โครงการวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั ง้ ที่ 8
รั ฐธรรมนูญกับเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
วันเสาร์ - อาทิตย์ ท่ ี 18 – 19 พฤศจิกายน 2560
ณ ชุมชนชาวเลบ้ านทับตะวัน อาเภอตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา
หลักการและเหตุผล
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเล มี 3 กลุม่ มอแกน มอแกลน และอูรักราโว้ ย เป็ นกลุม่ คนพื ้นเมืองที่อาศัยทา
มาหากินในบริเวณฝั่ งทะเลอันดามันของไทยมานานหลายร้ อยปี มี 43 ชุมชนกระจายในพื ้นที่ 5 จังหวัด
คือ ภูเก็ต พังงา สตูล ระนอง และกระบี่ ประมาณ 13,000 คน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเล มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่พงึ่ พิ งทรัพยากรธรรมชาติ มีวิธีคดิ ที่ไม่เหมือนกับสังคม
ใหญ่ กาลังประสบปั ญหาคล้ ายคลึงกัน คือ การกลายเป็ นกลุม่ ชายขอบ ขาดความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย ถูก
กีดกันออกจากสิทธิในการใช้ และเข้ าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ยังมีบางส่วนที่ไร้ สญ
ั ชาติ ถูกผลักเข้ าสู่

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและต้ องทางานที่เสี่ยงอันตราย ไม่ได้ รับบริการพื ้นฐาน ขาดความมัน่ ใจและภูมิใจใน
วิถีวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ ม และถูกดูแคลนจากบุคคลที่ไม่เข้ าใจในวิถีวฒ
ั นธรรม ฯลฯ ปั ญหาที่กลุม่ ชาติพนั ธุ์
หลายกลุม่ ประสบอยูม่ ีรายละเอียดและความเข้ มข้ นของปั ญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นที่
เพื่อให้ เกิดกระบวนการแก้ ไขปั ญหา ดังกล่าว จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2553
ที่เห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวเล และมอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาแผนไป
ปฏิบตั ปิ ระกอบด้ วย การสร้ างความมัน่ คงด้ านที่อยูอ่ าศัย ที่ทากินในทะเล การช่วยเหลือด้ านสาธารณสุข
การแก้ ปัญหาสัญชาติ ส่งเสริมด้ านการศึกษา ส่งเสริมด้ านภาษาและวัฒนธรรม การแก้ ปัญหาอคติทาง
ชาติพนั ธุ์ ส่งเสริมชุมชนชาวเลให้ เข้ มแข็ง รวมทังให้
้ มีงบประมาณส่งเสริมวันนัดพบวัฒนธรรมชาวเล
ในระยะ 7 ปี ที่ผา่ นมา แม้ จะมีมติคณะรัฐมนตรี แล้ ว แต่กา รแก้ ปัญหาของชาวเลยังไม่บรรลุผล
และในบางพื ้นที่ปัญหากลับทวีความรุนแรงขึ ้น เพราะปั ญหาของชาวเลเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่ เกิดจาก
ผลกระทบของแนวทางการพัฒนาที่ไม่สมดุล ของหลายรัฐบาลที่ผา่ นมา เช่น นโยบายการท่องเที่ยวที่สง่ ผล
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ให้ ราคาที่ดนิ แพงทาให้ เกิดการแย่งชิงที่ดนิ ช าวเล นโยบายการประกาศเขตอนุรักษ์โดยไม่ได้ กนั พื ้นที่
ดังเดิ
้ มของชาวเลออก ฯลฯ
ดังนันกระบวนการแก้
้
ปัญหา ต้ องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่ยงั ยืน (SDGs ) ที่เน้ น ไม่ทอดทิ ง้ ใครไว้ ข้างหลังตามการ
ประกาศของนายกรัฐมนตรี ในเวทีสหประชาชาติ และ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 70 บัญญัตไิ ว้ วา่ “รัฐพึง
ส่งเสริมและให้ ความคุ้มครองชาวไทยกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ให้ มีสิทธิดารง ค์ชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตดังเดิ
้ มตามความสมัครใจได้ อย่างสงบสุข ไม่ถกู รบกวน ทัง้ นี ้ เท่าที่ไม่เป็ นการขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อเป็ นอันตราย ต่อความมัน่ คงของรัฐ หรื อ สุขภาพ
อนามัย” ซึง่ เป็ นสิ่งที่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเลได้ คาดหวังให้ เกิดความเป็ นจริงในทางปฏิบตั โิ ดยเร็ว
ทั้งนี้ อาศัย ตามแนวทางการพัฒนา การพัฒนาที่ยงั่ ยืน รัฐธรรมนูญ ปี 2560และมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว จึงจัดงานวันรวมญาติชาติพนั ธุ์ชาวเลครัง้ ที่ 8 : รัฐธรรมนูญกับเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุม่
ชาติพนั ธุ์ ขึ ้น ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ชุมชนชาวเลบ้ านทับตะวัน อาเภอ
ตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาเสนอแนวทางกฎหมาย /นโยบายและพื ้นที่นาร่องเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
2) เพื่อเสริมความเข้ มแข็งกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเลและการประสานภาคีความร่วมมือ
3) เพื่อทาการสื่อสารเผยแพร่ตอ่ สาธารณะและระดับนโยบาย
รู ปแบบการจัดงาน ดังนี ้
1) เอกสารสรุปเผยแพร่
2) การจัดนิทรรศการเผยแพร่
3) สาธิตและจาหน่ายสินค้ า/อาหารพื ้นถิ่นชาวเล
4) เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างชาวเลและภาคีความร่วมมือ
5) การแสดงทางวัฒนธรรมชาวเล รองแง็ง กาหยง ฯลฯ
6) สื่อมวลชนลงพื ้นที่ และร่วมงาน
วัน เวลา / สถานที่จัดงาน :
วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 Iชุมชนชาวเลบ้ านทับตะวัน อาเภอตะกัว่ ป่ า พังงา
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กลุ่มเป้าหมาย :
จานวน 500 คน ประกอบด้ วย กลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเลจาก ภูเก็ต พังงา ระนอง สตูล กระบี่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และสื่อมวลชน

นักวิชาการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธ์ชาวเลทัง้ 5 จังหวัด
2) เครื อข่ายชาวเลเกิดความมัน่ ใจ /ความภาคภูมิใจในวิถีวฒ
ั ธรรม
3) เกิดความร่วมมือและการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้ องทัง้ ท้ องถิ่ น ภาครัฐ ประชาสังคม
นักวิชาการ สื่อมวลชน ฯลฯ
4) เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนกฎหมาย / นโยบายเขตคุ้มครองทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธ์
5) เกิดสื่อเผยแพร่ที่ทาให้ สาธารณะและระดับนโยบายเข้ าใจปั ญหาและแนวทางแก้ ไขมากขึ ้น
องค์ กรที่คาดว่ าจะขอสนับสนุน
1). กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2). กระทรวงวัฒนธรรม
3). คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4).ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ( องค์การมหาชน )
5). สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )
6). สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7). จังหวัดภูเก็ต / พังงา / สตูล / ระนอง และ กระบี่
งบประมาณโครงการ
1. ค่าอาหาร 500 คน 2 วัน x 250 บาท
2. ค่าเดินทาง (โดยเฉลี่ยทังนี
้ ้ตามจ่ายจริง ) 500 คน x 1,500 บาท
3. ค่าที่พกั วิทยากรและภาคีร่วมงาน 100 คน 2 คืน x 500 บาท
4. เวที /อุปกรณ์ /เต้ น / นิทรรศการ / โต๊ ะ ฯล ฯ
รวม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) เครื อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธ์ชาวเล
2) มูลนิธิชมุ ชนไท

250,000 บาท
750,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
1,300,000 บาท

3) เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและ
การเมือง (คปสม.)
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ทีมประสานงานในพืน้ ที่ / ประสานชาวเล
1) ภูเก็ต
นายนิรันดร์
2) สตูล
น.ส.สายใจ
3) กระบี่
นายเดียว
4) พังงา
น.ส.อรวรรณ
5) ระนอง
นายสิดดิ

หยังปาน
หาญทะเล
ทะเลลึก
หาญทะเล
ประมงกิจ

083 - 596-5420
094-529-4055
089-727-6802
091-523-2080

ทีมประสานส่ วนกลาง / สนับสนุน
1. นายไมตรี จงไกรจักร์ เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
โทร. 089-650-7805 Email : maitreejong@hotmail.com
2. นางปรี ดา คงแป้น มูลนิธิชมุ ชนไท
โทร 081-612-1250 Email : preedakong2@gmail.com
3. นายสนชัย ฤทธิชยั ประสานงานเครื อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเล
โทร. 081-539-0365 Email : b_a_o_25@hotmail.com
4. นางสาวสุภาภรณ์ จรูญรัตติกลุ มูลนิธิชมุ ชนไท
โทร. 089-2214-662 Email : milanlives_05@yahoo.com
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กาหนดการ
โครงการวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครัง้ ที่ 8
รั ฐธรรมนูญกับเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
วันเสาร์ - อาทิตย์ ท่ ี 18 – 19 พฤศจิกายน 2560
ณ ชุมชนชาวเลบ้ านทับตะวัน อาเภอตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา
วันเสาร์ ท่ ี 18 พฤศจิกายน 2560
13.00 – 14.00 น.
ลงทะเบียน
14.00 – 17.00 น.
จัดนิทรรศการ สาธิตและจาหน่ายสินค้ าและอาหารพื ้นถิ่นชาวเล
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และพบปะทักทายกัน
วันอาทิตย์ ท่ ี 19 พฤศจิกายน 2560
07.30 – 08.30 น.
รับประทานอาหาร
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09.00 – 10.30 น.
พิธีเปิ ด / การแสดงทางวัฒนธรรมต้ อนรับและชมนิทรรศการ
10.30 – 12.00 น.
เวทีเสวนา “ รัฐธรรมนูญกับเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ”
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน /ชมการแสดงทางวัฒoธรรม
13.00 – 15.00 น.
ระดมความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัตเิ ขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม”
15.00 – 17.00 น.
กาหนดแนวทางของเครื อข่ายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ชาวเลในอนาคต
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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