กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวเล
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นกลุ่ มคนพื้นเมืองที่อาศัยและทามาหากิน ในบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทยมานานหลายร้อยปี มีภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
และมีภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในการดารงชีวิตกับท้องทะเล ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมี 3 กลุ่ม คือ ชาวมอแกน
ชาวมอแกลน และชาวอูรักลาโว้ย
1. ชาวเล 3 กลุ่มในประเทศไทย
ปัจจุบั นมีการจัดกลุ่มชุมชนชาวเลไว้ประมาณ 44 ชุมชน มีประชากรประมาณ 13,000 คน (ข้อมูล
จากการสารวจของงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ปีที่ 8 ; 2560) กระจายใน 5 จังหวัดอันดามัน คือ ภูเก็ต พังงา
ระนอง กระบี่ และสตูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มมอแกน : เป็นกลุ่มชาวเลที่มีวิถีหาอยู่หากินกับทะเลมากกว่าบนฝั่ง ส่วนใหญ่ยังสื่อสารกันเป็น
ภาษามอแกน และอาศัยตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะเหลา เกาะสินไห เกาะช้าง แล ะเกาะพยามในจังหวัดระนอง หมู่
เกาะสุรินทร์ ในจังหวัดพังงา และบ้านราไวย์ในจังหวัดภูเก็ต มีประชากรประมาณ 2,100 คน
กลุ่มมอแกลน : เป็นกลุ่มที่อาศัยตั้งบ้านเรือนชายฝั่งทะเล มีวิถีชีวิตผสมผสานกับสมัยใหม่ เช่น หมู่บ้าน
ชาวเลชายฝั่งทะเลกว่าสิบหมู่บ้านในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และเกาะพระทอง มีประชากรประมาณ 3,700 คน
กลุ่มอูรักลาโว้ย : เป็นชาวเลทีม่ ีภาษาพูดเฉพาะแตกต่างจากมอแกน และมอแกลน เป็นกลุ่มทีอ่ าศัย
ตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดสตูล ภูเก็ตบางส่วน และกระบี่ เช่น เกาะลันตา เกาะพ ีพี ฯลฯ มีประชากรประมาณ
6,200 คน
2. สภาพปัญหาสาคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
2.1 ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
ปัญหาที่ซับซ้อนและสะสมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันของชาวเลส่วนใหญ่ คือ ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
เพราะไม่เอกสารสิทธิที่ดิน โดยส่วนใหญ่ชุมชนอาศัยอยู่บนที่ดินของรัฐ บางชุมชนมีเอกชนอ้างสิทธิเหนือที่ดิน โดย
ออกเอกสารทับที่ชุมชนและฟ้องขับไล่ชาวเล ที่ดินที่อยู่อาศัยจากัดไม่สามารถขยายที่อยู่อาศัยได้
2.2 ความมั่นคงของสวัสดิภาพ/สวัสดิการ
สืบเนื่องมาจากการขาดกรรมสิทธิ์ที่ดินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสวัสดิการอื่นๆ เช่น ปัญหา
สาธารณูปโภคที่จากัด บ้านบางหลังต้ องใช้เทียนหรือตะเกียงเพราะไม่มีไฟฟ้า ขาดแคลนน้าประปาต้องใช้น้าบ่อซึ่ง
น้าบ่อที่มีอยู่ก็ปนเปื้อนและ เป็นน้ากร่อย บ้านบางหลังไม่มีห้องน้าชาวเลที่ยากจนต้องใช้ชายหาดเป็นที่ขับถ่าย
เพราะไม่มีห้องส้วม ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ชาวเลส่วนใหญ่มีข้อจากัดเรื่อง
การศึกษาเพราะโอกาสและค่าใช้จ่าย และการไม่มีบ้านเลขที่ส่งผลกระทบเรื่องทะเบียนบ้านและการติดต่อราชการ
และขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานท้องถิ่น
2.3 ความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ข้อจากัดของทรัพยากร/การขาดแคลนทรัพยากรและพื้นที่ทากิน เนื่ องจากการขยายเขตอนุรักษ์ของรัฐ
ได้จากัดการทามาหากินทางทะเลของชาวเล การขยายตัวของ อุตสาหกรรมและ พื้นที่เอกชนอันเนื่องมาจากการ
ท่องเที่ยวทาให้โอกาสในการทาประมงและผลผลิตลดลง
รวมทั้งศักย์การผลิตทรัพยากรของทะเล
MSY
(Maximum Sustainable Yield) เข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อเทียบกับจานวนเรือ

2.4 ความมั่นคงทางอาชีพ
เดิมชาวเลหากินได้อย่างอิสระ แต่ปัจจุบันพื้นที่ลดลงและต้องออกไปทาประมงและดาน้าในเขตน้าลึก
เสี่ยงอันตราย ส่วนพื้นที่ชายฝั่งก็ทับซ้อนกับพื้นที่การท่องเที่ยว การผ่อนปรนยังไม่ชัดเจน และยังมีปัญหาในบาง
พื้นที่เกี่ยวกับก ารจอดเรือ หลายชุมชนมีพื้นที่จอดเรือไม่พอเพราะถูกเบียดบังโดยเรือท่องเที่ยว และการกันพื้นที่
สาหรับนักท่องเที่ยวเล่นน้า ขาดแคลนวัสดุทาเรือและอุปกรณ์ประมง ปัญหาการไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่เรือ
เสียหาหรือจมลง เนื่องจาก ชาวเลส่วนหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนเรือโดยเฉพา ะเรือเล็ก นอกจากนี้การกาหนดเขต
อุทยานฯ และเขตประมงพาณิชย์ ทาให้เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพอีกด้วย
2.5 การคุกคามสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปัญหาการขาดความมั่นคงทางด้านจิตใจที่สืบเนื่องมาจากการถูกกดทับมายาวนานและปัญหาอคติชาติ
พันธุ์ในสังคมไทยที่ ยังไม่มีความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ยิ่งทาให้คุณภาพชีวิต
ของชนเผ่าต่างๆ เลวร้ายลง ผลักดันให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและยากจนในสังคมไทย
2.6 ความไม่ชัดเจนในเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม (วิถีชาวเล)
ปัญหาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขอ งชนเผ่าที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และพื้นที่สุสานของเผ่าที่กาลังถูกรุกรานแย่งชิง
จากรัฐและนายทุน เนื่องจากชุมชนมีพื้นที่จิตวิญญาณที่ใช้ร่วมกันและเป็นแหล่งรวมจิตใจของชุมชน แต่หลาย
ชุมชนกับถูกเอกชนรุกล้าหรือปิดกั้นทางเข้า
3. เส้นทางการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยเห็นชอบ
หลักการแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและได้มอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมองภาพรวมเรื่องที่อยู่อาศัย การทามาหากิน การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
การแก้ปัญหาสัญชาติ การส่งเสริมด้านการศึกษา การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ การส่งเสริมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเล การส่งเสริมชุมชน การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทางานของเครือข่ายชาวเล
และที่สาคัญที่สุดคือการพิจารณากาหนดพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์
1. มาตรการฟื้นฟูระยะสั้น ดาเนินการภายใน 6-12 เดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.1 การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดทาโฉนดชุมชนเพื่อเป็นเขต
กระทรวงมหาไทย (มท.)
สังคมและวัฒนธรรมพิเศษสาหรับกลุ่มชาวเล โดยให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่อยู่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
อาศัยของชุมชนผ่านภาพถ่ายทางอากาศและด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช้เอกสารสิทธิแต่
และสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เพียงอย่างเดียว และให้แต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อการพิสูจน์ที่ดิน
ชุมชนชาวเลเป็นการเฉพาะ
1.2 การใช้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมง หาทรัพยากรตามเกาะต่างๆ ได้
ทส.
และเสนอผ่อนปรนพิเศษในการประกอบอาชีพประมงที่ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มชาวเลในการเข้าไปทามาหากินในพื้นที่อุทยานและเขตอนุรักษ์อื่นๆ และกัน
(กษ.)
พื้นที่จอด ซ่อมเรือ เส้นทางเข้า-ออกเรือ เนื่องจากส่วนมากทับซ้อนพื้นที่เพื่อ การ
ท่องเที่ยว มีความขัดแย้งกันเป็นระยะ รวมถึงการควบคุมเขตการทาประมงอวน
ลากและอวนรุนให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างแท้จริง (รุกล้าเขตประมงชายฝั่ง)
1.3 การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ประกอบอาชีพหาปลา/ดาน้าทาให้เกิดโรคน้าหนีบ และการมีปัญหาด้านสุขภาพ

1. มาตรการฟื้นฟูระยะสั้น ดาเนินการภายใน 6-12 เดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.4 การช่วยแก้ปัญหาสัญชาติในกลุ่มชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชน
มท.
1.5 การส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
พร้อมกับจัดตั้งการศึก ษาพิเศษ /หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
เนื่องจากเด็กชาวเลออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ
1.6 การแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์และให้มองชาวเลอย่างมีศักดิ์ศรีมีความเป็น
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
มนุษย์
1.7 การส่งเสริมด้านภ าษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเลและสนับสนุน
วธ.
งบประมาณจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนภาษาวัฒนธรรม
ศธ.
ในชุมชน ส่งเสริมให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมชาวเลในหลักสูตรสามัญส่งเสริม
ชมรมท้องถิ่นในโรงเรียน เช่น ชมรมภาษา ชมรมร็องแง็ง ส่งเสริมการใช้สื่อที่
หลายหลาย สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อสมัยใหม่ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน
เป็นต้น
1.8 ชุมชนที่มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ขอให้ภาครัฐดาเนินการแก้ไขปัญหา กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ต่างๆ และส่งเสริมชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
1.9 การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการทางานของเครือข่ายชาวเล ให้
พม.
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและให้มีงบประมาณส่งเสริม “วันนักพบวัฒนธรรมชาวเล ”
วธ.
เพื่อจัดกิจกรรมและการพบปะแลกเปลี่ยน (ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ) โดย
ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธรหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยชุมชนขอเป็นหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
2. มาตรการการฟื้นฟูในระยะยาว ดาเนินการภายใน 1-3 ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ
2.1 พิจารณากาหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษที่เอื้อต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ทส.มท.พม.ศธ.วธ.
ลักษณะสังคมวัฒนธรรมจาเพาะ
ต่อมาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้
ศึกษาและ จัดทารายงานของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
เข้มแข็ง : กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เสนอ ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2559 เพื่อส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดาเนินการ โดยมีข้อเสนอดังนี้
ภายในระยะเวลา 3 เดือน เร่งรัดการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลวันที่ 2
มิถุนายน 2553 โดยให้มีคณะกรรมการอานวยการฯ ชุ ดใหม่ เพื่อเสนอนโยบาย แผนงาน ให้คาแนะนาให้การ
สนับสนุน และร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ฯลฯ งานหลัก
ในช่วงแรก คือ เร่งแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาเรื่องการทามาหากินให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม
(การทามาหา กินโดยการประมงและการส่งเสริมอาชีพทางทะเลและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
)
แก้ปัญหาเรื่องสถานะทางทะเบียนราษฎร์ และแก้ปัญหาด้านการศึกษา/สาธารณสุข
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ผลักดันการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่จะส ร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม ขยายผลเรื่องการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น
ชุมชนกะเหรี่ยง ซึ่งมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่ทากิน และปัญหาคุณภาพชีวิต
ภายในระยะเวลา 1 ปี ทบทวนและผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2558- 2560 ) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นการยกระดับให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นในสังค ม สร้างเสริมให้กลุ่มชาติ
พันธุ์มีความมั่นคงในชีวิต และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงของประเทศได้ต่อไป
4. โอกาสและความท้าทายของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวเลในทศวรรษ 70
1) การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแนว
ทางการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งโลกได้ให้ความสาคัญ รัฐบาลไทยก็ดาเนินการให้ความสาคัญตาม
หลักความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาของรัฐ โดยไม่มีการทิ้งใครไว้เบื้องหลัง รัฐบาลยึดแนวทาง
หลัก คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในเงื่อนไขความรู้ และความยั่งยืน
บนความพอดี เข้าใจตนเอง รู้ตนเอง ไม่หลงไปตามยุค หรือกระแสแปลกปลอม โดยร่วมกันในการรักษาวิถี
วัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะต้องถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับลูกหลานเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชนต่อไปในอนาคต
2) รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข
ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นอันตราย ต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” ดังนั้น การดาเนินการจัดทา “ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการคุ้มครอง
เขตพื้นที่ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ” เพื่อกาหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรม คล้ายๆ กับการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์
การใช้/ดูแลพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการใช้ประโยชน์ในแบบอื่นๆ จะช่วยให้ชาวเลมีตัวตนไม่ถูกลิดรอน
ทั้งวิถีชีวิต การทามาหากิน และอื่นๆ ทาให้เป็นที่ยอมรับกับสังคมและสังคมได้รู้จักตัวตนของชาวเลได้มากขึ้น
3) ความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ โดยอาศัย วัฒนธรรม /วิถีชีวิตของชุมชน ที่มีอยู่ร่วมดาเนินการและ ช่วยดูแลใน
ขับเคลื่อนการทางานต่างๆ ผ่านระบบที่ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างพลัง
ของชาวบ้าน ทาให้มีความภาคภูมิใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลของตนเองและชุมชน
4) การสื่อสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในปี 2561 รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยคานึงถึงความ
สมดุลและยั่งยืน สอ ดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ขององค์การการท่องเที่ยว
โลก (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
คุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอ ย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ถ้าหากมีการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษแล้วนอกจากจะช่วยรักษาวัฒนธรรม/วิถีชีวิตของชุมชนชาวเล
แล้วยั งเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะให้ประชาสังคมได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและสามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง
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