจริงหรือไม่
นายวาสนา ย่าแหน เป็นเพื่อนชาวเล และตอนนี้ก็ยังเป็น เพื่อนชาวเลอยู่ว่าคงจะเป็นไปตลอด ผม
อยากจะให้ทุกคนจินตนาการถึงชุดเกราะนักรบในสมัยก่อน ประกาศมติคณะรัฐมนตรีเป็นเหมือนโล่ห์กาบัง แต่
ว่าระเบียบที่ใช้อยู่ภายในเป็นดาบอยู่ในมือ ตอนนี้ที่ลงดาบคืออันที่อยู่ใกล้มือที่สุด โล่ ห์เป็นเหมือนโล่ห์กาบัง
อาวุธจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการภายในพื้นที่ ส่วนดาบคืออานาจที่เขามอบมาให้ ฟาดฟันชาวบ้าน อันนี้
ไม่ได้ว่า แต่ขึ้นอยู่ว่าผู้ที่ถือดาบจะวางดาบพูดคุยหรือ เปล่า นั่นหมายความว่ามติคณะรัฐมนตรีมีเอาไว้เพื่อที่จะ
เป็นข้ออ้างการที่จะปัดระเบียบ แล้วระเบียบที่วางอยู่ภายใน หย่อนยานลงบ้างกับชาวบ้าน และหย่อนยาน
เฉพาะคนบางกลุ่ม เท่าที่เคยเห็นที่ผ่านมาของชาวบ้าน ตึง ตึงมากเลยระเบียบ แต่สาหรับคนบางกลุ่มหย่อน
มากเลย หย่อนจนแบบว่าหย่อน พูดง่ายๆ คือหย่อน แต่กับชาวบ้านตึงมากเลย ลองมานั่งคุยกันได้ไหม มติ
คณะรัฐมนตรีตั้งไว้ก่อน ได้แล้วดีมากเลย เป็นหลัง คาคลุมเอาไว้ก่อน ข้าราชการภายในลองมาคุยกับชาวบ้าน
ลองหาวิธีกาทางออกในการทามาหากินในพื้นที่ได้อย่างไร ในเรื่องของที่อยู่อ าศัยได้อย่างไร ในเรื่องของสิทธิ ได้
อย่างไร มีช่องว่างของระเบียบตรงไหนบ้างที่เราจะคุยกันได้ นั่นคือวิธีการทางาน
ในส่วนของการท่องเที่ยวเราลองมาคุยกัน ว่าลอบชาวเลที่วางอยู่ในน้า พอลงไปเจอ นักท่องเที่ยวเอา
มีดกรีดลอบแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง เปลี่ยนแนวคิดของนักท่องเที่ยวได้ไหม ว่านี่คือวิถีชีวิตของเขา อย่าไป
ทาลายเขา นี่คือรูปแบบการหากินของเขาอะไรในลักษณะประมาณนี้ได้หรือไม่
ผมพยายามชี้ให้เห็นว่า ตอนนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีออกมาปุ๊บ ที่นั่งนิ่งเพราะทุกคนไม่ได้สนใจ ไม่ได้ให้
ความสาคัญ สาคัญอยู่ที่ดาบที่ถืออยู่ในมือ ว่าคอยฟาดฟันอย่างเดียว ล้าเข้ามาจับ คนนี้รู้จักปล่อยไปก่อน เป็น
แบบนี้ประจา อยากจะบอกว่า ณ วันนี้ ป่าในเชิงนโยบายสาเร็จแล้ว มติ คณะรัฐมนตรีออกมาแล้ว เหลือแค่นา
มติ คณะรั ฐ มนตรี มาใช้ในพื้น ที่ มาเป็ น โล่ ห์ กาบังในพื้นที่ ในพื้นที่ล องมานั่งคุยกับชาวบ้านดูว่าเรื่องไหนที่
แก้ปัญหาได้ก่อนทาก่อน เรื่องไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้วางไว้ แล้วค่อยเสนอเป็นขั้นๆ ไปได้ไหม น่าจะเป็นอย่างนี้
แต่เท่าเป็นเพื่อนกับชาวเล ไม่ค่อยเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น นอกเสียจากเป็นประเด็นร้อนจริงๆ แล้วนาเสนอ
กันแบบคลุกฝุ่นจริงๆ จึงจะตั้งคณะกรรมการแล้วมาคุยว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร
นางพวงผกา เชาวไวย นักวิชาการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดดูแลเรื่องของ
ชาวเล เพิ่งมาเจาะงานชาวเลโดยส่วนตัวประมาณ ๖ เดือนเท่านั้นเอง ก่อนหน้านี้ก็ได้สัมผัสคลุกคลีกับชาวบ้าน
กับชาวเล ก็เหมือนกับพี่เกสรที่ได้พูดไว้แล้วว่าจริงๆ แล้วหน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เราทางานกันเต็มที่
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เราได้รับสภาวะกดดัน ยอมรับว่าถูกกดดันบ้างในบางส่วน ในสภาวะที่เรามีคนค่อนข้างที่จะจากั ดในส่วนนี้ด้วย
มองว่าในเรื่องของการฟื้นฟูชาวเลไม่ค่อยจะคืบหน้า ถ้าถามในเรื่องของวัฒนธรรมเราพูดได้ค่อนข้างที่จะเต็ม
ปากว่า เราสนับสนุนช่วยเหลือกันค่อนข้างที่จะเต็มที่ ภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่ โดยสามารถที่จะจัดหาได้
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบางอย่าง หลักๆ เลยเรื่องที่ดิน ส่วนนี้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราช่วยเขาไม่ได้ พอเขามองว่าเรา
ช่วยเขาไม่ได้ เขาก็เหมือนว่ามากดดันเรา โกรธเราหรือเปล่า เวลาเราลงพื้นที่ บางส่วนก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร
ไม่รู้จะมาทาไม มาแล้วไม่ได้ต้องการแบบนี้ ก็อยากได้แบบนี้ นี่ก็เป็นความข้องใจในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ในเรื่องของมติ คณะรัฐมนตรี หรือว่าคาสั่งที่ออกมา ครั้งล่าสุดที่เห็น เราก็มามองว่าเป็นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นภาพกว้าง รวมทุกสิ่งทุก
อย่างอยู่ในนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่ องที่อยู่อาศัย เราที่ทามาหากิน ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องสุขาภิบาล สุขลักษณะ
อนามัย โรค การคุมกาเนิด ที่เรารวมลงไปทั้งหมด แต่ปรากฏว่าทาไมถึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยให้
ชัด เจนไปว่ า หน่ ว ยงานด้ า นกระทรวงศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบไปดู เ ลยเรื่ อ งของการศึ ก ษา ไม่ ต้ อ งให้ ก ระทรวง
วัฒนธรรม ไม่ใช่มานั่งรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่ของกรมประมง พัฒนาสังคม ตั้งแต่พัฒนาชุมชน พอเข้าไปใน
พื้นที่จริงๆ พัฒนาชุมชนก็ร่วม พัฒนาสังคมทั้ง พั ฒนาสังคมที่อยู่จังหวัด และศูนย์พัฒนาสังคมที่ ๔๐ ต้อง
ทางานอย่างเดียวกัน กระทรวงแรงงานก็ทา ทาไมถึงไม่แยกเฉพาะไปเลย โดยเฉพาะอนุกรรมการ อย่างเรา
ตอบคาถามสานักวัฒนธรรมก็ตอบไปเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเดียวเลยว่าเราไปส่งเสริมอะไรบ้าง ไม่ต้องไปนั่ง
ดูในเรื่องของที่ดินส่วนตรงนั้น แยกไปเลย เรื่องที่อยู่อาศัยจะให้ใครเป็นเจ้าภาพ มหาดไทยไหม เรื่อ งบัตรก็ต้อง
เป็นของมหาดไทย อะไรอย่างนี้ เพราะในบางครั้งเราไม่สามารถบรรลุทางกฎหมายของเขาได้ทุก เรื่อง แล้วการ
ที่คุณเป็นเลขานุการ เราพูดตรงๆ ว่าเราไปชนเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ของเรา จะมีอยู่ ๒-๓ ก็รับไป พอเราไปชนเรื่อง
ลักษณะคือรับไป คือความคิดของคน อยากเสนอก็รับไปสิถูกไหมคะ เป็นไปในลักษณะอย่างนั้น แทนที่จะเป็น
ผลดีก็กลายเป็นผลลบเมื่อเราเสนอไป ก็เป็นประเด็นอีกอย่างที่เราไม่ อยากจะพูด อยู่เฉยๆ ดีกว่าจะได้ไม่ต้อง
เจ็บตัว คือว่าแยกออกไปให้ชัดเจน การสาธารณสุข ก็มอบให้สาธารณสุขเขาเป็นเจ้าภาพไป
อย่างเช่นเมื่อวานที่เดินทางมา มีหน่วยงานตั้ง ๓-๔ หน่วยโทรมาเหมือนกับให้รายงาน มหาดไทย
จังหวัดก็โทรมา ให้รายงานไป สานักตรวจการแผ่นดินก็โทรมาให้รายงานไป ทั้งที่เราต้องรายงานสายตรงอยู่
แล้ว ของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธ รรมก็ให้รายงานไปเหมือนกัน ขอข้อมูลอะไรเราก็ให้ หมด แต่
บางครั้งก็ถามตัวเองว่าทาไมเรื่องเดียว เราต้องรายงานตั้งหลายเรื่อง แล้วบางครั้งบางราย ปัญหาก็คือเรื่องที่เรา
ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วย อยากช่วยเราก็ค่อนข้างเต็มที่กับมัน
ในเรื่องของความหมายหรือ เรื่องการกาหนดว่า ต้องการให้มีการกันพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อให้
ต่อลักษณะสังคมจาเพาะในส่วนตรงนี้ คือ ไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะในพื้นที่เขาทราบความหมายคา
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นี้มากน้อยแค่ไหน เมื่อเป็น เขตวัฒนธรรมพิเศษขึ้นมาแล้วชาวเลเองเขาได้ประโยชน์อะไรในเรื่องนี้บ้าง เขาจะ
ได้รับสิทธิในการรับบัตรประชาชนเพิ่มขึ้นไหม เขาจะได้รับสิทธิในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไหม บางครั้งใน
ชาวเลเอง ที่ ม องนะ เขาไม่ ไ ด้ ต้ อ งการอะไรมากยกเว้ น ในส่ ว นของที่ ดิ น เอกสาร แต่ ใ นเรื่ อ งของการ
รักษาพยาบาล ซึ่งในจริงๆ แล้วเป็นอะไรที่เหมือนมนุษยธรรมจะมีเงินหรือไม่มีคุณก็ต้องรักษา แล้วทาไมคุณ
ต้องมาอ้างเรื่องบัตร มองในภาพแบบง่ายๆ เขาเข้าใจความหมายเขตวัฒนธรรมพิเศษมากน้อยแค่ไหน ในเมื่อ
เป็ นแล้ วเขาจะได้สิ ทธิพิเศษอะไรขึ้น มาบ้ าง มองว่าค่อนข้างส าคัญ คงจะต้องฝากอาไว้ในฐานะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
นายปราโมทย์ แสนสวาสดิ์ มูล นิ ธิ ชุมชนไท

ฟังๆ มาก็เข้าใจความรู้สึ กทั้งในส่ ว นของภาครั ฐ

โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ประเด็ นของพี่น้องคือผมคิดอย่างนี้ว่าประเด็นของชาวเลเป็นประเด็นเชิง
โครงสร้าง อย่างที่พี่ปรีดาน าเสนอไปเมื่อเช้านี้ ผมคิดว่ามติ คณะรัฐมนตรี ยังไม่พอ ส าหรับการที่จะใช้เป็น
เครื่องมือที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้อง ถ้าเราสังเกตดูดีดีจะมีทั้งในเรื่องของที่ดิน ที่ทากิน พื้นที่ทากิน ซึ่งเป็น
ประเด็ น ใหญ่ ม าก พอไปปะทะกั บ ข้ า งบน มหาดไทยไปปะทะกั บ กฎหมายที่ ใ หญ่ ก ว่ า ศั ก ดิ์ ศ รี ข องมติ
คณะรัฐมนตรีไม่พอ ก็เลยมาสาระวนกันอยู่อย่างนี้ มีการทะเลาะกันในระดับล่างซึ่งไม่จบ ผมคิดว่าทางออกเรา
ควรที่จ ะยกมติ คณะรั ฐมนตรี นี้ให้ขึ้นเป็ นกฎหมายที่มีศักดิ์ศรีเท่ าๆ กัน เช่น พ.ร.บ.ของอุทยาน ผมไม่เห็ น
ทางออกเลยว่าจะนาไปสู่อะไร เช่น บางอย่างแก้ได้เช่นในเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องภาษาขับเคลื่อนไปได้ หรือ
ว่าประเด็นเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย แม้กระทั้งเรื่องบัตรประชาชน เขามองตามภาพความเป็นจริงค่อนข้างที่จะ
ยาก ผมเสนอว่าควรจะยกมติคณะรัฐมนตรีที่เสนอนี้เป็นกฎหมาย
นายนิรัตน์ หาญทะเล เท่าที่ได้ฟังมาทั้งหมดแล้ว ทุกคนทราบว่ามติคณะรัฐมนตรี ๓ ปีแล้ว ขับเคลื่อน
ไม่ได้ ในวันนี้ ผมในฐานะประชุมทุกครั้ง เหตุเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ อยากจะถามคณะกรรมการว่ามติ ครม. ติด
อยู่ที่ไหน ทาไมไม่ได้สักที คณะกรรมการที่แต่งตั้ง ประชุมแต่ละครั้ง เปลี่ยนรัฐบาลก็ แต่งตั้งที อยากเห็นว่าที่มี
รายชื่อในขณะกรรมการที่ว่า ใครก็ได้ให้ช่วยตอบชุมชน หรือว่าผมว่าเจ้าของพื้นที่ที่รออยู่ ว่าไปติดอยู่ตรงไหน
ไปตันอยู่ตรงไหน ทาไมถึงขับเคลื่อนไม่ได้ ณ วันนี้ เรามาลงพื้นที่ในเกาะลันตา แล้วก็เดินไปข้างหน้าได้หรือไม่
อยากจะเห็นภาพรวมสั้นๆ ว่าถ้าต้องขึ้นไปอยู่ที่กรุงเทพ เราก็ต้องขับเคลื่อนในฐานะว่าวิถีชีวิตเราต้องเดินไป
ข้างหน้าได้ วันนี้มติคณะรัฐมนตรีบอกว่า ดาเนินการผ่อนปรนทางริมตลิ่ง ชายฝั่งได้ ชาวเลก็อยากถามว่าจมไซ
ในเขตอุทยานได้หรือไม่ ในวันนี้เจ้าหน้าที่ทางอุทยานบอกว่าตามระเบียบและมติ ทาไม่ได้ มติกับระเบียบใช้
ควบคู่กันไม่ได้ ก็ถือว่ายังทาไม่ได้ แสดงว่ายังไม่ขับเคลื่อน ณ วันนี้เรายังเดินไม่ได้ ทุกครั้งผมก็ไม่ทราบว่า วันนี้
เราบอกว่าทุกคนทาเพื่อชาวเล ทาเพื่อกลุ่มชาวเล เพื่อชนกลุ่มน้อ ย พัฒนาที่เห็นคือเรื่องวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ยังเดินไปได้ ในด้านการครองชีพการทามาหากินเรายังขับเคลื่อนไม่ได้ แผลอันนี้ยังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เรารักษาไม่
หายถือว่าเรื่องวัฒนธรรมแต่ก็ยังได้เดินได้ แต่ในเรื่องของการทามาหากิน การดารงชีพ เรายังไปไม่ได้เลย แผล
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ก็ใหญ่ขึ้น เริ่มจะโดนตัดขาแล้ว ตอนนี้ชาวเลอยากฝากไว้ติดขัดตรงไหน ช่วยสะท้อนหรือว่ามีอะไรที่ให้ทางส่วน
ของชาวบ้านได้ร่วมก็ยินดี
นายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล เมื่อครู่ทพี่ ูดถึงเรื่องพิธีนอนหาด ที่บอกว่าอยู่ในเขตอุทยานแล้วทาไม่ได้
ผมเองไม่เคยรู้ว่ามีประเพณีอันนี้ ขอคุยนอกรอบแล้วมาอธิบายให้ฟัง คือนอกจากมีกฎหมายแล้วยังมีระเบียบ
ซึ่งเป็นระเบียบลูกของกฎหมาย ซึ่งอธิบายไว้ชัดว่า กฎหมายนี้มาตรา ๑๖(๑) มีระเบียบมารองรับอีกทีหนึ่ง ที่
สามารถที่จะปรับเข้าได้ เพราะฉะนั้นเรามีการพูดคุยกัน อย่ามองภาพให้เจ้าหน้าที่อุทยานมองอยู่ฝ่ายเดียว
ตอนนี้ผมมานั่งอยู่ทั้งวันเหมือนกับผมไปอยู่เกาะอาดัง เกาะเดียว อยู่ราวีหาดทรายขาวคนเดียว หัวหน้าไปแล้ว
เหลือแต่ผม ผมเหมือนอยู่คนเดียวไปใหญ่เลย เพราะฉะนั้นผมว่าการอนุรักษ์คือการนาทรัพยากรมาใช้อย่าง
ถูกต้องและชาญฉลาด ไม่ใช่เราใส่ในตู้กระจกแล้วเรามาดูกัน เพราะฉะนั้นผมอยากให้ลองคิดใหม่ ผมฝากเรื่อง
หนึ่ง เรามีมติคณะรัฐมนตรี ผมว่าเรามาทามาสเตอร์แพลนกับพื้นที่ ว่าสังกะอู้เราทาอะไรได้บ้าง ตรงไหนเป็น
เขตหวงห้ามเด็ดขาด ตรงไหนเราเข้าไปได้ ตรงไหนเรามาโมดิไฟล์ปรับได้ อย่าไปคานึงว่าอยู่ในเขตอุทยาน ต้อง
ทาได้ครับเพราะเป็นประเทศไทย พวกที่อพยพมาจากประเทศที่สามยังได้อยู่ เลย แล้วพวกเราชาวเลอยู่ด้วยกัน
ไม่ได้เลยหรือครับ
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่อุทยานครับ ที่ช่วยตอบคาถาม
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ฟังผู้แทนจากอุทยานแล้วผมรู้สึกว่าต้องอย่างนี้ ต้องขอโทษนะครับ บางทีเรา
ที่อยู่ระดับล่าง ไม่กล้าขยับตัวเลย ไม่กล้าโมดิฟายหลายๆ เรื่องเลย ผมคิดว่าต้องมีคนกล้า แต่ว่ากล้าอย่างนี้
ไม่ใช่ทาผิดกฎหมาย แต่กล้าหาทางออกให้กับปัญหา ให้กับประชาชน ไม่ใช่ว่าไม่ ฉันรับผิดชอบให้ประชาชน
ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ นอกกฎระเบียบของฉัน ผมคิดว่าพวกเราในส่วนราชการที่ อยู่ในระดับท้องที่ อุทยานก็ดี
ประมงก็ดี ท้องที่ ป่าไม้ ชาวเลก็ดี ถ้าเรากลัวกฎระเบียบจาเพาะเราก็ทาอะไรไม่ได้ ผมเห็นหลายกรณีแล้วที่
เจ้าหน้าที่สามารถที่จะโมดิฟาย สามารถที่จะดัดแปลง ประยุกต์ไม่ผิดกฎระเบียบ ไม่ผิดกฎหมายแล้วสามารถ
ช่วยประชาชนแก้เรื่องนั้นได้ ผมว่าเรื่องนี้น่ายกย่อง ฝากถึงหน่วยงานอื่นด้วย
ประเด็นที่สองคือว่าเรายินดีที่ว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะก็ทวีขึ้นทุกๆ ปี แต่ผมคิด
ว่าการท่องเที่ยวที่มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่ เราไม่ควรจะเบียดบังสิทธิของคนกลุ่มน้อย เช่น หน้าท่าบางแห่งห้ามจอด
เรือ เพราะทาให้ทัศนียภาพไม่สวย แขกไม่ชอบ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทาแบบนี้ได้ แต่คนเหล่านั้นก็ยังสามารถทาได้อยู่
ประกาศพื้นที่บางแห่งไม่ให้ทาการประมง เพราะจะเอาไว้สาหรับการท่องเที่ยว ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องสู้ครับ การ
ทาประมงทาให้การท่องเที่ยวมันมีชีวิตชีวา อย่าทาให้เข้าใจผิดว่านักท่องเที่ยวมาจะดูทะเลไม่ดูคนเลย ผมคิดว่า
ไม่ถูก ที่ลันตาเจอหลายที่
อีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยส่วนราชการด้วย คือพี่น้องชาวเลยังดารงวิถีชีวิตอยู่
อย่างอ่อนแอ อย่างผู้ถูกกระทา เกรงใจเขา ไม่กล้าที่จะขัดแย้งกับเขา ถ้าพวกเราไม่เข้มแข็ง ไม่พัฒนาขึ้นมา
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เรื่อยๆ จากจุดแข็งที่เรามี ส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นบางทีบางหน่วย เขาไม่กล้าเคลื่อน เพราะว่าขาดแรงหนุน
ขาดแรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ทางอุทยานนี้ด้วย เขาก็กล้าทา ผมก็กล้าที่จะปกป้องเขา ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรา
จะต้องคุยกันง่ายๆ อย่าคุยอย่างมีกฎระเบียบมาก นโยบายอย่างโนนอย่างนี้ แต่คุยกันว่าชีวิตของประชาชนคน
ไทย จะมีความสุขร่วมกันได้อย่างไร ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องทาที่ลันตา
นางเตือนใจ ดีเทศน์ ขอตอบคาถามของนายก อบต. ที่ว่า อยากฟังว่ากรรมการเห็นปัญหาอะไร ที่จริง
จากทางพี่พิศิษฐ์ กับเจ้าหน้ าที่อุทยานพูดก็ถูกต้องเลยว่า เราอย่าไปคิดว่าต้องมีกฎหมายดี ประเทศไทยมี
กฎหมายเยอะมากเป็นพัน ๆ ฉบับ โดยที่ไม่มีคนเคยอ่านแล้วนามาปฏิบัติ ดังนั้นการปฏิบัติระดับพื้นที่ สาคัญ
ที่สุด การเปิดใจที่จะทาความเข้าใจกั นได้ ชื่นใจ ชื่นชมศูนย์มานุษยฯ ที่จัดให้หน่วยงานต่างๆ พี่น้องชาวเล
นักวิชาการ กรรมการได้มาพบกัน ยังไม่เคยถามทางอุทยานเลยว่าอุทยานมีข้อจากัดอย่างไร แล้วประเพณีนอน
หาดที่อุทยานถาม ก็ไม่รู้ว่าทาอย่างไร จะต้องให้ความรู้ซึ่งกันและกัน คิดว่าการมาพบกันสองวันนี้น่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นที่ทาให้คนที่ไม่เคยรู้ไม่เข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตพี่น้องชาวเล ได้เข้าใจแล้วก็ได้ปรับให้ข้อจากัดที่มีตาม
ตัวบทกฎมายมีความกว้างได้ นี่เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด บางทีข้าราชการเขาก็ต้องปกป้องตัวเอง เช่นที่พี่
ยกตัวอย่างเมื่อครู่ว่า ตัวบทกฎหมายสัญชาติ เจ้าหน้าที่บอกว่ารอคาสั่งดีกว่า เพราะคาสั่งชัดเจนว่ามาตรานี้
อย่างนี้ ในที่สุดกลายเป็นว่าคาสั่งอธิบดีใหญ่กว่ากฎหมาย ซึ่งเป็นหลักที่เราจะตั้งช่วยกัน อย่างที่พี่ พิศิษฐ์บอก
เมื่อครู่ พี่น้องชาวเลก็ต้องทาความเข้าใจสังคมเหมือนกับพี่น้องบ้านห้วยหินลาดใน ที่ยกตัวอย่าง ห้วยหินลาด
ในนี้เขาติดตามสถานการณ์ว่า กฎหมายใดที่จะกระทบกับตัวเขา เช่น ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ทางการมีนโยบายจะ
อพยพคนออกจากป่าทางภาคเหนือ เขาก็ไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ บอกว่าเขาจะรักษาป่า แล้วทาเขตพื้นที่ เขาก็
ทาได้ ดังนั้นพี่น้องเราก็ต้องเท่าทัน เข้มแข็งให้มากขึ้น เพราะเรามีนักวิชาการอย่าง อ.นฤมล หรือฝ่ายอื่นๆ ที่
คอยหนุนช่วยอยู่แล้ว ถ้าเรามีจุดอ่อนอย่างที่เรานาเสนอ กลัว ไม่กล้า อ่อนแอ ไม่มีใครเขาจะมาหนุนหลังเราได้
พี่น้องต้องอยู่ข้างหน้า แล้วหน่วยงานอื่นๆ ก็จะหนุนหลังเราเพราะเรากล้าจะยืนอยู่ข้างหน้า
นายอภินนท์ ธรรมเสนา การทางานในครั้งนี้ทาให้เราได้รู้ว่าความแตกต่างที่หลากหลายคือความ
สวยงาม ที่เราจะทาให้เห็น และเราจะแก้ปัญหาด้วยกัน ท่านอุทยานก็บอกว่าต้องคุยกัน การคุยกันเยอะๆ
อาจจะช่วยกันแก้ปัญหา อย่างที่บอกว่าชาวเลก็จะต้องเข้มแข็งกันด้วย พวกเราเองพร้อมสนับสนุนช่วยด้วยกัน
ศูนย์มานุษยฯ ก็จะเป็นเพื่อนที่จะเดินด้วยกันต่อไป เราก็จะทางานหน้าที่นั้นอยู่ครับ
ที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็เป็นปัญหาข้อจากัดที่เกิดขึ้น วันพรุ่งนี้เราจะเห็นปัญหาและข้อจากัด
จากสถานที่จริง เราจะไปสารวจพื้นที่จะได้เห็นปัญหาจริงจากพื้นที่ เห็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะให้ข้อมูลกับเรา
จริงๆ จะมีผู้มาแนะนาพื้นที่ ๓ พื้นทีท่ ี่จะไปสารวจกัน
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แนะนา และสร้างความเข้าใจในพื้นที่ศึกษาดูงาน ๓ พื้นที่
เล่าเรื่องของชุมชน โดย นายอิพล ช้างน้า ชุมชนคลองดาว, นายอิดล ช้างน้า บ้านในไร่ โต๊ะบาหลิว
และนางกาญจนา ทะเลลึก บ้านสังกะอู้
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ ขอเรียนเชิญพี่นองชาวเล ๓ ท่าน บังดล บังพล ครูชิน มาเล่าเรื่องชุมชน
ชาวเลในเบื้องต้นก่อน ก่อนที่เราจะไปสารวจชุมชนกันใน ๓ ชุมชน ก่อนที่จะทาความรู้จักกับชุมชนทั้ง ๓ ขอให้
ทั้งสามท่านแนะนาตัวว่าเป็นใครอยู่ที่ชุมชนไหน
นายอิพล ช้างน้า สวัสดีครับ ผมอิพล ช้างน้า อยู่หมู่ ๓ บ้านคลองดาว ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนของชาวเล ผมจะมาเล่าเรื่องสถานที่ ที่ผมอยู่คลองดาว คลองดาวมีป่าช้าอยู่
เป็นที่จอดเรือของชาวเล ด้านบนมีรีสอร์ทอยู่ข้างๆ ป่าช้า ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร ต่อไปข้างหน้า หากนายทุน
หรือเจ้าของรีสอร์ทมีกฏเกณฑ์หวงห้าม ไม่ ให้ชาวบ้านนารถเข้าชายหาดเพื่อไปทางานประมงพื้นบ้าน เพราะ
สถานที่ตรงนั้นเป็นที่แคบไม่มีที่จอดรถพวกผมจะต้องนารถลงชายหาด ไปทางานประมงพื้นบ้าน สถานที่มัน
แคบไม่มีที่จอดรถ พวกผมต้องเอารถลงไปจอดที่ป่าช้า ถ้ารีสอร์ทห้าม พวกผมก็มีปัญหาทันที การเดินทาง
ลาบากเพราะบ้านอยู่ไกลจากท่าเรือ ผมก็ขอฝากหน่วยงานทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ
จากรีสอร์ท พวกผมก็ไปทางานได้สะดวก สามารถนารถไปจอดที่ชายหาดได้ เพราะชาวเลมีอาชีพคือประมง
จับปลาในท้องทะเล
นายอิดล ช้างน้า ผมนายอิดล เป็นประธานที่ปรึกษาของชาวเล อยู่หมู่ ๑ ชุมชนบ้านในไร่ โต๊ะบาหลิว
เนื่องจากชาวเลเป็นคนกลุ่มน้อย ท่าเรือคือแหล่งทามาหากิน หม้อข้าวของผมคือเรือหัวโทง ตอนนี้มีปัญหาคือ
ไม่มีสถานที่จอดเรือ หากไปไว้ที่อื่นต้องมีค่าเช่า เพราะตอนนี้ท่าเรือถูกครอบครองโดยธุรกิจรีสอร์ท แม้ชายคาก็
จอดไม่ได้ พวกผมเดือนร้อนมากในเรื่องหั วท่าและสถานที่อยู่อาศัย หากมีโฉนดชุมชน พวกผมจะได้รู้และ
ควบคุมขอบเขตของนายทุนและเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าโกงกางที่ริมสะพานและทาความสะอาด หากไม่รู้
ขอบเขตเราจะห้ามเขาไม่ได้ พรุ่งนี้ผมจะเชิญเจ้าหน้าที่ไปดูความเป็นอยู่ การทามาหากินที่ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว
จะแก้ปัญหากันอย่างไร เพื่อให้ชาวบ้านได้ทามาหากิน
นางกาญจนา ทะเลลึก (จันทร์จารัส) ดิฉันชื่อกาญจนา นามสกุลดั้งเดิมคือ ทะเลลึก เป็นนามสกุล
พระราชทาน ปัจจุบันนามสกุลจันทร์จารัส นามสกุลสามี ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กอนุบาล โรงเรียนสังกะอู้ และ
เป็นพนักงานข้าราชการของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์ อยากจะให้ทั้งสามท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนว่าเรามาอยู่
ตรงนี้ได้อย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไร ทามาหากินอย่างไร มีพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
ชุมชนตรงไหน เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักพื้นที่ของชุมชนเราค่ะ
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นายอิพล ช้างน้า ผมจะเล่าเท่าที่ผมจาได้ ผมโตขึ้นก็อยู่ที่เลแล้ว พอได้ทางานก็ออกเลเลย เรียนก็ไม่
ถึงไหน จบ ป. ๔ เพราะว่าใกล้คลองดาว ผมก็ทาประมงมาตลอด ไม่ว่าอวนปู อวนปลา อวนไซหมึก หรือว่าไซ
ปลา แต่ว่าเมื่อก่อนจมได้ทุกแห่ง ไม่มีเขตอุทยาน ไม่มีเขตอนุรักษ์เมื่อสมัยก่อน หากินได้ตลอดชายฝั่ง ไม่ว่า
ปะการังก็แล้วแต่ หากินได้หมด เพราะว่าพวกผมรู้ดีครับ ว่าถ้าวางอวนอยู่บนปะการัง วางไม่ได้อวนขาดหมด
ต้องวางริมปะการังครับ ปลาจะเข้ามาในปะการัง ต้องไปดักริมๆ ปะการัง ลอบก็เหมือนกัน ถ้าวางบนปะการัง
พอใส่อวนด้านใต้นั้น ถูกปะการั ง ถูกหิน จะขาดหมดเลย ต้องวางริมๆ ปะการัง ถ้าเขามองแล้ วว่าลงไปบน
ปะการังแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จมข้างๆ เพราะคนเล พวกผมดาน้ากัน ใช้เครื่องลม ใช้สายลมดาไปดาไปตรวจกัน
ก่อนจะลงไซ ต้องไปดูให้เรียบร้ อย แล้วก็หมายหมักไว้ คื อหมายหมักนี่ผมก็เล่ายาก แต่ว่าหมักของชาวเล
ความรู้เฉพาะตัว บอกว่าจาหมัก ก็คือเขาก็จะรู้เลยว่าเขาต้องดูสองด้าน ด้านนี้กับด้านโน้น การจมไซในน้าละก็
ทุ่นไม่ลอยบนเหนือน้า เรือวิ่งผ่านได้ อวนลอยผ่านได้ แต่ไซยังอยู่คงเดิม พอถึงเวลาก็ไปยก นั่นเขาเรียกว่าหมัก
ครับ นั่ นเฉพาะความรู้เฉพาะตัว แต่ว่าพวกผมทางานกันหลายๆ ลา ที่ทาไซปีนี้ก็ทามาตลอด แต่ว่ามันมา
กระทบเรื่องหวาย หวายที่อยู่ที่บนควนพอผมถ้าเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ทาไม้กับหวายประกอบกันมาเป็นตัวไซ ถ้า
จะเปลี่ยนผมมาคิดแล้ว เปลี่ยนยากเพราะว่าไม้ที่ทากับหวาย มันส้มครับ พวกผมว่ าส้มครับ คือพอลงน้าเค็ม
แล้วนั้น ไม้อยู่บนดอนพอลงน้าเค็ม มันจะส้มครับ พวกผมว่ามันส้ม พวกเขาจะคิดอย่างไงผมก็ไม่ทราบครับ ถึง
ปลาลูกปลาเล็กๆ จะเข้ามาตอม พอตอมแล้วปลาใหญ่จะเข้ามากินปลาเล็ก มันเลยวนอยู่ตามบริเวณนอกๆ
แล้วก็เข้าไปในไซ พอเข้าแล้วออกไม่ได้ นั้นแหละคื อเป็นเรือนของปลาที่ว่าพวกผมอยู่กันได้ ถ้าหวายนั้นถ้าว่า
พวกผมไปตัด ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสมัยก่อนเขาทามา พวกผมไปตัดเอาแต่เส้นหวายล่อนๆ เป็นเส้นเลย ถ้าเป็น
กอคือว่ากอไม่ตัดทิ้ง ตัดเฉพาะตัวหวาย ตัวเส้นหวายที่ล่อนๆ ถึงหวายมันไม่สูญพันธ์ ไม่เสียหายมันไม่ตาย ที่ว่า
เส้นไหนผมตัด คือปลายมันตาย แต่ว่านานๆ ไปมันก็หล่นก็เป็นเศษขยะคือกองลง มันหมด แต่ว่าต้นหวายคง
อยู่กับที่นะครับ ผมทามานานแล้ว คือหวายมาสู ญหาย แต่ว่าหลังๆ นี้ที่ผมมองแล้วที่เกาะลันตา ที่ผมอยู่ด้าน
ควนนั้นเป็นอุทยาน ผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นั้นกอหวายไม่รู้ไปไหนหมด ที่ควนนั้นแม้กระทั่งย่านเชือกก็ไม่ค่อย
เห็นแล้ว ถึงผมพวกผมมีที่อยู่ พวกพ่อแม่สมัยก่อนเขาสร้างให้ ไม่ใช่ว่าไม่มีที่อยู่เลย มีนะครับ แต่ว่าไม่ได้ปลูก
เป็นสวนยาง ปลูกบ้านอยู่เท่านั้น และมีพร้าวกินเล็กๆ น้อยๆ แต่ตอนนี้ ลิงจะอยู่บนควน มันลงมาถึงริมบ้าน
หมดแล้วเพราะว่าที่ควนไม่มีไม้เล็กแล้ว มันมาก็มาอยู่มากินลูกพร้าว ลูกขนุนตามบ้าน ผมตอนนี้มันมีปัญหาอยู่
กันแหละครับเพราะว่าปลูกของก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าที่ควนไม่รู้ว่าไม้เล็กไปไหนหมด ผมมองเผินก็มัน รก แต่ว่าพอผม
เข้าไปข้างใน แจ้งหมดแล้ว ผมว่าพวกผมตอนนี้ก็จะเริ่มทาไซ เริ่มจะถอยเข้าเพ้อ เพราะว่าหวายหายาก พอไป
แหลงคือเขาว่าตัดไม่ได้ เป็นเขตหวงห้ามเป็นของอุทยาน พวกผมเคยถูกคดีมาก่อน เคยถูกจับ เรื่องหวาย เอา
ไปทาไซ แต่ว่าพอจับไปแล้ว ผมก็เคลียร์ๆ กันเขาก็ให้กลับบ้าน แต่ว่าหวายเขาเอาไปเป็นของหลวง ผมว่าถ้า
เขาไม่จับหวายนั้นผมได้ทามาหากิน ให้ลูกเมียพอได้มีใช้จ่าย มีซื้อของ รักษาร่างกาย ซื้อหม้อข้าวสุกข้าวสาร
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ของทุกอย่างเพราะผมทาไซ แต่ว่าหวายพอเขาจับไปแล้วเขาไปไว้ให้มันพุ ก เอาไว้บนดอนนานๆ มันก็ผุหมด
เท่ากับเสียของเลย ผมมาคิดแล้วเสียดาย ถ้าเขาว่าตัดไม่ได้ พวกผมต่อไปข้างหน้าคือหมดอนาคตเรื่องทาไซ ผม
ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องจะไปต่อสู้ เพราะพวกผมลาบาก ถ้าเขาไม่ให้ทา ไม่ให้ตัดผมก็ไม่ตัดแล้วต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันจะ
อยู่กันพันพรือ ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไร ก็เสียใจเป็นในๆ หมายความว่าเราต่อสู้เขาไม่ได้ ถึงว่าหวายนั้นปลูกที่บ้าน
ก็ไม่ได้ มันรก มันชอบอยู่ที่ป่าๆ ทีค่ วน ที่ไม้ใหญ่ๆ มาก ถึงหวายมันได้ขึ้นต้นไม้มันจะยาว ถ้าหวายสั้นๆ นั้นทา
ไซไม่ได้ ขอพูดแค่นี้ครับ
นางกาญจนา ทะเลลึก จะเล่าประวัติส่วนตัวก่อน ดิฉันเรื่องการศึกษาก็มีปัญหาตั้งแต่เล็ก เหมือนที่
คุยกันก็ไม่มีทุนในการศึกษา ดิฉันจบแค่ ป.๖ ที่วัดเกาะลันตา แต่ว่าอนุบาลไม่ได้เรียนในช่วงนั้น เพราะบ้านไม่มี
เงินจะส่งเสีย ตอนนั้นอาชีพประมงมีรายได้น้อยมาก ไม่มีรายได้เข้ามา ดิฉันผลักดันชีวิตตัวเอง พอจบ ป.๖ ก็
ออกมาหางานทา แล้วส่งเสียตัวเองจนจบ กศน. ม.๖ ปัจจุบันทางานไปด้วยเรียนไปด้วย ตอนนี้ก็เรียนอยู่ระดับ
ปริญญาตรี แต่ก็ยังไม่จบ อีกประมาณ ๑ ปีก็จะจบแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะ
จะเล่าประวัติของชาวเล ก่อนที่จะมาเป็นชาวอูรักลาโว้ยของหมู่ที่ ๗ ดิฉันเคยถามคุณพ่อว่าประวัติ
ของชาวเลเราเป็นอย่างไร เราถึงได้มาอยู่ที่หมู่ ๗ ได้มาอยู่ที่บ้านหัวแหลม ตอนนั้นดิฉันพอจะทราบคร่ าวๆ ว่า
เมื่อก่อนชาวเลของเราอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะ ได้อพยพถิ่นฐานเนื่องจากการทามาหากินที่ลาบาก ทามาหากินไม่
คล่อง ก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บ้านโล๊ะใหญ่ คือ ตาบลเกาะลันตาน้อย จากนั้นการทามาหากินก็ไม่คล่ อง
เหมือนเดิม จึงย้ายถิ่นฐานมาที่หมู่บ้านเจ๊ะหลี จากนั้นเปลี่ยนเป็นบ้านหัวแหลม ตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่
๒ ตอนนั้นทุกคนหวาดกลัวกันมาก เมื่อทามาหากินไม่คล่องได้ย้ายไปอยู่ที่เกาะไห ทามาหากินอยู่พักใหญ่ แล้ว
หลังจากนั้นก็ย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านหัวแหลมเหมือนเดิม ต่อมาเกิดการขยับขยายแล้วย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านสังกะอู้
โดยได้รับการพระราชทานที่ดินจากสมเด็จย่า พระกรุณาจากสมเด็จย่า มอบที่ดินให้ชาวเล เป็นที่ทามาหากิน
ของชาวเล พ.ศ.ไหนจาไม่ได้ ว่าประกาศให้เป็นหมู่บ้านชาวเล อันนี้จาไม่ได้ ถ้าอยากทราบลองถามรองนายก
อบต. ว่าจะเชิญให้ท่านมาพูดคุยบนเวทีนี้ได้ค่ะ เพราะว่าดิฉันก็มีความภู มิใจที่ว่าเป็นชาวเลคนหนึ่งปัจจุบันก็
ได้มาเป็นครูผู้สอนเด็กของตัวเองที่เป็นชาวอูรักลาโว้ย ถามว่าดิฉันภูมิใจมากไหม ดิฉันภูมิใจมากค่ะ ไม่นึกว่า
ตัวเองจะมีวันนี้ แล้วก็ดีใจที่หลายๆ พื้นที่มีชาวอูรักลาโว้ยได้จบการศึกษาในระดับที่สูง พื้นที่ไหนที่ว่าคนรุ่น
หลัง คนรุ่น ใหม่จะให้ความสาคัญกับการศึกษา ดิฉันมองอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ถ้าเห็นว่าชาวเลได้ให้
ความสาคัญกับการศึกษา
ปัจจุบันเรื่องที่เป็นปัญหา ปัญหาที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากชาวเลขาดความรู้ความ
เข้าใจ ก็เกิดว่ามีการขายที่ดินที่ได้รับพระราชทาน อันนี้เห็นแก่เงินที่เล็กน้อย โดยไม่นึกถึงอนาคตของตัวเองว่า
ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ในอนาคตเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ว่าขาดความเข้าใจ อยากให้ผู้รู้ได้ชี้นา เป็นอยู่ว่าจุด
ด้อยของชาวเลก็คือ การที่ชาวเลด้วยกันไปคุยเรื่องการแก้ไขปัญหา คือไม่ค่อยจะรับฟังในส่วนชาวเลด้วยกัน นี้
๖๘

คือปัญหา ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเท่าที่ดิฉันเห็น จะฟังบุคคลภายนอกที่มาป้อนอย่างโน้นอย่างนี้ว่าต้องทาอย่างนั้น
ต้องทาอย่างนี้ แต่เมื่อหนึ่งเมื่อใด อย่า งที่คุณเดียวบอกว่า ครั้งแรกที่เข้าไปในหมู่บ้านชาวเลที่บ้านสังกะอู้ คือ
ไม่ได้รับการต้อนรับ โดนปิดประตูใส่ ช่วงแรกจะทางานลาบากมาก เมื่อก่อนดิฉันก็อยู่ในกรอบเช่นนี้เหมือนกัน
คืออยู่ในกรอบชาวเลเราจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่ว่า ไม่เจอไม่พบกับบุคคลภายนอก มีก รอบว่าต้องให้เจอชาวเล
ด้ว ยกัน นั่ น เป็ น อดีตนะคะ แล้ ว ก็จ ะเป็ น คนที่กลัว มากถ้าหากว่าราชการหรือหน่ว ยงานใดเข้าไปให้ ความ
ช่วยเหลือ คือช่วงแรกๆ จะไม่ค่อยรับ จะมองว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่สาคัญ จะไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องที่เป็นจุด
ด้อย ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดิฉันคิดว่าชาวเลเราควรจะปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมยุ คใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลง แล้วให้อยู่ร่ วมกันได้อย่างมีความสุข เราทุกคน หน่วยงานหลายๆ
หน่วยงานให้ความสาคัญกับชาวเลมาก ดิฉันเล็งเห็นว่าหลายๆ หน่ว ยงานให้ความสาคัญมากในเรื่องนี้ แต่ว่า
ผู้รับบางส่วนยังขาดความเข้าใจ ความหวังดีว่าเขามาช่ว ยเหลือในด้านใด เพราะว่าหลายๆ คนที่ว่ายังไม่รู้
หนังสือ ยังไม่เข้าใจ อยากจะพูดว่า เมื่อเป็นชาวไทยใหม่ ปัจจุบันก็เป็นชาวใหม่ชาวอูรักลาโว้ยในปัจจุบัน เดิมก็
เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันก็จะเป็ นชาวมอแกน ชาวเล หรือชาวอูรักลาโว้ย หรือชาวไทยใหม่ มาสร้างรากสร้างถิ่น
ฐาน ที่บ้านศรีรายาส่วนหนึ่ง แล้วก็ที่หมู่บ้านเจ๊ะหลีก็ไม่มีแล้วนะคะ ชาวอูรักลาโว้ยที่บ้านโล๊ะใหญ่ก็ไม่มีแล้วนะ
คะ ที่จะมีก็อย่างที่บอกว่า ๕ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ ระนอง แต่ว่าอาจจะว่าบางพื้นที่จะมี
ปัญหาเรื่องไม่มีบัตรประชาชนและไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิการรักษา การพยาบาล
นายอิดล ช้างน้า บ้านในไร่ ชาวเลมีสามแห่ง มีคลองดาว บ้านในไร่ และโต๊ะบาหลิว แต่ว่าขณะนี้พวก
ผมยากจน ที่อยู่อาศัยที่ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว ถ้ารัฐเขาอะลุ่มอล่วยให้บ้าง ที่ว่าลาบากคือบ้านชารุด ต้องใช้ไม้ทา
บ้าน ถ้ามีขอบเขตให้ ตัดไม้มาซ่อมแซมบ้านได้ ก็ดีครับ เพราะว่าพวกผมล าบาก ขณะนี้ป่าไม้ ห มดก็เป็นได้
นายทุนหมดแล้ว สมัยก่อนนี้ผมตัดมาทาบ้าน ซ่อมแซมได้ แต่ขณะนี้ไปตัดไม่ได้แล้ว เขาดันทาสวนหมดแล้ว
แต่ว่าสมัยก่อนพวกผมตัดไม้แสมมาทาซ่อมแซมบ้าน ตัดเป็นลาเรือมาซ่อมแซมได้ บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่ ขณะนี้
ตัดไม่ได้พวกผมก็ลาบาก บ้านก็ชารุด ที่อื่น ที่สังกะอู้ ที่เกาะจา หลายๆ แห่งได้บ้าน มูลนิธิเขาให้ เป็นบ้านปูน
แต่ว่าที่ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวยังไม่ได้เลย ที่ว่าได้ สะพานที่ว่าน้องเดียวไปขอจากหน่วยงาน ก็ได้สะพานมา แต่ว่า
ขาดแคลนเรื่องไฟฟ้า เพราะว่าป่าชายเลนไม่อนุมัติให้ ถ้าได้เอกสารโฉนดชุมชนพวกผมก็ได้ลงไฟฟ้า ในขณะนี้
ชาวบ้านบริเวณนั้นมีหม้อไฟฟ้าสามสิบแอมป์ แต่ว่าคนอยู่ในนั้น ๓๐-๔๐ หลังคา หม้อลูกเดียวมากระจายกัน
ต่อเดือนต้องจ่ายค่าไฟแพง มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้เครื่องหนึ่ง พัดลม สองสามอย่าง เดือนหนึ่งต้องจ่ายถึง ๕๐๐๖๐๐ บาท รู้สึกว่าแพงครับ ครอบครัวหนึ่งครับมีสองคนผัวเมีย ผู้สูงอายุและแกก็ใช้ดวงเดียว แต่เดือนหนึ่งต้อง
จ่ายห้าร้อยบาท แกก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าไฟ ถ้าทางรัฐเขาช่วยเหลือได้ ต้องการให้เหมือนกับไฟฟ้าที่เขา
ใช้กัน ที่ตรงโน้นแพงครับแพงมากเลย พรุ่งนี้ได้ไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ศาลเจ้า โต๊ะบาหลิวครับ

๖๙

นางสาวจุไ รรัต น์ ปิยวัชร์

ขอบคุณทั้ง สามท่านมากที่มาเล่ าให้เราฟัง เราก็ได้ภ าพเรื่องการใช้

ทรัพยากร และองค์ความรู้ทั้งหลายที่ชาวเลมี รวมไปถึงเรื่องปัญหาต่างๆ ที่ตอนนี้ชุมชนเผชิญอยู่ พรุ่งนี้ทุกท่าน
ได้เรียนรู้ในชุมชนก็จะได้พูดคุยเพิ่มเติมเพื่อนาข้อมู ลที่ได้ อาจจะกลับมาเขียนแผน และโครงการในการพัฒนา
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติการต่อไป ขอขอบคุณบังพล บังดล และครูชินมากค่ะ
นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์ ลาดับต่อไปจะเป็นการแนะนาการลงภาคสนามในพรุ่งนี้ ว่าจะเป็นว่าเรา
จะไปวาดแผนที่ เพื่อให้เห็นว่าในแต่ละพื้นที่ที่เราจะลงนั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรมชาวเลตรงไหน
บ้าง เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราลงภาคสนามจริงแล้ว จะได้เห็นข้อปัญหาและข้อติดขัดที่ชัดเจน
แผนที่เ ดิ นดิ น

(พื้น ที่อยู่อาศัย พื้น ที่ทากิน พื้น ที่ทางจิตวิญญาณ พื้น ที่ทางสังคม สิ่งดีๆ ในชุมชน)

โดย นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง ตอนท้ายเราได้สรุปแล้วว่า มีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่เราได้สะท้อนกัน
ในขณะเดียวกันก็เห็นด้วยว่า แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน คิดอย่างไร หรือว่าจะมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่
ขับเคลื่อนแนวนโยบายมติคณะรัฐมนตรีอย่างไรบ้าง เมื่อครูเ่ ห็นว่ามีปัญหาบางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต้นเหตุที่มา
จากการที่เราอาจจะยังไม่รู้จักกันมากพอ พรุ่งนี้เวลาเราเดินลงไปในพื้นที่ ก็เหมือนกับการเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ร่ว มกัน อีกครั้ งหนึ่ ง เราโชคดีมากที่ในครั้งนี้มีหลายๆ ส่ ว นเข้ามาทางานร่วมกัน เพราะว่าเราจะได้
แลกเปลี่ยนกันได้
พรุ่งนี้เราจะไปแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างในชุมชน เราจะไปทาความรู้จักคน ทาความรู้จักพื้นที่ ไปดูไป
ให้ เ ห็ น กั บ ตาเลยว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น พื้ น ที่ จ ริ ง ๆ คื อ อะไรบ้ า ง แล้ ว มี เ รื่ อ งดี ๆ อะไรบ้ า ง แล้ ว เราจะน ามา
เปรียบเทียบว่าที่เราคุยกันในห้องประชุมในวันนี้ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วเราจะได้ช่วยกัน คิดว่า
ปรึกษากันว่า ถ้าหากเราจะเอาสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาเขียนเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เราจะทาได้จริงๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างที่ท่านรองผู้ว่าพูด เมื่อเช้านี้ เราจะทาอย่างไร มีลาดับความสาคัญอย่างไร มีปัญหาอะไร
เร่งด่วนที่เราจะทาร่วมกันในวันพรุ่งนี้
จะขอแนะนาเครื่องมือที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพรุ่งนี้ เราเรียกว่าแผนที่เดินดิน แผนที่เดิน
ดินชื่อดูน่ารัก ไม่เหมือนแผนที่ทหาร ไม่เหมือนแผนที่อื่นๆ เป็นแผนที่ที่เกิดจากการลงไปเดินสารวจ ลงไปคือ
เอาตัวเองเข้าไปกอยู่ในพื้นที่นั้นๆ คือสังเกตการณ์ มีประสบการณ์ด้วยตัวเอง เราจะทาอะไรกันบ้าง เมื่อครู่ได้มี
การแนะนาแล้วว่าใครอยู่กลุ่มไหนบ้าง
พรุ่งนี้เราจะแบ่งกลุ่มไปเดินตามในชุมชน ๓ ที่ คือที่ โต๊ะบาหลิว บ้านในไร่คลองดาว และสังกะอู้
ที่ เ กริ่ น ไว้ ว่ า เราจะแบ่ ง กลุ่ ม กั น แต่ ล ะกลุ่ ม จะประกอบไปด้ ว ยหลายภาคส่ ว น มี ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ส่วนที่สาคัญที่สุดเลยคือคนในชุมชน ในสามบ้านนี้จะต้องเป็นคนที่จะพาพวก
๗๐

เราไปแนะนา แล้วแนะนาให้เรารู้จักตัวชุมชน แนะนาให้เรารู้จักวิถีชีวิตของชุมชนด้วย พรุ่งนี้จะมีคนจาก ๓
หมู่บ้านประจาแต่ละกลุ่ม จะเป็นคนนาทางที่จะไปศึกษาดูงานในพื้นกัน ที่ ตอนนี้เราแบ่งกลุ่มแล้วเราสามารถ
ไปดูรายชื่อได้ที่กระดาษที่อยู่ที่ทางเดินว่าใครอยู่กลุ่มไหน
แต่ละกลุ่มจะมีอะไรลงไปเพื่อที่จะสารวจบ้าง ที่บ้านโต๊ะบาหลิว ทุกที่จะได้เป็นแบบนี้ เป็นภาพถ่าย
ดาวเทียม ใครจาได้บ้าง บ้านใครอยู่ที่นี่บ้าง บ้านโต๊ะบาหลิวมีใครบ้าง มีอยู่ใช่ไหมคะ จะเป็นพื้นที่ที่เราจะไป
เดินดูพรุ่งนี้ที่โต๊ะบาหลิว เราจะเริ่มเส้นทางเดินเริ่มตั้งแต่ สะพานคอนกรีตที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเดินเรื่อยมา
เดินมาตามสะพาน ผ่านชุมชน มาจนถึงศาลโต๊ะบาหลิว ตรงไหนที่พูดผิด หรือว่าสะกดผิดช่วยแนะนาด้วยนะ
คะ เดินในชุมชน แล้วก็จะเดินเข้ามาทางนี้ แล้วก็เดินมาจนถึงนี่ ตรงนี้คนจากโต๊ะบาหลิวตอบได้ไหมคะว่าคลอง
นี้ชื่อคลองอะไร ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร พรุ่งนี้เราจะเดินไปถึงจุดนี้ที่บ้านโต๊ะบาหลิว ใครอยู่โต๊ะบาหลิว ค่อยไปดู
รายชื่อ
อีกเส้นหนึ่ง จะเดินสารวจชุมชนในไร่และคลองดาว เห็นไหมคะเรายั งไม่รู้อะไรกันอีกเยอะเลย เส้นนี้
จะยาวตั้งแต่บ้านในไร่จนมาถึงคลองดาว เมื่อวานไปสารวจดูแล้วคิดว่าจะมีพื้นที่ในการเดินลงสารวจใหญ่ๆ
สามจุดด้วยกัน จุดแรกก็คือที่สุสานคลองสองปาก จะมีรถไปส่งบริเวณนี้ แล้วไปดูที่คลองสองปากกัน จุดที่สอง
คือสุสานคลองดาว รถจะไปส่งตรงนี้ หลังจากนั้นเมื่อดูพื้นที่ที่สุสานคลองดาวเสร็จแล้ว เราจะเดินไปที่ตรง
สุสานทุ่งยูง แล้วจะเดินออกมาตรงเส้นสีส้มๆ นี้ ออกมาที่ถนนใหญ่ จะมีรถไปรับ เป็นพื้นที่สาหรับสารวจที่ใน
ไร่คลองดาว
พื้นที่ต่อมาคือพื้นที่ที่บ้านสังกะอู้ บ้านนี้เราจะแบ่งเส้นทางสารวจออกเป็น ๒ เส้นด้วยกัน จุดแรกก็คือ
ที่บริเวณชุมชนอ่าวมาเละ กลุ่มหนึ่งเดินสารวจบริเวณอ่าวมาเละ อีกกลุ่มหนึ่งเราจะพาไปส่งที่ศูนย์วัฒนธรรม
ยังไม่รู้เลยว่าศูนย์วัฒนธรรมเต็มๆ ชื่ออะไร พรุ่งนี้ไปดูกัน แล้วก็เราจะไปที่บ้านหัวแหลม
ภาพรวมคือเราจะไปที่ไหนกันบ้าง แบ่งเป็น ๓ กลุม่ แล้วก็จะไปตามชุมชน ๓ แห่ง
ที่เราบอกว่าเราจะไปทาความรู้จักซึ่งกันและกัน จริงๆ แล้วเป็นการทาความรู้จักทั้ง ๒ ด้าน ทั้งคนใน
ชุมชนด้วย แล้วก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ที่จะมาทางานร่วมกับชุมชนด้วย เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้าง
เราจะเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตของชุมชนผ่านการมองว่า มีพื้นที่อะไรบ้างที่คนในชุมชนใช้ชีวิตอยู่ ในชุมชนต้องมี
อะไรบ้ า ง พรุ่ ง นี้ เ ราจะไปตามหากั น อย่ า งแรกคื อหาพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ ต รงไหน พื้ นที่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ใคร
ยกตัวอย่างได้บ้างว่าเป็นแบบไหน พื้นที่ที่อยู่อาศัยคืออะไร บ้านใช่ไหม พื้นที่ที่ เราอยู่อาศัยใช่ไหม และพื้นที่ทา
มาหากิน ทะเล ภูเขา จะไปดูกันว่าทะเล หาด อ่าว ภูเขา ก้อนหิน โขดหิน เราทามาหากินอะไรกันบ้างในพื้นที่
เหล่านี้ เราจะไปตามหากัน และพื้นที่อย่างที่สามคือพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้าง
ว่าพื้นที่ที่ประกอบพิธีกรรมมีอะไรบ้าง เปลว ป่าช้า สุสาน มีใครยกตัวอย่างพื้นที่อื่นไหมคะ ศาลโต๊ะบาหลิว
พรุ่งนี้เราไปดูกันว่าความหลากหลายต่อพิธีกรรมมีอะไรบ้าง มีพื้นที่พิธีกรรมกี่ประเภท และไปดูพื้นที่สาคัญของ
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ชุมชน ขอเล่าเพิ่ม พื้นที่บางพื้นที่มีคนไปใช้เยอะเลย บางทีพื้นที่หนึ่งของชุมชนมีคนต่างชุมชนเข้ามาใช้ด้วย คือ
มาใช้ร่วมกันในพื้นที่นี่ ทั้งในชุมชน ทั้งต่างชุมชน พื้นที่นี้เขาเรียกว่าพื้นที่ทางสังคม เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญ
มาก เราจะไปดูว่าพื้นที่ที่ไหนที่สาคัญของชุมชน อาจจะสังเกตด้วยว่า บางทีพื้นที่หนึ่งไม่ได้ถูกใช้ทาแค่กิจกรรม
เดียว พื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมอาจจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทามาหากินด้วย พรุ่งนี้เราไปสังเกตกันว่าพื้นที่
เป็นอย่างไรบ้าง
บางทีเราลงไป โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน เดินไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่า อ่าวนี้ หาดทรายนี้ เขาใช้ทา
อะไรกัน เราก็ต้องเดินร่วมสารวจไปพร้อมๆ กับคนในชุมชน เพื่อที่จะสอบถามว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้ทาอะไร หรือว่า
มีความหมายอย่างไร
ประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องของคนกับพื้นที่ เห็นแค่พื้นที่อย่างเดียวมันก็แค่ นั้น พื้นที่ก็คือพื้นที่ พื้นที่จะ
สาคัญก็คือว่ามีคนเข้ามาใช้ อย่างที่บอกว่าบางที พื้นที่บางพื้นที่มีความสาคัญ มากมายเหลือเกินไม่ใช่ว่าเฉพาะ
คนในชุมชนเท่านั้น หรือไม่ใช่เฉพาะในบางบ้านเท่านั้น แต่ว่าหลายชุมชนเลยที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน หลังจากที่
เราได้เห็นความสาคัญระหว่างคนกับพื้นที่แล้ว เราก็จะมองว่ามันมีปัญหาอะไร ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ เราจะรู้เลย
ว่า ปัญหาหรือว่าสิ่ งดีๆ ที่ไม่ใช่มองแค่ปัญหา เพราะว่าหลายๆ ชุมชนมีต้นทุน มีสิ่งดีๆ เยอะแยะไปหมดเลย
สามารถจะพัฒนาต่อได้ เราก็จะมาดูกันว่าปัญหามันเกิดในพื้นที่ไหน เกิดกับใครบ้าง
ที่เราไปมองหากันนี่อยู่ในกระบวนการที่บอกว่าสารวจร่วมกัน มองไปทั้งหมดว่ามีพื้นที่อะไรบ้าง คน
สัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไร เกิดเรื่องดีๆ ขึ้นตรงไหน ปัญหาอยู่ตรงไหนบ้าง พอเราได้ข้อมูลพวกนี้แล้ว เราก็จะ
บันทึกลงในภาพถ่ายทางอากาศที่เมื่อครู่ฉายให้ดู พรุ่งนี้ทุกคนจะได้ไป เราก็จะเอาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เขียนลง
ไปในนั้น เพื่อจะอธิบายว่าพื้นที่ต่างๆ คืออะไรบ้าง อยู่ต รงไหนบ้าง ใครไม่ถนัดที่จะดูภาพถ่ายดาวเทียม วาด
ขึ้นมาใหม่ก็ได้ เห็นอะไรก็วาด เขียนลงไปในกระดาษ
พรุ่งนี้เราสารวจช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. เรากลับมาแล้ว เอาข้อมูลที่ทุกคนเห็นมาเขียน
ลงบนแผ่นกระดาษเดียวกัน เราจะเรียกกระดาษแผ่นนี้ว่าแผนที่ ที่ทาให้เราเห็นสิ่งต่างๆ มากมายในชุมชน อัน
นี้ ก็ถือได้ว่าเราทาแผนที่เดิ น ดิน เพราะว่าเราไปเดิ นส ารวจมาด้ว ยกันแล้ ว คิด ว่าเป็นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะว่าคนนอก คนในก็จะได้มาสะท้อนความคิดเห็นด้วย บางทีเรื่องปัญหาก็อาจจะมองไม่
ตรงกัน ก็ได้ พรุ่ ง นี้ มาแลกเปลี่ ย นกั น ในตอนที่ เราเอาข้อมูล มาลงในแผนที่ใหญ่ร่ว มกัน พอเราได้ข้อมูล ทั้ ง
หมดแล้ว เราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาลองเขียนเป็นโครงการ หรือว่าแผนกิจกรรม ตามแนวทางที่เราได้คุยกัน
แล้วว่าวันนี้ว่า ในการที่เราแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม กับเรื่องจริงๆ ที่เราลงไปดูในพื้นที่ เหมือนกันไหม ก็
จะได้เขียนแผนในสิ่งที่เราพบได้เห็นจริงๆ เลย ถ้าไม่เคยทาก็จะรู้สึกว่ายาก แต่พอเราลองทาเราก็จะรู้ว่าไม่ได้
ยากอย่างที่คิดเลย สิ่งที่เตรียมอย่างที่คุณครูฝากไว้ เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการสารวจ
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รายชื่อแบ่งกลุ่มสารวจพื้นที่
กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้
นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์
นางเกสร กาเนิดเพ็ชร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นางพวงผกา เชาวไวย์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
นายสุทา ช่วยพูล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
นายบุญทิน ช้างน้า

นายยูโสป หมาดสาหรน

นางสาวกาญจนา จันทร์จารัส

นายศักดา พรรณรังษี
นายธนู แนบเนียร
นายพิบูลย์ วารีกลุ

นายวันติน ประโมงกิจ
นางพรรณี ครุวรรณพัฒน์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
นายวีระ ชุนไชยรักษ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
นายวรรณชัย ตุลารักษ์
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่
๒๙ ลันตากระบี่

กลุ่ม ๒ บ้านโต๊ะบาหลิว
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นางสาวประภัสสร เอ่งฉ้วน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายประยูร หนูสุก
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายทวิชาติ อินทรภักดี
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
นางชุติกาญจน์ สุขุมติ ร
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๗
จังหวัดสตูล
นางสาวปุณณสา อาจทอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
นายสมศักดิ์ ชวทอง
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๙
ลันตากระบี่
นายเปลีย่ นประสพ ขาวนวล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
นางสาวศุภณิจ พัฒภูมิ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๐
จังหวัดภูเก็ต
นายสิเจ็น ช้างน้า

กลุ่ม ๓ บ้านคลองดาว
นายเดียว ทะเลลึก
นายอีพล ช้างน้า
นายสาเด็น ช้างน้า
นายเสรี คงรัตน์
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
จ.อ. อรรถกรณ์ อินทรสิงห์
หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือเกาะลันตาน้อย
นายเกียรติ บรรดา
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑
จังหวัดกระบี่
นายวาสนา ย่าแหน

นายธงชัย รายาศาสตร์
นายทัศธนา ช้างน้า
นายรัตนะ เพ็ชรพรหม

นายโอ้น ช้างย้า

นายรังสรรค์ หึงษาชู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ คลองดาว
นายห้อง กล้าทะเล

นายอุลิน ช้างน้า

นายเอกรินทร์ ช้างน้า

นางลาภ หาญทะเล

นายทนง ช้างน้า
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กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้

กลุ่ม ๒ บ้านโต๊ะบาหลิว

กลุ่ม ๓ บ้านคลองดาว

นางชุติกาญจน์ สุขุมติ ร
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๓
จังหวัดพังงา
พ.จ.อ.วีระวุฒิ ไพรดา
หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือเกาะลันตาน้อย

นายสนิท แซ่ซั่ว

นางสาวสายใจ หาญทะเล

นางแสงโสม หาญทะเล

นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๐
จังหวัดภูเก็ต

นายสมจิต รื่นเริง

นายชาญวิทย์ สายวัน

นางอม สิงขโรทัย

นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์

นายธานี สังขโรทัย
ทีม ศมส.

ทีม ศมส.

ทีม ศมส.

นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข

นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์

นางสาวสรินยา คาเมือง

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นายศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์
ทีม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
นางสาวอุษา ศรีโคตรเพชร
นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
นางสาวพัชรีวรรณ์ เบ้าดี
ทีม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ดร.นฤมล อรุโณทัย

ทีม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
นางสาวนุชรี วงศ์สมุทร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
แบ่งกลุ่ม สารวจพื้นที่ กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้ กลุ่ม ๒ บ้านศาลาด่าน กลุ่ม ๓ บ้านคลองดาว
ทางานกลุ่ม สรุปข้อมูล ทาแผนที่ชุมชน นาเสนอข้อมูล/แผนที่
นายอภินันท์ ธรรมเสนา จะให้มานาเสนอแผนที่ก่อน เราได้ถ่ายภาพแผนที่ไว้เพื่อฉายขึ้นจอแล้วส่วน
ปัญหาจะเล่าหลายๆ ปัญหาก็ได้แต่ขอให้เลือกปัญหาที่สาคัญเร่งด่วนที่นาไปจัดทาแผนกิจกรรม เมื่อกลุ่มอื่น
นาเสนอ ขอให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ให้ความเห็นด้วยครับ
กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้
นางสาวกาญจนา จันทร์จารัส และนายวาสนา ย่าแหน นาเสนอ
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ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้านสังกะอู้ ขาดส่วนสาคัญไปคือสุสาน ซึ่งไม่ติดอยู่ในภาพถ่าย ถ้าไปจาก
นี่ ก็จ ะถึงก่อน แต่ ถ้าในภาพถ่ายจะอยู่ ทางข้างบน อั นนี้ขาดภาพถ่ายสุ ส านไป สุ ส านจะเป็นหลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในอีกลักษณะหนึ่ง พอเข้ามาจะมีป้ายหมู่บ้าน หมู่บ้านสังกะอู้ สนับสนุนโดย ศุภนิมิตจานวน ๘๙
หลังคา บริเวณนี้ป้ายมีที่มาที่ไปครับป้ายบ้านสังกะอู้ ก่อนนั้นศุภนิมิตเข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านให้หมู่บ้านสัง
กะอู้ เสร็จไปแล้วมาขึ้นป้ายว่า หน้าหมู่บ้านเลย หมู่บ้านศุภนิมิต ไม่มีคาว่าสังกะอู้ อะไรเลย ชาวบ้านก็เกิดการ
ไม่พอใจ เขาว่าสังกะอู้นั้นมีที่มาที่ไป เขาก็เลยไปเรียกร้องจากศุภนิมิตให้เปลี่ยน ว่าหมู่บ้านสังกะอู้ สนับสนุน
โดยศุภนิมิต ๘๙ หลัง เป็นรายละเอียดที่ชาวบ้านเรียกร้องกับศุภนิมิต
เข้ามาถึงอ่าวแรกก็คืออ่าวสังกะอู้ ซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าอ่าวอีสักอู้ ซึ่งสัญลักษณ์คือ จะมีโขดหินที่มี
ลักษณะเหมือนเหงือกปลากระเบน ซึ่ งภาษาชาวเลหรือภาษาสังกะอู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาจะ
เรียกว่า อีสักกะอู้ ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออ่าวและชื่อหมู่บ้าน ถัดมาก็เป็นอ่าวต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ ๔ อ่าว มีอ่าว
พร้ าว อ่าวควน อ่าวมะเละ มีศาลเจ้ าในแต่ละอ่าว ศาลเจ้าในแต่ละอ่าวจะแสดงความเชื่อของชาวเล คือ
คุ้มครองในแต่ละอ่าว และศาลรวมของหมู่บ้าน ก็คือ ศาลโต๊ะสุรี จันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางหน้าบ้านโต๊ะหมอคน
ปัจจุบัน บริเวณนี้ สังกะอู้กับหัวแหลมก็เป็นพื้นที่ชาวเลที่ใกล้เคียงกัน พื้นที่เดียวกันโต๊ะหมอใช้คนเดียวในอดีต
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จะใช้โต๊ะหมอแค่คนเดียว แต่ในปัจจุบันต้องใช้ ถึง ๓ คน เพราะว่า ๓ คนมีความสามารถในแต่ละด้านต่างกัน
ในพิธีกรรม โต๊ะหมอคนที่ ๑ คือ โต๊ะหมอมาลาศรี อยู่ตรงบริเวณนี้ตรงข้ามกับศาลเจ้า แล้วก็ม าผมเรียกแก
ว่าป๊ะเหง็ม บ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน แล้วมาอีกท่านหนึ่งชื่อจริงว่านายประทีป แต่ผมเรียกแกว่า ป๊ะดุ๊กุย ก็จะ
อยู่ที่อ่าวมะเละ นี่คือโต๊ะหมอทั้ง ๓ ท่านที่ทาพิธีกรรมของพี่น้องชาวเลในพื้นที่สังกะอู้ ณ ปัจจุบัน และที่จอด
เรือก็จะอยู่ตามอ่าวต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละอ่าว เหมือนอ่าวสังกะอู้ พื้นที่จอดเรือจะเยอะ
หน่อย เพราะว่าโขดหินในพื้นที่ตรงนี้ เอื้ออานวย เหมือนอ่าวควนจะแบ่งเป็น ๒ อ่าวเล็กๆ ก็จะเป็นจุดหลบลม
ทุกทิศ อ่าวมะเละจะเสียเปรียบหน่อย เวลาเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ต้องหลบ พาเรือหลบไปอีกอ่าวหนึ่ง ก็
จะเสียเปรียบนิดหนึ่ง ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆ
บริเวณนี้เป็นลานวัฒนธรรม หรือลานรองเง็ง พอใช้ลานวัฒนธรรมปุ๊บ สังกะอู้กับของหัวแหลมจะมีอยู่
๒ ที่ ซึ่งจะใช้ร่วมกัน บริเวณนี้จะเป็นลานรองเง็ง ศาลารองเง็ง ที่พี่ปรีดาได้พูดไว้เมื่อวาน ซึ่งลานวัฒนธรรม
จริงๆ ที่ชาวเลใช้ร่วมพิธีกรรมลอยเรือจะอยู่ที่บ้านหัวแหลม ซึ่ง ไม่มีอยู่ในภาพถ่าย ไปอีกชุมชนหนึ่ง เวลาเขา
ลอยเรือเขาก็จะแห่จากสังกะอู้ไปอีกหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๖-๗ กม. โดยประมาณ แล้วก็ยังมีบ้านที่เป็น
บ้านสาหรับทาพิธีต่อเรือ เอาไม้ระกามาต่อเรือ ก็จะอยู่ในพื้นที่สังกะอู้ ที่ทากันเป็นประจาก็จะเป็นบ้านบัง
กุหน๋า หรือภาษาโรงเรือเรียกว่า บ้านลวกหน๋า บั งวาสนา ตรงนี้ก็เป็นจุดต่อเรือ พอต่อเรื อเสร็จ โต๊ะหมอก็จะ
ทาพิธียกเรือขึ้นมาแล้วก็แห่ แห่ไปจนถึงบ้านหัวแหลมวางเรือแล้วทาพิธีกรรมต่อ
ที่เห็นขาวๆ เป็นศุภนิมิต ที่เขามาสร้างให้ หลังจากเกิดสึนามิจานวน ๘๙ หลัง ก็จะกระจัดกระจายกัน
อยู่ ซึ่งมีในบริเวณโรงเรียน แล้วพื้นที่ ๕ หลังที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวน ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้ ถ้าผมเข้าใจ
ไม่ผิด จะอยู่บริเวณนี้ ซึ่งบริเวณนี้เมื่ออดีต ผมเคยขอเจ้าหน้าที่รั งวัด ที่มาเดินออกรังวัดโฉนดให้กับพี่น้องใน
หมู่บ้ านสั งกะอู้ ขอดูเขาก็เปิดให้ ดูภาพถ่ายต่างๆ ทางอากาศ อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรม ปรากฏว่า
เส้นแนวเขตป่าสงวนลงไปในทะเลเกือบ ๓ กิโลเมตร บริเวณอ่าวมาเละ ผมยังตกใจเลยว่าทาไมแนวเส้นไปอยู่
ในทะเล เขาบอกว่าภาพถ่ายทางอากาศมีความคลาดเคลื่อนสูง โอ้สูงถึง ๓ กิโลเมตรเลย อันนี้เป็นประสบการณ์
ตรงที่ผมเคยเจอกับตัวเอง
นางเตือนใจ ดีเทศน์ โต๊ะหมอเป็นผู้หญิงได้ไหม
นางสาวกาญจนา จันทร์จารัส โต๊ะหมอเป็นผู้หญิงได้ ถ้าเรียนวิชา คนที่เป็นโต๊ะหมอได้ ต้องเรียนวิชา
ทั้ง ๓ อย่าง คือที่ว่ามีโต๊ะหมอ ๓ คนที่ว่า รายละเอียดไม่ทราบ แต่ว่าปัจจุบัน คนที่มีความรู้แต่ละคนจะมี
ความรู้ที่ต่างกัน แต่เมื่อก่อนจะอยู่ในคนคนเดียวกัน
นางเตือนใจ ดีเทศน์ อยากถามว่า ๓ คนมีความเชี่ยวชาญด้านอะไร
นางสาวกาญจนา จันทร์จารัส รายละเอียดยังไม่ได้คุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ ให้ท่านรองนายก อบต. อธิบาย
เรื่องนี้ด้วย
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รองนายก อบต. โต๊ะหมอจริงๆ แล้วต้องมีคนเดียว แต่สังกะอู้ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตในเรื่องโต๊ะหมอ
เสียชีวิต แล้วคนที่ทาพิธีกรรมต่างๆ ก็มีความชานาญในเรื่องของการทาพิธีกรรม ในเรื่องของการทาพิธีลอยเรือ
การทาพิธีลอยเรือมีทาอยู่ ๓ อย่าง ก็เราจะทาอยู่ ๓ อย่าง ทาพิธีกรรมอยู่ ๓ คืน ทาพิธีปล่อยเรือ หรือทาพิธี
บวงสรวง และตั้งสิ่งของในเรือเพื่อที่จะส่งไปให้บรรพบุรุษ เพื่อส่งไปให้กับดวงวิญญาณที่ ล่วงลับไป โต๊ะหมอ
สามารถสื่อสารได้ นับถือได้คนหนึ่ง ทาพิธีในเรื่องของการจุดเทียน ดูเทียน แล้วก็ใช้วิชาอาคมในการนั่งสมาธิดู
เทียนว่าจะเกิดวิกฤต จะเกิดอะไรในปีนี้ จะมีทรัพยากรทางทะเลได้มากน้อยแค่ไหน คนจะอยู่ดีมีสุขไหม มีโรค
ระบาดไหม นี่ก็อีกส่วนหนึ่ง อีกส่วนทาน้ามนต์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทาพิธีต่างๆ เลยได้มีโต๊ะหมอถึง ๓
คน เพราะว่าแต่ละส่วน คนเดียวทาทุกอย่างไม่ได้ เมื่อก่อนทั้งหมดได้ แต่คน ๓ คนทาพิธีกรรมทั้งหมดไม่ได้
เลยต้องใช้โต๊ะหมอถึง ๓ คนเพื่อช่วยกันทาคนละอย่าง มีวิชาได้คนละอย่าง บางคนก็ทาได้ ๒ อย่าง ก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้โต๊ะหมอได้มีอยู่ ๓ คน ณ วันนี้
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ในแผนที่ไม่มีอะไรแล้วเหรอครับ ที่จริงน่าจะบอกพื้นที่ทากิน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ถ้าแบ่งประเภทแบบนี้จะบอกตรงไหนได้อีกว่าพื้นที่ทากินคือตรงไหน พื้นที่ทากินคือตรงไหน
นายวาสนา ย่าแหน จริงๆ แล้วพี่น้องชาวเล น้อยมากที่จะทาภาคการเกษตรแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มี บริเวณ
ในโซนนี้ ในโซนนี้จะเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์ของพี่น้องชาวเล มาจนถึงริมด้านล่าง ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่
อาศัยของพี่น้องชาวเล การเกษตรของเขารู้สึกว่า ก็จะมี ยางเอาไปโยน โยนเม็ดยางสมัยก่อนนะ แล้วก็ต้นกา
หยู๋ มะม่วงหินมะพานต์ และจะเป็นไม้ที่ทาลอบทาไซ ที่งอกขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เหมือนพวกหวาย พอตัด
บ่อยๆ มันก็หมด ก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามบ้าง ขอบคุณครับ
โซนนี้มีน้าผุดจากในทะเลไหม ท่านรองนายก อบต. เคยเห็นไหม ผมไม่เคยเห็นนะ ถ้ามีน้าจื ดไหลลง
มานะมี แต่ถ้าผุดขึ้นมาไม่มี ไม่เคยเห็น แต่ถ้าที่มีคือมีอีกอ่าวหนึ่ง เลยสุสานขึ้นไปฝั่งทางเหนือจะมีบ่อน้า เขา
เรียกบ่อเล อยู่ในพื้นที่ของหมู่ ๑
นายเดียว ทะเลลึก ไม่ใช่ ที่สังกะอู้ ที่อ่าวควน ลงไปข้างล่าง จะมีบ่อเลอยู่บ่อหนึ่ง คือบริเวณนี้ แต่น้า
จะจืด อยู่ริมทะเลเลยครับ พอน้าทะเลขึ้นก็ท่วม แต่พอน้าทะเลลงก็จะเป็นน้าจืด
นายเปลี่ยนประสพ ขาวนวล เรียนท่านผู้นาเสนอ เมื่อครูท่ ี่ ๓ กิโลเมตร ไม่ใช่ภาพถ่ายทางอากาศผิด
ครับ เดี๋ยวสังคมจะเข้าใจกองทัพเรือผิด ที่จริงน่าจะให้กองทัพเรืออธิบาย แต่พาดพิงถึงป่าสงวน คือเป็นก าร
ถ่ายทอดแนวเขตลงในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ผิด คือภาพถ่ายทางอากาศถูก แต่เจ้าหน้าที่ผู้ถ่ายทอดทาการ
ถ่ายทอดคลาดเคลื่อน เพราะว่าถ้าคลาดเคลื่อนในแผนที่แค่ ๓ มิลลิเมตร วัดพื้นที่จริงได้ ๓ กิโลเมตร อันนี้
ยอมรับว่าคลาดเคลื่อนตอนถ่ายทอด ลงในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แผนที่ภูมิประเทศ ไม่ใช่ภาพถ่ายทางอากาศ
ผิด ถ้าไปพูดว่าอย่างนั้นผิดก็คือใช้การไม่ได้นะครับ
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นายอภินันท์ ธรรมเสนา ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับปัญหาที่เราสารวจ เราเจอปัญหา
อะไรบ้างแล้วเราจะนาเสนอแผนอะไรบ้างครับ ที่คิดว่าจะทาจริงๆ
นายวาสนา ย่าแหน แผนจะมีหลายข้อ ที่ทาได้จริงๆ ผมใช้วิสาสะส่วนตัว ทาเครื่องหมายไว้ ไม่ทราบ
ว่ากลุ่มจะว่ายั งไง คือข้อ ๒ กับข้อ ๔ ผมมองว่าเป็นเรื่องของปากท้อง เป็นเรื่องของข้าวในครัว เป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข เป็นอาชีพ เป็นรายได้ เป็นทุนการศึกษาลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีข้อจากัดจาก
พื้นที่หาปลา ที่มีข้อจากัดในพื้นที่ของอุทยานด้วย ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับข้อ ๔ จาก
พื้นที่หาปลาเดิมโดนรุกล้า ขออนุญาตอธิบายก่อนว่า พื้นที่อุทยานเราน่าจะมานั่งคุยในส่วนของโครงการ เรา
บอกว่าน่าจะมานั่งคุยหาข้อตกลงร่วมในเรื่องของเครื่องมือ ประเภทของเครื่องมือ ที่จะเข้าไปทากินในอุทยาน
ได้ สมมุติว่าอุทยานบอกว่าลอบปลาเข้าได้นะ แต่ผมขอให้ตามันใหญ่หน่อย ให้ปลาตัวขนาดกิโลลอดไปได้
เอาไว้เฉพาะตัว ๒ กิโล อะไรอย่างนี้ คือได้หรือไม่ เวทีอย่างนี้คือคุยกันในเรื่องของการจัดการพื้นที่ร่วมกันโดย
ผ่อนปรน โดยการประนีประนอมกัน ไม่ตึงจนเกิดไปในเรื่องของข้อระเบียบของกฎหมาย
ส่วนปัญหาในการรุกล้าพื้นที่ทากิน เป็นเรื่องของผู้ประกอบการเครือปูนซีเมนต์ ที่มาจอดขนถ่านอยู่ที่
หน้าสังกะอู้ อยู่ระหว่างสังกะอู้กับเกาะปอ เรื่องนี้ผ่านการพูดคุยมาเยอะ สาหรับเรื่องเรือปู นที่จัดพื้นที่ให้
เรียบร้ อย ตอนนี้กาหนดจุ ดแนวเขตให้เป็นที่เรียบร้อย ให้เรือปูนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าปัญหาก็คือ ณ
ปัจจุบัน ได้ทาข้อตกลงว่าเรือปูนจะต้องมาเก็บกู้สิ่งที่เขาทาทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆ ที่เขามาจอดเรือนอกเหนือ
พื้นที่ที่เรากาหนดเอาไว้ให้ ปรากฏว่าถึงวันนี้แล้ว เรือปูนเข้ามาจอดในรอบปี นี้ก็ยังไม่มีการเก็บกู้ ชาวบ้านยัง
เข้าไปทากินในพื้นที่เดิมไม่ได้ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกาหนดแนวเขต เรือมาจอดสะเปะสะปะ ตรงโน้นตรงนี้ตรง
นั้นซึ่งเป็นพื้นที่ทากินของพี่น้องชาวเลดั้งเดิม เป็นที่หาปลา เป็นที่วางอวนกุ้ง แต่ว่าปัจจุบันนี้เข้าไม่ได้แล้ว อันนี้
ก็เป็นข้อตกลงร่วมกับเขาตั้งนานแล้ว แต่เขาก็ยังไม่มีการลงทุ่ นในเรื่องของการเก็บกู้ อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ ผม
ว่าเป็นปั ญหาปากท้องของพี่น้องเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเป็นช่วงมรสุ มพี่น้องออกมาทางหลั งเกาะ พี่น้องสังกะอู้
ออกมาทางหลังเกาะ จะมาเจอคลื่นมรสุมที่ใหญ่มาก เสี่ยงอันตราย แต่ถ้าตรงนี้ที่สามารถวางอวนหากุ้ง หา
ปลาได้ เวลามรสุมทางนี้ใหญ่ๆ เขาจะสามารถหลบลมเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ได้ โดยที่ไม่ต้องเสี่ยง โดยที่ว่าเขาไม่
ต้องวิ่งออกไปไกลมาก นั่นหมายความว่าชีวิตครอบครัว รายได้ของครอบครัว หม้อข้าวหม้อ แกงของครอบครัว
ทุนการศึกษาลูก อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดเลย คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ และน่าจะจัดทาให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่ง
ไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นไม่สาคัญ เรื่องอื่นสาคัญทุกเรื่อง แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเป็นรายๆ
ไป
วัฒนธรรมจังหวัดอาจมองในเรื่องของรองแง็ง เรื่องของป๊ะมาหวีที่ สีซอ เหลือคนเดียว ทาไมโต๊ะหมอ
ต้องมี ๓ คน แล้วถ้า ๓ คนนี้เสียชีวิตจะต้องทาอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมจังหวัด
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ในเรื่องของแนวเขตมั่นคงที่อยู่กั้นแนวเขตอย่างชัดเจน ระหว่างป่าอุทยานกับชาวบ้าน เป็นเรื่องของพี่
ทีร่ ับผิดชอบเรื่องอุทยาน น่าจะมาเร่งด่วนก็เป็นหน้าที่ของพี่เขาไปเลย
แต่ในส่วนของชาวบ้านที่จะต้องแก้ปัญหาโดยด่วน แล้วชาวบ้านได้รับผลประโยชน์โดยด่วน ก็คือ เรื่อง
ของปากท้อง ข้อ ๒ กับข้อ ๔ ขอบคุณครับ
นางเตือนใจ ดีเทศน์ อยากถามเรื่องแผนสุขภาพ ได้ไปเจอผู้หญิง ๓-๔ คน แล้วก็ถามเขาว่าได้ให้ลูก
กินนมไหม เขาบอกว่าไม่ได้ให้ลูกกินนม เพราะว่าลูกไม่ชอบกินนมแม่ พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการดูแล
ตั้งแต่แม่ตั้งท้องว่าคาแนะนาสาหรับพ่อและแม่ ตั้งแต่ลูกมีปฏิสนธิอยู่ในท้องว่าควรจะทาอย่างไร เด็กตัวนิด
เดียวแต่แม่ตัวใหญ่แข็งแรงมากเลย ถามคุณครูว่ามี อสม. ไหม แล้ว อสม. ทาหน้าที่อะไร คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่สาคัญเพราะว่าเป็นค่านิยมที่เหมือนกับว่าลูกไม่อยากกินนมแม่ คิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องวางพื้นฐาน
ตั้งแต่เริ่มต้นเลย นี้เรื่องหนึ่ง แล้วก็อ้วน คืออยากเสนอว่าเรามีกิจกรรมออกกาลังกายไหม เพราะว่าต่อไปผู้หญิง
อาจจะหรือผู้ชายด้วยก็ไม่รู้ เพราะเห็นคนไม่กี่คน น้าหนักมากเกินไป แล้วก็เรื่องของอาชีพอย่างหนึ่งที่ได้คุยกับ
ผู้ชายคนหนึ่งที่แกเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แกบอกว่าแต่ละปีนี้ก็มีช่วงที่ออกทะเลได้ไม่กี่เดือน นอกนั้นก็ไป
รับจ้าง ซึ่งบางทีก็รับจ้างได้สิบวันก็หยุดอีกเป็นเดือน ทาอย่างไรเขาถึงจะมีอาชีพได้สม่าเสมอ
ข้อเสนอที่ว่าอนุโลมให้ตกลงกับอุทยานว่ามีพื้นที่ไหนที่เขาจะทาอาชีพประมงพื้นบ้านได้ ถึงแม้ว่าในฤดู
มรสุมก็ตาม อยู่ตามริมชายฝั่งนี้ ก็ได้เห็นว่ามีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ของอุทยานมาด้วย ซึ่งเป็นหัวหน้าที่เมื่อคุยใน
ระยะสั้นๆ เป็นหัวหน้าที่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเล อยากเสนอเป็นภาพรวมที่ว่าการประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูชาวเล น่าจะให้มีการเข้ามาประชุมในพื้นที่แบบนี้
เพราะเห็นว่าดีใจที่ทุกฝ่ายได้มาหันหน้าเข้าหากัน แล้วมีเวทีพูดคุยกันอย่างเปิดใจ แล้วได้เห็นความ
เป็นจริงชีวิตของพี่น้อง เหมือนอย่างที่เมื่อวานคุณสุทธิพงษ์ กับอีกคนบอกว่า กว่าจะมีข้อตกลงต้องมีเวทีพูดคุย
ตั้ง ๙๒ เวที แต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ในฐานะที่เป็นกรรมการตามมติ คณะรัฐมนตรีได้เห็นทุกฝ่ายในระดับพื้นที่
หั น หน้ า เข้า หากัน แล้ ว เปิ ดใจคุ ย กั น น่ าจะใช้ วิธี การอย่ างนี้ต่อ ไป แล้ ว ก็ ฝ ากทางศู นย์ มานุ ษยวิทยาฯ ว่ า
รัฐมนตรีวัฒ นธรรมเปลี่ ยนหรื อเปล่ า ลืมไปแล้ ว พรบ. ครั้งนี้เปลี่ยนหรือเปล่า อยากเสนอให้รัฐมนตรีช่ว ย
ประชุมกรรมการระดับชาติ สักที จะได้เสนอว่าเป็นพิธีกรรมที่จะไปสู่ความสาเร็จ เพราะเมื่อเราได้หันหน้าเข้า
หากันแล้ว ความจริงใจ ความเข้าใจ ก็จะเกิดขึ้น จากการที่ได้เห็นหน้าเห็นตากัน
นายวาสนา ย่าแหน ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกข้อครับ คือจริงๆ แล้วมีอยู่ ๒ แผ่น แต่อีกแผ่นหนึ่งยังไม่ได้
โชว์ อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นความอยากส่วนตัว ก็เหมือนที่อาจารย์พูดถึงเมื่อครู่ว่า ช่วงที่เราหาปลาได้จะเป็นช่วงแค่
ช่วงเดียวของปี ซึ่งก็กาลังมองหาอาชีพเสริมของชาวเลที่สอดคล้องกับวิถีของเขาว่าเราพอที่จะสนับสนุน สร้าง
อาชีพเสริมในลักษณะใดได้บ้าง ให้กับพี่น้องชาวเล โดยที่ไม่ขัดต่อระบบวิถี
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และขออนุญาตตอบอาจารย์ ในเรื่องของโรคอ้วนของพี่น้องชาวเล คือที่จริงแล้วพี่น้องชาวเลจะอ้วน
เฉพาะผู้หญิง ผู้ชายจะไม่ค่อย จะมีน้อยเพราะว่าผู้ชายเขาจะทางานในลักษณะที่ออกกาลังกาย งานเขาออก
กาลังกายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะชักลอบ ชักอวน ก็จะออกกาลังกายอยู่แล้ว แต่ว่าผู้หญิงอยู่กับบ้าน เสร็จแล้ วคือสิ่งที่
พวกเขารับทานคือปลาตัวใหญ่ๆ มันๆ ก็เลยทาให้เขาอ้วนโดยปริยาย แล้วกิจกรรมเรื่องของการออกกาลังกาย
สาหรับผู้หญิงมีน้อยมาก สาหรับพี่น้องสังกะอู้ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ
กลุ่ม ๒ ชุมชนโต๊ะบาหลิว
นายเดียว ทะเลลึก นาเสนอ

นายเดียว ทะเลลึก โต๊ะบาหลิวอยู่ที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ อยู่ท่าเทียบเรือทัวร์บริเวณนี้
บริเวณนี้จะเป็นย่านท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวพอถึงฤดูกาลท่องเที่ยว ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นท่าเรือ ก่อนที่จะเข้า
มายังโต๊ะบาหลิว เรือจะจอดที่นี่ นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นจากนี่ไปยังบั งกะโลต่างๆ ทั่วเกาะลันตา บริเวณนี้จะเป็น
ย่านที่แออัดมากที่สุด มีรถจอดเต็มไปหมดช่วงหน้าทัวร์ ปัญหาเริ่มจากข้างหน้าเลย ปัญหาคือว่าพอช่วงหน้า
ทัวร์เราจะมีปัญหากับรถที่มารับแขกมาก เพราะเราไม่มีที่จอดรถ บริเวณนี้จะเป็นที่ จอดรถของรีสอร์ททั้งหมด
พอตกกลางคืนก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือบางครั้งน้ามันก็หายไป อะไหล่รถบางส่วนก็โดนงัดไป นี่คือปัญหา
ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ แล้วส่วนเราเดินเข้ามาตรงสะพาน เป็นสะพานปูน สองข้างก็จะเป็นป่า โกงกาง คือป่าชาย
เลน แล้วมาเจอบริเวณนี้ บริเวณนี้ถ้าทุกคนสังเกตที่เข้าไปก็คือสายไฟ จะพาดตามต้นไม้ป่าโกงกาง แล้ วก็อยู่
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ระดับน้า แล้วคืน ที่น้าขึ้นมาถึง คนเดินเข้ามานี่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าไฟฟ้าที่นี่ เป็นไฟฟ้าพิเศษ คือ
พิเศษก็คือว่าต้องจ่ายไฟเป็น ๒ เท่าของไฟฟ้าปกติ จ่ายไฟฟ้าแพงมาก เป็นหม้อเดียวที่ดึงเข้ามาในชุมชน
ชุมชนนี้จะอยู่ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ที่อยู่จริง แต่ ผู้ที่มาใช้งานที่นี่มีทั้งหมด ๓ ชุมชน ก็คือ คลองดาว ในไร่
โต๊ะบาหลิว ที่อยู่จริง ๓๐ ครัวเรือน แต่ใช้จริงทั้ง ๓ ชุมชน คือใช้เรื่องอะไร คือใช้ในเรื่องที่จอดเรือบริเวณนี้
บริเวณนี้หน้ามรสุมที่คลองดาวจะจอดไม่ได้ ก็จะเอาเราทั้งหมดมาจอดบริเวณนี้ทั้งหมดเลย แล้วก็ ของในไร่นี่
ตอนนี้ก็เป็นรีสอร์ทหมดแล้ว ที่เห็นตอนเข้าไปในพื้นที่เมื่อเช้าจะเห็นว่าเป็นรีสอร์ท เหมือนพี่อุลินบอกว่า ขนาด
รีสอร์ทยังโดนบีบเหลือสามงาน แค่ผ่านหน้าหาดก็ไม่ได้แล้ว ผมคนพื้นที่เดิน ไม่อยากบอกว่ารีสอร์ ทไหน เขา
บอกว่านี่ไม่ใช่ที่สาธารณะคุณเดินเข้ามาได้อย่างไร เมื่อก่อนเคยเดินผ่านทางนั้น ปัจจุบันไม่ใช่ที่สาธารณะ ทาง
ที่เราเคยเดิน แต่นี่ไม่ใช่ที่สาธารณะแล้วตอนนี้ ผมก็สะกิดใจ ผมอยู่มาก่อนท่านนี้ บริเวณทั้งหมดนี่ เมื่อก่อนมัน
จะมีอ่าวคอกวาง อ่าวคอกวางเป็นที่ปลดปู ปลดปลา เราจะขึ้นเรือเราก็ขึ้นตรงนี้หมด แต่ตอนนี้เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว ก็คือ สกปรก เขาว่าสกปรกมาก ห้ามไปจอดที่นั่น ไปปลดที่นั่นไม่ได้ ตรงนั้นมันสกปรกไม่ได้ เราก็มา
ปลดกันที่โต๊ะบาหลิว
แล้วบริเวณนี้ที่มีปัญหาก็คือที่นี่จะเป็นเขตป่าชายเลนที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลย ส่วนที่เป็นเส้นประนี้คือ
กรมเจ้าท่า ที่นเี่ ราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง เราอยู่ที่คนอื่น แต่เราขอโฉนดชุมชน ๒๐ ไร่ ทั้งที่เป็นป่าโกงกาง ทั้ง
ที่เป็นที่จอดเรือ แล้วก็ที่อยู่อาศัย แล้วก็ลานวัฒนธรรม แล้วที่ซ่อมเรือ ที่นี่หมด ทั้งหมด ๒๐ ไร่ ที่เราขอทา
โฉนดชุมชน แล้วปัญหาที่นี่มีเยอะ คือเราขอไฟฟ้ามา เขาก็บอกว่าคุณยังไม่มีที่เป็นของตัวเองเราไม่สามารถที่
จะขยายไฟฟ้าเข้ามาได้ ก็เลยยื่นไฟฟ้า ก็บอกไฟฟ้าว่าเรายื่นที่นี่เป็นโฉนดชุมชนแล้ว เรายื่นหลักฐานตัวนี้ให้
ไฟฟ้า แล้วก็เอาของกรมทรัพยากรชายฝั่งที่เขาเอาพื้นที่ให้ ก็ยื่นไปให้ บอกเขากันพื้นที่ให้อยู่ตรงนี้ แต่ก็ยังไม่มี
ข่าวคราวที่จะมาให้ชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าเป็นปกติ
บริเวณนี้เป็นศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวที่ชาวบ้านเคารพ เดินเข้ามาก็คือเป็นศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว แล้วก็ตรงนี้ที่
ทาเป็นท่อนๆ นี่ คือช่วงนี้เป็นสะพานปูน ส่วนนี้เป็นสะพานไม้ รองบประมาณซ่อมแซมทุกปีเหมือนกัน ช่วงนี้
จะมีปัญหากับป่าชายเลนที่ ๙ ทุกครั้ง เพราะว่าเราต้องตัดไม้ ตัดไม้มาซ่อม พอถึงพิธีกรรมลอยเรือเดือน ๖
ครั้งหนึ่ง และเดือน ๑๑ ครั้งหนึ่ง ปีหนึ่ง ๒ ครั้ง เราก็จะตัดไม้ประมาณเป็นหมื่นต้น เราเคยโดนจับมาแล้ว ๒
ครั้งที่จับมาทาสะพานนี้ มาซ่อมสะพานบริเวณนี้ แล้วตัวบ้านนี่ก็เป็นตัวไม้ บ้านไม้เล็กๆๆๆ ปัญหาของชาวบ้าน
ที่นี่คือว่าจะต้องตัดไม้จากป่ามาซ่อมแซมบ้าน แล้วตอนนี้ตัดไม้ไม่ได้ ถ้าใครได้เข้าในพื้นที่ก็อาจจะรู้เลยว่าบ้าน
บางหลังกาลังเอียงทางขวาบ้าง ซ้ายบ้าง พยายามเก็บเศษไม้มาซ่อมแซมกัน แต่ก็ยังไม่ได้บ้านถาวร เพราะ
ทั้งหมดนี้เป็นบ้านชั่วคราวทั้งหมดเลย คืออาเภอออกได้แค่ให้บ้านชั่วคราว
หน่วยงานเขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่กรมทรัพย์ ฯ เขาไม่สามารถที่จะสร้างบ้านถาวรได้ อยู่ในพื้นที่กรม
ทรัพย์ ไม่ได้เป็นบ้านของตัวเอง ยังไม่ได้เป็นโฉนดหรือ นส. ๓ คืออยู่ในทีก่ รมทรัพย์จะสร้างก็สร้างไม่ได้ ในกรม
๘๑

ป่าชายเลนที่ ๒๙ ก็อยู่ในพื้นที่ของเขา บ้านก็เลยยังอยู่เหมือนเดิม หรือว่าจะสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้าน คือ
จะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานก่อนเพื่อจะต้องปรับเปลี่ยนบ้าน ที่นี่คือลาบากกว่าที่อื่น บริเวณนี้จะลาบากกว่าที่อื่น
แล้วน้าประปาคราวที่แล้วโดนตัดเพราะว่า ผู้ประกอบการเขาใช้น้าไม่พอ เขาก็เลยตัดส่วนของชาวบ้านออกไป
ก่อน เพราะว่าน้าใช้ไม่พอ แล้วทางประปาก็บอกว่าเขาจะต่อสายใหม่ให้ ตอนนี้เขากาลังขยายเขตอยู่ เขาจะ
เอาสายเมนอื่นให้ เพราะว่าสายนั้นใช้น้ากันไม่พออยู่แล้วต้องรอก่อนเรื่องประปา
ตรงลานบริเวณนี้เป็นลานประกอบพิธีกรรมลอยเรือ เราจะแห่มาจากคลองดาว เราจะทาเรือปาจั๊กกัน
ที่คลองดาว แล้วก็จะแห่มาที่นี่ เพื่อประกอบพิธีกรรมที่นี่ ๓ วัน ก็คือเดือน ๖ กับเดือน ๑๑ ช่วงขึ้น ๑๓ ค่า ๑๔
ค่า ๑๕ ค่า จะมี ๓ วัน วันแรกจะเป็นวันไหว้ผีบรรพบุรุษ วันที่สองวันแห่เรือ วันที่สามทาน้ามนต์ หรือไม้กัน ผี
เขาเรี ย กว่าไม้ ป าดั๊กของชาวเล จะอยู่ บ ริ เวณนี้ทั้งหมด ตรงนี้เป็นลานเวที วัฒ นธรรมของพวกเรา เวลามี
กิจกรรมก็จะทาบริเวณนี้ทั้งหมด
เปลวเมื่อครูท่ ี่คลองดาว เปลวสองปากที่เข้าไปกันที่นั่นกับบ่อแหน๋ แล้วก็จะมีอีกพื้นที่ต้องขี่เรือมา ตรง
บริเวณบ่อแหน๋ จุดเริ่มต้นที่เราย้ายโต๊ะบ่าหลิวมาอยู่ที่นี่ เมื่อก่อนที่บ่อแหน๋เป็นเตาถ่านที่ชาวเลอยู่ มีเอกชนมา
สัมปทาน ชาวเลไปทาไม้โกงกางที่นั่น แล้วสร้างศาลเจ้ามาอยู่ที่นี่ บริเวณนี้ที่เป็น สาธารณะส่วนหนึ่งของหมู่ ๕
โต๊ะบุหรง เป็นสุสาน ตอนนี้มีปัญหาคือยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ยังอยู่ในที่สาธารณะ ณ ตอนนี้ถ้าใครไปดู จะมี
เสาปูนปักแล้ว ปักกั้น เขตไว้ ผมไม่รู้ว่าเสาปูนนี้ แต่ว่ายังไม่เป็นโฉนดนะ ไม่มีหลักโฉนด มีเสาปูนกั้นอยู่ใน
บริเวณเสาปูนนั้นหมดเลย เพราะว่าบริเวณที่เป็นป่าช้าตรงนั้น เห็นมีข่าวว่าเขากาลังบอกขาย ๖๐ ล้าน เพื่อ
ทาท่าเรือน้าลึกทีน่ ั่น ไม่นานผมว่าป่าช้านี้คงต้องโดนกลืนแล้วแน่ ตอนนี้อยู่ในหมู่ ๕ เป็นที่สาธารณะ ตั้งมาก่อน
เพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นโรงเรียนพยาบาล โรงเรียนอะไรไม่รู้ แต่ก็ร้อยปีมาแล้วที่นี่ แต่ถ้าความเจริญเข้ามาไม่
แน่ ไม่นานครับปี ๒๕๕๘ นี้ สะพานก็เสร็จ ท่าเรือน้าลึกนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
ดร. นฤมล อรุโณทัย คิดว่าวิทยานิพนธ์ของ อ.อาภรณ์ที่ทาเรื่องลอยเรือที่สังกะอู้ พูดถึงทั้งเกาะลันตา
แล้วก็พูดถึงบ่อแหน๋เป็นที่อยู่เก่า มีชาวเลหลายคนบอกว่าจริงๆ โต๊ะบาหลิวท่านอยากอยู่ที่บ่อแหน๋ ท่านไม่
อยากย้ายมาเพราะว่าที่กว้างขวาง เรื่องจิตวิ ญญาณเวลาเราพูดถึงเขตสังคมวัฒนธรรมพิเศษน่าจะผลักดัน
เพราะมีความสาคัญมากๆ ทั้งสุสาน ทั้งพื้นที่ประกอบพิธีกรรม แล้วก็หลาโต๊ะ หลาโต๊ะแปลว่าศาลเจ้า อย่าง
ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว
นายเดียว ทะเลลึก หลาโต๊ะเป็นของมอแกน ทางผมเรียกศาล
นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ถ้าเป็นไปได้บ้านบ่อแหน๋ส่วนที่เป็นสุสานเก่า ถ้าโครงการสามารถผลักดันให้
เป็นตัวเตรียมสุสานได้ จะแก้ปัญหาสุสานที่ปัจจุบันมีอยู่ ๒ แห่งจุด แล้วคับแคบมากในอนาคตได้ เป็นการย้อน
ประวัติกลับเข้าไปอีกสู่พื้นที่เดิมที่ชุมชนชาวเลเคยตั้งอยู่ในยุคก่อน
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ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ศาลาด่านปัจจุบัน เดิมชุมชนจะอยู่ทางบ้านบ่อแหน๋ก่อน ในยุคที่มีการทาเผาถ่าน
ในยุคสมัยประมาณร้อยปีมาแล้ว มาช่วงหลังพอเขาระงับสัมปทานป่าสาหรับการทาเผาถ่าน ชุมชนไม่มีอาชีพ
เลยโยกมาอยู่ทางบ้านศาลาด่าน พอมีการท่องเที่ยวเข้ามา มี โครงการที่คิดว่าตรงพื้นที่ตรงนั้นศักยภาพในการ
ปรับเป็นท่าเรือน้าลึก ก็เลยเป็นการแย้งครอบครองสิทธิ โดยที่ปัจจุบันยังมีตัวหลุมที่เป็นสุสาน ซึ่งชาวเลหรือ
กระทั่งชาวพุทธเอง ก็ไปฝังรวมกัน ตรงจุ ดนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเอกสารสิ ทธิ์ทางโน้ นยังไม่จบ ถ้าเป็นไปได้
สามารถรื้อฟื้นส่วนที่เป็นสุสานนั้นกลับเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เหมือนเดิมได้ ก็จะดีในอนาคตกับตัวชาวเล
เองด้วย
นายเดียว ทะเลลึก มาดูเรื่องแผนงานของเรา ข้อเสนอของเรา เรื่องแรกที่ชุมชนอยากได้ก็คือเรื่อง
โฉนดชุมชน ตอนนี้เราตั้งเป้า เราก็เสนอเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นการรออนุมัติอยู่ เรื่องโฉนดชุมชนของโต๊ะบา
หลิว คือเอกสารทุกอย่างคือเรียบร้อยหมดแล้ว แต่รออนุมัติอย่างเดียว ป่าช้าอยู่อีกที่หนึ่งอยู่หมู่ ๕ โต๊ะบุหรง
แต่ของโต๊ะบาหลิวนี่อยู่หมู่ ๑ ศาลาด่าน สารวจไม่ได้คนละพื้นที่กัน คนละผู้ใหญ่บ้านกัน ข้อเสนออีกข้อหนึ่ง
เรื่องสาธารณูปโภค เรื่องไฟฟ้า อยากได้ไฟฟ้าไปในชุมชน การขาดแคลนไม้ทาเครื่องมือประมงก็เสนอเป็นป่า
ชุมชน มีพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อเอาไม้มาทาอุปกรณ์ประมงที่เราใช้ทุกวัน ทาในพื้นที่ของเราเอง ประมาณเกิน ๑๐
ไร่ ขึ้นไป ป่าบกครับ เครื่องมือประมงทั้งป่าบก ทั้งป่าชายเลน เป็นลานโล่งเลยครับ เอาทุกอยางที่กั้นได้ ก็สรุป
ง่ายๆ แค่นี้ครับ ที่ชาวบ้านบอกมาก็ เขายังไม่มีบัตร ๑ คน ที่เข้าไปวันนี้ เขาบอกว่ายังไม่มีบัตรอีก ๑ คน เรื่อง
อื่นๆ ไม่มีอะไรมากครับ

๘๓

กลุ่ม ๓ คลองดาว
นายโอ้น ช้างน้า นายอุลิน ช้างน้า นาเสนอ

เมื่อก่อนคลองดาวจะอยู่ใกล้ๆ กับทะเล พอดี ชุมชนบ้านคลองดาวเมื่อก่ อนจะอยู่บริเวณชายหาด แต่
ว่าด้วยการที่มีแต่น้าใช้ ก็คือถ้าขุดบ่อน้านี้ก็จะกลายเป็นน้ากร่อย จึงย้ายขึ้นมาบนถนน ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้
เมื่อก่อนนี้น้าแต่ละบ่อ ขุดแล้วจะใช้อาบได้ แล้วก็กินได้ด้วย ก็เลยสะดวกของในแต่ละครอบครัว
ตรงนี้เป็นโซนของหมู่บ้านของโต๊ะหมอที่พวกเรานับถือกัน ที่จุดของบ้านของโต๊ะหมอจะเป็นพื้นที่ที่ต่อ
เรือปาจั๊ก ก็คือประเพณีลอยเรือของเรา เราจะต่อเรือกันบริเวณนี้ แห่กันไปทาพิธีกรรมศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว ทุก
คนที่อยู่ในชุมชนพื้นที่บริเวณนี้ จะมีเรืออยู่ที่บริเวณสุสาน สุสานของหัวแหลม ทุ่งยุง อยู่ตรงนี้ ครับ ทางลงมา
หาเรือเป็นเส้นทางสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๔ เมตร ตอนนี้ทางลาบากเพราะว่ามันแคบ แล้วก็มีการใช้
ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นของรีสอร์ทต่างๆ แถวนี้ ก็ใช้เส้นทางนี้ลงมาชายหาด
ตรงนี้จะเป็นสุสานอีกแห่งหนึ่งของบ้านคลองดาว สุสานนี้จะใช้เหมือนกันเลยกับของทุ่งยูง คือเป็นที่
จอดเรือ เป็นที่ซ่อมเรือ เป็นที่เก็บเครื่องมือประกอบอาชีพ ไม่ว่าลอบปลา ลอบปลาหมึก อวนปลา อวนกุ้ง
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ตรงนี้ใกล้กับที่จอดเรือเราจะมีที่จอดเรือของอิสลามอยู่บริเวณนี้ เป็นเรือเล็กๆ ขนาด ๑๕ ตัวกง หรือ
ขนาด ๙ ตัวกง ทุกคนที่อยู่ในบ้านคลองดาว ส่วนมากจะประกอบอาชี พประมง ออกไปบริเวณนอกอ่าวนิด
หน่อย บางทีก็ออกไปถึงเกาะ
ปัญหาที่พวกเรามีคือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินของสุสาน เราต้องสัญจรมาตรงนี้ แต่ว่าไม่มีทางมา ต้อง
เดินเลาะหาดมา เดินตามหาดมาเพราะว่าที่บริเวณนอกหาดนี้จะเป็นบริเวณที่ของส่วนบุคคล แล้วเป็นบังกะโล
ครับ แล้วก็ที่กาดเทียนบริเวณนี้เป็นที่ซ่อมเรือด้วยที่สุสานแห่งนี้ ไม่ต่อสายไฟมาที่อู่ ตรงนี้มีอู่ซ่อมเรือเล็กๆ เรือ
หัวโทงด้วย แล้วก็สายไฟปัญหาก็คือสายไฟยังมาไม่ถึงที่ซ่อมเรือ เอาไว้ซ่อมเรือ แล้วเป็นแสงสว่างสาหรับที่จอด
เรือด้วย เพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเครื่องยนต์ เครื่องยันม่าร์สูญหายประมาณรอบละ ๔-๕ ลูก ที่สูญหายไป แล้วก็
ที่เก็บอุปกรณ์ประมงตรงนี้ พวกเราก็ได้ทาที่เก็บนิดหน่อย มีอีกอย่างหนึ่งที่กาดเทียน คือเรื่องน้าก็ไม่มีครับ
เพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวมา ประชาชนมามันขาดห้องน้า ไม่มีห้องน้า บางทีไม่สะดวก ไกล อยากได้ห้องน้า
ถ้ามีห้องน้าก็ดี แต่ถ้าบริเวณนี้มีห้องน้าแต่ว่าไม่มีน้า เพราะว่าเราปกติแล้วเราจะมีการแต่งเปลว บ้านเราเฉพาะ
เดือนห้า เดือนห้าจะมีน้า เราจะทากันเอง น้าที่จะไว้ในห้องน้า เพราะวันปกติจะไม่มีน้า เพราะว่ามันไม่มีน้า
ผ่านไปตรงนี้ ขาดแคลนเรื่องนี้ครับ
นายอุลิน ช้างน้า ขออนุญาตเสริมปัญหาเรื่องสายไฟหน่อย เรื่องราวที่มีปัญหาหลักๆ ตอนนี้คือ เสา
ไฟที่ระหว่างป่าช้ามาที่ผูกเรือตรงนี้จะมีปัญหาอยู่บ่อยๆ เพราะทางรีสอร์ทเขาจะไม่ให้ผ่าน พื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้
เป็นของพูดตรงๆ บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ติดกับของเจ้าท่ามากกว่า แต่รีสอร์ท เขาไม่ให้ผ่าน เพราะมีปัญหา
ปัญหาคุยกันทีหลัง เลื่อนไปที่ในไร่ก่อน จะบอกท่าน อบต. ให้แก้ไขปัญหาของในไร่ด้วย
ปัญหาบริเวณนี้ตรงที่ดึงสายไฟตัวเก่าก็มีอยู่ ตรงที่ผมเดินไปตรงเมื่อครู่ ถ้าเสาต้นที่ปักอยู่ล้มขึ้นมา คือ
ก็เขาไม่ให้ปักแล้ว คือปัญหาอยู่ตรงนั้น สายไฟที่ ดึงไปที่ทาเรือ ที่ไว้เรือตรงที่แหลม สายไฟจะอยู่บริเวณนี้ ที่
เดิมๆ อยู่ก็ได้ปักไว้ตรงนี้ แล้ว ลากมาฝั่ งนี้ มีที่ขึ้นคานเรืออยู่ มีอุปกรณ์การประมงอยู่ มีเรือ เครื่อง ไซปลา
เยอะแยะไปหมด ตรงนี้จะเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆ ชาวบ้านก็ดึงสายไฟจากนี้มาบริเวณนี้ เพื่อติดไฟให้ สว่างตอน
กลางคืน เผื่อใครไปใครมาจะได้มองเห็น แต่ตอนนี้จะมีปัญหาว่า รีสอร์ท เจ้าของกิจการ เขาจะไม่ให้ผ่าน
สายไฟทางนี้ ตอนนี้ที่มีปัญหาเป็นที่หลักๆ มีปัญหาสายไฟนี้แหล่ะ เพราะจะพังอยู่แล้ว จะพังแหล่มิพังแหล่อยู่
แล้ว ไม่รู้ว่าจะช็อตนักท่องเที่ยว ชาวบ้านที่เดินไปมาเมื่อไหร่
มาดูปั ญหาบ้ านในไร่ เรา บ้ า นในไร่ก็มี อยู่สั ก ๔-๕ จุด จะอยู่เป็นหย่ อมๆ ไม่ เหมือนเมื่ อก่อนแล้ ว
เมื่อก่อนอยู่ตั้งแต่นี้ อยู่เต็มไปหมด กลุ่มชาวเลปัจจุบันเริ่มเป็นหยุ่มๆ หย่อม ๆ นี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งมาดูทางป่าช้า
ก่อน ป่าช้านี้จะเป็นคลองอยู่ติดป่าช้า ฝั่งนี้จะเป็นรีสอร์ท แล้วตรงนี้จะเป็นปากคลองสองปาก บริเวณนี้เป็นป่า
ช้า เพราะป่าช้าเมื่อก่อนตอนเด็กๆ ก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ ๓ ไร่กว่า แต่ตอนเหลืออยู่ ณ ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงไร่แล้ว
เพราะอยู่ในวงล้อมของอวนปลากะตักแล้ว ฝั่งโน้นก็บีบ ฝั่งนี้ก็บีบ ตอนนี้ไม่ถึงไร่ประมาณ ๓ งานกว่าๆ คลองนี้
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เมื่อก่อนเป็ น คลองสาธารณะลากยาวไปโน้น ตอนสมัยผมเด็กๆ เดินจับปลาบ่ อยๆ แต่ตอนนี้เป็นรีส อร์ ท
บังกะโลหมดแล้ว คลองบริเวณนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน เขาทาเขื่อนแล้ว เมื่อก่อนคลองนี้จะขึ้นมาฝั่งนี้ จะไปอีก
แยกหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าคลองสองปาก จะลั ดเลาะไปอีกปาก มาอยู่ฝั่งด้านเหนือของชายหาดฝั่งนี้ อีกข้างหนึ่งก็
มาทะลุข้างป่าช้า ก็จะอยู่บริเวณนี้ แต่จริงๆ แล้วฝ่ายแผนที่ไม่เต็ม มีแหลมคอกวาง ก็จะอธิบายแค่นี้
เมื่อก่อนสมัย ๕๐ ปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ในไร่จะไม่มีชาวบ้านมาอยู่ พวกชาวเลจะมาอยู่แถบนี้หมด แถบ
คอแถบนี้จะเจริญมากกว่าเมื่อก่อน ตอนเด็กๆ ผมจาได้ว่าบ้านคนหมด แต่ตอนนี้เป็นชุมชน มีทุ่งนาด้วย รู้สึกว่า
จะมีทุ่งนาด้วย จะมีข้าว ทาไร่ด้วย บนเนินนี้จะทาไร่ด้วย ตอนนี้หมดแล้ว เป็นของนายทุนหมดแล้ว ขายกัน
หมดแล้ว กลุ่มแรกที่มีที่ดินบริเวณนี้มีคุณตาบุรินทร์ คบคน บริจาคพื้นที่บนป่าช้า บ้านแกอยู่ตรงนี้ ชุมชน
ประมาณสิบกว่าหลัง เกือบยี่สิบหลังตรงนี้ ที่ผมไปดูมา ชุมชนที่สองก็อยู่ตรงนี้ ตรงนี้ลืมขีดไว้ มีอยู่ตรงนี้อีกนิด
หน่อย ที่มุมนี้ก็เป็นรีสอร์ทหมด แล้วก็ไล่ตามทางขึ้นมามาจนถึงจุดที่สาม นี่คือจุดปัญหา ปัญหาของจุดที่สามก็
คือเวลาฝนตกหนักน้าจะขังตรงนี้เป็นที่ลุ่มต่า เป็นลุ่มน้าอยู่แล้วพอฝนตกปุ๊บ น้าติดปุ๊บ น้าจะขึ้นทันที อบต.
ครับ กรุณาแก้ปัญหาด้วยนะครับ เพราะผมไม่ได้มีทุน มีปัญหาเฉพาะฝั่งนี้ แต่ฝั่งด้านใต้ แล้วฝั่งนี้ไม่มีปัญหา
และมีอีกจุดหนึ่งฝั่งที่สี่ ฝั่งที่ห้า ฝั่งนี้จะมีปัญหาในจุดที่สามฝั่งด้านใต้ของถนน พอฝนตกน้าแฉะก็จะมีปัญหา ก็มี
แค่นี้ครับผม ก็จะมีปัญหาหลักๆ
ของคลองดาว ปัญหาตรงที่สัญจรไปมาใช่ไหม ฤดูกาลท่องเที่ยวเรือก็ผูกได้ปกติ ขึ้นลงก็ปกติ แต่เวลา
น้าเต็ม ชาวบ้านที่เดินมาจากบ้าน มาทางนี้ก็ได้ มาทางนี้ก็ดี แต่จะเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้ เป็นหน้ารีสอร์ทเขา น้า
แห้งนี้ยังพอเดินได้ เดินเลอะข้างนอกมา พอน้าเต็ม ริมน้าก็ติดทางด้านรีสอร์ทเขา ฝรั่งก็นอน นักท่องเที่ยวก็
นอน พอเดินมาตามทางก็เดิน
นายโอ้น ช้างน้า ความหมายคือว่า ถ้าเกิดการขึ้นคานเรือใช่ไหมครับ ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดฤดูกาล
ท่องเที่ยว พวกผมก็จะขึ้นคานเรือไม่ได้ครับ เพราะว่ามันอาจจะรบกวนเขตบังกะโล พูดง่ายๆ ว่า ถ้าถึงฤดู
ท่องเที่ยวนี้ พวกผมก็จะไม่เป็นอิสระในการทางานทุกอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะขึ้นทางเรือ หรือว่าลงลอบปลา
หรือว่าจะสัญจรไปมา แม้กระทั่งถึงการขนปลา ขนปลาหมึก ไปขายที่แพปลา ก็ เหมือนกันลาบาก เพราะช่วง
โน้นไม่เหมือนกับช่วงนี้ครับ
ฝั่งนี้ก็เป็นรีสอร์ท ฝั่งนี้ก็เป็นรีสอร์ท ทางจะติดกาแพงรีสอร์ท ทางสาธารณะ บริเวณนี้ก็จะติดกาแพงรี
สอร์ทหมด จะขึ้นไป เขาจะเหม็นคาวปลา คาวทะเล แขกเขาได้กลิ่นแล้วก็ว่าน่าเกลียด
ไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้ครับ แต่ว่าต้องเป็นช่วงเวลาครับ เพราะว่าฝรั่งจะนอนตื่นสาย ต้องประมาณ ๑๐ โมง
บางทีพวกผมทางาน บางทีออกทะเล บางทีก็ออกมาเช้า ตอนเช้าประมาณ ๗-๘ โมงบางที แต่ว่ามันเหม็น
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เรื่ องผ่ านนั้ นบางทีผ่านได้ตลอดเวลา แต่ว่าเรื่องที่พวกผมพูดว่าจะขนของ ขนปลา ปลาหมึก มัน
ลาบาก แล้วก็การซ่อมเรือต้องรอประมาณ ๑๐-๑๑ โมง ถึงจะซ่อมได้ ที่ยังซ่อมไม่ได้เพราะฝรั่งยังนอนอยู่ครับ
พูดง่ายๆ ว่า บริเวณจุดนี้ก็คือมีบังกะโลล้อมรอบสุสานเลย
คาว่าลาบากคือว่าเส้นทางบริเวณนี้มันเล็ก เพราะถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะ เขาจะจอดรถบริเวณ
ถนนเลย พูดง่ายๆ บริเวณคอนกรีตทางที่ลงไป จะจอดในซอยนี้เลย พอจอดในซอยนี้ รถยนต์จะลงไปไม่ได้ ลง
ได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่คลองสองปากยังได้รับการเว้นไว้อยู่ ยังเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่
ตอนนี้ทางแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ก็คือเราต้องอาศัยรถลงมาชายหาด ถ้าหากรีสอร์ทปิดไม่ให้รถลงมา
ชายหาดข้างนี้ เราก็ลาบาก แต่ว่าตอนนี้รีสอร์ทยังให้ลงมาได้อยู่ ถนนเป็นสาธารณะ กว้างประมาณ ๔ เมตร
(๒.๕๐ เมตร)
นายอุลิน ช้างน้า ต่อไปก็มาดูแผน ปัญหาก็คือ จุดที่หนึ่งของบ้านคลองดาวปัญหาหลักๆ คือไฟฟ้า ที่
ผมว่าข้ามจากป่าช้าไปที่ไว้เรือจะมีปัญหาอยู่ระหว่างเจ้าของรีสอร์ท หรือผู้ ประกอบการ เมื่อเสาไฟต้นที่ปักอยู่
ณ ปัจจุบัน ล้มวันไหน พังวันไหนก็จะติดตั้งไม่ได้แล้ว เขาไม่ให้ผ่านแล้ว จริงๆ ก็มีทางแก้นะ ให้หน่วยงานรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทาง คือประนีประนอมกันว่าจะปักเสาไฟไหม ปักไม่ได้ ทาแบบเคเบิ้ลได้ไหมไป
ตามชายหาด คุณจะยินยอมไหม ยินยอมให้กี่เมตรก็แล้วแต่ อยากให้ทางผู้นาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจา
พูดคุยกัน หาแนวทางที่จะลากสายไฟเพราะจาเป็นจริงๆ เพราะไฟฟ้าจะไปช่วยได้ตอนกลางคืน ช่วยให้สว่าง
ใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าคนนี้เขาจะไปทาอะไร จะไปผูกเรือ หรือจะไปเอาเรือ หรือว่าไปขโมยเรือ
ทางสัญจรก็เหมือนกันครับ ทางแก้ปัญหาคือถ้าจะขยายตัวตอนนี้ก็คงจะขยายตัวไม่ได้แล้ว ฝั่งโน้นก็รี
สอร์ทฝั่งนี้ก็รีสอร์ท จะแก้ปัญหาได้คือออกป้ายหรือออกกฎเขตชุมชนห้ามจอดรถข้างทางสัญจรไปมา ต้องทา
ประชาคมหมู่บ้าน บอกว่าตรงนี้ห้ามจอด แขกก็เหมือนกัน ฝรั่งก็เหมือนกัน มาถึงเอารถเก็บไว้ตรงไหนก็แล้วแต่
แต่ตรงนี้ห้ามจอด พอคุณมาจอดคันหนึ่ง มันก็เริ่มแคบแล้ว มาถึงปุ๊บอีกคันหนึ่ง ผมไปดูแล้วแคบจริงๆ
เรื่องที่สอง การนาเรือขึ้นซ่อม ที่น้องชายพูดไปเมื่อครู่ว่า พอถึงหน้าเปิดตัวจะขึ้นลาบาก ก็ไม่ลาบาก
หรอก มันขึ้นง่ายแต่ซ่อมลาบาก เพราะต้องรอเขาตื่นก่อน แต่เราตื่นก่อนเขาไม่ได้ทา พอมาถึงเราต้องรอเขาตื่น
ก่อนนะ เราตื่นเช้า ตื่นมืด ตื่นตั้งแต่ตี ๕ ตอนนี้เริ่มติดเป็นนิสัยแล้ว คือนอนตื่นสายเหมือนเขาเหมือนกัน นอน
ดึกเหมือนเขาแล้ว ต้องทาให้ มันเข้ากัน ไม่อย่างนั้นอยู่กันไม่ได้ แล้วก็เรื่องเครื่ องมือการประกอบอาชีพ ก็
เชื่อมโยงมาจากสายไฟ เชื่อมโยงมาจากข้อที่หนึ่ง สายไฟก็เชื่อมโยงมาจากตรงนี้ ถ้ามีไฟฟ้า การสูญหายมันก็
น้อยลง มองเห็นตรงที่มีสายไฟอยู่
ปัญหาหลักๆ ปัญหาแน่นๆ ปัญหาที่สู้กัน รู้สึกว่าเกือบจะสามสิบปีอยู่แล้ว พื้นที่ทามาหากินทางทะเล
เขตอวนลากระหว่างประมงพาณิชย์กับประมงบ้าน ตรงนี้เป็นปัญหาอยู่ประจา รบอยู่ไม่เลิกเกือบสามสิบปีแล้ว
ผมรู้ สึกว่าสู้ กัน อยากจะให้ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ขอรบกวนไปพิจารณาเรื่องนี้ เรื่องประมง
๘๗

พาณิชย์ที่แอบลักขโมยเข้ามาตอนกลางคืน ผมไม่ได้รุกล้าเข้าแนวเขา แต่เขารุกล้าเข้ามาข้างในที่เราสงวนอยู่
คือเอาอวนไปวาง อ่าว ๓-๔ กิโล พอรุ่งเช้าไม่มีแล้ว ธงก็ไม่เห็นแล้ว อวนโดนลากเอาไปแล้ว พอจะวางเข้ามา
แถบปะการังก็อุทยาน พวกอุทยานก็กลัวนะ ผมก็กลัวอวนขาดอยู่เหมือนกัน พอวางข้างปะการังคืนเดียวทิ้ง
หมดแล้วอวน เครื่องมือ แต่ก็ขอฝากหน่อยว่าเรื่องปัญหาประมงพาณิชย์ ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแล ประมงจังหวัด หรือหน่วยไหนก็แล้วแต่ครับได้หมดครับผม
นางเตือนใจ ดีเทศน์ นี่เป็นเรื่องใหญ่ แล้วการคุ้มครองกิจการของพี่น้องประมงพื้นบ้านในฝั่งอันดามัน
น่าจะต้องเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เราน่าจะมีตัวเลขว่าพี่น้องประมงพื้นบ้านอยู่ที่ไหนบ้าง จานวนเท่าไหร่
มีจานวนเรือเท่าไหร่ มีประชากรเท่าไหร่ แล้วประมงน่าจะต้องเพิ่มงบประมาณ กาลังบุคลากรที่จะมาช่วยเรื่อง
นี้ จะต้องร่วมมือกับชุมชนด้วย เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงจะมาเฝ้าให้เราตลอดคืนไม่ได้ จะร่วมมือกับชาวบ้าน
อย่างไร เช่น จะตั้งงบประมาณให้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจการต่อหนึ่งคืนให้พี่น้องด้วยอย่างนี้ นี่นาจะเป็นข้อเสนอ
ที่สาคัญในแนวนโยบาย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้ว
นายวาสนา ย่าแหน ตัวเลขของประมงพื้นบ้าน พูดถึงในด้านประมงพื้นบ้านของจังหวัดกระบี่ สมาคม
ประมงพื้นบ้านพอจะมีตัวเลขอยู่เป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่ เขาก็จะทางานในระดับ
จังหวัด ไม่ได้ไปถึงในระดับนโยบาย แล้วก็ยังมีกลุ่มรักษ์เล จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่ แต่ว่าถ้าถามว่าเรือประมง
พาณิชย์นี่เขามีข้อมูลในเรื่องของแนวเขต เช่น ระหว่างพาณิชย์กับชายฝั่งไหม คือเขามี เขารู้ เขารู้ดีด้วยซ้า แต่
อาศัยช่องว่างในการที่จะเข้ามา ในช่วงกลางคืนบ้าง หรือว่าในช่วงที่คนไม่สนใจบ้าง หรือพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนเข้า
ไปทากินบ้างในลักษณะนี้ เมื่อเช้าผมยืนอยู่ที่หน้าสานักงาน อบต. เข้ามาสี่คู่ ยืนจาก อบต. มองไประยะผมให้
ไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ๔ คู่ ซึ่งเป็นเรือลากคู่ล้วนๆ เลย เพราะเป็นช่วงที่มรสุมเพิ่งหยุด กุ้ง ปลา ขึ้นดี เขาก็เลยรีบ
กอบโกยเลย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยตรงไหวไหมหรือไม่ไหว ต้องเป็นหน้าที่ของชาวบ้านด้วย
หน้าที่ของชาวบ้านคือเรื่องของการเฝ้าระวัง แต่ถ้าชาวบ้านเองทาเหมือนเกาะกอ สังกะอู้เหมือนสมัยก่อน ผม
ว่า ณ ปัจจุบันคงไม่ได้ โดนยิงหัวขาดแน่ เพราะสมัยก่อนทางเกาะกอ สังกะอู้ เกาะแหลม เขาจะรวมตัวออกจะ
ทาเอง เนื่องจากปัญหาว่าพอจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งขัดต่อ ไปยังเรือพาณิชย์ว่าให้ออก
พอเรือออกไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงจะได้ออก พอออกไปก็ไม่เจอ ใช่นั่นคือปัญหา เกิดความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่
ชาวบ้านก็เลยจัดการเองโดยภายใต้การนาของผู้ใหญ่บ้าน แต่ตอนนี้นาเสนอในวิธีการแก้ไขในพื้นที่ก่อน เสนอ
ว่าตอนนี้ ณ วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ทางทหารเรือเข้ามาอยู่ ในพื้นที่ของเกาะลั นตา น่าจะให้ความร่วมมือกับพี่เขา
ว่า น่าจะจัดหลักสูตรการอบรมอาสาป้องกันชายฝั่งได้ไหม แล้วก็ทางานร่วมกับชาวบ้านที่เป็นชาวประมงได้
ไหม ในลักษณะประมาณนี้ ถ้าออกตรวจออกจับก็จะออกพร้อมชาวบ้านได้หรือเปล่า เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการ
ทางานของชาวบ้าน เพราะชาวบ้าน ตอนกลางคืนชาวบ้านต้องออกเล ตอนกลางวันชาวบ้านก็ออกเล ตอนเย็น
ชาวบ้านก็ออกเล จะเห็นว่าสถานการณ์ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เขาจะออกไปเฉพาะตอนที่มีข่าว แต่ถ้าไม่มี
๘๘

ข่าวเขาก็จะไม่ออก เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณน้ามันเขาก็ใช้เยอะ ถ้าชาวบ้านอยู่กลางทะเลเห็นปุ๊บแจ้ง
เข้ามา เจ้าหน้าที่ออกร่วมกับอาสา ข้อครหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ อันนี้ข้อเสนอครับ
นายอุลิน ช้างน้า สรุปแบบง่ายๆ อยากให้ทางด้านการท่องเที่ยวกับชาวบ้าน เข้ามาดูแลในจุดนี้ด้วย
แต่ปะการังก็จะสูญหาย อย่างน้อยก็อย่าว่าแต่ชาวบ้านมีผลกระทบ ทางการท่องเที่ยวก็มีผลกระทบเท่า ถ้าลาก
อยู่อย่างนี้ปะการังก็จะหายไปหมด ฝรั่งเขาก็ไม่มาบ้านเราแล้ว จะไปที่อื่น อินโดนีเซีย ที่ไหนที่มันดีกว่าบ้านเรา
นะ

ก็มาจากภูเก็ต ตรัง สตูลก็ไมรู้ว่ามีอยู่กี่ลานะ แต่หลักๆ ก็มีอยู่ที่จังหวัดตรังกับภูเก็ต เขาก็มีสมาคมของ

เขา บางลาเขาก็แหวกโค้ง แหวกแนวกันไป ขนาดเกาะพีพีลาก เขายังเอาไม้ค้ายันเขาเลย ผมเห็น รู้สึกว่าเมื่อ
๑๐ ปีที่แล้ว ผมโดนยิงนะ แต่ลูกกระสุนไม่วิ่งมาหาผม มันวิ่งไปทางอื่น ที่หน้าเกาะหมากผมโดนยิงนะจริงๆ
เรืออะไรไม่รู้ เรือลานี้ที่ยิงผม
นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ขอเสริมเรื่องอวนลาก ปัญหาจริงๆ เป็นปัญหาที่เป็นระบบใหญ่ เพราะว่าตัว
อวนลากจะจับทั้งปลาเล็กและปลาใหญ่ โดยส่วนใหญ่ปลาส่วนหนึ่งจะกลายเป็นปลาป่นไปทาอาหารทะเล
แทนที่ปลาจะได้เป็นปลาใหญ่ที่ชาวบ้านปกติ อย่างชาวเลใช้ จะใช้ลอบจับปลา การกาหนดตัวของปลา ปลา
เล็กจะไม่ถูกจับมาด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าทาประมงแบบชาวบ้านทาจะเป็นการทาประมงแบบยั่งยืน แต่พอ
เรือลากเข้ามาในเขตที่ลูกปลาเล็กอยู่ด้วย เลยมีปัญหาว่ายิ่งให้อวนลากเข้ามาบ่อยครั้ง ในอนาคตปลาใหญ่ก็จะ
ไม่มี ปลาก็จะลดขนาดลงไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่ควรจะมีการลดจานวนของเรืออวนลาก ซึ่งคิดว่าในการทา
จริงๆ น่าจะทาได้ยาก
นายอภินันท์ ธรรมเสนา วันนี้เราก็ทาแผนที่ทั้ง ๓ แผนที่ การทาแผนที่มันมีประโยชน์หลายด้าน ลอง
มาฟังสรุปว่าแผนที่ที่ทาทั้ง ๓ จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง แล้วเราจะมอบแผนที่ให้ชุมชนไปด้วย เผื่อชุมชนจะไป
ทาอะไรต่อครับ
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า ประโยชน์ของการทาแผนที่เดินดิน ประเด็นแรกเป็นการฉายภาพให้เห็น
พื้นที่ที่เราสนใจจะทางาน อย่างที่โจทย์ที่ให้ไปคือเห็นทั้งพื้นที่ที่เป็นปัญหา จุดพื้นที่ที่สาคัญกับชุมชน หรือว่า
เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ทากิน เราจะมองเห็นด้วย จะมองเห็นว่าทั้งพื้ นที่ทา
มาหากิน พื้นที่พิธีกรรม ซ้อนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการใช้พื้นที่เข้มข้นมาก อย่างเมื่อครู่ของที่คลองดาว ซึ่งเป็น
ประเด็นสาคัญซึ่งที่แผนที่เดินดินจะช่วยได้ แผนที่เดินดินไม่ใช่เป็นแผนที่ที่บอกว่ามีอะไรที่ไหน แต่บอกว่าเรา
ทาอะไรในพื้นที่นั้น แล้วใครเข้าไปทาอะไรในพื้นที่นั้นด้วย จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่ ๒ ประโยชน์ของแผนที่
เดินดินคือว่า ทาให้เราสามารถไปออกแบบการทางานต่อได้ว่า ใครจะเข้าไปจัดการ หรือว่าช่วยกันทาอย่างไร
ในพื้นที่นั้น แผนที่เดินดินจึงเป็นกระบวนการทางานด้วย ปลายทางของมันไม่ใช่แค่ตัวกระดาษแผ่ นนี้ แต่คือมา
หาแนวทางว่าเราจะไปอย่างไรต่อ โดยใช้แผนที่นี้เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น แผนที่ นี้สามารถเอาไปเติมต่อได้อีก

๘๙

กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้จบแค่ในห้องนี้ สามารถไปวางแผนอะไรต่อได้ สรุปไว้สั้นๆ เพราะคิดว่าประสบการณ์
ทีท่ ่านได้รับเป็นคาตอบที่ดีอยู่แล้วว่าประโยชน์ของแผนที่เดินดินคืออะไร
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
III. ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ ข้อติดขัด
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ผมขอร่ วมพูดคุยด้ว ย วันนี้ได้ไปดูที่สังกะอู้ แล้ วหลายแห่งก็เคยไปเยี่ยม
มาแล้ว แผนที่ชาวบ้านนาเสนอนี่ผมอยากจะถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางสถาบันด้วย แผนต่างๆ นี้จริงๆ แล้วจะทา
ได้หรือไม่ ใครเป็นผู้ทา ที่ชาวบ้านเสนอไปนี่ผมคิดว่าปัญหาต่างๆ ที่เราได้พูดกันนี่ ไม่ใช่เฉพาะชาวเล แต่ว่า
ชาวประมงทั้งหลายฝั่งอันดามัน คุยกันมา ๓๐ ปีแล้วครับ ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหา
ใหม่ไม่ว่าเรื่องอวนลาก ไม่ว่าเรื่องอุทยาน ไม่ว่าเรื่องของการบุกรุกที่ดิน การสูญเสียที่ดิน ผมคิดว่าการที่สถาบัน
เข้ามาร่วมทาภาพที่มันเบลอๆ อยู่ให้ชัดเจนขึ้น ผมก็ว่าเป็นเรื่องดี แต่ถามว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวเล
จะมีความหวังหรือไม่ว่าโครงการที่เสนอไป หนึ่ง จะได้รับการพิ จารณา สองทาได้ห รือไม่ มีงบประมาณ มี
ผู้รับผิดชอบหรือไม่ นี่เป็นคาถามที่หนึ่ง
อันที่สอง ผมว่าพวกเราชาวประมงก็ดี ชาวเลก็ดี ได้รอคอยเวลาแก้ไขเป็นเวลานานหลายทศวรรษ แต่
ว่าปัญหาไม่ได้แก้ ถามว่าขณะที่ปัญหายังไม่ได้แก้ พี่น้องประชาชนควรต้องทาอะไรมากกว่านี้ เราจะอยู่ เฉยรอ
ความหวังใหม่ หรือเราจะขับเคลื่อนกันไปในชุมชนชาวประมง ในสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน เครือข่ายต่างๆ
ผมคิ ดว่า ในช่ ว งนี้ นี่ พี่ น้ องชาวประมง พี่น้ องชาวเล คงไม่ร อคอยว่ ากิจ กรรมโครงการเหล่ านี้ จะได้รับ การ
ตอบสนอง ผมมีคาถามอยู่เยอะว่าน่าจะได้รับการตอบสนอง แต่ว่าน่าจะช้า ไม่รู้อีกกี่ปี ผมว่าในช่วงรอคอยพวก
เราจะทาอย่างไร
ประเด็นที่ ๓ ผมคิดว่าบางเรื่องน่าจะทาได้ เช่นกรณีที่พี่น้องบ่นว่า เดินไฟฟ้าไปที่อู่ซ่อมเรือ เพื่อที่จะ
ใช้กระแสไฟไฟ ใช้แสงสว่าง ผ่านรีสอร์ท รีสอร์ทไม่ยอม ผมถามว่าชายหาดหน้ารีสอร์ทเป็นของใคร อันที่สองก็
คือว่าวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ซ่อมเรือ ทาเครื่องมือประมง ก็ต้องมีเสียงบ้าง พวกเราจะต้องเป็นเบี้ยล่างของ
กระแสการท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้หรือ จะถูกต้องหรือไม่ ผมสะเทือนใจมาก เขาบอกอย่าทา ต้องให้หลังจากสี่โมง
เช้าไปก่อน อันนี้ผมคิดว่าถ้าแขกที่มาเยี่ยมเขารู้ลักษณะนี้ว่า เจ้าของรีสอร์ทเขารังเกียจชาวบ้าน ก็คิดว่าเขาก็คง
ไม่แฮปปี้นะ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจิตใจที่เป็นธรรม ผมคิดว่าหาดอันนี้เป็นของใคร เพราะฉะนั้นพวกเราที่ ลัน
ตาทุกๆ กลุ่ม ทุกๆ อาชีพ ผมคิดว่าต้องเคลียร์ ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
อันที่สุดผมคิดว่าน่าจะมี ๓ เรื่อง ๓ ระยะ หนึ่งเรื่องที่สามารถทาได้เลยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ดี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ในระดับจังหวัดทาด้วยตัวพวกเราเองได้ ผมคิดว่าจะทาได้ อันที่สองผม
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คิ ด ว่ า ทางสถาบั น น่ า จะช่ ว ยเป็ น ผู้ ป ระสานอย่ า งเรื่ อ งใหญ่ ๆ ขึ้ น ผมคิ ด ว่ า อย่ า งเรื่ อ งโฉนดชุ ม ชน ผม ยั ง
คลางแคลงใจอยู่ว่าจะเป็นยาหอมหรือเปล่า จะเป็นยาแก้ปวดหรือเปล่า เพราะว่าหลายปีมาแล้ว ตั้งแต่ ส.ว.
เตื อนใจ เป็ น สมาชิก อยู่ ก็ คุย กัน ในเรื่ อ งนี้ ผมคิ ดว่ า ในใจจริ งๆ นะให้ ความหวั งกั บเรื่อ งนี้ค รึ่ง เดี ยว แต่ มี
ความหวังอยู่ว่างานจะเป็นได้ พี่น้องประชาชนต้องทาเอง งานที่พอจะทาได้ผมคิดว่าเรื่องป่าชุมชน ทช. เขาก็มี
ใจอยู่แล้ว เขาจะกลัวทั้งป่าไม้ ป่า ชายเลน เหมือนกับที่ เมื่อวานผู้แทนจากกรมอุทยานพูดว่า ถ้าเราเชื่อแต่
กฎหมายอยู่อย่างเดียว ไม่มาปรับปรุงแนวทางที่สามารถทาได้ กีช่ าติก็จะทาอะไรไม่ได้ มีกฎหมายดีๆ กฎหมาย
ประมงก็ไม่เวิร์ค เรืออวนรุน เรืออวนลาก สู้กันมาหลายทศวรรษ หลายประเทศก็ยังรบกันอยู่ เรือลากเราไป
ลากถึงอินโดนีเซีย ถูกอินโดนีเซียยิงบาดเจ็บสาหัสมา ถูกจับต่างๆ ผมคิดว่าในเรื่องที่เราน่าจะต้องทา ในเรื่องที่
รอคอยอย่างเรื่องเรื ออวนลาก มันเป็ นตานานเลยครับ เป็นสงครามครูเสดระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับ
ชาวประมงระหว่างประเทศ ไม่ตั้งความหวังว่าจะทาได้ แต่ว่าก็ไม่ทราบนะ
ท้ายที่สุดนี้ ผมคิดว่าความร่วมมือของคนในเกาะลันตา ความร่วมมือของพี่น้องชาวเล คิดว่าจะช่วย
เสริมแนวนโยบายของสถาบันให้บรรลุในสิ่งที่เรามุ่งหวังได้เยอะ แต่ที่สาคัญที่สุดคือว่า ถ้าพวกเราสามารถทาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดได้ เราต้องทาเองเลยไม่ต้องรอ ต้องเชิญสถาบันมาร่วมด้วย ผมคิดว่าขอแสดงความคิดเห็นไว้แค่นี้
แล้วก็อยากให้กาลังใจทุกฝ่ายเลย ทั้งสถาบัน พี่น้องชาวเล และพี่น้องที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ในเกาะลันตา ผม
คิดว่าเราน่าจะบรรลุเรื่องนี้ได้ ถ้าเราร่วมมือกันระดับท้องถิ่น ไม่ควรรอระดับกลางอย่างเดียว ขอบคุณมากครับ
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ขอบคุณอาจารย์พิศิษฐ์ครับ เริ่มจากจุดเริ่มต้นด้วยตัวเองก่อน เพราะฉะนั้น
เราทามา เรามีแผนที่ ๓ พื้นที่แล้ว ก็อยากจะให้ใครรับช่วงไปต่อ ไม่ใช่ว่าเราให้ท่านรับช่วงต่อ แล้ วไม่ใช่ทิ้งให้
ท่านทาคนเดียว หลังจากนี้น่าจะทาอะไรไปต่อกับแผนที่ที่เราทาทั้ง ๓ พื้นที่นี้ เราก็เลยอยากจะฝาก หรือ
อยากจะขอคนที่อยากจะทาในชุมชน ที่อยากจะลองเอาไปทาดู หรือว่าอยากจะลองอาสารับจะไปทา มีใครไหม
ทั้ง ๓ พื้นที่นี้ ก็ขออาสาตรงนี้เลยแล้วกันที่จะรับไปทาต่ อ เราไม่ได้ทิ้งกันนะ เราก็จะตามต่อเนื่อง คล้ายๆ กับ
เวลาเรากลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่ง มาถามคนนี้รู้เรื่องเลยว่าไปถึงไหนแล้ว ใครจะอาสาตรงนั้นครับ ผมขอตรงนี้
เลยครับ
นางสาวสรินยา คาเมือง มีหลายท่านที่จะรีบกลับกัน เราเลยต้องขมวด ขอปรึกษาที่ประชุมค่ะ ตาม
ข้อเสนอของครูแดงคือ เสนอว่าเราไปกินข้าวแล้วเรากลับมาคุยกันต่อ เสร็จแล้วท่านที่มีความจาเป็นจะต้องรีบ
กลับถ้าจาเป็นก็ตามอัธยาศัยของท่านนะคะ ใครที่จะร่วมอยู่กับเราไปตลอดทางจนสุดท้าย ขอยกมือเลยค่ะ พี่
น้องชาวเลก็จะอยู่คุยกันต่อ ถ้าอย่างนี้ตามข้อตกลงคือเราไปทานข้าวกันก่อนก็กลับมา คุยกันต่ออีกสักชั่วโมง
นะคะ
นางเตือนใจ ดีเทศน์ ถ้าหน่วยงานได้กลับมาสักอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะดีนะคะ ทานข้าวอย่างรวดเร็ว
แล้วกลับมา มิเช่นนั้นก็จะเป็นพี่น้องชาวเลคุยกันเอง
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นางสาวสริ น ยา ค าเมือ ง วัตถุ ป ระสงค์ข องการทาแผนที่นี้ นะคะ เราอยากจะให้ กิจ กรรมนี้ เ ป็ น
จุดเริ่ มต้น ของการทางานต่อไป เพราะว่าต่อ จากนี้ ไปจะมีอนุ กรรมการของกระทรวงทรัพยากรที่จะมาทา
ข้อตกลงว่าเขตไหนที่จะจับปลาได้ เขตไหนที่จะทาเครื่องมือหาปลาได้ วันนี้ปัญหามันเด่นชัดขึ้นมา ถ้าเปิดไปดู
ในมติคณะรัฐมนตรีข้อ ๒ ว่าด้วยให้ชาวเลสามารถทาประมงในพื้นที่ได้ อันนี้คือข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ คือผ่อนปรน
เรื่องเครื่องมือทามาหากิน ข้อที่ ๓ เรื่องกันพื้นที่จอดเรือ กรณีของลันตาชัดเจนในมติคณะรัฐมนตรีข้อที่ ๒ นะ
คะ
ระหว่างคอยสมาชิกขอสรุปเมื่อเช้าก่อนว่าที่เราเอาแผนที่ เอามากาง เอามาคลี่ปัญหาให้เห็น ปัญหา
หลักๆ ของที่ลันตาเองใน ๓ พื้นที่คือเรื่องของที่ทามาหากิน เรื่องของสาธารณูปโภค เป็นปัญหาหลักๆ ใหญ่ๆ
ถ้ากลับไปมอง ย้อนกลับไปที่ มติคณะรัฐมนตรีในข้อที่ ๒ บอกว่าให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพทากินในหมู่
เกาะต่างๆ ได้ อีกข้อหนึ่งในข้อ ๑.๒ ถ้ากลับไปอ่าน ขอให้ดู เปิดดูได้ค่ะจะมีสี่ข้อย่อยอยู่ในนี้คือ ประกอบอาชีพ
ทรัพยากรต่างๆ ตามหมูเ่ กาะ ข้อสองเสนอผ่อนปรน ผ่อนปรนพิเศษด้วย ผ่อนปรนพิเศษในการใช้อาชีพ ในการ
ใช้เครื่องมือดัง้ เดิม หาทากินในเขตอุทยาน อย่างที่สามคือกันพื้นที่จอดเรือ ซ่อมเรือ เส้นทางเข้าออกเรือ อย่าง
ที่ห้าควบคุมเขตการทาประมงอวนลากอวนรุนให้เป็นไปตามข้อตกลง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่พี่น้องพูด
กัน มา เห็ น ชัดแล้ ว ว่าปั ญหาตกอยู่ ในข้อนี้ อยากจะชวนอาจารย์นฤมลช่ว ย เราจะช่ว ยสรุปเลยหรือว่ายัง
อยากจะคุยกันต่อ คือแผนที่นี่ก็จบแล้วตามที่เราต้องการ เราอยากให้แผนที่เป็นจุดเริ่มของการคิด การทางาน
กันต่อไป คาถามที่ทิ้งกันไว้ว่า จะรับแผนที่เอาไปทาอะไรกันต่อไหม หรือว่าจะยังไม่รับ พูดกันให้ชัด ไม่รับเราก็
จะเอากลับไป จะมีอนุกรรมการที่ทางานภายใต้ของกรมทรัพยากรฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการตั้ง ถ้าคุณสนิทกับคุณ
เดียวจาได้ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ของพีมูฟ ท่านรัฐมนตรีปรีชาก็รับปาก ท่านรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ก็
รับปากให้คามั่นว่าจะทาตามที่รัฐมนตรีพูดไว้นะคะ ที่เราคิดแบบฝึกหัดนี้มา คิดรูปแบบการประชุมปฏิบัติการ
ในลักษณะนี้ เพื่อที่จะรอรับงานในส่วนนั้นต่อ ก็เป็นเบื้องหลังความคิดของของการออกแบบกิจกรรมช่วงนี้ค่ะ
ถ้าเช่นนั้นขอเชิญ อ.นฤมล สรุปภาพรวมการประชุมนะคะ
สรุปภาพรวมการประชุมปฏิบัติการ
โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เราคุยมติคณะรัฐมนตรีเยอะมากเหมือนกัน มติ คณะรัฐมนตรีอย่างที่บอก พอไปอ่านแค่ ๒ หน้าครึ่ง
แต่ว่าใครจาได้หมดก็คงเป็นเทพเลย เพราะว่าครอบคลุมทุกมิติของชีวิต อยากจะให้พวกเราดูว่ามันเป็นหนึ่งใน
นโยบายที่รัฐ ไม่ค่อยมี เรื่องชนพื้นเมือง เรื่ องคนชายขอบ เรื่องคนที่อยู่กับป่ากับทะเล มีมติ คณะรัฐมนตรี
ออกมา ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งของชาวเล ฉบับหนึ่งของกะเหรี่ยง แล้วพี่แดงก็บอกว่าจริง ๆ คณะกรรมการก็น่าจะ
มาสรุปบทเรียนว่าแต่ละชุดนี่ทาอะไรไปบ้าง มีปัญหาอุปสรรคแบบใด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกัน เพราะฉะนั้น
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นับว่าเป็นนโยบายที่ก้าวหน้า เพียงแต่เราคุยนโยบายแล้วไม่เห็นเคลื่อนเลย คิดว่าดูได้หลายระดับ ระดับ มี
หลากหลายมาก ช่ว งเวลาก็ห ลากหลาย มติ คณะรัฐ มนตรี บอกว่า ๑-๓ ปี แต่ว่าอย่ างที่บอกว่า ๓ ปีไม่ได้
หมายความว่ามติคณะรัฐมนตรีจะจบ เก็บพับเสื่อ ไม่ใช่ มันคงอยู่ต่อไป อย่างที่คุณ พิศิษฐ์บอก ถ้าเรามองใน
ระดับสูงที่ใช้เวลานาน บางคนอย่างดอนปราโมทย์บอกว่า เปลี่ยนกฎหมายดีไหม ตอนนี้ก็เริ่มมีแผนแม่บทชน
เผ่ าพื้น เมืองและชาติพัน ธุ์ แผนแม่บ ทนั้ น มี ร่างพระราชบัญญัติส ภาชนเผ่ า เพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมาย
บางอย่างเริ่มเกิดขึ้นแล้ว แต่เราอาจจะมองถึงแค่กฎหมายเขตวัฒนธรรมพิเศษ นั่นระดับสูงมาก แล้วก็เป็น
ระดับที่จะต้องขับเคลื่อนใช้ระยะเวลายาวนาน ถ้าเรามองแต่ละระดับนั้นเราจะรู้สึกว่าเราท้อถอยว่าเมื่อไหร่จะ
ถึง เมือ่ ไหร่ราไวย์จะได้ที่ดินกลับคืนมา เมื่อไหร่ที่ถูกปิดล้อมทั้งหลายจะคืนมา ณ ที่เราอยู่มาก่อน แทนที่เขาจะ
เคารพเราซึ่งเป็นเจ้าบ้าน เรากลับต้อ งไปเคารพแขก ฝรั่งตื่นสายก็ไปตื่นสายตามเขาอีก ฉะนั้นถ้าเรามองแต่
ระดับสูง พยายามอย่างเดียวเราท้อถอย อย่างที่คุณ พิศิษฐ์บอก จริงๆ พี่แดงก็ทาเป็นตัวอย่างที่เชียงราย รุก
ขึ้นมาทาเองเลย เป็นระดับกลางๆ หรือระดับล่าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เราพอพูดกันได้ เจ้าหน้าที่ที่มีใจ เจ้าหน้าที่
หาได้น้ อยจริ งๆ ที่จะเปิ ดช่อง ส่ วนใหญ่เขาจะปิดไว้ก่อน แต่นี่พอเขาฟังเขาก็พยายามหาทางว่ามันมีชุดที่
เกี่ยวกับป่าชุมชน จะลองไปสารวจพื้นที่ที่ได้มาไหม คือเจ้าหน้าที่อย่างนี้ จริงๆ สถาบันเราเคยมีข้อเสนอที่ว่า
ตัวชี้วัด หรือเวลาการยกระดับเพิ่มตาแหน่งข้าราชการ เราต้องเป็นคนประเมิน เอาประชาชนประเมิน ไม่ใช่
นายเป็นคนประเมิน ไม่เช่นนั้นเขาก็ทางานรับใช้นายอยู่ร่าไป แต่ อ ย่ า งที่ บ อกต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานในการ
เปลี่ยนระบบ ตอนนี้ไปพัวพันกับการเมือง เราก็คงคาดหวังได้ยาก
ระดับกลางใช้เวลาเร็วหน่อย ไม่นานเกินรอ พวกเราเริ่มทาได้ จริงๆ พี่เองก็โน้ตไว้หลายอย่าง ที่มัน
อาจจะเป็นไปได้ เรื่องการสร้างเครือข่ายอย่างที่ชาวเลภูเก็ตร่วมกับเครือข่ายคนจนพัฒนาภูเก็ต เราเป็นคนจน
แต่เรามีจิตสานึกที่จะพัฒนา เรารวมเครือข่ายแล้วทาอะไรได้หลายอย่างแล้ว รวมกับสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน
ปัญหาเราคล้ายกัน เรารวมตัวกัน เข้มแข็งมากขึ้น มีกาลังใจมากขึ้น ไม่ใช่ต่อสู้ เรียกร้องกับเพียงคนเดียวหัว
เดียวกระเทียมลีบ เรื่องตัวอย่างเขตเล ๔ หมู่บ้าน ที่จังหวัดตรังเขาผลักดันก็เป็นตัวอย่างที่ดี แล้วก็ให้กาลังใจ
เราว่าท้ายสุดชาวบ้านก็ดูแลกัน เฝ้าระวังกันเอง เพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบระยะสั้นๆ หน่อย เราไม่หวังพึ่งรัฐ
มีตัวอย่างเยอะเลย การวางแนวเขต พอเจ้าหน้าที่คุณเปลี่ยน ได้ยินไหมประเพณีนอนหาด ทางอุทยานไม่เคยรู้
มาก่อน เราคิดว่าทั้งทางสมาคมท่องเที่ยวเอง อุทยานเอง ก็จะมองว่านี่เป็นประเพณีพิเศษสาหรับเกาะลันตา
ไม่ใช่ว่าจะมาหวงห้ามไม่ให้นอนหาด เพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นช่องทาง เริ่มมีช่อง พวกเราก็จะต้องเริ่มเกาะติด
ทางานร่วมกัน เรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษ ซึง่ เดิมทีเ่ ราบอกว่า ๔ พื้นที่ที่เราจะนาร่องชาวเล จริงๆ กะเหรี่ยงเขาก็
เลือกไว้ ๔ พื้นที่ แล้วก็พื้นที่หนึ่งที่พี่แดงพูดถึงห้วยหินลาดในที่เขาประกาศแล้ว เราต้องไม่ยอม เราต้องเดิน
ควบคู่ไปกับพี่น้องกะเหรี่ยงว่า ๔ พื้นที่ที่เราตั้งใจบางพื้นที่ก็อาจจะยากเกินไป ที่เราบอกว่ามีทับตะวัน ที่พังงา
สะปา ราไวย์ ที่ภูเก็ต แล้วอีกที่หนึ่งที่เกาะสุรินทร์ อาจจะมองว่า ตอนนี้มองว่าที่สังกะอู้มีศักยภาพเยอะ มีผู้นา
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ชุมชนที่เข้มแข็ง มีน้องนิลที่เขาเริ่มเก็บข้อมูลชุมชนแล้ว จริงๆ แล้ววัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมอาเภอก็มีส่วน
ส่ ง เสริ ม ก็ อาจจะทาต่ อ เพราะฉะนั้ น เราก็ คุ ณเดี ยวจะไปคุ ย กับ ชาวบ้า นที่สั ง กะอู้ ว่า จะผลั ก ดั นเป็ นเขต
วัฒนธรรมพิเศษได้ไหม สรุปบทเรียน
เรื่องบ่อแหน๋ก็เช่นกัน เราจะต้องเก็บข้อมูล ไปดูข้อมูลของอาจารย์อาภรณ์อีกทีว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่
จะทาได้ต่อ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้ามองในระดับนี้ ระดับกลางๆ ระยะไม่นานเกินรอ แล้วเราลุกขึ้นทา
กันเอง จริงๆ แล้วชาวเลมีข้อมูลเยอะเลย ถอยกลับไปได้สามสี่ร้อยปี แต่ว่าข้อมูลนี้ไม่ออกมาเป็นกระดาษ หรือ
อย่ า งที่ เราไปเก็ บ ข้อ มูล พื้น ที่ที่จุ ดในแผนที่ ออกมาน าเสนอได้ ยาวเลย เพราะมัน อยู่ ในหั ว ของเรา อยู่ใ น
สายเลือดของเรา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง บอกเรามา แต่ว่าไม่ได้เขียนออกมา พอไม่ได้เขียนออกมา
ยืนยันยาก เพราะว่ากลุ่มที่มาพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็บอกแล้วว่าเขารับแต่หลักฐานเอกสาร
ถึงทีมเราทาวิจัยก็อาจจะได้ไม่ลึกซึ้งเท่าพวกกลุ่มพี่น้องเองเพราะว่าจะมีข้อมู ลเยอะ เพราะฉะนั้นเป็น
หน้าที่ของแต่ละชุมชนด้วย ที่จะกระตุ้นแล้วให้ลูกหลานภาคภูมิใจ แล้วสืบทอดต่อไปทั้งเรื่องตานาน ประวัติ
ความเป็นมา เพลงร้อง ซึ่งตอนนี้มันจะหายไปทุกทีแล้ว พอไปเก็บข้อมูลทีไรเราไปเก็บข้อมูลชาวเลเกือบ ๒๐ ปี
พอผู้คน ปู่ ย่า ตา ยาย ลมตายจากไปหายไปเยอะ ถ้าเราไม่รีบเก็บ ไม่รีบสืบทอด ไม่รีบภาคภูมิใจ มันจะสาย
เกินไป พอเรื่องวัฒนธรรมหมดเราจะขาดเครื่องมือแล้ว เราขาดกลไกต่อสู้ไปเรียกร้องสิทธิ พี่แดงพูดถึงเสมอว่า
เรียกร้องสิทธิได้ แต่ว่าต้องมีหน้าที่ ปู่ย่าตายายเราทาหน้าที่มาโดยตลอด ทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเล ป่าแถวนี้
อุดมสมบูรณ์ หลายพื้นที่ประกาศเป็นอุทยานไป ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองไป เราทามาหากินอยู่ก่อน แสดงว่า
วิถีเราแต่ดั้งเดิมไม่ได้ทาลาย ตอนนี้หลายๆ อุทยานก็ยอมรับแล้วอย่างที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์บอก
แล้วว่าชาวเลอยู่มาก่อน แล้วการที่ชาวเลมอแกนอยูม่ าโดยที่ไม่ทาลายทรัพยากรทาให้อุทยานสามารถประกาศ
พื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างนี้เรามีหน้าที่ เราทาหน้าที่ตามวิถี เราอ้างสิ ทธิได้แล้ว อุทยานเขตหมู่เกาะสุรินทร์ไม่
มีสิทธิไล่ชาวมอแกนแล้ว เนื่องจากเขายอมรับแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเราอยากเห็นให้พวกเรามีส่วนดี มีด้านบวก พอมีมติคณะรัฐมนตรีมา เรามีเพื่อนมาก
ขึ้น มีเจ้าหน้าที่รัฐ มีวัฒนธรรม เราก็ต้องรับฟังเขาด้วย เราอย่าไปคาดคั้นว่าทาไมแก้ไขไม่ได้ วัฒนธรรมภูเก็ตก็
บอกว่าเขาเป็นวัฒนธรรมไม่มีความรู้เรื่องที่ดิน ไม่มีความรู้เรื่องสัญชาติ บัตรประชาชน แต่ว่าเขาก็ต้องถูกรุม
เพราะอย่างนี้ที่ว่า วงนี้การประชุมครั้งนี้ดีตรงที่เราได้มาเห็นอกเห็นใจกัน มีเพื่อนมากขึ้น เหมือนเมื่อ ครู่มีน้อง
คนหนึ่งจากพัฒนาสังคมเขาได้รู้จักคนมากขึ้น เขาได้ตอบถูกแล้วว่าจะติดต่อกับใครอย่างไร
อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูด เราแต่ละคน แต่ละอาชีพ หรือชาวเลแต่ละกลุ่ม อยากจะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน
อันนี้ป้าลาภกลับไปแล้ว ป้าลาภพูดวันแรกเลย ป้าลาภอยากพูดเรื่องอคติ อคติกับชาวเลที่เราก็พูดแล้วก็พูดอีก
จริงๆ อคติแต่ละพื้นที่มีไม่เหมือนกัน อย่างถ้าไปภูเก็ตแน่นอนเลย ไปเรียกชาวเลแล้วน้อยใจ มาเกาะลันตากลับ
บอกตัวเองว่าชาวเล เพราะฉะนั้นชาวเลมี ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน อย่างมอแกนมีตั้งแต่ที่มะริด เกาะ
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แถวมะริดในพม่ามาจนถึงหมู่เกาะสุรินทร์ มาถึงราไวย์ คิดไม่เหมือนกัน แล้วก็พูดไม่เหมือนกัน ลักษณะย่อย
ทางวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกัน คืออย่ามองเหมารวม อย่ามองว่า
เจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะตั้งแง่จะดูถูกเรา มีเจ้าหน้าที่รัฐดีๆ หลายคน แล้วอย่างในวงนี้ วงที่ภูเก็ตเราก็เห็น จะทา
อย่างไรให้เราทางานร่วมกันได้ หรือรัฐเองก็มองว่า NGO ค้านตะบัน ก็จะมาเห็น NGO ที่ทาสิ่งดีๆ อย่างเขตเล
๔ หมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จ เราเองจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็น เพราะเขาจะมองแบบเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือมองแบบอึดอัดขัดใจว่าทาไมหมู่บ้านชาวเลสกปรก อย่างนี้มีส่วนทาให้เกิดอคติเหมือนกัน เพราะจริงๆ
อคติ ถ้าเรามองกระจกแล้ว ส่องตัวเราเอง แล้วพิจารณาว่าตัว เองมีอะไรให้เขามองอย่างนั้นบ้า ง เราก็จะมี
แรงจูงใจในการปรับปรุงตัวเราเอง
อี ก อย่ า งที่ แ ก้ ปั ญ หาที่ ย ากๆ อย่ า งที่ บ อกว่ า ถ้ า เราไปเน้ น เรื่ อ งสั ญ ชาติ เรื่ อ งที่ ดิ น ก็ เ ป็ น ปั ญ หา
ระดับประเทศ เราคงต้องไปนอนหน้าทาเนียบอีกหลายยก อย่าเพิ่งเหนื่อย ในขณะเดียวกันเราก็มีพี่น้อง แล้วก็
มีหน่วยงานรัฐที่เป็นเพื่อนเรา แล้วก็มีจากสมาคมท่องเที่ยว ซึ่งเราก็มองว่าท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเบียด
ทาให้ราคาที่ดินสูงขึ้น แต่ว่าถ้าเรามีนายกสมาคมการท่องเที่ยวที่ดีแบบนี้ ที่มองเห็นคุณค่าวัฒนธรรมเรา แล้วก็
อาจจะให้ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นส่วนที่นารายได้ด้วย แต่ว่าการท่องเที่ ยวก็อาจจะต้องรับฟังความคิดเห็น
ของพี่น้อง เพราะว่าอย่างที่เสนอแนะมาว่าจะทาเรือที่เป็นเรือแบบเรือลอยเคราะห์ เขาอาจจะมีประเด็นอย่าง
เรือลอยเคราะห์ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมภูเก็ตนั้น ก็ถูกติงว่าเป็นเรือที่ทาแล้วจะต้องลอยมันออกไป เพราะ
อย่างนี้มันเป็นอะไรที่มีความลึกซึ้งทางวัฒนธรรม อย่างที่ว่าคนข้างนอกหวั งดีแน่นอนว่า อยากจะทาเรือแบบ
สวยงามนั้นพานักท่องเที่ยวไป เดี๋ยวก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวไปประสบเคราะห์หรือเปล่าตามความเชื่อของเขา
เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆ เป็นค่อยไป เรียนรู้จักกัน แล้วก็รับฟังกัน
สาหรับวงนี่ที่สาคัญที่สุดคือการสร้างเพื่อนใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้ง NGO วงนี้ไม่
ค่อยมีสื่อมวลชนเท่าไหร่ มีผู้นาชุมชน มีเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมเท่านั้น วัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมอาเภอ เพราะวัฒนธรรมชาวเลนี่ท้าทายมากเลย ท้าทายขนาด NGO อย่างพี่ด้วง คุณปรีดา ทางาน
มาเยอะแล้ว อย่างสลัม ๔ ภาค บางทีคาดไม่ถึง อย่างบางทีพยายามตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ในหมู่พี่น้องชาวเล ที่
จริ งพี่เองรู้เลยว่ามอแกนตั้งกลุ่มออมทรั พย์เมื่อไหร่ก็ยุบ เพราะทัศนคติการเก็บออม การหา เรายังยึดถือ
แบบเดิมอยู่ คือออกทะเลเมื่อไหร่ก็ได้ปลา ได้ปู ได้กุ้ง ได้หอย อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้น แต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้น
แล้ว ที่บอกทะเลเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่สาธารณะส่วนใหญ่แบ่งให้คนอื่น อย่างเราเขาก็ไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่
หรือเราเองจะต้องเรียกร้องในอนาคต หรือว่าตั้งคาถามทาไมลดน้อยลงทั้งๆ ที่เรายังมีวิถีเดิม
เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ววงนี้ก็อยากให้ตั้งความคาดหวังหลายๆ ระดับ แล้วก็ร่วมมือกันทางาน เรามี
เพื่อนใหม่ มีชาวเลรุ่นใหม่ๆ พี่แดงบอกว่ามาครั้งนี้ได้ยินเสียงชาวเลรุ่นใหม่ๆ กล้ามากขึ้น มีการวิเคราะห์ข้อมูล
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เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เป็นแรงผลักดันในอนาคต พวกเราคิดว่าชาวเลรุ่นใหม่ๆ ที่เริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วเราจะตั้งเป็น
เฟซบุ๊คดีไหม ส่งข่าวสื่อสารต่อกัน แล้วอย่างคนในชุมชนเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจะได้ส่งข่าวสารต่อไป
เราหวังว่าจริงๆ เวทีแบบนี้เราจะเชิญพี่น้องชาวเลไม่ได้ทุกคน ทั้งหมดหมื่นสองพันคน ถ้ารวมญาติ
จริงๆ คงต้องหาพื้นที่อย่างสนามหลวงมาให้เรารวมตัวกัน เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้แทนที่มาประชุมหวังว่าจะส่ง
ต่อ สืบสื่อสารข้อมูลต่อไป แล้วก็สร้างกาลังใจให้พี่น้องชาวเลมีเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆ พยายามมองหลายๆ ระดับ
แล้วมองในระดับล่างว่าชุมชนเราทาอะไรได้บ้าง เราจะปรับปรุงตัวเองอะไรได้บ้าง เอาวิก ฤตเป็นโอกาส เอา
อคติเป็นกระจก ให้เรามองตัวเองว่าเราทาอะไรได้ ไม่หวังพึ่งคนข้างนอก รัฐ NGO การแก้นโยบาย เราหวัง
หวังแน่นอนว่าจะมีการแก้กฎหมาย แต่นั่นระยะยาว เราหวังระยะสั้นได้ ยินดีที่ได้มาร่วม และคงได้จะจับมือกัน
ไปอีกยาวไกล
นางเตือนใจ ดีเทศน์ เมื่อครูไ่ ด้คยุ กับพี่น้องที่มาจากสตูล ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากให้ไปที่สตูล แล้วพี่
อยากเห็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่รองนายกเป็นประธาน ถ้าเราได้เชิญไปแบบวันนี้ แต่ขอเสนอว่าเวลาที่อยู่ใน
พื้นที่น้อยไปหน่อย ถ้าเราอยู่ สักครึ่งวัน กินข้าวกับชาวบ้านก็ยังได้ นี่มันแป๊บๆ แล้วเร่งรีบไปหน่อย ทาให้คน
ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างที่ได้คุยกับท่านนายก กับหัวหน้าอุทยาน กับประธานท่องเที่ยว ทาให้เห็นว่าที่
จริงเรามีความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกัน แล้วก็ไม่อยากมีการเอาเปรียบกัน แต่ก็เห็นด้วยกับ อ.นฤมล คนรุ่นใหม่
ผู้นาชาวเลได้เกิดขึ้น จากเดิมที่เราไปที่เกาะเหลา เราสงสัยกันมากเลยว่าทาไมคนต่างถิ่นมาอยู่ในเกาะเหลา
แล้วเขายิ่งใหญ่เหลือเกิน แล้วคนเกาะเหลาตั้งเยอะแยะทาไมถึงไม่ ลุกขึ้นมารวมพลังกันอย่างวันนี้ วันนี้ถือว่า
เห็นพัฒนาการของแกนนาชาวเล อย่างสนิท แซ่ซั่ว สนิทนี่ก็สุดยอดที่เป็นตัวอย่าง ใครนะคะที่ไปเป็นกรรมการ
ชุดอานวยการ เห็นมีชื่ออยู่ ๓-๔ คน แสดงตัวหน่อย อยากรู้จักนอกจากสนิทแล้วมีใคร เดียว แล้วใครอีกคน
แสงโสม กลับไปแล้ว
อีกอย่าง อยากเห็นการเชื่อมระหว่ากรรมการชาวเลกับกรรมการชาวกะเหรี่ยง พี่น้องชาวเลขึ้นไปทาง
เหนือบ้าง พี่น้องทางเหนือก็มาที่นี่บ้าง ที่เห็นมีพฤคนเดียวที่ได้มาที่หาดราไวย์ แต่พี่น้องทางเหนือคนอื่นๆ ยัง
ไม่มีโอกาส เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เรามีพลังที่เข้มแข็งขึ้น วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่พี่ พิศิษฐ์ได้มา เพราะ
พี่พิศิษฐ์เป็นผู้อาวุโสที่ได้ทาเรื่องของประมงพื้นบ้านทั้งในอ่าวไทย ทั้งอันดามัน รวมทั้งหลายประเทศในทวีป
เอเชีย พี่พิศิษฐ์มีเครือข่ายเยอะมาก เป็นผู้ใหญ่ที่มีการมองอย่างสุขุม ลุ่มลึกอย่างยิ่ง ถ้าเราได้มีพี่ๆ มาหนุนช่วย
อ.นฤมลอาจจะเสนอพี่พิศิษฐ์เป็นกรรมการชาวเล ถ้าเพิ่มได้ก็จะดี เราจะได้มีมีมุมมองที่เป็นสากล เปรียบเทียบ
กฎหมายกับประเทศอื่นๆ ด้ วยว่าเขาคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมืองอย่างไร แล้วท่านนายกเองก็เป็นตัวอย่างให้กับ
ปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ปกครองท้องถิ่นต้องเข้าใจประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
นายอนุวงศ์ รอดศรี รองปลัด เทศบาลเกาะลัน ตาใหญ่ ในพื้นที่ไม่มีช าวเลครับ แต่ ที่พิพิธ ภัณฑ์
เยาวชนเกาะลันตา ได้แสดงวิถีชีวิตชาวเลเอาไว้บ้าง คิดว่าจะพัฒนา ส่งเสริม ส่วนนี้ จะได้เอาของวิถีชีวิตชาวเล
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จะได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วย ให้สมบูรณ์กว่านี้ ช่วงนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง ได้มีการปรับปรุง จะได้เน้นวิถีชีวิตตรงนี้
ด้วย
นางเตือนใจ ดีเทศน์ ขอต่อประเด็น ให้เราคาดหวังหลายๆ ระดับอันนี้เป็นเรื่องที่ดี ทุกคนจะได้รู้ว่า
เรามีพลังที่จะเริ่มปฏิบัติทันทีเรื่องอะไรได้บ้าง อย่างพวกพี่ๆ เองที่เป็นกรรมการก็ได้มาเห็นความเป็นจริงใน
ระดับพื้นที่แล้วก็จะได้ไปดูในนโยบายเช่นที่พี่ พิศิษฐ์บอกว่าเรื่องเรือ อวนรุน อวนลาก สู้กันมาเป็น ๔๐ ปี ๔
ทศวรรษแล้ว ท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวก็มองว่า การท่องเที่ยวก็น่าจะมาพิทักษ์คุ้มครองทั้งวิถีของ
ชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งทรัพยากร ปะการัง อะไรต่างๆ ซึ่งถ้าโยงไปถึงโครงการผลิตอาหารสัตว์ก็ต้องเชื่อมไปให้
ถึง คิดว่าวันนี้เรามองเห็นประเด็นต่างๆ ที่จะเชื่อมไปอยู่ในระดับนโยบายได้
นางลาภ หาญทะเล อาจารย์ ค ะ เราเลื อดสี เดียวกั น แต่น้ าใจไม่ เหมือนกัน ปกติที่บางคน คนมี
ระดับสูง บางคนเป็นองค์กร บางคนเป็นหน่วยรัฐ บางคนเห็นว่าชาวบ้าน เมื่อป้าลาภจะไปรวมนอนอยู่ แต่เขาดู
ท่าทีการแต่งตัวว่าสภาพป้าแบบไหน ป้าไม่เคยถามเขาว่า น่าจะให้ป้าไปนอนกับกลุ่มของป้า เขาว่าแบบนั้น
น่าจะแบ่ง แบ่งหน้าที่ชาวบ้านต้องไปนอนส่วนชาวบ้าน คนที่เป็นองค์กร คนที่เป็นรัฐ อยู่ส่วนรัฐ ป้าก็ไม่ว่าเขา
นะเพราะเราเป็นชาวเล ชาวมอแกลน ป้าอาจจะติดใจหน่อย แต่ในใจไม่เคยด่าเขาเลย ไม่เคยพูดไม่เคยถามเขา
นะว่าเราเป็นมอแกลนนี้ เขาน่าจะบอกว่า ตัวป้าเป็นคนไม่เลือกศักดิ์ น่าจะบอกเขาว่าเราสมควรอยู่คนละชั้นก็
บอกมา ไม่ต้องว่าแยกห้องนอนแล้วได้ไหม ขอบคุณค่ะ ป้าไปที่ไหนไม่เคยเจอ
นางเตื อนใจ ดี เ ทศน์ ป้ าลาภเป็ น สั ญลั ก ษณ์ข องการต่ อสู้ ตั้งแต่ยุ ค สึ นามิใหม่ๆ ที่บ้า นทับ ตะวั น
กรรมาธิการของวุฒิสภามา นี่แหล่ะวีรสตรีของพี่น้องชาวมอแกลนที่จริงแล้ว
นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ ตั้งแต่หลังสึนามิ มีองค์กรเล็กๆ อยู่ที่ตรังด้วย ได้มาสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวเลที่คลองดาว ในไร่ และโต๊ะบาหลิว ได้สะสมความรู้ได้บ้างเล็กน้อย แต่ก็เห็นศักยภาพของพี่น้องอยู่ เรามี
คนทางานอยู่ ประสานงานอยู่ที่เกาะลันตาคนหนึ่ง ผมก็อยากเรียนพี่น้องได้รับทราบ แล้วได้รู้จัก เอโชว์ตัว
หน่อย ก็จะมาอยู่ที่ลันตาเป็นประจา ดังนั้นผมว่าถ้ารู้จักหน้าตากันแล้วทั้งหมด ถ้าจะใช้เขาเป็นประโยชน์ เราก็
จะอยู่ติดกับประชาชน โครงการหรือกิจกรรมที่พอจะทาได้ผมคิดว่าเราน่าจะขั บเคลื่อนร่วมกัน โครงการที่มี
ความซับซ้อนก็อาจจะเชิญทางสถาบันเข้ามาร่วมด้วย ผมคิดว่าเราน่าจะรวมกันได้หลายอย่างที่ลันตาโดยพวก
ของเราเอง ผมก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ เพิ่งมาอยู่ครับ แต่มาอยู่ที่นี่แล้ว อยู่ที่ศาลาด่าน เช่าสานักงานเล็กๆ อยู่ ก็
ฝากด้วย แล้วก็ขอให้เรียกใช้
นายอภินันท์ ธรรมเสนา ในนามศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขอขอบคุณทุกท่าน เราคงมีโอกาสได้จัด
กิจกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อย คงจะมีโอกาสได้พบกันอีก ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ
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โดย อาจารย์อาภรณ์ อุกฤษณ์

เวลา ๐๙.๕๕ – ๑๐.๓๐ น.

วัฒนธรรมกับการพัฒนา
โดย คุณเตือนใจ ดีเทศน์
มูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนในเขตภูเขา

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

บทเรียนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ในการแก้ไขปัญหาโดยการขับเคลื่อนชุมชนและนโยบาย
โดย คุณปรีดา คงแป้น มูลนิธชิ มุ ชนไท

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บทเรียนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
โดย คุณศักมล แสงดารา มูลนิธอิ ันดามัน (การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝัง่ )
คุณสุทธิพงษ์ ลายทิพย์ ศูนย์กฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นทีอ่ ันดามัน
(สิทธิพลเมืองขั้นพืน้ ฐาน/กฎหมายใกล้ตัว)

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

“รู้จักกันและกัน” แนะนาตัว บอกเล่างานทีท่ า
๙๙

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
I. จุดแข็ง/สิ่งที่ประสบความสาเร็จของแต่ละภาคส่วน
แบ่งกลุ่มแยกตามภาคส่วน (รัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ชุมชน &สถาบันการศึกษา)
ระดมความคิดเห็น และนาเสนอ

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๐-๑๖.๑๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
II. ลาดับความสาคัญของปัญหาเร่งด่วนและสาเหตุ
แบ่งกลุ่มคละ ผู้แทนรัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน/
ชุมชน&สถาบันการศึกษา) ระดมความคิดเห็น และนาเสนอ

๑๖.๑๐-๑๗.๐๐ น.

แนะนาและสร้างความเข้าในพืน้ ที่ศึกษาดูงาน ๓ พื้นที่
แบ่งกลุ่มศึกษาดูงานในพื้นที่ ๓ กลุ่มๆ ละ ๑๐-๑๕ คน
กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้ /กลุ่ม ๒ บ้านศาลาด่าน /กลุ่ม ๓ บ้านคลองดาว
(ผู้แทนชุมชน ๓ แห่ง เล่าเรื่องราวของตัวเอง เรื่องการใช้ทรัพยากร พื้นที่ทางสังคม
กาหนดประเด็นเป็นแนวทางให้ชาวบ้าน)

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.

แจกโจทย์ ทาแผนที่เดินดิน (กายภาพ/ปัญหา/การใช้ทรัพยากร)
๑. ที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือน พื้นที่ทามาหากิน พื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
๒. พื้นที่ทางสังคม ใครทาอะไร ที่ไหน
๓. สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

๑๘.๐๐ น.

ร่วมรับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

แยกกลุ่ม เดินทางลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน
กลุ่ม ๑ บ้านสังกะอู้ กลุ่ม ๒ บ้านศาลาด่าน กลุ่ม ๓ บ้านคลองดาว

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น.

เดินทางกลับสถานทีป่ ระชุม พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มสรุปข้อมูล/ทาแผนทีช่ มุ ชน นาเสนอข้อมูล/แผนที่

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.

-งานกลุ่ม นาข้อมูลทีไ่ ด้พนื้ ที่มาใช้ในการกาหนดเป้าหมาย แผนกิจกรรม/โครงการ
กลไกการดาเนินงาน และตัวชี้วดั เบื้องต้นในการติดตามผลงาน
-ตัวแทนนาเสนอแผนกิจกรรม/โครงการ/กลไก/ตัวชี้วัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
๑๐๐

III. ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ ข้อติดขัด
(แบ่งกลุ่มคละ ผู้แทนรัฐ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ชุมชน&สถาบันการศึกษา)
ระดมความคิดเห็น และนาเสนอ
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สรุปการประชุม และกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย ดร. นฤมล อรุโณทัย
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๐๑

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

๑. หลักการ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามที่กระทรวงวัฒนธรรม
เสนอ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทา
กิน การสร้างความมั่นคงในอาชีพประมงแบบดั้งเดิมและการผ่อนปรนพิเศษ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
การแก้ปัญหาสั ญชาติ การส่งเสริมด้านการศึ กษา การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์และมองชาวเลอย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้
เกิดความเข้มแข็งและมีกิจกรรมต่อเนื่อง และการพิจารณากาหนดเขตพื้นที่สังคมและวัฒนธรรมพิเศษแก่
ชาวเล ภายใต้มาตรการฟื้น ฟูระยะยาว ๑-๓ ปี ซึ่งได้มีห น่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักการและแนวนโยบาย
ดังกล่าวไปปรับใช้บ้างแล้วในช่วงที่ผ่านมา
ทว่าการดาเนินการยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการ ทั้งด้านการรับรู้และความเข้าใจในเจตนารมณ์
ของ

มติ ครม. ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมกาหนดเป้าหมาย แผนการดาเนินงาน

และกลไกการดาเนินงานที่ชัดเจน การประสานความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคมและสื่อมวลชน เป็นต้น
ทั้งหลายเหล่านี้ทาให้ผู้ปฏิบัติงานวัฒนธรรมและเครือข่ายชาวเลในระดับพื้นที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุ
ตามเป้ า หมายได้ ศูน ย์ มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ การมหาชน) ร่ ว มกั บ สถาบั นวิ จั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลขึ้น เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และถอดบทเรียนการทางานในช่วงที่ผ่านมาให้แก่คณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชี วิตชาวเลระดับ
จังหวัดและผู้แทนชาวเล เพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องสามารถปรับตัวทันกับสถานการณ์ และ
ร่วมกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลไปพร้อมกัน ตลอดจนการผลักดันให้สามารถนา
มติ ครม. ไปใช้ในทางปฏิบัติการได้จริงในพื้นที่

๑๐๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรับทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ของชุมชนชาวเล
๒.๒ เพื่อร่วมถอดบทเรียน กาหนดเป้าหมาย แผนการดาเนินงานและกลไกการดาเนินงานที่ชัดเจน
ตามแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
๒.๓ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเล
๓. กิจกรรม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการทางานที่ผ่านมา และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลของกระทรวงวัฒนธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จานวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน





ผู้แทนคณะกรรมการอานวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัด รวม ๑๐ คน
ผู้แทนองค์กรหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล จานวน ๑๐ คน
ผู้แทนชาวเล รวม ๒๐ คน
วิทยากร คณะทางาน และสื่อมวลชน รวม ๑๐ คน

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๖. สถานที่ดาเนินการ
ณ โรงแรมลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๗. งบประมาณ
จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๑๐๓

๘. ผู้รับผิดชอบ
๘.๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๘.๒ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต : ได้รายงานสรุปการถอดบทเรียน และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจานวน ๑ เล่ม
ผลลัพธ์ : ได้แนวทางในการร่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัด

๑๐. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมอาเภอ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ภาคีเครือข่าย และ
ผู้แทนชาวเล มีความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรับทราบถึง
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ รับทราบจุดแข็ง สิ่งที่ประสบความสาเร็จของการทางานแต่ละภาคส่วนร่วมกัน
๑๐.๒ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ถอดบทเรี ย น ก าหนดเป้า หมาย แผนการ
ดาเนินงาน กลไกการดาเนินงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนร่วมกัน
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการต่อไป และเกิดความร่วมมือใน
การทางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
๑๐.๔ ได้แผนที่ข้อมูลชุมชน ที่มีองค์ประกอบเรื่อง ๑. ที่อยู่อาศัย การตั้งบ้านเรือน พื้นที่ทามาหากิน
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ ๒. พื้นที่ทางสังคม ใครทาอะไร ที่ไหน การใช้ทรัพยากร ๓. สิ่งดีๆ ที่มีอยู่
ในชุมชน

๑๐๔

รายงานผลการประเมิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูชีวิตชาวเลตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553
วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลันตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูชีวิตชาวเลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2553 จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมลั นตา แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมติดังกล่ าว ถอดบทเรียนการทางานในช่วงที่ผ่ านมาให้ แก่
คณะกรรมการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับจังหวัด และผู้แทนชาวเล และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ / ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ปรั บตั วได้ ทั นกับสถานการณ์ ร่ วมกาหนดทิศทางการขั บเคลื่ อนงานพัฒนาคุ ณภาพชี วิตชาวเลไปพร้ อมกั น
ตลอดจนการผลักดันมติ ครม. ให้นาไปใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ได้จริง
การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนคณะกรรมการอานวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล และผู้แทนชาวเล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น
81 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 โดยผลของการประเมินมีสาระสาคัญ ดังนี้
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติชาวเล 1 : การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติชาวเลของผู้ตอบแบบ
ประเมิน ส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับมติดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 68.8 และไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติชาวเล คิดเป็น
ร้อยละ 31.2 โดยมีการรับรู้ข้อมูลอยู่ในระดับน้อย 2 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91

2.5

2

2.18
1.91

1.5
1

เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ผลการสารวจระดับการรับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมติชาวเลมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในปี 2555 ซึ่งต้องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
1
2.18
ปี 2555
ปี 2556
2
แบ่งเกณฑ์การพิจารณาตามช่วงคะแนน คือ ช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)/จานวนช่วง
ระดับการรับรู้
2.18
1.91
คะแนน
ระดับการรับรู้
3.26 – 4.00
ดี
2.51 – 3.25
ปานกลาง
1.76 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.75
น้อยมาก

๑๐๕

ระดับความพึงพอใจ 3 : ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในระดับ พอใจมาก โดย
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2.51 และเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจใน
การจัดสัมมนา-แลกเปลี่ยน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2.47 และการลงสารวจภาคสนาม โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย 2.59ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากเช่นเดียวกัน
ประเด็น

ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
คะแนนเฉลี่ย ระดับความพอใจ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวม

2.55

พอใจมาก

2.51

พอใจมาก

1. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร สั ม ม น า
แลกเปลี่ยน
2. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ส า ร ว จ
ภาคสนาม

2.52

พอใจมาก

2.47

พอใจมาก

2.58

พอใจมาก

2.59

พอใจมาก

3

แบ่งเกณฑ์การพิจารณาตามช่วงคะแนน คือ ช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)/จานวนช่วง
คะแนน
ระดับการรับรู้
2.34 – 3.00
มาก
1.67 – 2.33
ปานกลาง
1.00 – 1.66
น้อย

๑๐๖

ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้แทนชาวเล และ
เจ้าหน้าที่รัฐ มีจานวนเท่ากันคือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือนักพัฒนา/ผู้สนใจ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.8 และวิทยากร จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวแทนมาจากสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ศูนย์พัฒนาสังคม การศึกษานอกโรงเรียน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
เกาะลันตา หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ
ตารางที่ 1

สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพ

วิทยากร
อาจารย์/นักวิชาการ
นักศึกษา
ผู้แทนชาวเล
นักพัฒนา/ผู้สนใจ
สื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

1
6
3
6

6.2
37.5
18.8
37.5

18

100.00

การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติชาวเลของผู้ตอบแบบประเมิน ส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับมติดังกล่าว คิดเป็น
ร้อยละ 66.8 และไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติชาวเล คิดเป็นร้อยละ 31.2 โดยมีการรับรู้ข้อมูลอยู่ในระดับน้อย
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91
ตารางที่ 2

การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมติ ครม. ชาวเลของผู้ตอบแบบประเมิน

ระดับของการรับรู้
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ไม่ทราบ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

5
3
2
1
5

31.2
18.8
12.5
6.3
31.2

16

100.00

ค่าเฉลี่ย

1.91
๑๐๗

การตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินตัดสินใจ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ และเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเลใน
จานวนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และเพื่อแสวงหาแนวทางการทางาน คิดเป็นร้อยละ 19.6
ตารางที่ 3

การตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตอบแบบประเมิน

ประเด็นการตัดสินใจ

จานวน (คน)

ร้อยละ

พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสวงหาแนวทางการทางาน
เพิ่มพูนความรู้
ทางานเกี่ยวข้องกับชาวเล
อื่นๆ

11
8
11
11
-

26.8
19.6
26.8
26.8
-

รวม

100.00

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมการประชุมอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ ย 2.51 และเมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนามี ค วามพึ ง พอใจในการจั ด สั ม มนา แลกเปลี่ยน โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 2.47 และการลงสารวจภาคสนาม โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 2.59 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4

ความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเด็น

คะแนนเฉลี่ย

ระดับความพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวม

2.51

พอใจมาก

2.47
2.59

พอใจมาก
พอใจมาก

1. ความพึงพอใจในการสัมมนาแลกเปลี่ยน
2. ความพึงพอใจในการสารวจภาคสนาม

หากพิจ ารณาเป็น รายข้อคาถาม 3 ลาดับ แรกที่ ผู้เข้า ร่วมการสัม มนามี ความพึงพอใจมากที่สุด พบว่ า
ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อประเด็นการสารวจทาให้วางแผน/แนวทางในการทางานชัดเจนยิ่งขึ้นมากที่สุด
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.75 รองลงมาคือการเดินทางและการลงสารวจพื้นที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.69 และเรื่องที่สัมมนามีความ
น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการทางาน/เอกสารประกอบและสื่อ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.63 รายละเอียดดังตารางที่ 5
๑๐๘

ตารางที่ 5

ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง

น้อย

ความพึงพอใจในการสัมมนา-แลกเปลี่ยน
1. เรื่องที่สัมมนาน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการทางานของท่าน

2.63

2. ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละช่วง

2.19

3. ประโยชน์ทที่ ่านนาไปใช้ได้จริงในงาน

2.47

4. เอกสารประกอบและสื่อ

2.63

5. รูปแบบการสัมมนารวม

2.44

6. รูปแบบการสัมมนาย่อย (การแบ่งกลุ่ม)

2.47

7. ความเหมาะสมของสถานที่/ห้องประชุม

2.44

10
(62.5)
5
(31.3)
8
(53.3)
11
(68.8)
7
(43.8)
7
(46.7)
9
(56.3)

6
(37.5)
9
(56.3)
6
(40.0)
4
(25.0)
9
(56.3)
8
(53.3)
5
(31.3)

11
(68.8)
7
(43.8)
9
(56.2)
9
(56.2)
12
(75.0)

5
(31.2)
8
(50.0)
7
(43.8)
7
(43.8)
4
(25.0)

2
(12.5)
1
(6.7)
1
(6.3)
2
(12.5)

ความพึงพอใจในการลงสารวจภาคสนาม
1. การเดินทางและการลงสารวจพืน้ ที่

2.69

2. ระยะเวลาเหมาะสมกับการสารวจ

2.38

3. โอกาสในการพูดคุยซักถามประเด็นในพื้นที่

2.56

4. การสารวจทาให้เข้าใจประเด็นปัญหามากขึ้น

2.56

5. การสารวจทาให้วางแผน/แนวทางในการทางานได้ชัดเจนขึ้น

2.75

ค่าเฉลี่ยรวม

1
(6.3)
-

2.51

ด้านประโยชน์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินคิดว่า
ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในมติ ครม.
๑๐๙

คิดเป็นร้อยละ 23.8เข้าใจในวิถีชีวิตชาวเล/ เกิดเครือข่ายในการทางาน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และสร้างแรงบันดาลใจ คิด
เป็นร้อยละ 9.5 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6
ประเมิน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ตอบแบบ

ประโยชน์หรือสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้

จานวน (คน)

ร้อยละ

ความรู้ความเข้าใจในมติ ครม.
แนวทางการปฏิบัติงาน
แรงบันดาลใจในการทางาน
ความเข้าใจในวิถีชีวิตชาวเล
เครือข่ายการทางาน
อื่นๆ

10
12
4
8
8
-

23.8
28.6
9.5
19.0
19.0
-

รวม

100.00

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. สิ่งที่คาดหวังจะทาต่อไป
- ทักษะกระบวนการในการศึกษาและทางานกับเครือข่าย
- ส่งเสริมให้ชาวเลอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- นาความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและเพิ่มพูนกระบวนการในการดาเนินงานต่อไป
- มุ่งมั่นพัฒนาและศึกษาต่อไป
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ ศมส. ขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาและเชิญตัวแทนชาวเลทุกจังหวัด
มาร่วมประชุมและสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการศึกษา
- แก้ไขปัญหาชาวเล
- อยากให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
- ผลั กดั นให้ชุ มชนมี การรวมตัว ทาความเข้ าใจปั ญหา และร่ วมกัน แก้ ไขเปลี่ย นแปลง เพื่ อ
คุณภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวเล
- ผลักดันเขตวัฒนธรรมพิเศษ
- สายไฟฟ้า การผ่อนปรน พื้นที่ทากิน
- การเปิดพื้นที่ให้ชาวเลได้มีชีวิตที่มีความมั่นคง
- สร้างความสามัคคีให้กับเครือข่ายชาวเล
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเนื้อหา
- ควรจะทาในประเด็นที่สาคัญเป็นประเด็นๆไป (ทาไปทีละเรื่อง)
- สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความชานาญเรื่องภาษาท้องถิ่น
- ควรให้ชาวเลมีส่วนร่วมมากกว่านี้ มีประเด็นเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน
๑๑๐

ประเด็นเนื้อหามีมาก จึงควรให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูลเบื้องต้นมาล่วงหน้าเพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลา
- ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดแนวทางในการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมในห้องประชุม
- จัดที่นั่งโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมหันหน้าเข้าหาวิทยากร
- ในที่ประชุมควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการบรรยายถึงการแก้ปัญหาของตนเองให้มากขึ้น
- ด้านสถานที่ในการจัดประชุม แอร์เย็นเกินไป ห้องประชุมค่อนข้างเล็ก
- ควรปรับเพิ่มเวลาให้กับวิทยากรมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมสารวจภาคสนาม
- ควรจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้
- ปรับเปลี่ยนเวลาในการออกไปดูงานและสารวจภาคสนาม เช่น การไปสารวจช่วงที่ชาวบ้าน
กลับจากทะเลโดยมีสัตว์ทะเลที่ได้จากการทาประมงมาให้ดูด้วย
- การลงพื้นที่ ควรมีการรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่ น และให้เกิดการมีส่วนร่วม
โดยใช้แนวทางของผู้นาชุมชน
- ดีแล้ว
- ควรให้คาแนะนาเรื่องการแต่งตัวให้มีความคล่องตัวสารวจภาคสนาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- กาหนดประเด็น และกระบวนการให้ชัดเจน
- คัดเลือกผู้นาท้องถิ่นที่บุคคลในชุมชนยอมรับ และมีศั กยภาพในการขับ เคลื่อนกลไกของ
ชุมชน
- ควรเชิญหน่วยงานที่มีหน้าที่ มีอานาจในการตัดสินใจ และให้ความเป็นธรรมเข้าร่วมการ
ประชุมด้วย
- ควรมีการกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้มากขึ้น
- การทางานแบบระบบราชการจะทางานได้ลาบาก
- ประเด็นความสาคัญของการศึกษา
- ประเด็นการจัดทาหลักสูตรวิถีชีวิตชาวเลมาใช้ในสถานศึกษา
- จัดสัมมนาในพื้นที่ชุมชนชาวเลแทนการจัดในโรงแรมเพื่อให้ชาวเลได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
- อยากให้มีการพบปะกันบ่อยขึ้น
- จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยก่อนวันประชุมจริง
- ควรมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควรทาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเรื่องต้องศึกษามากกว่านี้
- เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดิ น / เกษตร / ประมง / ป่ า ไม้ / ทรั พ ยากรชายฝั่ ง / ประกั น สั ง คม /
การศึกษา / ผู้นาศาสนาเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย
- ผู้นาชุมชนควรให้ความสนใจ และหันมาแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองให้มากขึ้น
-

3.

4.

5.

6.

๑๑๑

-

ควรเชิญ อบต. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ควรเจาะลึกการทางานในพื้นที่
ควรมีการนาวิ ถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเลมาเป็น โอกาส สร้างให้เกิด
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

๑๑๒

แผนที่เดินดิน กลุม่ ๑ ชุมชนโต๊ ะบาหลิว
๑๑๓

แผนที่เดินดิน กลุม่ ๒ ชุมชนคลองดาว
๑๑๔

แผนที่เดินดิน กลุม่ ๓ บ้ านสังกะอู้
๑๑๕

แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑.มาตรการฟื้นฟูระยะสั้น
ดาเนินการภายใน ๖-๑๒ เดือน
๑.๑ การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการจั ดทาโฉนดชุมชนเพื่อ
เป็นเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษสาหรับกลุ่มชาวเล โดยให้มีการพิสูจน์
สิทธิในที่อยู่อาศัยของชุมชนผ่านภาพถ่ายทางอากาศและด้วยวิธีอื่น ๆ ที่
ไม่ใ ช้เ อกสารสิ ทธิ แต่ เพีย งอย่า งเดีย วและให้ แต่งตั้งอนุ กรรมการแก้ไ ข
ปัญหาที่ดิน เพื่อการพิสูจน์ที่ดิน ชุมชนชาวเลเป็นการเฉพาะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ


กระทรวงมหาดไทย



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมง หาทรัพยากรตามเกาะ
ต่าง ๆ ได้ และเสนอผ่อนปรนพิ เศษในการประกอบอาชีพประมงที่ใ ช้
อุปกรณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเลในการเข้าไปทามาหากินในพื้นที่อุทยานและ
เขตอนุ รั ก ษ์ อื่ น ๆ และกั น พื้ น ที่ จ อด ซ่ อ มเรื อ เส้ น ทางเข้ า -ออกเรื อ
เนื่องจากส่วนมากทับซ้อนพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยว มีความขัดแย้งกัน
เป็นระยะ รวมถึงการควบคุมเขตการทาประมงอวนลากและอวนรุนให้
เป็นไปตามข้อตกลงอย่างแท้จริง (รุกล้าเขตประมงชายฝั่ง)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๓ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก
การประกอบอาชีพหาปลา/ดาน้าทาให้เกิดโรคน้าหนีบ และการมีปัญหา
ด้านสุขภาพ



กระทรวงสาธารณสุข

๑.๔ การช่วยแก้ปัญหาสัญชาติในกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน



กระทรวงมหาดไทย

๑.๕ การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งการศึกษาพิเศษ /หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชน เนื่องจากเด็กชาวเลออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาภาค
บังคับ



กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๖ การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์และให้มองชาวเลอย่างมี ศักดิ์ศรีมี
ความเป็นมนุษย์



กระทรวงวัฒนธรรม

๑.๗ การส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเลและสนับสนุน
งบประมาณจัดกิ จกรรมต่ อเนื่อง เช่น ส่ งเสริม ให้มีโรงเรียนสอนภาษา
วัฒนธรรมในชุมชน ส่งเสริมให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมชาวเลในหลักสูตร
สามัญส่งเสริมชมรมท้องถิ่นในโรงเรียน เช่น ชมรมภาษา ชมรมร็องแง็ง
ส่งเสริมการใช้สื่อที่หลากหลาย สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อสมัยใหม่ ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น



กระทรวงวัฒนธรรม



กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๘ ชุมชนที่มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ขอให้ภาครัฐดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
๑๑๖

๑.๙ การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทางานของเครือข่ายชาวเล ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและให้มีงบประมาณส่งเสริม “วันนัดพบวัฒนธรรม
ชาวเล” เพื่อจัดกิจกรรมและการพบปะแลกเปลี่ยน (ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุ กปี ) โดยขอสนั บสนุ น งบประมาณจากหน่ วยงานภาครัฐ ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยชุมชนขอเป็นหลักในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว
๒. มาตรการการฟื้นฟูในระยะยาว




กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดาเนินการภายใน ๑-๓ ปี
๒.๑ พิจารณากาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ลักษณะสังคมวัฒนธรรมจาเพาะ







กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม

๑๑๗

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลันตาแซนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ลาดับ
๑.
๒.

๓.
๔.

ชื่อ-สกุล

องค์กร/ที่อยู่

เบอร์โทรติดต่อ

นายสมาน แสงสะอาด

ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

นายสุรยัตน์ ณรงค์กูล

ที่ว่าการอาเภอเกาะลันตา

โทร. ๐๗๕-๖๘๔-๖๖๖

นายอาเภอเกาะลันตา

๑๔๗ หมู่ ๑ ต.เกาะลันตาน้อย
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทรสาร. ๐๗๕-๖๘๔๖๖๖

นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

โทร. ๐๗๕ ๖๒๓ ๙๖๖

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

ถนนเจ้าคุณ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

โทรสาร. ๐๗๕๖ ๒๓ ๙๖๗

นายประยูร หนูสุก

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐๗๖ ๒๒๓ ๖๑๗

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองภูเก็ต

โทรสาร.๐๗๖ ๒๒๓ ๖๕๔

E-mail

culture200@gmail.com

ถ.เยาวราช ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
๕.

นายเสรี คงรัตน์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

โทร.๐๗๗-๘๑๓-๓๘๒

วัฒนธรรมจังหวัดระนอง

๕๕/๑๑ หมู่ ๓ ตาบลบางริ้น อาเภอเมือง จังหวัดระนอง

โทรสาร.๐๗๗-๘๑๓-๓๘๓ /

๘๕๐๐๐

๐๗๗-๘๖๒ ๐๘๒

ranong@m-culture.go.th

๑๑๘

๖.

นายวีระ ขุนไชยรักษ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

๗.

นายเปลีย่ นประสพ ขาวนวล
ผู้แทนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
โทร. ๐๗๕-๖๖๐-๗๑๑-๒
บ้านแหลมโตนด หมู่ ๕ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โทรสาร: ๐๗๕-๖๖๐-๗๑๑
๘๑๑๕๐
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
บ้านแหลมโตนด หมู่ ๕ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

๘.

นายวรรณชัย ตุลารักษ์

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๙ ลันตากระบี่

๙.

นายสมศักดิ์ ชวทอง

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๙ ลันตากระบี่

๑๐.

พ.จ.อ. วีระวุฒิ ไพรดา

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือ เกาะลันตาน้อย
(เรือเอกคมสันต์ ๐๘๓-๕๘๘๓๗๖๙)

๑๑.

จ.อ. อรรถกรณ์ อินทสิงห์

lanta_np@hotmail.com

โทร. ๐๗๕-๖๖๐-๗๑๑-๒
โทรสาร: ๐๗๕-๖๖๐-๗๑๑

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๘-๔๘๐๗
๐๘๑-๒๕๙-๑๐๑๙
๐๘๗-๐๗๗-๔๔๕๓

หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือ เกาะลันตาน้อย
(เรือเอกคมสันต์ ๐๘๓-๕๘๘๓๗๖๙)

๑๒.

นางเกษร กาเหนิดเพ็ชร

ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

โทร: ๐๗๕-๖๒๓-๙๖๖

Plan413@gmail.com

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
๑๓.

นายวรายุทธ ชูงาน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

โทร: ๐๘๑-๐๙๓-๗๖๓๖

๑๔.

คุณปุณณสา อาจทอง

นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

โทร: ๐๘๗-๖๒๙ ๕๑๔๒

poo_punnasa@hotmail.com

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
๑๑๙

๑๕.

คุณสุทา ช่วยพูล

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

โทร: ๐๗๖-๔๖๐-๗๘๕๖

๖๘/๗ - ๘ ถ.สายพังงา- ทับปุด ม.๓ ต.ถ้าน้าผุด

โทรสาร: ๐๗๖-๔๖๐-๗๘๖

อ.เมืองพังงา จ.พังงา ๘๒๐๐๐
๑๖.

นางสาวศุภนิจ พัฒภูมิ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ที่ว่าการอาเภอเมืองสตูล (หลังเก่า) ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน

โทร: ๐๗๔ ๗๒๕ ๐๕๖
โทรสาร: ๐๗๔ ๗๒๕ ๑๐๒

อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
๑๗.

นางพรรณี ครุวรรณพัฒน์

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

โทร: ๐๗๔ ๗๒๕ ๐๕๖

ที่ว่าการอาเภอเมืองสตูล (หลังเก่า)ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน

โทรสาร: ๐๗๔ ๗๒๕ ๑๐๒

stculture@gmail.com

อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
๑๘.
นายเกียรติ บรรดา
๑๙.

๒๐.

นายชัยสิทธิ์ วิจิตร

นางชุติกาญจน์ สุขุมิตร

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑ จังหวัดกระบี่
ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๔๐ จังหวัดภูเก็ต
๓/๖๐ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร: ๐๗๕-๖๒๑-๔๓๓
โทรสาร: ๐๗๕-๖๒๑-๔๓๓

sdc01@dsdw.go.th

โทร: ๐๗๖-๖๑๔-๖๖๑

sdc40phuket@hotmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๕๗ จังหวัดสตูล

โทร: ๐๗๔-๗๓๗-๓๔๙

sdc57@dsdw.go.th

โทร. ๐๘๑-๐๗๗-๐๑๗๖
โทรสาร. ๐๗๕-๖๙๔-๗๒๓

somjitktoly@homail.com

โทรสาร: ๐๗๖-๒๑๙-๓๓๒

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ๙๑๑๓๐
๒๑.

นายสมจิต รื่นเริง

๒๒.

นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ

ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
อาเภอเกาะลั น ตา หมู่ ที่ ๔ ตาบลเกาะกลาง
อาเภอเกาะลั น ตา จั งหวั ด กระบี่ ๘๑๑๕๐
มู ล นิ ธิ ห ยาดฝน จั งหวั ด ตรั ง

๑๒๐

๒๓.

๒๔.

๒๕.

นางเตือนใจ ดีเทศน์

นางปรีดา คงแป้น

นายสุทธิพงษ์ ลายทิพย์

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
๑๒๙/๑ หมู่ ๔ ถนนป่างิ้ว ซอย ๔
ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
มูลนิธิชุมชนไท
เลขที่ ๑๑ ถนนกรุ งเทพกรี ฑ า ซอย บ้ า นสี ส้ ม แขวง
หั ว หมาก เขตบางกะปิ กทม ๑๐๒๔๐
ศูนย์กฏหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน เลขที่ ๘๔/๔

โทร. ๐๕๓-๗๕๘๖๕๘

tuenjai_d@yahoo.com

โทรสาร. ๐๕๓-๗๑๕ ๖๙๖
กด๑๐๖
โทร. ๐๘๑-๖๑๒ ๑๒๕๐

preedakong@hotmail.com

โทร. .๐๒-๓๗๙-๕๓๘๖-๗
F.๐๒-๓๗๙-๕๓๘๘
โทร. ๐๘๙-๖๖๖ ๑๒๗๙

Andaman_rights@yahoo.co.th

ถ.วิเศษกุล ซ.๒ ต.ทับเที่ยง อ. เมือง ตรัง ๙๒๐๐๐

suttipong2000@gmail.com

๒๖.

นายศักมล แสงดารา

มูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง

โทร. ๐๘๔- ๓๐๗๑๑๑๗

๒๗.

นายชาญวิทย์ สายวัน

มูลนิธิชุมชนไท

โทร. ๐๘๖-๙๑๓๘๙๓๓

๒๘.

นายปราโมทน์ แสนสวาสด์

มูลนิธิชุมชนไท

๒๙.

นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์

เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๑ ต. ศาลาด่าน

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทร. ๐๘๑-๘๖๗-๑๐๙๓

lanta.tourism@gmail.com

เกาะลันตา
๓๐.

๓๑.

นายนิรัตน์ หาญทะเล

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่ ๙๐ หมู่ ๖ ต. เกาะลัน โทร. ๐๗๕-๖๖๒-๖๘๐

รองนายก อบต.

ตาใหญ่
อ. เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทรสาร. ๐๗๕-๖๖๒-๗๔๗

นายอนุวงศ์ รอดศรี

เทศบาลตาบลเกาะลันตาใหญ่

โทร. ๐๘๑-๕๙๒-๕๐๘๑

Lantayai.ko@hotmail.com
๑๒๑

๓๒.

นายเดียว ทะเลลึก

๘๕ ม.๑ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทร. ๐๘๙-๗๒๗ ๖๘๐๒

Taleluk2518@hotmail.com

โทร. ๐๗๕-๖๖๗ ๒๓๓
๓๓.

นายอีพล ช้างน้า

๖๐ หมู่ ๓ บ้านคลองดาว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๘๑๑๕๐

๓๔.

นายอีดล ช้างน้า

๖๑ หมู่๑ บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๘๑๑๕๐

๓๕.

นายยูโสป หมาดสาหรน

รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาใหญ่
๙๐ หมู่ ๖ ต. เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทรศัพท์/โทรสาร
๐๗๕-๖๖๒-๖๘๐

๓๖.

นายรังสรรค์ หึงษาชู

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านคลองดาว
๕๕๕ หมู่ ๓ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทร. ๐๘๑-๙๗๙-๕๑๒๗

๓๗.

นางสาวจันทนา จันทร์จารัส (ครูชนิ )

โรงเรียนบ้านสังกะอู้ หมู่ ๗

นส.จันทนา ๐๘๑-๘๙๓๗๙๓๑

office@kohlantayai.or.th
www. kohlantayai.or.th

ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐
๓๘.

นายอุลิน ช้างน้า (เกาะจา)

เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๓ (บ้านมูตู) ต.เกาะศรีบอยา
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

๓๙.

นายทนง ช้างน้า (เกาะจา)

เลขที่ ๕๓ หมู่ ๓ (บ้านกลาง) ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง

โทร. ๐๘๗-๒๘๑๕๘๒๒

จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
๔๐.

นายพิบูลย์ วารีกลุ (เกาะจา)

๑๗๗ หมู่ ๕ (บ้านติงไหร) ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
๑๒๒

๔๑.

นายสะมะแอ ช้างน้า (เกาะจา)

๙๖ หมู่ ๕ (บ้านติงไหร) ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐

๔๒.

นายห้อง กล้าทะเล

๖๙/๕ หมู่ ๓ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๙๐

โทร. ๐๘๗-๘๙๓๔๓๑๒

๔๓.

นางลาภ หาญทะเล

๕๔/๒ หมู่ ๗ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๙๐

โทร. ๐๘๔-๕๒๔๙๘๐๖

๔๔.

นายสนิท แซ่ซั่ว

๕๐/๑ หมู่ ๒ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๘๐-๕๒๑๑๕๕๘

๔๕.

นายชนะ หาดทรายทอง

หมู่ ๒ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

โทร. ๐๘๒-๔๑๒๙๑๒๐

๔๖.

นางแสงโสม หาญทะเล

ครูโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง

โทร. ๐๘๑-๕๔๓ ๐๘๓๕

koh_som@yahoo.co.th

บ้านเลขที่ ๓๑๖ หมู่ที่ ๗ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง
จ.สตูล ๙๑๐๐๐ รวมอยู่ในจม.ผู้วา่ ฯ
๔๗.

นางสาวสายใจ หาญทะเล

๖๒ หมู่ ๗ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

โทร. ๐๘๙-๗๓๔๕๙๗๓

รวมอยู่ในจม.ผู้ว่าฯ
๔๘.

นายวันติ้น ประมงกิจ

๕๗/๙ หมู่ ๒ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

๔๙.

นายโอ้น ช้างน้า

๙๒/๒ หมู่ ๑ บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

๕๐.

นายเอกรินทร์ ช้างน้า

๓๗๐ หมู่ ๑ บ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

๕๑.

นายทัศธนา ช้างน้า

๒๙๙ หมู่ ๓ บ้านคลองดาว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา

โทร. ๐๘๕-๗๙๓-๘๑๗๓

changnam@hotmail.com

จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

๑๒๓

๕๒.

นายรัตนะ เพ็ชรพรหม

มูลนิธิหยาดฝน ๒๙๙ หมู๔่ ต. กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

โทร. ๐๘๙-๘๗๕๐๘๔๙

aepetprom@gmail.com

๕๓.

นางลัทยา จานงศรี

อ.เกาะลันตา

โทร. ๐๘๖-๓๑๑-๖๙๗๕

lattaya@gmail.com

๕๔.

นายซิเจ็น ช้างน้า

๒๐๕ หมู่ ๑ บ้านโต๊ะบาหลิว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

๕๕.

นายสาเด็น ช้างน้า

๔๖ หมู่๑ บ้านในไร่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
๘๑๑๕๐

๕๖.

นายอานนท์ ช้างน้า

๓๘๘ หมู่ ๑ บ้านโต๊ะบาหลิว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

๕๗.

นายศักดา พรรณรังษี

๑๓ หมู่ ๒ บ้านน้าเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๘๒๑๙๐

โทร. ๐๘๗-๓๘๔-๖๘๓๖

๕๘.

นายวาสนา ย่าแหน

๘๔ หมู่ ๔ บ้านเกาะปอ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา

โทร. ๐๘๗-๒๗๙-๐๙๗๘

จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐
๕๙.

นายธงชัย รายาศาสตร์

๑๐๑ หมู่ ๖ บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐

โทร. ๐๘๗-๓๘๔-๔๓๔๙

๖๐.

สุริยา ไชยพิทักษ์

จังหวัดภูเก็ต

๖๑.

นายธานี สิงขโรทัย

๓๗ หมู่ ๓ บ้านเกาะบูโหลน ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๖๒.

นางอม สิงขโรทัย

๓๗ หมู่ ๓ บ้านเกาะบูโหลน ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐

๖๓.

ดร.นฤมล อรุโณทัย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. ๐๒-๒๑๘ ๗๓๗๖

ถ.พญาไท เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐

โทรสาร. ๐๒-๒๕๕ ๒๓๕๓

โทร. ๐๘๓-๑๘๖-๒๙๒๗

Narumon.h@chula.ac.th

๑๒๔

๖๔.

นางสาวอุษา โครตศรีเพชร

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐

๖๕.

นางสาวนุชรี วงศ์สมุท

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐

๖๖.

นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐

๖๗.

นายชูเกียรติ จันทา

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐

๖๘.

นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

๖๙.

นางสาวสรินยา คาเมือง

๗๐.

นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

๗๑.

นายอภินันท์ ธรรมเสนา

๗๒.

นายเบญจพล วรรณถนอม

๗๓.

นายศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

๗๔.

นางสาวพัชรีวรรณ์ เบ้าดี

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทร. ๐๒-๘๘๐-๙๔๒๙
โทรสาร. ๐๒-๘๘๐-๙๓๓๒

๑๒๕

๗๕.

นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข

๗๖.

นางสาวจุไรรัตน์ ปิยะวัชร์

๗๗.

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

๗๘.

นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
๒๐ ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

๑๒๖

คณะทางาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสรินยา คาเมือง

ดร.นฤมล อรุโณทัย

นางสาวลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข

นางสาวอุษา โครตศรีเพชร

นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

นายพลาเดช ณ ป้อมเพชร

นายอภินันท์ ธรรมเสนา

นางสาวนุชรี วงศ์สมุท

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

นายชูเกียรติ จันทา

นางสาวเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
นายเบญจพล วรรณถนอม
นางสาวพัชรีวรรณ์ เบ้าดี
นายศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์

๑๒๗

