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บทคัดยอ 

  ชาวเลเปนชนเผาที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับการเดินเรือในแถบ
ชายฝงอันดามัน พวกเขาไดรับผลกระทบโดยตรงจากโลกาภิวัตน เมื่อ
ทะเลและที่ดินในแถบชายฝงอันดามันกลายเปนตนทุนสําคัญในการ
รองรับลูกคานานาชาติของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทําใหหลายชุมชน
ตองเผชิญกับปญหาความไมม่ันคงดานที่อยูอาศัย ขณะที่นโยบายในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติก็เพิกเฉยตอวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเล 
การหาปลาในทะเลจึงยากยิ่งขึ้นกวาอดตี ชาวเลกลายเปนกลุมคนท่ี “ไม
มีทะเลใหหากิน ไมมีที่ดินใหอยูอาศัย” บทความนี้มีเปาหมายที่จะ
นําเสนอภาพสังคมของชาวเล โดยใชกรณีศึกษาหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต 
วิเคราะหตามแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) ของ
ชุมชนที่กําลังเผชิญกับความเปราะบางทางวัฒนธรรม การสูญเสียที่ทํา
กินและที่อยูอาศัยทามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
การเคลื่อนไหวของชาวเลในขบวนการทางสังคมแบบใหม (new social 
movement) ที่ตอรองใหภาครัฐตองปรับกฎระเบียบในการใช
ทรัพยากรใหเปนธรรมมากขึ้น 
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Chao Lay in the New Social Movement for  
Community and Cultural Survival 

Sirinon Suwanmolee 

Abstract 

 Chao Lay or sea nomads are an ethnic group living 
along the Andaman coastal area and islands. They are 
directly affected by globalization as the sea and lands 
become an important asset to serve international tourists 
and other customers in tourism industry. Several 
communities are facing housing and land insecurity. The 
policy on natural conservation also neglects their customary 
ways of life. Fisheries became a hardship for them. Their 
current situation is, “No land to live, No sea to make a 
living”. This paper presents the situations faced by Chao 
Lay, using Rawai village as a case study. The concept of 
cultural ecology is analyzed together with cultural 
vulnerability. Chao Lay are now engaging in the new social 
movement and seeking to negotiate with the government 
authorities to revise regulations on the use of marine 
resources. 

 

Keyword: Chao Lay, sea nomads, cultural ecology, new 
social movement, adaptation 
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1.บทนํา 

 “ชาวเล” เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่มีลักษณะสังคมแบบหาอยู
หากิน (subsistence society) ใชชีวิตอิสระดวยการออกเรือเดินทางหา
กินดวยการจับสัตวน้ําตามฤดูกาลไปยังหมูเกาะตางๆ ในแถบชายฝง 
อันดามัน คนกลุมนี้ไดรับผลกระทบโดยตรงจากพัฒนาเศรษฐกิจที่
ขยายตัวออกมาจากศูนยกลาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

  ชุมชนชาวเลบานหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปน
ชุมชนหนึ่งที่เผชิญกับปญหานี้โดยตรง มูลนิธิชุมชนไท (2555) บันทึกวา 
ชุมชนนี้มีพื้นที่ 19 ไร ประกอบดวยชาวเลชาติพันธุมอแกน มอแกลน
และอูรักลาโวย มีประชากรประมาณ 2,000 คน ใน 244 ครัวเรือน 
ปญหาที่ดินที่เกิดขึ้นทําใหชาวเลถูกฟองขับไลในขอหาบุกรุกที่ดินของ
เอกชนถึง 101 ครอบครัว ศาลชั้นตนตัดสินใหออกจากพื้นที่ 
2 ครอบครัวและชุมชนมีแนวโนมวาจะถูกฟองทั้งหมด ชาวเลเกือบทั้ง
ชุมชนไมมีความรูทางกฎหมาย หลายคนพูดภาษาไทยไดแตไมเขาใจ
ลึกซ้ืง จึงกลัวการขึ้นศาลเปนอยางมาก 

  ชุมชนบานหาดราไวยมีหลักฐานในการใชที่ทํากิน เชน ตน
มะพร าวอายุ เกื อบร อยป ที่ ยั ง ยื นต นอยู ในป จจุ บัน  หลั กฐ าน
ภาพเคลื่อนไหวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่หาดราไวย ในป พ.ศ. 2502 ที่แสดงให
เห็นที่จอดเรือและบานเรือนสภาพเกาแกของชาวเลปลูกอยูใกลเคียงกัน 
แสดงถึงความเปนชุมชนที่มีอยูมานานกอนที่จะมีผูอางสิทธิ์ครอบครอง 
และยังมีหลักฐานอื่นประกอบที่สําคัญคือ โรงเรียนวัดสวางอารมณซึ่ง
สรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2456 ยังมีทะเบียนนักเรียนที่เปนชาวเลระบุวา
อาศัยอยูที่ชุมชนบานหาดราไวย นอกจากนั้นยังมีโบสถคริสตนิกาย
โปรเตสแตนตที่กอตั้งโดยชาวออสเตรเลีย ซึ่งมาเผยแพรศาสนาแก
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ชาวเลตั้งแตป พ.ศ. 2500 จนสามารถพูดภาษาอูรักลาโวยได เปนพยาน
สําคัญที่ยืนยันวาชุมชนชาวเลบานหาดราไวยเปนชุมชนดั้งเดิมที่อาศัย
และทํามาหากินรวมกันเปนชุมชน มีผูนํา มีสาแหรกตระกูลที่สามารถ
สืบคนยอนกลับไปได มีสุสานฝงศพ ศาล บอน้ําซึ่งเปนสิ่งกอสรางทาง
วัตถุที่ชุมชนไดครอบครองและใชประโยชนที่ดินที่ตอเนื่องกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษจนปจจุบัน (ปรีดา คงแปน, 2555) 

  ขณะที่ความมั่นคงในที่ดินและที่อยูอาศัยทวีปญหาขึ้น การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวยนโยบายกําหนดเขตพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ ก็เพิ่มความกดดันในการดํารงชีวิตของชาวเล การจับกุมและ
บังคับหามเก็บของปา หามจับสัตวน้ํา หามจอดเรือและตั้งที่พักในเขต
อุทยาน ทําใหชาวเลถูกกีดกันออกจากแหลงอาหารตามธรรมชาติ ออก
จากการใชพ้ืนท่ีพิธีกรรม รวมถึงวิธีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม จนแทบจะ
ไมสามารถใชชีวิตตามวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษไดอีก
ตอไป 

  การทําความเขาใจกับรูปแบบการดํารงชีวิตของชนเผาที่ผูกพัน
อยูกับทรัพยากร มีความสําคัญตอการลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา 
วิธีเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชาวเลชุมชนบานหาดราไวยใชโตตอบกับการ
ครอบงํา (dominate) ของนโยบายรัฐและกลุมทุน จึงเปนตัวอยางที่
ชัดเจนในการจัดการปญหาคนชายขอบใหสอดคลองกับพลวัตของการ
พัฒนาที่ตองไมละทิ้งการปรับกฏเกณฑใหสอดคลองกับความเปน
ทองถิ่น (localization) ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชนกลุมนี้ไปควบคูกัน ฉะนั้น 
บทความนี้จึงเริ่มจากการทําความเขาใจกับบริบทในการดํารงชีวิตของ
ชาวเล ตามดวยปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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2. ตําแหนงแหงที่ของชาวเลในสังคมตามแนวคิดนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม 

 แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเปนแนวคิดทางมานุษยวิทยาที่
อธิบายวา รูปแบบสังคม วัฒนธรรมและการประดิษฐเครื่องมือของ
มนุษยเปนผลมาจากการปรับตัวเขาหาระบบนิเวศ สั่งสมจนเกิดเปน
เทคโนโลยี ความรูในการดํารงชีวิตและความเชื่อในการทําพิธีกรรม 
(Julian Steward, 1968 อางใน สมชาย นิลอาธิ, 2549) 

  ในการพิจารณานิเวศวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล บานหาดรา
ไวย ปรีดา คงแปน กลาวถึงการใชชีวิตพึ่งพาทะเลของชาวอูรักลาโวย มี
ประเพณีลอยเรือที่แสดงถึงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจในการ
ใหชีวิตและใหอาหารจากทองทะเล (2555) นอกจากวัฒนธรรมแลว 
ชาวเลยังมีการปรับตัวทางชีววิทยาที่สั่งสมมาจากการใชวิถีเก็บหาของ
ทะเลดวยการดําน้ําจับกุงมังกรหรือยิงปลา จนเกิดการถายทอดผานทาง
พันธุกรรมจากเปนความสามารถในการดําน้ําที่กลั้นหายใจไดนาน (กรอง
แกว สูอําพัน และ เสาวภา อาศนศิลารัตน, 2552) เพราะมีเม็ดเลือด
แดงที่กักเก็บออกซิเจนไดมากกวาคนกลุมอื่น วิวัฒนาการนี้เปนอีก
หลักฐานที่ยืนยันการหาอยูหากินกับทองทะเลมานาน เชนเดียวกับภูมิ
ปญญาในการเดินเรือที่เกิดขึ้นพรอมกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม ที่
บรรพบุรุษของชาวเลไดออกเรือหากินไดทั่วแถบชายฝงอันดามัน สราง
เครื่องมือจับปลาที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่ เกิดภูมิปญญาในการสราง
เรือท่ีเหมาะสมกับสภาพคลื่นลม มีความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรทางทะเล 
จนทราบวาอาวใด เกาะใด กองหินใด จะมีสัตวน้ําแตละชนิดชุกชุมใน
ฤดูกาลใด รูวาควรเดินทางยายถิ่นไปยงัเกาะใดเพื่อหากินและหลบมรสุม
ไปไดพรอมกัน ดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงแหลงหากินของชาวเลชุมชนหาดรา
ไวย ในจังหวัดภูเก็ต  
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ภาพที่ 1 แผนที่การใชประโยชนทรัพยากรทางทะเล ชาวอูรักลาโวย 
หาดราไวย จังหวัดภูเก็ต (กรองแกว สูอําพัน และ เสาวภา อาศนศิลา
รัตน, 2552) 
3. กระบวนการเขาสูความเปนชายขอบของชาวเล 

 นอกจากความเปนชายขอบ เพราะความหางไกลในเชิงพื้นที่
แลว ที่ผานมาชาวเลเปนคนชายขอบทางสังคม ตั้งแตยุคของการกําเนิด
รัฐชาติ ที่มีการใชเสนแบงดินแดนระหวางประเทศ การสรางกฎเกณฑ
ตางๆ ทําใหมีคนตกสํารวจกลายเปน “คนไรรัฐ” ถูกแบงแยกและกีดกัน
ใหเปนอื่น แมปจจุบันชาวเลสวนใหญจะไดรับสัญชาติไทยแลวก็ตาม 
(สุริชัย หวันแกว, 2546)  

  อีกปจจัยก็คือ ความแตกตางทางภาษาที่เปนแรงสงของการกด
ขี่ทางวัฒนธรรม อานันท กาญจนพันธุ (2548) กลาววา วัฒนธรรมนั้น
ผูกติดกับภาษา การใชภาษาของกลุมคนที่ไดรับการยอมรับวามี
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วัฒนธรรมสูงกวา ยอมไดรับการยอมรับมากกวา เมื่อชาวเลไมไดพูด
ภาษาไทยเปนภาษาหลักตลอดมา ชาวเลจึงตกเปนผูที่มีวัฒนธรรมดอย
กวา และการลดคุณคาของวัฒนธรรมน้ีเกิดขึ้นตามมาพรอมกับทัศนคติ
ที่มองวาชาวเลเปนคนที่ทําลายทรัพยากรทางทะเล เชนเดียวกับความ
เปนอยูที่สกปรกและแออัด โดยละเลยการพิจารณาวา ตนตอของปญหา
การดอยพัฒนาเหลานี้มาจากการละเลยความเปนอยูของคนกลุมนี้ 

 นอกจากปญหาเชิงโครงสรางอยางการกดขี่ทางวัฒนธรรมแลว 
ความเปนอ่ืนจากการที่เคยเปน “คนไรรัฐ” ก็ทําใหชาวเลขาดโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาดเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและขาด
อํานาจการจัดการทรัพยากรของตัวเอง กระแสทุนนิยมในการพัฒนา
เศรษฐกิจไดนําพาความไมเปนธรรมชาวเล จนทําใหชาวเลชุมชนบาน
หาดราไวยเปนฝายเสียเปรียบในประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ 

3.1 ประเด็นที่ดินที่อยูอาศัย 

 ในสมัยบรรพบุรุษ ชาวเลสามารถเดินเรือเคลื่อนยายครอบครัว
ไปหากินยังแหลงตางๆ ตามฤดูกาลที่มีทรัพยากรสมบูรณ แผนดินจึงมี
ความหมายคือ เปนที่พักอาศัยระหวางเก็บหาพืชพันธุบนชายฝง ที่หลบ
พายุซอมแซมเรือในฤดูมรสุมและที่ฝงศพสําหรับคนตาย ชาวเลจึงไมมี
วัฒนธรรมในการจับจองเขตที่ทํากินเหมือนสังคมผลิตอาหารตาม
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เมื่อถึงยุคที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินใน
ป พ.ศ. 2523-2539 (นันทกา เครืออินทร, 2551) จึงมีชาวเลอยูนอย
รายที่ไดทําเอกสารกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามกฎหมาย เพราะการ
ครอบครองที่ดินไมไดอยูในระบบคิด และชาวเลในยุคนั้นก็ไมคุนเคยกับ
ทางราชการ ชาวเลตองจายคาน้ําไฟในราคาแพงจากการตอพวงจาก
เอกชน เนื่องจากถูกกีดกันการเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพราะ
คูกรณีซึ่งมีขอพิพาทในท่ีดินขัดขวางไมใหมีการเขาไปพัฒนาติดตั้งไฟฟา
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และน้ําประปาโดยอางวาเปนพื้นที่สวนบุคคล (Krongkaew Soo-
ampon, 2007: 40-71) 

คมสัน โพธิ์คง ไดกลาวในเวทีรวมญาติชาติพันธุชาวเลป 2556 
ณ หาดราไวย จังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับขอจํากัดในการแกปญหาที่ดินของ
ชาวเลไววา  ความยากลําบากในการเขาถึ งความเปนธรรมใน
กระบวนการยุติธรรมของชาวเล มาจากความจน ที่ไมมีความรูและไมมี
เงิน เมื่อถูกขมขูคุกคาม ฟองรอง ดําเนินคดี ชาวเลก็ยิ่งแปลกแยกจาก
การไมไดรับความเปนธรรม เพราะสิ่งที่ชาวเลและประชาชนทั่วไปเห็นวา
ยุติธรรมน้ัน แตกตางจากความเห็นของหนวยงานของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ใหความสําคัญกับเอกสารเปนหลักฐานสําคัญ ความแปลก
แยกเชนนี้ หากละเลยทิ้งไวไมหาทางแกไข จะนํามาซึ่งความเสื่อม
ศรัทธาตอกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนที่พึ่งสดุทายของสังคมและคนไทย 
(มูลนิธิชุมชนไท, 2556) 

3.2 ประเด็นการหากินทางทะเล 

  การกีดกันการเขาถึงทรัพยากรดวยกฎหมายการอนุรักษที่
ไดแก กฎหมายหามหาปลาในฤดูวางไขของกรมประมง กฎการหามเก็บ
หาของปา หามทําประมงและหามจอดเรือในเขตอนุรักษของกรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กฎระเบียบเหลานี้สงผลอยาง
รุนแรงตอการเลี้ยงปากทองของชาวเลอยางมาก เพราะ เรือประมง  
1 ลํา ตองหาเลี้ยง 5-10 ครอบครัวหรือมากกวา 20-50 ชีวิต เพราะใน
วิถีประมงพื้นบานทั่วไป แตละครอบครัวมีศักยภาพไมเทากัน กลาวคือ 
เรือ 1 ลํา มีเจาของเรือออกทะเลและเพื่อนบานใกลเคียงอีก  
2-3 ครอบครัวมาออกดวยกัน เมื่อจับสัตวน้ําไดก็แบงสัดสวนกันเหมือน
ผูถือหุน โดยใชแรงเปนการลงหุน การถอยทีถอยอาศัยในการทํามาหา
กิน ทําใหผูที่ขาดโอกาสไดรับโอกาสใหสามารถออกทะเลไปหากิน
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ดวยกัน รายไดมาแบงกันตามหุนที่ลงแรง หรือบางครั้ง เจาของเรือ 
เครื่องมือประมงอาจไมไดไปดวย เขาจะไดรับสวนแบง ครึ่งหนึ่งของ
รายได หรือเปรียบเสมือนการเชาเรือโดยคาเชาเปนสวนแบง ตางจาก
การทําประมงรับจาง (นักขาวพลเมือง, 2555) 

  นักขาวพลเมือง (2555) ยังบันทึกอีกวา เมื่อเรือประมงของ
ชาวเลถูกจับ นั่นหมายความวาคนในครอบครัวตองรอคอยอยางหิวโหย 
ตัวอยางจากกรณีจับกุมชาวเล เมี่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่คณะ
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหมู เกาะสิมิลัน ไดจับกุมชาวเลชุมชน 
บานหาดราไวย 9 คน พรอมเรือ จํานวน 2 ลํา นําสงพนักงานสอบสวน
สภ.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา ในขอหาลักลอบเก็บหาสัตวน้ําในอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสิมิลัน ดวยการดําน้ํายิงปลาและงมหาสัตวนํ้า โดยการ
กระทําผิดครั้งนี้คิดเปนคาเสียหาย 12,695 บาท ผูแทนชาวเลกลาววา
การเขาไปหากินใกลเกาะเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย แตกฎหมายก็ลืมคน
ทองถิ่นดั้งเดิม การจับกุมชาวเลครั้งนี้ทําใหเรือของชาวเลเสียหาย
เนื่องจากเรือร่ัวขณะถูกอายัดอยูที่อุทยานฯ จนไมสามารถเอาเรือออก
ทะเลได นอกจากนั้นชาวเลยังตองกูหนี้นอกระบบมาประกันตัว ทําให
ความเปนอยูของครอบครัวตองลําบากขึ้นไปอีก 

 การชวงชิงความหมายของหมูเกาะและทองทะเล จาก “พื้นที่
หากิน” ไปเปน “พื้นที่อนุรักษ” ทําใหสิทธิ ในการเขาไปใชพื้นที่
เปลี่ยนไป เดิมทีชาวเลสามารถออกเรือเคลื่อนยายไปยังเกาะตางๆ ตอง
ตกเปนฝายเสียเปรียบในการหากินทางทะเล ทางเลือกในการหากินตาม
ฤดูกาลถูกจํากัดลง เพราะแหลงที่มีปลาชุกชุมเปนพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่
อนุรักษทางทะเล ชาวเลจึงถูกกดดันใหออกไปจับปลาในบริเวณที่สัตว
น้ํามีเบาบางหรือตองออกไปยังนานน้ําลึกที่มีสัตวน้ํามากกวาแตไม
ปลอดภัย นอกจากนั้นเมื่อชาวเลไมสามารถเดินเรือหากินตามฤดูกาล
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เคลื่อนยายขามแดนไปหมูเกาะตางๆ อยางสมัยบรรพบุรุษอีกตอไป 
เพราะการขีดเสนแบงดินแดนชาติรัฐในศตวรรษที่ผานมา ชาวเลจึงตอง
ปกหลักเลือกถิ่นอาศัย จัดการใหตัวเองมีชื่อในทะเบียนราษฎรในเวลา
ตอมา โดยมีการปรับตัวอยางตอเนื่องใหเขากับยคุสมัยที่ชายฝงอันดามัน
กลายเปน “พื้นที่ทองเที่ยว” และเกิด “ฤดูการทองเที่ยว” ซึ่งเปน
ฤดูกาลที่เกิดขึ้นใหมในทศวรรษนี้ 

 การปรับตัวดังกลาวทําใหชาวเลสวนหนึ่งผันตัวไปรับจางใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของชายฝงอันดามันที่แบงเปน ฤดูกาลการ
ทองเที่ยวเปนที่นิยม (High Season) ในชวงเดือนตุลาคม-เมษายน  
และ ฤดูกาลการทองเที่ยวซบเซา (Low Season) ในชวงเดือน
พฤษภาคม-กันยายน โดยเปนผูประกอบการรานอาหาร ลูกจางโรงแรม
หรือเปนลูกจางขับเรือ แตก็พึ่งพาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทองทะเล 
และบางรายก็รับสัตวน้ําที่สมาชิกในชุมชนหาไดมาวางขาย มาแปรรูป
อาหาร หรือทําเครื่องประดับของที่ระลึก 

ถึงกระน้ัน ชาวเลที่ปรับตัวกับฤดูกาลทองเที่ยวก็ยังเสียเปรียบ
ผูประกอบการขนาดใหญ กลาวคือ เมื่อถึงฤดูมรสุมและเปนฤดูกาลการ
ทองเที่ยวซบเซา นักทองเที่ยวมีนอยลง ผูประกอบการที่มีเรือใหญก็เอา
เรือออกได แตชาวเลที่มีเรือเล็กเอาเรือไปรับ-สงนักทองเที่ยวไมไดทําให
สูญเสียรายไดเพราะการเดินเรือไมปลอดภัย นอกจากนั้นฤดูกาลการ
ทองเที่ยวซบเซา ยังตรงกับชวงที่กรมประมงกําหนดหามหาปลาในฤดู
วางไข ชาวเลจึงขาดรายไดทั้งสองทางโดยไมมีทางเลือก 

 ทั้งสองปจจัยนี้ยิ่งกดดันใหการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวเล
เปราะบางลง เพราะคนรุนใหมตองหาทางออกดวยการปรับตัวไปทํา
อาชีพอ่ืน ชาวเลจึงตองใชภาษาอื่นในการสื่อสารกับคนกลุมภูเก็ต ตอง
เขาสูระบบการศึกษากระแสหลัก คนรุนใหมจึงไมมีโอกาสไดสืบทอดภูมิ
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ปญญาจากคนรุนกอนและตองรับคานิยมกระแสหลักเพื่อปรับตัวเขากับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว   

4. ปญหาทามกลางกระแสการพัฒนา 

 เมื่อพิจารณาความเสียเปรียบที่กลาวมาในหัวขอที่ 3.1 และ 
3.2 จะเห็นไดวาการพัฒนาเศรษฐกิจกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ
ชาวเล สรางความไมมั่นคงดานสิทธิในที่ดิน ที่อยูอาศัย และนําไปสู
ปญหาความเปนอยูขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาสาธารณูปโภคที่
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถจัดบริการลงไป
ในชุมชน ซ้ํายังถูกนโยบายการอนุรักษทรัพยากร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนา หามหาปลาในเขตอุทยานฯ และมีการจับกุมดําเนินคดี 
สั่นคลอนความม่ันคงทางอาหารและการสืบทอดภูมิปญญาการประมง 
กีดกันโอกาสในการหากินจากแหลงทรัพยากรที่ใชกันมาตั้งแตบรรพ
บุรุษ โอกาสที่ชาวเลจะดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงถูกบีบแคบ
ลง  

 ทั้งหมดที่กลาวมา เปนความพยายามที่จะย้ําใหเห็นวา การใช
ชีวิตดวยรูปแบบสังคมหาอยูหากิน การมีวัฒนธรรมที่ไมสะสมทรัพยสิน 
ไมใชสาเหตุของการดอยพัฒนา แตเปนปญหาเชิงโครงสราง ที่ทําให
ชาวเลชุมชนบานหาดราไวยเสียโอกาสที่จะพัฒนาเพราะเขาถึง
ปจจัยพื้นฐานไดลาชากวาคนกลุมอื่น แมปจจุบันชาวเลสวนใหญจะ
ไดรับบัตรประชาชน จนเขาถึงสิทธิ์ความเปนคนไทย แตชาวเลที่มีปญหา
ที่ดินในชุมชนบานหาดราไวย ยังมีปญหาในการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่ง
ตอเนื่องกัน คือ ความไมมั่นคงดานที่อยูอาศัย เนื่องจากไมสามารถ
ซอมแซม ตอเติมบานใหมีความปลอดภัยและมั่นคง การพัฒนา
สาธารณูปโภคทําไดยาก ชุมชนมีสภาพแออัด เสื่อมโทรม สภาพชุมชนมี
น้ําเนา ทวมขัง ชื้นแฉะ มียุงและมีกลิ่นเหม็น ความเปนอยู ไมถูก
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สุขลักษณะ ชาวเลสวนใหญจึงสุขภาพไมดี เจ็บปวยงาย คาใชจายใน
ครัวเรือนสูง เนื่องจากไมสามารถตอน้ําประปาและไฟฟาของทองถิ่นเขา
มาได ชาวเลจึงตองพวงน้ําและใชไฟฟาชั่วคราวของเอกชน โดยเหมา
จายหลังละ 500–1,000 บาท คาน้ํายูนิตละ 20 บาท เพราะบอน้ํา
ธรรมชาติที่ใชมายาวนานถูกถมไป   

ดานการศึกษา แมชาวเลสวนใหญจะสามารถเขาถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ แตเยาวชนที่เรียนจบ
การศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัยกลับมีจํานวน
นอย เพราะความยากจนของครอบครัว ทําใหเยาวชนชาวเลตองออก
จากโรงเรียนมาประกอบอาชีพหารายไดเลี้ยงครอบครัวกอนที่จะสําเร็จ
การศึกษา  สวนการเขาถึงและไดรับบริการรักษาพยาบาลนั้น การขาด
ความรูดานสุขอนามัยทําใหปญหาสุขภาพเกิดขึ้นทั่วไป ขณะที่ความไมรู 
ไมมั่นใจในสิทธิ์ที่ตัวเองมี และความกลัวการไปโรงพยาบาลเพราะ
จะตองเสียคาใชจาย ก็ทําใหการเขาถึงการรักษาพยาบาลของรัฐของ
ชาวเลมีนอยกวาคนทั่วไป  

  ความไมเทาทันในกฎเกณฑของโลกยุคใหม ไดคุกคามวิถีชีวิตที่
ดํารงอยูของคนชายขอบทั่วทุกหัวระแหง (เย็นจิตร ถิ่นขาม, 2553) 
ชาวเลตองเผชิญกับเขตอนุรักษที่ทําลายการพึ่งพาตนเอง แมวา
เปาหมายหลักของการกําหนดเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล คือการ
สรางเขตอนุรักษใหสัตวน้ํามีที่เติบโตปลอดภัยจากการทําประมงพาณิชย 
แตการกําหนดเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําที่ซอนทับกับเสนทางหากินของ
ชาวเล กลับไมไดชวยอนุรักษหนทางในการดํารงชีวิตของชาวเล 
ทามกลางความอุดมสมบูรณของทองทะเลที่ลดลง การหามหากินในเขต
อุทยานฯ ทําใหชาวเลตองออกไปหาปลาในเขตน้ําลึก นักทองเที่ยวและ
นักดําน้ําทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสวนหน่ึงเห็นวา ชาวเล เปนผูที่
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ทําลายทรัพยากร บอยครั้งที่ไซดักปลาของชาวเลถูกนักดําน้ําตัดตาขาย 
เปดประตูไซ ทําลายอุปกรณและขัดขวางการทําประมง จนเกิดความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากร 

นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ในขณะที่
ทรัพยากรทางทะเลลดลง หมูเกาะและทองทะเลก็ถูกประกาศเปนพื้นที่
คุมครอง ชาวเลซึ่งหากินลําบากขึ้นอยูแลว ก็ตองทํางานที่เสี่ยงอันตราย
มากขึ้น นฤมล อรุโณทัย และพลาเดช ณ ปอมเพชร (2550) เห็นวา 
ชาวเลตองทํางานที่เสี่ยงอันตรายและถูกผลักดันเขาสูกิจกรรมที่ผิด
กฎหมายมากขึ้น เพราะแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
ปจจุบันสงผลใหเจาหนาที่ตรวจตราและจับกุมมากขึ้น นอกจากนั้น 
ชาวเลยังเสี่ยงตอการเปนโรค “น้ําหนีบ1”  ในชุมชนบานหาดราไวยมี
ชายที่เสียชีวิตหรือพิการจากโรคน้ําหนีบอยูหลายคน  

ในสภาพเศรษฐกิจทามกลางเมืองทองเที่ยวน้ัน เศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหม2 ไมเปดโอกาสใหชีวิตแบบไมใชเงินและไมครอบครอง
กรรมสิทธิ์สวนบุคคลคงอยูไดอีกตอไป นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวใน
                                                             
1 โรคน้ําหนีบ เปนคําเรียกอาการ Decompression Illness มีสาเหตุมาจากรางกาย

ปรับตัวไมทันจากความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การดําน้ําระดับลึกและ

นาน แลวรีบขึ้นสูผิวน้ําอยางรวดเร็ว ผูปวยโรคน้ําหนีบที่มาพบแพทยในโรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2556 มีทั้งหมด 28 ราย โดยเปนผูปวยที่มาจากหลาย

พื้นที่ทั้ง สตูล พังงา กระบี่ ภูเก็ต ขณะที่ป 2555 มีผูเสียชีวิตแลว 1 รายที่เกาะหลีเปะ  

จ.สตูล โดยเสียชีวิตหลังจากที่ขึ้นจากทะเลไดเพียง 10 นาที และแพทยไมสามารถใหความ

ชวย เหลือไดทั น ( แหล งข อมูล : ศู นย ข าวคนชายขอบ. ( 2555). Website: 

transbordernews.in.th/home/?p=1705b) 
2 หลักการของเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) วา "เศรษฐกิจจะเติบโตเร็วที่สุด เมื่อทั้ง

สินคา และบริการและทุนสามารถเคลื่อนยายที่ได อยางอิสระ ปราศจากการควบคุมโดย

รัฐบาล” (ชนิดา จรรยาเพศ, 2543)  
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แถบอันดามันทําใหมูลคาที่ดินและธุรกิจในหวงโซมีมูลคาสูงขึ้น ดึงดูดให
เจาของที่ดินท้ังหลายทุมทุนลงไปในการประกอบกิจการ ความขัดแยง
ระหวางปากทองกับเงินทองบีบคั้นใหชาวเลสวนใหญเปลี่ยนอาชีพจาก
การหาปลา หาหอย มาเปนการเก็บของเกาและงานรับจางทั่วไป ทุก
วันนี้ชาวเลที่ทําประมงเปนอาชีพหลักเหลืออยูเพียงรอยละ 60 ที่เหลือ
ทํางานรับจางรอยละ 20 ทํางานบริการเปนแมบานรอยละ 10 และเปน
เจาของกิจการธุรกิจในชุมชนทองถิ่นรอยละ10 มีรายไดเฉลี่ยประมาณ
ครอบครัวละ 7,000 บาทตอเดือน แตมีรายจายสูงไปตามกระแสบริโภค
นิยมของสังคมที่มากับการทองเที่ยวและคานิยมที่พยายามจะดําเนิน
ชีวิตใหกลมกลืนกับคนภูเก็ตที่มีคาครองชีพสูง ทั้งๆที่ ไมมีความมั่นคง
ดานที่อยูอาศัย และไมสามารถเขาถึงการบริการขั้นพื้นฐาน (มูลนิธิ
ชุมชนไท, 2554) การกลืนวัฒนธรรมน้ีทําใหชาวเลชุมชนบานหาดราไวย
ตองพบกับปญหาทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเปนวงจรปญหาดัง 
ภาพที่ 2 คือ  
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ภาพที่ 2 วงจรปญหาของชาวเลราไวย 
เอกสารประกอบ งานรวมญาติชาติพันธุชาวเลครัง้ที่ 2 (มูลนิธิชุมชนไท, 
2554) 

ลัทธิบริโภคนิยมและชองโหวของฐานคิดในการแปรมูลคาและ
ความไมรูเทาทันเรื่องการใชจายเงินทําใหชาวเลตองกูหนี้มาใชจาย
ประจําวันดวยคาครองชีพที่สูงในเมืองทองเที่ยวอยางเมืองภูเก็ต การ
สํารวจของมูลนิธิชุมชนไท (2554) พบวา ชุมชนราไวยมีหนี้นอกระบบ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,730,000 บาท ซึ่งตองจายคืนเปนรายวันในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงถึงรอยละ 30-60 ตอเดือน สาเหตุที่ชาวเลตองกูหนี้นอก
ระบบมาจากปญหารายไดไมแนนอน ในฤดูมรสุมเรือเล็กออกทะเลไมได 
อีกทั้งพื้นที่หลบมรสุมสวนใหญก็ถูกประกาศเขตเปนอนุรักษที่หามเขาไป
จอดเรือและหาปลา ทําใหตองออกทะเลไกลในเขตน้ําลึกจนตองเสียคา
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น้ํามันเรือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในชุมชนไดรวมกลุมออมทรัพยเพื่อแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ 

 การรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขามาทําใหคนในชุมชนยอมรับ
คานิยมทางวัตถุ พิธีกรรมสําคัญอยางพิธีลอยเรือก็มีคนในชุมชนเขารวม
นอยลง การทํางานกับบุคคลภายนอกก็เปนการปะทะสังสรรคทาง
วัฒนธรรม ที่ทําใหชาวเลทั้งชาวมอแกน มอแกลน และอูรักลาโวยพูด
ภาษาของตัวเองลดลง แตแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมระหวางเครือญาติก็ยัง
ทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางไมรวดเร็วนัก ปรีดา คงแปน (2555) 
เห็นวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ภาษา และวิถี
การดํารงชีวิตของชาวเลไมเขมขนเหมือนในอดีตมีสาเหตุมาจาก  
การขาดความมั่นใจและภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม เพราะการไมไดรับ
การยอมรับจากคนในบนแผนดินใหญ และการถูกเบียดขับใหกลายเปน
คนชายขอบเปนเวลานาน สังเกตไดจากการที่คนแผนดินใหญนิยมให
ความหมายแก “ชาวเล” ดวยความหมายเชิงลบที่กลาวถึง กลุมคนไร
การศึกษา เปนคําพูดเชิงดูหมิ่นวามีความเปนอยูสกปรก ลาหลัง มี
วัฒนธรรมที่ดอยกวา 

  การกดขี่ ลดทอนอํานาจและทําลายความภาคภูมิใจในความมี
ตัวตนของชาวเล จึงเปนวิกฤติภายในจิตใจ ที่ทําใหชาวเลยากที่จะ
ดํารงชีวิตโดยรักษาวัฒนธรรมของตัวเองไวโดยไมเปลี่ยนแปลง หรือ
กลมกลืนไปกับคนทั่วไป แมจะมีความพยายามเปลี่ยนคําเรียกชาวเลเปน
คําวา “ไทยใหม” เพื่อยกระดับใหเห็นวาพวกเขาก็เปนชาวไทย ตั้งแต
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามก็ตาม (สุนัย ราชภัณฑารักษ, 2528) 

หากพิจารณาแนวคิดการกลืนวัฒนธรรมตามแนวคิดของ 
อานันท กาญจนพันธุ (2548) จะพบวาชาวเลชุมชนบานหาดราไวยนั้น 
มีการกลืนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยู 2 ลักษณะ คือ  
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การกลืนวัฒนธรรมโดยรัฐ เปนการกลืนวัฒนธรรมในยุคแรก 
เริ่มขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จากนโยบายสงเสริมการกลืนชน
กลุมนอยเขามาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชนหมูมาก โดยพิจารณา
ใหคนกลุมนอยเปน "คนใน" คือ นับรวมเขาเปนพลเมือง โดยใหเรียก
ชาวเลวาเปน "ไทยใหม" เพื่อละลายความแตกตางดวยนโยบายเชื้อชาติ
เดียวทั้งประเทศ กลืนวัฒนธรรมและอัตลักษณยอมรับเขาเปนสวนหนึ่ง
ของรัฐไทย โดยรัฐไมนิยามใหเปนคนชายขอบ (กาญจนา เทียนลาย 
และ ธีรนงค สกุลศรี, 2555) และใชวัฒนธรรมไทยสรางความเปนชาติ
ไทย ใชภาษาไทยเปนภาษาหลกั สรางรูปแบบการแตงกายแบบไทย การ
สรางชาตินิยมไทยในยุคนั้นเปนการสรางไทยใหเปนแบบเดียวกัน ลด
ความความสําคัญของสังคมเดิมที่ประกอบดวยความหลากหลายชาติ
พันธุ เมื่อวัฒนธรรมไทยเปนหน่ึงเดียวดวยการพูดภาษาไทย มีเชื้อชาติ
ไทย ความเปนชาติไดถูกตอกย้ําอยูในตําราเรียนและระบบราชการอัน
ผดุงความเปนไทยไวอยางเหนียวแนน เมื่อมีคนกลุมอื่นที่ตางออกไป ก็
จะถูกตัดสินวาไมใชไทยแตเปนอ่ืน (กอแกว วงศพันธุ, 2551) 

  ยิ่งกวานั้น ยังมีการกลืนวัฒนธรรมโดยตัวเอง เปนการกลืน
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ เมื่อชาวเลไดรับการปฏิบัติอยางไมเทา
เทียมดวยอคติเชิงนามธรรม ชาวเลรุนหลังที่อยูในระบบการศึกษา
กระแสหลัก ที่ไมไดติดสอยหอยตามพอแมออกหากินในทะเลเพราะตอง
เรียนหนังสือในโรงเรียน จึงเลือกที่จะไมพูดภาษาดั้งเดิม คนรุนใหมจึง
ไมไดรับการสืบทอดความรูในการหากินกับทะเล การรับวัฒนธรรมมา
สืบทอดตอจึงเกิดขึ้นนอยลงๆ พรอมกับยินดีที่จะประกอบอาชีพรับจาง
หรือทํางานท่ีรูสึกวามีเกียรติกวาการประมง เพื่อใหตัวเองไดใชชีวิตตาม
คานิยมกระแสหลักซ่ึงมีวัฒนธรรมที่เหนือกวา ไมแปลกแยกจากคนสวน
ใหญ ไมตองถูกคนอื่นดูถูกอีกตอไป 
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5. การเคล่ือนไหวทางสังคมเพื่อการปกปองวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกรองความมั่นคงดานวิถีชีวิต
และที่อยูอาศัย โดยกระบวนการเจรจาตอรองควบคูกับการชุมนุม
เรียกรองโดยขบวนประชาชน3 นั้นมีองคประกอบ 4 สวน คือ  

1) มวลชน ไดแก การแสดงความมีตัวตน การมีอยูจริงของปญหา 
เปนการเผชิญหนาระหวางผูรับผลกระทบตอตนตอของปญหา
หรือผูแกปญหา จํานวนของมวลชนเปนสิ่งที่สะทอนถึงความ
รุนแรงของปญหาและพลังความตองการของการเรียกรองการ
แกปญหาทํานองเดียวกัน 

2) เนื้อหา ประกอบดวย เนื้อหาความทุกข ทั้งในแงของความรูสึก
และขอมูลความเดือดรอน รวมถึงขอเสนอในการแกปญหา
สําหรับการเจรจาตอรอง ที่จะพัฒนาไปสูนโยบายในการ
แกปญหา 

3) สื่อ คือเครื่องมือทางตรงในการขยายสาร ขอมูล ความคิด 
ความรูสึก จากผูถูกกระทําไปสูสาธารณะท้ังที่อยูในผลพวงของ
ปญหาและอยูนอกเหนือบริบทของปญหา ซึ่งจะเปนพลังเสริม
ตอขบวนการขณะเดียวกันสื่อก็เปนกระจกสะทอนกลับที่ทําให

                                                             
3 ในขบวนการซาปาติสตา รองผูบัญชาการมารกอส ผูนําขบวนการไดใชสื่อเปนเครื่องมือ

สําคัญในการสรางพลัง เขาใหความเห็นตอวิธีการที่เขาใชวา “เรานึกวาประชาชนจะไม

สนใจเรา หรือไมก็มารวมรบกับเรา แตประชาชนไมไดทําทั้งสองอยาง ประชาชนทั้งหลาย 

ไมไดตองการลุกฮือพรอมกับเรา แตพวกเขาก็ไมตองการใหเราถูกทําลายเชนกัน 
ประชาชนตองการใหเราสนทนาทางความคิดกับพวกเขา นี่ทําใหเราตองทบทวนความคิด

และแผนการเดิมๆทั้งหมด” (ภัควดี, 2555 แปล ทอม เมอรติส, บรรณาธิการ) 
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ผูประสบปญหาตระหนักไดวาตัวเองอยูในตําแหนงแหงที่ใด
ของสังคมดวยเชนกัน 

4) วัฒนธรรม ไดแก พิธีกรรม ดนตรีและการแสดงที่หมายถึงการ
มีจิตใจที่ละเอียดออน 

  การเคลื่อนไหวดวยองคประกอบขางตนเกิดขึ้นไดจากความ
รวมมือของตัวแสดงที่สําคัญ คือ องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
และภาครัฐ ที่เปนกลุมผลักดัน (Pressure groups) ในการสราง
ศักยภาพแกนนําชาวเลในการจัดการขอมูล การสื่อสารที่สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการตอสูดวยกระบวนการยุติธรรมใหกับสมาชิกในชุมชน 
สรางการรวมกลุมเพื่อจัดการกับปญหาที่ดินและความเปราะบางทาง
วัฒนธรรม โดยกระบวนการที่ชาวเลเขามารวมอยูในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหมน้ันประกอบดวยเหตุการณที่สําคัญไดแก 

ตนป พ.ศ. 2548 หลังเหตุการณ สึนามิในวันที่ 26 ธันวาคม 
2547 บานเรือนและทรัพยสินของชาวเลบานหาดราไวยไดรับความ
เสียหายจากน้ําทะเลขึ้นสูง แมในชุมชนจะไมมีชาวเลเสียชีวิต แตคน
ภายนอกชุมชนก็ใชโอกาสนี้ปดกั้นพื้นที่-ไลรื้อชุมชนชาวเลบานหาดรา
ไวย และชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ตถึง 19 ชุมชน ชาวบานผูไดรับ
ผลกระทบและนักพัฒนาเอกชน จึงรวมตัวเปนเครือขายสิทธิคนจน
พัฒนาภูเก็ตในป 2548 มีการยื่นหนังสือรองเรียนถึงผูวาราชการจังหวัด
ภูเก็ตและนายกรัฐมนตรี ใหแกปญหาที่ดินคนจนและชุมชนชาวเล  
5 แหงใน จ.ภูเก็ต  

รัฐบาล(โดยสํานักนายกรัฐมนตรี ) ตั้ งคณะอนุกรรมการ
แกปญหาที่ดินในพ้ืนท่ีธรณีพิบัติ 6 จังหวัดอันดามัน โดยมีพลเอกสุรินทร 
พิกุลทอง เปนประธานอนุกรรมการฯ ขณะเดียวกันองคกรพัฒนาเอกชน
ที่เขาไปฟนฟูชุมชน ก็ใหความชวยเหลือเฉพาะหนาเกี่ยวกับการสราง
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บานใหมแทนบานที่เสียหาย การสงเสริมอาชีพการชดเชยเยียวยา การ
เชิดชูเอกลักษณทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมเพื่อสรางความภาคภูมิใจ
ในชาติพันธุ 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีเอกชนปลูกสรางกําแพง กั้นทางน้ําไหล 
จนเกิดปญหาน้ําเนาเสียทวมขังในชุมชน ชาวเลจึงสงเอกสารรองเรียน
ตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ขอใหแกไขปญหาและ
ชวยเหลือ ธันวาคม พ.ศ. 2548 จะเห็นไดวาการกอรูปขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของชาวเล มาจากการรวมตัวกันของมวลชนผูไดรับ
ผลกระทบจากสึนามิผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูสภาพปญหาและ
วิธีแกไข สานเครือขายขามพื้นที่และการสื่อสารสูสาธารณะใหพื้นที่
ปญหาอยูในกระแส เวทีใหญอยางงานรําลึก 1 ป สึนามิ จึงเปนเวที
สําคัญในการปรากฏตัวตอสังคมเพื่อสะทอนปญหาที่ดําเนินอยู และ
เรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติและทองถิ่นเรงเขามา
แกไขปญหา (มูลนิธิชุมชนไท, 2548) เมื่อชาวเลไดรวมขบวนใน
เครือขายผูประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน การรวมแรงเขา
ดวยกันของมวลชน สถาบันวิชาการและองคกรพัฒนาเอกชนที่ใหการ
สนับสนุนดานการจัดระบบขอมูลและคําปรึกษา ก็ทําใหการแกไขปญหา
มีพัฒนาการตามลําดับ (มูลนิธิชุมชนไท, 2555) 

ป พ.ศ. 2552 องคกรเอกชนและภาควิชาการนําโดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
และมูลนิธิชุมชนไท ไดเสนอนโยบายการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่ง
ผลักดั นโดย รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยนั้น  กระทั่ ง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 จึงเกิดมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล ใหมีมาตรการ
แกปญหาระยะยาว (1-3 ป) และระยะสั้น (6-12 เดือน)  
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ป พ.ศ. 2553 ผลของการสานเครือขายอยางตอเนื่องนับแต
นั้นกอใหเกิดเครือขายชาวเลอันดามัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหา
ของกันและกัน จนเกิดการจัดงาน “รวมญาติชาติพันธุชาวเล” ซึ่งเปน
เวทีวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณความเปนชาวเล เปนเวทีที่สะทอน
ปญหาการดํารงชีวิตของชาวเลตอหนวยงานรัฐและสื่อมวลชน ซึ่งจัดเปน
ประจําทุกปมาตั้งแตป 2553 

ป พ.ศ. 2555 มีการพิจารณาแนวคิดเขตวัฒนธรรมพิเศษ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ที่สงเสริมใหกลุมชาติพันธุที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมจําเพาะ มีลักษณะเปนชุมชนพื้นเมืองที่มีคุณคา มี
ความผูกพันในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับความคุมครองสิทธิ
โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมชุมชนพื้นเมือง สงเสริมใหมีทางเลือกที่จะดํารงวถิี
ที่คลายคลึงกับของเดมิ ใหมีการทํามาหากินโดยใชความรูและเทคโนโลยี
พื้นบานในพื้นที่ซึ่งมีกฎระเบียบพิเศษ เชน ในเขตอุทยานแหงชาติ 
สงเสริมการปกปองคุมครองพื้นที่สําคัญทางจิตวิญญาณ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
และพื้นที่ทําพิธีกรรม โดยพิจารณาการใชพื้นที่ของชุมชนชาติพันธวา 
“เอกสารสิทธิ” ไมควรจะเปนหลักฐานเดียวที่ใชในการพิจารณาเรื่อง
สิทธิในที่ดินและท่ีอยู แตแนวคิดนี้ก็ยังคงคางอยูในการพิจารณา ขณะที่
ความรุนแรงของปญหาที่ดินระหวางชาวเลกับนายทุนก็ยังดําเนินอยู
เชนเดิม 

เดือน มกราคม ป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการแกไขปญหา
ความมั่นคงในที่อยูอาศัยฯและสํานักนายกรัฐมนตรี มีการประชุมหารือ
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพประมงของชุมชน
ชาวเล4 เห็นชอบในการผอนผันและกําหนดเครื่องมือประมงสําหรับหา

                                                             
4 ขอมูลจากระเบียบวาระการประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาการประกอบ

อาชีพประมงของชุมชนชาวเล โดย ฝายเลขานุการศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัด
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สัตวน้ําตามวิถีดั้งเดิมของชาวเลดวยเครื่องประมงพื้นบานจํานวน  
17 ชนิด5 พรอมกับกําหนดชวงระยะเวลาผอนปรนในการทําประมง 

6. บทสรุป 

 การเคลื่อนไหวในลักษณะของขบวนการสังคมใหมที่จัดตั้งและ
รวมมวลชนดวยยุทธศาสตรเครือขายที่มุงเนนประเด็นยอยๆ เฉพาะหนา 
จะทําใหขบวนการมีแนวโนมที่จะหดเล็กลง นี่คือขอจํากัดของการ
เคลื่อนไหว เมื่อรัฐมียุทธศาสตรทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการ
ลดทอนความขัดแยงทางสังคม ประกอบกับการเรียกรองดวยสันติวิธีที่
ยืดเยื้อและใชเวลานาน คูกรณีฝงตรงขามก็จะมีเวลาปรับตวัในการรับมอื 
ขณะที่ความเขมขนของมวลชนในการรวมตัวจะคอยๆ ลดลง เพราะ
ความเหนื่อยลาที่ เคลื่อนไหวเรียกรองพรอมๆ กับหาเลี้ยงตัวเอง
ดํารงชีวิต เชนเดียวกับขอจํากัดดานสื่อ ที่พบวา เมื่อภาครัฐยอมรับ
ขอเสนอในการเรียกรองสวนหนึ่งจากการชุมนุมแลว ความสนใจในการ
เกาะติดการแกปญหาของสื่อมวลชนก็จะเบาบางลง ขบวนการที่ตื่นตัว
จะตองใช Social media เปนเครื่องมือทดแทน ดิ้นรนที่จะสื่อสารสู
ภายนอกออกจากภายในขบวนดวยตัวเอง เพื่อเชื่อมโยงขบวนการของ
คนชายขอบเขากับสื่อมวลชนและเครือขายสังคมออนไลนโดยตรงพรอม
กัน ใชโลกาภิวัติที่เปนผลเชิงบวก อันไดแก ความไวของการสื่อสาร
ปญหาโตตอบกับพื้นที่สาธารณะดวยเชนกัน (เกงกิจ กิติเรียงลาภ และ 
เควิน ฮิววิสัน 2552) 
                                                                                                                    
สํานักนายกรัฐมนตรี วันศุกรที่ 9 มกราคม 2558 เวลา10.00น. ณ ที่ทําการอุทยาน

แหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
5 คือ ลอบ ไซ เหล็กยิงปลา ตีนกบและอุปกรณถวงน้ําหนักสําหรับดําน้ํา ปมลม หนากาก 
เบ็ดตกปลา อวนลอย เหล็กเจาะหอย เหล็กแทงหมึกสายหรือโวยวาย แรวปู แห ฉมวก 
(เปนเครื่องมือประมงของชาวเลในพื้นที่หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา) เบ็ดตกหมึก เฌอ 
เปนภาชนะจักสานประเภทตะกรา ทํามาจากไมไผหรือหวาย ชะนาง เครื่องมือรุนเคย 
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อยางไรก็ดี ถือไดวาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมที่
เกิดขึ้นนี้ เปนการจัดความสัมพันธกับรัฐใหม ดวยการยื่นขอเสนอ
โดยตรง เรียกรองใหมีการเชื่อมโยงขบวนการนอกระบบใหเขาไปใน
ระบบของรัฐ จนคณะรัฐมนตรีมีมติรองรับการแกไขปญหาระดับชาติ
และแตงตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ โดยมีประชาชนเขามาเปน
สวนหนึ่งในกรรมการและอนุกรรมการ อยูบนความหลากหลายของชน
ชั้นและเปนการสราง “กติกาหรือกฎเกณฑชุดใหมในการดํารงชีวิต” 
เพื่อชวงชิงการนิยาม ความหมายชุดใหมใหกับสิ่งที่ ตอสู หรือเปนการ
เคลื่อนไหวเพื่อสรางวาทกรรมชุดใหม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2540) 

  อยางไรก็ตาม ถึงแมการเคลื่อนไหวในลักษณะขบวนการทาง
สังคมใหม จะทําใหเกิดความสําเร็จระดับนโยบายในการสรางแนวทาง
ใหมใหภาครัฐ ผลลัพธจากการเคลื่อนไหวระดับชาติไดแก การมี
คณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยฯ การที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีผอนปรนเงื่อนไขในการทําประมง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ยอมรับความหลากหลายของวิถีชาติพันธุดวยการกําหนดพื้นที่เขต
วัฒนธรรมพิเศษแกชาวเล เมื่อเจาหนาที่รัฐระดับทองถิ่นไมตอบสนอง
การปกปองชาวเลอยางจริงจัง ชาวเลในชุมชนจึงยังถูกคุกคามใน
ประเด็นท่ีดินตอไป  

  แตอยางไรก็ดี ผลลัพธทางออมของการเคลื่อนไหวที่ชาวเลได
ออกมาเรียกรองโดยตรง ก็ทําใหชาวเลกลาที่จะปรากฏตัวตอสังคม มี
ทักษะในการวิเคราะหปญหา เชื่อในพลังที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถการ
รวมกลุมกันเพื่อตอสูกับคูกรณีที่เปนนายทุน รวมถึงเกิดกลุมเยาวชนที่
กลาที่จะใชสื่อเปนกระบอกเสียงในการเลาถึงความไมเปนธรรมสู
สาธารณชน 
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บทความนี้ขอรําลึกถึ งปราโมทย แสนสวาสดิ์  นักเคลื่อนไหว 
นักพัฒนา พี่เลี้ยงชาวเล เพื่อนผูจากไปโดยยังไมมีโอกาสไดเห็นการคืนสิทธิ์
การดํารงชีวิตแกพี่นองในวิถีชาวเล 
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