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ค าน า 

 

 นโยบายการพัฒนาประเทศ ที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 
ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นภัยคุกคามการด ารงอยู่ของวิถีวัฒนธรรม สิทธิในที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิในสัญชาติของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อชุมชนชายขอบ ได้แก่ ชาวเล คนไทยพลัดถิ่น และชุมชนที่ประกอบอาชพี
ประมงพื้นบ้าน “โครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและ
สิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จึงเกิดขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติกองทุนประชาธิปไตย หรือ UNDEF 
กับมูลนิธิชุมชนไท โดยด าเนินการน าร่อง 52 ชุมชน  6 จังหวัด ในสาม
ประเด็นปัญหาคือ การแก้ไขปัญหาที่ดิน การแก้ ไขปัญหาสิทธิชาติพันธุ์
ชาวเลและสิทธิของคนไทยพลัดถิ่น 
 โครงการนี้เพื่อให้คนชายขอบกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการยกระดับ
ความรู้ความสามารถหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้นโยบายหรือกฎหมาย
ของรัฐ สามารถสนองตอบหรือตระหนักถึงสิทธิของคนชายขอบได้ โดยใช้
กิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนาและการปฏิบัติจริง จนชุมชนชายขอบ
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปด าเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของ
พวกเขาให้ได้รับการคุ้มครอง ภายใตก้ฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ 
 เอกสารชุดความรู้เรื่อง “คนชายขอบจัดการตนเอง” จึงได้หยิบ
ยกพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นแนวทางที่องค์กร
ชุมชนต่างๆ สามารถน าไปเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนของตนเองได้ ผู้จัดท าขอขอบคุณ UNDEF ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุน
งบประมาณที่ท าให้เกิดโครงการนี้ ขอขอบคุณทุกชุมชน ที่ร่วมกันพัฒนาจน
เกิดรูปธรรมให้ชุมชนอ่ืนได้เรียนรู้ ถือเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับการพัฒนา
ชุมชนชายขอบในที่ต่างๆ  
 

คณะผู้จัดท า  
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สรุปเชิงบริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบ 

และสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ความเป็นมาและบริบทของโครงการ 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การสหประชาชาติกองทุนประชาธิปไตยหรือ UNDEF เป็นองค์กร
สนับสนุน กับมูลนิธิชุมชนไท ซึ่งเป็นองค์กรด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.
2561-2563 เพ่ือท าให้ชุมชนคนชายขอบเข้าใจสิทธิของตนเอง สิทธิ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถผลักดันให้
เกิดการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายได้ 
 

 ทั้งนี้นโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทย แม้จะเกิดผลดีในภาพรวม แต่ได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อการ
ด ารงอยู่ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิทธิในที่ดิน หรือสิทธิในสัญชาติ
ของบางชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนคนชายขอบในภูมิภาคอัน
ดามันของประเทศไทย ได้แก่ ชนชาติพันธุ์ชาวเล คนไทยพลัดถิ่น และ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน 
 

 การด าเนินงานตามโครงการจะเป็นการน าร่อง 52 ชุมชน 6 
จังหวัด ซึ่งด าเนินงานใน 3 ประเด็น คือ 1) การแก้ไขปัญหาที่ดิน
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และเชื่อมร้อยเป็น
เครือข่าย น าไปสู่การแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินและการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบสิทธิร่วมของชุมชน 2) 
การแก้ปัญหาสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายน าไปสู่การ
แก้ปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่ดิน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ใน
รูปแบบเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล 3) การแก้ปัญหาสิทธิคนไทย
พลัดถิ่น สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเชื่อม
ร้อยเป็นเครือข่าย สร้างความเข้าใจสิทธิและขั้นตอนในการขอรับรอง
สัญชาติไทย เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานเหมือนคนไทยทั่วไป 
 

 โดยใช้กิจกรรมเพ่ือด าเนินโครงการทั้งในระดับพ้ืนที่และ
นโยบาย เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนน าทั้งหญิงและชาย การ
ประชุมสัมมนาเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล การ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการรณรงค์นโยบายสาธารณะ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนคนชายขอบมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ 
และมีบทบาทส าคัญในการผลักดันนโยบายหรือกฎหมายและมีบทบาท
ในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

 เ พ่ื อบรรลุ ผลลั พธ์ ดั ง กล่ า ว  ต้ อ งท า ให้ ผู้ น า มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการบริหารจัดการรู้กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
เข้าใจเป้าหมายของงานโดยการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีพัฒนาต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีแกนน ารุ่นใหม่และแกนน าสตรีมาร่วม
ท างาน 
 

พื้นที่ด าเนินงาน 
 

 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
ริมฝั่งอันดามัน กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งอาศัย
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อยู่เดิมและไม่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยใน 6 จังหวัด รวม 52 ชุมชน 
ได้แก่ กระบี่ 6 ชุมชน พังงา 12 ชุมชน ภูเก็ต 15 ชุมชน ประจวบคีรีขันธ์ 
8 ชุมชน ระนอง 9 ชุมชน และสตูล 2 ชุมชน ในชุมชนเป้าหมายนี้
จะต้องให้ความส าคัญกับบทบาทของสตรีและเยาวชน ที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือน ให้มีบทบาทส าคัญในการสะท้อนเรื่องราว สื่อสารในมุมมองที่
แตกต่าง และจะกลายเป็นแกนน าส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สตรีเป็นบุคคลที่อยู่เติมเวลาในชุมชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน จึง
มักจะตกอยู่กับสตรี ตลอดจนประสานงานกับรัฐและภาคีต่างๆ ดังนั้น
การยกระดับศักยภาพแกนน าผู้หญิงเท่ากับเป็นการเร่งปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนให้เร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ผลลัพธ์ที่ 1 ชุมชนคนชายขอบมีความเข้มแข็ง สามารถ
จัดการตนเองได้ ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้นโยบาย
และ/หรือ กฎหมายของรัฐสามารถถ่ายโอนไปสู่ภาคปฏิบัติ ที่
ตระหนักถึงสิทธิของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ผลงานด้านการเพ่ิม
ความสามารถของแกนน าชุมชน เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและเครือข่ายเข้าใจ
สิทธิของชุมชน สามารถจัดกระบวนการของชุมชน  มีความรู้
ความสามารถความพร้อมในการเข้าร่วมเจรจากับหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งสามารถถ่ายถอดสื่อสารสู่ผู้คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่การจัดอบรม การสัมมนา เสวนา การ
ประชุม เป็นต้น 

 การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน า ให้มีความรู้
เรื่องสิทธิชุมชน กฎหมายและนโยบายต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ ตลอดจนความรู้เทคนิคต่างๆ ที่
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จ าเป็น เช่น อบรมด้านการสื่อสาร การจัดท าและ
ประมวลข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอน
การยื่นค าขอของคนไทยพลัดถิ่น  เป็นต้น โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือแกนน าทั้ง 52 ชุมชน ที่มี่บทบาทใน
การขับเคลื่อนงานในชุมชน โดยมีการจัด 3 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมรวม 150 คน ซึ่งในจ านวนที่มีแกนน าที่เป็น
สตรีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ท าให้แกนน ามีความรู้ ความ
เข้าใจกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับป่าชายเล่น 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสัญชาติ ความรู้และเทคนิคในการ
สื่อสาร การจัดท าข้อมูลประวัติศาสตร์และผังตระกูล 
เป็นต้น ท าให้แกนน ามีความมั่นใจในการประสานงาน
กับภาคราชการและภาคีพัฒนาต่างๆ และยังสามารถ
สื่ อสารให้กับคนในชุมชนเข้ า ใจปัญหา เข้ า ใจ
กระบวนการท างานมากขึ้น สามารถจัดท าข้อมูลและ
ผังเครือญาติ ตลอดจนสามรารถจัดท าการสื่อสารได้
โดยชุมชนเอง มีสื่อได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

  ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมความรู้ ให้กับ
ชุมชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลน นอกจากจะให้
ความรู้เรื่องกฎหมายและนโยบายแล้ว วิทยากรยังมี
การระดมความคิดเห็นเรื่องกติกาชุมชน เพ่ือน าไปเป็น
เงื่อนไขในการปกป้องสิทธิชุมชน การฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรในระยะยาว รวมทั้งเป็นมาตรการในการ
ป้องกันไม่ให้ผู้มีอิทธิพลบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนอีกด้วย 
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สรุปสาระหลัก คือ 1) มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือป่า
ชายเลนเป็นการเฉพาะโดยให้มีกลุ่มผู้หญิงและเยาชน
เข้าร่วม 2) การตัดฟันไม้หรือเก็บผลอาสินเพ่ือการใช้
สอยในวิถีชีวิตวัฒนธรรมต้องค านึงถึงการอนุรักษ์ 3) 
การตัดฟันต้นไม้หรือเก็บอาสินทุกครั้งจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 4) ให้แต่ละพ้ืนที่
ออกกติกาในรายละเอียด เช่น การหาหอย ปู ปลา 
หน่อไม้ เห็ด ฯลฯ ได้ในช่วงเดือนไหน โดยผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน 5) มีการติดป้ายประกาศ รวมทั้ง
ท าพิกัดแผนที่ ให้ชัดเจน 6) เผยแพร่ เ พ่ือชุมชน
ใกล้เคียงที่ใช้พ้ืนที่ร่วมกันท าตามกติกาที่ก าหนดด้วย 
7) มีการประสานหารือกับท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ป่าชาย
เลน 8) จัดท าแผนในการปลูกป่าหรืออ่ืนๆ ร่วมกัน9) 
ให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ เช่น 
การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การส่งเสริมภูมิปัญญา
ชุมชน ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ จะท าให้ชุมชนมี
ความเข้าใจมากขึ้น น าไปสู่การร่วมกันก าหนดภารกิจ
เป้าหมาย ในการปกป้องสิทธิของชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 การจัดเวทีเสวนา ประชุมสัมมนา เป็นการจัดเวที
เ พ่ือให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมก าหนด แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ภาคีพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ภาค
และระดับประเทศ ทั้งเนื้อหาเฉพาะเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ 
และแนวทางการพัฒนาโดยรวม โดยมีการจัดทั้งหมด 
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25 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน เช่นการประชุม
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชาวเล การแก้ปัญหาการคืน
สัญชาติ ปัญหาที่ดินของคนไทยพลัดถิ่น และการ
สัมมนาเกี่ยวกับการก้าวไปสู่การจัดการที่ดินใน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ร่วม เป็นต้น 

 

  กิจกรรมดังกล่าวท าให้ชุมชนเข้าไปมีบทบาท
ส าคัญในการแก้ปัญหาของตนเองร่วมกับภาคีพัฒนา
ต่างๆ รวมทั้งภาครัฐอย่างเท่าเทียมและเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา สร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ เกิดแผนปฏิบัติการร่วม ที่
สามารถน าไปด าเนินงานในพ้ืนที่ได้จริง รวมทั้งจัดให้มี
เวทีรณรงค์ จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
สาธารณะ โดยมีการสื่อสารให้สังคมได้รับทราบ เช่น
การจัดงาน “วันพบปะชาวเล” เป็นต้น ตลอดจนการ
เข้าไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการน าปัญหาชอง
ชุมชนผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

 การขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เกิดคณะท างานในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน และภาคีพัฒนา
ต่างๆ ทั้งในระดับพ้ืนที ่จังหวัด และระดับประเทศ รวม 
16 คณะ ท าให้ชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนผู้เดือดร้อนได้มี
บทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา ตรงกับสภาพ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะท างาน
แก้ไขปัญหาระดับประเทศ ประกอบด้วย คณะท างาน
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เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทีดิน คณะท างานด้านกฎมาย 
คณะท างานที่กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น ได้เปิด
โอกาสให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนมีส่วนร่วมในระดับ
นโยบาย และยังเป็นการยกระดับศักยภาพของตัวแทน
ให้สูงขึ้น 

 

ผลลัพธ์ที่ 2  ชุมชนกลุ่มชายขอบสามารถด าเนินการต่างๆ 
เพื่อปกป้องสิทธิให้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและนโยบายที่
บังคับใช ้

1) ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการมีผู้แทนจากชุมชน
เป้าหมายทั้ง 52 พ้ืนที่ ทั้งชุมชนชาวเล คนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มที่มี
ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเชิงปฏิบัติการด้านต่างๆ ทั้งความรู้ด้านกฎหมาย การสื่อสาร
สาธารณะ ด้านสิทธิชุมชน การจัดท าข้อมูล ท าให้ชาวชุมชนได้มีการ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้ประสบการณ์
ไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน เป็นปฏิบัติการแบบปรึกษาหารือ ที่
สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนแต่ละด้าน ท าให้ชุมชนมีความพึง
พอใจและน าความรู้ไปท างาน เพ่ือปกป้องสิทธิของพวกเขาให้ได้รับการ
คุ้มครองภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่บังคับใช้ได้จริง เช่น การจัดท า
ข้อมูลและผังเครือญาติ น าเป็นหลักฐานในพิสูจน์เพ่ือปกป้องสิทธิใน
ที่ดิน การอบรมเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนการยื่นค าขอของคนไทยพลัด
ถิ่น การฝึกการจัดท าสื่อที่สามารถน าผลงาน ปัญหาของตนเองสื่อสาร
ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ เป็นต้น 

2) ผลงานเชิงประจักษ์ กรณีคนไทยพลัดถิ่นที่เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนการยื่นค าขอของคนไทยพลัดถิ่น ท าให้
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ชาวบ้านไม่เพียงเข้าใจสิทธิความเป็นคนไทยมากข้ึนเท่านั้น แต่ยังทราบ
และสามารถและด าเนินการ เพ่ือขอคืนสัญชาติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ได้ มีความมั่นใจในการด าเนินงาน และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ผู้อ่ืนได้อีกด้วย ท าให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับการคืนสัญชาติไทยได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และยังสามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกับภาคีพัฒนาต่างๆ ได้ 

3) ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาด้านที่ดิน 
จากการฝึกอบรมทั้งด้านสิทธิ และด้านกฎหมาย ท าให้ชาวบ้านที่มี
ปัญหาด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยมีความเข้าใจข้อจ ากัดทางกฎหมายและ
มองเห็นโอกาสในการพัฒนา สามารถสร้างเป้าหมายร่วมของการแก้ไข
ปัญหาในลักษณะของ “กรรมสิทธิ์ร่วม” หรือโฉนดชุมชน และมีความ
พร้อมที่จะร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนให้เป้าหมายประสบผลส าเร็จ 
ครอบคลุมทุกจังหวัดเป้าหมาย และทุกชุมชนที่อาศัยอยู่บนที่ดินของรัฐ
หรือที่ดินสาธารณะ 

 ส่วนชาวชุมชนที่มีปัญหาถูกไล่ที่ หรือมีกรณีพิพาทกับ
เจ้าของที่ดินทั้งรัฐและเอกชน ก็สามารถน าความรู้จากการอบรมพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่นความรู้จากการจัดท าข้อมูล และผังเครือญาติ 
เช่น ชาวเลราไวย์ ชาวเลทับตะวัน เป็นต้น รวมทั้งยังได้รับการนหนุน
เสริมช่วยเหลือในการต่อสู้ทางคดีจากเครือข่ายชุมชนด้วยกัน จาก
องค์กรสนับสนุน ท าให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมีขวัญก าลังใจในการ
ต่อสู้ 

4) ในกรณีของชาวเล ซึ่งเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการ
ท่องเที่ยวของรัฐ และการประกาศเขตอนุรักษ์ ก็ได้มีการยกระดับ
พัฒนาศักยภาพความรู้ ความเข้าใจของแกนน า มีการสื่อข้อมูลข่าวสาร
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สู่สาธารณะ ท าให้สังคมมีความเข้าใจชาวเลมากขึ้น จนน าไปสู่การตั้ง
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโดยรัฐ และยังมีการสนับสนุนจากองค์กร
พัฒนาต่างๆ ในการยกระดับไปสู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ที่ท ากินและ
ระบบต่างๆ ในลักษณะของ “เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์
ชาวเลและชนเผ่าพื้นเมือง” 
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พลงัชี้ขาดการแกป้ญัหาทีด่นิคนล าเลยีง? 

 

ก่อนจะมาเป็นล าเลียงในวันนี้ 
 จากพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ฉบับที่  2 ลงวันที่  20 เมษายน ร.ศ.109 (พ.ศ.2433)           
คราเสด็จประพาสแหลมมลายูระบุว่า ล าเลียงเป็นหนึ่งในสี่ของ “เมือง
ตระ” หลังจากรวมเมืองตระกับเมืองระนองด้วยกันเป็นจังหวัดระนอง 
ตั้ง “เมืองตระ” เป็นอ าเภอกระบุรี โดยให้ตั้งล าเลียงเป็นต าบลขึ้นในปี 
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พ.ศ.2440 ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน โดยมีนายแดง ดับทุกข์ เป็นก านัน
คนแรก จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่า ล าเลียงมีการรับรองสถานะ
ความเป็นชุมชน หมู่บ้าน จากทางราชการมาตั้งแต่ พ.ศ.2440  
 ชื่อ “ล าเลียง” สันนิษฐานว่ามาจากชื่อ ล าน้ า ที่มีความส าคัญ
ต่อวิถีชีวิตของคนสมัยนั้น ซึ่งใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า จากฝั่งอันดา
มันล่องตามแม่น้ ากระบุรีเข้าสู่คลองล าเลียง เพ่ือตัดข้ามเทือกเขา ลงสู่
แม่น้ าสวี ออกทะเลอ่าวไทยท่ีจังหวัดชุมพร 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2469 ขุนระนังนิติการ นายอ าเภอกระบุรี ได้
น าช้างหลายเชือกมาเลี้ยง และประกาศให้ที่ดินบริเวณนั้น (ม.2/ม.3/ม.
5 ในปัจจุบัน) เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทับที่ซึ่ง
ราษฎร์อาศัยมาก่อน และนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา การถือครองที่ดิน
ในต าบลล าเลียง ที่คาราคาซังมาจนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อได้สืบสาวราวเรื่องพบว่า ผู้คนอาศัยอยู่ในล าเลียงมานาน
กว่าร้อยปี เริ่มแรกมีชุมชนชาวมอญอาศัยอย่าก่อน โดยท าอาชีพเผา
ถ่านขาย แต่ก็มีคนไทยอาศัยอยู่ด้วย 8 ครอบครัว อยู่มาคนมอญย้าย
ครอบครัวออกไป คนไทยที่อาศัยอยู่เดิมก็ชักชวนญาติ เพ่ือนบ้านจาก
หมู่บ้านอ่ืนที่ไกลจากทะเลให้เข้ามาอยู่แทน เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ใกล้ทะเล 
สะดวกต่อการท ากิน ถัดจากทะเลขึ้นมาก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ระก า หวาย กล้วย ฯลฯ รวมทั้งมี
สัตว์ป่าชุกชุม ไม่ว่าเป็นหมูป่า ไก่ป่า เก้ง กวาง เม่น หมี ฯลฯ ส่วนพื้นที่
ติดทะเลประกอบด้วยป่าจาก และป่าชายเลน ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สัตว์น้ าทางทะเล 
 ชาวบ้านล าเลียงยึดอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ท าไร่ ปลูก
ข้าวไว้กิน หาปู หาปลา เอาผลผลิตจากหมู่บ้านไปแลกกับสินค้าที่จ าเป็น
จากพ่อค้าในเมือง มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย รายจ่ายน้อยและอีกอาชีพหนึ่ง
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ที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน คือ อาชีพที่เกิดจากป่าจาก เช่น การเย็บจาก 
เคี้ยวน้ าตาลจาก ตัดใบจากสูบกับยาเส้น ตลอดจนการท าขนมต่างๆ และ
ต้นจากยังเป็นแหล่งอนุบาลที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ท าให้ชาวล าเลียงมี
สัตว์ทะเลกินตลอดปี และยังเป็นรายได้อีกด้วย 
 การประกาศหมู่ที่  2 , 3 , 5 ซึ่งเป็นพ้ืนที่บนดอนเป็นพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ของนายอ าเภอกระบุรี เพ่ือเลี้ยง
ช้างในครั้งนั้น ไม่มีหนังสือแจ้งให้ราษฎร์รู้อย่างชัดเจน อีกท้ังพ้ืนที่ก็ไม่
ชัดเจน ทั้งๆ ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เต็มพ้ืนที่แล้ว พอเลิกเลี้ยงช้าง ชาวบ้านก็
น าควายมาเลี้ยง 3 ฝูง (นายน้อย นายจั่ง และนางหมาหีต) ส่วนชาวบ้านก็
มีวิถีท าไร่เลื่อนลอย หมุนเวียน กลับไปกลับมา 2-3 ปี ก็กลับมาท าใหม่ใน
ที่เดิม ก็ท าให้พ้ืนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ แต่เมื่อทางการมีค าสั่ง
ให้เลิกท าไร่เลื่อนลอย เลิกเลี้ยงควาย ก็ต้องย้ายไปที่อ่ืน แล้วส่งเสริมให้มี
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น นี่คือสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้วิถีคนล าเลียงเปลี่ยนไป 
 ส่วนวิถีริมทะเลซึ่งเต็มไปด้วยป่าจากนั้น บริเวณใกล้ๆ ชาวบ้าน
จะปลูกข้าวไว้กิน แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
ดินเค็ม ข้าวไม่ออกรวง ท าให้ต้องเลิกปลูกข้าวไปในที่สุด เหลือเพียงป่า
จาก ซึ่งชาวบ้านใช้วิถีแบ่งกัน ท ากินแบบวิถีไม่มีการปักเขตแดน บาง
แปลงก็แบ่งกันตามร่องน้ า ไม่มีความขัดแย้งเพราะต่างก็พ่ึงพาอาศัยกัน 
การหาอยู่หากินในป่าจากก็เป็นอยู่อย่างพอเพียง สานเข่ง เคี้ยวน้ าตาล
จาก โดยมีพ่อค้ามารับผลผลิตบริเวณถนนสายหลัก 
 การใช้ประโยชน์จากป่าจากก็ค านึงถึงความสมดุลทางธรรมรา
ชาติ เลือกตัดเฉพาะต้นที่ได้ขนาด เพราะชาวบ้านตระหนักดีว่า ป่าจาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ริมคลองช่วยป้องกันการกันเซาะฝั่งได้ อีกท้ังยังเป็น
ที่วางไข่ปูเปี้ยว เป็นต้น ซึ่งสัตว์น้ าเหล่านี้ก็กลับมาเป็นอาหาร และ
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รายได้ของชาวบ้าน เพราะเป็นประมงพ้ืนบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เช่น ไซ ลอบ เบ็ด ฯลฯ 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ทางการโดยกรมอุทยาน / ป่าชายเลน 
ได้ประกาศบริเวณป่าจากทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ต าบลล าเลียง และ
ต าบลน้ าจืด ตลอดแนวแม่น้ ากระบุรี ซึ่งชาวบ้านหากินอยู่เดิม เป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ล าน้ ากระบุรีและนี่คือปัญหาชุดที่ 2 ของพ่ีน้องล าเลียง 
ที่หากินกับป่ากว่าร้อยครอบครัว ท าให้ชุมชนกังวลต่อผลกระทบและ
ความไม่มั่นคงในอยู่อาศัยและอาชีพ ซึ่งบรรพบุรุษสืบทอดกันมา
ยาวนานกว่าร้อยปี 
 

เมื่อคนทุกข์ลุกขึ้นสู้ 
 จากการประกาศหมู่ที่ 2 , 3 , 5 เป็นพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ใน
ปี พ.ศ.2469 และการประกาศเขตอุทยานในปี พ.ศ.2542 ส่งผลให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลล าเลียงได้รับผลกระทบไม่มีความมั่นคงใน
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน โดยแบ่งเป็นประเภทที่ได้รับผลกระทบจาก
การประกาศเป็นที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ครัวเรือนที่
คาบเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ในหมู่ที่ 2  , 3 , 5 พ้ืนที่ข้างเคียง
ต่อเนื่องกับที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตอุทยานบริเวณริมทะเล ท าให้ชาวบ้านที่หากินตามวิถี
ธรรมชาติได้รับผลกระทบ 
 

 ซึ่งการแก้ปัญหาของภาครัฐเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ได้มี
การออกเอกสาร สค.1 ให้กับชาวบ้านบางส่วน และปี พ.ศ.2500 ก็ออก
เอกสาร น.ส.3 ให้กับชาวบ้าน แต่ก็เพิกถอนบางราย โดยให้เหตุผลว่า 
ที่ดินที่ออกให้คาบเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ ท าให้สภาพปัจจุบัน
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ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ถือครองที่ดินทั้ง สค.1 น.ส.3 และอยู่แบบไม่มี
เอกสารอะไรเลย ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ในปี พ.ศ.2540 อบต.ร่วมกับก านันต าบลล าเลียง 
ได้มีความพยายามด าเนินการให้มีการยกเลิกสภาพ โดยผลักดันให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยและท ากินได้อย่างมั่นคง ถัด
มาในปี พ.ศ.2549 ชาวบ้านได้รวมตัวกันเรียกร้องความเป็นธรรมต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิที่มี พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง เป็น
ประธาน เพ่ือให้มีการส ารวจแนวเขต พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ และ
ออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้าน 
 ต่อมาจังหวัดระนอง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา
การครอบครองที่ดินของราษฎร์ หมู่ 2 , 3 , 5 ต าบลล าเลียง ที่เกิดจาก
การผลักดันของกลุ่มสิทธิชุมชนต าบลล าเลียง ซึ่งการท างานเกิด
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงได้ความเห็นต่อแนวทางการแก้ไข โดยที่
สาธารณะประโยชน์ที่ชาวบ้านท ากินมายาวนาน จ านวน 1,246 ไร่ ให้ 
อบต. มีมติถอนสภาพ และเสนอให้เป็นเขตปฏิรูปเพ่ือการเกษตรกรรม 
และกันพ้ืนที่ให้เป็นสภาพป่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 
1,108 ไร่ ให้ด าเนินการขึ้นทะเบียน น.ส.ล. 
 จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และ
กลุ่มสิทธิชุมชนต าบลล าเลียง ได้ประชุมทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพราะมีข้อเท็จจริงว่า ชาวบ้านควรได้รับสิทธิในที่ดินในรูป
เอกสารสิทธิ จึงมีมติให้ อบต.ล าเลียงอนุมัติงบประมาณให้จังหวัด 
ด าเนินการออก น.ส.ล. ในพ้ืนที่ 1,108 ไร่ และในปีถัดมา กลุ่มสิทธิ
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ชุมชนต าบลล าเลียงร่วมกับทุกภาคีดังกล่าว จัดประชุมชาวบ้านก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยประกาศแต่งตั้ง คณะท างานแก้ไขปัญหาสิทธิ
ชุมชนที่ดินท ากิน และท่ีอยู่อาศัยองราษฎร์ หมู่ที่ 2,3,5 ขึ้น มีการจัดท า
ฐานข้อมูลรายแปลงเพ่ือนน าไปสู่ข้อเสนอในการแก้ปัญหา 
 

จากข้อเท็จจริงสู่ข้อเสนอของชุมชน 
 จากการท างานของคณะท างานแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินท ากิน 
และที่อยู่อาศัยของราษฎร์ หมู่ที่ 2 , 3 , 5 สรุปเป็นข้อเสนอทางการ
ปฏิบัติและข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ 

1) ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยในเขตสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
ชาวบ้านอาศัยมาก่อนจ านวน 1,355.32 ไร่ (บางส่วนได้
ออกเอกสารสิทธิแล้ว) ส่วนที่เหลือให้เร่งตรวจสอบเพ่ือ
ออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้าน 

2) ที่ดินซึ่งถูกอุทยานล าเลียงกระบุรีและป่าชายเลนที่ 11 
ประกาศทับที่ท ากิน จ านวน 37 ครอบครัว (รวม 36 
แปลง 1,204 ไร่เศษ) ให้รัฐรังวัดและออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวงในที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
คณะท างานและผู้เดือดร้อนได้ท าประชาคมและมีมติ
ให้กันไว้เป็นป่าสวนกาญจนาภิเษก จ านวน 1,108 ไร่ 

3) ที่ท ากินบริเวณป่าจากริมทะเล ซึ่งรัฐประกาศเป็นที่
อุทยาน ชุมชนขอเสนอจัดเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมหรือโฉนด
ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีท ากินที่เป็นมาตั้งแต่อดีต 
และเรื่องนี้กลุ่มสิทธิชุมชนต าบลล าเลียงได้น าเรื่องไป
เรียกร้องร่วมกับขบวนประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
(Pmove)  
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เสริมพลังชุมชนสู้ปัญหาที่ยังไม่ยุติ 
 จากประวัติการต่อสู้เพ่ือความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท า
กินต าบลล าเลียง พบสิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ ทุกภาคีพัฒนาใน
พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนที่มีการร่วมมือกันเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน ได้รวมตัวกันเป็น “กลุ่มสิทธิ
ชุมชนต าบลล าเลียง” ขึ้น ผนึกทุกภาคส่วนจัดตั้งเป็น “คณะท างาน
แก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย” เพ่ือขับเคลื่อนงานทั้ง
ทางปฏิบัติและเชิงนโยบาย 
 การต่อสู้ อันยาวนานก็ท าให้ เห็นผลส าเร็จได้ระดับหนึ่ ง 
กล่าวคือ มีระบบข้อมูล มีภาคี และมีแนวทางข้อเสนอในการแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นพลังส าคัญในการท าให้รัฐต้องหันมาแก้ปัญหากับพ่ีน้อง เช่น มี
การออกเอกสารสิทธิ เพ่ิมขึ้น แม้ว่ายังไม่ทั้งหมด มีการรวมพลังกับ
ภาครัฐในการท ากิจกรรมพัฒนาร่วมกัน เช่น ร่วมกับอุทยานและป่าชาย
เลนที่ 11 ท าการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 กระนั้นก็ตามพ้ืนที่ป่าจาก ซึ่งราษฎร์ท ากินมาช้านานและถูกรัฐ
ประกาศเป็นเขตอุทยานล าน้ ากระบุรี เมื่อปี พ.ศ.2542 นั้น ในปี พ.ศ.
2549 รัฐก็น าหลักมาแสดงเขต เอาป้ายมาติด พร้อมมีข้อห้ามต่างๆ เช่น 
ห้ามตัดไม้ทุกชนิด ทั้งท าฟืนและใช้สอย ห้ามไม่ให้เค้ียวตาลจากในพ้ืนที่ 
ห้ามบุกรุกเพ่ิม ห้ามเปลี่ยนมือ ห้ามเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่  
 สภาพข้อเท็จจิรงก็คือในปี พ.ศ.2553 ชุมชนผลักดันให้มีการ
ส ารวจข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมหรือ
โฉนดชุมชนและน าเสนอเชิงนโยบายร่วมกับ Pmove ดังได้กล่าวไว้แล้ว 
แต่ในทางปฏิบัติยังมีชาวบ้านบางส่วนลอบตัดไม้ใหญ่ และเคี้ยวตาลอยู่ 
ซึ่งการแก้ปัญหานี้ กลุ่มสิทธิชุมชนต าบลล าเลียง เน้นให้เกิดการเจรจา
กับทางการใช้หลักรัฐศาสตร์แทนที่จะน าหลักนิติศาสตร์มาใช้ 
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 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวทางกลุ่มเองก็อยู่ในระหว่างเสริม
พลังของภาคชุมชน สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ซึ่งในอดีตขบวนชุมชนใน
ต าบลมีการท ากิจกรรมเรื่องเมืองน่าอยู่  ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่ม
อาชีพต่างๆ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กองทุนหมู่บ้าน ทุกกลุ่มรวมตัวกัน
จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลล าเลียงในปี พ.ศ.2551 แต่สภาองค์กร
ชุมชนต าบลก็ยังไม่มีความเข้มแข็งที่จะเข้าไปเสริมหรือแก้ปัญหาส าคัญ
ของพ่ีน้อง นั่นคือความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินได้ โดยใน
ส่วนของพ่ีน้องที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินจึงได้รวมตัวกันในนาม “กลุ่ม
สิทธิชุมชนต าบลล าเลียง” เพ่ือเป็นแกนน าในการน าพาพ่ีน้องไปสู่ความ
มั่นคงในที่ดิน โดยการร่วมมือกับทุกภาคีในพ้ืนที่ 
 ปัจจุบันปัญหายังไม่ยุติ แต่ขบวนชาวบ้านเริ่มแผ่วลง โดยแกน
น าคนหนึ่งให้ข้อสังเกตว่า เป็นเพราะในระยะหลังไม่ค่อยมีกิจกรรที่ท า
ร่วมกัน ไม่ค่อยได้สุมหัวพูดคุยกัน ท าให้ชาวบ้านตามไม่ทันกับทิศทาง
ในการแก้ปัญหาที่ดิน ซึ่งมีความสลับซับซ้อน คงมีแกนน าเพียงไม่กี่คนที่
ร่วมต่อสู้ตั้งแต่ภาคปฏิบัติจนถึงระดับนโยบาย และที่ส าคัญชาวบ้านมี
ความรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็อยู่ได้ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน สภาพเช่นนี้ปล่อยไว้
นานไปก็ยิ่งท าให้ชุมชนอ่อนแอและไม่อาจรับมือกับปัญหาที่อาจประทุ
ขึ้นเมื่อไรก็ได ้
 “เราต้องหากิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีของคนในพ้ืนที่ แล้วโยง
ไปคุยเรื่องอ่ืนๆ” แกนน าคนเดิมตั้งข้อสังเกตต่อซึ่งหลายๆ คนก็เห็น
เช่นนั้น 
 ตอนนี้สภาองค์กรชุมชนต าบล ซึ่งเป็นเสมือนเสือหลับมานานก็
ได้มีการปรับกลไกลใหม่ มีกลุ่มสิทธิชุมชนต าบลเข้าร่วมด้วย ดังนั้นใน
อนาคตข้างหน้าก็สามารถใช้สภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินและทุกเรื่องได้ เพราะ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 
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พ.ศ.2551 ให้สิทธิชุมชนที่จะท าอะไรได้อย่างถูกต้อง เพราะมีกฎหมาย
รองรับ ท าให้มีสถานะเป็นที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานต่างๆ เช่นการปิดเวที
สาธารณะเพ่ือรังฟังความคิดเห็นต่อปัญหาของพ่ีน้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ.2551 มาตรา 21 (2) ได้ระบุเป็นภารกิจของสภาองค์กรชุมชนต าบล
อย่างชัดเจนว่า “สภาฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชน 
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน” 
 

 ตัวอย่างเช่น แทนที่ชาวบ้านจะมีข้อพิพาทกับอุทยานที่ละเมิด 
ข้อห้ามที่อุทยานประกาศห้ามไว้ ก็หันมาใช้สภาองค์กรชุมชนต าบลเป็น
เวทีในการร่วมกันสร้างกติกาชุมชน ในการใช้ประโยชน์ให้ท ากินได้ตามวิถี 
สามารถตัดไม้ได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องมีการปลูกทดแทน เป็นต้น แล้วพัฒนา
กติกานี้ให้เป็นธรรมนูญต าบล เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อุทยานป่าชายเลน มาร่วมรับรู้และตกลงร่วมกัน ซึ่งวิธีการ
แบบนี้ก็จะสามารถขจัดความขัดแย้งได้ ชาวบ้านก็สามารถท ากินได้ บน
พ้ืนฐานของการเคารพกติกาเดียวกัน หน่วยงานก็ไม่รู้สึกว่าตนเองถูก
ละเมิดข้อห้าม 
 ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ปัญหาบางส่วนได้รับการแก้ไขเป็นระยะ 
บางส่วนมีข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน แต่ทว่าปัญหายัง
ไม่ยุติ และอาจเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นการท าให้ชุมชนรับรู้ ตื่นตัว
มาท างานอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นพลังส าคัญในการทะลุทะลวงปัญหาได้
และเม่ือนั้นความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของคนล าเลียงก็จะ
เกิดข้ึน 
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แปรวิกฤตเป็นงานพัฒนาที่ท่าสัก 

 

 ชุมชนท่าสัก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นชุมชนประมง
พ้ืนที่บ้าน ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต บริเวณ
แยกทางหลวง 402 ก่อนถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ตรีท้าวศรีสุนทร 
ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับทะเล 
ด้านอ่าวภูเก็ต  ทิศตะวันตกติดกับคลองธรรมชาติและป่าชายเลน ส่วน
ทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชนและส านักสงฆ์ 
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 ท่าสักเป็นชุมชนมุสลิมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในการตั้งถิ่นฐาน 
แต่สันนิฐานว่า พ้ืนที่ต าบลป่าคลอกและต าบลไม้ขาวตอนล่าง มีชาวมุสลิม
ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายมาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงคาดว่า
เป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าสัก น่าจะเป็นลูกหลาน
ของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยประกอบอาชีพประมงเข้ามา
จอดเรือบริเวณทางทิศเหนือของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับ
ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ 
 จากค าบอกเล่าของชาวบ้านทราบว่าในปี พ.ศ.2527 พระสงฆ์
จากส านักสงฆ์พารา ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนได้มีการขุดลอกคลองแห่งนี้ เพ่ือ
ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งในขณะนั้นได้มีการตั้งเพิง
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีแล้วบางส่วน จนกระท้ังในปี พ.ศ.2529 ชาวบ้านมุสลิม
ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยก็เข้ามาสร้างเพิงพักและใช้พ้ืนที่นี้ท า
มาหากิน โดยการออกเรือหาปลา หาหอย ตั้งรกรากอย่างมั่นคงในเวลา
ถัดมาจนกลายมาเป็นชุมชนท่าสักในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันชุมชนท่าสักประกอบด้วย 108 ครัวเรือน ประชากร
ประมาณ 280 คน เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักกว่า
ร้อยละ 70 คือการประมง ตามมาด้วยรับจ้างทั่วไปและค้าขายเล็กๆ 
น้อยๆ 
 นายชัยทวี พันธ์ทิพย์ ประธานชุมชนท่าสัก ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า ค าว่า “ท่าสัก” ในอดีตเป็นท่าเรือของชาวประมงที่เข้ามาอาศัยใน
ยุคแรกๆ เพ่ือออกเรือหาปลา หอย ที่ส าคัญคือ “ตัวเคย” ที่ใช้ท ากะปิ 
บริเวณท่าเรือก็จะปลูกเพิงเพ่ือพักอาศัย หลบคลื่นลมไปด้วย จนกลาย
มาเป็นชุมชน ปัจจุบันที่ดินพ้ืนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าคลอก 
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เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดิน 

 หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงในที่อยู่
อาศัยของคนจนในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 25 ชุมชน ครอบคลุมทั้ง 3 
อ าเภอ โดยเป็นชุมชนที่อยู่ในป่าชายเลน 11 ชุมชน ที่ดินเอกชน 7 
ชุมชน กรมเจ้าท่า 2 ชุมชน ที่ราชพัสดุ 1 ชุมชน ที่สาธารณะประโยชน์ 
3 ชุมชน อบจ. 1 ชุมชน ชาวชุมชนจึงได้รวมตัวกันในนาม “เครือข่าย
สิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต” เรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการแก้ไข
ปัญหา เรื่องที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาของ 3  อ าเภอ รวมทั้งมีมติแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าชายเลน โดยชุมชนตั้ง
บ้านเรือนก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 จะผ่อนผันให้ให้ชาวบ้านอยู่ใน
พ้ืนที่ต่อไปได้ ส่วนที่อาศัยอยู่ หลังจากนั้นทางจังหวัดจะท าเรื่องขอผ่อน
ผันให้อาศัยอยู่ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขให้ชุมชนรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มี
การควบคุมกันเอง เพ่ือป้องกันการบุกรุกขยายพ้ืนที่โดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่ง
ชุมชนท่าสัก จะอยู่ในกรณีแรก คือ อยู่มาก่อน พ.ศ.2534 สามารถ
อาศยัอยู่ต่อไปได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2543 
และ 22 สิงหาคม พ.ศ.2543 จึงมีโอกาสพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความ
มั่นคงในรูปแบบโฉนดชุมชน ที่ขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายสิทธิคนจน
พัฒนาภูเก็ต (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต) 
รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยกิจกรรมพัฒนาต่างๆ 
 ชุมชนท่าสักก่อนมีการวางแผนพัฒนา สภาพพ้ืนที่จะเป็นป่า
ชายเลนเสื่อมโทรมสลับกับป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ถนนในชุมชนจะ
เป็นถนนลูกรังแคบๆ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีทางเดินถาวรใน
ชุมชน ระบบไฟฟ้า ต้องต่อพ่วงกันไม่มีระบบไฟฟ้าที่ถาวร ไม่มีระบบ
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น้ าประปาต้องซื้อจากรถขายน้ าใส่ถังเก็บไว้ใช้ ส่วนการบ าบัดน้ าเสีย จะ
มีการปล่อยน้ าทิ้งจากบ้านลงสู่ธรรมชาติ ไม่มีท่อระบายน้ า และระบบ
บ าบัดน้ าเสียในชุมชน มีขยะบริเวณชายฝั่งและป่าชายเลนทั้งที่เกิดจาก
ชาวชุมชนเองและไหลมากับน้ าเวลาน้ าขึ้นน้ าลง ส่วนการตั้งบ้านเรือจะ
เรียงรายไปตามถนนริมคลองและบริเวณริมทะเล 
 

วางแผนพัฒนาก้าวสู่ความม่ันคง 
 หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ชุมชนท่าสักเข้าร่วมกับเครือข่าย
สิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ท าให้แกนน าชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในการ
พัฒนาชุมชนมากขึ้น แล้วน าประสบการณ์มาพัฒนาชุมชนของตนเอง 
ตลอดจนการร่วมกันเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ดินในรูปแบบ 
“สิทธิร่วม” หรือโฉนดชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการอยู่
อาศัยและความมั่นคงในที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ตามมา โดยเริ่มจากการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นกองทุนพัฒนาที่อยู่
อาศัย เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงที่สนับสนุน
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. มีการระดมเงินออมทั้ง
เจ้าของบ้านและครอบครัวขยาย เก็บออมรายละ 50 บาทต่อเดือน 
และก าลังเตรียมการตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้าน ส าหรับเป็นสวัสดิการในการ
ประกอบอาชีพ และเพ่ืออุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ในอนาคต  
 กลุ่มออมทรัพย์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2550 สมาชิกเริ่มแรกเพียง 
48 คน เงินออม 2,400 บาท จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 มีสมาชิก 94 คน 
ทั้งสมาชิกที่เป็นเจ้าบ้านและลูกหลาน เด็กนักเรียน และมีจ านวน
สมาชิกและเงินออมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มออม
ทรัพย์ได้ยกระดับเป็น “กลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านและการ
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านท่าสัก-บ้านพารา” มีการต่อยอดกิจกรรม 
ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนา
อาชีพของชุมชน 
 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากชุมชนท่าสักส่วนใหญ่มีอาชีพท าการประมงมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการบ ารุง ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลจึง
เป็นภารกิจส าคัญ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือการท าบ้านปลา จาก
เครื่องมือประมงที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่นการน าอวนมาท าบ้านปลา การ
ปลูกป่าชายเลน พร้อมมีกฎระเบียบในการดูแลรักษา มีการเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิม ห้ามทิ้งขยะลงในทะเล การใช้อวนมาจับดักขยะ
ในทะเลและที่ขาดไม่ได้คือการณรงค์ให้มีการใช้เครื่องมือประมงที่ถูก
กฎหมาย กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงท าให้ชาวชุมชนท่าสักมีคุณภาพชีวิตที่
ดีเท่านั้น แต่เป็นการปูพ้ืนฐานส าคัญในการอยู่อาศัยอย่างมั่นคงใน
รูปแบบ “โฉนดชุมชน” ที่ก าลังผลักดันให้เกิดข้ึนอีกด้วย 
 

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อความม่ันคงของรายได้ 
 ถึงแม้ว่าการท าประมงจะเป็นอาชีพหลัก แต่ความสมบูรณ์ทาง
ทะเลเริ่มลดลง ส่งผลให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ชาวท่าสักจึงได้รวมตัวกัน
ท าวิสาหกิจชุมชนในหลากหลายรูปแบบโดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นฐาน 
เพ่ือให้เกิดรายได้เสริมแก่ชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเครื่องมือประมงที่ถูก
กฎหมาย ผลิตกล้าไม้ กลุ่มแปรรูปอาหารจากสัตว์ทะเล เป็นต้น และที่
ขาดไม่ได้คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 นายชัยทวี พันธ์ทิพย์ เล่าอีกว่า ด้วยเหตุที่ท่าสักมีธรรมราชาติ
ที่งดงามเชื่อมโยงจากเขา-สู่ทะเล มีความหลากหลาย “จากเขาพระแท
วถึงโหนลูกไม้” จึงเกิดแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขึ้น มีค าขวัญว่า 
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“เช้าขึ้นควนเที่ยงลงเล” เป็นการท่องเที่ยวแบบ “สวนสัตว์น้ าฟาร์ม
ทะเลชุมชน” ชมสันหลังมังกร ทั้งนี้ เราถือว่า แหล่งประมง ป่าชายเลน 
และวิถีชุมชน ล้วนเป็นแหล่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทั้งสิ้น ปัจจุบันกลุ่ม
ท่องเที่ยวของเราได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแล้ว (ปี พ.ศ.2562) 
 
เข้าสู่โครงการบ้านม่ันคง 
 หลังจากมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์และมีการร่วมกันท ากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ิมขึ้น ชุมชนก็มีข้อตกลงการอยู่อาศัยร่วมกัน โดยสมาชิก
จะต้องร่วมประชุมทุกวันที่ 11 ของเดือน ต้องไม่บุกรุกที่ดินเพ่ิม และ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนและธรรมชาติรอบๆ ชุมชน 
 ส าหรับการก้าวสู่บ้านมั่นคงนั้น หลักจากได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ก็ได้มีการส ารวจข้อมูลและสภาพภายในชุมชน ทั้งด้าน
กายภาพและปัญหาที่มีอยู่ โดยได้รับการหนุนเสริมจากเครือข่ายสิทธิ
ชุมชนพัฒนาภูเก็ต ในการจัดท าข้อมูลครัวเรือน ผังชุมชนในเบื้องต้น
และระบบการออมทรัพย์ หลังจากนั้นชุมชนต้องการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน เป็น 3 ประเภท คือ เพ่ือที่อยู่อาศัย 17 ไร่ครึ่ง พ้ืนที่อนุบาลสัตว์
น้ า 7 ไร่ครึ่ง พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลน 23 ไร่และท าเป็นรูปแบบโฉนด
ชุมชน โดยมีกติการ่วมกัน ห้ามบุกรุกเพ่ิม ห้ามท าลายระบบนิเวศน์และ
ห้ามซื้อขายกับบุคคลภายนอก 
 ในส่วนของพ้ืนที่ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น หลักจากที่ได้ข้อมูล
ครัวเรือน ก็มีการออกแบบร่วมกับสถาปนิกชุมชนจากสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน โดยมีการออกแบบผังชุมชนให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัย 
มีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม เรียกว่า “ระบบกลุ่ม
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ย่อย” ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยมีสมาชิกไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ โดย
กลุ่มท่ี 6 มีอยู่ 39 ราย เป็นกลุ่มที่รองรับครอบครัวขยาย 
 ส าหรับระบบสาธารณูปโภคนั้น มีการท าถนนสายหลักใน
ชุมชน ซึ่งเดิมเป็นหลุม เป็นบ่อ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ทางเดินเท้า 
ระบบบ าบัดน้ าเสียและท่อระบายน้ า การจัดท าศาลาอเนกประสงค์ 
และที่น่าสนใจก็คือ การปรับภูมิทัศน์ของแต่ละบ้าน โดยการปลูกพ้ืน
สวนครัว ท าให้บ้านและชุมชนมีความร่มรื่นและน่าอยู่อีกทั้งมีพืชผัก
บริโภคช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว ซึ่ งโครงการบ้านมั่นคงได้
ด าเนินการในปี 2533 ท าให้ชาวท่าสักมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึง
ปัจจุบัน 
 การพัฒนาที่ท่าสัก จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในแง่ของการ
ใช้เป้าหมายร่วม คือ ความมั่นคงในที่ดินและการอยู่อาศัยในสร้างความ
ร่วมมือจากชาวบ้าน จนเกิด “จิตอาสาชุมชน” ที่เสียสละเวลามา
พัฒนาชุมชนร่วมกัน ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เป็นการพัฒนาต่างเอ้ือและ
พ่ึงพาต่อกันระหว่างคนกับคน ทั้งไทยพุทธและมุสลิม คนกับธรรมชาติ 
โดยมีภาคีพัฒนาต่างๆ เข้ามาหนุนเสริม 
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แผนภูมิความสัมพันธ์ของขบวน 
ชุมชนบ้านท่าสัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแล
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาความ
มั่นคงในที่ดิน 

กลุ่ม 
ออมทรัพย ์

เข้าสู่โครงการ
บ้านมั่นคง 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน ์

- ปลูกป่า (พื้นที่อนุรักษ์) 
- กักเก็บขยะ 
- ท าซังเชือกบ้านปลา 
- สร้างกติการ่วม 
- การอนุบาลสัตว์น้ า 

- โฉนดชุมชน 
- ออกข้อตกลงร่วมกัน 
- จัดโซนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง
พื้นบ้านและการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน์ชุมชน 
ท่าสัก-บา้นพารา 

- จัดระบบที่อยู่อาศัยใหม่ให้
สอดคล้องกับ โซนกา ร ใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
- พัฒนาบ้าน 
- พัฒนาถนน 
- ระบบสาธารณูปโภค 
- ระบบภูมิทัศน์ชุมชน 
- ปรับภูมิทัศน์ชุมชน 

- แปรรูปอาหาร 
- เพาะกล้าไม้ 
- ท าเครื่องมือประมง 

- เช้าขึ้นควน เท่ียงลงเล 
- จากเขาพระแทวถึงโหน 
  ลูกไม ้
- ชมสันหลังมังกร อาชีพ 
  ประมงและป่าชายเลนและ 
  วิถีชุมชน 
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เส้นทางสู่ความมั่นคงของชาวเลราไวย์ 

 

ชุมชนชาวเลอุรักลาโว้ยท่ีราไวย์ 
 ชาวเลคือชนเผ่าที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ใน 5 
จังหวัดของประเทศไทย (สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) มีอยู่ 3 กลุ่ม
คือ มอแกลน ส่วนใหญ่อยู่ จ.พังงา , มอแกน  อยู่ที่พังงาตอนบนและ
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ระนอง , อุรักลาโว้ย อาศัยอยู่ จ.ภูเก็ต และกระบี่ ในอดีตจะใช้ชีวิตอยู่ใน
เรือใช้ชีวิตเรียบง่ายกับท้องทะเลมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน 
 ชาวเลได้ปักหลักปักฐานอยู่อย่างถาวร 43 ชุมชน มีประชากร
ประมาณ 14,000 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องประสบปัญหา 
ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ถูกกีดกันออกจากสิทธิการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าไม่ถึงบริการพ้ืนฐานจากรัฐ ขาดความม่ันใจ
และภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของตนเอง 
 ส าหรับในจังหวัดภูเก็ต ชาวเลอุรักลาโว้ย และมอแกน เข้ามา
อาศัยอยู่นานนับร้อยปี พบหลักฐานที่ยืนยันการตั้งถิ่นฐานมาแต่ดั้งเดิม
ของชาวเล เช่น จากข้อมูลทะเบียนบ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ นาง
เปลื้อง เกิดเมื่อปี พ.ศ.2445 อีกทั้งบริเวณชุมชนยังมีวัดสว่างอารมณ์ 
ซึ่งสร้างมานานกว่า 100 ปี มีการสร้างโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ไว้ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2456 และชาวเลสมาชิกในชุมชน เช่น นายถวิล  นายสน ซึ่ง
อายุกว่า 80 ปี ก็เคยเรียนที่นี่  นอกจากนี้ยังมีโบสถ์คริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ ซึ่งก่อตั้งโดยนักบวชชาวออสเตรเลีย สองสามีภรรยาชื่อ
เดวิดและโดลีน มาเผยแพร่ศาสนาตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นมอแกนและอุ
รักลาโว้ย ตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2500 จนสามารถพูดภาษาอุรักลาโว้ยได้ 
และได้สร้างโบสถ์เป็นศาสนสถานอีกด้วย 
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านเดินทางไปมาระหว่างหาด            
ราไวย์กับเกาะเฮ เกาะบอน และเกาะราชา เพ่ือไปปลูกข้าวไร่และท าสวน 
มีชาวบ้านบางส่วนอยู่ที่นั่นอย่างถาวรจนเป็นชุมชนใหญ่เพราะมีอาหาร
อุดมสมบูรณ์มาก ช่วงหนึ่งมีอหิวาต์ระบาดคนตายจ านวนมาก จึงย้าย
กลับไปอยู่เกาะสิเหร่และหาดราไวย์ ช่วงสงครามโลก ชาวเลล าบากมาก
เพราะออกทะเลไม่ได้ เมื่อเครื่องบินผ่านมาก็ต้องวิ่งหนีเข้าป่าไปอาศัย
ชั่วคราวบริเวณแหลมกา แล้วย้ายต่อไปที่บริเวณคลองหลาวโอน โดยจะ
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หลบภัยอยู่ เป็นระยะ เมื่อปลอดภัยก็จะกลับมาพักอาศัยอยู่ที่ เดิม 
จนกระทั่งสงครามยุติ สมัยก่อนชาวเลจะพุดภาษาไทยไม่ได้ ไม่คุ้นเคยกับ
ทางราชการ เมื่อเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีกากีมาก็มักจะวิ่งหนี 
 ปัจจุบันชาวเลในภูเก็ตมีถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นชุมชน 
เช่น ชุมชนสะป า ชุมชนหินลูกเดียว ชุมชนแหลมหลา ชุมชนสิเหร่  และ
ชุมชนราไวย์ เป็นต้น ข้อมูลนายถวิล หาดทรายทอง กลุ่มอุรักลาโว้ยที่
ชุมชนราไวย์ อายุกว่า 80 ปี เล่าว่าตนเองเกิดท่ีนี่ พ่อแม่ ปู่ยา ตายาย ก็
เกิดที่นี่ ปู่ของนายถวิลเป็นหัวหน้าเผ่า (ครูหมอโต๊ะอาหงิน) มีหลุมฝัง
ศพของหัวหน้าเผ่าและภรรยาฝังที่ป่าช้าด้วย 
 

ต่อสู้เพื่อความม่ันคงในที่ดิน 
 จากหลักฐานต่างๆ พบว่าชาวเลอุรักลาโว้ย เข้ามาอาศัยบริเวณ
หาดราไวย์มานานกว่า 300 ปี ก่อนที่จะมีการออกเอกสารสิทธิให้กับ
นายทุนในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตามทะเบียนบ้านนางเปลื้อง 
หรือการตั้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทั้งยัง
ปรากฏหลักฐานวีดีทัศน์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม
ชาวเลหาดราไวย์ ที่อาศัยอยู่ประมาณ 40 ครัวเรือนในปี พ.ศ.2502 แต่
ทว่าในเวลาต่อมาที่ดินซึ่งชาวเลอาศัยอยู่เดิมก็เปลี่ยนมือเป็นของ
นายทุน จนท าให้ชาวเลไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ถูกเอกชนอ้าง
สิทธิในที่ดินซึ่งพอล าดับเหตุการณ์ได้ดังนี้ 
 พ.ศ.2520 จ.ภูเก็ต ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 50 
ไร่ เพ่ือให้ชาวเลอยู่อาศัยตามการเสนอขอใช้ที่ดินของจังหวัดภูเก็ต ทั้งๆ 
ที่ไม่ได้เป็นความต้องการของชาวเลแต่อย่างใด จนกระทั่ง พ.ศ.2530 
สมัยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ เริ่มสนับสนุนนโยบายการ
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ท่องเที่ยวท าให้ที่ดินหาดราไวย์แพงขึ้น จนมีคนเก็งก าไรที่ดินของชาวเล
ราไวย์ และได้มีการเสนอโครงการให้ชาวเลราไวย์ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืน 
(คลองท่าจีน) ชาวเลได้มีการคัดค้านกรณีดังกล่าว และหัวหน้าชุมชนได้
ระดมชาวบ้านไปประท้วงที่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น จึงท าให้เหตุการณ์
สงบลง 
 หลังเหตุการณ์สึนามิ เกิดปัญหาการไล่รื้อชุมชน 25 แห่ง ใน
จังหวัดภูเก็ต จึงรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต” เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ดิน รวมทั้งของชาวเล 5 ชุมชนด้วย และมีกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เช่น คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ ที่มี พล.อ.สุรินทร์  พิกุลทอง 
เป็นประธาน ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 
ซึ่งจากการท างานของหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศ
ของกรมแผนที่ทหาร ตลอดจนหลักฐานต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเจ้าของ
ที่ดินดังกล่าวแจ้งสิทธิครอบครอง และต่อมาได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับ
ที่ดินที่ชุมชนชาวเลอาศัยอยู่มาก่อน จึงเป็นการออกเอกสาสิทธิ์โดยมิชอบ 
และมีข้อเสนอต่อกรมท่ีดิน จังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนต าบล
ราไวย์ โดยให้กรมท่ีดินตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของบุคคลที่
ออกทับที่ดินของชุมชนชาวเลราไวย์ และให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ให้แก่ชุมชนชาวเลราไวย์ ให้จังหวัดภูเก็ตก ากับดูแลให้ชุมชนชาวเลที่
ภูเก็ตได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการใช้น้ าและไฟฟ้า และให้ อบต.รื้อก าแพง
ด้านทิศตะวันออกเพ่ือสามารถระบายน้ าออกจากชุมชนได้ตามปรกติ  
 พ.ศ.2553 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ได้ท าการศึกษาพบว่า 
ชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในพ้ืนที่อันดามัน ก าลังเผชิญกับปัญหา
วิกฤตด้านสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย มักถูกเอา
เปรียบและถูกฉ้อโกง ดังนั้นชาวเลจึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่สังคมจะต้อง
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ปกป้องคุ้มครองให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ จึงเสนอให้สร้างเขตสังคม
และวัฒนธรรมพิเศษของชาวเล เพ่ือคุ้มครองทั้งที่อยู่อาศัย ที่ท ากินดั้งเดิม 
การฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนาน และหลีกเลี่ยงการอพยพโยกย้ายชุมชนออก
จากพ้ืนที่เกาะและชายฝั่ง จนกระทั้งวันที่ 2 มิถุนายน 2553 รัฐบาลสมัย
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
หลักการแนวนโยบายการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเลตามแนวทางจัดท าพ้ืนที่
วัฒนธรรมพิเศษชาวเล และมอบหมายให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องน าแผนไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วยการสร้างมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย การให้ชาวเลสามารถ
ประกอบอาชีพประมงหาทรัพยากรตามเกาะต่างๆ ได้ โดยผ่อนปรนพิเศษ
ในการใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของกลุ่มชาวเล รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ
ในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก 
 พ.ศ.2554 ข้อมูลจากส านักงานธนารักษ์ จ.ภูเก็ต ที่ได้ก าหนด
ราคาที่ดินทั่วทั้งจังหวัดระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 
2554 พบว่า มีราคาประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 100-200% โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ ต.ราไวย์ ราคาที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 4,500,000 บาท หรือเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 178% ท าให้การแก้ปัญหาที่ดินท าได้ยากข้ึน  (ข้อมูลจากส านักงาน
ปฏิรูป ปี 2554) 
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 ปัจจุบันชาวชุมชนชาวเลราไวย์ ยังไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย และไม่สามารถเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน คือ น้ าประปาและ
ไฟฟ้าจากรัฐ อีกทั้งยังถูกจับกุมคุมขังในกรณีที่ออกไปจับปลาหากินใน
พ้ืนที่ ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเขตอุทยาน รวมทั้งถูกฟ้องด าเนินคดีขับไล่ออก
จากที่ดิน หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขจะท าให้ชาวเลชุมชนราไวย์
กว่าสองพันคน ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน จึงต้อง
ด าเนินการแก้ปัญหาใน 3 เรื่องคือ 

 1) การตรวจสอบการออกเอสารแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดินที่ไม่เป็นธรรม ที่ดินเป็นฐานชีวิตและความเป็นชุมชนของชาวเลรา
ไวย์ หลักฐานความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนราไวย์มา
ยาวนานกว่า 300 ปี โดยไม่มีเหตุจูงใจให้ต้องแบ่งแยกที่ดินออกไปให้
คนอ่ืนเช่าที่ดินตัวเองอยู่แทน ท าให้เชื่อได้ว่าการออกเอกสารสิทธิ์โฉนด
ทับที่ดินชุมชนไม่เป็นธรรม และสงสัยว่าจะออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากไม่ได้รับการยินยอมจากราษฎรที่ครอบครองอาศัยในที่ดินผืน
นี้มาแต่บรรพบุรุษ 

 2) การคุ้มครองสิทธิในการมีที่ท ากินในทะเล ชุมชน
และทะเลเป็นวิถีชีวิตของชาวเล แต่ปัจจุบันทะเลส่วนใหญ่ที่ชาวเลใช้
เป็นแหล่งจับสัตว์น้ าถูกประกาศเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และห้ามเข้าไปจับสัตว์
น้ า จึงต้องเสนอให้มีการเจรจาต่อรองกับรัฐหรือขอใช้อ านาจศาล
ปกครองประกาศให้ชาวเลเข้าไปจับสัตว์น้ าในพ้ืนที่ที่เขาท ากินมาดั้งเดิม
ได้ ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือปรับเครื่องมือบางอย่างให้
เหมาะสมและเอ้ือต่อการรักษาแหล่งทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยวด้วย 

 3) การช่วยให้ชาวเลเข้าถึงสาธารณูปโภคและการ
บริการของรัฐขั้นพื้นฐาน ในความเป็นจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องการจัดการต้นมะพร้าวที่ล้ม 
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ไฟฟ้า น้ าประปา การจัดการน้ าขัง ห้องสุขา ฯลฯ แต่ติดขัดที่ผู้อ้างเป็น
เจ้าของที่ดินไม่ยอม จึงต้องด าเนินการตามกระบวนยุติธรรม เพ่ือให้
ความเป็นธรรมแก่ชาวชาวเลในเรื่องนี้ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ปัจจุบันชาวเลราไวย์ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
พ้ืนที่กว่า 24 ไร่ ถูกเอกชนอ้างสิทธิในที่ดิน ซึ่งพวกเขาอาศัยมากว่า 
300 ปี โดยมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ชุมชน และหลังเหตุการณ์สึนามิ
ชาวเลก็ถูกรุกรานมากยิ่งขึ้น ถูกเอกชนฟ้องร้องขับไล่ถึง 101 คดี 
 ประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้รวมพลังกันต่อสู้ เพ่ือเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินที่เอกชนอ้างกรรมสิทธิ์ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
โดยร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต และภาคีพัฒนาต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นกรรมการในกลไกของรัฐ เพ่ือให้เกิดการ
แก้ปัญหา คือคณะกรรมการแก้ไชปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
พ้ืนที่ท ากินและพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล เป็นต้น 
 การแก้ไขปัญหาเพ่ือพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินในภายกรมสอบสวนคดี
พิเศษหรือ DSI และกรมศิลปากรได้ศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พิสูจน์การเข้ามาอยู่อาศัยของชาวเล โดยการขุดกระดูกของบรรพบุรุษ 
เพ่ือส่งตรวจอายุของกระดูก ผลปรากฏว่ากระดูกท่ีน าไปตรวจสอบนั้นมี
อายุมากกว่า 60 ปี และตรวจ DNA กับชาวเลในชุมชน ซึ่งผลออกมามี 
DNA ตรงกัน สามารถสรุปได้ว่า ชาวเลคือผู้ที่ เข้ามาบุกเบิกพ้ืนที่ตั้ง
ชุมชนก่อนเอกสารสิทธิ์ของเอกชน ชาวเลหาดราไวย์ 200 กว่าคน 
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ร่วมกันฟ้องศาลปกครอง เพ่ือให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 19 ไร่ 
ให้กลับคืนมาเป็นที่สาธารณะและให้เยียวยาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน 
 อย่างไรก็ดี ไม่เพียงปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเท่านั้น แต่ยังทวี
ความรุนแรงมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.2560 เอกชนได้อ้างสิทธิในที่ดิน ซึ่ง
ชาวเลใช้เป็นพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณมานาน โดยท าการขนหินมาปิด
ทางเข้าเพ่ือไม่ให้ชาวเลเข้าไปประกอบพิธีกรรม จนเกิดการต่อสู้ มีการ
ใช้ก าลังท าร้ายชาวเลจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งถึงวันนี้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข 
 ประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้ชุมชนมีศักยภาพในการเข้าถึงการ
เรียกร้องสิทธิต่างๆ ต่อหน่วยงาน มีความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิชุมชน
และสิทธิการอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ชาวเลในชุมชนมีความเข้าใจสถานการณ์
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ทีเกิดขึ้น และไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อน หากถูกรุกราน กรณีชาวเลทั้ง
ชุมชนได้ร่วมกันต่อต้านนายทุนเอกชน ที่น าก้องหินขนาดใหญ่มาปิด
ทางเดิน ย่อมเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการต่อสู้ของชุมชนยัง
ส่งผลให้มีการชะลอการฟ้องร้องชุมชนโดยให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการออกเอสารสิทธิของเอกชน 
 อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหายังมีข้อจ ากัดที่จะต้องแก้ไข คือ 
ถึงแม้ว่า DSI ได้สรุปผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว พบว่าชาวเลอยู่
อาศัยมาก่อนแต่กรมที่ดินยังไม่ได้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชนใน
พ้ืนที่ 19 ไร่ อีกทั้งชาวเลยังถูกอุทยานจับกุมด าเนินคดีกรณีการเข้าไป
ในพ้ืนที่น่านน้ าของอุทยานแห่งชาติ  โดยอุทยานแห่งชาติไม่ให้
ความส าคัญกับมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติเท่านั้น
ไม่ใช่กฎหมาย 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชน 
 เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข อันจะน าไปสู่การพัฒนาความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากินของชาวเลให้ดีขึ้น มีโอกาสเข้าถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่คนไทยควรจะได้รับ จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายคือ 

1) ให้มีกระบวนการด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ในพ้ืนที่อยู่อาศัย 19 ไร่ ที่ผ่านการรับทราบของ
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ให้
กลับคืนมาเป็นที่สาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การ
จัดการในแนวทาง “สิทธิร่วมของชุมชน” และ
เป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล 
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2) ให้ตั้งคณะกรรมการกลางพิสูจน์สิทธิและจัดท า
แผนที่กั้นแนวเขตให้ชัดเจนในพ้ืนที่พิธีกรรมของ
ชุมชนชาวเลหาดราไวย์ 

3) ให้อุทยานหยุดจับกุมชาวเล กรณีการเข้าไปใน
พ้ืนที่ของอุทยาน และให้อุทยานออกหนังสือ
รับรองอนุญาตให้ชาวเลเข้าไปจับสัตว์น้ า โดยใช้
เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน 17 ชนิด ตามตมติของ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
ประมงของชุมชนชาวเล 

4) ให้กันแนวเขตพ้ืนที่ พิธีกรรม ทางเดินและ
ชายหาดในพ้ืนที่ 33 ไร่ เป็นที่สาธารณะ เพ่ือให้
ชาวเลสามารถใช้ที่ดินประกอบพิธีกรรมทาง
ความเชื่อได้ 
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จากคนเฝ้าเหมืองสู่บ้านมั่นคงที่กิ่งแก้ว ซอย 2 

 

 เป็นเวลากว่า 100 ปี ที่เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ฝากไว้กับการ
ท าเหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุก การท าเหมืองแร่ชักน าให้ผู้คน
หลั่งไหลเข้าสู่เกาะภูเก็ตทั้งฝรั่ง จีน และคนไทยจากทุกสารทิศ ทั้งใน
ฐานะของเจ้าของสัมปทาน เสมียน คนงานรับจ้างในเหมืองแร่ ตลอดจน
เข้ามาท ามาค้าขาย ตลอดจนอาชีพอ่ืนๆ อีกมากมาย และการท าเหมือง



 

คนชายขอบจัดการตนเอง   44 

 

แร่นี่เองที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ มาเป็นเวลานาน 
จนกระทั่งการท าเหมืองแร่ซบเซาราวๆ 40 ปีก่อน คงทิ้งไว้แต่สิ่งปลูก
สร้างที่เป็นอารยธรรมของผู้คน ตลอดจนขุมเหมืองร้างกระจายอยู่ทั่ว
เกาะภูเก็ต ตามมาด้วยปัญหาเรื่องที่ดินที่คาราคาซังจนถึงปัจจุบัน 
 ลุงสมพร  ไก่แก้ว อดีตคนงานเหมืองแร่จากนครศรีธรรมราช 
ที่เจ้าของเหมืองให้เฝ้าที่ดิน หลังจากท่ีเหมืองแห่งนี้ปิดกิจการลง โดยลุง
สมพร  คิดเพียงว่าเหมืองแห่งนี้คือที่ดินของเฒ่าแก่ ในฐานะลูกจ้าง เขา
ให้เฝ้าก็ต้องเฝ้า อาศัยเพิงพักที่สร้างขึ้นมาแบบง่ายๆ พอเป็นที่ซุกหัว
นอน ชีวิตในแต่ละวัน ก็มีแต่ค าว่า “เฝ้าที่” ก้องอยู่ในสมองตลอดเวลา มี
เวลาว่างก็เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ หาปลา พอมีเงินซื้อข้าวปลาอาหาร ข้างๆ 
เพิงพักก็ปลูกผักสวนครัวไว้กิน เวลาผ่านไปนานเท่านานก็ไม่มีอะไร
เกิดขึ้น ลุงพรก็ใช้เวลาว่างปลูกต้นจากริมขุมเหมืองเพียงให้มีใบจาก             
สูบยา 
 เวลาผ่านไป เจ้าของเหมืองก็ไม่เคยติดต่อมา ที่ดินก็มีต้นไม้โต
ขึ้นจนมีสภาพเป็นป่าละเมาะ ลุงพรเห็นว่าที่ดินซึ่งเป็นเหมืองเก่าแห่งนี้
จ านวน 114 ไร่  ว่ างเปล่า จึ งได้ ไปชวนญาติ พ่ีน้องจากจั งหวัด
นครศรีธรรมราชบ้านเกิดเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเพ่ือนอีกหลายครอบครัว 
ใครพอใจอยู่ตรงไหนก็ตกลงกัน แล้วสร้างกระท่อมอยู่เป็นการชั่วคราว 
แล้วไปท างานรับจ้างในเมือง หาเงินสร้างบ้านที่ถาวรไปเรื่อยๆ 
 เมื่อมีที่อยู่ถาวรแล้ว เห็นว่ายังมีที่ว่างอีกมากก็ชวนเพื่อนเข้ามา
จับจองสร้างบ้านให้อุ่นใจเพราะบริเวณนี้เป็นที่เปลี่ยว ขโมยก็มาก อยู่กัน
หลายครอบครัวจะได้ช่วยกันดูแล จนกลายเป็นชุมชนเรียกว่า “กิ่งแก้ว
ซอย 2” 
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 นายนิยม สว่างศรี ปัจจุบันคือประธานชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
ให้ข้อมูลว่า เหมืองเก่าบริเวณนี้มีกว่า 500 ไร่ ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาอยู่
อาศัยไม่ต่างจากกิ่งแก้วซอย 2 ปัจจุบันมีอยู่ 4 ชุมชน คือ กิ่งแก้วซอย 1 
กิ่งแก้วซอย 2 กิ่งแก้วซอย 9 และกิ่งแก้วซอย 10 ทั้งหมดอยู่ในเขต
ต าบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 

ที่ดินมีปัญหาน ามาซึ่งการรวมกลุ่ม 
 ประมาณปี พ.ศ.2542 เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาจับกุมชาวบ้าน 
เฉพาะที่สร้างบ้านใหม่ ในข้อหาบุกรุกที่ดิน ท าให้ชาวบ้านเริ่มระแวง
สงสัย เพราะอยู่มากว่า 20 ปี ก็ไม่เคยมีปัญหา ไม่มีหน่วยงานไหนเข้า
มาสอบถาม จนกระท่ังเมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา จึงได้รวมกลุ่มพูดคุย
หาทางออกร่วมกัน ท าให้ทราบข้อมูลว่า ที่ดินนี้ซึ่งเป็นเหมืองเก่า 
เจ้าของได้รับสัมปทานจากกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้หมดอายุสัมปทาน
ไปแล้วกว่า 40 ปี  
 ต่อมาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย
ชาวบ้านที่รวมตัวกันแก้ไขปัญหาของคนจนด้วยกันก็ได้เข้ามาให้ความรู้
กับชาวชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 
 นายนิยม  สว่างคีรี  ประธานชุมชนเล่าอีกว่า แรกๆ ชาวบ้าน
ก็ไม่เชื่อ เราไม่รู้กฎหมาย แต่เครือข่ายก็ชี้แจงให้เราเข้าใจว่าถ้าเราไม่
รวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เครือข่ายเล่าให้พวก
เราฟังว่า ตอนนี้มีชุมชนที่มีปัญหาแบบเดียวกับเราในภูเก็ต จ านวนมาก
รวมตัวกันเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วกลับไปท างานพัฒนาใน
ชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง จากนั้นท าให้พวกเราเข้าร่วมกับเครือข่ายได้
ความรู้เห็นทางออก จึงได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น คือ “กลุ่มออมทรัพย์
รักษ์กิ่งแก้ว ซอย 2” แรกๆ ก็มีสมาชิกไม่ก่ีคนแต่ปัจจุบันมีสมาชิก 340 
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คน มีเงินออมกว่า สามแสนบาท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มออม
ทรัพย์ประชาราษฎร์พัฒนา (กิ่งแก้วซอย 2)” โดยเราแบ่งเงินจ านวน 
100,000 บาท ไปฝากไว้กับธนาคารเครือข่าย มีเหลือก็เก็บไว้ในกลุ่มยัง
ไม่ปล่อยกู้เนื่องจากเงินยังน้อย แต่ในอนาคตก็จะพูดคุยวางกติกาเรื่อง
การใช้เงินอีกครั้ง 
 ประธานชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 เล่าอีกว่า เราร่วมกับเครือข่าย
ได้ประมาณ 3 ปีนี่เอง ท าให้เราเห็นและได้เรียนรู้จากเพ่ือนๆ ชุมชนอ่ืน
ในภูเก็ต ในภาคใต้ และทั่วประเทศ ท าให้เราหูตากว้างขึ้น รู้ว่าคนที่
เดือดร้อนอย่างเรามีอยู่ทั่วประเทศ ทุกคนเสียสละร่วมมือกันจึง
แก้ปัญหาได้ ดังนั้น การเข้าร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตท า
ให้มั่นใจว่าจะท าให้เราแก้ปัญหาของชุมชนได้ ซึ่งหลังจากเข้าร่วมกับ
เครือข่าย ท าให้เรามีความเข้าใจงานพัฒนามากขึ้น เข้าใจว่าปัญหามี
ความซ้ าซ้อน แก้ตามล าพังไม่ได้ต้องร่วมกับคนอ่ืน ต้องเรียนรู้มากๆ 
เรียนรู้ไม่หยุด รู้กฎหมาย รู้ปัญหาของโลก ของประเทศ และรู้จัก
จังหวัดภูเก็ต ท าให้เราเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มันมีสาเหตุมา
จากปัญหาเชิงโครงสร้าง 
 จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ท าให้ต้องหันกลับมาพัฒนาตัวเอง เพ่ือ
ก้าวให้ทัน และต้องท าให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามารับรู้และเห็นปัญหา
เหมือนที่เราเห็น เราชวนชาวบ้านเข้าร่วมกับเราโดยสร้างกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย เราคิดว่าท าแต่กลุ่มออมทรัพย์ไม่พอต้องท าทุกเรื่อง 
 เราเรียนรู้กับเพ่ือนเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ชุมชน
จะต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติด้วยตัวเอง เรามีการอบรมอาสาภัย
พิบัติ ฝึกซ้อมกันเป็นระยะ ยามไม่มีภัยเราก็ใช้ทีมนี้ ซึ่งมีอยู่กว่า 30 คน 
ช่วยเหลืองานบริการสังคม ยามมีภัยพิบัติที่อ่ืน เช่น คนนครศรีธรรมราช
ประสบภัย “ปาบึก” เราก็ส่งคนไปช่วย 
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 เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่ชุมชนกิ่งแก้วซอย 
2 ให้ความส าคัญ เราจะมีการจัดเก็บขยะที่ถูกน้ าทะเลพักเข้าฝั่ง ปีละ 2 
ครั้ง และรณรงค์ให้ชาวบ้านจัดการขยะในครัวเรือน นอกจากเรื่องขยะ
แล้วในชุมชนยังมีที่สาธารณะที่เรากันเป็น ป่าชุมชนกว่า 20 ไร่ เราก็
ช่วยกันปลูกป่าเสริมกว่า 2,000 ต้น ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 “มีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งจับจองที่เอาไว้ไม่ท าประโยชน์อะไร
เขาบอกว่า ถ้าชุมชนจะปลูกป่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมก็ยินดียก
ให้ เราจึงคิดว่าในอนาคตจะปลูกป่าเพิ่มอีก 20 ไร่ เพื่อให้ป่าสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าต่อไป” 
 นอกจากนี้ในชุมชนยังมีกองทุนฌาปณกิจ ตอนนี้มีสมาชิกกว่า 
300 คน ถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต สมาชิกทุกคนจะต้องสมทบ
เงินค่าท าศพ คนละ 110 บาท รวมทั้งมีเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ยากจนทุกปี และที่ส าคัญในโลกของการสื่อสารทางชุมชนก็ส่งชาวบ้าน
ไปอบรม การจัดท าสื่อเป็นผู้สื่อข่าวชุมชนอีกด้วย 
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 “เมื่อก่อนเห็นยาม (รปภ.) เดินมาก็วิ่งแล้ว”  
 ชาวบ้านผู้หนึ่งเล่าให้ฟ้ง เมื่อถามว่าการเข้าร่วมกับเครือข่าย
สิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต เกิดประโยชน์อะไรกับชาวบ้านบ้าง 
 “ตอนนี้เรามีข้อมูล พอรู้กฎหมาย ท าให้เรามีความมั่นใจมาก
ขึ้น และรู้แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
ท าให้มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนแต่ก่อน 
ชุมชนมีกิจกรรมจัดงานชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันดี ที่ส าคัญก็คือเรา
ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น” 
 

  

คณะกรรมการ
ชุมชน 

สิทธิการจัดการ่วม 
โฉนดชุมชน 

- แกป้ัญหาที่ดิน 
- เช่ือมโยงกับเครือข่ายและภาคี 
- กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการขยะ 
- ภยัพิบัต ิ

กลุ่มออมทรัพย ์

กองทุน
ฌาปนกิจ 

ทุนการศึกษาเด็ก 

- กฎกติกาโฉนดชุมชน 
- กฎกติกาการอยู่ร่วมกันกับป่าสาธารณะ 

พัฒนาที่อยู่อาศัย (บมค.) 
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แก้ปัญหาที่ดินได้ ทุกอย่างก็จบ 
 มาถึงวันนี้พวกเราชาวชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 มีเป้าหมายร่วมกัน 
มีดาวดวงเดียวกัน คือ การสร้างความม่ันคงในที่อยู่อาศัย เพราะ
ปัจจุบันเราอาศัยอยู่บนที่ดินของรัฐ แม้ว่าทุกวันนี้รัฐจะยังไม่มาขับไล่ 
แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราจึงต้องร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับ
ลูกหลาน 
 ทุกวันนี้การอยู่บนที่ดินของผู้อ่ืน ซึ่งเราไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทุกคนมองว่า เราคือคนชั้นสอง ไม่ได้รับความเชื่อถือ
จากสังคม มีทะเบียนบ้านชั่วคราว ค่าน้ าก็แพง คนอ่ืนใช้ยูนิตละ 6 บาท 
เราใช้ 30 บาท ค่าไฟก็ต้องต่อพ่วงจากคนอ่ืนและจ่ายในราคาแพง ถนน
หนทางก็ไม่ได้รับการดูแล การช่วยเหลือจากรัฐก็ไม่ทั่วถึง ปัญหาเหล่านี้
เกิดข้ึนเพราะเรื่องท่ีดิน ถ้าแก้ปัญหาที่ดินได้ ทุกเรื่องก็แก้ได้ พวกเราทุก
คนเข้าใจปัญหาร่วมกันอย่างนี้ ดังนั้นจึงร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชน
พัฒนาภูเก็ต เครือข่ายเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และ
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (Pmove) เรียกร้องเรื่องสิทธิ
การจัดการร่วมในท่ีดิน หรือโฉนดชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างผลักดัน
ให้เป็นกฎหมายมารองรับ แต่ในทางปฏิบัติเราก็ใช้แนวคิดโฉนดชุมชน
มาด าเนินการอยู่บ้างแล้ว รวมทั้งความพยายามในการฟ้ืนเหมืองเก่าให้
เป็นป่าชุมชนที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมและไม่มีการบุกรุกเพ่ิม 
 
ก้าวสู่บ้านมั่นคง 
 ถึงแม่ว่าชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 หรือชุมชนประชาราษฎร์พัฒนา 
(กิ่งแก้ว 2) จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาได้ไม่นาน และเข้าเคลื่อนไหว
ร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตได้เพียง 3 ปี แต่ด้วยตระหนัก
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และมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน นั่นคือการสร้างความมั่นคงในที่ดิน
และท่ีอยู่อาศัย โดยจัดการแบบกรรมสิทธิ์ร่วมหรือโฉนดชุมชน จึงท าให้
มีกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งชุมชนในหลากหลายรูปแบบ 
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 การพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ “บ้านมั่นคง” เป็นงานพัฒนา
ที่ส าคัญที่ชาวชุมชนจ านวน 350 ครอบครัว ก าลังไปให้ถึง โดยมีการ
ออมทรัพย์เ พ่ือเตรียมพร้อมอยู่แล้ว จากนั้นก็มีการส ารวจข้อมูล
ครอบครัวชุมชนทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่
อาศัย เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภคและอุดหนุน
การสร้างบ้านจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
 ในโครงการประกอบด้วยการท าถนนภายในชุมชน การพัฒนา
ซอยต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 13 ซอย จากสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต่ าและมี
สภาพน้ าท่วมในหน้าฝน มีการพัฒนาคูระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ า
เสีย ระบบประปา ไฟฟ้า จากเดิมซึ่งต้องอาศัยและจ่ายค่าไฟและน้ า
จากภายนอกในอัตราที่สูง และที่ส าคัญก็คือการสร้างศาลาหมู่บ้านใช้
เป็นที่ประชุมพบปะหารืองานพัฒนาชุมชน 
 “เราจะสร้างศาลาหมู่บ้านบริเวณใกล้กับป่าชายเลน เนื่องจาก
จะได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน และสะดวกต่อ
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน และหลังจาก
มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการปรับภูมิ
ทัศน์ภายในชุมชนให้น่าอยู่น่ามอง โดยการรณรงค์ให้แต่ละครอบครัว
ท าสวนครัวหน้าบ้าน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดความเป็นระเบียบแล้ว ยัง
จะเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน มีอาหารปลอดภัยรับประทานอีก
ด้วย” ประธานชุมชนเล่าให้ฟัง 
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 รูปธรรมงานพัฒนาที่กิ่งแกล้ว ซอย 2 จึงไม่เพียงเป็นการท า
เหมืองเก่าให้เป็นชุมชนน่าอยู่เท่านั้น แต่ยังเป็นชุมชนที่มีป่าชุมชนที่เกิด
จากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน เป็นชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภค
ที่ดี มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของชุมชนที่
เห็นปัญหาร่วมกันน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายร่วมกันนั่นคือ “หาก
แก้ปัญหาที่ดินได้ ทุกเรื่องก็แก้ได้” ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนก าลังจะถึง
เป้าหมายนั้นแล้ว 
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ที่มั่นสุดท้ายของอุรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว 

 

เจ้าทะเลแห่งอันดามัน 
 ชาวเลใช้ชีวิตอิสระพักอาศัยอยู่บนเรือล าเล็กๆ และแล่นเรือท่อง
ทะเลอันดามัน โดยไม่มีพรมแดนไม่มีกฎหมาย มีแต่กฎธรรมชาติที่พวก
เขารู้และเข้าใจมันดี ถือปฏิบัติตามกฎธรรมชาติอย่างเคร่งครัดและเคารพ 
จนกระทั่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ชาวเลอุรักลาโว้ยหยุดร่อนเร่ปักหลากสร้าง
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บ้านอยู่อาศัย ด ารงวิถีอยู่บนแผ่นดิน เนื่องจากยุคสมัยได้เปลี่ยนไป เกาะ
ที่ไม่เคยมีเจ้าของกลับมีผู้ครอบครอง แต่กระนั้นก็ดี เมื่อมีคนอ่ืนเข้ามา
อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน หรือมารบกวนวิถีการด าเนินชีวิต พวกเขาก็จะอพยพ
โยกย้ายทิ้งบ้านเรือนที่ท าจากวัสดุธรรมชาติไปอยู่ที่อ่ืน ทั้งนี้เพราะพวก
เขารักสงบและอยู่กินเป็นกลุ่มเป็นเครือญาติ ไม่คิดจับจองและหวงแหน
ในที่ดิน บางครั้งที่ดินที่พวกเขาบุกเบิกก็แลกกับผ้าถุงเพียงไม่กี่ผืน หรือ
ข้าวสารเพียงเล็กน้อย แล้วไปบุกเบิกหาอยู่ที่ใหม่ที่พวกเขาคิดว่าสงบกว่า
ไม่มีผู้ใดมารบกวน 
 ชาวเลในประเทศไทยอพยพมาจากบริเวณช่องแคบมะละกา 
เพ่ือค้นหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมและไม่ถูกรบกวน พวกหนึ่งไปอาศัยอยู่
บริเวณหมู่เกาะชายแดนไทย-พม่า บางพวกก็ทิ้งเรือหนีขึ้นบกบริเวณ
ชายฝั่ง ซึ่งพวกนี้ในปัจจุบันเรียกว่า มอแกนและมอแกลน อีกพวกหนึ่ง
บางส่วนก็ไปอยู่เกาะลันตา และเกาะต่างๆ ใน จ.กระบี่ บางส่วนก็อยู่ จ.
ภูเก็ต และสตูล พวกนี้คือชาวเลอุรักลาโว้ย ซึ่งหมายถึง “คนแห่ง
ทะเล” 
 ปัจจุบันมีชาวเลทั้ง 3 ชนเผ่าอาศัยอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 
14,000 คน 43 ชุมชน ในจังหวัดภูเก็ต สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ซึ่งทั้ง 3 
ชนเผ่า จะต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันคือรักสงบ 
และอยู่ร่วมกันในหมู่เครือญาติ 
 

ชาวเลอุรักลาโว้ยบนเกาะลันตา 
 เกาะลันตาได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของชาวเลอุรักลาโว้ย 
เนื่องจากพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ค้นพบและเข้ามาอยู่อาศัยบนเกาะ
แห่งนี้ ปัจจุบันชาวเลอุรักลาโว้ยบนเกาะลันตา กระจายอยู่อาศัยบริเวณ
ชุมชนบ้านไร่ ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว บ้านคลองดง บ้านหัวแหลมกลาง และ
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สังกาอู้ มีภาษาพูดเป็นของตนเองอันเกิดจากการผสมระหว่างภาษามาลา
ยูกับภาษายาวี (แต่ไม่มีภาษาเขียน) และได้สืบทอดการพูดภาษาสู่
ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน อุรักลาโว้ยมีวิถีชีวิตรวมกันในหมู่เครือญาติรัก
ความสงบ เคารพธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่มาของพิธีกรรมลอยเรือ ที่ท าต่อๆ 
กันมาจนถึงปัจจุบัน 

บ้านหัวแหลมกลาง นับเป็นแห่งแรกที่ชาวอุรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐาน
บนเกาะลันตา ในอดีตถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุรักลาโว้ยเลยทีเดียว 
เนื่องจากเป็นดินแดนที่ชาวอุรักลาโว้ย มารวมตัวกันมากที่สุด เพ่ือร่วมกัน
ประกอบพิธีกรรมของชาวเล และยังเป็นแห่งแรกที่ชาวอุรักลาโว้ย
ตัดสินใจ เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเร่ร่อนในทะเลขึ้นมาตั้งถิ่นฐานบนบก ต่อมามี
ชาวอุรักลาโว้ยจากศรีรายาและหัวแหลมใหญ่ย้ายเข้ามาสมทบ เนื่องจาก
ที่เดิมมีชาวมุสลิมและชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

ต่อมามีโรคระบาดและบางคนหนีการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย
ไทยและหนีการบังคับให้เข้าโรงเรียนภาคบังคับของทางการ บางส่วนจึง
ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน โดยการขายที่ดินให้กับคนอ่ืนโดยนับจ านวนต้นมะพร้าว 
แต่อยู่มาก็กลับมายังที่เดิมอีก โดยอาศัยที่ดินคนอ่ืนอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ.
2512 สมเด็จย่าได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎร์บนเกาะลันตา ทรงด ารัสให้ทาง
อ าเภอจัดสรรที่ดินบริเวณอ่าวสังกาอู้ อ่าวมะแระ และอ่าวคลองปอ ให้
ชาวเลอยู่อาศัยและท ากิน มีการตั้งโรงเรียนส าหรับลูกหลานชาวเล ท าให้
เกิดการโยกย้ายถิ่นกันอีกครั้ง โดยชาวเลบ้านหัวแหลมใหญ่บางส่วนย้ายไป
อยู่ที่สังกาอู้ 

บ้านหัวแหลมกลาง คือหมู่ที่ 7 ต.เกาะลันตาใหญ่ แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีชาวเลอาศัยอยู่ไม่มากนักประมาณ 70 กว่าคน แต่เป็นพ้ืนที่ส าคัญใน
การท าพิธีกรรมลอยเรือของชาวเลอุรักลาโว้ย โดยชาวเลที่นี่ส่วนใหญ่มี
อาชีพท าประมงพ้ืนบ้านในทะเลรอบๆ เกาะได้ตลอดทั้งปี สร้างที่อยู่เป็น
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บ้านชั้นเดียว ห้องเดียว มีภูมิปัญญาด้านการประมง เช่น การท าเครื่องมือ
จับสัตว์ รวมทั้งภูมิปัญญาด้านสมุนไพรรักษาโรค หลังภัยพิบัติสึนามิ 
นักพัฒนาเข้าท างานกับชาวเลบ้านหัวแหลมกลาง มีการส่งแสริมให้มีการ
รวมกลุ่มออมทรัพย์และงานพัฒนาอ่ืนๆ 

บ้านสังกาอู้ เป็นชุมขนที่ชาวเลอุรักลาโว้ยอาศัยอยู่ประมาณ 
430 คน เดิมอาศัยอยู่บ้านหัวแหลมกลาง เป็นชาวเลกลุ่มแรกที่ค้นพบ
เกาะลันตา และเป็นชาวเลที่ได้ชื่อว่า “ยิปซีทะเล” เนื่องจากเป็นชนเผ่า
ที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามเกาะและท้องทะเล 

ชาวสังกาอู้เชื่อว่าขณะที่ยังเร่ร่อนเป็นยิปซีทะเล มีปลากระเบน
ราหูตัวหนึ่งน าทางพวกเขามายังเกาะลันตา จนท าให้พวกเราได้ตั้ง                
ถิ่นฐาน ปัจจุบันมีกองหินที่เรียกว่า “หินเหงือก” ว่าเป็นที่สถิตของปลา
กระเบนราหูตัวนั้น ชาวบ้านก็น าธงแดงไปปักไว้แสดงความเคารพ 

ชายอูเด็น  หรือตาอูเด็น ซ่ึงเป็นโต๊ะหมอคนแรกของชาวสังกา
อู้เล่าสืบต่อมาว่า เคยมีปลากระเบนราหู ที่ชาวเลเรียกว่า “สังกาอู้” 
ขนาดใหญ่มาเกยตื้นที่อ่าวพร้าว ต่อมาปลาตัวนั้นได้กลายเป็นหิน ชาว
สังกาอู้จึงถือว่าปลากระเบนราหู คือบรรพบุรุษของพวกเรา ต่อมาหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตนพร้อมด้วยตาสาเอนและตากิรา เป็นกลุ่มแรกที่
อพยพจากแหลมกลางเข้ามาบุกเบิกท่ีดินและสร้างบ้านอาศัยเป็นชุมชน
ที่มั่นคงจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2526 หมู่บ้านสังกาอู้แยกการปกครองจากบ้านหัวแหลม 
เป็นหมู่ที่ 7 ของต าบลเกาะลันตาใหญ่ ประกอบด้วย 4 อ่าว ได้แก่                
อ่าวสังกาอู้ อ่าวพร้าว อ่าวควน และอ่าวมาเระ เดิมบ้านเรือนส่วนหนึ่ง
ตั้งอยู่ในอ่าวคลองปอ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วและที่ดินบริเวณนั้นเป็น
กรรมสิทธิ์ที่มีผู้อ่ืนครอบครอง และที่ดินบางส่วนนายทุนต่างถิ่นน าไป
ประกอบกิจการที่พักบริการนักท่องเที่ยว  
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ในหมู่บ้านสังกาอู้ จะอยู่กันแบบเครือญาติ ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็น
กลุ่มในที่ดินบรรพบุรุษของตนเอง ชีวิตประจ าวันของชาวเลจะออกเรือหา
ปลาตั้งแต่ตี 5 และกลับมาตอนบ่าย 2 โมง  จากนั้นจะรวมกลุ่มท า
กิจกรรมต่างๆ ที่ลานของแต่ละกลุ่มบ้าน เรือและลานคือสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
และถือเป็นสมบัติอ้ันมีค่า “เรือ” เป็นเสมือนชีวิตและจิตใจ ชาวเลใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่ในเรือกลางทะเล และเมื่อถึงเวลาที่กลับขึ้นบก จะจอดเรือทิ้งไว้
ที่ท่าเรือของแต่ละอ่าว ซึ่งเจ้าของเรือแต่ละล า จะต้องเฝ้าดูแลเรือของ
ตนเองให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา แม้ในเวลากลางคืน ก็จะต้องเดินจาก
บ้านมาที่ท่าเรือเพ่ือดูแล ตลอดทั้งคืน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลและท่ีมาของ
การตั้งบ้านเรืออยู่ใกล้ๆ กับที่จอดเรือ 

ชาวเลที่บ้านสังกาอู้นี้ ไม่นับถือศาสนา แต่นับถือผีบรรพบุรุษ 
และเนื่องจากเป็นชาวเล ที่ยังประกอบอาชีพประมง ออกเรือหาปลา จึง
มีพิธีกรรมลอยเรือ ที่ถือเป็นประเพณีที่ส าคัญ เพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่
ในทะเล คล้ายเป็นพิธีเสี่ยงทายในการออกเรือ โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ใน
เดือน 6 และเดือน 11 ของทุกปี 

หลังภัยพิบัติสึนามิ ชาวสังกาอู้ ได้รับผลกระทบโดยเรือได้รับ
ความเสียหายบางส่วน ก็ได้รับการส่งเสริมจากนักพัฒนาให้มีการ
รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันพัฒนาเพราะสังกาอู้มีความเป็นธรรมชาติสูงและถูก
หมายปองโดยนักลงทุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งชาวเลอาจตามไม่ทันกับ
กระแสพัฒนาจากภายนอกและอาจเสียที่มั่นสุดท้ายในชีวิตไปได้ 

ปัจจุบันชาวสังกาอู้มีการเรียนรู้เพ่ือเท่าทันกระแสพัฒนา มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากทะเล การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
ภาคีพัฒนาต่างๆ จากภายนอกมากขึ้น มีการจัดสรรที่ดินส่วนกลางท า
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เป็นศูนย์วัฒนธรรมชาวเล ซึ่งไม่เพียงเป็นที่รวมตัวกันท าพิธีทางความ
เชื่อของชาวสังกาอู้เท่านั้น แต่ในบางปีก็ใช้เป็นสถานที่จัดงาน “รวม
ญาติชาวเล” จาก 5 จังหวัดอีกด้วย ท าให้สังกาอู้เป็นที่รู้จักของ
สาธารณะมากขึ้น และกลายเป็นศูนย์กลางของชาวอุรักลาโว้ยบนเกาะ
ลันตา 

บ้านคลองดาว ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ต.ศาลาด่าน ปัจจุบันมีอยู่
ประมาณ 250 คน ในอดีตชาวบ้านอพยพมาจากบ้านบ่อแหน เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการท ากิจการเผาถ่านไม้โกงกางของนายทุน โดย
ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับเขตเมือง ย่านธุรกิจการท่องเที่ยว จึงท าให้มีอาชีพ
รับจ้างในสถานบริการนอกเหนือจากอาชีพประมง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
หน้าที่ของผู้ชาย ชาวเลบ้านคลองดาว มีที่ดินเฉพาะสร้างบ้านเท่านั้น 
เพราะที่ดินส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมือเป็นของนายทุน ท ารีสอร์ท โรงแรม 
แต่ก็ยังรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การต่อเรือหัวโทง เรือเล็ก ภูมิ
ปัญหาด้านสมุนไพร ฯลฯ ไว้จนถึงปัจจุบัน 

ชุมชนบ้านในไร่และศาลาโต๊ะบาหลิว เป็นพ้ืนที่ของชาวอุรัก
ลาโว้ย ที่แยกออกจากกันโดยบ้านในไร่เป็นที่อยู่อาศัยมีทะเบียนบ้าน
ชัดเจน แต่ศาลโต๊ะบาหลิว เป็นพ้ืนที่ประกอบพิธีกรรม ที่อยู่ ตลอดจน
เป็นที่จอดซ่อมแซมเรือ (รายละเอียดจะได้กล่าวในบนถัดไป) 

 

ความเชื่อและจิตวิญญาณชาวอุรักลาโว้ย 
 “ศาลโต๊ะ” เป็นสถานที่ส าคัญ เป็นศูนย์รวมความเชื่อและใช้
ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวเลอุรักลาโว้ย ซึ่งบนเกาะลันตา
มีศาลโต๊ะส าคัญ เช่น ศาลโต๊ะอาโฆ๊ะเบอราตัย หรือ โต๊ะสร้อยทอง 
ประจ าบ้านหัวแหลมกลางที่ชาวอุรักลาโว้ยทั้งเกาะที่เป็นเครือญาติตระ
กุลเดียวกันใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีลอยเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว 
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อุรักลาโว้ยบ้านหัวแหลมกลางและสังกาอู้ เชื่อว่าโต๊ะสร้อยทองเป็นที่สิง
สถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่แฝงอยู่ในร่างของที่อาศัยอยู่ใกล้จอม
ปลวกใหญ่ ชาวบ้านจึงสร้างศาลให้เป็นที่อยู่อาศัย มีการกราบไหว้ทุก
ครั้งที่ออกท ามาหากิน บนบานให้รอดปลอดภัยและให้จับปลาได้มาก 
 ศาลโต๊ะอซักกะอู หรือศาลปลากระเบนราหู ที่ชาวชุมชน             
สังกาอู้ให้ความเคารพนับถือ (ดังประวัติซึ่งได้กล่าวแล้วข้างต้น) และที่
ส าคัญไม่หย่อนไปกว่ากันก็คือ ศาลโต๊ะบาหลิว ซึ่งในอดีตเป็นศาลของ
ชาวอุรักลาโว้ยบ้านบ่อแหน ต่อมาย้ายมาตั้งที่บ้านศาลาด่านจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากต้องย้ายชุมชนมาอยู่ศาลาด่าน เนื่องจากเดิมมีอาชีพ
รับจ้างเผาถ่านนายทุน ครั้นมีการเลิกกิจการเผาถ่าน จึงจ าเป็นต้องย้าย
ที่อยู่ใหม ่
 “สุสานฝังศพ” หรือ “เปลว” คือ ที่ฝังศพของชาวอุรักลาโว้ย 
มีอยู่หลายที่ด้วยกัน เช่น เปลวโหนทราย อยู่ระหว่างสังกาอู้กับบ้านหัว
แหลกลาง เป็นสุสานฝังศพของชาวบ้านสังกาอู้ กับบ้านหัวแหลมกลาง 
แต่ปัจจุบันสุสานได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหัวแหลมกลาง นอกจากนี้ยังมีเปลว
บ้านในไร่ เป็นที่ฝังศพของชาวบ้านในไร่และโต๊ะบาหลิว และสุสานบ้าน
คลองดาว เพ่ือฝังศพฃองชาวชุมชนบ้านคลองดาว 
 การแต่งเปลวหรือสุสานในปัจจุบันชาวเลได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรม “เซ็งเม็ง” ของชาวจีนในชุมชนใกล้เคียง โดยจะแต่งเปลวกัน
ทุกปีในเดือน 4 และท าพิธีกรรมในเดือน 5 มีการท าบุญครั้งใหญ่โดย
ชาวบ้านลูกหลานมาร่วมกันท าบุญ 
 
“ลอยเรือ” ประเพณีเชื่อมจิตวิญญาณอุรักลาโว้ย 
 เป็นความเชื่อที่ชาวอุรักลาโว้ยร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจ าปีละ 2 
ครั้ง เพื่อสะเดาเคราะห์และขอขมาต่อทะเลท าให้ปู ปลาชุกชุม สามารถ
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หากินได้ตลอดปี โดยที่เกาะลันตามีการจัดงานประเพณีลอยเรือขึ้น 2 จุด 
คือที่บ้านหัวแหลมกลาง ต.เกาะลันตาใหญ่ และศาลโต๊ะบาหลิว ต.ศาลา
ด่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอขมาต่อทะเลแล้วยังเป็นการพบปะญาติพ่ี
น้อง ทุกคนจะแบ่งหน้าที่กันเตรียมงาน ผู้ชายเข้าป่าตัดไม้ระก า ไม้ตีนเป็ด 
ท าเป็นล าเรือ (ปลาจั๊ก) เพ่ือแห่เรือมาประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้น จากนั้น
ชาวบ้านจะน าอาหารข้าวของจ าเป็น และรูปฝาก (ท าเป็นรูปคน) เท่ากับ
จ านวนคนในบ้าน และรูปสัตว์น้ าต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใส่
ลงไปในเรือ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข โต๊ะหมอ
ท าพิธี ตกดึกทุกคนก็ร้องร าท าเพลงสนุกสนาน รุ่งสางของวันใหม่ ก็มาถึง
วันส าคัญที่โต๊ะหมอและทุกคนได้ท าพิธีลอยเรือ จนกระทั่งวันสุดท้าย 
(วันที่ 4) โต๊ะหมอจะท าพิธีปักไม้กันผีปัดรังควานให้ทุกคนอยู่อย่าง               
สงบสุข 
 ปัจจุบันถึงแม้ว่าพิธีกรรมบางอย่างในประเพณีลอยเรือจะ
แตกต่างจากครั้งอดีต แต่จุดหมายเดิมก็ยังคงอยู่นั่นก็คือเพ่ือการ
สะเดาะเคราะห์เสี่ยงทาย พบปะญาติพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกลและบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนวิญญาณบรรพบุรุษ เพ่ือให้ดลบันดาลสิ่งดีงามใน
การด ารงชีวิต อาจจะมีการเพ่ิมเติมความเพลิดเพลิน สนุกสนานด้วย
การจัดการละเล่นใหม่ๆ เข้ามาผนวกบ้างก็เพ่ือเป็นการจูงใจเยาวชน 
เกิดความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคีกันในหมู่คณะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่จะเห็นเวทีร าวงเข้ามาเป็นส่วนประกอบในงานลอยเรือ แต่ก็
ยังรู้ว่าอะไรคือของดีที่ต้องการจะด ารงไว้สืบทอดไปสู่รุ่นหลัง 
 

บ้านในไร่และศาลโต๊ะบาหลิวการปรับตัวท่ามกลางความเจริญ 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าชุมชนบ้านในไร่และบริเวณศาลโต๊ะบา
หลิว เป็นชุมชนชาวอุรักลาโว้ยที่แยกพ้ืนที่จากกันโดยบ้านในไร่ใช้เป็นที่
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อยู่อาศัยมีทะเบียนบ้านชัดเจน ส่วนศาลโต๊ะบาหลิวเป็นสถานที่ใช้ทั้ง
ประกอบพิธีกรรมส าคัญที่ อยู่อาศัยและยังเป็นที่จอดเรือ ซ่อมแซมเรือ
ของชุมชน 
 ในอดีตชาวบ้านจะจอดเรือได้หลายที่ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ซึ่งเคย
จอดเรือกลับเป็นของนายทุน มีกิจการท่องเที่ยวโรงแรม รีสอร์ทเข้ามา
แทน ซึ่งเจ้าของกิจการเหล่านี้ ไม่ยินยอมให้ชาวเลจอดเรือประมงหน้ารี
สอร์ท อีกต่อไป ดังนั้น ชาวบ้านจึงต้องมาจอดเรือไว้ที่หน้าศาลโต๊ะบา
หลิวเพียงแห่งเดียว และสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีการสร้างเพิงพักรอบๆ 
ศาล เพื่อเฝ้าเรือของตนเอง 
 ชุมชนบ้านในไร่และศาลโต๊ะบาหลิว ปัจจุบันอยู่หมู่ที่  1                 
ต.ศาลาด่าน มีประชากรประมาณ 440 คน ชาวบ้านผู้ชายประกอบ
อาชีพท าการประมงส่วนผู้หญิงและผู้ที่มีอายุช่วงวัยรุ่นก็จะรับจ้างเป็น
ลูกจ้างร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก เนื่องจากอยู่ใกล้ที่มีความเจริญด้าน
การท่องเที่ยว 
 เดิมชาวอุรักลาโว้ยบ้านในไร่ อพยพมากจากบ้านบ่อแหน ซึ่ง
บรรพบุรุษมาตั้งรกรากในอดีต แต่ในระยะหลังบ้านบ่อแหนมีนายทุน
เข้ามาท าไม้โกงกางมีแรงงาน เข้ามาอยู่ในชุมชนจ านวนมาก ท าให้
ชาวเลต้องอพยพมาอยู่ที่บ้านบ่อไร่และศาลโต๊ะบาหลิว ด้วยต้องการ
ความสงบ แม้ต่อมาการท าไม้โกงกางเลิกกิจการไปแต่ที่ดินก็เปลี่ยนมือ
เป็นของนายทุนไม่สามารถกลับที่เดิมได้ 
 ในชุมชนยังมีความเป็นเครือญาติค่อนข้างเหนียวแน่น โดยส่วน
ใหญ่จะใช้นามสกุลพระราชทาน “ชาวน้ า” ซึ่งหลังจากย้ายมาอยู่ที่บ้านใน
ไร่ทางการได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 4 ไร่ เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย แต่
ปัจจุบันมีลูกหลานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีที่ดินไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย 
แต่ก็ไม่สามารถขยายเพ่ิมได้ เนื่องจากบ้านในไร่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่การ
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ท่องเที่ยวของเกาะลันตา ที่ดินหลายแห่ง เปลี่ยนมือเป็นของนายทุน
ส าหรับท าที่พัก ร้านอาหาร ไปเกือบหมด 
 

ปรับตัวพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 
 หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ สังคมได้รับรู้ข้อมูลเรื่องชาวเล ว่า
เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากกลุ่มทุนและจากการอยู่อาศัยอยู่บนที่ดินของรัฐ ซึ่งได้มีการพิสูจน์
ในภายหลังว่า คนเหล่านี้อาศัยมาก่อนที่จะออกเอกสารสิทธิ์หรือก่อนที่
รัฐจะประกาศเป็นที่หลวงประเภทต่างๆ 
 ชาวเลอุรักลาโว้ย บนเกาะลันตา ชุมชนบ้านในไร่ หรือศาลโต๊ะ
บาหลิวก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลโต๊ะบาหลิวที่ชาวเลใช้จอดเรือ
สร้างเพิงพักเป็นที่ของกรมเจ้าท่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
กลุ่มนักพัฒนาที่ลงพ้ืนที่ได้สนับสนุนให้ชาวอุรักลาโว้ยได้รวมตัวกัน เพ่ือ
ปรับตัวเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์และความเจริญที่ถาโถมเข้ามา โดย
ชุมชนบ้านในไร่ ซึ่งมีความเป็นอยู่หนาแน่นขึ้น เฉลี่ยประมาณครอบครัว
ละครึ่งไร่ หนึ่งไร่ ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มปลูกพืชไว้กินในครัวเรือน 
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปสินค้าจากทะเล ท าเสื่อจากเตยปาหนัน การเลี้ยงกุ้ง
มังกร 
 ส่วนบริเวณศาลโต๊ะบาหลิว ซึ่งเป็นที่ซึ่งใช้ร่วมกันและเป็นพ้ืนที่
ด่านสุดท้ายที่ชาวเลจะใช้จอดเรือ อู่ซ่อมเรือ ตลอดจนใช้สอยอ่ืนๆ ได้
เพราะบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ของนายทุนหมดแล้ว จ าเป็นต้องพัฒนาให้
เกิดความเป็นระบบ ท าให้เกิดสิทธิการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 หลังภัยพิบัติสึนามิรัฐมีนโยบายห้ามเข้าไปก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงในขณะที่กลุ่มทุนก็มีการรุกพ้ืนที่ปักเขตชาวบ้านจึงได้หารือ
พร้อมยืนยันในสิทธิโต๊ะบาหลิว มีการเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผน
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ปรับปรุงพัฒนาไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับชาวเลจังหวัดพังงา 
 นอกจากมีการรวมกลุ่มพัฒนาภายในชุมชนแล้ว ยังได้มีการ
พัฒนายกระดับการรับรู้ของแกนน า เพ่ือให้เข้าใจถึงสิทธิของชุมชน 
สิทธิของชนเผ่าชาติพันธุ์ที่กฎหมายรับรอง และลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ
ของตนเอง ให้รู้เท่าทันกระแสการพัฒนาที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
และพร้อมจะกลืนกินผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะลันตา 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการจัดการท่องเที่ยวระดับโลก โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเชื่อมโยงการท างานเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ เช่น เครือข่ายชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้  
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ตลอดจน
การเชื่อมขบวนกับองค์กรชุมชนอ่ืนทั่วประเทศ ท าให้แกนน าจ านวน
หนึ่งมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่พร้อมที่จะลุกขึ้นมา
จัดการตนเอง และปกป้องสิทธิของตนเอง 
 

สู่เป้าหมายโฉนดชุมชน 
 จากการพูดคุยท าความเข้าใจ โดยน าข้อมูลเท็จจริงในพ้ืนที่มา
เป็นปัจจัยตัดสินใจนับว่า บริเวณศาลโต๊ะบาหลิวเป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านใช้
ร่วมกัน ทั้งที่ประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็น
ที่จอดเรือ ซ่อมแซมเรือ ซึ่งเกี่ยวกับการท ามาหากิน เลี้ยงชีวิตและ
ครอบครัว บริเวณนี้จึงเป็นที่ตั้งมั่นด่านสุดท้ายที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่
ชั่วลูกหลาน ท่ามกลางความเจริญที่คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
 การท างานร่วมกันและประสบการณ์งานพัฒนาจากเพ่ือนๆ 
ต่างถิ่นที่ไปเรียนรู้และความจ าเป็นข้างต้น จึงมีความเห็นให้มีการ
พัฒนาบริเวณศาลโต๊ะบาหลิวให้เกิดกรรมสิทธิ์ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ใน
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รูปแบบของโฉนดชุมชนโดยได้น าเสนอเชิงนโยบาย โฉนดชุมชนร่วมกับ
อีก 486 ชุมชนทั่วประเทศ 
 แกนน าชาวเลอรักลาโว้ยคนหนึ่งบอกว่าโฉนดชุมชนมีความ
เหมือนกับวิถีชีวิตของชาวเลอยู่มาก เพราะที่ผ่านมาวิถีชาวเลก็จะใช้
อะไรร่วมกันอยู่แล้ว เพียงแต่ต่อไปก็จะต้องมีการท ากติกา ข้อตกลง ใน
การใช้ประโยชน์ร่วม ซึ่งพวกเราก็ได้ไปเรียนรู้จากที่อ่ืนมาบ้างแล้ว จะ
อยู่เรื่อยๆ แบบเดิมคงไม่ได้ เพราะนี่เป็นสิทธิร่วม เราทุกคนต้องเข้าใจ
เรียนรู้และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้สิทธิร่วมเป็นจริงและ
ยั่งยืนได ้
 โดยล่าสุดมีข่าวว่ากรมเจ้าท่าจะให้หน่วยงานป่าชายเลนเป็น
ผู้ดูแล จึงมีการหารือเบื้องต้นว่า ชาวบ้านกับป่าชายเลนจะร่วมกันดูแล
รักษาป่าให้สมบูรณ์ ส่วนพวกเราก็จะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มั่นคง เริ่มจาก
การออกกติกาการใช้ประโยชน์ในที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชน ส่วน
ที่อยู่อาศัยก็จะส ารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลครัวเรือน ความต้องการต่างๆ 
เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 
 เป็นที่มั่นสุดท้ายที่พวกเราต้องมีกติการ่วมเป็นสิทธิร่วมกับป่า
ชายเลน รักษาป่าให้อยู่คู่กับชุมชนใหม่ ที่ เป็นทั้งที่อยู่  เป็นบ้านที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือเป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเลนั่นเอง 
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การใช้บันทึกความร่วมมือ MOU ในการเข้าถึงสิทธิ

ความเป็นคนไทยของคนไทยพลัดถิ่น 

 

 คนไทยพลัดถิ่นเป็นคนเชื้อชาติไทยที่ไร้สัญชาติ อันเนื่องจาก
การปักปันเขตแดนใหม่ระหว่างไทยกับประเทศพม่าเมื่อกว่า 100 ปีที่
ผ่านมา ส่งผลให้มะริด ทะวาย ตะนาวศรี เดิมเคยเป็นดินแดนของคน
ไทย ก็กลับเป็นของพม่าและประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมซึ่งเป็นคนเชื้อชาติ
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และสัญชาติไทยก็เป็นคนไทยสัญชาติพม่า เมื่อคนเหล่านี้กลับมาอยู่ใน
ประเทศไทย ก็เป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 คนไทยพลัดถิ่นได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 
เป็นต้นมา ได้พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่
การเรียกร้องสิทธิความเป็นคนไทยกลับคืนมา จนเมื่อมีนาคม 2555 
พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทย
ให้คนไทยพลัดถิ่น มีผลบังคับใช้ รวมระยะเวลาขับเคลื่อนกระบวนการ
แก้ปัญหาประมาณ 12 ปี 
 แม้พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช้ระยะเวลาผ่าน
ไป 4 ปี (2559) แต่คนไทยพลัดถิ่นที่สามารถยื่นค าขอรับรองสิทธิความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่น จ านวน 8,266 คน แต่ก็ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
นี้เพียง 4,420 คน ซึ่งยังมีผู้ที่ยังไม่ได้รับสถานะความเป็นคนไทย ทั้งที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วและกลุ่มตกส ารวจฯ อีกประมาณ 29,734 คน 
 ขั้นตอนยื่นค าขอรับรองความเป็นคนไทยต่อคณะกรรมการฯ 
ส าหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนแล้ว รวมใช้เวลาประมาณ 126 วัน 
ในขณะที่อยู่ระหว่างการยื่นค าขอฯ คนไทยพลัดถิ่นเข้าไม่ถึงสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน ถูกละเมิดสิทธิและถูกเอารัดเอาเปรียบ เช่น ถูกเรียกเก็บเงิน
หากขับรถ/ถูกจับกุมด าเนินคดี กรณีออกไปท างานต่างถิ่น /ถูกกด
ค่าแรง และที่ส าคัญไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ืออยู่อาศัยและที่
ท ากินอันเป็นสิทธิพ้ืนฐานได้ ดังนั้นความล่าช้าจะส่งผลต่อโอกาสและวิถี
ชีวิตเป็นอย่างมาก 
 จากเวทีสรุปบทเรียน 12 ปี ของเครือข่าย พบว่า กระบวนการ
ในการน ากฎหมายและกฎกระทรวงมาแปรสู่การปฏิบัติยังไม่บรรลุผล 
ด้วยสาเหตุหลายประการ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนไทยพลัดถิ่น 
ซึ่งบางคนไม่รู้หนังสือ ไม่เข้าใจข้อกฎหมายชัดเจน อีกทั้งการยื่นเรื่อง
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ต้องกระจายไปตามอ าเภอที่แต่ละคนสังกัด ท าให้ช่วยเหลือกันเองยาก
ขึ้น เจ้าหน้าที่ก็เข้าใจกฎหมายซึ่งออกมาใหม่ไม่ชัดเจน ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่บางคนยังมีทัศนคติที่เป็นลบต่อคนไทยพลัดถิ่น ยังเป็นข้ออ้าง
ว่าเป็นงานที่เพ่ิมข้ึนมาไม่มีก าลังเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
 จากผลการศึกษาวิจัยของวรรธิดา เมืองแก้ว เมื่อปี 2558 ใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคของการน านโยบายสู่ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 : กรณีศึกษาคนไทยพลัด
ถิ่น จังหวัดระนอง ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคระดับ
ปฏิบัติ ได้แก่ 

1) จ านวนบุคลากรของกรมการปกครอง มีเจ้าหน้าที่
ทะเบียนอ าเภอละ 1-2 ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่
เพ่ิมขึ้นมา อัตราก าลังปกติ สามารถรับค าขอฯ ได้แค่วันละ 2 ราย 
เท่านั้น หากเพ่ิมงานสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น บุคลากรจึงไม่เพียงพอ 

2) ขาดงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานรับค าขอพิสูจน์ฯ  

3) เกิดความมีอคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อคน
ไทยพลัดถิ่น ส่งผลให้มีการใช้ดุลพินิจเกินกว่ากฎหมายก าหนด การไม่
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 

จากปัญหาดังกล่าวน าไปสู่การหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกัน
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า คี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิ
ชุมชนไท ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เครือข่ายคน
ไทยพลัดถิ่น ท าให้เกิดการท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือ
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ด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ.2559 
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จัดกลไกการท างานเพื่อบรรลุตามบันทึกความร่วมมือ 
 มูลนิธิชุมชนไท ในฐานะองค์กรพ่ีเลี้ยง ที่ท างานส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้
ท าหน้าที่เป็นเสมือนองค์กรประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคีท่ีร่วมลง
นามในบันทึกความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการท างานตามบทบาทของแต่ละ
หน่วยงาน ดังนี้ 

1. กรมการปกครองจัดเวทีให้กับเจ้าหน้าที่ของทุกอ าเภอ
ที่มีคนไทยพลัดถิ่น เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา
สัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่น 

2. เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไท ได้มีการประสานถามความ
ต้องการไปยังแต่ละอ าเภอ หากอ าเภอใดมีการตอบรับ จึงได้มีการ
วางแผนปฏิบัติการในอ าเภอนั้น 

3. การจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
รังสิต ที่เป็นอาสาสมัครโดยเชิญตัวแทนกรมการปกครองและ/หรือ 
เจ้าหน้าที่อ าเภอที่จะลงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
ใช้  MOU เป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาคน ไทยพลั ดถิ่ น  โดยมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิและให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 ขั้นตอนปฏิบัติการ การท า
ผังเครือญาติ การสอบปากค า และการยื่นค าขอฯ ตามแบบฟอร์มต่างๆ 
โดยมีการซักซ้อมเหมือนปฏิบัติการจริง ท าให้นักศึกษาความชัดเจน
แม่นย าขึ้น 

การอบรมใช้รูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้เชิงทฤษฎี การฝึก
ภาคปฏิบัติ ช่วงแรกจะเน้นการให้ความรู้เชิงทฤษฎีใน 2 ประเด็นหลัก 
1) องค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติตามพระราชบัญญัติและ
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กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
ทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ 2) จะเน้นการ
ฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่การท าความเข้าใจแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เช่น 
แบบบันทึกปากค า (ป.ค.14) ที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอพิสูจน์และ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของอ าเภอที่จะลงไปปฏิบัติการ การ
อ่านและท าความเข้าใจผังเครือญาติ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่น
ค าขอโดยมูลนิธิชุมชนไท เป็นผู้รับผิดชอบการอบรม 

4. เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไท ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความ
พร้อมพ่ีน้องคนไทยพลัดถิ่น เรื่องเอกสารหลักฐานเพ่ือยื่นค าขอพิสูจน์
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ในแต่ละประเภท เช่น กรณีขึ้นทะเบียนผิด
หลง กรณีถูกจ าหน่ายรายชื่อออกจากฐานทะเบียน ฯลฯ 

5. ปฏิบัติการตามแผนการลงพ้ืนที่ของนักศึกษา มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยปลัดทะเบียนอ าเภอ ปลัดทะเบียนจังหวัด 
นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต แกนน าเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิชุมขนไท 

ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนักศึกษาได้มีการวางแผนจัด
ตารางเวลาการท างานในแต่ละวันพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ ท า
รายการสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็น วางผังสถานที่ ฯลฯ เป็นการฝึกฝน
ทักษะการวางแผนงานของนักศึกษาไปในตัว 

ก่อนจะถึงวันลงพ้ืนที่กรมการปกครองจะมีหนังสือแจ้งไปยั ง
นายอ าเภอพ้ืนที่เป้าหมายให้รับทราบว่าจะมีคณะท างานประกอบด้วย
นักศึกษา อาจารย์ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชุมชนไท เข้าไปให้
ความช่วยเหลือร่วมมือกลุ่มประชาชนคนไทยพลัดถิ่น ขอให้ทางอ าเภอ
ปรึกษาหารือกับคณะท างานเพ่ือก าหนดบทบาทการท างานในระหว่างที่
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มีการลงพ้ืนที่ ท าให้ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
รัฐในพ้ืนที่พอสมควร 

การท างานมีการจัดทีมและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานดังนี้ 

1. มูลนิธิชุมชนไทและคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยพลัด
ถิ่นได้จัดทีมท างาน คือ 
1) ทีมประสานงานชาวบ้าน มีหน้าที่ท าความเข้าใจถึง

ขั้นตอนการเตรียม การตรวจเอกสารก่อนเข้ายื่นกับ
นักศึกษา 

2) ทีมงานธุรการถ่ายเอกสารและช่วยผลิตแบบฟอร์มให้
นักศึกษา เพ่ือกรอกซ่ึงจะมีอยู่ 3 แบบ 

3) ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ ช่วยชาวบ้านเตรียมและท าผัง
เครือญาต ิ

4) ทีมช่วยเตรีมตรวจสอบและลงลายมือชื่อในเอกสาร
ก่อนส่งให้ทีมนักศึกษา 

5) ทีมประสานงาน เพ่ือดูแลงานในส่วนของเจ้าหน้าที่
มูลนิธิชุมชนไท คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยพลัด
ถิ่นและชาวบ้านที่มายื่นค าร้องและค าขอ 

2. ทีมนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต มีการ
แบ่งทีมท างาน คือ 
1) ทีมอ านวยการ มีหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น และให้

บัตรคิวเพ่ือส่งให้อีก 3 ทีมต่อไป 
2) ทีมรับค าขอการคืนสัญชาติ 
3) ทีมรับค าร้องในการจ าหน่าย 
4) ทีมรับค าร้องกรณีผิดหลง 
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5) ผู้ประสานงานกลาง เป็นอาจารย์ ซึ่งดูแลงานภาพรวม
ในส่วนของนักศึกษา 

6) บันทึกเอกสารลงคอมพิวเตอร์ 
 

ในการปฏิบัติงานนักศึกษาอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้สอบถามและบันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นของประชากรคนไทยพลัดถิ่น
ที่ประสงค์จะยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแต่ละ
ราย รวมถึงบันทึกถ้อยค าของผู้ที่เดินทางมาเป็นพยานให้แก่ผู้ที่ประสงค์
จะยื่นค าขออีกด้วย และอ าเภอจะส่งตัวแทนมาร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสารที่นักศึกษาเป็นผู้ลงบันทึกเอาไว้  
คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หากถูกต้องครบถ้วนก็สามารถลงนาม
รับรองและส่งเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยได้
ทันที ส่วนกรณีใดที่ปลัดอ าเภอเห็นว่าจะต้องสอบข้อเท็จจริง หรือเรียก
เอกสารประกอบใดเพ่ิมเตมิกจ็ะติดต่อผู้ยื่นค าขอมาให้ปากค าหรือมายื่น
เอกสารเพิ่มเติมได้ 
 

ผลที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกัน 
 จากการปฏิบัติการตาม MOU ตั้ งแต่  มีนาคม 2559 – 
พฤษภาคม 2561 ลงปฏิบัติการ จ านวน 6 ครั้ง ใช้เวลาทั้งหมด 34 วัน 
สามารถด าเนินการได้ 720 ราย เฉลี่ย วันละ 22 ราย ซึ่งเกิดผลส าเร็จ
หลายประการ 

1) สามารถท างานได้เร็วขึ้น จากการที่เรื่องสัญชาติของคน
ไทยพลัดถิ่นเป็นภาระงานที่ เ พ่ิมขึ้นจากงานทะเบียนปกติ ขาด
งบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากท างานตามอัตราก าลัง
ปกติ สามารถด าเนินการรับค าขอได้เพียงวันละ 1-2 ราย แต่การ
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ สามารถรับค าขอได้ถึงวันละ 22 ราย 
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จึงสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการท างานของ
เจ้าหน้าที่และท าให้กระบวนการขั้นต้นในระดับอ าเภอเกิดความรวดเร็ว
มากขึ้น 

อย่างไรก็ดี การปฏิบัติหน้าที่ของนิสิตนักศึกษานั้นมิได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างปลัดอ าเภอที่มีอ านาจในการลงนามรับรองเอกสารใดๆ 
หากแต่เป็นเสมือนผู้ช่วยปลัดอ าเภอในการจดบันทึกปากค า รวบรวม
และจัดเรียงเอกสารเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาเท่านั้น ท า
ให้ปลัดอ าเภอในท้องที่สามารถท างานได้อย่างคล่องตัวขึ้นมากโดยไม่
ต้องสอบปากค าด้วยตนเองแต่สามารถพิจารณาจากบันทึกการ
สอบปากค าที่นิสิตนักศึกษาจดไว้โดยอาจมีการเรียกผู้ยื่นค าขอมา
สอบปากค าเพ่ิมเติมในบางกรณีเท่านั้น 

2) สร้างพื้นที่การเรียนรู้การใช้กฎหมายภาคปฏิบัติให้แก่
นิสิตนักศึกษาผ่านสถานการณ์ปัญหาจริ ง  การศึกษากฎหมาย
ภาคปฏิบัติหรือการใช้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal 
education) ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและคุณค่า
ของการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมให้แก่นักศึกษา เกิดการใช้ความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เกิดแรงบันดาลใจอยากท างานช่วยชาวบ้าน และเห็น
สถานการณ์จริงในสังคม การเป็นบุคลากรของรัฐที่ดีควรเป็นอย่างไร 

3) สร้างความม่ันใจให้กับคนไทยพลัดถิ่น ทั้งปัญหาความ
ล่าช้าในกระบวนการต้นน้ าของการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นได้รับการแก้ไขให้เบาบางลง ท าให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่เข้ามา
ยื่นค าขอพิสูจน์สถานะคนไทยพลัดถิ่นมีความหวัง ว่าพวกเขาจะได้รับ
การพิสูจน์และรับรองสัญชาติไทยตามสิทธิที่พึงมี และหากเกิดปัญหาใน
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กระบวนการขั้นตอนใดๆ พวกเขาก็เชื่อมั่นว่าตนจะได้รับค าแนะน า
ช่วยเหลือจากภาคีในบันทึก ความร่วมมือ 

4) สร้างรูปแบบการท างานที่ เป็นเครื่องมือให้เกิดการ
แก้ปัญหาหลายฝ่าย ท าให้เกิดความไว้วางใจ เกิดการยอมรับ ท าให้
กระบวนการยื่นค าขอฯ ไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้ยื่นกับเจ้าหน้าที่อ าเภอ แต่
มีภาคีหลายฝ่ายเข้ามารับรู้ รู้เห็น และมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่มี
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่อ าเภอเกิดการปรับตัวการ
ท างาน เพราะมีภาคีหลายฝ่ายติดตามการท างาน เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ และในกระบวนการท างานท าให้
ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน อันจะน าไปสู่การ
วางแผนแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจ และเป็นเอกภาพกล่าวคือ ไม่มอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นอุปสรรค แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน
แก้ไขเพ่ือให้งานเดินไปข้างหน้าให้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะช้ีทิศทางข้างหน้า 
การใช้บันทึกความร่วมมือ แม้จะเป็นนวัตกรรมการท างาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม เป็น
ประตูอีกบานหนึ่งที่ท าให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับสัญชาติ  สามารถลด
จ านวนผู้มีปัญหาสิทธิและสถานะได้ ท าให้เกิดธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ แต่พบว่ายังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างาน เช่น ความไม่มี
เอกภาพของเอกสารในเรื่องการรับรองและพิสูจน์สัญชาติ โดยในแต่ละ
พ้ืนที่จะก าหนดรายละเอียดของเอกสารแตกต่างกัน ประกอบกับ
ทัศนคติของเจ้าหน้าภาครัฐที่ยังคงให้ความส าคัญกับเรื่องความมั่นคง 
ข้อจ ากัดของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ไม่สามารถบริหารจัดการเวลา
ได้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อครั้งค่อนข้างสูง ส่งผลให้บันทึกความ
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ร่วมมือฉบับดังกล่าวอาจไม่สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ที่แท้จริงในการส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที ่5) พ.ศ.2555 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี การท างานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
สังคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไข
ปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลในประเด็นอ่ืนๆ ได้เช่นกัน อีกทั้งยังเกิด
ประโยชน์ไม่เพียงต่อกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาสิทธิในสถานะ
บุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อภาคีทุกฝ่ายที่เข้ามาท างาน  
ร่วมกันด้วย 

จากการถอดบทเรียนการท างานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นใน
ครั้งนี้ ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสะท้อนประสบการณ์และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าใช้ MOU ให้ได้ผลต่อไป มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (กรมการปกครอง) ควรลงมาร่วม
กระบวนการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละ
อ าเภอ 

2) ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกัน มีเหตุปัจจัยใกล้เคียงกัน ควรปรับ
แบบ ปค.14 ให้เป็นแบบเดียวกัน และเจ้าหน้าที่อ าเภอควรมีการหารือ
และสรุปเรื่องแบบ ปค.14 เพ่ือชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจในช่วง
การอบรมก่อนลงพ้ืนที่ปฏิบัติการ 

3) ให้เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ของอ าเภอนั้นๆ มาอบรมให้
ความรู้กับนิสิตด้วยตนเอง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการท างานของนิสิต
ด้วยตนเอง 
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4) กรมการปกครองควรจัดท าเป็นโครงการเฉพาะกิจ ตั้ง
หน่วยงานเฉพาะกิจ สนับสนุนงบเฉพาะ ท า One stop service สัก 1 
ปี เพื่อด าเนินการแก้ปัญหาคนไทยพลัดถิ่นโดยเฉพาะ 

5) ควรให้กรมการปกครองประสานงานเจ้าหน้าที่ระดับ
ท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ และร่วมรับผิดชอบต่อบทบาทการท างาน
ร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลง 

6) ควรท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ 
เพ่ือลดเวลาการเดินทาง  ลดเวลานิสิตขาดเรียน มีความคล่องตัว 
ท างานได้เต็มที ่

7) ควรมีการเตรียมกระบวนการในพ้ืนที่ให้พร้อม เพ่ือให้คน
ไทยพลัดถิ่นได้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่าย เพราะจะท าให้เกิดหนุนช่วยในการเตรียมเอกสารหลักฐานได้
ครบถ้วนและถูกต้อง 
 
 
 


