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คํานํา 

ชุมชนชาวเลบานราไวย  เปนชุมชนขนาดใหญ  จํานวน  246 หลัง  ที่มีทะเบียนบาน130 หลัง โดย
เปนทะเบียนบานถาวร  มีพื้นที่กวา  24 ไรแลคอยๆลดลงมาปจจุบันเหลือพื้นที่อยูอาศัยจริง 19 ไร 2 งาน  
เดิมที่ดินมีเอกชนอางสิทธิ จํานวน  4 ราย  แตในชวงปจจุบันมีเอกชนกวา 14 ราย (หรือมากกวาเนื่องจาก
การแบงแยกแปลงที่ดินอยูเปนระยะ)ซึ่งเปนพื้นที่ชาวเลอาศัยมานานกวา 300  ป (งานวิจัยชาวเล) มีทั้งที่
เปนชาวอูรักลาโวยและชาวมอแกน  คนสูงอายุในชุมชนใกลเคียงบอกวาเกิดมาก็เห็นมีอูรักลาโวยอยูกอน
แลวตอมาก็มีมอแกนเขามาอยูตอนหลังประมาณป พ.ศ. 2485  ในปจจุบันก็ไดแตงงานดวยกันและอยูกัน
ภายในชุมชนเร่ือยมา  มีหลักฐานสําคัญ คือ ในป พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยม
ชาวเล ป พ.ศ. 2508 เอกชนออกเอกสารสิทธิทับที่ชุมชนชาวเลโดยอางการครอบครอง สค. 1 มากอน 
หลังจากที่ชาวเลบานราไวยถูกฟองรองคดีไดไปรองเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอมาไดมีมติให
กรมที่ดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินของเอกชนแตไมมีความคืบหนา  ปจจุบันชาวเลไมมีสิทธิซอม
หรือสรางบานของตนเอง จะเห็นวาชุมชนมีสภาพบานทรุดโทรม แออัด แตยังรักษาความสะอาดดี   

สําหรับการปฏิบัติการและโครงการงานวิจัยพื้นที่ที่ผานมาไดมีการศึกษาเชิงลึกในพื้นที่โดยการ
จัดทําขอมูลครัวเรือน ประวัติชุมชน แผนผังชุมชน และไดรับการสนับสนุนการจัดทําภาพถายทางอากาศ
ยอนหลังพรอมศึกษาขอมูลเชื่อมโยงการอยูอาศัยในพื้นที่ของกลุมชาติพันธุ/ชาวเลราไวย อยางไรก็ตามการ
ปฏิบัติการในพื้นที่ดังกลาวตองใชความเปนพิเศษ (การเขาถึง) และการศึกษาเพื่อความเขาใจวิถีและ
วัฒนธรรมของชุมชนกอนการใชกิจกรรมเปนการรวมคน/ชุมชนอีกระยะหนึ่ง  โครงการวิจัย “กระบวนการ
สืบคนขอมูลดานประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของของชุมชน  เพื่อยืนยันสิทธิชุมชน
ด้ังเดิมและนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลบานราไวย  ควร
เปนอยางไร” เปนโครงการวิจัยที่มาถูกจุดถูกเวลา  เนื่องจากอยูในชวงที่การฟองรองดําเนินคดีอยูและตอง
ตอสูดวยขอมูล เอกสาร หลักฐาน  ซึ่งอยางไรก็ตามชุมชนชาวเลราไวยไมสามารถชนะคดีไดแนนอนใน
เบ้ืองตนเนื่องจากเอกชนอางสิทธิโดยใชเอกสารการครอบครองท่ีดิน (โฉนด) ซึ่งถือเปนเอกสารมหาชน  แต
จากการศึกษาขอมูลตางๆ นําไปสูการตอสูคดีที่ทําใหผูถูกฟองคดีรวม 101 รายต้ังแตชวงป พ.ศ.2556 จน
ปจจุบัน (พ.ศ.2558) เหลือผูถูกฟองคดี 35 ราย  แตก็ยังมีแนวโนมการฟองรองเพิ่มอยางตอเนื่อง 

งานวิจัยช้ินนี้เปนการสรางทีมวิจัยบนพ้ืนฐานของปญหาที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู  แตอยางไรก็ตาม
ดวยความเปนตัวตนของชาวเลที่เบ่ือหนายงายตอการทําอะไรที่ตองเจาะลึกและมีการติดตามผลตอเนื่องทํา



 
 

ใหตองมีการปรับเปล่ียนทีมวิจัยบางเปนตามระยะเวลา  แตในที่สุดเมื่อผลการวิจัยที่ทีมวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลว  โดยรวมทั้งทีมมคีวามรูสึกภูมิใจและดีใจเปนอยางมาก  ในเบ้ืองตนรูสึกไดถึง
การไดเรียนรูตัวตนของตนเอง (ชาวเลราไวย) และมีความมั่นใจมากข้ึนในการเรียกรองสิทธิในความเปน
ชุมชนกลุมชาติพันธุด้ังเดิมในอันดามัน  สําหรับขอมูลที่ทีมวิจัยไดจัดทําจะมีประโยชนในอนาคตเพื่อความ
เขาใจชุมชนชาวเลราไวยในภูเก็ตและเปนขอมูลฟองศาลปกครองตอไป  

ทีมวิจัยชุมชนชาวเลบานราไวยขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  หนวยงานที่
เกี่ยวของและอางถึงในงานวิจัยชิ้นนี้  รวมถึงบุคลที่อางถึงในการศึกษาวิจัยทุกทานในงานวิจัยนี้จากสภาพ
ปญหา  ขอจํากัด  และความพยายามในการแกไขปญหาเร่ืองที่อยูอาศัย  ทั้งที่อยูในรูปของการตอสูเพื่อเพิก
ถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน และการพัฒนาที่อยูอาศัย  ชาวเลที่อาศัยอยูในชุมชนจึงรวมตัวกันเปน
คณะวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่ดิน/ที่อยูอาศัยอยางยั่งยืนตอไป 

หมายเหตุ : ทางทีมวิจัยขออนุญาตในการเสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เปน
เอกสารปกปดในเบ้ืองตนกอนนําไปอางอิง 

 

นายสนทิ แซชัว่ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทคัดยอ 

กระบวนการสืบคนขอมูลดานประวัติศาสตร  การตั้งถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของของชุมชน  เพื่อ
ยืนยันสิทธิชุมชนด้ังเดิมและนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเล
บานราไวย  ควรเปนอยางไร: ทีมวิจัยทองถิ่นชาวเลชุมชนราไวย 

 งานวิจัยนี้ไดเนนถึงกระบวนการสืบคนขอมูลในดานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสืบคน
ขอมูลประวัติศาสตร  หลักฐาน  เชน  ผังตระกูล  การต้ังถิ่นฐาน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล
บานราไวย  2) ศึกษาทําความเขาใจขอมูลและกระบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินของเอกชนที่อางสิทธิ
เหนือที่ดินชุมชนชาวเลบานราไวยและ 3) ศึกษากระบวนการฟองศาลปกครอง  และนําขอมูลที่ศึกษาไดมา
จัดทําและประกอบการทําคําฟองเพื่อยื่นตอศาลปกครอง 
 การทําวิจัยช้ินนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทีมวิจัยชาวบาน  โดยใชวิธีการศึกษาทั้งขอมูล
เอกสาร  ศึกษาผลการตรวจสอบพ้ืนที่จากหนวยงานรัฐตางๆ บนฐานการปฏิบัติการพื้นที่และเก็บขอมูล
รวมกัน  และการเก็บขอมูลพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบขอมูลทุกดาน  ไดนําเสนอผลการวิจัยตาม
กรอกบของวัตถุประสงคในการวิจัย คือ กระบวนการสืบคนขอมูลและประมวลผลขอมูลที่ไดเพื่อแกปญหา
ที่ดินซ่ึงทายที่สุดคือการนําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการฟองศาลปกครอง 

 “ชาวเล” เปนชนเผาพื้นเมืองด้ังเดิมที่เรรอนทํามาหากินไมไมเปนหลักแหลง  เคล่ือนยายเรรอนอยู
ในทะเลและตามเกาะตางๆ จึงไดชื่อวา “Sea Gypsy” จากลักษณะรูปรางทางชีวภาพพอจะสรุปไดวา มีเช้ือ
ชาติมองโกลอยดจากบันทึก พบวา เปนชนเผาที่ปรากฏข้ึนในราวศตวรรษที่ 17 (พุทธศตวรรษที่ 23) ที่ได
โยกยายกระจายในหมูเกาะทะเลใต  มีภาษาและวัฒนธรรมเปนของตนเอง 

 “ชาวเลชุมชนราไวย” มี 2 กลุม คือ มอแกน และอูรักลาโวย ขอมูลจากเอกสารมีความเชื่อกันวา
บรรพบุรุษยายมาจากหมูเกาะแถบพมาและมาเลเซีย  ในสวนของคําบอกเลาตอกันมา เช่ือกันวาบรรพบุรุษ
เดินทางมาจากตอนใตของคาบสมุทรมลายูซึ่งปจจุบันเปนดินแดนของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ซึ่ง
สอดคลองกัน  เนื่องจากปจจุบันยังมีกลุมชาติพันธุชาวเลอาศัยอยูตามเกาะตางๆ รวมถึงพมาดวย  จาก
การศึกษาเอกสารพบวาชาวเลเขามาอาศัยอยูที่หาดราไวยอยูมากวา 300 ป ขณะที่การศึกษาและเก็บ
ขอมูลในพื้นที่ยอนหลัง (ใชผัง/สาแหรกตระกูล) ยอนหลังได 210 ปมีวิถีชีวิตทั้งดานการทําประมงแตด้ังเดิม
รวมถึงมีการทําเกษตรทั้งการทําขาวไร และนาขาว  ซึ่งสอดคลองกับการอานแปลภาพถายต้ังแตป พ.ศ.



 
 

2493  รวมถึงความเปนมาในพื้นที่ที่เปนทางการ คือ การเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเลราไวยโดยสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ในป พ.ศ.2502 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลราไวยที่เปล่ียนแปลงตามการพัฒนาจนถึงปจจุบัน  ชาวเลราไวยเปนผู
ไรสิทธิในที่ดินจากการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินโดยการกําหนดใหเปนไปตามเอกสาร
ทางราชการ  เอื้อตอผูมีความรูและมีตําแหนงตางๆ ในทองถิ่นต้ังแตป พ.ศ.2497  ซึ่งเปนผลถึงการไดรับ
สิทธิข้ันพื้นฐานในการดํารงชีวิตจนถึงปจจุบัน  ในสวนของผลกระทบจาการพัฒนาไมเฉพาะมีผลตอเร่ือง
ที่ดินที่อยูอาศัย  ปจจุบันชาวเลราไวยถูกฟองรองเพื่อขับไลออกจากพื้นที่ เนื่องจากที่ดินหาดราไวยมีมูลคา
สูงข้ึนทุกปเอกชนผูอางสิทธิ์ตองการนําที่ดินดังกลาวมาพัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยว  ในสวนของการทํา
มาหากินทางทะเลก็ถูกเบียดขับใหตองไปทําประมงในพื้นที่น้ําลึกมากข้ึนดวยกฎหมายอนุรักษตางๆ และ
กฎหมายทางการประมง  การเยียวยาชาวเลจากมติ ครม.2 มิ.ย.2553  ยังมีความลาชาและในทางปฏิบัติยัง
ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการแตงต้ัง “คณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงใน
ที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล” ซึ่งเร่ิมเห็นแนวทางการแกปญหาโดยมี
มติใหมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่ชาวเลราไวยบางสวน  รวมถึงการต้ัง “คณะอนุกรรมการแกไขปญหา
การประกอบอาชีพประมงของชุมชนชาวเล” 

 สําหรับพัฒนาการของปญหาและการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวย  เห็นไดชัดถึงการถูกรุกจาก
เอกชนบนพื้นฐานของขอกฎหมายและคดีความ  รวมถึงแผนพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาภูเก็ต
เปนพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวระดับโลก 

 ขอสรุปสําหรับส่ิงที่เปนไปไดในการแกปญหาของกลุมชาติพันธุชาวเลราไวย  คือ  ในเบ้ืองตนใหมี
การบรรเทาในเร่ืองระบบสาธารณูปโภค  รวมถึงการเรงรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของเอกชนบางสวน  
และมีมาตรการคุมครองพื้นที่พิธีกรรมและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ  สําหรับการแกปญหาในระยะสุดทายคือ
การเยียวยาชาวเลราไวยบนฐานที่ถูกกระทํามายาวนาน  และการจัดระบบที่ดินเปนพื้นที่โฉนดรวมหลังจาก
การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของเอกชน  เพื่อปองกันการสูญเสียที่ดินและที่อยูอาศัยของชุมชนชาวเลในอนาคต   
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการของโครงการ 

พื้นที่ฝงทะเลอันดามันมีกลุมชาติพันธุชาวเล ซึ่งเปนชนเผาพื้นเมืองด้ังเดิม 3 กลุม ไดแก มอแกน 
มอแกลน อูรักลาโวย มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกันแตมีภาษาพูดที่แตกตางกัน ชาวเลอาศัยอยูใน 41 
ชุมชน ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ สตูล กระบ่ี ระนอง พังงาและภูเก็ต ในจํานวนนี้มีปญหาความไมมั่นคงในที่
อยูอาศัยจํานวน 28 ชุมชน พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ทางพิธีกรรมและสุสานกําลังถูกรุกรานอีก 15 แหง จากการ
ศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักวิชาการกลุมตางๆ ระบุวาชาวเลเปน
กลุมชาติพันธุด้ังเดิม ที่หาอยูหากินแบบเรียบงายกับทะเลและชายฝงอันดามันมากวา 300 ป และการ
พัฒนาสมัยใหมที่เบียดขับชาวเล ทําใหวิถีชีวิตวัฒนธรรมกําลังอยูในภาวะวิกฤต ภาษา พิธีกรรมและความ
เชื่อภูมิปญญาตางๆกําลังสูญหาย นักวิชาการระบุวาชาวเลเปนกลุมเปราะบางท่ีทุกคนในสังคมจะตอง
ปกปองเพื่อรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน ปญหาที่เกิดข้ึนจึงเปนปญหาเชิง
โครงสรางมาจากการมีนโยบายพัฒนาที่ไมสมดุลมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจแตละเลยคนเล็กคน
นอยในชุมชนทองถิ่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2553  มีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยให
ครอบคลุมทั้งเร่ืองการแกปญหาที่ดิน ที่อยูอาศัยและที่ทํากินในทะเลใหกระทรวงทรัพยฯ ผอนปรนใหชาวเล
ใชเคร่ืองมือประมงด้ังเดิมในเขตหวงหามได การฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม การศึกษา สุขภาวะ ฯลฯ รวมทั้งให
มีงบประมาณสนับสนุนวันรวมญาติชาติพันธุชาวเลมีคณะกรรมการอํานวยการบูรณาการเพ่ือแกปญหา
ชาวเล แตหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรียังไมมีความคืบหนาในการแกปญหาชาวเล และยังมีชาวเลที่ถูกฟอง
ขับไลออกจากที่เดิมรวมทั้งมีชาวเลกวา 30 คน ถูกจับเนื่องจากการออกไปหากินในทะเล เพราะเขาไปใน
เขตอุทยาน แมจะเปนจุดที่ชาวเลเคยหากินมาต้ังแตบรรพบุรุษก็ตาม การถูกจับทําใหชาวเลถูกยึดเรือและ
อุปกรณทํากินทําใหสูญเสียรายได 

 ชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนชุมชนชาวเลขนาดใหญ มี
จํานวน 244 หลังคาเรือน มีประชากรกวา 2,000 คน มีทะเบียนบานถาวร 130 หลัง มีพื้นที่กวา 24 ไร เปน
พื้นที่ซึ่งชาวเลอาศัยมานานกวา 300 ป มีทั้งที่เปนชาวอูรักลาโวยและชาวมอแกน ผูอาวุโสในหมูบานบอก
วาเกิดมาก็เห็นมีอูรักลาโวย อยูกอนตอมาก็มีมอแกนเขามาอยูตอนหลังประมาณป 2485 ตอมาก็ได
แตงงานดวยกัน อยูกันภายในชุมชนเร่ือยมามีหลักฐานสําคัญ คือ ป พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระ
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เจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมชาวเลราไวย และป พ.ศ. 2508 เอกชนออกเอกสารสิทธิทับที่ดินของชุมชนชาวเล มี
เอกชนอางสิทธิและแบงทีดิ่นออกมาเปนแปลงยอยๆคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบการอยู
อาศัยของชาวเล และมีมติใหอธิบดีกรมท่ีดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินของเอกชน แตไมมีความ
คืบหนาในทางปฏิบัติ และในท่ีดินบางแปลงเร่ิมมีการฟองขับไลชาวเลแลวจํานวน 20 หลังคาเรือนและมี
แนวโนมจะถูกทยอยฟองเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆโดยมี 2 หลังคาเรือนที่ศาลช้ันตนพิพากษาใหออกจากพื้นที่ 
และเร่ืองอยูระหวางการอุทธรณ ดวยเหตุผลเอกชนมีเอกสารสิทธิที่ดินและเอกสารดังกลาวเปนหลักฐาน
มหาชนที่ศาลจะตองเช่ือไวกอนวาออกมาโดยชอบ ทั้งที่ชาวเลอาศัยมายาวนานรวมทั้งชาวเลที่เหลือตอง
เดินทางไปข้ึนศาลเปนระยะ 

 การมีความคิดความเช่ือวาที่ดินและทองทะเลเปนของทุกคน ไมยึดถือถือเปนของตนเอง การไมรู
กฎหมาย ไมรูหนังสือและส่ือสารภาษาไทยไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ทําใหเปนเร่ืองยากมากสําหรับการข้ึน
ศาลของชาวเล รวมทั้งปญหาความยากจนทําใหชาวเลเสียเปรียบเปนอยางมาก ปจจุบันชาวเลกลุมนี้ไมมี
สิทธิซอมแซมและสรางบานของตนเอง เพราะจะถูกเอกชนที่อางสิทธิเหนือที่ดินฟองรองพรอมแจงความ
จับกุม ทําใหสภาพบานทรุดโทรมแออัดไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาจากองคกรทองถิ่น ทําใหไมมีทอระบาย
น้ําไมมีทางเดินเทา ไมมีไฟฟาและน้ําประปาเปนของตนเอง ตองซื้อพวงจากบานอ่ืนๆ ทําใหตองจางใน
ราคาแพงกวาคนทั่วไปถึง 2-3 เทา นอกจากปญหาที่ดินแลวชุมชนชาวเลบานราไวยยังไดรับผลกระทบจาก
การประกาศเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําและเขตอุทยาน ทําใหตองออกไปหาหอยบริเวณหนาหาดตางๆ สงผล
ตอรายไดของชาวเลท่ีลดนอยลง ทําใหเกิดหนี้นอกระบบสงผลตอครอบครัวและโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน 

 ในกระบวนการพัฒนาของชุมชน ไดมีการจัดทําขอมูลครัวเรือนและแผนผังชุมชน การรวมกับทาง
อําเภอทําหลักฐานขอมีบัตรประชาชนสําหรับผูที่ตกหลน ปรับปรุงหองน้ํารวมของชุมชน รวมกันต้ังกองทุน
เพื่อแกหนี้นอกระบบ กองทุนเพื่อการตอสูคดี และแกนนําชุมชนชาวเลไดทําหนังสือและเดินทางไปรองเรียน
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมาแลวจํานวนมาก ทั้งกระทรวงวัฒนธรรม ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้งรวมกับเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ผลักดันใหมีการแกปญหาระดับ
นโยบาย  ฯลฯ จากสภาพปญหาและขอจํากัดตางๆรอบดานของชุมชนชาวเลบานราไวย ปญหาที่ดินซึ่งเปน
กรณีพิพาทกับเอกชนเปนปญหาใหญ ของชาวเลบานราไวยทั้งชุมชน และนักกฎหมายผูเช่ียวชาญหลาย
ฝายเห็นวาชาวเลบานราไวย ควรยื่นฟองตอศาลปกครอง เพื่อใหเกิดการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมาโดย
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มิชอบทีหลัง เปนเร่ืองที่ตองใชความรูและการสืบคนขอมูล การวิเคราะหปญหาและทําความเขาใจรวมกัน
ของชาวเลในชุมชนอยางรอบดาน จึงเกิดโครงการสืบคนประวัติการต้ังถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยัน
สิทธิชุมชนด้ังเดิมและแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลบานราไวย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 

1.2 คําถามวิจัย 
 กระบวนการสืบคนขอมูลดานประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของของชุมชน  
เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนด้ังเดิมและนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุมชาติพันธุ
ชาวเลบานราไวย  ควรเปนอยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสืบคนขอมูลประวัติศาสตร  หลักฐานตางๆ  เชน  ผังตระกูล  การต้ังถิ่นฐาน  วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชนชาวเลบานราไวย 
 2. เพื่อศึกษาทําความเขาใจขอมูลและกระบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินของเอกชนที่อางสิทธิ
เหนือที่ดินชุมชนชาวเลบานราไวย 
 3. เพื่อศึกษากระบวนการฟองศาลปกครอง  และนําขอมูลที่ศึกษาไดมาจัดทําและประกอบการทํา
คําฟองเพื่อยื่นตอศาลปกครอง 
 
1.4 ขอบเขตพื้นที่ 
 
 ชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลบานราไวยอําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 

1.5 ขอบเขตกลุมเปาหมาย 

 1. ทีมวิจัยชุมชน 

 2. ผูนําทางการและไมเปนทางการ  ผูอาวุโส  กลุมเยาวชน  และคนในชุมชน 

 3. หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ  เชน  สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  เทศบาลตําบลราไวย  โรงเรียน
วัดสวางอารมณ  หอจดหมายเหตุภูเก็ต  นักวิชาการ  ฯลฯ 
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1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดขอมูลประวัติศาสตร  หลักฐานตางๆ  เชน  ผังตระกูล  การต้ังถิ่นฐาน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวเลบานราไวย 

 2. ไดขอมูลกระบวนการเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินของเอกชนที่อางสิทธิ์เหนือที่ดินชุมชน
ชาวเลบานราไวย 

 3. ไดขอมูลกระบวนการฟองศาลปกครอง  และนําขอมูลที่ศึกษาไปประกอบการทําคําฟองเพื่อยื่น
ตอศาลปกครอง 
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บทที่ 2 

ระเบียบวธิวีจิัยและกระบวนการทําวิจยัในชุมชน 

 งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยทองถิ่นโดยชาวบานเปนหลัก (เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ) เพื่อศึกษาขอมูล
ประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  เพื่อยืนยันสิทธิความเปนชุมชนด้ังเดิมอันจะ
นําไปสูการแกปญหาการอกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนของกลุมชาติพันธุชาวเลราไวย โดยมีวิธีและ
กระบวนการวิจัยดังนี้ 

 1. การสรางทีมวิจัยและพัฒนาทีมทํางานวิจัยทองถ่ิน 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยโดยทีมวิจัยชุมชนเปนแกนหลัก  ใชระบบทีมทํางานในพื้นที่สืบคนขอมูล
พื้นที่  ดวยความเปนกลุมชาติพันธุที่มีศักยภาพในการจัดระบบการเก็บขอมูล การแยกประเด็นขอมูล  และ
วิเคราะหขอมูลนอยกวาชุมชนทั่วไปเนื่องจากมีการศึกษานอย (ในระดับประถมและมัธยมตน)  จะมีระดับ
ปริญญาตรีเพียงคนเดียวซ่ึงทีมวิจัยไดกําหนดใหเปนผูคนหาและรวบรวมขอมูล  จึงไดดําเนินการดังนี้ 

 1.1) การประชุมทีมวิจัยชุมชน และการอบรมเพื่อการทํางานวิจัยชุมชน 

การวิจัยนี้เพื่อตอบโจทยปญหาจริงของพื้นที่ที่คอนขางมีความเส่ียงตอการจัดเก็บขอมูลในพื้นที่  
เนื่องจากปจจุบันสมาชิกถูกฟองรองเปนคดีความจํานวนมาก  การจัดทีมวิจัยและการอบรมการทําวิจัยจึง
สําคัญมาก  ตองเปนทีมที่กลุมสมาชิกในชุมชนใหความเช่ือถือ  เนื่องจากขอมูลของกลุมชาติพันธุชาวเลมี
บันทึกนอยมาก  ตองมีการเก็บขอมูลพื้นฐานจากการบอกเลาเปนสําคัญ  ดังนั้นการประชุมทีมวิจัยเพื่อทํา
ความเขาใจโครงการรวมกัน  เนื่องจากบนฐานคิดของชาวบานวางานวิจัยเปนเร่ืองที่ยาก  เปนเร่ืองของ
นักศึกษาหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยมากกวา  ในเบ้ืองตนทีมพี่เล้ียง (นักพัฒนา) ในพื้นที่จึงไดเขาไปทํา
ความเขาใจและช้ีใหเห็นถงึความสําคัญของโครงการดังกลาววาเปนงานวิจัยเพื่อตอบโจทยเร่ืองปญหาที่ดิน
ในชุมชนของตนเองเปนสําคัญ 

 ทีมวิจัยชุมชน 
ทั้งนี้ในชวงการเสนอโครงการฯ ไดจัดทีมวิจัยชุมชนไวแลว  1  ชุด  อยางไรก็ตามเพื่อใหการทําวิจัย

คร้ังนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงไดมีการปรับเปล่ียนทีว่ิจัย  ดังนี้  นายชนันชัย  สําเนียงลํ้า  ขอถอนตัวจาก
ทีมวิจัยเนื่องจากมีภารกิจสวนตัว และนายฉัตรชัยประมงกิจติดปญหาที่ทํางาน ที่ประชุมไดเสนอใหนาย
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บัญชา  หาดทรายทองแทน  และนายชนะ  หาดทรายทอง เขามาเสริมทีมดังนั้นทีมวิจัยชุมชนปจจุบัน
ประกอบดวย   

1. นายสนิท  แซชั่ว  
2. นายนิรันดร  หยังปาน  
3. นายศักด์ิชัย  จลุทั้งส่ี 
4. นายชนะ  หาดทรายทอง 
5. นางสาววีรวรรณ หาดทรายทอง 
6. นายบัญชา  หาดทรายทอง 
7. นายชาญวิทย  สายวัน 
 

สําหรับการอบรมเพ่ือการทํางานวิจัยชุมชนน้ัน  เปนการเรียนรูการทําวิจัยชุมชน  และพบปะ
แลกเปล่ียนระหวางกันทั้งทีมพื้นที่ที่ทําวิจัย นักพัฒนา และนักวิชาการซึ่งผูเขารวมอบรมทีมวิจัยชุมชนได
พัฒนาทักษะหลายดาน  เชน  ความสําคัญของงานวิจัยที่สามารถสนองตอบตอการแกปญหาของชุมชน
หากสามารถรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ  เทคนิคการหาขอมูล  การทําประวัติชุมชน  การรวมกลุมเพื่อ
แกปญหา  การทําผังความเชื่อมโยงของคนในชุมชน  และไดแนวทางการตั้งคําถามและหาคําตอบในชุมชน  
เชน  ปญหาที่เกิดข้ึนและดํารงอยูเกิดจากอะไร  ในชวงเวลานั้นๆ ชุมชนหรือคนในชุมชนทําอะไร  อยางไร
บาง  ทําไมถึงทําแบบนั้น  ผลที่เกิดข้ึนเปนอยางไร  เพราะอะไร  และใครทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  จึง
ประสบผลสําเร็จ / ไมประสบผลสําเร็จ 

 
การเสริมเทคนิคการหาขอมูลเบื้องตน  หาไดจากท่ีไหน  อยางไร? 

- ขอมูลมีอยูแลว “ ในหัวทุกคน “ 
- การนัดพูดคุยกัน “ ประชุม / สัมภาษณ “ 
- การบันทึกทุกคร้ัง เมื่อพดูคุย 
- การสืบคนประวัติศาสตรชุมชนทั้งบุคคลและเอกสาร 
- การใชแผนที่ทําผังเครือญาติผังความสัมพันธคนในชุมชน 
 

1.2) การประชุมทําความเขาใจกับสมาชิกในชุมชน  
เปนการสรางความเขาใจโดยรวมตองานวิจัยช้ินนี้  รวมถึงการช้ีแจงถึงประเด็นขอมูลที่ทีมวิจัยตอง

เก็บจากพื้นที่วามีอะไรบาง  เนื่องจากอยูในชวงมีฝายที่ตองการหาขอมูลเพื่อการฟองรองชาวเลในพื้นที่อยู
ดวย  ทีมวิจัยจึงสรางความชัดเจนตอประเด็นการสืบคนขอมูลกับสมาชิกในชุมชน  และทําความเขาใจใน
งานวิจัยชุมชนเพิ่มเติมกับสมาชิก  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและอธิบายเร่ืองบทบาทของทีมวิจัยและ
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สมาชิกในชุมชนซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับสมาชิกในชุมชนทุกกลุม  อาทิเชน  ทีมวิจัย  สมาชิกในชุมชน  ผู
อาวุโส  ผูนําทางดานจิตวิญญาณ  และอ่ืนๆ ที่ประเด็นงานวิจัยเขาไปเกี่ยวของ 

 
การแบงทีมในการทํางานวิจัยชุมชนมีอาสาสมัครโดยแบงโซนชุมชน 

 โซนบานทิศเหนือ  ประกอบดวย นายสนิท  แซชั่ว  นายบุญรอง  แซชั่ว  นายชนะ  หาด
ทรายทอง  นายวันต้ิน  ประมงกิจ  นางสมศรี  ดํารงเกษตร 

 โซนบานฝงทิศตะวันออก  ประกอบดวย  นายอาหลิน  หาดทรายทอง  นายสงัด  หาด
วารี นายชนันชัย  สําเนียงลํ้า  นางสาวจรัสศรี  ชาวน้ํา  นางวีรวรรณ  หาดทรายทอง  

 โซนบานกลาง  ประกอบดวย  นายหงีม  ดํารงเกษตร  นายบัญชา  หาดทรายทอง  นาย
ฉัตรชัย  ประมงกิจ  นายบุญเลิศ  มณีวงศ  นายศักด์ิชัย  จลุทั้งส่ี  

 โซนบานตะวันตก  ประกอบดวย  นายเล้ียว  หลักเกาะ  นายเสกสรร  บางจาก  นายนิ
รันดร  หยังปาน 

 
การแบงบทบาทการทํางาน  

 นายอาหลิน  หาดทรายทอง  และนายหงีม  ดํารงเกษตร  ทําหนาที่รวมแหลงขอมูล
สําคัญ เชน คนเฒาคนแกของชุมชนมารวมพูดคุยเพื่อหาขอมูลตามประเด็นหัวขอวิจัย  
จํานวน  30  คร้ัง  โดยทั้งสองทานทําหนาที่เปนลามแปลภาษาดวย (ผูสูงอายุในชุมชน
ชาวเลบานราไวยยังใชภาษาเฉพาะของชาวเล  จะสามารถส่ือสารขอมูลประวัติได
ดีกวา) 

 นายศักด์ิชัย จลุทั้งส่ี  และนายฉัตรชัย  ประมงกิจ  ทําหนาที่บันทึกขอมูลในการประชุม
ทุกคร้ัง  รวมไปถึงการเก็บขอมูลเชิงเอกสารที่ไดจากแหลงตางๆ  อาทิ  เอกสารจาก
หองสมุดในภูเก็ต  เอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับชาวเลชุมชนราไวยและชาวเลในพื้นที่อัน
ดามัน  

 นางวีรวรรณ  หาดทรายทอง  และนางสมศรี  ดํารงเกษตร  เปนนักวิจัยสัมภาษณ
ผูหญิง และผูเฒาผูแกที่เปนผูหญิงในชุมชน ตามประเด็นของงานวิจัย รวมทั้งเปนลาม
แปล(ผูสูงอายุในชุมชนชาวเลบานราไวยยังใชภาษาเฉพาะของชาวเล  จะสามารถ
ส่ือสารขอมูลประวัติไดดีกวา) 

 นายชนันตชัย  สําเนียงลํ้า  ทําหนาที่ ดูแลเร่ืองเอกสารของทีมวิจัย  การติดตอ
ประสานงานระหวางทีมวิจัยและหนวยงานภายนอก  
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 นายสนิท  แซชั่ว  นายสงัด  หาดวารี  นายบัญชา  หาดทรายทอง  นายวันติน  ประมง
กิจ นายชนะ หาดทรายทอง  และนายนิรันดร  หยังปาน  ทําหนาที่เปนผูรวบรวมขอมูล
งานวิจัยและดูแลภาพรวมของงานวิจัย  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภายนอก  

 นางสาวจรัสศรี  ดํารงเกษตร  ดูแลเร่ืองการเงินของชุมชนและการเงินของทีมวิจัย 
 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกลุมเปาหมายในการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาการแกปญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซอนชุมชนชาวเล
บานราไวย  ซึ่งมีความซับซอนและใชเวลามาก  ทีมวิจัยไดกําหนดวิธีวิจัยดังนี้ 

2.1) การเก็บขอมูลพื้นที่/ภาคสนาม(Fieldwork) 

การเก็บขอมูลภาคสนามเปนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรการต้ังถิ่น
ฐานของชุมชน โดยการจัดเก็บขอมูลผานคําบอกเลาของบุคคลรุนตางๆ  การจัดทําแผนที่และผังตระกูล
ผานคําบอกเลาของคนในพื้นที่  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  พิธีกรรม  กระบวนการตอสูและแกปญหาที่ผานมา  ซึ่ง
ใชทั้งสัมภาษณเปนบุคคลและสัมภาษณเปนกลุม  รวมถึงการจัดทําแผนที่แบมีสวนรวมกับบุคคลรุนตางๆ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

ทีมวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณในเชิงประเด็นและแยกแยะกลุมผูใหขอมูลสําคัญ  (Key  
Informants) ในชุมชนดังนี้ 

1) ผูอาวุโส  ประกอบดวย  ผูอาวุโสกลุมมอแกนและผูอาวุโสกลุมอูรัคลาโวย 

 2) หมอประกอบพิธีกรรมในชุมชน 

3) คณะกรรมการชุมชนทั้งในชุดปจจุบันและอดีต 

4) คณะทํางานแกไขปญหาทีดิ่นของชุมชน (ต้ังข้ึนในชวงเกิดกรณีการฟองรองมากข้ึน/ชวง 
พ.ศ. 2553) 

5) สมาชิกชุมชนที่สามารถใหขอมูลประกอบงานวิจัยดานคดีและขอมูลที่ดิน 

6) ทนายที่ดําเนินการเร่ืองคดีในพื้นที่และที่ปรึกษา 
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การกําหนดแหลงขอมูลดานประวัติศาสตรชุมชนและประเพณีวัฒนธรรมเปนการสืบคน
ขอมูลจากจากบุคคล 
 

1. นายหวิน   หาดทรายทอง   อายุ  80  ป  บานเลขที่ 59 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
2. นายเฉง   บางจาก  อายุ  77  ป  บานเลขที่ 114 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
3. นายหนัง   มิเด็น   อายุ  75 ป  บานเลขที่ 120 หมู 2  ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
4. นางอาปง   ทะเลรุงโรจน   อายุ  80  ป บานเลขที่ 170 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
5. นางกะเจะ   มิเด็น    อายุ  77  ป  บานเลขที่ 129 หมู  ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
6. นางจิ   หยังปาน   อายุ  77  ป  บานเลขที่ 57 หมู 2  ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
7. นางปราณี   พลรบ    อายุ  79  ป  บานเลขที่ 38 หมู 2  ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
8. นางแมะฉ้ิน   ประมงกิจ   อายุ  70  ป  บานเลขที่ 108 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
9. นางตอย  กระแสชลธาร   อายุ  70  ป  บานเลขที่ 169 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
10. นางจิมิ   (ไมมีนามสกุล)   อายุ  61  ป บานเลขที่ 121 หมู 2  ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
11. นางหยา   มิเด็น    อายุ  73  ป  บานเลขที่ 120 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
12. นายหริ   ฟองสายธาร   อายุ  73  ป  บานเลขที่ 117 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

การกําหนดแหลงขอมูลจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 

1. กรมศิลปากร  โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สํานักงานที่  15  ภูเก็ต  เขามาชวยหาหลักฐาน
การอยูอาศัยของชุมชน  การขุดคนทางโบราณคดีเพื่อหาหลักฐานอายุการอยูอาศัยของชุมชน  โดยพิสูจน
หลักฐานจากรองรอยของใชโบราณและอายุกระดูกของบรรพบุรุษของชุมชน  สวนการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตรหา DNA  ไดนํากระดูกมอบให DSI ไปตรวจพิสูจน 

2. กระทรวงเกษตร  โดยเกษตรจังหวัดภูเก็ต  เขามาชวยเหลือในการตรวจสอบอายุของตน
มะพราวและตนไมตางๆ ที่ชาวเลปลูก  

3. สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)  โดย  ดร.วณี  ปนประทีป  
ผูอํานวยการฯเขารวมพิธีและหนวยงานไดชวยเหลือเร่ืองพยานทางเอกสารวิชาการ โดยนํางานวิจัยเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตชาวเลมอบใหเปนหลักฐานทางวิชาการในการอางอิงการอยูอาศัยของชุมชน 

4.วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  เขามาชวยเหลือดานการฝกอาชีพ และสงเสริมทางดานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวเล 

5.มูลนิธิชุมชนไท  โดยนางปรีดา คงแปน  ผูจัดการมูลนิธิชุมชนไทและทีมปฏิบัติการพื้นที่ องคกร
สําคัญในการชวยเหลือชาวเลทางดานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  และดําเนินการรวมกับ
ชุมชนเพื่อยื่นเอกสารตอศาลปกครองเพื่อพิสูจนสิทธิของผูอาศัยมากอน  
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6. ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เปนธรรม  หรือ P-Move  โดยนายจํานง จิตรนิรัตน และ
แกนนําขบวนฯ ชวยเหลือชุมชน  จากสถานะของชุมชนผูบุกเบิกกลายเปนผูบุกรุก  และเรียกรองความเปน
ธรรมใหกับชุมชน  เนนการมีสวนรวมของชุมชน  

7. เครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต  เปนภาคีที่ใหการชวยเหลือในเร่ืองกระบวนการตอสู 
รวมกับชุมชนชาวเล  

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ DSIหนวยงานสําคัญในการพิสูจนสิทธขิองชาวชุมชน เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่นําความรูทางวิทยาศาสตรเขามาคนหาหลักฐานการอยูอาศัยของชุมชน โดยการตรวจ
พิสูจนเอกลักษณบุคคล หรือ  DNA  จากโครงกระดูกของบรรพบุรุษ เพื่อพิสูจนความสัมพันธกับคนรุน
ปจจุบัน  ผลปรากฏวา DNA ตรงกับคนในชุมชนชาวเล  นอกจากน้ียังรวบรวมหลักฐานทางตางๆ จาก
หลายหนวยงาน  เชน  หลักฐานทางโบราณคดี  จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสํานักงานที่ 15  ภูเก็ต  
หลักฐานอายุของตนไมตางๆ บนเกาะ  เชน  ตนมะพราว และหลักฐานจากสํานักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ  เร่ืองงานวิจัยวิถีชุมชนชาวเล  

9. กรมคุมครองสิทธิ และเสรีภาพ  สนับสนุนโดยการต้ังงบประมาณใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล  การเปนองคกรดําเนินการใหมีเวทีวิเคราะหขอมูลกอนนําเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

10. คณะกรรมการแกไขปญหาความม่ันคงในที่อยูอาศัย  ที่ทํากินและพื้นท่ีทางจิต
วิญญาณของชาวเล  เปนคณะกรรมการซ่ึงแตงต้ังโดยคําส่ังสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
116/2557  โดยมีพลเอก สุรินทร  พิกุลทอง  เปนประธาน 

11.สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดร.นฤมล  อรุโณทัย  แหลงขอมูลการศึกษา
กลุมชาติพันธุชาวเล 

 

2.2) การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary research) 

ทีมวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลทั้งทางดานประวัติศาสตร  พัฒนาการการครอบครองและใช
ประโยชนในที่ ดินโดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ  บทความ  เอกสาร  รายงานการวิจัย  และ
เอกสารรายงานตางๆของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป อาทิ  ประวัติความเปนมา  
วัฒนธรรม  ตัวตนความเปนชาวเล (อัตลักษณ)  เอกสารการใชประโยชนในที่ดินที่ทับซอน  การตรวจสอบ
พื้นที่ เปนตน  เพื่อรวบรวมขอมูลประกอบประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัยใหตรงกับเปาหมายโจทยการวิจัย 

 3. การประชุมทีมวิจัยรวมกับนักวิชาการเพื่อติดตามความกาวหนา  เปนการสรุปขอมูล
เบ้ืองตนจากการทําวิจัยในพื้นที่ของทีมวิจัยเพื่อตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหเพื่อการเก็บขอมูลเพิ่มเติมใน
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บางประเด็น  โดยทางนักวิชาการชี้แนะใหความเห็นเพื่อการวบรวมขอมูลที่สมบูรณในระยะสุดทาย  ทั้งนี้ใน
ในการลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษาโดยทีมทาน มรว.อคิน  รพีพัฒน และคณะไดกระตุนใหชาวเลชุมชนราไวย
กระตือรือรนในการเก็บขอเพิ่มข้ึน  โดยเบ้ืองตนสวนที่สําคัญสุดคือการเก็บขอมูลการทํานาขาว และขาวไร  
ซึ่งไดนําเสนอขอมูลในบทตอไป 

ทีมวิจัยชุมชนชาวเลบานราไวยไดนําเสนอความคืบหนางานวิจัย  เบ้ืองตนนายสนิท  แซซั่วได
กลาวถึงกระบวนการทํางานที่ผานมาถึงการดําเนินโครงการดังกลาววา  คอนขางยากเนื่องจากความเปน
ชาวเลที่ไมรูหนังสือสามารถส่ือสารไดเฉพาะการบอกเลา  และการเก็บขอมูลในพื้นที่ชาวบานจะคอนขาง
ระมัดระวังในการใหเอกสารมาประกอบงานวิจัย  เนื่องจากปจจุบันมีชาวบานถูกเอกชนฟองคดีรวมแลว  
101  ราย  แตจากการทําความเขาใจในเวทีชี้แจงโครงการวิจัยฯ  ทําใหชาวบานเห็นความสําคัญในการเก็บ
ขอมูลและรวบรวมเพื่อประกอบการฟองศาลปกครอง  โดยที่ผานมาสามารถเก็บขอมูลประวัติความเปนมา
ของพ้ืนที่  ประวัติบุคคล  ความสําคัญเร่ืองของพิธีกรรม  และการทําผังตระกูล  ซึ่งมีความคืบหนาดวยดี 

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับชุมชนชาวเลบานราไวยจากทีมติดตาม 
1.เก็บขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการทํานาของชาวเลในเร่ืองพื้นที่การทํานาในอดีต  สาเหตุการทํานา  

ที่มาของพันธุขาว  ข้ันตอนการทํานาเปนอยางไร  ไดขาวแลวเอาไปไหน  เปนตน 
2.การเก็บขอมูลเร่ืองการใชขาว  หรือขาวสารในพิธีกรรมของชาวเลวาเกี่ยวของและสําคัญหรือไม

อยางไร 
3.ทําสํามะโนประชากรใหเห็นกลุมคนในชุมชนวามีชวงวัยใดบาง ระดับการศึกษา รวมถึงการ

ปรับตัวของชาวเลในกระแสของการพัฒนาเพราะเปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมภายนอกคอนขางมาก 
เชน การแตงกายของเยาวชน-วัยรุน  การใชภาษาพูด  การยึดถือวิถีปฏิบัติของชาวเล(พิธีกรรมตาง ๆ เปน
ตน) เปล่ียนไปหรือไม อยางไร   
 

4. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

เปนการนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะห  ใชวิธีการนําขอมูลที่ไดจากขอมูลเอกสารและ
ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกมาคุยรวมกันในทีมวิจัยกอนเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดมา  เมื่อประมวลผลขอมูล
และวิเคราะหรวมกันแลว  หลังจากน้ันไดใชเวทีประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลกับผูที่สัมภาษณทุกกลุมมา
ตรวจสอบขอมูลรวมกันอีกคร้ังหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดังกลาวจะใชกับทุก
ประเด็นในการนํามาใชตอบโจทยงานวิจัยและใชกระบวนการทําซํ้าจนความเห็นเร่ืองขอมูลตรงกัน  ที่
สําคัญคือการวิเคราะหขอมูลประวัติความเปนมาของกลุมชาติพันธุชาวเล  เนื่องจากมีการศึกษาและ
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รวบรวมเปนเอกสารไวบางตามสมควรแตยังมีความหลากหลายเร่ืองความเปนมาของชาติพันธุกลุมนี้  ซึ่ง
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดังกลาวทีมวิจัยตองใชบริบทของภาษาและวัฒนธรรมมาเปน
สวนประกอบ  เนื่องจากกลุมชาติพันธุชาวเลมีเฉพาะภาษาพูดไมมีภาษาเขียน  ที่สําคัญทีมวิจัยตองคนหา
ขอมูลมาประกอบเปนจํานวนมากเนื่องจากตองตอบโจทยการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของชาวเลราไวย  ตามกรอบและแนวคิดและวัตถุประสงคของานวิจัยนี้  และหลังจาก
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลแลวสามารถนําไปสูการเรียบเรียงเพื่อนําเสนอขอมูลรายงานการวิจัยชิ้น
นี้ตอไป 

 

การดําเนินงานของนักพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย 

ทุนเดิมกอนงานวิจัย 

 การเขาไปปฏิบัติการพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวยเปนผลสืบเนื่องจากชาวบานในพื้นที่ไดรับผลกระทบ
จากการขยายผิวการจราจรถนนวิเศษ  ในชวงป พ.ศ. 2549  โดยมีชาวบานที่ไดรับผลกระทบรวม  4  หลัง  
ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนหลังภัยพิบัติสึนามิเชนกัน  โดยทางชาวชุมชนไดมีการรวมตัวกันมารองเรียนกับ
ทางจังหวัด  ในขณะเดียวกับทางเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตไดประชุมรวมกับทางประธานการ
แกปญหาการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ  (พล.อ.สุรินทร  พิกุลทอง)  ชุมชนราไวยจึงมีโอกาส
เขามารองเรียนในเวลาเดียวกัน  ภายหลังไดมีการแกปญหาแลวเสร็จโดยชาวบานสามารถอาศัยอยูในพื้นที่
เดิมได   

 หลังจากนั้นทีมปฏิบัติการพื้นที่ไดมีการจัดทีมอาสาสมัครประจําพื้นที่  โดยมีนายสนชัย  ฤทธิชัย  
เขาไปอยูประจําในชุมชนเพื่อศึกษาสภาพความเปนอยู  ความเปนมาของชุมชน  รวมกิจกรรมและเรียนรู
ชุมชนเปนเวลา  6  เดือน  (กินอยูกับชาวชุมชนสัปดาหละ 6 วัน)  กอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อการสํารวจ
ชุมชนตัวเอง  และศึกษาปญหา  พบวา  ชุมชนชาวเลราไวยอยูบนพื้นที่ที่เอกขนออกเอกสารสิทธิ์ต้ังแตป 
พ.ศ. 2508  ทําใหในทีมและที่ปรึกษาวิเคราะหเร่ืองความเปนกลุมชนเผาพื้นที่ด้ังเดิมนาจะเปนกลุม/ชุมชน
ที่อยูในพื้นที่มายาวนานนาที่จะมีประวัติศาสตรที่กลาวถึงอยูบาง  เลยรวมกันคิดกระบวนการในการสราง
ทีมคนหาประวัติศาสตรของชาวเลราไวยซึ่งมีกลุมเยาวชนรวมกันสํารวจขอมูลพื้นที่ในเบ้ืองตน  และ 
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สามารถสรางความไววางใจกับกลุมแกนนําไดในระดับหนึ่ง  แตยังไมไดไวใจในทีมเทาที่ควรเนื่องจากความ
เปนกลุมชนเผาที่ไมไวใจคนนอกท่ีเขาไปทํางานหรือจัดต้ังในพื้นที่ (เปนชวงที่หลายองคกรเขาไปในพื้นที่
หลังภัยพิบัติสึนามิ)  แกนนําชุมชนจะตองประสานงานองคกรตางๆเปนจํานวนมาก   

ในขณะเดียวกันการจัดกระบวนการรวมกลุมแกปญหาก็เร่ิมขยับหลังจากที่สามารถแกปญหาเร่ือง
การขยายผิวจราจรไดสําเร็จ  ชาวบานไมตองร้ือบานออกจากพื้นที่ทั้งหลังเหมือนเดิม  แตใหมีการปรับ
สภาพพื้นที่ใหเหมาะสมเพื่อการอยูอาศัย  ทีมพื้นที่และแกนนําชุมชนจึงสามารถจัดประชุมชาวบานในพื้นที่
ได  เบ้ืองตนเปนการไลเรียงปญหาในพื้นที่ที่ชาวบานประสบอยู  ซึ่งในขณะนั้นส่ิงที่เขารวมกันเสนอจะเปน
ปญหาใกลตัว  เชน  ตนมะพราวลมใสบาน  ไมมีประปา/ไฟฟา  ชาวเลไมสามารถรับนักทองเที่ยวได  เปน
ตน  ในขณะที่ผลสรุปจากการสํารวจจะเปนปญหาเร่ืองสําคัญๆ  คือ  การอยูในพื้นที่เอกชนออกเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน  การไมไดรับการรักษาพยาบาลและการไดสิทธิ์ของผูสูงอายุ (ไมมีบัตรประชาชน)  ปญหาน้ํา
ทวมในพื้นที่เนื่องจากไมมีทางระบายน้ํา  ปญหาเร่ืองเด็กไมเรียนหนังสือ  และปญหาการถูกน้ําหนีบ
เนื่องจากการดําน้ําลึก (ตองหากินนอกเขตอุทยาน)  เปนตน 

จึงระดมความเห็นเพื่อกําหนดกิจกรรมในการแกปญหาที่ชุมชนสามารถรวมกันแกไดกอนและเห็น
ผลอยางเปนรูปธรรม  เบ้ืองตนจึงจัดทีมแกปญหาเร่ืองบัตรประชาชนเปนอันดับแรก  โดยใหมีทีมรวบรวม
รายช่ือเพื่อเสนอการแกปญหาตอทางจังหวัด  (โดยที่ในขณะนั้นไดเกิดเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตและ
ไดมีการวางแผนในการเสนอใหทางจังหวัดแกปญหาเร่ืองที่ดินและสาธารณูปโภคเชนกัน)  และไดรวมกัน
กําหนดกิจกรรมที่สอง  คือ  การจัดต้ังกลุมออมทรัพย  การดําเนินกิจกรรมเปนไปไดดวยดีทั้ง  2  กิจกรรม  
โดยชวงเวลานั้นจะมีการจัดทีมรวมเรียนรูการพัฒนาและฟนฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิรวมกับเครือขาย
สิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต  และเครือขายผูประสบภัยสึนามิ  เกิดพัฒนาการการเรียนรูในการแกปญหาใน
ระดับเครือขายดังนี้ 

- การแกปญหารวกับองคกรสนับสนุนทุนชวงฟนฟูสึนามิ  มีการรวมกันแกปญหาน้ําประปาโดย
รับการสนับสนุนทุนมาจัดการตอประปาเขาชุมชนเอง 

-  การแกปญหาในระดับจังหวัดในภูเก็ต  มีสมาชิกเขารวมเสนอปญหารวมกับเครือขายฯ ชาวเล
ราไวยเขารวมคร้ังละ  500 – 1,000  คน   

- การแกไขปญหาระดับนโยบายกับเครือขายผูประสบภัยสึนามิ  จนมีนโยบายเร่ืองการออกบัตร
ประชาชนสําหรับชาวเลในอันดามัน 
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ในชวงที่มีการพัฒนากิจกรรมและเร่ิมมีทิศทางไปในทางที่ดีไดเกิดปญหาใหญของชุมชนข้ึนมา  คือ  
เอกชนไดมีการฟองรองชาวเลราไวย  2  รายในคดีแพงเมื่อป พ.ศ. 2552  สําหรับชาวเลถือเปนปญหาที่
รุนแรงมาก  เพราะสวนหนึ่งมาจากการไมรูหนังสือ  และไมคุนเคยกับการติดตอราชการและหนวยงาน  ใน
เบ้ืองตนทีมปฏิบัติการพื้นที่ไดมีการประสานทีมกฎหมายที่ชวยเหลือคดีความชาวบานในพื้นที่อยูแลวเขา
มาชวยเหลือชาวเลราไวย  นอกจากนี้ไดประสานชองทางเพิ่มเติมโดยจัดทีมไปรองเรียนองคกรตางๆ  โดย
หนวยงานตางๆ มีการมาดูสภาพปญหาพื้นที่จริงและมีขอคิดเห็นมาโดยตลอด  เชน 

- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  ไดมีมติเพิกถอนเอกสารสิทธิของเอกชนโดยกรมที่ดิน และ สนง.
ที่ดินในพื้นที่แตถึงปจจุบันไมมีความคืบหนาแตอยางใด 

- ผูตรวจการแผนดิน  มีมติยุติการตรวจสอบกรณีราไวยเนื่องจากเร่ืองอยูในช้ันศาล 
- รัฐบาลและกระทรวงตางๆ  เนื่องจากชุมชนประสบปญหาเขาข้ันวิกฤติ  มีการฟองรองชาวบาน

อยางตอเนื่อง  จึงไดยื่นเร่ืองตอรัฐบาลเนื่องจากอยูในเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและ
การเมือง  สามารถผลักดันจนเกิด มติ ครม. 2  มิ.ย. 53  โดยกระทรวงวัฒนธรรม 

- หนวยงานราชการ  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมศิลปากร  เกิด
ความรวมมือผานกลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ที่รัฐบาลแตงต้ังข้ึนแกปญหาที่ดิน
และชาวเลมาอยางตอเนื่อง  รวมถึงที่ปรึกษาชุมชนและเครือขายฯ สามารถประสานงานถึง
หัวหนาสวนราชการบางหนวยได 

 

การจัดกระบวนการเรียนรูใหชาวบาน  

 การเรียนรูของชาวเลราไวยเกิดจากการเขารวมเรียนรูเวทีตางๆ  และการเขารวมการเคล่ือนไหว
โดยตรงของชาวบาน  ในสวนของการเสริมการเรียนรูจากบุคคลตางๆเปนระยะนั้นข้ึนอยูกับสถานการณ
และปญหา  อาทิ 

- การรวมกลุมและการแกปญหาพื้นฐาน  จะเปนการดําเนินการโดยทีมปฏิบัติการไปกระตุนและ
นําไปเรียนรูพื้นที่อ่ืนๆ ในเครือขายฯ  เชน  การออมทรัพย  การทําบัตรประชาชน  โดยมีการ
ส่ือสารกับทองถิ่น  อําเภอ  และจังหวัด  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมกับเครือขายฯ 

- การแกปญหาทางคดี  ในชวงเร่ิมตนจะเชิญผูมีความรูทางดานกฎหมายซ่ึงใน มาแนะนํา
กระบวนการ  ข้ันตอน  และการคนหาหลักฐาน  ซึ่งในชวงหลังสึนามิจะมีทีมอาสาสมัครดาน
กฎหมาย   แตปจจุ บันมูลนิธิ ชุมชนไทไดมีนักกฎหมายเองและไดมีที่ ป รึกษาจาก
สถาบันการศึกษาใหคําแนะนํา  รวมถึงการวางแนวทางการตอสูคดี 
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- การประสานเพื่อใหขอมูลปญหาถึงรัฐบาล  และหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยมีทีมที่ปรึกษาของ
เครือขายฯ ระดับพื้นที่  และที่ปรึกษาระดับปญหารวมของประเทศติดตามและใหความเห็น
สม่ําเสมอรวมถึงการหาชองทางใหแกนนําชุมชนชาวเลสามารถเขาไปเปนคณะกรรมการ
แกปญหาตนเองในระดับชาติได 

ชวงของการทําวิจัย  พี่เลี้ยงทําอะไร  อยางไร  ผลเปนอยางไร 

 ในชวงกระบวนการทํางานวิจัยนี้  เบื้องตน  บทบาทของพี่เล้ียงไดเขาไปประชุมทําความเขาใจ
เร่ืองโครงการวิจัยที่ชุมชนกับชาวชุมชนทั้งหมดถึงเหตุผลที่ตองลุกข้ึนมาทําเอง  การจัดทีมทํางาน  และการ
แบงหนาที่  และการบริหารงบวิจัย   เพื่อความเขาใจรวมกันระหวางชาวชุมชนและทีมที่ทําวิจัย  เนื่องจากที่
ผานมาแกนนําหรือทีมวิจัยดังกลาวไดมีการสืบคนประวัติศาสตรตนเองอยูแลวแตยังขาดการบันทึกที่เปน
รูปแบบ  การทําความเขาใจกับชาวบานเพื่อการขอขอมูลประกอบการบันทึกและทําวิจัยจึงจําเปน  
เนื่องจากพื้นที่ราไวยมีปญหาดานคดีอยู  ดังนั้นการคนหาขอมูลหรือการบันทึกขอมูลตางๆ ตองมีความเช่ือ
ใจกันกอน  ตอมา  ไดประชุมเฉพาะทีมวิจัยพรอมกับผูที่จะชวยเรียบเรียงขอมูลวิจัยเปนระบบเพ่ือการ
ประสานงานและติดตามความคืบหนา  รวมถึง การกําหนดประเด็นและคําถามวิจัย ตามกรอบงานวิจัย คือ 
“ กระบวนการสืบคนขอมูลดานประวัติศาสตร  การตั้งถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  เพื่อยืนยันสิทธิ
ชุมชนด้ังเดิมและนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลบานราไวย  ควร
เปนอยางไร? ”ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวเพื่อเนนย้ําความสําคัญที่ทีมวิจัยชุมชนตองทําวิจัยช้ินนี้เพื่อ
แกปญหาตนเอง  ปจจุบัน  เปนการติดตามความคืบหนาและชวยดูขอมูลที่ทีมวิจัยจัดเก็บไดรวมถึงการ
ชวยออกแบบการต้ังคําถาม  และเปนผูเรียบเรียงขอมูล 

 5.ขอจํากัดในการวิจัยและการปรับวิธีการวิจัย 

ในการทําวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  เพื่อ
ยืนยันสิทธิความเปนชุมชนด้ังเดิมอันจะนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนของกลุม
ชาติพันธุชาวเลราไวยชิ้นนี้ทีมวิจัยพบขอจํากัดบางประการ  ดังนี้ 

1. การสืบคนประวัติศาสตรจากคําบอกเลาเปนประเด็นที่คอนขางยาก  ทั้งนี้เนื่องจากชาวเลไมมี
การบันทึกเปนภาษาเขียน  จะใชการบอกเลาตอกันมา  นอกจากนี้การเก็บขอมูลกับผูสูงอายุในชุมชน
สวนมากยังใชภาษาพูดของตนเองเปนภาษาอูรัคลาโวยและมอแกน  ทีมวิจัยตองใชอาสาสมัครในพื้นที่ชวย
แปลความหมายตางๆ 
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2.การรวมทีมวิจัยเพื่อทํางานรวมกันคอนขางจํากัด  เนื่องจากทีมวิจัยโดยสวนมากมีอาชีพประมง  
เวลาในการออกทะเลจะไมคอยตรงกัน  รวมถึงการตองทําเคร่ืองมือประมงของตนเอง (ไซ)  การดูแลซอม
เรือ  ทําใหหาเวลาในการวมทีมคอนขางยาก  การเก็บขอมูลไดเต็มที่ชวงมรสุมในทะเลมีคล่ืนลมแรง 

3.การตองระมัดระวังเร่ืองขอมูลพื้นที่สูญหายไปตกถึงมือเอกชน  เนื่องจากในชวงการทําวิจัย
เอกชนไดรุกชาวเลราไวยโดยพยายามหาขอมูลเพื่อฟองรองคดีเพิ่มข้ึนตลอดเวลา  ดังนั้นตองมีปรับเปล่ียน
การเก็บขอมูล  การประชุมชาวบานและการสัมภาษณชาวบานทั้งรายบุคคล  สัมภาษณกลุม  โดยสวนหนึ่ง
ไดใชจุดแข็งคือการส่ือสารดวยภาษาพูดของตนเอง  การยายพื้นที่นัดสัมภาษณตามบานแกนนําหลังตางๆ 
หมุนเวียนกัน 

4. การที่ทีมวิจัยหลายคนถูกฟองคดีแลวตองข้ึนศาลบอย  รวมถึงทีมวิจัยตองเปนพี่เล้ียงใหกับ
ชาวบานในคดีอ่ืนดวยทําใหงานวิจัยตองชะงักเปนบางชวง  และจากการรุกของเอกชนในการพยายามปด
ทางเขาออกทางไปประกอบพิธีกรรมและพื้นที่ทางไปลงเรือเพื่อออกทะเล  ทําใหตองมีการออกไปรองเรียน
กับหนวยงานตางๆ และเฝาระวังพื้นที่กวา 1 เดือน 

5.การสืบคนและการยืนยันการมีตัวตนของชาวเล  จากการสืบคนประวัติความเปนมาจากเอกสาร
หลักฐานถึงความเปนชาวเลโดยรวม  และชาวเลราไวย  ขอมูลที่มาของชาวเลยังไมตรงกันที่เดียวนัก  แตที่
ตรงกันคือความเปนตัวตนของกลุมชาติพันธุชาวเลที่มีอยูจริงและมีประวัติศาสตรมายาวนาน รวมถึงการที่
กลุมชาติพันธุชาวเลมีแบงออกไดเปน 3 กลุมซึ่งมีที่มาทีแ่ตกตางกันอยูแลว  สําหรับพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย
จะมีชาวเล 2 กลุม คือ อูรัคลาโวยกับมอแกน 
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บทที่ 3 

ประวัติศาสตรและการต้ังถ่ินฐาน 

1. ความเปนตัวตนของชาวเลและประวัติศาสตรความเปนมา (จากการศึกษาเอกสาร) 

กลุมชาติพันธุชาวเล : คือใคร มาจากไหน 

ทีมวิจัยไดพยายามเรียนรูความเปนมาของตนเองตลอดในชวงงานวิจัยชิ้นนี้  รวมถึงกอนและหลัง
งานวิจัยไดมีการต้ังวงพูดคุยอยางตอเนื่อง  ความนาสนใจอยูที่พื้นฐานที่ชาวเลบานราไวยรับรูมาจากการ
บอกเลาซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกตางกับงานศึกษาหลายๆชิ้นแตถือเปนคุณูปการตองานวิจัยนี้   
การศึกษากลุมชาติพันธุชาวเลมีผูสนใจศึกษาอยูหลายทาน  ทั้งในสวนที่สนใจประวัติศาสตรความเปนมา  
การศึกษาอัตลักษณ (ความเปนตัวตน) ของชาวเล  รวมถึงการศึกษาความเปล่ียนแปลงของกลุมชาติพันธุ
ชาวเล  ซึ่งทีมวิจัยไดพยายามเรียนรูจากงานของหลายๆ ทานเพื่อศึกษาความเปนมาของตนเอง  ดังนี้ 

 ที่มาของความเปนชาวเลในราชบัญฑิตยสถาน (2512 อางถึงใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย 
(ภาคใต) กองโบราณคดี, 2526 ; 2) มีกลาวไววา ชาวเลเปนชนเผาพื้นเมืองด้ังเดิมของชาติมลายูที่ยัง
เหลืออยูโดยไมไดกลายเปนพวกมลายูชนพวกนี้อพยพมาอยูในแหลมมลายูในสมัยดึกดําบรรพ กอนที่ชาว
มลายูจะเขามาอาศัยอยู ชาวมลายู เรียกชาวเลวา “โอรังละอุต” (Orang - Laut)แปลวา คนทะเล (โอรัง – 
คน, ละอุต- ทะเล) เชื่อวาชาวเลเขาไปอาศัยอยูพรอมๆ กับขนอีกพวกหนึ่งคือ โอรังบูกิต (Orang Bukit)
แปลวา คนเขา (โอรัง – คน , บูกิต– เขา) ชาวพมา เรียกชาวเลวา “ฉลาง” ไทยเพี้ยนมาเปนถลาง ชาว
อังกฤษ เรียกชาวเลวา “Sea Gypsy (Gipsy)” แปลวา ยิปซีทะเล บางทีก็เรียกทับศัพทวา “Chaonam” 
(ชาวน้ํา) สันนิษฐานวาสมัยที่อังกฤษเขามาคาขายและแสวงหาอาณานิคมในดินแดนแถบเอเชียอาคเนยนี้ 
เห็นชาวเลอพยพเรรอนทํามาหากินไมเปนหลักแหลง ไมมีถิ่นที่อยูอาศัยเปนของตนเองแนนอนคลายกับ
พวกยิปซี (Gypsy) ที่อพยพเรรอนอยูในทวีปยุโรป สวนชาวเลอพยพเคลื่อนยายเรรอนอยูในทะเลอาศัยอยู
ตามเกาะจึงเรียกวา “Sea Gypsy” 

 ประเทือง เครือหงส (2524 อางถึงใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี, 
2526 ; 3) ไดใหความสนใจในทางดานรางลักษณะ ไดกลาวถึงชาวเลวา  มีลักษณะคลายชาวมองโกล  แต
ไมเดนนัก สูงราวคนไทย ผิวกรานดําและเปนโรคผิวหนังกันมาก  เมื่อพิจารณารูปรางลักษณะและหนาตา
ของชาวเลจะเห็นไดชัดเจนวา มีลักษณะทางรางกายคลายกับชาวมลายูมาก ผูชายผิวคอนขางคล้ํา หนาอก
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กวางจากการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับเชื้อชาติของมนุษย โดยอาศัยหลักการพิจารณาลักษณะรูปรางทาง
ชีวภาพของมนุษย ไดแกสีของผิวหนัง ลักษณะของผมและขน ลักษณะสีของดวงตา สวนสูง ขนาดรูปราง 
และลักษณะโดยท่ัวไป หนาผาก จมูก ริมฝปาก ฟนและคาง ฯลฯ พอจะสรุปไดวา ชาวเลเปนพวกเชื้อชาติ
มองโกลอยด (Momgoloid) เชนเดียวกับพวกอินเดียนแดง จีน พมา ไทย มลายู อินโดนีเซีย และนิกริโต 
ฯลฯ 

David  W. Hogan(1972 อางถึงใน เมธิรา  ไกรนที, 2552: 79)ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
ชาวเลวาเปนเผาพันธุที่ปรากฏข้ึนมาในราว ๆ ศตวรรษที่ 17 (พุทธศตวรรษ ที่ 23) มีชื่อเรียกวา “Orang 
Selatar” (ชนผูอาศัยอยูตามชองแคบ) เปนพวกเดียวกันกับพวกมอเก็น (Morken) ในปจจุบัน เปนชนเผา
เรรอน (nomads) อยูในทะเลตามเกาะตางๆ ไมมีรัฐบาล  ชอบทองเที่ยวเปนโจรสลัด  ตอมากกลุมคนพวก
นี้ไดตกเปนเคร่ืองมือของกษัตริยปรเมศวร ซึ่งถือกันวาเปนกษัตริยองคแรกของมะละกา โดยที่พวกชาวเล
จะตองเขารวมกลุมกันเปนโจรสลัดปลนเรือในทะเล ทรัพยสินที่ไดมาก็แบงใหกับกษัตริยปรเมศวร  ความดี
ความชอบที่พวกชาวเลไดรับก็คือ ไดรับการยกฐานะใหเปนตระกูลที่ไดรับการยอมรับในสังคมชั้นสูงของมะ
ละกาในขณะนั้น 

ประทีป ชุมพล(2524 อางถึงใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี,2526; 4)  
ไดอธิบายถึงเผาพันธุชาวเลทางชาติพันธุวิทยา (Ethnography) วาชาวเลจัดเขาอยูในกลุมชนพวกเมลานี
เซ่ียน (Mela-nesian) ซึ่งมีถิ่นฐานอยูแถบหมูเกาะทะเลใตของมหาสมุทรแปซิฟกหรือหมูเกาะเมลานีเซีย 
(เกาะของคนผิวดํา) ตอมาไดโยกยายถิ่นฐานกระจายไปในหมูเกาะทะเลใต พวกนี้มีรูปรางลักษณะตัว
คอนขางเล็ก ผิวดํา ตาดํา ผมหยิกหยอยเปนกระจุก มีภาษาและวัฒนธรรมเปนของตนเอง แตปจจุบันมักจะ
ถูกกลืนจากประเทศที่ตนอาศัยอยู 

ประพันธ  เรืองณรงค (2517 อางถึงใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี, 
2526 ; 4) ไดทําการศึกษาชาวเล ( ชาวน้ํา) ที่อยูอาศัยในประเทศไทย โดยไดแบงออกเปนกลุมยอย ๆ 3 
พวก คือ 

1. พวกมะละกา (Malacca)สันนิษฐานวาพวกนี้เดิมอาศัยอยูแถบชองแคบมะละกา 
2. พวกลิงคา (Lingga)  สันนิษฐานวาพวกนี้เดิมอาศัยอยูแถบหมูเกาะลิงคา 



19 
 

3. พวกมาซิงหรือพวกสิงห พวกนี้สวนใหญอาศัยอยูแถบเมืองมะริด ทวาย และเกาะตาง ๆ ในเขต
ประเทศสหภาพพมา  ปจจุบันมีพวกนี้บางกลุมยังเรรอนอาศัยเรือเปนบานอยูสวนมากยังใช
ชีวิตความเปนอยูแบบด้ังเดิม (Primitive) พวกนี้อยูในประเทศไทยเปนจํานวนนอยในแถบ
จังหวัดภูเก็ต พังงา และ ระนอง ไมสามารถสํารวจจํานวนที่แนนอนได แตชาวเลที่อาศัยอยูใน
แถบจังหวัดสตูล กระบ่ี พังงา และภูเก็ตในปจจุบันเปนชาวเลผสมเกือบทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งระหวาง พวกมะละกากับพวกลิงคา และผสมกับพวกมาซิงอยูบาง บางสวนไดแตงงานกับ
คนพื้นเมือง บางก็มานับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและในปจจุบันมีศาสนาคริสตเขาไป
เผยแพรในกลุมพวกนี้อยูบางเชนกัน 

กลุมชาติพันธุชาวเลในภูเก็ต : จากวิถีเรรอนเขาสูวิถีต้ังถ่ินฐานชุมชน 

 บทความของ Engelhardtและ Roger (1997 อางถึงใน เมธิรา  ไกรนที, 2552: 62)เปนงานวิชาการ
เพียงช้ินเดียวที่เกี่ยวกับการต้ังถิ่นฐานของชาวเลบริเวณชายฝงอันดามัน  บทความนี้กลาวถึงผลงานของ
โครงการภูเก็ตซ่ึงศึกษากลวิธีการปรับตัว และวัฒนาการของชุมชนชาวเล  โดยใชหลักฐานทางโบราณคดี
จากแหลงที่ขุดคนแสดงใหเห็นวามีการจัดรูปทางเศรษฐกิจสังคมอยู 4 ระดับ คือ 1) จากที่พักชั่วคราว คือ 
เร่ิมมีการพักอาศัยเปนคร้ังคราว มาสู 2) ที่ปกหลักพักอาศัยเปนระยะเวลานานข้ึน แตไมถาวรทีเดียว เปน
การใชที่ยั่งยืนและสภาพพื้นที่สามารถจะรองรับได 3) ที่ปกหลักถาวรแหลงนั้นไมสามารถจะรองรับไดอีก 
แหลงเกิดความเส่ือมโทรมและสุดทายผูคนก็โยกยายออกไป ซึ่งแหลงนี้อาจจะมีการใชใหมอีกในเวลาตอมา 
การวิจัยเพิ่มเติมจากแหลงเดิม ๆ และแหลงใหม ทําใหเขาใจถึงความซับซอนของแตละระดับ การขุดคน
แหลงเหลานี้แสดงใหเห็นวามีพื้นที่มากมายที่ชาวเลใชประโยชนและการมีพื้นที่หรือแหลงใชประโยชน
มากมายนี้เปนเหมือนเครือขายหรือเหมือนโครงขายความปลอดภัยของชุมชนเองที่จะมีพื้นที่เพื่อการพัก
อาศัย การทํามาหากิน และการพัฒนาการเปนชุมชนที่ใหญข้ึน ถาวรข้ึนในระยะตอมา 

ประเทือง  เครือหงห (2524 อางถึงใน โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี, 
2526 ; 6)  กลาวถึงกลุมที่ชาวเลที่หาดราไวยวา มีอยู 2 พวก คือ 

 1. พวกไทยใหม เปนพวกที่เช่ือวาบรรพบุรุษของตนอพยพมาจากหมูเกาะแถบประเทศมาเลเซีย 
แลวแยกยายกันข้ึนอยูอาศัยตามเกาะตาง ๆ คือ ที่เกาะเฮ เกาะบอน แหลมกา ยายมาอยูที่หาดราไวยสมัย
รุนปู เชื่อวาพวกนี้มาอาศัยอยูที่หาดราไวย ประมาณ 100 กวาป มาแลว อพยพมาตอนแรกๆ มีอยูประมาณ 
40 ครัวเรือน ตามความเปนมาจัดไดวากลุมนี้มาอยูอาศัยบริเวณหาดราไวยเปนกลุมแรก 
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 2. พวกสิงห  เลาวาบรรพบุรุษด้ังเดิมของเขาอาศัยอยูบริเวณหมูเกาะประเทศสหภาพพมา อัน
ไดแกบริเวณเกาะพรัด เกาะสอง อพยพมาอยูที่หาดราไวย ประมาณ 40 กวาปมาแลว โดยไดเดินทางผาน
เกาะปากจก มหาศักด์ิ (เขตจังหวัดพังงา) ตอนที่ข้ึนมาอยูที่หาดราไวยคร้ังแรกมีจํานวนสมาชิกอยูประมาณ 
10 กวาครัวเรือน (ครอบครัวละ 6 - 7 คน) อพยพมากับเรือที่ทําดวยไมระกํามีหลังคาเรือ เรียกวา “แชง” ทํา
มาจากใบเตย ชาวเลพวกอ่ืน ๆ เรียกพวกชาวสิงหวา “พวกเรืองาม” กลาวคือ ลักษณะของเรือที่สรางข้ึนมา 
มีสวนหัวและสวนหางเปน 2 แฉก เดิมพวกสิงหใชเรือเหลานี้เปนที่อยูอาศัย ใชชีวิตอยูบนเรือโดยตลอด
ต้ังแตเกิดจนตาย เรือลําหนึ่ง ๆ จะใชอยูอาศัยกันเฉพาะครอบครัวซ่ึงประกอบดวย พอ แม และลูก พอถึง
ตอนที่ลูก ๆ โตเปนหนุมเปนสาวเกิดไปรักใครชอบพอกับหนุมสาวของเรือลําไหนเขาถึงข้ันไปสูขอมากินอยู
รวมกันฉันสามีภรรยา ก็ตองสรางเรือเปนของตนเองตางหากอีกลําหนึ่ง พวกนี้จะเที่ยวเรรอนหาปลาอยูใน
ทะเล เมื่อเจอมรสุมก็ตองหลบตามเกาะตาง ๆ พวกนี้จะใชกระบอกไมไผ 2-3 กระบอกสําหรับใชน้ําจืดซึ่ง
จะตองข้ึนหาตามเกาะตาง ๆ  

 ชาวเลเรียกหาดราไวยวา “ปาไตราไวย” (ปาไต – หาด, ราไวย– เบ็ด) สันนิษฐานวา เดิมบริเวณนี้มี
การตกเบ็ด หากุง หาปลากันมาก ปจจุบันคนพื้นเมืองยังเรียกเบ็ดตกปลาชนิดหนึ่งวา “เบ็ดราไวย” 

2. ประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานและการดํารงอยูของชาวเลราไวยจากการสืบคนในพื้นท่ี (การ
สัมภาษณทั้งรายบุคคลและสัมภาษณกลุม) 

การเขามาอยูในพื้นที่ราไวย 

ชาวเลชุมชนบานราไวยมีบรรพบุรุษรวมกันกับกลุมชาติพันธุชาวเลทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย
ที่ต้ังรกรากอยูในแถบทะเลอันดามัน  จากคําบอกเลาพบวาบรรพบุรุษเดินทางมาจากตอนใตของคาบสมุทร
มลายู  ซึ่งปจจุบันเปนดินแดนของอินโดนีเซียและมาเลเซีย  เดินทางโดยเรือมาเร่ือยๆ เมื่อเห็นผืนดินก็ลงต้ัง
ถิ่นฐานที่นั่นในแถบอันดามันที่ชาวเลอาศัยในปจจุบัน  สวนชาวชุมชนชาวเลบานราไวยกระจายอยูอาศัย
ตามเกาะบอน  เกาะเฮ  แหลมกาใหญและหาดราไวย  แตเมื่อมีการระบาดของไขทรพิษ  ชาวเลที่เกาะบอน  
เกาะเฮไดโยกยายเขามาอยูหาดราไวยและต้ังบานเรือนถาวรอยูที่นี่นับเปนเวลากวา  300  ปมาแลว  

เหตุที่ชาวเลไมไดมีหลักฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับทีดิ่นเพราะคิดเพียงแตวา  เปนพื้นที่ที่สามารถอยู
ได  แนวคิดของชาวเลมองวามนุษยสามารถอยูที่ใดก็ได  ประกอบกับไมทราบขาวสารของทางบานเมือง ใน
ยุคแรกชาวเลไมสามารถเขียน อานหนังสือไทยได  แมจะปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับการ
แลกเปล่ียนอาหาร  แตชาวเลก็ยังรูสึกวาตัวเองเปนกลุมคนที่ตํ่าตอยกวาคนเมือง  ดวยความที่คนนอกรับรู
ขอมูลขาวสารมากกวา  ชาวเลชุมชนบานราไวยประสบกับปญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เนื่องจากในเวลาที่ต้ัง
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ถิ่นฐานอยูนั้น  มีคนนอกเขามาจับจองและเขาทําประโยชนในที่ดินที่ชาวชุมชนราไวยอาศัยอยูมานาน 
บางสวนเขามาปลูกมะพราว  จากนั้นก็อางเปนเจาของที่โดยการนําที่ที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์เปน  สค.1  
ต้ังแตป  ป พ.ศ. 2498  ทั้งที่ชาวเลราไวยที่อยูมากอนตองกลายเปนคนเฝาสวนมะพราวไป ทั้งนี้เนื่องจาก
สมัยกอนเวลาคนนอกหรือคนเมืองเขามาในชุมชนชาวเลจะกลัว เวลานั่งคุยกันชาวเลจะนั่งคุกเขาอยู
ขางลาง คนเมืองจะนั่งบนเกาอ้ี เวลากินขาวก็จะใหคนเมืองกินกอน ดวยความเปนกลุมคนที่มองตัวเองตํ่า
กวากลุมคนอ่ืน จึงทําใหชาวเลถูกเบียดบังสิทธิมาต้ังแตในอดีต นโยบายการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพิ่งมีเมื่อ
ป พ.ศ. 2497แตคุณยายอาปง ทะเลรุงโรจน อายุ 83 ป เลาวา กอนสงครามโลกคร้ังที่สองเกิดข้ึน(ค.ศ.
1941-1945 หรือระหวางชวง พ.ศ.2484 - 2489.) บรรพบุรุษก็มาอยูที่แถบนี้หลายช่ัวคนแลว  

 
ลักษณะการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ในอดีต( 3 ยุค) 

 การศึกษาวิจัยการต้ังถิ่นฐานและการใชประโยชนที่ดินพื้นที่หาดราไวยในอดีต  ทีมวิจัยใชแผนที่
ภาพถายทางอากาศ ป พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2553  เปนเคร่ืองมือในการสืบเสาะเร่ืองราวซ่ึง
เปนการฟนความทรงจําของผูเฒาผูแกในพื้นที่ไดเปนอยางดี  และสามารถนําไปสูการจัดทําผังตระกูลที่
ชัดเจนมากข้ึนดวย  ซึ่งจาการเก็บขอมูลดังกลาวไดตรงกับประวัติศาสตรทางเอกสารบางช้ิน  และตรงกับ
เอกสารทางราชการรวมถึงการพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่ไดดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ ดวย  

 ภาพถายทางอากาศประกอบแผนท่ี 1 ตามแผนที่ภาพถายทางอากาศ (ดานลาง 3 รุนใน  3 
ภาพแรก)  จากการสัมภาษณผูสูงอายุและโตะหมอในชุมชน  พบวา  การอยูอาศัยในพื้นที่ชวงของรุนแรก  
มีการตั้งบานเรือนต้ังแต ป พ.ศ.2418 –ป พ.ศ.2448  ซึ่งมีบานที่เปนหมุดหลักสําคัญคือบานของ “โตะหมอ
หลี หรือโตะหมอหล้ี”  อยูอาศัยที่หนาหาด  รวมถึงบานของ “หญาราไวย” (ตามภาษาพูดของชาวเลราไวย) 
ที่เช่ือกันวาเปนบรรพบุรุษในรุนแรกๆ ของชาวเลราไวย  ซึ่งบานด้ังเดิมในรุนแรกตามแผนที่ภาพถายทาง
อากาศจะมีอยูจํานวน 12 หลัง  บุคคลที่ยังจําพื้นที่ดังกลาวไดดีและยังมีชีวิตอยูจะมีนายหวิน  หาดทราย
ทอง  ซึ่งในแผนที่ภาพถายทางอากาศบานของบรรพบุรุษจะเปนบานนางแมะอะ  และนางหยาหมิเด็น  ซึ่ง
ในแผนที่ภาพถายทางอากาศบานของบรรพบุรุษจะเปนบานของนางไหน   

สําหรับหมุดหลักที่สําคัญอีก 4 อยาง ประกอบดวย 1) บอน้ําใชที่มีอยูด้ังเดิม (ภาพจุดวงกลม) 
จํานวน 7 บอ ปจจุบันเหลือใชจํานวน 2 บอ ที่บานออกและบานบนที่เหลือจะอยูในเขตที่เอกชนครอบครอง  
และถูกถมอีก 1 บออยูดานซายของถนนวิเศษที่ผานหนาชุมชนชาวเลราไวย (ซายสุดของแผนที่)  2) ศาล
บรรพบุรุษ (บาล๊ัย) เปนศาลที่มีอยูต้ังแตรุนกอต้ังเปนชุมชน  ซึ่งอยูริมชายหาดซึ่งเกิดจากความเช่ือที่วาศาล
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บรรพบุรุษตองอยูใกลทะเลเนื่องจากชาวเลหากินกับทะเลเพื่อใหปกปกรักษาคนที่ออกไปทํากินในทะเลและ
คนในหมูบานซ่ึงอยูติดกับทะเล  แตละปจะมีการประกอบพิธีกรรมปละ 2 คร้ัง เรียกวา “ปาจั๊ก”   
(สัมภาษณนายหงีม  ดํารงเกษตร)  ปจจุบันอยูในที่ดินเอกชนอางสิทธิเชนกัน (อยูระหวางเจรจา)  3) สุสาน
เด็ก จํานวน  2 พื้นที่ ด้ังเดิมการใชพื้นที่สุสานจะใชพื้นที่หางจากพื้นที่ต้ังของชุมชน “เมื่อกอนชาวเลกลัววา
จะมีสัตวรายมาขุดคุยหลุมฝงศพ จึงตองหาที่ฝงไกลหมูบาน แตพื้นที่สุสานจะมีขนาดใหญ  จะมีการทํา
พิธีกรรมแบบชาวเลเพื่อปองกันสัตวรายมากัดกินรางเด็ก” นายหวิน  หาดทรายทอง ใหขอมูล  และ 4) เปน
พื้นที่หาสมุนไพรของหมูบานชาวเลราไวย  ซึ่งด้ังเดิมจะเปนปารกทึบ  อยูบริเวณดานบนของหมูบาน 

 ภาพถายทางอากาศประกอบแผนที่ 2ไดดําเนินการเพิ่มเติมตามความเห็นทางคณะอาจารย
และที่ปรึกษา  ในเร่ืองการใชประโยชนในพื้นที่เพื่อการทํานาหรือเกษตรกรรม  ซึ่งจะเห็นวามีบานเรือน
เพิ่มข้ึนเปน  22 หลัง  จากการศึกษาวิจัย พบวา จะอยูในชวง ป พ.ศ.2448– ป พ.ศ.2478 โดยมีหลักการ
สืบคนขอมูลเร่ืองการนับถือโตะหมอในหมูบานซ่ึงในรุนดังกลาวจะมี “โตะนะ”(หรือ โตะนะ) จะอยูกลาง
หมูบานเปนโตะหมอคนตอมาตามแผนที่ภาพถายทางอากาศ และ “โตะหาด” (ในแผนที่ภาพถายทาง
อากาศเปน “โตะหนาด)  อยูดานบนสุดของแผนท่ีแตลักษณะการใชพื้นที่ยังมีลักษณะเดิม แตเพิ่มข้ึนมาคือ
เร่ืองพื้นที่เกษตรกรรมของหมูบาน  ซึ่งจากการวิจัยสืบคนไดจากคําบอกเลา  ดังนี้ 

ประวัติการทํานาขาว 
เมื่อคร้ังที่เขามาต้ังรกรากที่หาดราไวย เดิมพื้นที่แถบนี้เปนปารกชัฏ มีสัตวปาจํานวนมาก ชาวบาน

เลาวา บรรพบุรุษมีคาถาเรียกเสือ และคาถาปราบเสือ ชาวเลจึงไมกลัวที่จะอยูกับปารกชัฏแบบนี้ ชวงเวลา
ประกอบอาหารชาวบานจะประกอบอาหารเฉพาะชวงกลางวัน และกินขาวรวมกันทั้งชุมชนที่กลางลาน
หมูบาน พอตกคํ่าชวงกลางคืนจะไมมีการประกอบอาหารหรือกอไฟ เนื่องจากกลัวภัยจากสัตวปาที่เห็นแสง
ไฟแลวตามเขามา การทํามาหากินในยุคแรก ชาวเลยังคงทําประมง ใชชีวิตอยูกับทะเลเปนสวนใหญ เมื่อได
ของทะเลแลว นอกจากทํากิน เหลือก็เอาไปแลกขาว แลกของที่ชาวเลไมสามารถผลิตไดกับชาวบานที่อยู
ภายนอก ซึ่งแมเฒาแมแกจําไดวา ไปแลกขาวกับใครบาง เชน ปาเขต ปาดํา ปาหวง ยายเหนียว ปาลุย ปา
เพิ่ม เจาลี กลุมชาวบานเหลานี้ทํานา ทําไร ทําสวน แตอยูหางจากทะเล ไมมีความรูเร่ืองหากินกับทะเล แม
จะแลกขาวมาได แตขาวไมพอกินทั้งป แตละบานแลกขาวมาไดกินบานใครบานมัน นายตีดีน (ไมมี
นามสกุล) และโตะหาด โตะหมอของหมูบานจึงมีความคิดวา ควรปลูกขาวกินเพื่อใหพอกินทั้งหมูบาน จึง
ไดแลกเปล่ียนเอาพันธุขาวมาปลูก  ซึ่งชาวเลมีภูมิปญญาปลูกขาวไรและนาขาวอยูแลว จึงไดไปแลกพันธุ
ขาวมาปลูกที่ชุมชน โดยพื้นที่ปลูกขาวต้ังแตบนเนนิเขาแหลมกาใหญ (แหลมกาใหญ-บูเกะ(บนเขา) ปะไตมู
ซา(แหลมกาใหญ ) ซึ่งเปนพื้นที่เนนิเขาลาดลงไปเปนทีร่าบลุมน้าํชุม (ปจจุบันเปนที่ต้ังของชุมชน) เปนพื้นที่
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ปลูกขาวเล้ียงคนในชุมชนไดทั้งป พันธุขาวที่ปลูกคือ พันธุขาวนางปอม พันธุขาวกลม พันธุขาวดอกขา พันธุ
ขาวสามเดือนสีแดง ขาวเหนียวแดง พันธุขาวเข็มทอง โดยชาวบานจะรวมกันทํานา เหมือนการลงแขก 
ชวยกันปลูกทั้งชุมชน รวมพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 20 ไร เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็แบงปนกัน โดยขาวในแตละป
สามารถแบงปนใหกับพี่นองตามเกาะอ่ืนๆ เชน เกาะบอน เกาะเฮไดอีกดวย โดยพี่นองที่นั่นก็จะใหหอย ปู 
ปลากลับคืนมา  

วิธีการปลูกขาวใชวิธีการปลูกขาวแบบขาวไร ชาวบานเลาวา ใชกระสอบใบเตยใสพันธุขาว (ฆูนี) 
เอาพันธุขาวหยอดลงไปในไมไผ จากนั้นก็เอาไมไผทิ่มลงไปในผืนดินเพื่อหยอดเมล็ดพันธุขาวลงบนดิน ใช
วิธีการเดียวกันทั้งบนพื้นที่เนินเขาและพื้นที่ราบลุม ถาเปนบนเนินเขาแหลมกาใหญจะปลูกขาวในหนาฝน  
แตพื้นที่ราบจะปลูกทั้งป เรียกวานาขาวลุม โดยอาศัยน้ําจืดทํานา ชื่อคลองลาโอน (มีตนไมลาโอนข้ึนอยู
ขางคลองเต็มไปหมด จึงเรียกคลองลาโอน) เปนคลองหลอเล้ียงคนในชุมชน  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ใชแกะ
เก็บขาว เหมือนภูมิปญญาของคนใตทั่วไป นอกจากปลูกขาวแลว ชาวเลยังปลูกพืชผักอ่ืนแซมในนาขาว
ดวย เชน ปลูกออย ปลูกหัวมันงิ้ว สมุนไพร เพื่อกินใชในชุมชน  

ฤดูเก็บเกี่ยวขาว ถาขาวสุกเหลืองก็เก็บเกี่ยว ขาวจะเกี่ยวพันกับพิธีกรรมของชาวเลเกือบทุก
พิธีกรรม ต้ังแตมีการทําขาวเมาในพิธีกรรม เดือน 4 เปนพิธีกรรมไหวครู เดือน 5 ทําบุญ “ปอตัจฌีร๊ัจ” เพื่อ
ทําพิธีกรรมใหแกปูยาตายาย เดือน 6 ทําขาวขมิ้นปลุกเสก เดือน 8 พิธีกรรมขาวกลางหมูบานเปนขาวเจ็ดสี 

ภูมิปญญาในการปลูกไดมาจากบรรพบุรุษของชาวเล ซึ่งมีภูมิปญญา “การปลูกขาวมาแตด้ังเดิม 
เรียกวา ลือกั๊บปาดี (เกี่ยวขาว) (ลือกั๊บ-เกี่ยว,เก็บ / ปาดี – ขาว) ถาปลูกขาว เรียกวา ตานําบือนัท (ตานํา-
ปลูก, บือนัท – นา หรือตานําปาดี)” (สัมภาษณนางกะแจะหมิเด็น และนางหยาหมิเด็น) 

 

ชีวิตชาวเลและวิถีทํานาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง  
เมื่อ พ.ศ.2484 เกิดสงครามโลกคร้ังที่สอง ถูกกองทัพญ่ีปุนเขามายึดหมูบาน ยึดยุงขาวซ่ึงเปนยุง

ขาวรวมของชาวบาน (ชาวบานเก็บรวบรวมขาวไวรวมกันใครจะกินก็ไปเอามาสีโดยการตําดวยครกไม) 
ชาวบานตองหลบหนีข้ึนไปอยูบนเขาหรือแหลมกาใหญ การปลูกขาวหยุดลงช่ัวคราวระหวางสงคราม ชีวิต
ระหวางสงคราม ชาวเลตองกินหัวมันแทนขาว ขุดหัวมันกินผสมกับขาวที่แอบเอามาระหวางหนีข้ึนเขา 
ชาวเลตองขูดกลวยตมกับมะพราวเปนอาหารแจกจายพี่นอง จะใหเด็กๆ กินกอน สวนผูใหญกินทีหลัง
หรือไมก็ไมไดกินเลย นอกจากนี้บางทีชาวเลก็แอบลงมางมหอยข้ึนไปปรุงเปนอาหารบนเขา  ปจจุบันจะพบ
รองรอยเปลือกหอยเต็มไปหมดบนเกาะเฮ  เกาะบอน  และเขาแหลมกาใหญ ซึ่งเปนส่ิงที่ทําใหพวกเขาอยู
รอดไดในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง  ซึ่งพวกเขาอาศัยอยูบนเขาตลอดชวงสงครามโลก เนื่องจากหมูบานถูก
ญ่ีปุนยึดเอาเปนฐานทัพ มีการสรางหลุมบังเกอรเพื่อหลบภัย 3 หลุมอยูหนาหาดราไวย 

เมื่อสงครามโลกยุติลง ชาวบานจึงไดลงมาจากเขามาฟนฟูหมูบาน ซึ่งญ่ีปุนไมทําลายหมูบาน แตมี
บางหลังทีเสียหายจากการสูรบ โดยมีลูกระเบิดตกบนเกาะบอนหน่ึงลูก เมื่อลงจากเขาเพื่อมาฟนฟูหมูบาน 
มาอยูเหมือนเดิม โดยมีโตะหมอเปนผูดูแลทั้งดานการปกครองและดานการรักษาพยาบาล โดยไมไดรับ
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เหลียวแลจากทางราชการไทย เมื่อเขามาดํารงชีวิตปกติแลว จึงไดฟนฟูการทํานา และทําประมงเหมือนเดิม
จะส้ินวิถีทํานาเมื่อนาขาวถูกแยงไปครอบครอง 

จนกระทั่งป พ.ศ.2525 พื้นที่นาขาวและที่เคยทําขาวไรบนเขาแหลมกาใหญ-บูเกะ(บนเขา) ปะไตมู
ซา(แหลมกาใหญ ) ถูกบุกรุกจากนายทุน จนถึงปจจุบันชาวเลราไวยยังไมรูจักวาคนที่มาแยงที่ดินของพวก
เขานั้นเปนใคร แตเมื่อถูกยึดที่ทํากินไมสามารถทํานาและขาวปลูกขาวไรบนเขาได จึงยุติการปลูกไปสวน
พื้นที่ราบลุมก็ทยอยยุติการปลูกลง เพราะถูกแยงการครอบครองที่ดิน  เมื่อมีคนนอกหมูบานมาขอแบงพื้นที่
ปลูกขาวจากชาวเล ซึ่งเปนกลุมคนที่ชาวเลเคยไปแลกขาวกอนหนานั้น หลังจากขอแบงพื้นที่ทํานาไปนาน
เขาก็ยึดพื้นที่นาของชาวเลไปเลย นี่เปนอีกหนึ่งคร้ังที่พวกเขาเสียที่ดินไป  

 

 ภาพถายทางอากาศประกอบแผนที่ 3และแผนที่ 4 จุดเร่ิมตนจะอยูในชวงป พ.ศ.2478 – ป 
พ.ศ.2508  ซึ่งขอมูลจะคาบเกี่ยวกับบุคคลในรุนที่ 2 และการใชประโยชนในพื้นที่จะมีลักษณะใกลเคียงกับ
รุนที่ 1 และ 2 แตขอมูลในแผนที่จะเปล่ียนไปจากเดิมในเร่ืองของขอมูลผูครอบครองบานที่อยูอาศัย  
เนื่องจากการสืบทอดการครอบครองบานเรือนที่อยูอาศัยตอจากบรรพบุรุษ  แตจํานวนหลังคาเรือนก็ยังมิได
เปล่ียนแปลงมากนัก  โดยในชวงดังกลาวจะมีจํานวนบานอยู จํานวน 23 ครัวเรือน  ในชวงของรุนนี้คาบ
เกี่ยวกับขอมูลในรุนที่ 2 (ประเด็นการทํานาและทําไร  รวมถึงชวงของเหตุการณสงครามโลกคร้ังที่ 2) ตามที่
กลาวแลวขางตน  แตจะมีโตะหมอคนใหมชื่อ “โตะอางิ้น” (ในแผนที่ภาพถายทางอากาศช่ือ “โตะอาหงิ้น”) 
ซึ่งขยับมาทางขวามือของหมูบานมากข้ึน  สําหรับลักษณะสังคมของหมูบานชาวเลในชวงนั้นเปน ดังนี้  

ชุมชนชาวเลราไวยกับระบบแลกเปลี่ยนและการปฏิสัมพันธกับคนนอก  
ชาวบานเลาวา วิธีการถนอมปลาใหสด พวกเขาจะขุดทรายแลวเอาปลาฝงทรายไว รุงเชาก็นําปลา 

กุง หอยและของทะเลออกเดินเทาผานปาเขาไปในเมือง คือ ไปที่ปาตอง กะตะ กะรน ระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตร เพื่อเอาปลา หอย กุง ไปแลกขาว แลกผลไม แลกเส้ือผา โดยเฉพาะทุเรียน ชาวเลจะชอบมาก 
เนื่องจากสามารถเอามาทานกับขาวได นอกจากจะกินเปนผลไมแลว เส้ือผาที่ไดมาหากมีการขาดก็จะปะ
ชุนดวยดายใยสับปะรด ซึ่งทํากันข้ึนมาเองจากใบสับปะรด วิธีการคือ ใชถวยกระเบ้ืองทําใหมีคมขูดใยใบ
สับปะรด เมื่อไดใยสับปะรดแลวก็เอาไปตากลม หลังจากนั้นก็ใชเย็บเส้ือผาไดเลย  

เมื่อมีการปฏิสัมพันธกับคนภายนอก บางคร้ังชาวเลก็ไดนําวิธีการของคนเมืองมาปรับใชวิธีการ
ประมง เชน การทําเคร่ืองมือจับปลา สมัยกอนชาวเลจะใชไมไผหรือไมทําเปนปลายแหลมในการจับปลา 
และชาวเลข้ึนช่ือวาจับสัตวน้ําดวยมืออยางชํานาญ เมื่อมีการออกไปปฏิสัมพันธกับคนนอกมากข้ึน 
นอกจากการแลกเปล่ียนทางอาหารและปจจัยส่ีแลว ยังมีการแลกเปล่ียนอุปกรณการทําเครื่องมือจับสัตว
น้ําดวย มีการเอาปลาหรือของจากทะเลไปแลกกับเหล็กจากคนจีนเพื่อนํามาเผาและตีใหแหลม ทําเปนตา
เบ็ดขนาดใหญ ใชในการทําประมง ซึ่งการทําตาเบ็ดดวยเหล็กเปนการเรียนรูในภายหลัง 
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ชุมชนราไวยกับประวัติศาสตรเปนทางการท่ีสําคัญคือการเสด็จประพาสหาดราไวยโดย
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2502 

เปนเหตุการณที่ชี้ชัดถึงการมีชุมชนชาวเลราไวยอีกเหตุการณหนึ่ง (ภาพประกอบในภาคผนวก)  
ซึ่งความทรงจําของคนเกาแกในชุมชนราไวยยังมีความแจมชัดและประทับใจอยู  แตในอดีตและอาจจะถึง
ปจจุบันชาวเลโดยทั่วไปนั้นยังไมกลาที่จะสนทนาวิสาสะกับกลุมคนทั่วไป  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของ
หนวยงานราชการในเคร่ืองแบบชาวเลจะหลีกเล่ียงโดยตลอด     

คนแก ๆ เลาใหฟงวาตอนนั้นทหารมาบอกวาเจาจะมาใหพวกอูรักลาโวยไปอยูรวมกัน ประมาณ 
200-300 คน  คนไทยและคนเช้ือสายจีนก็มาคอยเฝาเสด็จดวยเหมือนกัน  (ทีมวิจัยสรุปรวมกัน) 
ความสําคัญของเร่ืองดังกลาวที่แสดงในแผนที่เสนทางเสด็จคือการยืนยันความีตัวตนและใชประโยชนใน
พื้นที่จริงของชุมชนชาวเลราไวย   แตประเด็นดังกลาวกลายเปนแคเร่ืองทางประวัติศาสตรเมื่อเอกชนอาง
เร่ืองการครอบครองพ้ืนที่กอนหนานั้น  โดยเฉพาะการอางถึงการมี สค. 1 ในป พ.ศ.2598  และมีการอาง
สิทธิในการครอบครองกอนหนานั้น 

“แปะเอ๋ียน” ที่เห็นในภาพถายวาไดถวายเปลือกหอยใหในหลวงนั้น ที่จริงแลวเปนของนั้นเปนส่ิงที่
พวกชาวบานหาไวแตไมมีใครกลาถวาย  แกก็เลยเอาไปถวายแทนตอนเสด็จผาน ชายแหม (พี่ชายชาย
หยม) เปนอีกคนหนึ่งที่ถวายกัลปปงหาใหในหลวง ในหลวงยังไดพระราชทานเหรียญเปนที่ระลึกเลย แตนา
เสียดายที่ตอนนี้สูญหายไปแลว (สัมภาษณนายหวิน  หาดทรายทอง และการสัมภาษณกลุม) 

 
 

(ภาพถายทางอากาศ 1) ทีมวิจัยเห็นรวมกนัวาแผนที่ดังกลาวเปนชุดทีเ่ร่ิมกอต้ังชุมชน 
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รุนที่ 1 และรุนที่  2 

  

(ภาพถายทางอากาศ 2) ยนืยันประวัติการทํานาขาวและขาวไรของชาวเลราไวย 

 

 

(ภาพถายทางอากาศ 3) ชวงป พ.ศ. 2478 



27 
 

 

 

(ภาพถายทางอากาศ 4) ชวงป พ.ศ. 2502 เสนทางเสด็จประพาสพื้นทีชุ่มชนชาวเลราไวย (สีเหลือง) 

ลักษณะการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ในยุครวมสมัย(อีก 3 ยุค) 

 สําหรับการศึกษาวิจัยขอมูลพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวยอีก 3 ยุคผานการใชแผนที่ภาพถายทางอากาศ
เพื่อชี้ใหเห็นพัฒนาการการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและพื้นที่ทํากินในชวงถัดมาของชุมชน
ชาวเลราไวยประกอบดวย  ชวงป  พ.ศ.2508 –2538 ถัดมาในชวงป พ.ศ.2538 –2558 และในชวงสรุป
งานวิจัยนี้คือชวงป พ.ศ.2558 – ชวงเสร็จส้ินรายงานการวิจัย ซึ่งเบ้ืองตนทีมวิจัยไดสนใจขอมูลการพัฒนา
พื้นที่โดยหนวยงานของรัฐประกอบคําบอกเลาเพื่อทราบถึงสาเหตุที่ที่ดินที่อยูอาศัยถูกเอกชนอางสิทธิ์ใน
ปจจุบัน  และเห็นพัฒนาการการใชพื้นที่อยางตอเนื่องโดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศประกอบอีก 3 ชิ้น  
ดังตอไปนี้ 

 ภาพถายทางอากาศประกอบแผนที่ 5ชวงป  พ.ศ.2508 –2538   ในสวนของทีมวิจัยไดใชแผนที่
ภาพถายทางอากาศในภาพถายทางอากาศ 4 เพื่อใหเห็นความตอเนื่องในการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
และทํามาหากินในพื้นที่ตอเนื่อง  ซึ่งสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงยังเร่ิมมีมากข้ึน  แตในสวนของพื้นที่มี
การเปล่ียนแปลงโตะหมอจากคนกอนเปนโตะหมอ “โตะเหม็ง” (ตามภาพถายทางอากาศที่ประกอบ
ดานลาง) จะอยูอาศัยบริเวณชายหาดแตลึกเขาไปใจกลางชุมชนมากข้ึน 
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(ภาพถายทางอากาศแผนที่ 5 ใชประกอบแลวที่ผานมา) แสดงใหเห็นการขยายตัวของชุมชนชาวเลราไวย 

 จากแผนที่ภาพถายทางอากาศมีความสําคัญของสถานการณในชุมชนชาวเลราไวยในชวงนี้ผาน
การเก็บขอมูลของทีมวิจัย คือ เปนชวงที่เอกชนไดไปทําการออกเอกสารสิทธิที่ดินในป พ.ศ.2508 แต
ในขณะนั้นชาวเลราไวยไมมีใครทราบขอมูลเร่ืองดังกลาว  เร่ิมจากการที่มีคนนอกมาการบอกลาวใหเลิกทํา
นาขาวและขาวไร  และใหขยับมาอยูในพื้นที่ชุมชนที่เปนอยูปจจุบันตามที่ไดกลาวถึงแลวขางตนเร่ืองการ
ส้ินสุดการทํานาในป พ.ศ. 2525  แตสถานการณดานที่ดินที่อยูอาศัยกลับเพิ่มความรุนแรงข้ึน  ที่สําคัญคือ
การเร่ิมแจงใหชาวบานออกจากที่ดินในชวงป พ.ศ.2536  โดยอางเร่ืองเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  ในชวงเวลานั้น
ผูอางสิทธิประกอบดวยนายจําเริญ  มุขดี  นางลาบ  และนายหวาน  โดยที่ในขณะนั้นชาวเลราไวยไมไดรูวา
ใครอยูในตระกูลไหน  แตชาวเลราไวยก็ไมไดยายออกไปไหน  มีการกล่ันแกลงโดยปดทางเขาบอน้ําที่
ชาวบานใชประโยชน  ชาวเลราไวยไดไปรองเรียนกับหนวยงานตางๆแตก็ไมไดรับการดูแล  ทีมวิจัยมี
ความเห็นรวมกันวา “ยุคนั้นเปนชวงที่มีการสงเสริมการทองเที่ยว (รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ) ทํา
ใหราคาที่ดินบริเวณหาดราไวยสูงข้ึน  มีการเก็งกําไรที่ดิน  ทําใหมีความพยายามผลักดันใหชาวเลราไวย
ออกจากพื้นที่อยางตอเนื่อง” 

 

ภาพถายทางอากาศประกอบแผนที่ 6ในชวงป พ.ศ.2538 –2558  เปนชวงที่มีโตะหมอช่ือ ”หมอ
จิม”  เปนโตะหมอประจําหมูบาน  ลักษณะการใชประโยชนในพื้นที่หลังป พ.ศ.2556  จะเห็นไดวาชาวเลรา
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ไวยจะถูกบีบใหเขามากระจุกตัวเปนโซนพื้นที่ที่จํากัด  โดยลักษณะเปนที่อยูอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่อ่ืนถูก
ครอบครองโดยเอกชนรอบทั้งชุมชน (รวมถึงพื้นที่ชาวเลราไวยอาศัยอยู)  การใชพื้นที่อ่ืนๆที่ใกลเคียงชุมชน
เปนไปตามความเคยชินในการใชประโยชนในพื้นที่  แตการใชประโยชนในพื้นที่ก็ไดมีการกระทบกระทั่งกับ
เอกชนตลอดชวงงานวิจัยชิ้นนี้  นอกจากเร่ือการฟองรองคดีความที่มีอยางตอเนื่อง (กลาวถึงในบทตอไป)  
เนื่องจากเอกชนที่ครอบครองพื้นที่วาง (ดานขวาของแผนที่) ตองการพัฒนาพ้ืนที่และกั้นพื้นที่ทางไป
ประกอบพิธีกรรมและเสนทางเพื่อออกไปทําการประมง  แตปจจุบันชาวเลราไวยยังสามารถยันการปดกั้น
พื้นที่ดังกลาวได  และอยูในชวงของการเจรจา  หากพิจารณาจากแผนที่ภาพถายทางอากาศแผนที่ 5 จะ
พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน  รวมถึงเปนพื้นที่ประกอบพิธีกรรมและสุสานเด็ก  
สําหรับพื้นที่ที่กลาวถึงดังกลาวปจจุบันชาวเลราไวยยังใชประโยชนตลอดริมชายหาด 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพถายทางอากาศแผนที่ 6) แสดงใหเหน็การใชประโยชนในพืน้ที่ของชุมชนชาวเลราไวย 

ปรับเปล่ียนมาเปนพื้นที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว 

ภาพถายทางอากาศประกอบแผนที่ 7 ในชวงป พ.ศ.2558 – ปจจุบัน เปนชวงที่มีโตะหมอช่ือ     
”โตะหริ”เปนชวงที่ขอมูลการใชประโยชนในพื้นที่ระหวางชุมชนชาวเลราไวยและเอกชนมีการตรวจสอบ
เขมขน 
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(ภาพถายทางอากาศแผนที่ 7) แสดงใหเหน็การใชประโยชนในพืน้ที ่

ของชุมชนชาวเลราไวยเพื่อการอยูอาศัยและการทับซอนกับพืน้ที่เอกชนท่ีอางสิทธ ิ

(จากรายงานการสํารวจและรวบรวมพยานหลักฐาน บริเวณชุมชนราไวย ระหวางวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2556     โดย
มูลนิธิชุมชนไท  กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

 จากภาพถายทางอากาศแผนที่ 7 และรายงานดังกลาว(ทีมวิจัยนี้ไดเขารวมในการจัดเก็บขอมูล
ดวยตลอด)  ไดขอมูลดังนี้ 

 จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด จํานวน 232 หลังสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 บานบนจํานวน 48 หลัง 
 บานออกจํานวน61 หลัง 
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 บานกลางจํานวน35 หลัง 
 บานตกจํานวน88 หลัง 
 บานที่มีบานเลขที่ จํานวน201 หลัง 
 บานที่ไมมีบานเลขที่ จํานวน 31 หลัง 

บันทึกการประชุมรวมของทีมวิจัยในรายงานดังกลาวขางตน  

- ขอมูลดังกลาวถือเปนขอมูลที่ไดทําการสํารวจรวมและเปนขอมูลแทจริง  เนื่องจากได
ดําเนินการจับพิกัด จีพีเอส (GPS) ทุกหลังคาเรือน  แตในผลของการวิจัยช้ินนี้มีขอมูลที่สูงกวา 
คือ 246  หลังคาเรือน  ดวยความเปนทีมในพืน้ทีท่ราบสภาพการใชประโยชนในบานตอหลังคา
เรือน  เนื่องจากบานหลายหลังในพื้นที่แยกครัวเรือนโดยมีฝากั้นบางหลังมีสมาชิกอยู 2 – 3 
ครอบครัวโดยที่แยกการดํารงชีวิตประจําวันอยูอยางชัดเจน 

- จากจากภาพถายทางอากาศแผนที่ 7 พบวาการใชประโยชนในพื้นที่ที่เอกชนอางสิทธิ์มีการ
แบงแปลงที่ดินและมีการเปล่ียนมือมาอยางตอเนื่อง  ทั้งที่การใชประโยชนจริงในพืน้ทีช่าวเลรา
ไวยไดใชประโยชนโดยเปนที่อยูอาศัยมาตลอด 

ลักษณะการใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและทํามาหากินในพื้นที่ในอดีตถึงปจจุบันโดยการอาน
แปลภาพถายทางอากาศ(ขอมูลจากการอานแปลภาพถายทางอากาศกรณีพื้นที่พิพาทชุมชนชาวเลบาน
ราไวย  โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษและนักวิชาการ) 

 การใชขอมูลดังกลาวนี้เพื่อเทียบเคียงและอางอิงการอยูอาศัยของชาวเลบานราไวยจากงานวิจัยที่
ชุมชนไดดําเนินการ  ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไดใชภาพถายทางอากาศ รวม 6 ชวงป  ประกอบดวย ป 
พ.ศ. 2493, 2510, 2519, 2538, 2545 และ 2552  ซึ่งชี้ใหเห็นการใชประโยชนในพื้นที่จริงระหวางการตั้ง
ถิ่นฐานของกลุมชุมชนชาวเลราไวยกับเอกชนที่อางสิทธิ์โดยใชเอกสารโดยการอานแปลภาพถายทาง
อากาศดังกลาวมีการแยกอานตามระวางแผนท่ี 5 สวน (ตามภาพระวางดานลาง) 
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ภาพที่ 1 

- สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นตเปนชุด
ดินไมขาว เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนานกับสันหาดปจจุบัน เปนดินลึกมากเนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินทราย 

- ป พ.ศ. 2493 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุมหมูบานชาวเล 
นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 100 

- สวนป พ.ศ. 2510 และ 2519 พื้นที่สวนใหญมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุม
หมูบานชาวเล, หมูบานชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 ปลูกอยูในสวน
มะพราว, มะพราวและนาดํา คิดเปนรอยละ 81.86 และ 79.49 ตามลําดับ 

- สําหรับป พ.ศ. 2538 , 2545 และ 2552 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก หมูบาน
ชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 และสถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา (ลูกกุง) คิดเปน
รอยละ 100 ทั้ง 3 ชวงป 
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ภาพที่  2 

- สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต เปนชุด
ดินไมขาว เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนานกับสันหาดปจจุบัน เปนดินลึกมาก เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินทราย 

- ป พ.ศ. 2493 , 2510 และ 2519 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราว คิด
เปนรอยละ 100 ทั้ง 3 ชวงป 

- สําหรับป พ.ศ. 2538 , 2545 และ 2552 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก หมูบาน
ชาวไทย และหมูบานชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 คิดเปนรอยละ 100 ทั้ง 3 
ชวงป 
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ภาพที่ 3 

- สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต เปนชุด
ดินไมขาว เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนานกับสันหาดปจจุบัน เปนดินลึกมากเนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินทราย 

- ป พ.ศ. 2493 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุมหมูบานชาวเล 
นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 100 

-สวนป พ.ศ. 2510 , 2519 , 2538 และ 2545 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราว
และหมูบานชาวไทย คิดเปนรอยละ 100 ทั้ง 4 ชวงป 

-สําหรับป พ.ศ. 2552 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก ไมผลผสม หมูบานชาวไทย และ
หมูบานชาวเลประมาณ รอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 คิดเปนรอยละ 100 
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ภาพที่  4 

- สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต เปนชุด
ดินไมขาว เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนานกับสันหาดปจจุบัน เปนดินลึกมากเนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินทราย 

- ป พ.ศ. 2493 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุมหมูบานชาวเล 
นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 100 

- สวนป พ.ศ. 2510 และ 2519 พื้นที่สวนใหญมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุม
หมูบานชาวเล, หมูบานชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 ปลูกอยูในสวน
มะพราว, นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 84.91 และ 61.13 ตามลําดับ 

- สําหรับป พ.ศ. 2538, 2545 และ 2552 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก หมูบาน
ชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 และสถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา (ลูกกุง) คิดเปน
รอยละ 100 ทั้ง 3 ชวงป 
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ภาพที่ 5 

- สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่คอนขางราบถึงลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต เปนชุด
ดินไมขาว เกิดจากสันหาดเกา ซึ่งอยูขนานกับสันหาดปจจุบัน เปนดินลึกมากเนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนถึงดินทราย 

- ป พ.ศ. 2493 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุมหมูบานชาวเล 
นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 100 

- สวนป พ.ศ. 2510 และ 2519 พื้นที่สวนใหญมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก มะพราวข้ึนปกคลุม
หมูบานชาวเล, หมูบานชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 ปลูกอยูในสวน
มะพราว, นาดําและมะพราว คิดเปนรอยละ 87.45 และ 66.80 ตามลําดับ 

- สําหรับป พ.ศ. 2538, 2545 และ 2552 พื้นที่ทั้งแปลงที่ดินมีการทําประโยชนที่ดิน ไดแก หมูบาน
ชาวเลประมาณรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 และสถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา (ลูกกุง) คิดเปน
รอยละ 100 ทั้ง 3 ชวงป 
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ผลสรุปจาการอานแปลภาพถายทางอากาศ 

 1. การอานแปลภาพถายทางอากาศดังกลาวรวมพื้นที่ตามเลขโฉนดหลัก 5 แปลง แตแยกยอยเปน
โฉนดที่ดินจากการเปลี่ยนมือรวมเปน 21 แปลงยอย 

2. ในพื้นที่ดังกลาวมีการมีการทําประโยชนที่ดินต้ังแตกอนป พ.ศ. 2493 (จากภาพถายทางอากาศ
ปที่หาไดเกาที่สุด) มีตนมะพราว  หมูบานชาวเล  และนาดํา  หลังจากนั้นในป พ.ศ.2510 และ 2519 เร่ิมมี
บานคนไทยประมาณรอยละ 30 ในพื้นที่  หลังจากนั้นในป พ.ศ.2538, 2545 และ 2552 สภาพการใช
ประโยชนที่ดินมีการเปล่ียนแปลง คือ พื้นที่นาดําหายไป แตมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ลูกกุง) แทน  โดยท่ี
ประมาณการอยูอาศัยจะเปนหมูบานชาวเลรอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30 
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การสืบคนขอมูลในพื้นที่ : สาแหรกตระกูล/ผังตระกูลชาวเลที่อยูหนาหาดราไวย(ตัวอยาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายอาหงิน นางดาหวย 

นายยาง      นางเบะลา     

นายเหม นายแหม นายหรอ นางกะเจะ นางแซะหวั๊น แมะเปาะนายหยมนายบี้ นายซูบี้

รุนที่ 1 

รุนที่ 2 

นายเหม นางหยา รุนที่ 3 

นาตูเหว็น นายหยน นายหวิน นาง นางจ้ิน นางช๊ิน นางตอย

นาง นายบุญชุบ (โดนฟอง) รุนที่ 4ปู ยา

นางบุญ
ศรี 

นางบุญ
สม 

นาย     
บุญรัก

นางบุญ
ใจโดน

นาย       
บุญนาค

นาย      
บุญยา

นาง     
บุญช่ืน

นาง     
บุญร่ืน 

นาง    
บุญขวัญ

นาง   
บุญเสริม

นางบุญสม นายมณี( โดนฟอง)

นายศักด์ิชัย นางพิมพศักด์ิ 

นายศักด์ิชัย นางสาวโนรี นางพิมพศักด์ิ นายเนกูดา 

ด.ช.เตชินท ด.ช. เมตทิว ด.ญ. นาตาลี

รุนที่ 5 พอ แม

รุนที่ 6 

รุนที่ 7 
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จากการเก็บขอมูลพื้นที่ของทีมวิจัยเพื่อจัดทําผังตระกูลในชวงการทําวิจัยเปนงานที่ยากมาก  
เนื่องจากอยูในชวงการฟองรองคดีที่เพิ่มมากข้ึน  จึงตองทําความเขาใจกับผูใหขอมูลและตองเก็บขอมูลไว
เปนอยางดี  สําหรับผังตระกูลที่ยกมาประกอบงานวิจัยช้ินนี้ (1 ตระกูล) ไดรับการอนุญาตจากผูที่เกี่ยวของ
แลว  เนื่องจากในตระกูลดังกลาวในปจจุบันถูกฟองคดีอยูแลวต้ังแตบุคคลในรุนที่ 4 (คดียังไมส้ินสุด)  ผล
การเก็บขอมูล พบวา ในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวยมีตระกูลชาวเลด้ังเดิมในพื้นที่รวม 14 ตระกูล  
ประกอบดวย หาดวารี  ดํารงเกษตร  บางจาก  หลักเกาะ  เบ็ดราว  ทะเลลึก  รักนาวา  ชาวน้ํา  ชางน้ํา  
ประมงกิจ  รักปะการัง  เกาะงาม  เกาะลอย  และกลาทะเล  ซึ่งจะเห็นไดวาจากนามสกุลดังกลาวมีความ
เกี่ยวพันกับลักษณะพื้นที่อยูอาศัยและอาชีพของชาวเลอยางชัดเจนต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  เปนที่มา
บนขอสันนิษฐานตามขอมูลถึงการอยูอาศัยด้ังเดิมในพื้นที่หาดราไวยของชาวเลซึ่งจะใชประกอบขอมูลอ่ืนๆ 
ตอไป  อาทิ  กลุมที่ทําอาชีพประมงด้ังเดิมก็จะเปนนามสกุลเบ็ดราว และอ่ืนๆ  กลุมที่เคยทํานาทําไรก็มี
นามสกลุดํารงเกษตร  กลุมที่แสดงใหเห็นถึงพื้นที่อยูอาศัยด้ังเดิมก็จะเปนตระกูลบางจาก (คนเกาแกเลาวา
เดิมเปนตระกูล “บานจาก” แตไดเพี้ยนมาเปน “บางจาก”ในปจจุบัน)  

 สําหรับการจัดทําสาแหรกตระกูลตามผังตระกูลขางตน  มีความสําคัญตอการตรวจสอบและยืนยัน
การอยูอาศัยในพื้นที่ของชุมชนชาวเลราไวย  ในเบ้ืองตนมีผลตอการประกอบการพิจารณาเพิกถอนเอกสาร
สิทธิในพื้นที่ที่ชาวเลอาศัยอยูบางสวน  ซึ่งใชประกอบกับเอกสารที่หนวยงานตรวจสอบพ้ืนที่  และในระยะ
ตอไปเพื่อเปนขอมูลประกอบการฟองศาลปกครอง (หลังจากสรุปและเขียนงานวิจัยนี้ตามเวลาที่กําหนด 
ทางทีมวิจัยยังทําการตรวจสอบขอมูลผังตระกูลอยางตอเนื่อง)   

 การอานผังตระกูลเพื่อวิเคราะหระยะเวลาการอยูอาศัยในพื้นที่  ตามการแนะนําและรวม
ปรึกษาหารือกับนักวชิาการ ที่ปรึกษา  และอาจารยที่ชวยเหลือทางดานกฎหมาย  จะนับเวลาและระยะหาง
จากรุนตอรุนโยการแบงระยะชวงละ  30  ป  ซึ่งหากวิเคราะหตามผังสาแหรกตระกูลตามดานบนสามารถ
คํานวณไดวา  ชาวเลราไวยอยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวมาต้ังแตป พ.ศ.2378  ขอมูลโดยสรุป (รุนปจจุบันใช
นามแฝง) หากนับมาต้ังแตรุนแรก คือ นายอาหงินกับนางดาหวั๊ย  เปนรุนที่ 1นับตอมารุนลูกอีก 30 ปก็จะ
เปนรุนที่ 2คือนายยางกับนางเบะลา ซึ่งจะเขาสูชวงป พ.ศ.2418  ตอมาจะเปนนายเหมกับนางหยา  เปน
รุนที่ 3 จะอยูในชวงป พ.ศ.2448  ตอมาจะเปนรุนที่ 4จะเปนนายบุญชุบกับนางปราณี  จะอยูในชวงป 
พ.ศ.2478  ที่ยังมีผูสูงอายุอยูในปจจุบันและใหขอมูลกับทิมวิจัยได (ตามผังสาแหรกตระกูล คือนายหวิน  
โดยมีบัตรประชาชนต้ังแตป พ.ศ.ตรงตามรุนนี้) สําหรับนายบุญชุบถูกฟองดําเนินคดีแตไมสามารถไปศาล
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ไดแลว  ในรุนถัดมาเปนรุนที่ 5 มีนายมณีกับนางบุญสม  ซึ่งจะอยูในชวงป พ.ศ.2508  สําหรับนายมณี 
(เสียชีวิตแลว) ถูกฟองรองขับไลโดยที่ลูกหลานในครอบครัวตองรับชวงปญหาตอมา  รุนถัดมาจะเปนรุนที่ 
6 มีนายศักด์ิชัยและนางโนรี  จะอยูในชวงป พ.ศ.2538  และในรุนที่ 7จะมี ดช.เตชินท  ในรุนปจจุบัน 

 การศึกษาดังกลาวไดทําการศึกษาครบทุกตระกูลและไดมีการนํามาเชื่อมโยงกันจนไดขอมูลถึง
บรรพบุรุษในรุนที่ 1ซึ่งการนําเสนอผลในการวิจัยในคร้ังนี้ไดเลือกเปนรายกรณี 1 ตระกูลเนื่องจากมีผลตอ
ขอมูลในการตอสูคดีและบนพ้ืนฐานทีท่มีวิจัยและทีมพัฒนาตองขออนุญาตในการนําเสนอขอมูลกอนนํามา
เรียบเรียงได 
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บทที่ 4 

วิถีชีวิตและวฒันธรรมของกลุมชาติพนัธุชาวเลราไวย 

กลุมชาติพันธุชาวเลราไวย: วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา 

 สําหรับวิถีชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีพของชาวเลราไวย  อาจจะดูแตกตางกันบาง
โดยถาวัดจากฐานะความเปนอยูก็จะเห็นไดวากลุมอูรักลาโวยจะมีฐานะคอนขางดีกวากลุมมอแกนอยูบาง 
เชน เปนเจาของเรือมีลูกนองในเรือ  มีรถยนตบาง  สวนกลุมพี่นองมอแกนจะมีเรือเล็กทํามาหากินใน
ครอบครัว  แตชาวเลทั้ง 2 กลุมก็มีการแบงปน เอ้ือเฟอกันมาโดยตลอด  ซึ่งในที่สุดก็เปนเครือญาติกันโดย
ปริยายผานการแตงงานขามกลุมดังที่กลาวมาแลว  ความแตกตางอีกอยางหนึ่งที่สามารถสังเกตไดคือเร่ือง
ของที่อยูอาศัย  ในสวนของกลุมอูรักลาโวยจะดูมีบานที่มั่นคงแข็งแรงกวากลุมมอแกนที่มีบานคอนขางที่
จะตองซอมแซมอยูโดยตลอด  แมวาปจจุบันจะเร่ิมมีพัฒนาการในระดับที่ไลเล่ียกันอยูบาง  แตการ
ดํารงชีวิตก็มีการพึ่งพากันทั้ง 2 จนถึงปจจุบัน 

 ในดานพิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม  พื้นที่ชุมชนชาวเลบานราไวยจะมีกลุมชาวเล 2 
กลุม  คือ  มอแกน  และอูรักลาโวย  ปจจุบันชาวเลในราไวยทั้ง 2 กลุมจะจําแนกไดบางสวนหากคนนอก 
(ทั่วไป) ไดมีการติดตอหรือคลุกคลีกัน  เนื่องจากเปนพื้นที่ชุมชนทีถู่กบีบอัดใหอยูในพื้นที่แคบซ่ึงบางสวนจะ
มีการแตงงานขามกลุมเปนครอบครัวเดียวกันโดยปริยาย  แตถาเปนชาวเลดวยกันจะแยกไดโดยอัตโนมัติ  
และสําหรับชุมชนชาวเลราไวยจะมีหมุดหมายดานพื้นที่ที่สําคัญคือการเรียกกลุมบานหรือหยอมบานที่แบง
โซนเปนบานตก  บานออก  บานบน  และบานกลาง  ซึ่งโดยสวนใหญกลุมมอแกนสวนใหญจะอาศัยอยู
บริเวณโซนบานตก  ความเปนกลุมดังกลาวงานวิจัยนี้จึงไดจัดแบงบทบาทของทีมตามที่กลาวถึงแลวในบท
ที่ 2  ในสวนของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจะมีความแตกตางกันบางบางสวนแตไมมากนัก เชนในชวงพิธีกรรม
ของกลุมมอแกน คือ “พิธีหลอโบง” ที่จะมีในชวงเดียวกันกับพิธีกรรมการทําความสะอาดปาชา/สุสานหรือ
ไหวบรรพบุรุษ  (ในชวง 14 – 15 คํ่า เดือน 5) แตเมื่อเสร็จแลวชาวเลทั้ง 2 กลุมก็จะอยูไปรวมในพิธีกรรม
เดียวกันที่ปาชา  สวนพิธีกรรมอ่ืนๆ จะทํารวมกันทั้งหมด 

 ความเปนตัวตน (อัตลักษณ) ของกลุมชาวเล  จะมีเอกลักษณเฉพาะเฉกเชนชนเผาอ่ืนๆ 
อาทิ ผูชายจะตัวดํา ผมหยิก รางกายบึกบึน พูดเสียงดัง (2 ลักษณะขางหลังชาวเลปจจุบัน เลาวา 
เนื่องจากอยูกับทะเลและเคร่ืองยนตเรือ ตองดําน้ําการส่ือสารจึงตองพูดเสียงดัง ชัดเจน และใชภาษาของ
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ตนเอง  ในชวงที่ออกทํางานในทะเลในอดีตก็ไมคอยใสเส้ือ  เปนตน)  สําหรับกลุมชาวเลราไวยผูหญิง 
(โดยสวนมากจะอยูบานเล้ียงลูก ทํางานบาน สามีไดปลามาก็จะทําหนาที่ขายและเก็บเงินเองทั้งหมด ทํา
ใหผูชายชาวเลจะไมคอยมีปญหาในครอบครัวต้ังแตในอดีต  การแตงกายในอดีตก็จะนุงผาถุงกระโจมอก
ใสเส้ือบางเวลาหากออกไปภายนอกชุมชน ปจจุบันก็จะแตงกายแบบคนท่ัวไป แตจะเห็นไดวายังสวมผาถุง
เปนสวนมาก) 

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง :  จากการใชกฎหมายและแผนการพัฒนาประเทศในระดับนโยบาย 

 พื้นฐานคนเกาแกด้ังเดิม (โดยเฉพาะคนจีนและมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต) ไดยอมรับการมีอยูจริงของ
ชุมชนชาวเลราไวย (และชุมชนชาวเลอีก 4 ชุมชนในภูเก็ต)  แตบนพื้นฐานของกฎหมายที่ดินและนโยบาย
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนากลายเปนส่ิงที่บีบขับคนตัวเล็กตัวนอยออกจากพื้นที่โดยเฉพาะกลุม
ชาติพันธุที่ยังดํารงอยูในวิถีชีวิตเดิมพอสมควร  อยางกรณีชาวเลราไวยที่ดํารงชีพอยูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ต้ังแตในอดีตกวา 300 ป  ที่ไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายเก่ียวกับที่ดิน  โดยเบ้ืองตนคือการ
ประกาศใชประมวลกฎหมาย (พระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ.2497)  ซึ่งอยูในชวงที่เอกชนอางเร่ืองเอกสารสิทธิ 
ส.ค.1 ที่ดินดังกลาว (ป พ.ศ.2498)  และนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขนาดใหญมากวา 
58 ป จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ  ดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1(2504 - 2509)และแผนพัฒนาฉบับที่ 2 
(2510 -2514) 

 การวางแผนพัฒนาในชวงนี้ใชแมแบบการพัฒนาจากสังคมทุนนิยมตะวันตกที่ใหความสําคัญกับ
การเพิ่มผลผลิตและการขยายอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เนนการทดแทนการนําเขาจากตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ถูกกําหนดโดยผูเช่ียวชาญจากตางประเทศจากธนาคารโลก
จึงมีการใหความสําคัญกับเร่ืองเศรษฐกิจมากกวาเร่ืองสังคม โดยมีการเนนการเพิ่มรายไดประชาชาติ ผูมี
อํานาจในคณะรัฐบาลไดพยายามสรางเสถยีรภาพทางสังคมและเรงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผาน
การลงทุนและความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการจากตางประเทศ รัฐสรางบริการโครงสรางพื้นฐาน  
เชน  ถนน  เข่ือน  เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมรายไดเฉล่ียตอหัว  และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
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ทางเศรษฐกิจรวดเร็วข้ึน แตไมมีแผนพัฒนาดานวฒันธรรมและสังคม ซึ่งการพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515 - 2519) 

 มีการเสนอกลวิธีใหมทางอุตสาหกรรมในการผลิตเพื่อสงออกควบคูไปกับกลวิธีของการทดแทน
การนําเขาเพื่อสงเสริมนโยบายทางเศรษฐกิจ  รัฐบาลสนับสนุนใหมีการพัฒนาทุนภายในประเทศและมีการ
ขยายตัวในการผลิตสินคาดานหัตถอุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดภายในและตลาด
ตางประเทศ  และเร่ิมมีการพูดถึงการวางแผนทางดานสังคม  โดยมีการกําหนดนโยบายดานประชากรเปน
คร้ังแรกและมีการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4( 2520 - 2524) 

 รัฐบาลมีนโยบายดานเศรษฐกิจ  โดยรักษากลวิธีการทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออก  
และมีการกําหนดนโยบายกับเมือง โดยมีการเสนอใหมีการพัฒนาเมืองรองในสวนภูมิภาค เชน ขอนแกน 
นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี พิษณุโลก เชียงใหม ภูเก็ต และสงขลา(หาดใหญ) เพื่อเปนการ
กระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก  
สวนนโยบายดานส่ิงแวดลอมไดใหความสนใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและฟนฟูสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะในเขตชนบทพ้ืนที่ที่เปนแหลงน้ํา ปาไม แหลงแร เรงรัดการปฏิรูปที่ดิน  จัดสรรแหลงน้ําใน
ประกาศอนุรักษทะเลหลวง  สํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานในอาวไทยและภาคใตฝงตะวันออก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5( 2525 - 2529)และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6(2530 - 2534) 

รัฐบาลไดดําเนินกลวิธีการทดแทนการนําเขาและการสงเสริมการสงออก  โดยมีนโยบายเมืองที่
ธนาคารโลกยังใหการสนับสนุนการกระจายกิจกรรมอุตสาหกรรมและชุมชนสูภูมิภาคและมีนโยบาย
ส่ิงแวดลอมที่ยังคงดําเนินเร่ืองการจัดการทรัพยากรและฟนฟูสภาพแวดลอมในเขตชนบทและเร่ิมมีการ
กระจายการวางแผนลงสูระดับภูมิภาคและพื้นที่และในฉบับที่ 6  รัฐบาลยังคงมุงดําเนินนโยบายเดิม
ดานเศรษฐกิจ เมืองและส่ิงแวดลอม  และมีการสงเสริมการจัดโครงสรางของเมอืงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 –9(2534 - 2539), ( 2540 - 2544), 
(2545 - 2549) 

 มีการวางแนวทางการสงเสริมภาคบริการใหเปนไปตามทิศทางกระแสเศรษฐกิจโลก  โดยการ
สนับสนุนใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางคมนาคมขนสงทางอากาศ  การเงิน  การพาณิชย  และการ
บริการดานตางๆ สวนปริมณฑลรอบนอกใหเปนเขตรองรับอุตสาหกรรมที่ยายออกจากกรุงเทพมหานคร  
แนวทางนี้ไดสอดรับนโยบายใหมของเมืองที่สนับสนุนดวยกลวิธีโครงขายภูมิภาคที่คาดวาสามารถ
แกปญหาการกระจายความเจริญสูชนบท  นอกจากนี้ รัฐเร่ิมมองเห็นความจําเปนในการกําหนดแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาไว 3 ประการ  คือ  เนนการใหเกิดความสมดุล
ระหวางวัตถุประสงคดานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายได  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม  และเนนการกระจายรายไดและพัฒนาไปสูภูมิภาคและชนบทมีการใช
มาตรการทางดานภาษี  การกระจายการถือครองทรัพยสินดวยการเรงรัดการปฏิรูปที่ดินการออกเอกสาร
สิทธิที่ดิน 

 ในฉบับที่ 8  มีการปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนเศรษฐกิจมาเปนการเนนคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา ปรับเปล่ียนใหมีการวางแผนจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน  วางแผนการพัฒนาเพื่อใหเกิดความ
สมดุลระหวางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีกระบวนการระดม
ความคิดเห็นในระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติจากคนทุกหมูเหลา   

 มุงเนนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนละความอยูดีมีสุขของคนไทย  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
แบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและการพัฒนาอยางมีสมดุล  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม   
การเมืองและส่ิงแวดลอม  เพื่อใหสังคมไทยมีความสุขถวนหนา สามารถพึ่งตนเองอยางมีภูมิคุมกัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(2550 - 2554) 

 รัฐใหความสําคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไดจัดทําวิสัยทัศนของประเทศไทย  โดย “มุง
พัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” แผนพัฒนาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหมีการ
เช่ือมโยงเปนเครือขาย เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และมีการอนุรักษ ฟนฟู 
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มมูลคา
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ความหลากหลายทางชีวภาพควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ 

 (เมธิรา  ไกรนที, 2552 :27) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(2555 - 2559) 

 รัฐใหความสําคัญกับการสรางสังคมเสมอภาคและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
โดยเนน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลง” การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน และยอมรับความแตกตางของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความเปนเอกภาพในสังคม 
สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนใหเกิดการ
ไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรู
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู ข อ มู ล ข า ว ส า ร
(http://www2.oae.go.th/EVA/download/Plan/SummaryPlan11_thai.) 

จากการที่รัฐไทยเร่ิมมีการใชกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินโดยใชการกําหนดขอบเขตที่ดิน
การครอบครองและรองรับดวยเอกสารสิทธิในที่ดินตาม “พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497”  จึงมีความสอดคลองกับการที่ชุมชนชาวเลราไวยตองดําเนินวิถีชีวิตในปจจุบันบนพื้นฐานที่ตนเอง
ไมมีทรัพยากร (ที่ดิน) ทั้งชุมชน  ทั้งที่ในการดํารงชีวติปกติตามที่เปนมาต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบันชาวเลรา
ไวยยังอยูบนที่ดินเฉพาะพื้นที่ปลูกบาน  ยังไมมีใครอางสิทธิที่ดินที่ตนเองเกินแนวเขตบานที่ตนเอง
ครอบครองอยู  ไมเคยมีขอพิพาทระหวางชาวเลดวยกันเกี่ยวกับเร่ืองแนวเขตที่ดินในชุมชนชาวเลราไวย  ใน
อดีตใครจะขอแบงปนที่ดินปลูกเพิงพักหรือคาขายก็จะแบงให (ดังเชนกรณีคนขายกาแฟในหมูบาน  ซึ่งใน
ตอนหลังกลายเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

สําหรับในสวนของแผนพฒันาประเทศโยรวมจะเหน็ไดวา  ระยะเร่ิมแรก  รัฐไดมุงการพัฒนาเพื่อให
มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน แตในขณะเดียวกัน รูปแบบการพัฒนาประเทศในแนวทางนี้ 
สงผลใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จนตองมีการปรับเปล่ียน การกําหนดแนวทางในการบริหาร
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ประเทศในรูปแบบใหม โดยมุงเนนการรักษาความสมดุล ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 

 สุริชัย หวันแกว (อางถึงใน เมธิรา ไกรนที, 2552 : 30)กลาววา การพัฒนาไมไดกอใหเกิดความ
เจริญแตเพียงดานเดียว แตการพัฒนาไดนําเอาความเส่ียงภัยมาสูสังคม เชน ดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และ
ดานวัฒนธรรม ซึ่งผลรายของการพัฒนาโดยสวนใหญจะตกอยูกับผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจ ผูไรอํานาจ
ในสังคมหรือคนชายขอบและเยาวชน 

 “การพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การมุงเนนการคา การลงทุน การเติบโตของ
ระบบทุนนิยม พาณิชยนิยม การขายตัวของเมือง เหลานี้ ลวนมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะในเขตชนบทที่ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทําการประมง ซึ่ง
เปนผูที่อยูอาศัยรวมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แตแนวทางการดําเนินงานของรัฐกลับทําใหประชาชน
เหลานี้กลายเปนผูเสียผลประโยชนและตองรับผลจากการพัฒนาที่มุงตอบสนองความตองการของรัฐและผู
มีอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเปนชนสวนนอยของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อกลาวถึง
กลุมชาวเลอูรักลาโวย ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต... นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เปน
นโยบายการพัฒนาของรัฐที่สงผลกระทบโดยตรงตอความเปนอยูของอูรักลาโวย (อูรักลาโวย*คือคําที่ใชใน
เอกสารการวิจัยของผูเขียนตามโจทยการวิจัยที่อางมาใชนี้) คือ การพัฒนาโดยการสงเสริมการทองเที่ยว” 

 ที่สําคัญคือ  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย  เร่ิมข้ึนในสมัยจอมพลสฤษดธ
นะรัชต  พรอมๆ กับแผนพัฒนาของชาติ ในรูปของการพัฒนาภาคบริการ  ซึ่งองคการสงเสริมการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (อสท.) ไดกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2502  และรัฐบาลไดกําหนดการทองเที่ยวเปนนโยบาย
สําคัญในแผนพัฒนาฉบับที่ 4 

 เมื่อกลาวถึงจังหวัดภูเก็ตกับการทองเที่ยว  นับต้ังแตป พ.ศ.2505 เปนตนมา  หลังจากเมื่อคร้ังที่
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถเสด็จประพาสจังหวัด
ภูเก็ต  ในป พ.ศ.2502 สงผลใหจังหวัดภูเก็ตเร่ิมเปนที่รูจักและมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตมากข้ึน  ประกอบกับองคการสงเสริมการทองเทีย่วแหงประเทศไทยไดประชาสัมพนัธถึงความงามของ
จังหวัดภูเก็ตไปทั่วโลก  ทําใหนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศตางระดมทุนเขาสูภูเก็ต  โดยกลุม
นายทุนระดับทองถิ่นที่เคยรํ่ารวยจากธุรกิจเหมืองแรไดเปล่ียนแนวทางเขาสูธุรกิจทองเที่ยวเปนจํานวนมาก 
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กลุมนายทุนจากตางประเทศเร่ิมใหความสนใจที่จะมาลงทุนโดยเนนการเขามาสรางโรงแรม ที่พักสําหรับ
นักทองเที่ยว (ฤดี  ภูมิภูถาวร , 2542  อางถึงใน เมธิรา ไกรนที, 2552 : 32) 

 จากการพูดคุยและวิเคราะหรวมกันในทีมวิจัย เห็นวา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่ผานมาทั้งหมดจนถึงแผนพัฒนาฯ ที่ใชอยูในปจจุบัน  เพิ่งพบวา  “รัฐใหความสําคัญกับการสรางสังคม
เสมอภาคและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมถึงสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูสงเสริม
ความเขาใจระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตรวัฒนธรรม” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ใชอยูใน
ปจจุบันนี่เอง  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเหตุผลเบ้ืองตน 2 ประการ คือ การเตรียมพื้นฐานสําหรับการเขารวม
เปนสมาชิกประชาคมอาเซียน  ที่ตองเรียนรูและยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธุโดยปริยาย    และ
อีกประการหนึ่ง คือ การวางแนวทางในแผนพัฒนาฯ เพื่อเปนแนวทางการแกปญหาความขัดแยงในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใตที่มีความแตกตางทางความเชื่อและวัฒนธรรม        

วิถีชีวิตความเปนอยูและการดํารงชีพ 

 วิถีการประกอบอาชีพประมงเปนวิถีการดํารงชีพของชาวเลราไวยต้ังแตในอดีตถึงปจจุบัน  ใน
อดีตบรรพบุรุษชาวเลทํามาหากินทางทะเลตลอด   เนื่องจากความเปนกลุมชาติพันธุที่เดินทางเรรอนโดย
ทางเรือไปมา  การต้ังหลักแหลงจะเปนบางชวงเวลาโดยจะมีการสรางเพิงพักระหวางทางเปนคร้ังคราวตาม
เกาะตางๆ ในชวงมีมรสุมหรือมีพายุ  ซึ่งสามารถรูไดและเปนความชํานาญเฉพาะของชาวเลที่สืบทอดกัน
มา  ซึ่งการต้ังเพิงพักก็จะเปนพื้นที่ที่ภูมิประเทศนั้นๆ กันลมมรสุมได  ไมไกลจากทะเลเพื่อสามารถหากินได
ตอบริเวณริมทะเลไมไกลฝงในบางเวลาชวงหนามรสุม  สําหรับการอยูในพื้นที่เกาะแกงตางๆ แตจะเปนที่
รับรูกันในกลุมชาวเลดวยกันเองวาใครมีพื้นที่ประจํา (เปนเจาของ) อยูในบริเวณไหนของเกาะหรือบริเวณ
พื้นที่บนฝง  ซึ่งดําเนินมาในชวงหลายช่ัวอายุชาวเลต้ังแตบรรพบุรุษ 

 การเลือกพื้นที่ต้ังถิ่นฐานเพื่อความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตและเพื่อการหาอยูหากินทางทะเลนี้  
ดูไดจากประสบการณสึนามิในปลายป พ.ศ.2547  ที่ผานมา  ชุมชนชาวเลราไวยไดรับผลกระทบในสวน
ของเคร่ืองมือทําการประมงและของใชตางๆ ไดรับความเสียหาย  มีน้ําเออเขาทวมชุมชนแตสามารถเอาตัว
รอดไดทันกันทั้งชุมชน  หากพิจารณาจากลักษณะของพื้นที่  พบวา  หนาชุมชนชาวเลติดกับทะเลจะมีเกาะ
ตางๆ กระจายอยูดานหนา  ซึ่งใกลสุดจะมีเกาะเฮ และเกาะบอน  สวนทางดานซายมือ (หันหนาออกทะเล) 
จะมีแหลมกา ที่เปนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเล  จากภูมิศาสตรเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงภูมิปญหาของอดีต
บรรพบุรุษของชาวเลในการเลือกต้ังถิ่นฐานของชุมชนที่รองรับไดแมแตคล่ืนยักษสึนามิที่มีปราการ
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ธรรมชาติกันคล่ืนกระทบชุมชนโดยตรง  และที่สําคัญ คือ ในชวงหนามรสุมยังสามารถทํามาหากินใน
บริเวณทะเลหนาชุมชนไดโดยไมตองออกทะเลไปไกลมาก  ทําใหชาวเลในชุมชนราไวยใชคําวา “มีหมอขาว
อยูหนาบานถาชวยกันรักษาก็จะไมอด” ซึ่งที่ผานมาชาวเลราไวยก็ไดรวมกันรักษาพื้นที่อาหารดังกลาวเปน
ระยะโดยการรวมมือกับหนวยงานราชการในการทําปะการังเทียมในทะเล  การเปนอาสาสมัครดําน้ําเก็บ
ขยะใตทะเล  เปนตน  เพื่อรักษาพื้นที่แหลงอาหารของชุมชนไว 

ในปจจุบันชาวเลในชุมชนราไวยสวนใหญยังคงมีอาชีพหลัก คือ การทําประมงซ่ึงยังคงเปนการ
ประมงแบบยังชีพหรือทําการประมงแบบด้ังเดิม  เปนการหาไดมาแลวขายไปและแบงบางสวนไวทําอาหาร
ในครัวเรือนบาง  จะมีการเปล่ียนแปลงไปบางก็จะเปนอุปกรณที่เสริมเพิ่มข้ึนจากความทันสมัยของ
เทคโนโลยีในปจจุบัน  อาทิ  การเพิ่มกําลังเคร่ืองยนตเรือ  การปรับเปล่ียนการใชหนากากดําน้ํา  การใชปม
ลมตอเชื่อมสายยางสําหรับหายใจขณะดําน้ํา  หรือการใชตีนกบ  เปนตน  แตก็ถือเปนแคเพียงบางสวนของ
ชาวเลราไวยที่สามารถหาเคร่ืองมือเหลานี้มาใชได  ซึ่งจะเปนกลุมที่มีทมีหรือมีลูกนองในเรือ  เปนเรือหัวโทง
ที่มีขนาดใหญข้ึนมาเล็กนอย  และสวนมากจะเปนกลุมอูรักลาโวย 

นายนิรันดร  หยังปาน  ไดสรุปขอมูลชาวเลราไวยที่ยังประกอบอาชีพประมงและทํามาหากินทาง
ทะเลซ่ึงจะมีอยู จํานวน 60% ของชาวเลในพื้นที่ ซึ่งสามารถแบงประเภทไดตามลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 ขนาดของเรือเพื่อการประกอบอาชีพประมง  ในเบ้ืองตนจากการเก็บขอมูล พบวา  ชาวเล
ราไวยทีมีเรือใหญ จํานวน 24 ลํา และมีเรือขนาดเล็ก 21 ลํา (การแบงขนาดจะใชการนับ
จํานวนตัวกงเรือ  หากมีจํานวนมากกวา 21 ตัวกงจะนับเปนขนาดใหญ : ทีมวิจัยราไวย) 

 ประเภทของการประกอบอาชีพประมงที่หลากหลายตามวิถีการหาอยูหากินด้ังเดิมใน
ปจจุบัน 

- การทําเรือวางไซ  จะทํากันทั้งกลุมเรือใหญและเรือเล็ก  แตขนาดของไซก็จะลดหล่ันกัน
ไป  รวมถึงระยะทางที่ออกไปทะเลและความลึกของทะเลก็จะลดหล่ันกันไปตามสภาพ
ของเรือและความชํานาญ  สําหรับรายไดเฉล่ียคํานวณไดคอนขางยาก  ข้ึนอยูกับ
จํานวนลูกนองในเรือ  และจํานวนไชที่ไปวางไวของแตละราย  แตหากเฉลี่ยตอลํา
สําหรับการไปแตละคร้ังหากไดตํ่ากวา 2,000 บาทชาวเลราไวยถือวาไมไดอะไร 
(ออกไปตอคร้ังใชเวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมงสําหรับการไปจับปลาในไซที่ไปวางไว) ซึ่ง
โดยเฉล่ียราคาของปลาทุกชนิดรวมกันเมื่อขายหลังจากข้ึนจากเรือจะอยูที่กิโลกรัมละ 
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100 บาท  ซึ่งในชวงของการทําวิจัยมีผูที่เคยไดปลามากที่สุดจํานวน 900 กิโลกรัม หรือ
ได 90,000 บาทในเที่ยวเดียว/วัน(เรือพี่หนุย) 

- การทําเรือตกหมึก  จะมีอยูจํานวน 20 ลํา  จะใชเรือวินเซิรฟแตดัดแปลงมาใช (ไมใชใบ
เรือแตจะใชวิธีการพายหรือแจว)  กลุมตกหมึกจะทําในเวลากลางคืนโดยเฉพาะชวง
เดือนแจง (เดือนหงาย) ซึ่งจะมีรายไดเฉล่ียตอลําตอคร้ังประมาณ 1,500 บาท (10 
กิโลกรัม x 150 บาท)การออกไปแตละคร้ังจะมีสมาชิกประมาณ  5  คนตอลํา  ซึ่ง
จะตองจายใหเจาของเรือที่ออกไปดวย 20% ของราคาหมึกที่ขายได  เพื่อเปนคาน้ํามัน
เรือที่เจาของเรือดําเนินการไปกอน 

- เรือดําปลิง  จะมีอยู 5 ลํา สมาชิกที่ออกเรือดวยกันแตละลําประมาณ 6 – 7 คน การดํา
ปลิงจะทํากันในชวงเวลากลางคืนเนื่องจากปลิงจะออกมาหากินปะการัง โดยสวนมาก
จะออกไปคร้ังละ 2 คืน  ซึ่งการดําปลิงนี้จะตองสามารถสังเกตปลิงแตละชนิดได
เนื่องจากมีหลายชนิด  ที่ชาวเลดําหาอยูปกติจะมีปลิงกุรา, ปลิงแดง, ปลิงดํา, ปลิง
โกลก, ปลิงกาหมาดหรือราหมาด (เรียกตางกันแตละพื้นที่), ปลิงหนุนหรือปลิงยาง 
(ราคาแพงที่สุด ตัวละ 200 – 300 บาท)  ปลิงแตละชนิดจะกินสดโดยนํามายําปลิงหรือ
ทําอาหารอ่ืน  บางชนิดก็มีสรรพคุณเปนยาก็ข้ึนอยูกบัความเช่ือ  ปจจุบันพื้นทีท่ี่พบปลิง
มากที่สุดจะอยูในเขตอุทยานฯการคํานวณรายไดจากการดําปลิงจะยากเพราะในการ
ออกไปดําปลิงแตละเที่ยวจะเฉล่ียรายไดจากที่หามาไดเปนหุน  โดยผูที่ไปดําปลิงจะมี
คนละ 1 หุน  เจาของเรือจะมี 3 หุน  จากการที่เปนผูลงทุนในเบ้ืองตน  ฉะนั้นการจับ
ปลิงไดจะข้ึนอยูกับความชํานาญและความอดทนของทีมที่ไปดวยกัน 

- เรือตกปลา  มีอยู 10 ลํา (มีประมาณ 20 คน)  การออกเรือตกปลาปจจุบันจะมีทั้งเบ็ด
ราวด้ังเดิมและใชเบ็ดทั่วไปในปจจุบัน  ในแตละคร้ังตอเที่ยวจะมีรายไดไมแนนอน  
เนื่องจากใชเวลาไมเทากัน  แตการออกไปตกปลาแตละคร้ังชาวเลราไวยจะประมาณ
การรายไดตํ่าสุดที่ควรไดอยูที่ 300 บาทตอเที่ยว 

- การดําหอยเปาฮื้อ  เปนกลุมเรือเล็กไมกี่ลํา  ปจจุบันในชุมชนชาวเลราไวยมีอยู 5 คนที่
ยังดําอยู  เนื่องจากตองใชความชํานาญเฉพาะตัวและการสังเกตที่ดีหลังจากดําน้ําลง
ไป เพราะลักษณะของหอยกับหินใตน้ํามีความใกลเคียงกันมาก  ซึ่งหอยเปาฮื้อจะมีอยู 
2 ชนิด  คือหอยเปาฮื้อเขียว และหอยเปาฮื้อเนื้อ  ในการขายจะใชวิธีการแบงขายเปน
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ถุงทั้ง 2 ชนิด  ถุงละ 200 บาทเทากัน  หอยเปาฮ้ือเขียวเล็กจะใส 25 - 30 ตัวตอถุง 
หอยเปาฮื้อเขียวใหญ 10 – 20 ตัวตอถุง  และหอยเปาฮื้อเนื้อ 5 ตัวตอถุง  รายไดอยูที่ 
600 – 1,000 บาทตอวัน แตข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ  ซึ่งบางคร้ังไมสามารถออกไปหา
ไดแรมเดือน 

- การหาหอยติบ  เปนการไปเคาะหรือสกัดหอยติบตามริมฝงทะเลที่เปนโขดหินน้ําทะข้ึน
ถึงหรือตามเสา สะพาน และส่ิงกอสรางในทะเล  จะเปนวิถีการหาอยูหากินของกลุม
ผูหญิงชาวเลโดยทั่วไป (อาจจะไปทั้งครอบครัวแตผูหญิงจะมีเทคนิคการหาละเอียด
กวา)  ปจจุบันในชุมชนชาวเลราไวยจะมีอยูประมาณ 90 คน เมื่อหามาไดจะขายเปน
ถุง (ใชแกวน้ําขนาดปกติที่ใชอยูปจจุบันเพื่อตวง) ไดถุงละ 100 บาท  สําหรับรายไดจะ
อยูที่ 300 – 500 บาทตอวัน แตข้ึนอยูกับสภาวะอากาศเชนกัน 

- การทอดแห  ปจจุบันนี้จะมีอยู 3 คนที่ยึดเปนอาชีพหลัก  ซึ่งเปนคนที่คอนขางสูงอายุ  
ใชพื้นที่ไมไกลจากฝงมากนกัในพื้นที่หนาชุมชน  ซึ่งสวนมากจะไดปลากระบอก สําหรับ
รายไดจะอยูที่ 200–300 บาทตอวัน 

- การแทงโวยวาย (ปลาหมึกชนิดหนึ่งแตเหนียว และตัวใหญกวา)  ชาวเลราไวยจะใช
เทคนิคเอาปูลมเปนเหยื่อลอโดยการเสียบไวที่ปลายไมหวายที่ทําไวแหลมๆ แลวแหย
เขาไปในรูที่โวยวายอยู  เมื่อโวยวายออกมาก็จะใชฉมวกแทง (การใชหวายเนื่องจากมี
ความออนตัวชอนไชในรูที่คาดวาจะมีตัวโวยวายอยูโดยที่หวายไมหัก)สําหรับราคา
ข้ึนอยูกับฤดูกาล 

วิถีการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และเปนลูกจางทั้งประเภทชั่วคราวและประจํา  วิถีการ
ประกอบอาชีพดังกลาวเร่ิมมีข้ึนหลังกระแสการทองเที่ยวในภูเก็ตขยายตัวเปนอยางมากในชวงหลังป พ.ศ.
2530 และภายหลังเหตุการณสึนามิในป พ.ศ.2547  ซึ่งปจจุบันมีชาวเลราไวย40% ที่หันมาดํารงวิถีชีวิต
ดังกลาว  ซึ่งโดยสวนมากจะเปนกลุมที่มีครอบครัวแลวมีภาระตองรับผิดชอบ  แตหลายสวนก็เปนการ
ประกอบเพื่อเปนอาชีพเสริมและยังเกี่ยวเนื่องกับความชํานาญทางทะเล  อาทิเชน 

- การทําเรือทัวรที่สามารถรับนักทองเที่ยวไปตามเกาะตางๆ ได เชน เกาะเฮ เกาะบอน 
เกาะราชา เกาะแกวพิสดาร  ซึ่งเปนเรือที่ไดรับการจดทะเบียนเรือเพื่อการทองเที่ยวดวย 
(มีอักษร RL ตามดวยรหัสเรือติอยูขางเรือ) ปจจุบันมีอยู 10 ลําและเปนเรือที่ทําไซดวย  
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ฉะนั้นกลุมนี้จะมีรายไดทั้ง 2 ทาง แตก็อาศัยความชํานาญเฉพาะทางและเพราะความ
เปนตัวตนของชาวเลเชนกัน  ที่สามารถดึงใหนกัทองเที่ยวตางชาติมาใชบริการและม่ันใจ
ในความปลอดภัย สําหรับรายไดข้ึนอยูกับความใกลไกลของเกาะและฝงที่นักทองเที่ยว
ตองการไป  แตจะอยูที่เที่ยวละ 1,500 – 1,800 บาทตอเที่ยวแตยังถือวาเปนการ
ประกอบอาชีพอิสระตามวิถีของชาวเล   

- การพานักทองเที่ยวดําน้ําดูพื้นที่ใตทองทะเลและฝกนักทองเที่ยวดําน้ํา (ไดรฟวิ่ง) 
ปจจุบันมีอยูประมาณ 40 คน (เปนกลุมที่มีอายุระหวาง 16 – 30 ป)  ซึ่งในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยวก็จะไปทํางานดังกลาว แตหากในชวงโลวซีซั่นหรือไมใชชวงทองเที่ยวก็จะ
กลับมาออกทะเลทําประมงเชนเดิม  แตจะตองเปนลูกจางของบริษัทประกอบการ
ทองเที่ยวซ่ึงปจจุบันชาวเลราไวยจะไปเปนลูกจางของผูประกอบการดังกลาว 4 บริษัท
ดวยกัน  ในสวนของรายไดตอเดือนเฉล่ียอยูที่ 15,000 – 20,000 บาท โดยจะมีเงินเดือน
เฉล่ียมากกวา 5,000 บาท/เดือน แตจะมีคาเที่ยวที่พานักทองเที่ยวไปดําน้ํา  และคาทิป
จากนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน  

วิถีการประกอบอาชีพรับจาง ลูกจางประจําและชั่วคราว และอ่ืนๆในสวนของชาวเลราไวยที่
ใชวิถีดังกลาวนี้จะเร่ิมมีมากข้ึนเปนลําดับ  แมวาในชวงการทําวิจัยดังกลาวจะยังมีนอยอยูประกอบดวย 

- ลูกจางเทศบาลตําบลราไวย  โดยสวนมากจะเปนผูหญิงจํานวน 30 คน  มีหนาที่เก็บ
กวาดขยะในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ 

- สวนอ่ืนๆ ประกอบดวย  เปนลูกจางเสิรฟอาหารใหกับรานอาหารบริเวณใกลเคียง (มีการ
เปล่ียนแปลงบอยตามสภาวะการทองเที่ยว)  การทําอาหารขายในชุมชนเล็กๆนอยๆ  การ
เปดรานของชําเล็กๆ ในชุมชน  การรับปลาจากเรือของกลุมพวกเดียวกันขายหนาแผงใน
ชุมชน  การเปดรานขายอาหาร (2 ราย)  การทํางานเปนลูกจางบริษัทในเมืองภูเก็ต 
(ชาวเลราไวยที่จบปริญญาตรี 2 คน 

เงื่อนไขและขอจํากัดในการประกอบอาชีพประมงของชาวเลจากการทีช่าวเลเคยทํามาหากิน
ทางทะเลไดอยางอิสระในอดีต  เนื่องจากยังไมมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทางทะเลของแตละประเทศ  ซึ่ง
ในสวนของประเทศไทยไดกําหนดเขตทางทะเลและมีประกาศโดยสํานักนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ.2502  
และไดกําหนดแนวที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในป พ.ศ.2513....โดย“ดานทะเลอันดามัน โดยเร่ิมตนจากตอนใตเกาะ
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ภูเก็ต โอบรอบเกาะตางๆ ที่ใกลฝงลงไปจนเขาบรรจบฝงที่หลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ที่ 1 ที่ผาขาว”  
นอกจากนี้ยังมีประกาศตางๆ ตอมา เชน  “ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยดานทะเลอันดา
มัน ซึ่งประกาศเม่ือ 18 กรกฎาคม 2531 การประกาศนี้ คือการยืนยันเขตแดนทางทะเลระหวางประเทศ
ไทยกับพมา อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งไดทําความตกลงกันแลว ต้ังแต พ.ศ. 2512-2526”  ซึ่ง
เปนเหตุผลผลที่ทําใหชาวเลตองต้ังถิ่นฐานเปนหลักแหลง  และทํามาหากินทางทะเลในวงที่จํากัดมากข้ึน
(http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml)  อยางไรก็ตามดวยความอุดมสมบูรณของทะเล
อันดามัน  ชาวเลยังสามารถทํามาหากินไดตามสภาวะการทําประมงแบบด้ังเดิม  แตจะเร่ิมไดรับผลกระทบ
จากขอกําหนดและกฎหมายตางๆ ที่บีบใหพื้นที่ทํามาหากินของชาวเลนอยลง ประกอบดวย 

- การประกาศเขตการอนุรักษแนวปะการัง  ประเทศไทยมีแผนแมบทการจัดการแนว
ปะการังของประเทศมาต้ังแตป พ.ศ.2535  มีการกําหนดหลักเกณฑและการกําหนดพื้นที่
ภายใตเขตการใชประโยชนในแนวปะการังของประเทศ แตยังไมมีการประกาศใชเขตการ
ใชประโยชนกันอยางจริงจัง ตอมาในป พ.ศ.2546 ไดแบงเขตการใชประโยชนตาม
สถานภาพของแนวปะการังและศักยภาพการใชประโยชนของชุมชมชนหลายฝาย เชน 
ภาคธุรกิจทองเที่ยว ชาวประมง พรอมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมหรือหามทํากิจกรรมที่
สงผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อใหแนวปะการังคงอยูในสภาพสมดุลและลดความขัดแยงในการใช
ประโยชนจากแนวปะการังซึ่งการกําหนดดังกลาวมีการย้ําวา “นอกจากนี้ตองไมลักลอบ
จับปลาสวยงามในแนวปะการัง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีการประกาศเปนพื้นที่ควบคุม
ส่ิงแวดลอม ไดแก จังหวัดภูเก็ต และกระบ่ี”  

- การกําหนดมาตรการพื้นที่ทําการประมง ตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490  ที่กระทบกับ
การทําประมงของชาวเลโดยตรง คือ “การประกาศพื้นที่รักษาพืชพันธุสัตวน้ํา”  ที่ปจจุบัน
เปนพื้นที่หามเด็ดขาดในการเขาไปทําการประมง 

นอกจากนี้ชาวเลยังไดรับผลกระทบจาการถูกกันพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยว  ที่เกาะแกง หรือหนา
ชายหาดตางๆ กลายเปนพื้นที่ เพื่อการทองเที่ยวโดยเฉพาะ  กลายเปนพื้นที่สวนตัวของเอกชนที่
ประกอบการทองเที่ยว  มีขอหามตางๆ มากมาย เชน  หามจอดเรือหนาโรงแรมหรือหาดที่มีไวรองรับ
นักทองเที่ยว  หามเขาไปเคาะหอยติบ  เปนตน 
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จากเหตุผลและขอจํากัดตางๆ ที่กลาวมาทําใหชาวเลราไวย (รวมถึงชาวเลพื้นที่อ่ืนๆ) ตองออกไป
ทําอาชีพประมงไกลข้ึนและตองดําน้ําลึกมากข้ึน  สงผลใหมีความเสี่ยงตอการเปนโรคน้ําหนีบ  ซึ่งบางราย
พิการจนไมสามารถทํามาหากินทางทะเลไดอีกเลย 

ทางออกสําหรับการประกอบอาชีพประมงสําหรับชาวเล  จากมติ ครม. 2 มิถุนายน 2553  
รัฐบาลที่ผานมาไดต้ังคณะกรรมการแกไขปญหามาโดยตลอด  สําหรับในรัฐบาลปจจุบันไดแตงต้ัง 
“คณะกรรมการแกไขปญหาความม่ันคงในที่อยูอาศัย  พื้นที่ทํากิน  และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชน
ชาวเล” ที่มี พล.อ.สุรินทร  พิกุลทอง เปนประธาน  ซ่ึงตอมาไดมีการแตงต้ัง “คณะอนุกรรมการแกไขปญหา
การประกอบอาชีพประมงของชุมชนชาวเล”  ซึ่งในชวงงานวิจัยนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการจัดประชุม
แกปญหากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดพื้นที่ผอนปรนใหชาวเลสามารถเขาไปทํามาหากินไดเชนเดิม  
ซึ่งอยูระหวางการกําหนดรายละเอียดรวมกันเพื่อกําหนดเปนมติการผอนปรน  ประกอบดวย  1) การ
กําหนดเคร่ืองมือในการหาสัตวน้ําที่ชาวเลเคยทําประมงด้ังเดิมโดยชาวเลไดเสนอเคร่ืองมือประมงไป 17 
ชนิด  2) การกําหนดปริมาณสัตวน้ําที่ชาวเลสามารถเขาไปจับไดในแตละละเที่ยวตอลํา  และ 3) การ
สํารวจและจัดทําบัตรแสดงตัววาเปนชาวเลที่ประกอบอาชีพประมง 

ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อ 

 ชุมชนชาวเลราไวยจะมีประเพณีวัฒนธรรม และความเช่ือที่ดูเหมือนจะแตกตางกับชุมชนทั่วไป  
แตทีมวิจัยนี้วิเคราะหรวมกันแลวเห็นวา  มีหลายพิธีกรรมที่มีความสอดคลองกับชุมชนเกาแกด้ังเดิมของ
ภาคใต  อาทิ เชนพิธีกรรมไหวครู  ของชาวเลที่ทําเพื่อบูชาครูดานการแสดง เชนครูรองแง็ง ครูฆาหยง ครูยา
วังซ่ึงคนที่เปนหนังตะลุง  มโนราห ก็มีพิธีกรรมนี้เชนเดียวกัน  หรือพิธีทําความสะอาดเปลว(สุสาน)และไหว
บรรพบุรุษของชาวเลก็มีสวนคลายคลึงกับคนไทยทั่วไป  ที่ชาวเลมีการไปทําความสะอาดปาชา (เปลว) ข้ึน 
14-15 คํ่า เดือน 5หลังจากตกแตงทําความสะอาดเสร็จก็จะมีวงสนทนาและกินขาวรวมกัน  ซึ่งชวงเวลา
และพิธีกรรมก็มีสวนใกลเคียงกับพิธีกรรมของชุมชนชาวไทยดั้งเดิมทั่วไปท่ีเรียกวา “พิธีกรรมตักบาตรใน
เปลวของชุมชนด้ังเดิมในอําเภอกันตัง” และตรงกับการไปทําบุญที่วัดและทําความสะอาดบัว หรือ โกศ (ที่
เก็บกระดูกผูทีลวงลับไปแลวบรรพบุรุษ) ของชุมชนทั่วไปในชวงสงกรานต 

 สําหรับประเพณีการทําบุญที่สําคัญที่เชื่อมโยงกับชุมชนด้ังเดิมและสืบเนื่องถึงในปจจุบันในภาคใต  
คือ  พิธีกินบุญ  เปนพิธีที่จะตองไปขอบุญที่วัด  โดยการนําปลาแหงไปแลกขาวกับคนที่ไปทําบุญที่วัด  ซึ่ง
จะตรงกับการทําบุญเดือนสิบของคนภาคใต  ประเพณีดังกลาวตอเนื่องมาถึงปจจุบัน “ชาวเลที่ไมไดเขา
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รวมพิธีกินบุญจะรูสึกไมสบายตัว  หรืออาจเปนไขได  ขณะที่ผูที่ไมเขารวมประเพณีดังกลาวจะรูสึกนอนไม
หลับ”  เปนความเชื่อและความเปนจริงในปจจุบันที่เลาตอกันมา  แตปจจุบันไดมีไดความรูสึกจากคนทั่วไป
ไมดีกับประเพณีดังกลาว  เชน  การที่ชาวเลชุมชนชาวเลราไวยไปชวยงานโดยเฉพาะที่วัดฉลอง (วัดไชย
ธาราราม ภูเก็ต)  แลวมีการรับส่ิงของ  ขาวแกง  และเงินกลับมาชุมชน  ซึ่งทางทีมวิจัยไดตรวจสอบขอมูล 
พบวา  การไปชวยงานที่วัดชวงวันพระ (ข้ึน 8 คํ่า 15 คํ่า หรือวันพระอ่ืนๆที่สําคัญ) เปนการขอแรงหรือจาง
ชาวเลราไวยไปชวยในการเก็บขาวของและทําความสะอาดของใชตางๆ ในวัด  และการรับส่ิงของตอบแทน
ตางๆจากวัด  เปนดวยความเมตตาของพระที่วัดซึ่งไมไดตรงกับวันประเพณีกินบุญเดือนสิบ   

ประเด็นสําคัญที่ชาวเลราไวยยังมีการติดตอและถูกเรียกไปชวยงานเปนประจําที่วัดฉลอง คนเฒา
คนแกในชุมชนเลาวา  “หากถามความสัมพันธระหวางชาวเลกับหลวงพอแชม วัดฉลอง มีมาต้ังแตรุนปูยา
ตายายในอดีต เมื่อหลวงพอแชม (พระครูวิสุทธิวงศาจารยญาณมุนี : เกิดเมื่อป พ.ศ.2370 ตรงกับรัชกาลที่ 
3)ไดต้ังทีมปราบอ้ังยี่ในภูเก็ตเมื่อป พ.ศ.2419 ทานไดใหชาวเลเปนผูเฝาระวังเรือไมใหโดนลักขโมย 
เนื่องจากชวงนั้นยังใชการเดินทางโดยทางเรือเปนหลัก ทําใหตองเฝาระวังเปนอยางดี หลังจากเหตุการณ
ดังกลาวจบลงก็ไดมีความสัมพันธที่ดีตอเนื่องมา ซึ่งในอดีตจะมีประเพณีแหปลาจําลองที่ทําดวยกระดาษ 
(รวมถึงปลาจริง) ไปถวายหลวงพอแชมทุกป แตหลังจากหลวงพอแชมมรณภาพในป พ.ศ.2451 ประเพณี
ดังกลาวก็คอยๆหมดไป” 

ตารางแสดงพิธีกรรมตางๆ ของชาวเลในรอบป 

ชื่อพิธีกรรม 
ชวงเวลา 

ทําอะไรบาง 
นับแบบโบราณ นับแบบ

สากล 
พิธีไหวเรือ เพื่อบูชาแมยานางที่
อยูหัวเรือ เพื่อปกปกรักษาคนอยู
ในเรือ 

ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 กุมภาพันธ โดยใชของประกอบพิธี คือ ไกนึ่ง 
หมากพลู ขาวตอก กํายานหรือธูป 
ขนม แตเลียว ผลไม น้ํา น้ําแดง 

พิธีไหวทะเล เพื่อบูชาทะเลที่เรา
ไดหากินในทะเล 

ข้ึน 11 คํ่า เดือน 4 มีนาคม ของที่ ใช ในการประกอบพิธี  คือ
ขาวตมปลา กลวยน้ําวา ไขตม น้ํา+
น้ําแดง หมากพลู กํายาน ขาวตอก 
โดยมีโตะหมอเปนผูทําพิธี 

พิธีไหวครู เปนการบูชาครูบา
อาจารย ทั้งครูรองแง็ง ครูฆาหยง 

ข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 มีนาคม ทําพิธีโดยโตะหมอ โดยมี กํายาน 
หมากพลู น้ํา  ใชในการประกอบพิธี 
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ครูยาวัง 
พิ ธี ทํ า ค ว ามสะอ าด เปลว
(สุสาน )และไหวบรรพบุรุษ 

ข้ึน 14-15 คํ่า เดือน 5 เมษายน เปนการไหวบรรพบุรุษที่ลวงลับของ
แตละตระกูล  ซึ่ งประกอบดวย
อาหารคาว อาหารหวาน 

พิธีลอยเรือ ข้ึน 12–13 คํ่า เดือน 6 พฤษภาคม โดยพิธีลอยเรือ(ปาฮู)จะใชเรือไม
ระกํา ขาวตอก รํามะนา 

พิธีอาบน้ํามนต(อาเยอูไบ)เพื่อ
เปนการสะเดาะเคราะห 

ข้ึน 14 -15 คํ่า เดือน 6 พฤษภาคม พิธีอาบน้ํามนต จะใช ไห น้ํา ดาย
สายสินจน เทียนข้ีผ้ึง มะนาว 3 ลูก 
มะกรูด 3 ลูก ดาย 7 สี หมากพลู 
เงิน  1 บาท  ใบเงินใบทอง  ยอม
ม ะพ ร า ว  ย อดหม า ก  ใ น ก า ร
ประกอบพิธี 

พิธีกินขาวกลางหมูบาน ข้ึน 13 คํ่า เดือน 8 กรกฎาคม ของที่ใชประกอบพิธี ประกอบดวย 
ใบหนาด ใบยอดหมุย ใบตู ขาว 5 สี
ไดแก ขาวเปลา ขาวดํา ขาวน้ําตาล
แดง ขาวขมิ้น ขาวกะทิ  

พิธีกินบุญ ข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 ตุลาคม เปนพิธีที่จะตองไปขอบุญที่วัด โดย
การนําปลาแหงไปแลกขาวกับคนที่
ไปทําบุญที่วัด 

 

 จากตารางขางตน  ชี้ใหเห็นความเชื่อและความศรัทธาของชาวเลราไวยตอส่ิงที่เช่ือมโยงกับการใช
ชีวิตประจําวันต้ังแตในอดีตและยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบันจากพิธีกรรมตางๆ ที่มีตลอดทั้งป  รวมถึงความ
เช่ือในเร่ืองของจิตวิญาณและการแสดงออกถึงการเคารพนับถือ  ซึ่งเปนส่ิงที่คนทั่วไปอาจจะมองไดวา
ชาวเลราไวยเปนกลุมที่ยังไมมีศาสนานับถือบรรพบุรุษ  และมีความเชื่อเฉพาะกลุมในเร่ืองของจิตวิญญาณ  
ซึ่งประเด็นดังกลาวจําแนกและวิเคราะหได  ดังนี้ 

- ประเพณีหรือพิธีกรรมตางๆ ของชาวเลราไวย  ที่มีความสัมพันธกับวิถีการดํารงชีวิต คือ 
วิถีประมงด้ังเดิม  ที่แสดงความเคารพตอเคร่ืองมือทํามาหากินอยางพิธีกรรมไหวเรือ  การ
แสดงความเคารพตอพื้นที่ทํามาหากิน คือ ทะเล โดยมีพิธีกรรมการไหวทะเล  และพิธีลอย
เรือ 
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- ประเพณีหรือพิธีกรรมที่ส่ือใหเห็นถึงการใหความเคารพตอส่ิงศักด์ิสิทธิ์และบรรพบุรุษที่
คอยปกปองคุมครองชาวเลราไวย  ประกอบดวย  พิธีกรรมไหวครูการแสดงแตละแขนงพิธี
กรรมการกินขาวกลางบานที่มีการทําบุญรวมกันที่บาลัย  และพิธีกรรมการทําความ
สะอาดเปลว/ปาชา 

- ประเพณีหรือพิธีกรรมที่ส่ือใหเห็นถึงความเชื่อตอการสรางขวัญกําลังใจในการดํารงชีวิต  
คือ  พิธีกรรมการอาบน้ํามนต  และพิธีกรรมการกินบุญ 
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บทที่ 5 

พัฒนาการของปญหาและการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวย 

 การวิจัยพัฒนาการของปญหาและการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวยนี้นั้น  นอกจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่องานวิจัยแลว  ยังมีประโยชนจากการสืบเสาะขอมูลเพื่อการตอสูคดีดวย  และที่สําคัญคือ
ทีมวิจัยเองสามารถที่จะเรียบเรียงขอมูลชุมชนของตนเองไดดียิ่งข้ึน   

สถานการณปญหา : การเกิดเอกสารสิทธิ์ที่ดินหาดราไวยและการพิสูจนสิทธิ 

ปญหาสะสมที่ชาวเลราไวยไมเคยรับรูมากอนวาที่ดินที่ชาวเลอยูอาศัยกันมาต้ังแตอดีตไดถูก
เอกชนนําไปออกเอกสารสิทธิคร้ังแรกใน ป พ.ศ.2498 (ส.ค.1)  และไดนําหลักฐานดังกลาวไปออกเปน
โฉนดใน ป พ.ศ.2508 และ พ.ศ.2514  ตามลําดับ  แตก็อยูมาโดยใชชีวิตปกติไมเคยมีการบอกลาวจาก
เอกชนที่อางสิทธิ  ที่เร่ิมมีสัญญาณไมดีจากเอกชนอยูในชวงหลังป พ.ศ.2522  ที่เอกชนเร่ิมอางสิทธิที่ดินที่
เคยทํานาซึ่งในที่สุดก็ไดเลิกการทํานาไปในชวง ป พ.ศ. 2525   เนื่องดวยความเปนชาวเลที่ไมตองการมี
ปญหากับคนทั่วไปและไมไดกระทบกับที่อยูอาศัยในชุมชน  แตชาวเลชุมชนราไวยไดรับรูวาที่อยูอาศัยของ
ตนเองถูกเอกชนนาํไปออกเอกสารสิทธิ์แลว  เมื่อมีการพยายามใหชาวเลราไวยอกจากพื้นที่ ในป พ.ศ.2536 
ซึ่งในสวนของราชการ (จังหวัด) ในขณะนั้นก็แกปญหาแบบเดิมๆ โดยพยายามใหชาวเลราไวย (ชาวเล
แหลมตุกแกดวย) ยายออกไปอยูในที่ดินแปลงใหมที่จังหวัดขอใชประโยชนจากกรมปาไมต้ังแต ป พ.ศ.
2520  ซึ่งเปนที่ดินปาชายเลน  แตชาวเลทั้ง 2  พื้นที่รวมกันเจรจาและไมยอมยายออก   หลังจากนั้น
จนกระทั่งหลังเกิดเหตุการณสึนามิระยะหนึ่ง  ต้ังแตป พ.ศ.2549 ชาวเลราไวยก็ที่เร่ิมถูกฟองขับไลเร่ือยมา 
โดยที่ชุมชนชาวเลราไวยเสียเปรียบในแงของกฎหมายแมวาจะอยูอาศัยบนผืนดินนี้มาหลายช่ัวอายุคนแลว
ก็ตาม  ดังนั้นเพื่อเปนการแสดงความมีตัวตนและใหสังคมเห็นขอเท็จจริง จึงเร่ิมคนหาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อยืนยันวา ชาวเลราไวยอยูที่นี่มานับรอยๆ ปแลว ส่ิงที่คนพบในแง
หลักฐานทางและเอกสารราชการผลการตรวจสอบ  และการประสานหนวยงานราชการ ภาคีความรวมมือ  
เครือขายภาคประชาชน  โดยสรุป  ดังนี้ 
 

ลําดับสถานการณของปญหาและขอมูลพื้นที่ 
 ชาวเลต้ังแตรุนบรรพบุรุษอพยพจากหลายๆ ที่มาต้ังถิ่นฐานและทํามาหากินกับทะเลและปาบก

สืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนจากงานวิจัยแหลงตางๆ สรุปไดวาชาวเลอยูในเกาะภูเก็ตมากวา 
300  ป 

 ตามทะเบียนบานของชาวเลราไวย เลขที่ 38  ม.2  ต.ราไวย  พบวา  นางเปลื้อง เกิดเมื่อป พ.ศ.
2445 หากยังอยูถึงปจจุบันจะมีอายุถึง 120 ป 
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 เมื่อ ป พ.ศ.2456  มีการต้ังโรงเรียนวัดสวางอารมณ ป พ.ศ.2480  ทางราชการไดสนับสนุน
งบประมาณกอสรางอาคารเรียน 1 หลัง  ตอมามีสภาพทรุดโทรม  ในป พ.ศ.2497 ชาวบานได
รวบรวมเงินสรางอาคารเรียนและยังใชอยูในปจจุบัน 

 จากหลักฐานการเขาเรียนของชุมชนชาวเลราไวยในโรงเรียนวัดสวางอารมณ โดยมีทะเบียน
หลักฐานการเขาเรียนของนักเรียนต้ังแตป พ.ศ.2482 กอนสงครามโลกคร้ังที่ 2  เปนตัวบงชี้วา 
ชาวบานอาศัยอยูในบริเวณนี้มาอยางตอเนื่อง ในขณะที่การออกเอกสารสิทธิที่ดินมีนโยบายในป 
พ.ศ.2508แสดงวา การออกเอกสารสิทธิไดออกทับที่ดินซ่ึงชาวเลราไวยอยูมากอนแลว 

 หลักฐานที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนชุมชนชาวเลราไวยใน ป พ.ศ. 2502 ซึ่งใน
ขณะนั้นมีชุมชนชาวเลอาศัยอยูประมาณ 40 ครัวเรือน 

 ป พ.ศ.2508 นายทัน  มุกดี  ไดออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน  โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ที่ไดแจงครอบครองไวเมื่อป พ.ศ.2498  สภาพที่ดินเปนสวน  ไดมาโดย
การซื้อมาเมื่อป พ.ศ.2477 (21 ปกอนแจงการครอบครอง) โดยอางวาซื้อมาจากนายลอม  วงศ
จันทร 

 ป พ.ศ.2514 นายหวาน  อารีรอบ ไดนําที่ดินอีกแปลงหนึ่งมาออกเอกสารสิทธิ์โฉนด (เดิมที่ดิน
แปลงนี้เปนของนางลาภ  ทิมทอง ซึ่งไดแจงการครอบครองที่ดินในชวงที่ทางราชการให
ครอบครอง (ส.ค.1) จํานวน4 ไร หลังจากนั้นนางลาภ ไดนําที่ดินไปออกเปน น.ส.3 เนื้อที่กวา 7 
ไร  ตอมาเมื่อป พ.ศ.2508 ไดจดทะเบียนแบงขายที่ดินจํานวน 2 ไรเศษ  ตาม น.ส.3 ใหนาย
หวาน  ซึ่งเปนคนภายนอกที่เขามาต้ังรานขายขาวสาร ขายกาแฟ)  หลังจากนั้นมอบที่ดินให
บุตรชาย คือ นายออง  อารีรอบ ในชวงป 2536 ซึ่งไดนําโฉนดไปจํานองกับธนาคารและผิดนัด
สัญญาชําระเงินโดนยึดที่ขายทอดตลาด  สุดทายที่ดินไปตกอยูในมือของนาย ปยวัฒน  เสงี่ยม
กุล  ผูเปนโจทยฟองขับไลชาวเลกลุมอูรักลาโวยที่อยูมาเกาแก 

 มิถุนายน ป พ.ศ.2520  จ.ภูเก็ต ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาคลอง
บางชีเหลา-คลองทาจีน จ.ภูเก็ต  เนื้อที่ 50 ไร  เพื่อใหชาวน้ําหรือชาวเลอยูอาศัยตามการเสนอขอ
ใชที่ดินของ จ.ภูเก็ต 

 ในชวงป พ.ศ.2530  สมัยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย  ชุณหวัณ  เร่ิมสนับสนุนนโยบายการ
ทองเที่ยวทําใหที่ดินหาดราไวยแพงข้ึน  จนมีคนเก็งกําไรที่ดินที่อยูอาศัยของชาวเลราไวย 

 ป พ.ศ.2536  ไดมีการเสนอโครงการใหชาวเลราไวยยายถิ่นฐานไปอยูที่คลองบางชีเหลา-คลอง
ทาจีน  ชาวเลไดมีการคัดคานถึงกรณีดังกลาว  และแกนนําชุมชนไดระดมชาวบานไปประทวงที่
บานผูใหญบานในสมัยนั้น  รวมถึงไดต้ังตัวแทนไปเจรจาที่จังหวัดจึงทําใหเหตุการณสงบไป 
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 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกิดเหตุการณสึนามิ น้ําทะเลข้ึนสูงทําใหขาวของในบานเสียหาย เรือและ
อุปกรณประมงเสียหายเปนจํานวนมาก  มีหลายองคกรเขามาใหการชวยเหลือชุมชนชาวเลรา
ไวย 

 ป พ.ศ.2548 หลังเหตุการณสึนามิ เกิดปญหาการมีความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยและเร่ิมมีการไล
ร้ือชุมชน 19 แหงใน จ.ภูเก็ต  จึงเกิดการวมตัวเปนเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และไดมีการ
ยื่นหนังสือรองเรียนถึงผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตและนายกรัฐมนตรีใหแกปญหาที่ดินคนจนใน จ.
ภูเก็ต  ซึ่งรวมถึงการแกปญหาที่ดินชุมชนชาวเล 5 แหงใน จ.ภูเก็ตดวย 

 ป พ.ศ.2548 รัฐาล (โดยสํานักนายกรัฐมนตรี) ต้ังคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณี
พิบัติ 6 จังหวัดอันดามัน  โดยมี พล.อ.สุรินทร  พิกุลทองเปนประธานอนุกรรมการฯ 

 ตุลาคม ป พ.ศ.2548 มีการขยายผิวจราจรเสนทางหลวง (ถนนวิเศษ) ผานพื้นที่ชุมชนชาวเลรา
ไวย  กระทบบานเรือนของชาวเลราไวย4 หลังคาเรือน  ซึ่งจะตองถูกร้ือยาย  ประธานอนุกรรมการ
แกไขปญหาที่ดิน (พล.อ.สุรินทร  พิกุลทอง) ไดลงพื้นที่ดูขอเท็จจริง และมีความเห็นวาเปนชุมชน
เกาแกด้ังเดิมไมควรร้ือยาย  จึงไดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม  ขอใหระงับโครงการกอสรางที่
กระทบพื้นที่ดังกลาว  ระยะตอมา  เสนทางถนนจึงเบ่ียงออกจากกลุมบานเรือนดังกลาว 

 ป พ.ศ.2548 ชาวเลชุมชนราไวย  ไดสงเอกสารรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(กสม.) เพื่อขอใหแกปญหาที่ดินและการปลูกสรางกําแพงกั้นทางน้ําไหลที่ทําใหน้ําเนาเสีย  ซึ่ง
คณะกรรมการสิทธิฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่ง
ตอมาใชชื่อวา “คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ํา ชายฝง แร และสิ่งแวดลอม” เปน
ผูดําเนินการ 

 ป พ.ศ. 2548  เอกชนผูอางสิทธิ์พยายามนํากอนหินขนาดใหญมาวางปดทางเขาออกระหวางที่
จอดเรือ และประกอบอุปกรณประมง (บริเวณชายหาด) กับชุมชนทําใหชาวเลราไวยรวมตัวกัน
ประทวงไมยอมใหเอกชนปดทางเขาออก  โดยมีผูแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเปนคนกลางใน
การแกไขปญหา 

 มิถุนายน ป พ.ศ.2549 คณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ํา ชายฝง แร และส่ิงแวดลอม  ลง
พื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงและธันวาคม ป พ.ศ.2549 มีการประชุมระหวางตัวแทนชาวบานและ
ตัวแทนพนักงานที่ดินจังหวัด  สรุปปญหาของชุมชนวา มีความแออัด  หองสุขาไมเพียงพอตอง
ขับถายชายทะเล  ขางชุมชนดานตะวันออกผูอางเปนเจาของที่ดินสรางกําแพงกั้นขวางคูทําใหน้ํา
ขังเนาเสียในชุมชน  มีตนมะพราวยืนตนตายกวา 20 ตน  ลมใสบานชาวบานไปแลวกวา 9 
หลังคาเรือน  ชุมชนไดยื่นหนังสือ 3 คร้ังขอให เทศบาลราไวยสนับสนุนวัสดุอุปกรณมาซอมบาน
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ซึ่งไดรับการชวยเหลือแลว  แตตนมะพราวที่เหลือ เทศบาลฯ ไมสามารถจัดการไดเนื่องจาก
เจาของที่ดินไมอนุญาต 

 ป พ.ศ.2550  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  มีมติตามความเห็นอนุกรรมการสิทธิใน
ทรัพยากรน้ํา  ชายฝง  แร  และสิ่งแวดลอมวา  จากการตรวจสอบภาพถายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหาร  ต้ังแตป พ.ศ.2519, พ.ศ.2538, และ พ.ศ.2545  ประกอบกับหลักฐานคําชี้แจงของ
โรงเรียนวัดสวางอารมณวามีทะเบียนนักเรียนเม่ือ พ.ศ.2475 มีนักเรียนจากชุมชนไทยใหมเขา
เรียนที่โรงเรียนวัดสวางอารมณเมื่อ ป พ.ศ.2482 เปนตนมา  ดังนั้นชาวชุมชนไทยใหมจึงอยูใน
บริเวณดังกลาวตอเนื่องมาโดยตลอด  ยอมแสดงใหเห็นวาเจาของที่ดินดังกลาวแจงสิทธิ
ครอบครองและตอมาไดมีการการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนไทยใหมที่อาศัยอยูมากอน  จึง
เปนการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ  และมีขอเสนอตอกรมที่ดิน  จังหวัดภูเก็ต  และเทศบาล
ตําบลราไวย  โดยใหกรมที่ดินตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิเอกสารสิทธิ์ของบุคคลที่ออก
ทับที่ดินของชุมชนไทยใหมราไวย  และใหออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินใหแกชุมชนชาวไทยใหมราไวย  
ใหจังหวัดภูเก็ตกํากับดูแลใหชุมชนไทยใหมที่ภูเก็ตไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานในการใชน้ําและไฟฟา  
และใหทางเทศบาลฯร้ือกําแพงดานทิศตะวันออกเพื่อสามารถระบายนํ้าออกจากชุมชนไดตาม
ปรกติ  ปจจุบันยังไมมีความคืบหนาใดๆ 

 ป พ.ศ.2550 เอกชนผูอางสิทธิ์ใหชาวเล 2 ราย (นาย ม. และนาย อ.) ลงนามดวยหัวแมมือเซ็น
สัญญาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยเปนเวลา 1 ป และมีการตอสัญญาในป 2551 อีก 1 ป สาเหตุที่ยอม
ลงนามดวยหัวแมมือเนื่องจากไมเขาใจขอความในสัญญา ถูกขูบังคับวา ถาไมยอมเซ็นสัญญาจะ
นํารถแบ็คโฮมาร้ือถอนบานใหหมด ประกอบกับพี่นองของเอกชนผูอางสิทธิ์เปนผูมีความรูและมี
อิทธิพลในพื้นที่ ทําใหชาวบานเกิดความกลัว 

 ป พ.ศ.2552 เอกชนผูอางสิทธิ์ในที่ดินไดฟองขับไลชาวเลชุมชนไทยใหมราไวย จํานวน 10 ราย 
ออกจากที่ดินและเรียกคาเสียหาย ประกอบดวย นาย พ. นาย บ. นางสาว จ. นาย ณ. นาย น. 
นาง ส. นางสาว ช. นาย สน. นาย ม. และนาย อ. (รายที่ 1-8 โจทกคนเดียวกัน และรายที่ 9 -10 
โจทกเดียวกัน) 

 ป พ.ศ.2553 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ มีขอเสนอแนวคิดเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษกลุมชาติ
พันธุชาวเล จากผลการศึกษาพบวา ชาวเลเปนกลุมชาติพันธุด้ังเดิมในพื้นที่อันดามัน กําลังเผชิญ
กับปญหาวิกฤตดานสังคมและวัฒนธรรม ไมมีความรูดานกฎหมาย มักถูกเอาเปรียบและถูก
ฉอโกงเสมอ ดังนั้นชาวเลจึงเปนกลุมเปราะบางที่สังคมจะตองปกปองคุมครองใหสามารถเขาถึง
สิทธิตาง ๆ จึงเสนอใหสรางเขตสังคมและวัฒนธรรมพิเศษของชาวเลเพื่อคุมครองทั้งที่อยูอาศัย ที่
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ทํากินด้ังเดิม การฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน และหลีกเล่ียงการอพยพโยกยายชุมชนออกจากพื้นที่เกาะและชายฝง 

 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดมีมติ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเลตามนางทางจัดทําพื้นที่
วัฒนธรรมพิเศษชาวเลและมอบหมายใหหนวยงานที่เด่ียวของนําแผนไปปฏิบัติ ประกอบดวย 
การสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย การใหชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงหาทรัพยากร
ตามเกาะตาง ๆ ได โดยผอนปรนพิเศษในการใชอุปกรณด้ังเดิมของกลุมชาวเล รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณในการฟนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แตก็ยังไมมีความคืบหนามากนัก 

 ป พ.ศ.2553 ภายหลังมีมติ ครม. 2 มิ.ย.53 รัฐบาลไดแตงต้ังอนุกรรมการแกไขปญหาชาวเล (มอ
แกน  มอแกลน อูรักลาโวย) โดยสํานักนายกรัฐมนตรี (นายภูเบศจันทนิมิ เปนประธาน)  ซึ่งใน
ขณะนั้นไดเนนเร่ืองใหชุมชนชาวเลการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคไฟฟา/ประปา  แตการ
แกปญหาไมแลวเสร็จเนื่องจากปญหาการเมือง 

 13 ต.ค.2553 คณะอนุกรรมการตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณชุมชนชาวเล 
3 ชุมชนในภูเก็ต มีมติโดยสรุปใหสํานักแกไขปญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อขอความอนุเคราะหอานแปลภาพถายทางอากาศใน
พื้นที่ชุมชนชาวเล มอบหมายใหกรมที่ดินหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นําสารบบภาพถาย
ทางอากาศตรวจสอบตามลําดับเหตุการณกอนหลัง มอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ
ขอมูลภาพถายทางอากาศต้ังแตปเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน มอบหมายใหเครือขายชุมชนฯ รวบรวม
ขอมูลประวัติของชุมชน อําเภอเมืองภูเก็ตและเจาพนักงานที่ดินภูเก็ตสรุปขอมูลการเขาอยูอาศัย
ของราษฎรในพื้นที่ ฯลฯ รวมทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสาทิต วงศหนองเตย ได
ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงดวย 

 20 ตุลาคม ป พ.ศ.2554 เอกชนผูอางสิทธิ์ทําการถมบอน้ําสาธารณะของชาวเล 1 บอ ซึ่งทําให
ชาวเลรวมตัวกันประทวงและปดถนนวิเศษหนาชุมชน 1 เลน จนเกิดการไกลเกล่ีย หนวยงานท่ี
เกี่ยวของรับปากจะแกไขปญหาโดยจัดหาน้ําประปามาทดแทนใหแตสุดทายยังไมไดแกปญหา
เร่ืองดังกลาว 

 ป พ.ศ. 2554 ไดไปยื่นหนังสือเรียกรองการแกไขปญหากับรัฐบาลยิ่งลักษณนายพงษเทพ เทพ
กาญจนาแตงต้ังกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูแลชาวเลโดยเฉพาะ มีอนุกรรมการที่ดินชาวเลข้ึนมา 
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1 ชุด มีของพล.อ.สุรินทร  พิกุลทอง เปนประธานอนุกรรมการรวมถึงกรมคุมครองสิทธิ เขามาชวย
ดูแลและประสานงานเร่ืองการตรวจสอบที่ดิน  ต้ังทีมงานมาเก็บขอมูลประวัติศาสตร ประเพณี  
และไดไปดูที่ฝงศพด้ังเดิมที่เกาะเฮ 

 ชวงป พ.ศ. 2555 ขอมูลจากสํานักงานธนารักษ จังหวัดภูเก็ต ที่ไดกําหนดราคาที่ดินทั่วทั้งจังหวัด
ระหวางเดือนมกราคม ป พ.ศ.2551 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ.2554 พบวา มีราคาประเมินเพิ่ม
สูงข้ึนกวา 100 – 200 % โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ราไวย ราคาที่ดินเฉลี่ยไรละ 5,500,000 บาท หรือ
เพิ่มข้ึนจากเดิม 178% ทําใหการแกปญหาที่ดินไดยากข้ึน (ขอมูลจากสํานักปฏิรูป ป พ.ศ.2554) 

 ป พ.ศ.2555 จากการที่ชุมชนชาวเลราไวยไดดําเนินการรองเรียนเร่ืองกรณีพิพาทเร่ืองสิทธิใน
ที่ดินกับผูครอบครองโฉนดที่ดินที่ออกทับซอนที่ชุมชนตอกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  ตอมาได
สงเร่ืองใหกรมสอบสวนคดีพิเศษทําการตรวจสอบขอมูลพื้นที่   

 มีนาคม ป พ.ศ. 2555 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหชาวเล 2 ราย (รายที่ 9 และ 10) ทําการร้ือถอน 
ขนยายทรัพยสิน และบริวารออกไปจากที่ดินของเอกชนดังกลาว ขณะนี้อยูในข้ันตอนการอุทธรณ 
และคาดวาจะถูกทยอยฟองทั้งชุมชน 

 21 มีนาคม 2556 ราษฎรในพื้นที่ชุมชนราไวยไดแจงสํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต วา ขณะทําการ
ขุดหลุมเพื่อซอมแซมบาน  พบช้ินสวนมนุษยบริเวณใตถุนบาน  กลุมโบราณคดีเขาไปตรวจสอบ
เบ้ืองตน (รายงาน 1 เมษายน 2556) พบวาเปนชิ้นสวนกระดูกมนุษยสวนตนแขน (Humerus) 
ดานซาย  แตยังไมสามารถกําหนดอายุที่ชัดเจนได แตจากคําบอกเลาของราษฎรในพื้นที่เลาวา
บริเวณดังกลาวนาจะเปนพื้นที่ฝงศพหรือสุสานสุสานเกามากอน 

 25 เมษายน 2556 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายธาริต  เพ็งดิษฐ) ในขณะนั้นไดทําการขอ
ความอนุเคราะหขอเจาหนาที่ทําการขุดหาพยานหลักฐานทางประวัติศาสตรในพื้นที่ชุมชนชาวเล
ราไวยตอกรมศิลปากร  และประสานสถาบันนิติวิทยาศาสตรเพื่อทําการตรวจพิสูจนจากฐาน  
ดวยความเช่ือมั่นในหลักฐานการพบโครงกระดูกที่ผานมา  และจากการเก็บขอมูลของ
คณะทํางานกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ลงมาทํางานในพื้นที่แลวระยะหนึ่ง  โดยมี นาวาอากาศโท 
สุพิสิษฐเชาวลิต  เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ เปนผูประสาน  และ พันตํารวจโท ประวุธ  วงษ
สีนิล  ผูบัญชาการสํานักคดีคุมครองผูบริโภคและส่ิงแวดลอม  เปนหัวหนาคณะทํางานใน
ขณะนั้นหลังจากนั้น 19 มิถุนายน 2556 ทางกรมศิลปากรไดตอบรับการเขาไปดําเนินการ 

 20 – 24 สิงหาคม 2556  
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(1) สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ทําการขุดคนในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย จํานวน 2 พื้นที่ 3 หลุมขุด
คน  ไดพบหลักฐานที่สําคัญคือ ชิ้นสวนกระดูกมนุษยถือเปนหลักฐานและวัตถุพยานที่สําคัญใน
การพิสูจนสิทธิ์ดังกลาว ซึ่งตามรายงาน “โครงกระดูกที่พบไดสันนิษฐานวา เปนเพศหญิงและ
นาจะเสียชีวิตในขณะที่มีอายุชวง 15 – 20 ปแสดงถึงการเขามาใชพื้นที่ในบริเวณนี้ของผูตาย
ขณะที่ยังมีชีวิตอยูจนกระท่ังเสียชีวิต” และ “โครงกระดูกที่พบแสดงถึงการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อของชาวเล ไดแก การวางหันศีรษะไปทางทิศเหนือคอนไปทางทิศตะวันออกเล็กนอยซ่ึง
ถือวาหันไปสูสวรรค มีการวางเคร่ืองอุทิศใหกับผูตาย คือ เปลือกหอยและวัตถุอ่ืนๆใกลกับปลาย
เทาโครงกระดูก (เปนเปลือกหอยสวยงามที่คัดสรรแลว) ใตเปลือกหอยพบเศษกระปองโลหะข้ึน
สนิมและเศษเคร่ืองถวยจีนสมัยสาธารณรัฐ ที่นําเขาจากประเทศจีน มีอายุไมนอยกวา 50 ป
มาแลว”รวมถึงการกําหนดอายุสมัยทางโบราณคดีจากหลักฐานอ่ืน อาทิ “บานหลังเดิม (บานไม
ใตถุนสูงที่ใชหินรองเสาบาน) สรางข้ึนเมื่อประมาณ 40 ปมาแลว บนพื้นที่สุสานเดิม”  
(2) การเก็บขอมูล DNA จากชาวเลราไวย  เพื่อพิสูจนเอกลักษณบุคลประกอบการพิสูจนจาก
หลักฐานโครงกระดูกที่ขุดพบ  พรอมทั้งเก็บประวัติรายบุคคล 
(3) การเก็บขอมูลรายครัวเรือนและจับพิกัด GPS ประกอบภาพถายทางอากาศ  เพื่อใหเห็นการ
ใชประโยชนในพื้นที่ในปจจุบันเพื่อประกอบและเทียบเคียงกับขอมูลการใชประโยชนเดิมในพื้นที่ 

 กันยายน พ.ศ.2556 – กันยายน 2557 ทางอนุกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  กรณีการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินชุมชนราไวยรวบรวมขอมูลพยานหลักฐานและจัดทํารายงาน  พรอม
ประชุมรวมกันเปนระยะ   
(1) โดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไดดําเนินการตรวจสอบ DNA ซึ่งไดประสานกับทางสถาบันนติิ
วิทยาศาสตรไวกอนแลว  หลังจากไดผลการเทียบเคียงจาก DNA แลวไดนําสงตรวจพิสูจนที่
สหรัฐอีกคร้ังหนึ่งเพื่อปองกันการโตแยงในภายหลัง (ยังไมอาจเปดเผยผลการตรวจไดวาตรงกับบุ
คลใดบาง) นอกจากนี้ยังไดมีการใหผูเชี่ยวชาญอานแปลแผนที่ภาพถายทางอากาศพ้ืนที่พิพาท
ชุมชนชาวเลบานราไวย จํานวน 6 ชวงป ประกอบดวย พ.ศ.2493, พ.ศ.2510, พ.ศ.2519, พ.ศ.
2538, พ.ศ.2545, และ พ.ศ.2552 ที่ชี้ใหเห็นวามีชุมชนชาวเลอยูในพื้นที่มาโดยตลอด  รวมถึงมี
พื้นที่ทํานา (ป พ.ศ.2519 อานแปลภาพถายวามีนารางหลังจากนั้น ในป พ.ศ.2538 ไมพบใน
ภาพถายทางอากาศ) 
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(2) สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต  ทําการพิสูจนและกําหนดอายุสมัยทางโบราณคดี  จากวัตถุที่ขุด
คนพบ  พรอมจัดทํารายงาน 
(3) มูลนิธิชุมชนไท  จัดทําประมวลผลการสํารวจและตรวจสอบผูอยูอาศัยจริงในพื้นที่  พรอม
ตรวจทานขอมูลพรอมจัดทํารายงาน 
(4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  ประสานงานการจัดประชุมติดตามความคืบหนาของการ
จัดทําขอมูลและรวบรวมขอมูล 

 กรกฎาคม 2557พิธีสงคืนกระดูก ณ ศาลากลางบาน ชุมชนชาวเลบานราไวย โดยอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  ซึ่งไดแสดงความยินดีกับชุมชนชาวเลราไวยที่ผลการพิสูจน DNA หรือ
กระบวนการพิสูจนเอกลักษณบุคคลคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  และจากการสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาพยานหลักฐานในการพิสูจนวาชาวเลที่ราไวยอยูกันมาอยางยาวนานกอนมีโฉนดที่ดินที่
เปนทางการ  ซึ่งตองใชขอมูลประกอบหลายสวนหลายองคกร  ทั้งกรมศิลปากร  นิติทาง
วิทยาศาสตร มีการวิเคราะหภาพถายทางอากาศ มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อใชเปน
หลักฐานยืนยันในทางวิชาการ  มีการเก็บขอมูลพื้นที่โดยองคกรพัฒนาเอกชนรวมกับชาวบาน  
สรุปไดวา  “ชาวเลอยูกันมานานแลว สวนสําคัญคือ การตรวจหา DNA จากกระดูกโบราณ โดย
คาใชจายทั้งหมดไดมาจากงบของกองทุนยุติธรรมจํานวนนับลานบาท ผลปรากฏออกมาแลววา 
เปนโครงกระดูกของบรรพบุรุษชาวเล”  

 

 27 พฤศจิกายน  2557  คณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน และ
พื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล(พล.อ.สุรินทร  พิกุลทอง เปนประธาน) ไดพิจารณาขอมูล
พยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารและพยานแวดลอมเพื่อตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
บริเวณชุมชนชาวเลราไวย  ที่ทางอนุกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  กรณีการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินชุมชนราไวยเสนอ “เห็นแลวนาเช่ือวาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณชุมชน
ชาวเลหาดราไวย จํานวน 14 แปลง อาจจะมีความคลาดเคล่ือนหรือไมชอบดวยกฎหมาย จึงเห็น
ควรรายงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสงเร่ืองใหกรมที่ดินดําเนินการตามมาตรา 61 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป” 

 30 มีนาคม 2558  มีการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน 
และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลคร้ังที่ 1/2538 โดยสรุปวา สําหรับการแกปญหากรณี
ชุมชนชาวเลราไวยมีการพิจารณาดังตอไปนี้ 
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 กรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ดิน  “ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการ ตาม
มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีประเด็นตองดําเนินการ ดังนี้ 

- ประสานงานกรมสอบสวนคดีพิเศษใหพิจารณารับรองขอมูลผลการอานแปลภาพถาย
ทางอากาศ และรูปแปลงที่ดิน 

- ประสานงานกรมแผนท่ีทหาร กับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิจารณา
เพื่อรับรองวาภาพถายทางอากาศป 2493 มีอยูจริง เนื่องจากเปนภาพถายทาง
อากาศที่ไมมีใชในราชการของกรมที่ดิน 

- ประสานงานจังหวัดภูเก็ตใหตรวจสอบวามีการทําประโยชนในที่ดินพิพาทหรือไม” 
 กรณีปญหาชาวเลซึ่งอาศัยอยูในที่ดินของเอกชนถูกฟองรองดําเนินคดี “ที่ประชุม

เสนอแนะใหทนายความของชาวเลนําขอมูลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ไป
แถลงตอศาล เพื่อประกอบการพิจารณาคดีตอไป ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจงการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมรับทราบอีกทางหนึ่งดวย” 
 

 ปจจุบัน  จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน และ
พื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลที่มีอยางตอเนื่องไดผลสรุปดังนี้ 

 กรมที่ดินประสานงานกรมแผนที่ทหาร กับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เพื่อตรวจสอบวาภาพถายทางอากาศป  2493ซึ่ งคณะกรรมการฯ  ใช เปน
พยานหลักฐานในการพิสูจนสิทธิของผูแจงครอบครองที่ดิน (สค.1) วาไดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินพิพาทอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับหรือไม  
ภาพถายทางอากาศจัดสรางข้ึนโดยกรมแผนที่ทางทหารหรือไม  มีใชในสวนราชการ
ใดบาง  สามารถนําภาพถายทางอากาศดังกลาวไปใชอานแปลไดหรือไม และนําผล
การอาแปลตีความภาพถายทางอากาศดังกลาวไปใชเปนหลักฐานอางอิงการ
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินไดหรือไม 

 ประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อจัดทํารูปแผนที่แสดงเขตโฉนดที่ดินแตละฉบับวา
ไดออกทับซอนที่ดินชุมชนชาวเลราไวยอยางไร  ทั้งแปลงหรือบางสวน  มีเนื้อที่เทาใด 

 ประสานใหจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบขอเท็จจริงและสรุปขอคิดเห็น 
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 ดานคดีความ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพจังหวัดภูเก็ตแลว 

เอกสารและภาพประกอบขอมูลเบื้องตน 
 

หลักฐานวิดีทัศนในหลวงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนชาวเลหาดราไวย ใน ป พ.ศ. 2502 ซึ่ง
ขณะนั้นมีบานเรือนจํานวน40 หลังคาเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ชาวเลราไวยถวายกัลปปงหาในหลวง ) 
 

โรงเรียนวัดสวางอารมณ มีมาต้ังแตป 2456 คนอายุ 70 กวาบางคนยังไดเรียนปอมูน (เหมือน
อนุบาลสมัยนี้) ต้ัง 10 กวาคนยังมีรายช่ืออยูในทะเบียนนักเรียนเลย อยางลุงถวิลและลุงสนเรียนปอมูนไดป
เดียวก็เกิดสงคราม สมัยกอนใชกระดานชนวน แตก็มีแคบางคนเทานั้นที่ไปโรงเรียน สวนใหญพอแมไมให
ไป บางคนก็กลัว เส้ือผาก็ไมมีใส กางเกงมีก็ตองปะตูด 

 

ชายหยมถวายกัลปปงหา

ชาวไทยใหมราไวยรับใบประกาศนีบัตรที่โรงเรียนศึกษาผูใหญที่วัดสวาง
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รายชื่อชาวเลราไวยเขาเรียนที่โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วันเกิด บิดา-มารดา อาชีพ วันเขาเรียน วันจําหนาย 

1 นายมะเส็น    ไทยใหม  1 เม.ย.2470 นายมะหงิน     ไทยใหญ ประมง 16 เม.ย.2482 10 ก.ค.2484
2 นายหยัก      ไทยใหม  1 เม.ย.2472 นายตีดีน         ไทยใหม ประมง 16 เม.ย. 2482 10 ก.ค.2484
3 นายหงีม      ไทยใหม 1 เม.ย.2474 นายตีดีน        ไทยใหม ประมง 10 พ.ค. 2483 10 ก.ย. 2484
4 นายหวาน    บางจาก 23 ก.ย.2473 นายมาหวี       บางจาก ประมง 11 ต.ค. 2483 26 มิ.ย. 2484
5 นายเย็น       บางจาก 1 เม.ย.2473 นายอุโหรม      บางจาก ประมง 11 ต.ค. 2483 9 ส.ค. 2484
6 นางอุหนา    บางจาก 6 ก.พ. 2472 นายเสหรอ      บางจาก ประมง 1 ก.ค. 2484 10 เม.ย. 2488 
7 นางยิน        บางจาก 6 ก.พ. 2472 นายหลง         บางจาก ประมง 1 ก.ค. 2484 10 เม.ย. 2488 
8 นางเต          เบ็ดราว 20 มี.ค.2485 นายเหม็ง       เบ็ดราว ประมง 20 ก.ย.2493 1 พ.ค.2496
9 นายเหย็ง     บางจาก 6 มิ.ย. 2484 นายพุม         บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
10 นายหลิม      บางจาก 30 ก.ย.2483 นายพุม         บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
11 นางอูนิ        บางจาก 2 ก.ค. 2484 นายเด          บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
12 นางจิ้น         บางจาก 3 ธ.ค. 2485 นายเหม        บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
13 นางปา        บางจาก 15 ธ.ค. 2485 นายเหม       บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
14 นายมะจิม     บางจาก 1 เม.ย. 2481 นายดิเห       บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 7 ก.ย.2494
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15 นายสุเต็ม  บางจาก 30 ก.ย. 2483 นายดิเห      บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
16 นายเฉง    ไทยใหม 5 ก.ค. 2485 นายรินทร    ไทยใหม ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
17 นายดัง     หลักเกาะ 18 ธ.ค. 2481 นายดวน      หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 3 ก.ย.2495
18 นายแกว   หลักเกาะ 11 มิ.ย.2483 นายดวน      หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
19 นางเหยา  หลักเกาะ 4 ม.ค. 2485 นายดวน      หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
20 นายดัง     หลักเกาะ 9 ส.ค.2487 นายมาบู      หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 3 ก.ย.2495
21 นางอูนี    หลักเกาะ 5 มี.ค. 2484 นายมาบู      หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
22 นายมะโดด บางจาก 9 ม.ค. 2483 นายหงอย     บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
23 นางปง     บางจาก 20 ส.ค.2485 นางหงอย     บางจาก ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
24 นางแตม   หลักเกาะ 7 ม.ค. 2483 นายสะตอก   หลักเกาะ ประมง 20 เม.ย.2493 1 พ.ค.2496
25 นางหยา   ไทยใหม 19 พ.ค.2479 นายตีดิน       ไทยใหม ประมง 20 เม.ย.2493 6 ต.ค. 2493
26 นายยอม  ไทยใหม 21 พ.ย.2484 นายสะเร็ม     ไทยใหม ประมง 20 เม.ย.2493 6 ต.ค. 2493
27 นายสมบูรณ หลักเกาะ 19 พ.ค.2495 นายติ้น        หลักเกาะ ประมง 20 พ.ค. 2502 27 ก.ค.2510
28 นายหงิ้ม   หลักเกาะ 1 ม.ค.2489 นายดวน       หลักเกาะ ประมง 20 พ.ค. 2502 16 เม.ย.2505
29 นายตอย   ตงบุตร 26 ก.พ.2492 นายเหม       ตงบุตร ประมง 20 พ.ค. 2502 10 ต.ค.2505
30 นายแอว ตงบุตร  21 เม.ย.2494 นายเหม       ตงบุตร ประมง 20 พ.ค. 2502 17 พ.ค.2506
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 “จากพื้นฐานความคิดของกลุมชาติพัพันธุชาวเลต้ังแตโบราณ  คือ  การแบงปน  อาจจะเปนเพราะ
วิถีความเปนชาวเลที่ตองเดินทางเรรอนไปทุกที่  ชวยเหลือกันยามลําบากตามเกาะแกงตางๆ โดยไมเคยคิด
เร่ืองบุญคุณ  จากความคิดแบบนี้เลยเกิดปญหาใหญเร่ืองทีดิ่นจนถงึปจจุบัน  เพราะเดิมทีคนนอกขอเขามา
ต้ังรานขายกาแฟ (โกป) ชาวเลเห็นวาที่ดินเยอะเลยใหอยู  แตแลวเปลี่ยนสถานะมาเปนเจาของที่ใน
ปจจุบัน” (นายสนิท แซซั่ว, สรุปจากการสัมภาษณคนเกาแกในหมูบาน)   

 เร่ิมแรกที่บุคคลภายนอกไดเขามา มีแค 4 ราย (ส่ีเหล่ียมสีดํา)  ประกอบดวย, 1) ป พ.ศ.2500 มี
รานกาแฟและบานนายทัน  มุขดี อดีตอยูตรงกันขามกับทางเขาชุมชนดานฝงทะเล (ปจจุบันยังเปนพื้นที่ที่มี
ปญหาที่ดินอยูกับสวนราชการ) แตตอนนี้มีโฉนดที่ดินอยูบริเวณบานบน,  2) บานนายจําเริญ  มุขดี อดีตมี
บานอยูตรงกันขามกับชุมชนแตเขามาอยูอาศัยอยูในบานญ่ีปุน ป พ.ศ.2512 (บานสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 
2) ปจจุบันเปนผูครอบครองพื้นที่ใหญสุด,  3) รานกาแฟและบานนางลาบ  ทิมทอง เขามาป พ.ศ.25014) 
รานกาแฟและบานนายหวาน  อารีรอบ  เขามาในป พ.ศ.2501 (กอนนางลาบเล็กนอย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ภาพถายทางอากาศแสดงถึงการเขามาในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย 
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 บุคคลที่อางสิทธิการครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวยทั้งหมดกอนการประกาศใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ในป พ.ศ.2439) คือ นายลอม  วงศจันทร  อางวามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
แตจากการตรวจสอบทะเบียนราษฎรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบวา  ไมมีนาย
ลอม  วงศจันทร  มีแตนางลอม  วงศจันทร   

 ตอมานายลอม  ไดอางสิทธิการครอบครองพ้ืนที่ดังกลาวเพื่อออกเอกสารสิทธิใหกับลูกหลาน  และ
ญาติพี่นอง  เชน  นายญวณ  มุขดี  นายทัน มุขดี  หลวงอนุภาษ เปนตน  โยในระยะแรกเปนการอก ส.ค.1 
ในป พ.ศ.2498 และตอมาไดกระจายที่ดินอีกคร้ังเมื่อมีการออกโฉนดที่ดินใน ป พ.ศ.2508  ซึ่งในชวงนั้น
สิทธิตามเอกสารสิทธิจะมี  นายจําเริญ  มุขดี  นางลาบ วงศจันทร (ทิมทอง)  นายสุเทพ  มุขดี  กอนที่จะมี
การแบงแปลงโฉนดที่ดินอีกคร้ังในป พ.ศ.2514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีภาพถายทางอากาศแสดงถึงการการครอบครองท่ีดินโดยการอางเอกสารสิทธิ์ในอดีตชวงแบงแปลงท่ีดิน 
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 ภาพนี้แสดงใหเห็นถึงความซับซอนของการกระจายแปลงที่ดิน  และการเปล่ียนมือเจาของที่ดินใน
รุนตอมาหลังป พ.ศ.2514 ที่มีการแบงแปลงที่ดินและสามารถนําไปจํานองกับสถาบันการเงินตางๆ ได  
จากจํานวนพืน้ทีท่ีผู่อางสิทธิค์รอบครองที่ดิน 3 แปลงเดิม  สามารถแบงแปลงโฉนดที่ดินไดเปน 14 แปลงใน
ปจจุบันซึ่งเปนเร่ืองนาแปลกใจสําหรับการจํานองพื้นที่ที่ตองมีการตรวจสอบกอน  และรวมถึงการแบงแยก
โฉนดที่ดินที่ไดมีการเดินสํารวจเพื่อแบงแยกโฉนดที่ดินหรือไม  ที่สําคัญบุคคลผูซื้อที่ดินหลุดจํานองจาก
สถาบันการเงินก็ไมทราบหรือวาตนเองซ้ือที่ดินที่มีหมูบานชาวเลอยูเต็มพื้นที่  และยังไมรูดวยซํ้าหรือวาวา
ที่ดินที่ตนเองซ้ือมามีอาณาเขตแคไหนทําใหมีการฟองชาวเลราไวยผิดตัวมากวา 50 ราย  จนตองขอคําส่ัง
ศาลเพื่อขอรังวัดที่ดินตนเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ภาพถายทางอากาศแสดงถึงการการครอบครองที่ดินในปจจุบัน 
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ในแผนภาพตอไปเปนการยกกรณีที่ดินรายแปลงที่มีความซับซอนมากข้ึน  ตามรายละเอียดดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติที่ดินรายแปลง : กรณีราไวย

นายหวาน อารี

นายออง อารีรอบ(บุตร) 

จํานอง: ธ.กรุงศรีอยุธยา (ยึด) 

ขาย: ทอดตลาด ธ.กรุงศรีฯ ป 2543 
ขาย: ป 2508 

จํานวน 2-0- 30 ไร

นางลาบ ทมิทอง 

7-1-60 ไร เลขท่ี 6 

นางเอี๋ยน อารีรอบ

นายบุญชวย อารีรอบ 

จํานวน 1- 2- 50 ไร

จํานอง : = ธ.ทหารไทย

จํานอง : ธ.กรุงเทพฯ (0-2-67 ไร)

ขายทอดตลาด ป 2547 

นายเชาวพงศ เมฆารักษกุล

เชาป 2513: จํานวน 2-1-30 ไร 

ป 2516 : ออกโฉนดที่ดิน นายวิชัย จูภิบาล ขาย : ป 2527 

นายประดิษฐ แซต๋ิว

ขายป 2531 : จํานวน  0-1-31 ไร 
นายวรพจน และ น.ส. ศุภลักษณ สุหิรัญญวนิช

ยกใหนายสัมฤทธิ ์ทมิทอง (บุตร) จํานวน : 2-0-95 

ยกให น.ส.มาลี ทิมทอง (หลาน) ป 2536 จาํนวน 2- 0 -12 

ยกให น.ส.มาลี ทิมทอง (หลาน) ป 2536 จาํนวน 0 – 0 - ขาย น.ส.ขวัญใจ อุดมทรัพย  : ป 

ยกให น.ส.เตือนใจ ทิมทอง (หลาน) ป 2536 จํานวน 1-3- ขาย นางเพชรรัตน แซต๋ิว: ป 2537 

ขาย นางเพชรรัตน แซต๋ิว ป 2537 จํานวน 1-1-75 ไร

ยกให: นางประยูร ลอยสูงวงศ (บุตร)และน.ส.พรทพิย ลอยสูง
วงศ (หลาน)จาํนวน 2-1-3 ไร 

ขาย นางเพชรรัตน แซต๋ิว 
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กระบวนการแกไขปญหาและผลที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

 กระบวนการเรียนรูการแกปญหาของทีมวิจัยแลชุมชนชาวเลราไวยพอที่จะสรุปไดใน 3 ชวงเวลา
สําคัญดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรูการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวยกอนหนางานวิจัยช้ินนี้บนฐาน “การ
เรียนรูการทามกลางการแกปญหาจากการปฏิบัติจริงและประสานภาคี”2) ในชวงการของการทํางานวิจัย
ชิ้นนี้บนฐาน “การเรียนรูทามกลางการใชขอมูลและเช่ือมประสานขอมูลจากภาคีตางๆ เพื่อการตอสู”  และ 
3) ในชวงเวลาหลังจากการทําวิจัยนี้ “การเรียนรูวิธีการแกปญหาทามกลางการปฏิบัติจริงโดยมีการ
ประสานองคกรภาคีความรวมมือตางๆ ในการแกปญหา บนฐานขอมูลทีเปนจริง”ซึ่งกระบวนการแกไข
ปญหาและผลที่เกิดข้ึนเพื่อไดเปนบทเรียนสําหรับชุมชนชาวเลราไวยและพื้นที่อ่ืนๆ หรือกลุมชาติพันธุอ่ืน
เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่ดินตามการแบงชวงเวลาดังกลาว  สามารถแยกยอยออกเปน 

 1) กระบวนการเรียนรูการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวยและผลที่เกิดข้ึนกอนหนางานวิจัยชิ้นนี้
บนฐาน “การเรียนรูทามกลางการแกปญหาจากการปฏิบัติจริงและประสานภาคี” 

 จากขอมูลเบ้ืองตนตามที่ไดกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาในยุคแรกๆ ที่ชาวเลเดินทางไปทั่วตามเกาะ
แกงตางๆ และมีสถานที่แวะพักในชวงฤดูมรสุมหรือคล่ืนลมแรงถือวาไมไดเรรอนนัก  แตจะมีจุดพักคางเปน
ที่ประจําสําหรับหมูพี่นองชาวเลที่เปนเครือญาติและพี่นองชาวเลดวยกัน  เนื่องจากยังไมมีกฎหมายที่
เกี่ยวกับเสนทางหรือการอนุรักษเกาะแกงทางทะเลมากนัก  การขามเสนพรมแดนเปนเร่ืองปกติสําหรับกลุม
ชาติพันธุชาวเลในการทํามาหากินและเยี่ยมญาติพี่นองและจะแวะพักที่ประจําของพื้นที่ที่ทุกคนสรางไวซึ่ง
เปนที่รับรูกัน 

ชาวเลชุมชนราไวยก็เชนกันยังสามารถชี้พื้นที่ที่บรรพบุรุษเคยครอบครองได  ตัวอยางใกลตัวทั้ง
ที่ดินบนเกาะเฮและเกาะบอน  มีลูกหลานทุกตระกูลในปจจุบันสามารถช้ีไดวาที่ดินเดิมของรุนปูยาตายาย
ของตนเองอยูตรงไหนบนเกาะ  รวมถึงพื้นที่ฝงศพบรรพบุรุษดวย  ดังตัวอยางตามท่ีกลาวถึงขางบนในการ
ไปสืบคนสุสานบรรพบุรุษบนเกาะเฮของยายอาปง  ทะเลรุงโรจน  หรือแยะอาปง  หลังจากไมสามารถ
กลับไปบนเกาะไดกวา 50 ป(ปจจุบันอายุ 90 ป) เนื่องจากเอกชนอางมีเอกสารสิทธิหามชาวเลกลับข้ึนเกาะ  
แตโดยสภาวะและการแกปญหาในยุคนั้นผูสูงอายุในชุมชนเลาวา “ชวงหนึ่งตองหนีภัยโรคระบาดที่เปนกัน
เยอะตายก็ตองฝง ก็ขามมาอาศัยกับญาติพี่นองบนฝงราไวย หลังจากนั้นกลับไปก็มีคนอางสิทธิทีดินแลว 
และหามเขาไปบนเกาะ” หรือบางรายก็จะถูกหลอกใหแลกเปล่ียนกับส่ิงของบางอยางหรือเงินเล็กนอยเพื่อ
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ความเปนเพื่อน สุดทายก็จะถูกเอาไปที่ละนิดจนหมดทั้งเกาะ  เพราะชาวเลจะจริงใจกับคนนอกที่เขามาคบ
หาและในสมัยนั้นคิดวาที่ดนมีเยอะแยะ อยูตรงไหนก็ได 

ในพื้นที่ชุมชนราไวยในปจจุบัน  จากบุคลิกและลักษณะของความเปนชาวเลที่เกรงใจคนนอก  และ
เชื่อมั่นวาเปนที่ดินที่ตนเองอยูอาศัยมายาวนาน  คนนอกสามารถเขามาต้ังบานเรือนและเปดรานขายกาแฟ 
(โกป) ไดคร้ังแรกในป พ.ศ.2500 (ตามภาพถายทางอากาศดานบน) โดยการมาขอแบงที่ดินชาวเลทําเพิง
พักสรางรานเล็กๆ ขายของและกลายเปนผูมีเอกสารสิทธิทีดินในเวลาตอมา  ซึ่งชาวเลราไวยมีความรูสึก
เปนเพื่อนและพึงพาอาศัยกันมาตลอด (ปจจุบันก็ยังติดตอพูดคุยและคาขายกัน) “คงเปนวิธีแกปญหา
ชาวเลอีกแบบหนึ่ง” ทีมวิจัยคิด  แมจะเปนชาวเลดวยกันแตทีมวิจัยจะเปนคนรุนปจจุบัน 

จนกระทั่งป พ.ศ.2536  ที่มีกระแสขาวใหชาวเลราไวยยายออกจากพื้นที่  มีการเจรจาจากท้ังฝง
เอกชนที่อางสิทธิและขาราชการบางสวนในจังหวัดภูเก็ตใหชุมชนชาวเลราไวยยายไปอยูพื้นที่ที่จัดรองรับไว
แลว  เปนคร้ังสําคัญที่มีการวมตัวกันไปเจรจาดวยความเปนตัวตนของชาวเลเองแตจากงานวิจัยนี้พบวา
เอกชนที่อางสิทธิบางรายไดไปบังคับทําสัญญากับชาวเลไวบางสวน  แตไมเคยมีใครบอกใครจนกระทั่งถูก
ฟองคดีในปจจุบันจึงรับรูกันวาใครทําสัญญาเชาไวบาง 

ชวงภัยพิบัติสึนามิ  ป พ.ศ.2547 กลุมชาติพันธุชาวเลเร่ิมเปนที่รูจักจากการสื่อสารผานส่ือตางๆ ใน
แงของผูรูกอน  มีความสูญเสียนอยที่สุดและสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได  ชุมชนชาวเลราไวยก็เชนกันไดรับ
ความเสียหายในสวนของเครื่องมือประมงและบานเรือนบางสวน  ไมมีผูเสียชีวิต  และไดรับการชวยเหลือ
จากองคกรตางๆ มากกวา 50 องคกร  ชาวเลทุกหลังคาเรือนในราไวยไดรับการชวยเหลือทั้งหมด (นายสนิท  
แซซั่ว) แตหลังจากนั้นเมื่อองคกรตางๆ ทยอยถอนตัวจากการชวยเหลือในพื้นที่ก็เร่ิมมีขาวรายตามมา  ใน
เบ้ืองตนเปนการบอกกลาวปากเปลาใหยายออกจากพื้นที่หรือไมก็ใหทําสัญญาเชา  ดวยความเปนชาวเล
การแกปญหาคือการวางเฉยไมตอปากตอคํา  แตสุดทายมีผูที่ไปปมลายนิ้วมือเพิ่มอีก 2 รายในชวง
ใกลเคียงนี้   

 จุดเร่ิมตนการประสานภาคีและองคกรตางๆ เพื่อแกปญหาในชวงนี้เกิดปญหาการขยายผิว
การจราจรถนนวิเศษ (กลาวแลว) จึงรวมตัวกันไปรองเรียนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  เปนขณะเดียวกันที่ได
พบกับ พล.อ.สุรินทร  พิกุลทองประธานอนุกรรมการฯการแกปญหาผูประสบภัยสึนามิของชุมชน  และไดลง
พื้นที่ตรวจสอบในวันเดียวกัน  ซึ่งตอมาสามารถแกไขไดโดยชาวเลราไวย4 หลังคาเรือนสามารถอยูอาศัยที่
เดิมได  ถือเปนจุดที่ทําใหสมาชิกชุมชนชาวเลราไวยคิดเร่ืองกระบวนการมีสวนรวมและแกปญหาตนเอง  
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จากนั้นไดเขารวมกิจกรรมการแกปญหากับเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตเปนระยะจนถึงปจจุบัน  และ
ขยายไปสูการทํางานรวมกับเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)  และรวมกับ 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (พีมูฟ) เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการแกปญหาระดับประเทศ  
และที่สําคัญ คือความพยายามในการสรางเครือขายกลุมชาติพันธุชาวเล 41 ชุมชน ใน 5 จังหวัดอันดามัน 
ผานการสนับสนุนจากรัฐบาลในงาน “รวมญาติชาติพันธุชาวเล” ตามติ ครม. 2 มิ.ย. 53 

 การเรียนรูเร่ืองการตอสูคดีที่ถูกฟองรองเร่ืองที่ดิน  กอนหนางานวิจัยช้ินนี้ชาวเลราไวยเร่ิมถูก
ฟองรองเมื่อ ป พ.ศ.2550 จนถึงกอนงานวิจัยช้ินนี้ (มีนาคม 2557) รวม 10 คดี นับรายบุคคลรวม 101 ราย
ที่ตกเปนจําเลย  ที่ผานมาชุมชนชาวเลราไวยรับการชวยเหลือจากทีมทนายอาสารวม 4 คน  โดย 2 คนแรก
ไดจากการใชงบประมาณ “กองทุนศูนยกฎหมายอันดามัน” ซึ่งเปนกองทุนที่เกิดข้ึนหลังสึนามิ  สวนอีก 2 
คน  เปนอาสาสมัครที่ทางมูลนิธิชุมชนไทสนับสนุน  กระบวนการเรียนรูในประเด็นนี้ เร่ืองแรกอยูตรงที่การ
จัดกระบวนการใหกําลังใจกันและกัน  หากมีคดีชาวเลราไวยตองข้ึนศาลพี่นองในชุมชนจะมาใหกําลังใจกัน
ทุกคร้ัง 200– 300 คน  ยิ่งถาวันตัดสินสําคัญจะมีชาวเลมามากถึง 500 คน  “คดขาวหอมากินกันหนาศาล
จนกวาการพิจารณาคดีจะเสร็จส้ินแพหรือชนะคดีไมสําคัญอยูที่ตองอยูรวมกันกอนจนจบ”  หรือ “มาจน
เจาหนาที่ศาลจําไดถาเด็กชาวเลราไวยมากันมาก มีการส่ังไอติมมาเล้ียงเด็กดวย เขาก็เขาใจเรานะ แต
เร่ืองคดีก็เปนอีกเร่ือง” พื้นฐานหรือวิธีคิดเชนนี้นอกจากกระบวนการภายนอกจากพี่เล้ียง (นักพัฒนา) ที่เขา
มาเสริม  ก็นาจะดวยความเปนตัวตนของความเปนชาติพันธุชาวเลที่ไมเคยคิดจะมีปญหากับใคร  เล่ียงได
เล่ียงไปกอน 

 การข้ึนศาลของชาวเลราไวยเปนเร่ืองหนักหนาสาหัส  เพราะฐานคิดและภาษาพูดที่ตรงไปตรงมา
และรุนผูสูงอายุยังไมเขาใจภาษาทางราชการ  เมื่ออยูตอหนาผูที่แตงกายดีหรืออยูในเคร่ืองแบบชาวเลจะ
พูดไมออกหรือไมพูดอะไรเลย  ซึ่งตอมาก็ไดขออนุญาตจากศาลในการใชลามแปลภาษาของผูสูงอายุทั้งทอ
แกนและอูรักลาโวย  เปนผลใหสามารถแกปญหาการตอสูคดีไดดียิ่งข้ึน  (ตามตารางดานลาง) ทั้งนี้
เนื่องจากเปนผลคาบเกี่ยวระหวางกอนและระหวางทําวิจัยช้ินนี้ชุมชนชาวเลราไวยสามารถประสานภาคี
องคกรตางๆ ผานครือขายชุมชนฯ และองคกรพี่เล้ียง (มูลนิธิชุมชนไทและสถาบันวิจัยจุฬาฯ) เพื่อ
ปรึกษาหารือในการแกปญหาและขอขอมูลดานตางๆ ไดมากข้ึน 



76 
 

2)  กระบวนการเรียนรูการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวยและผลที่เกิดข้ึนในชวงการของการ
ทํางานวิจัยชิ้นนี้บนฐาน “การเรียนรูทามกลางการใชขอมูลและเช่ือมประสานขอมูลจากภาคีตางๆ เพื่อการ
ตอสู” 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการตอยอดจากกระบวนการแกปญหาในขอที่ 1) ไดตรงเวลากับที่ชวงงานวิจัยนี้
ชุมชนชาวเลราไวยมีความจําเปนตองใชการเก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาที่ดินและคดีความ
สําหรับการตรวจสอบที่ดิน  และแกปญหาทางดานกฎหมายดวย  ซึ่งทีมพอจะสรุปไดดังนี้ 

 กระบวนการเรียนรูดานกฎหมายและคดีความ  มองได 2 มุม ดังนี้ 

- หากมองบุคคลที่ถูกคดีรวม 101 รายที่ผานมา  พบวา  บุคคลทีถูกฟองคดีลดลงเหลือ 
35 ราย  สวนหน่ึงตองยอมรับวิธีการและการตีโจทยการตอสูคดีของทนายความ
ชาวเล  แตสวนหนึ่งที่ชาวบานไดรับคุณประโยชนอยางมาก และสามารถทําใหศาลยก
ฟองได คือ สามารถดูแผนที่ภาพถายทางอากาศเปนและช้ีจุดบานของตนเองได
ชัดเจน  ในขณะท่ีฝายโจทกยังไมรูวาแนวเขตที่ดินของตนเองอยูแคไหนจึงตองอาศัย
อํานาจศาลในการขอรังวัดที่ดินที่ตนเองครอบครองสิทธิ 

- หากมองในแงคดีความจํานวนคดีเพิ่มข้ึนจาก 10 คดี เปน 18 คดี  อาจจะมองไดวา
เอกชนชะลาใจในการฟองคดีแลวชนะ แตการที่เอกชนหรือโจทกไมกลาฟองเหวี่ยงแห
แบบเดิมที่อาศัยจากทะเบียนบาน  โดยการการฟองบุคคลที่อยูในสําเนาทะเบียนบาน
เดียวกันลดลงไปจํานวนมาก  เพราะขาดความม่ันใจในขอมูล 

พัฒนากระบวนการตอสูและวิธีคิดที่เปนระบบมากข้ึน  ในชวงงานวิจัยดังกลาว  เกิดจากความ
มั่นใจในขอมูลที่ตนเองมี  เมื่อกอนตางคนตางมีขอมูลแตไมไดเอมามาเช่ือมตอกัน  มีขอมูลกันคนละ
ชวงเวลา  เมื่อชาวเลราไวยไดเรียนรูขอมูลที่มาเรียงกันทั้งหมดทําใหพูดไดเต็มปากวาตนเองมีความเปนมา
อยางไร 

 

 

 



77 
 

ตารางแสดงรายคดีและความคืบหนาดานคดีที่ดินชุมชนชาวเลราไวย 

คดีที่ รายละเอียด 

1. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา 242/2552 คดีแดง 185/2556 

ระหวาง   นายปยะวัฒน เสงี่ยมกุล                       โจทก 

               นายพุทธ หาดทรายทอง กับพวกรวม 9 คน จําเลย 

ขอหา      ละเมิด ฟองขับไล 

สถานะคดี ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลช้ันตน คือ ขับไลจําเลยทั้ง
สองคน พรอมบริวาร ออกจากที่พิพาท 

ปจจุบันอยูระหวางการเจรจาไกลเกล่ียกบัโจทกทีสํ่านกังานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต โดยนัดเจรจา
ไกลเกล่ียอีกคร้ังวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 

 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา 510-511/2554 คดีแดง 313-314/2555 

ระหวาง. นายปยะวัฒน เสงี่ยมกุล                           โจทก 

              นายมะเหร็น บางจาก ที่ 1 นายอานัน บางจาก ที่ 2  จําเลย 

ขอหา      ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลช้ันตน คือ ขับไลจําเลยทั้ง
สองคน พรอมบริวาร ออกจากที่พิพาท 

ปจจุบันอยูระหวางยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 8 

นายอานันท บางจาก ไดถูกจับตามหมายจับของศาล เนื่องจากไมยอมออกจากพื้นที่ ไดประกัน
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ในวงเงิน 20,000 บาท 

3. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต ความแพง   หมายเลขคดีดํา 806/2556

ระหวาง.  นายปยะวัฒน เสงี่ยมกุล                        โจทก 

         .   นางบังอร แซซั่ว กับพวกรวม 9 คน          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด/ขับไล 

สถานะคดี  ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาใหขับไลนางบงอร แซชั่ว จําเลยที่ 1 พรอมบริวารออกจากที่
พิพาท ยกฟองจําเลยที่ 2 ถึงที่ 9ตอมาศาลอุทธรณภาค 8 ไดพิพากษายืนตามศาลจังหวัดภูเก็ต 

ปจจุบันอยูระหวางยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 8 

4. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต ความแพง   

หมายเลขคดีดํา 730/2556  

ระหวาง. นายจําเริญ มุกดี                                   โจทก 

         . นายบัญชา หาดทรายทอง ที่ 1 นายวรณัน หาดทรายทอง ที่ 2 จําเลย 

ขอหา   ละเมิด/ขับไล 

สถานะคดี  ศาลพิพากษายกฟองโจทก 

5. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต ความแพง   หมายเลขคดีดํา 473/2556

ระหวาง.  นายปยะวัฒน เสงี่ยมกุล                        โจทก 

         .   นางสาวแมะงิ้ว หมิเด็น ที่ 1 นางสาวแตวหมิเด็น ที่ 2  จําเลย 

ขอหา       ละเมิด/ขับไล 

สถานะคดี  ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก โจทกไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณภาค 
8 และศาลอุทธรณภาค 8 ไดพิพากษากลับใหขับไลจําเลยออกจากพื้นที่ 
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ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

6. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต ความแพง   หมายเลขคดีดํา 474/2556

ระหวาง.  นายปยะวัฒน เสงี่ยมกุล                        โจทก 

         .   นางกะเจะหมิเด็น กับพวกรวม 10 คน     จําเลย 

ขอหา      ละเมิด/ขับไล 

สถานะคดี  ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาขับไลนายไหล หาดวารี และบริวาร ออกจากที่พิพาท 
สวนจําเลยอ่ืน โจทกถอนฟอง 

7. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  422/2556   คดีแดง  736/2555 

ระหวาง                                     …โจทก 

            นายบุญชาติ หลักเกาะ          จําเลย 

ขอหา     ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ศาลพิพากษาวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทนายจําเลยได
ยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมเนื่องจากจําเลยไมไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง  

              ศาลกําหนดนัดไตสวนคํารองวันที่ 24 และ 31 มีนาคม 2557 

ศาลอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม กําหนดสืบพยานโจทก27 กุมภาพันธ 58 และนัดสืบพยาน
จําเลยวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 58ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาใหขับไลจําเลยออกจากพื้นที่ 

              ขณะนี้อยูระหวางจัดทําอุธรณยื่นตอศาลอุทธรณภาค 8 

8. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  460/2556   คดีแดง  777/2555 
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ระหวาง   โจทก  

            นายอาหลิน หาดทรายทอง          จําเลย 

ขอหา     ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ศาลพิพากษาใหโจทกชนะคดี เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 
2556 ศาลนัดไตสวนคํารองขอพิจารณาคดีใหมวันที่ 8 มิถุนายน 58 ศาลมีคําส่ังอนุญาตให
พิจารณาคดีใหม 

              ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณา วันที่ 14 ธันวาคม 2558 

9. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา 462/2556 คดีแดง 779/2555 

ระหวาง   โจทก  

            นายแอต หาดทรายทอง          จําเลย 

ขอหา   ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ศาลพิพากษาใหโจทกชนะคดี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2556 ไดยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหม ศาลนัดไตสวนคํารองพิจารณาคดีใหมวันที่ 6 กรกฎาคม 
58 

              คดีนี้ ศาลไดทําการไกลเกล่ีย แลวแจงวา เมื่อจําเลยไมไดอยูตามที่โจทกฟอง โจทกก็
ไมสามารถบังคับคดีได จึงไมตองขอพิจารณาใหม 

10. 
ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  463/2556   คดีแดง  780/2555 

ระหวาง   โจทก  

            นายไข หลักเกาะ          จําเลย 
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ขอหา     ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี ศาลพิพากษายกฟองโจทก ตอมาโจทกยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ ภาค 8 ขณะน้ี
อยูระหวางจัดทําคําแกอุทธรณ 

11. ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  464/2556   คดีแดง  761/2555 

ระหวาง   โจทก  

            นายสมชาย รักนาวา          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ศาลพิพากษาวันที่ 26 สิงหาคม 2556  ทนายจําเลยได
ยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมเนื่องจากจําเลยไมไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง ศาล
กําหนดนัดไตสวนคํารองวันที่ 24 และ 31 มีนาคม 2557 

ศาลอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม โดยกําหนดนัดสืบพยานวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 58 

ศาลมีคําส่ังงดสืบพยานและใหคูความทั้งสองฝายทําการรังวัดที่ดินพิสูจน 

         เนื่องจาก โจทก และจําเลย ชี้ที่ดินไมตรงกัน ศาลจึงเห็นวา เมื่อจําเลยอสางวาตนเอง
ไมไดอยูในที่พิพาทแลว โจทกกไมสามารถบังคับคดีได จึงใหตกลงกัน 

12. ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  466/2556   คดีแดง  765/2555 

ระหวาง   โจทก  

            นายสมคิด กระแสชลธาร          จําเลย 

ขอหา      ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  จําเลยขาดนัดยื่นคําใหการ ศาลพิพากษาวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทนายจําเลยได
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ยื่นคํารองขอพิจารณาคดีใหมเนื่องจากจําเลยไมไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟอง ศาล
กําหนดนัดไตสวนคํารองวันที่ 24และ 31 มีนาคม 2557 

ศาลอนุญาตใหพิจารณาคดีใหม โดยกําหนดนัดสืบพยานวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 58 

ศาลมีคําส่ังงดสืบพยานและใหคูตวามทั้งสองฝายทําการรังวัดที่ดินพิสูจน 

         คดีนี้ โจทกและจําเลยนี้ที่ดินกันคนละแปลง ศาลจึงไดนัดสืบพยานวันที่ 9 และ 16 
พฤศจิกายน 2558 และนัดฟงคําพิพากษาวันที่ 16 ธันวาคม 2558 

13 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1163/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คน โจทก  

            นายจรูญ หาดทรายทอง          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา

14 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1160/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คนโจทก  

            นางสาวแตว เซงบุตร          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 
นาฬิกา 
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15 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1162/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คนโจทก  

            นายปน หาดทรายทอง          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 
นาฬิกา 

16 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1077/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คนโจทก  

              นายบุญเลิศ มณีวงศ          จําเลย 

ขอหา      ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 
นาฬิกา 

17 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1076/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คนโจทก  

            นายเสกสรร บางจาก          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 
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นาฬิกา 

18 ศาลจังหวัดภูเก็ต   ความแพง 

หมายเลขคดีดํา  1084/2558   คดีแดง   

ระหวาง   นางบุญศรี ตันติวัฒนวัลลภ กับพวกรวม 2 คนโจทก  

            นายสมบูรณ ดํารงเกษตร          จําเลย 

ขอหา    ละเมิด ขับไล 

สถานะคดี  ศาลไดนัดไกลเกล่ีย / พิจารณาคดี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 
นาฬิกา 

  

3) ) กระบวนการเรียนรูการแกปญหาของชุมชนชาวเลราไวยและผลที่เกิดข้ึนในชวงเวลาหลังจาก
การทําวิจัยนี้ “การเรียนรูวิธีการแกปญหาทามกลางการปฏิบัติจริงโดยมีการประสานองคกรภาคีความ
รวมมือตางๆ ในการแกปญหา บนฐานขอมูลที่เปนจริง” 

 ในชวงเวลาของการทํางานวิจัยช้ินนี้  ทีมวิจัยไดเรียนรูเร่ืองของการนําขอมูลที่มีมาวิเคราะหรวมกัน  
และตรวจสอบขอมูลระหวางกันซึ่งจะทําใหขอมูลที่ไดมีความชัดเจนมากข้ึน  เพราะเดิมตางคนมี
ประวัติศาสตรที่ตนเองรับรูคนละชวงเวลากัน  เมื่อนํามาเทียบเคียงกันดูก็จะมีความชัดเจนมากข้ึน  รวมถึง
การเทียบเคียงขอมูลกับขอมูลเอกสารที่มีอยูทําใหเกิดความนาเช่ือถือในขอมูลมากยิ่งข้ึน 

 สําหรับการเรียนรูในการประสานองคกรภาคีและเครือขายฯ ตางๆ  ในชวงการทําวิจัยช้ินนี้  เห็นได
วาทุกหนวยงานมีความตองการชวยเหลือชุมชนชาวเลอยูแลว  ซึ่งเปนการเพิ่มความนาเช่ือถือของขอมูลใน
งานวิจัยคร้ังนี้เปนอยางยิ่ง  และสามารถนําไปใชตอเนื่องในการตอสูคดีชั้นศาลปกครอง 

ความคาดหวังของชุมชนชาวเลราไวย 

 จากการที่ทีมวิจัยสังเกตและไดสัมผัสจริงในระหวางการจัดเก็บขอมูล  พบวา การสัมภาษณขอมูล
ทั้งรายบุคคลและรายกลุม  บุคคลที่ใหขอมูลมีความต้ังใจและพยายามนึกถึงส่ิงใกลเคียงรอบตัวเอง
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เปรียบเทียบอายุตนเอง  หรือการพยายามลําดับเหตุการณกอนหลังวาอยูในชวงปไหน  ใครเคยเจออะไรมา
บาง  และพยายามคนหาหลักฐานที่ตนเองเคยประสบมาหรือคนเฒาคนแกเคยเลาใหฟงมาประกอบ  ซึ่ง
จากการใชวิธีการหรือกระบวนการวิจัยดังกลาว  จะสามารถแบงความคาดหวังไดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 1) ความคาดหวังของกลุมบุคคลชาวเลราไวยทั่วไปที่สูงสุด  คือ  ทําอยางไรก็ไดที่จะหลุดพน
จากการถูกฟองคดี  และไมมีผูที่อางสิทธิวาเปนเจาของที่ดินมาคอยขมขู  เนื่องจากเปนกลุมชาวเลทั่วไปที่
ทํามาหากินไปวันๆ มีอาชีพหากินกับทางทะเล  ไมไดสนใจวาตนเองหรือผูอ่ืนจะมีเอกสารสิทธิที่ดินหรือไม  
แตขออยูอาศัยในที่เดิมที่ตนเองเคยอยู  พอถูกคดีก็จะทําอะไรไมถูกแตก็ไดวงประชุมปรึกษาหารือกันที่
พอจะช้ีแนะแนวทางแกปญหาเบ้ืองตนได  ซึ่งก็จะเปนแกนนําหรือทีมวิจัยชุดนี้ก็วาไดที่จะประสานงานกับ
ทนายอาสา  และคอยชวยเร่ืองขอมูลในตอนตอสูคดีในศาล 

 2) ความคาดหวังของทีมทํางานวิจัย (ในชุมชนเรียก “คณะทํางาน/คณะกรรมการแกไขปญหา
ที่ดิน”) มีความคาดหวังที่จะใหขอมูลที่ทํามาทั้งหมดสามารถที่จะนําไปสูการเพิกถอนโฉนดท่ีดินได  
แมวาจะเปนที่ดินแคบางสวน  แตจะนําไปสูการวางแนวทางฟองศาลปกครองเพือ่เพิกถอนโฉนดทัง้แปลงใน
อนาคต 

บทเรียนที่ชุมชนชาวเลราไวยไดที่ผานมา 

 ดวยความที่ชุมชนชาวเลราไวยมีประสบการณการดํารงชีพและการตอสูที่หลากหลายรูปแบบ  ทั้ง
การปองกันพื้นที่ไมใหถูกไลออกจากชุมชนการประสานงานหนวยงานตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่ดินของ
ตนเอง  การตอสูคดีเพื่อใหสามารถอยูอาศัยในที่ดินเดิมได  การตอสูเพื่อปกปองพื้นที่ทางจิตวิญญาณ (บา
ลัย)  รวมถึงการรวมผลักดันใหชาวเลโดยทั่วไปสามารถเขาไประกอบอาชีพพื้นที่อนุรักษบางสวนไดเพื่อการ
ยังชีพ  รวมถึงการผลักดันใหเกิดมติ ครม. 2 มิ.ย.53  และอ่ืนๆ  ซึ่งที่ผานมาไดชุมชนชาวเลราไวยได
บทเรียนจากการขับเคลื่อนจากอดีตถึงปจจุบัน  ดังนี้ 

 1) ขอมูล/ขอเท็จจริงมีความสําคัญตอการแกปญหา: เมื่อชาวเลราไวยไดรูวาที่ดินที่อยูมา
ต้ังแตบรรพบุรุษถูกเอกชนนําไปอกเอกสารสิทธิ (ป พ.ศ.2536) และทางราชการ (จังหวัด) จะยายไปอยู
พื้นที่ใหมที่จัดไวก็รวมกันลุกข้ึนมาตอสูคร้ังหนึ่ง  พอสามารถอยูอาศัยไดตอทุกคนก็กลับไปใชชีวิตแบหาอยู
หากินเชนเดิม  ไมไดมีการหาขอมูลหรือขอเท็จจริงวาที่ดินที่ตนเองอยูจะมีปญหาในอนาคตหรือไม  คิดบน
พื้นฐานวาเอกชนก็ทําอะไรชาวเลไมไดเพราะอยูมากอน  จนกระทั่งลวงเลยมากวา 20 ป  มีหมายศาลมาถึง
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ชุมชนจึงไดกลับมารวมตัวกันคิดแกปญหากันใหมซึ่งเกือบจะสายไป  ที่ผานมา (ต้ังแตป พ.ศ.2550) ตอง
คอยแกปญหาเปนรายบุคคลเพื่อคนหาขอมูลไปตอสูคดีในศาล  ซึ่งบางรายแกนนําชุมชนเพิ่งจะรูวาไปมี
สัญญาเชากับเอกชน ทําใหการแกปญหายากข้ึนและปจจุบันตองสูคดีกันจนถึงฎีกา  จากประสบการณที่
ตองข้ึนศาลตองตอสูกันดวยขอมูล/ขอเท็จจริงทําใหชุมชนชาวเลราไวยเกิด “คณะทํางานแกไขปญหาที่ดินที่
อยูอาศัย” และไดเร่ิมมีการเก็บขอมูลพื้นที่ทั้งหมด  ปจจุบันคณะทํางานฯ ชุดนี้สามารถเปนพี่เล้ียงใหบุคคล
ที่ถูกฟองคดีในชุมชนชาวเลราไวยมากวา 100 ราย  เปนเหตุผลที่ทําใหเห็นความสําคัญในเร่ืองขอมูล/
ขอเท็จจริงจนถึงการทํางานวิจัยช้ินนี้     

 2) การสะสมชัยชนะจากเล็กๆ : การเกิดปญหาที่ผานมาสําหรับชุมชนชาวเลราไวยถือเปนเร่ืองดี 
(ขอสรุปจากทีมวิจัย) เพราะที่ผานมาตางคนตางอยู  จนเม่ือเกิดปญหาการขยายผิวจราจรถนวิเศษหนา
ชุมชนที่มีผลกระทบกับชุมชนจึงไดลุกข้ึนมารวมตัวกันไปรองเรียนกับหนวยงานตางๆ จนมีผลสําเร็จ  
หลังจากนั้นไดมีทีมหรือคณะทํางานที่เปนจริงเปนจังข้ึนมา  ติดตามและยื่นเสนอปญหากับหนวยงาน
รวมถึงรัฐบาลที่ผานมาทุกรัฐบาลจนมี มติ ครม. 2 มิ.ย.53 ที่ถือวาเปนคร้ังแรกที่กลุมชาติพันธุชาวเลมี
ความคืบหนาในการแกปญหาระดับนโยบาย  ซึ่งตอมาการรวมกันจัดทําขอมูลตางๆ และการประสานกับ
หนวยงานหลายภาคสวน  จนทําใหคณะกรรมการฯ ระดับชาติ มีมติเพิกถอนเอกสารสิทธิของเอกชนแมจะ
เปนบางสวน(ขณะงานวิจัยนี้แลวเสร็จอยูในกระบวนการเพิกถอน) และที่สําคัญ  คือ  การที่สามารถตอสูคดี
ดวยขอมูล/ขอเท็จจริงจนผูที่ถูกคดีจาก 101 ราย ลดเหลือ 35 รายในปจจุบัน (บวกกับเทคนิคของทนายท่ี
ชวยชาวเลดวย) 

 3) การเกาะติด/ติดตามการแกปญหา  จากกระบวนการแกปญหาที่ผานมาและภาพความคืบหนา
ทั้งหมดตามที่กลาว  จะเห็นไดวาชาวเลราไวยไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทั้งหมดที่การแกปญหามี
การขยับมาจนไลเรียงภาพไดจนถึงปจจุบัน  ภาพที่ติดตาคนภูเก็ต คือ การที่ชาวเลราไวยรวมตัวกันไปเสนอ
ปญหาใหกับรัฐบาล (ชุด น.ส.ยิ่งลักษณ  ชิณวัตร) ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เครดิตจากเครือขายสิทธิคน
จนพัฒนาภูเก็ต  คปสม. และพีมูฟดวย) หรือแมกระทั่งการรวมกับเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตในการ
เขาไปนําเสนอขอมูลเพื่อแกปญหาของชาวเลตอทุกผูวาราชการคนใหม (ที่ผานมา 5 ทาน) ที่ชาวเลราไวย
ไดเขารวมมาตลอด  จนกระทั่งเกิดคณะกรรมการแกไขปญหาชุมชนชาวเลมาจนถึงปจจุบัน  จาก
กระบวนการติดตามการแกปญหาดังกลาวจึงไดเห็นความคืบหนาดังที่กลาวมาขางตน 
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บทที่ 6 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 ทีมวิจัยชุมชนราไวยไดพยายามรวบรวมขอมูลและเสนองานบนฐานคิดของโครงการวิจัย คือ 
กระบวนการสืบคนขอมูลดานประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  และวิถีวัฒนธรรมของของชุมชน  เพื่อยืนยัน
สิทธิชุมชนด้ังเดิมและนําไปสูการแกปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุมชาติพันธุชาวเลบานรา
ไวย  ควรเปนอยางไร  ซึ่งทีมวิจัยไดตระหนักและไดพยายามในการตอบโจทยวิจัยดังกลาว คือ  1) 
กระบวนการสืบคนขอมูลหรือวิธีการที่จะไดขอมูลดังกลาวมาอยางไร   2) จากกระบวนการสืบคนขอมูลได
ขอมูลอะไรมาบาง  และ 3) ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนกับชุมชนชาวเลราไวยไดหรือไมอยางไร เชน การ
ฟองศาลปกครอง  ซึ่งในชวงของการทําวิจัยไดใชวิธีวิจัยควบคูกัน 2 สวน  คือ  มีทีมที่รวมรวมเอกสารที่
เกี่ยวกับชาวเลทั้งหมดทั้งงานวิจัยและเอกสารทางราชการ  และทีมคนหาขอมูลในพื้นที่โดยการสัมภาษณ
ทั้งรายบุคคลและรายกลุมรวมถึงการใชแผนที่ภาพถายทางอากาศและแผนที่ทํามือเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอมูล  ซึ่งในบทนี้ทีมวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อใชแกปญหาที่ดินชุมชนชาวเลราไวย 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาขอมูลทางดานประวัติศาสตร  การต้ังถิ่นฐาน  วิถีวัฒนธรรม  รวมถึงการออกเอกสาร
สิทธิของเอกชนทับที่ดินชุมชนชาวเล  จนนําไปสูการแกปญหาโดยแนวทางการฟองศาลปกครองนั้น โดย
สรุปขอมูลที่ไดจากงานวิจัย  ดังนี้ 

1.ความเปนตัวตนของชาวเลและประวัติศาสตรความเปนมา 

 ที่มาของกลุมชาติพันธุชาวเลจากการศึกษาเอกสาร พบวา มีความคลายคลึงกันโดยสวนมากที่
กลาวถึงชาวเล วา เปนชนเผาพื้นเมืองด้ังเดิมของชาติมลายู  ซึ่งไดมีการอพยพโยกยายอยูในแถบแหลม
มลายู  ซึ่งในสมัยที่อังกฤษเขามาคาขายและแสวงหาอาณานิคมในดินแดนแถบเอเชียอาคเนย  ไดพบเห็น
ชาวเลที่ยังอพยพเรรอนทํามาหากินไมเปนหลักแหลง  ซึ่งไดมีผลการศึกษากลาวถึงชาวเลวาเปนเผาพันธุที่
ปรากฏข้ึนมาในราวศตวรรษที่ 17 (พุทธศตวรรษที่ 23)  และเปนชนเผาเรรอนอยูอาศัยในเรือใชชีวิตในทอง
ทะเลและตามเกาะตางๆ ในยุคนั้นยังไมมีถิ่นที่อยูเปนของของตนเองแนนอน  คลายกับพวกยิปซีที่อพยพ
เรรอนอยูในยุโรป  ชาวเลจึงไดชื่อเรียกวา “Sea Gypsy”  
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 สําหรับการยืนยันตอการมีอยูของชาวเลต้ังแตในอดีต  จากงานงานศึกษาเชิงลึก (เอกสาร) จะมีอยู 
3 สวน กลาวคือ  

1) คําเรียกขานจากคนทั่วไปตอกลุมชาวเล เชน ชาวมลายู เรียกชาวเลวา “โอรังลาอุต (Orang – 
Laut)” ที่แปลวาคนทะเล  ชาวพมา เรียกชาวเลวา “ฉลาง”  ชาวอังกฤษ เรียกชาวเลวา ยิปซีทะเล “Sea 
Gypsy (Gipsy) หรือบางคร้ังก็เรียกทับศัพทวา “ชาวน้ํา (Chaonam)”   

2) การศึกษารูปรางลักษณะของชาวเล พบวา ชาวเลเปนพวกเชื้อชาติมองโกลอยด (Mongoloid) 
เชนเดียวกับพวกอินเดียแดง จีน ไทย มลายู อินโดนีเซีย พมา และนิกริโต  และจากการศึกษาในทางชาติ
พันธุวิทยา พบวา ชาวเลจัดอยูในกลุมชนพวกเมลานีเซ่ียน (Mala-nesian) ซึ่งอยูแถบหมูเกาะทะเลใต  เปน
กลุมที่มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง  แตในปจจุบันมักจะถูกกลืนจากประเทศที่ตนอาศัยอยู  

3) การศึกษาชาวเลที่มีอยูในประเทศไทยไดแบงชาวเลออกเปน 3 กลุม คือ พวกมะละกา 
(Malacca) ที่เคยอาศัยอยูแถบชองแคบมะละกา  พวกลิงคา (Lingga) ที่เคยอาศัยอยูแถบหมูเกาะลิงคา  
และพวกมาซิงหรือพวกสิงห ที่อาศัยอยูแถบเมืองมะริด ทวาย และเกาะตางๆ ในเขตประเทศสหภาพพมา 

2.การต้ังถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุชาวเลในภูเก็ต      

 ภูเก็ตมีสภาพเปนเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทย  มีเกาะบริวาร 32 เกาะ  เปนชุมทางเดินเรือของ
ยุโรป  อินเดีย  จีนและหมูเกาะชวามามาต้ังแตในอดีต  แผนดินเกาะใหญมีเทือกเขายาวแนวเหนือใต  เปน
แนวกําบังลมและฝนทําใหภูเก็ตปลอดภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่
ราบสูงหรือภูเขารอยละ 70 สวนที่เหลือรอยละ 30 เปนที่ราบลุมเชิงเขาและชายฝงทะเลอยูบริเวณ
ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ  โดยพื้นที่ชายฝงตะวันออกมีสภาพเปนหาดโคลนและปาชายเลน  สวน
ดานตะวันตกจะเปนหาดทรายสวยงาม และในสวนของบริเวณที่ราบเชิงเขามีการต้ังถิ่นฐานของชุมชน
หลักๆ ที่สําคัญหลายแหงของเมืองภูเก็ต 

 ชาวเลหรือชาวน้ําในจังหวัดภูเก็ตหรือชาวไทยใหม (ชื่อเรียกทางราชการ) เกิดข้ึนพรอมๆ กับ
พลเมืองด้ังเดิมในภูเก็ต  ที่ประกอบดวยชุมชนหลายเชื้อชาติหลายภาษาท่ีเดินทางทํามาคาขายทางทะเล
มารวมกันที่เกาะภูเก็ต เชน ชาวจีน ชาวอินเดีย รวมถึงชาวเล 

จังหวัดภูเก็ตมีกลุมชาติพันธุชาวเลอยู 5 ประกอบดวย  ชุมชนแหลมหลา  ชุมชนหินลูกเดียว  
ชุมชนสะปา  ชุมชนแหลมตุกแก (สิเหร)  และชุมชนราไวย  โดยที่กลุมชาติพันธุชาวเลมีอยู  3  กลุมคือ  
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“มอแกน”  เปนกลุมชาวเลที่มีวิถีหาอยูหากินกับทะเลมากกวาบนฝง สวนใหญยังพูดภาษามอแกน  “มอ
แกลน”เปนกลุมชาวเลที่มวีิถผีสมผสานกับสมยัใหมโดยทั่วไปจะใชชีวิตบนฝงมากกวาในทะเล   และ “อูรัก
ลาโวย”  เปนชาวเลที่มีภาษาพูดเฉพาะแตกตางจาก มอแกน และมอแกลน  อาศัยอยูบนเกาะตางๆ ในอัน
ดามัน 

ชุมชนชาวเลราไวย  จากการศึกษาวิจัยนี้ พบวา มีอยู 2 กลุม คือ มอแกน  และอูรักลาโวย  เปน
ชุมชนที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานและอาศัยอยูมานาน จากขอมูลระบุวา  ไดอพยพมาจากประเทศอินโดนีเซีย
ประมาณ  200 กวาป  เดิมทีเขามาอยูอาศัยตามเกาะเฮ  เกาะบอน  และไดยายเขามาอาศัยอยูบนฝงที่เปน
ชุมชนชาวเลราไวยในปจจุบันในชวง 100 กวาปที่ผานมา  และมีชาวเลอีกกลุมหนึ่งที่อพยพมาจากหมูเกาะ
ในประเทศพมาที่ไดอพยพเขามาทางฝงจังหวัดระนอง  บริเวณเกาะพลัด  เกาะสอง  และกระจายทั่วไปใน
พื้นที่ชุมชนชาวเลในอันดามันรวมถึงพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย     

3.ขอมูลจากการดําเนินงานวิจัยในพื้นที่และการอางอิงขอมูลเอกสารบางสวน 

ทั้งนี้จากหลักฐานการทําขอมูลงานวิจัยนี้ไดยืนยันการต้ังถิ่นฐานมาแตเดิมของชาวเลราไวย  
ประกอบดวย 

1,งานทางวิชาการไดยืนยันวิวฒันาการการต้ังถิน่ฐานของชาวเลบริเวณชายฝงอันดามันโดยสรุปวา 
มีรูปแบบวิธีการปรับตัวและวัฒนาการของชุมชนชาวเลตามการจัดรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคม  ใน
เบ้ืองตน  คือ  การสรางที่พักช่ัวคราว  แลวปกหลักอยูอาศัยนานข้ึนแตยังไมถาวร  ตอมามีการต้ังหลักแหลง
ถาวรแตเกิดปญหาเส่ือมโทรมและโรคระบาดไดยายออกไป  และในท่ีสุดก็โยกยายกลับมาอยูที่เดิมบนฐาน
การใชประโยชนในพื้นที่  ที่สําคัญคือ “การใชประโยชนในพื้นที่ของชาวเลเปนเหมือนเครือขายหรือโครงขาย
ของชุมชนเพื่อการพักอาศัย ทํามาหากิน และพัฒนาการเปนชุมชนที่ใหญข้ึนและถาวรในเวลาตอมา” 

2.การใชประโยชนในพื้นที่ของชุมชนชาวเลราไวยบนฐานการอางอิงแผนที่ภาพถายทางอากาศและ
การทําผังสาแหรกตระกูล พบวา  สามารถระบุไดวาชาวเลราไวยมีการต้ังถิ่นฐานอยูต้ังแตป พ.ศ.2418  ซึ่ง
มีตัวตนของบุคคลที่อางถึงไดคือ บานโตะหมอหลี หรือโตะหมอหล้ี และบานของหญาราไวย (ภาษาพูดของ
ชาวเล)  ซึ่งในระยะตอมาก็ไดมีการอางอิงการใชประโยชนในพื้นที่ทั้งการมี บอน้ําต้ังแตสมัยโบราณ  การ
สรางศาลบรรพบุรุษ (บาลัย)  และสุสานชาวเล  ซึ่งส่ิงที่กลาวมาสามารถอางอิงไดตามรุนอายุของโตะหมอ
ทุกรุน (หัวหนาเผา) และการยืนยันจากสภาพของภาพถายทางอากาศที่สามารถปกหลักหมายที่สําคัญได 
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การใชประโยชนในพื้นที่อีกสวนหนึ่งที่ไดมีการหาขอสรุปกันมาก คือ “ชาวเลกับการทํานาขาวและ
ขาวไร” ซึ่งจากประวัติการสืบคนในอดีต  และความเชื่อที่วาชาวเลจะหาปลามาแลกขาวสารและส่ิงของ
อ่ืนๆ  พบวา  ชาวเลราไวยจะมีการทํานามากอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ทั้งนี้อางอิงไดจากแผนที่ภาพถายทาง
อากาศที่ประกอบการวิจัย  และเอกสารยืนยันการอานแปลภาพถายทางอากาศโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ที่ใชการอานแปลจากภาพถายทางอากาศในป พ.ศ.2493 (มีใชในราชการกรมแผนที่ทหาร)  ที่ยืนยัน
วามีการทํานาขาวจริง  

3.การดํารงอยูของชาวเลหาดราไวยและเหตุการณที่เกี่ยวของกับกรณีพิพาทเร่ืองที่ดินจนถึง
ปจจุบัน 

- ชาวเลราไวยสามารถสืบคนประวัติศาสตร (การบอกเลา) ตนเองไดจนถึงป พ.ศ.2378  แตตาม
เอกสารประกอบการวิจัยที่สามารถยืนยันไดตามการวิจัยชิ้นนี้จากฐานขอมูลบุคคล  ยืนยันวาชาวเลราไวย
เขามาต้ังหลักแหลงในพื้นที่ต้ังแตป พ.ศ.2418 

- เอกสารหลักฐานการขอทะเบียนบานของชาวเลราไวย  เลขที่ 38 ม.2 ต.ราไวย  พบวานางเปล้ือง
เกิดเมื่อป พ.ศ.2455  รวมถึงการมีสถานที่สําคัญ เชน การสรางโรงเรียนวัดสวางอารมณในป พ.ศ.2456 ซึ่ง
เอกสารที่สามารถหาไดในการเขาศึกษาของชาวเลราไวยดังกลาวมีเอกสารในป พ.ศ.2482  

- การอางเอกสารสิทธิโดยเอกชนจนถึงปจจุบันแจงวา  มีการครอบครองพ้ืนที่มาโดยการซื้อในป 
พ.ศ.2477 ตอมาไดแจงสิทธิการครอบครองในป พ.ศ.2498 และตอมาไดนําไปออกโฉนดที่ดินในป พ.ศ.
2508 และมีเพิ่มเติมในป พ.ศ.2514 ที่ไดอางขอมูลจากฐานเดียวกันคือซื้อมาจากนายลอม  วงศจันทร  เปน
คนนครศรีธรรมราช  แตจากการตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนราษฎรไมมีชื่อนายลอมดังกลาว แตจะมีชื่อ
เปนนางลอม 

- เหตูการณสําคัญที่ชาวเลราไวยจดจํา คือ การที่ในหลาวงไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชุมชน
ชาวเลราไวยในป พ.ศ.2502  กอนเอกชนออกเอกสารสิทธิ  

- การกดดันเพื่อใหชาวเลราไวยออกจากพื้นที่ไดเร่ิมคุกรุนต้ังแตป พ.ศ.2530 และมีการฟองรองคดี
ต้ังแตป พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบันรวม 103 ราย  แตสามารถแกปญหาและตอสูทางคดีไดจนปจจุบันเหลือ
คดีอยู 34 ราย  บนฐานการตอสูตามความเปนจริง คือ เอกชนยังไมรูพื้นที่ที่ตนเองครอบครองวามีขอบเขต
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แคไหน  และจากการเปล่ียนมือการครอบครอง และการแบงยอยแปลงที่ดิน  ตามสภาพการเก็งกําไรใน
ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต   

4.วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเปนตัวตนของชาวเลราไวย 

 จากการศึกษาวิจัยช้ินนี้ พบวา  ชาวเลหาดราไวยยังคงมีความเปนตัวตนของตนเองในการให
ความสําคัญตอการบูชาส่ิงที่มีความสําคัญในวิถีชีวิตและมีความเชื่อถือ  เห็นไดจากพิธีกรรมที่มีตอเนื่อง
เกือบตลอดทั้งปจะเกี่ยวของกับพื้นที่ทํามากินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ  อาทิ  การเคารพตอพื้นที่ทํามากิน
และเคารพเคร่ืองมือทํามาหากิน  จะมีพิธีกรรมในการไหวเรือ  การไหวเล (ไหวทะเล)  และการแสดงถึงการ
นับถือบรรพบุรุษ  เชน จัดงานปาจั๊กหรือทําบุญกลางบาน  การไหวครู (ดานการแสดงและความเช่ือ) พิธี
อาบน้ํามนต เปนตน เปนวิถีที่ยังคงอยูจนถึงปจจุบัน   ที่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงบางคือส่ิงของที่ใช
ประกอบพิธีกรรมที่หันมาใชตามสมัยใหม  แตทุกพิธีกรรมยังเนนการใชขาวที่มีทั้งขาวสุก ขาวตอก หรือ
ขาวเมา ที่ทํามาแตอดีต  

สําหรับวิถีคิดและความรูสึกจากคนนอกที่มองชาวเลมีการเปล่ียนแปลงบางอยางชาๆ  จากอคติ
เดิมที่มองวา “ชาวเลราไวยพูดเสียงดัง  ฟงไมรูเร่ือง (พูดภาษาตนเอง) สกปรก มีการจัดงานในหมูบานก็
ทะเลาะกันตลอด (ไมไดมีปญหากับคนภายนอก)”  การเปล่ียนแปลงดังกลาวมาจากการที่ชาวเลราไวยตอง
ออกมาตอสูและแกปญหาที่ดินไดปรับเปล่ียนทัศนะของคนนอกไปไดหลายสวน  และถือเปนวิถีตัวตนท่ี
แทจริงที่ชาวเลราไวยไดประสบเองและสามารถปรับทัศนะคติคนทั่วไปได  รวมถึงการตองเขารวมเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการแกปญหาที่ดินระดับประเทศจนรัฐบาลไดมีมติ ครม. 2 มิถุนายน  2553  เพื่อแกไข
ปญหาชาวเลโดยรวม  และสงผลถึงการแกปญหาของกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ 

มิติหนึ่งที่ชาวเลราไวยและชาวเลในอันดามันไดรับผลกระทบตอการดํารงวิถีด้ังเดิม คือ  นโยบาย
และการพัฒนาพื้นที่ที่เนนการพัฒนาเปนพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวที่เร่ิมเห็นไดชัดเจนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4  ที่ไมไดกระทบเฉพาะพื้นที่อยูอาศัย  แตยังกระทบตอวิถี
การดํารงชีวิตในการหาอยูหากินของชาวเลโดยตรง  การที่ชาวเลตองออกไปหากินไกลมากขึ้นตองไป
ประกอบอาชีพทางทะเลที่น้ําลึกข้ึนและตองเปนโรคน้ําหนีบ (ราไวยกวา 10 รายที่พิการ) เนื่องจากการ
ประกาศเขตอรักษตางๆ กลายเปนอุทยานทางทะเล  การประกาศเขตพื้นที่หามทําการประมง  และที่สําคัญ
คือปจจุบันมีพื้นที่หวงหามเพื่อการทองเที่ยวโดยเฉพาะ (แมแตชาวบานไปหาหอยหนาโรงแรมก็โดนไล) ซึ่ง
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ในชวงของานวิจัยช้ินนี้ไดมีการเยียวยาโดยการจัดต้ังอนุกรรมการฯ เพื่อแกปญหาที่ทํากินโดยมีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนตนเร่ืองของการแกปญหา  แตปจจุบันยังอยูในชวงของการจัดทํารายละเอียด 

5.พัฒนาการชองชุมชนชาวเลราไวยจากการแกปญหาชุมชนของตนเอง 

สะสมชัยชนะ..แมปญหาใหญ (เรื่องที่ดิน) ยังไมสําเร็จ 

เบ้ืองตนหากมองการแกปญหาพื้นที่ชาวเลราไวยโดยมุงไปเฉพาะปญหาที่ดิน  ถือวาการแกปญหา
ของกลุมชาวเลราไวยยังย่ําอยูกับที่และรอวันแพเพราะปจจุบันถูกฟองรวม  101  ที่ผานมาสามารถชนะได
แค  2  รายและแนวโนมการฟองรองยังมีเพิ่มเร่ือยๆ  แตการที่ชนะ  2  รายหลังสุดก็เพราะชาวเลราไวยสูบน
พื้นฐานของขอมูลที่รวมกันหาและรวมกลุมกันสูคดีอยางเต็มที่  ซึ่งอาจจะเปนการสะสมชัยชนะในเร่ืองที่ดิน
ชาวเลราไวยจนกวาจะแกปญหาทั้งพื้นที่ได  แตที่ผานมาคณะทํางานฯในชุมชนยังมีการประสานงานและ
ดําเนินการอีกหลายประเด็นที่พอสรุปถึงการสะสมชัยชนะเปนระยะ  ดังนี้ 

ประเด็นแรก งานที่คณะทํางานเร่ิมขยับเพื่อแกปญหาและเห็นผลเปนรูปธรรม คือ  เร่ืองบัตร
ประจําตัวประชาชน  ชวงที่มีการสํารวจมีชาวเลราไวยไมมีบัตรประชาชน จํานวน  108  ราย  ดวยนโยบาย
ของรัฐบาลที่กําชับใหหนวยงานออกบัตรประชาชนใหชาวเล  ประกอบกับชาวเลราไวยมีโอกาสในการ
ประชุมรวมกับเครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตและผูวาราชการจังหวัดเปนระยะ  เร่ืองบัตรประชาชน
ชาวเลราไวยจึงสามารถแกปญหาไดคืบหนามาตลอด  ปจจุบันเหลือ  2  คน (ตามขอมูลแกนนําแจงวาเปน
ตางดาวที่มามีครอบครัวกับชาวเล)  การมีบัตรประชาชนสงผลใหชาวเลกลุมดังกลาวสามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาลและสามารถรับเงินผูสูงอายุไดซึ่งคนกลุมนี้ขาดโอกาสมาตลอด   

ประเด็นที่สอง จากการตรวจสอบเอกสารที่ดินพื้นที่ชาวเลราไวยของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ( ป พ.ศ. 2552 )  ชี้วาเอกสารสิทธิที่เอกชนครอบครองในท่ีดินชาวเลราไวยออกมาโดยมิ
ชอบ  ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกลาว  แตทางสํานักงานที่ดินฯแจง
กลับไปวาเอกสารดังกลาวออกมาถูกตองตามระเบียบแลว 

ประเด็นที่สาม เร่ืองระดับนโยบายรวมเร่ืองชาวเล  จากการที่กลุมชาวเลไดรวมในการนําเสนอ
ปญหาและแนวทางแกไขปญหารวมกับเครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และกับ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) ซึ่งกําลังสวนหนึ่งก็เปนกลุมชาวเลราไวย  ส่ิงที่กลุมชาวเล
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โดยรวมไดรับการเยียวยาคือการต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาชาวเล  แตการแกปญหายังไมแลวเสร็จ
แมแตคณะเดียวก็จะมีการเปล่ียนรัฐบาล  นับจากรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนทเปนตนมา 

ส่ิงที่คืบหนามากที่สุดสําหรับเร่ืองนโยบาย คือ การมี มติ ครม. 2  มิถุนายน  2553  วาดวยเร่ือง
การฟนฟูวิถีชีวิตและการกําหนดพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษชาวเล  ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมชวง
รัฐบาลอภิสิทธิ  เวชชาชีวะ  แตผลในทางปฏิบัติยังไมเห็นเปนรูปธรรม 

ประเด็นที่สี่  การบูรณาการรวมกันของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการเตรียมขอมูล
ที่ดินชาวเลราไวยเพื่อยืนยันการอยูอาศัยของชาวเล  สืบเนื่องจากกลุมชาวเลราไวยไดมีการรองเรียนปญหา
และเสนอแนวทางแกปญหามาตลอดต้ังแตป พ.ศ. 2549  มีการติดตามตรวจสอบโดยหนวยงานตางๆ 
รวมถึงการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่ผานมาถึง  3  คน  ทําใหหนวยงานตางๆ มีขอมูลและเร่ิมเขาใจปญหาที่
แทจริงและเร่ิมตองยื่นมือชวยเหลือ  โดยเฉพาะเร่ืองคดีความดานที่ดินที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดให
ความชวยเหลือดานกองทุนตอสูคดีที่ผานมา   

ลาสุดที่ผานมามีการดําเนนิงานรวมกันของหลายฝายในการจัดเก็บขอมูลพื้นที่  พิสูจนหลักฐาน
และใหคําปรึกษา  ประกอบดวย  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมศิลปากร  ทีม
ทนายความโดย อ.คมสัน  โพธิ์คง  ลูกหลานของนายเดวิด  โฮเกน (เคยเขามาเผยแพรศาสนาในพ้ืนที่ชาวเล
ราไวยชวงป พ.ศ. 2505) และมูลนิธิชุมชนไท  โดยรวมกันสํารวจรายหลังคาเรือน (ตามภาพถายทางอากาศ
ในปจจุบัน) และจับพิกัดบานแตละหลังอยางเปนทางการ  การขุดกระดูกในพื้นที่บริเวณชุมชนเพื่อ
ตรวจสอบท้ังทางความเชื่อของชาวเลและพิสูจนผลทางวิทยาศาสตรโดยการตรวจดีเอ็นเอ  รวมถึงการเก็บ
ตัวอยางดีเอ็นเอของชาวบานในพื้นที่ (สงไปตรวจถึงสหรัฐอเมริกา)  การสืบคนภาพภาพถายทางอากาศใน
อดีตและการแปรภาพถายทางอากาศโดยผูเชี่ยวชาญในประเทศไทย ฯลฯ  ถึงที่สุดคณะกรรมการฯ ไดมีมติ
เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินราไวยบางสวน 

 6.ฐานความคิดการตอสูและการตอยอดจนนํามาสูการทํางานวิจัยนี้ 

 งานวิจัยช้ินนี้ไดตอยอดจากรายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม (อคิน รพีพัฒน และคณะ,2557 : 
103)  ไดทําการวิเคราะหประเด็นความไมเปนธรรมไวโดยสรุป ดังนี้  ชุมชนชาวเลราไวยมีสิทธิในการ
ครอบครองและใชประโยชนที่ดินที่พิพาทหรือไม 
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“ประเด็นนี้จะวิเคราะหถึงการครอบครอง และการใชประโยชนทั้งที่ดินเดิมทั้งที่ เปนของครัวเรือน 
และที่ดินสวนรวมที่ชุมชนใชรวมกัน เชน บอน้ํา ทางเดินหาดทราย สุสานบรรพบุรุษ ฯลฯ ซึ่งการศึกษา
พบวา  ชวงสงครามโลกชาวเลลําบากมาก เพราะออกทะเลไมได เมื่อเคร่ืองบินบินผานมาก็ตองวิ่งหนีเขา
ปาไปอาศัยอยูชั่วคราวบริเวณแหลมกา แลวยายตอไปที่บริเวณคลองหลาวโอน หลังสงครามยุติก็ไดยาย
กลับมา สมัยกอนพูดภาษาไทยไมได ไมคุนเคยกับทางราชการ เมื่อเจาหนาที่ใสชุดสีกากีมาก็มักจะวิ่งหนี 
อยางไรก็ดีหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดต้ังถิ่นฐานของชุมชนมาอยางตอเนื่อง จากการศึกษาหลักฐานขอมูล
ภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. 2510 มีชุมชนอยูแลว และยังอยูมาอยางตอเนื่องโดยมิไดโยกยายไปไหน
ดังที่ปรากฏหลักฐานที่ต้ังชุมชนในภาพถายดาวเทียมป พ.ศ. 2492, 2510 , 2532 , 2543 , 2545 , 2548 , 
2552  และป พ.ศ. 2553” รวมถึงหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งไดขอสรุปวา 

“ดังหลักฐานและเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเช่ือไดวาชุมชนชาวเลในพื้นที่ศึกษาที่ภูเก็ตเปนชุมชน
ด้ังเดิมในทองถิ่น มีวิถีชีวิตอยูอาศัยและทํามาหากินรวมกันเปนชุมชน มีผูนํามีสาแหรกตระกูลทีสามารถ
สืบคนยอนกลับไปได มีส่ิงกอสรางวัตถุทั้งหลายที่แสดงถึงความเปนชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน สุสานฝงศพ 
ชุมชนไดครอบครองและใชประโยชนที่ดินที่เปนกรณีพิพาทติดตอกันมาต้ังแตบรรพบุรุษจวบจนปจจุบัน” 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอตอการศึกษาประวัติศาสตรชาวเลที่ผานมามีอยูพอสมควรตามงานวิจัยไดศึกษามา  แต
จากการที่ชาวเลไมไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไว  จึงมีความจําเปนที่ชุมชนชาวเลราไวยจะใช
ขอมูลประวัติศาสตรจากคําบอกเลาและขอมูลเอกสารที่ไดรวบรวมไวนี้  เพื่อการขยายผลใหเกิดการเรียนรู  
รวมถึงการสืบคนขอมูลที่อาจจะมีรายละเอียดมากข้ึน   

 2.การแกปญหาที่อยูอาศัยและที่ทํากินของชุมชนชาวเลราไวย (ชาวเลโดยรวม) สามารถใช
นโยบายที่มีอยูได (มติ ครม.2553) โยการบูรณาการระหวางองคกรที่มีสวนเก่ียวของกับการแกปญหากลุม
ชาติพันธุชาวเล 

 3.การศึกษาและการแกปญหาตองใหความสนใจตอรากเหงาวัฒนธรรมของชาวเลราไวย (รวมถึง
ชาวเลในอันดามัน) ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาและการแกปญหาตอเนื่องจากการวิจัยชิ้นนี้ 

 4.การแกปญหาและกระบวนการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย  หากถึงในทายที่สุดมีการเพิก
ถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากเอกชนเปนรูปธรรม  การรักษาและดํารงอยูสําหรับชาวเลราไวยที่องคกรตางๆ
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ตองพิจารณารวมกัน คือ แนวของสิทธิรวมของชนชน หรือนโยบายโฉนดชุมชนที่มีอยูในปจจุบัน  ที่สามารถ
รักษาพื้นที่สุดทายของชาวเลราไวยไวไดบนฐานความเปนพื้นที่ทองคําสําหรับเมืองทองเที่ยว  

 5.การนําเสนอขอมูลจากงานวิจัย (รวมถึงตองเก็บเพิ่มเติม) เพื่อการฟองศาลปกครอง  จะคองมี
ความรัดกุมและมีหลักฐานอางอิงไดชัดเจนตามที่ไดนําเสนอในงานวิจัยนี้ที่มีการบูรณาการการทํางาน
รวมกัน 
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เอกสารอางอิง 

โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) .2556. ชาวเล : รายงานการศึกษาเบ้ืองตนทางดานมานษุยวิทยา
วัฒนธรรม. กองโบราณคดี  กรมศิลปากร 

เมธิรา  ไกรนที. 2552. พัฒนาการของการต้ังถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโวยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศ
วัฒนธรรม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม (สหสาขาวิชา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อคิน  รพีพัฒน และคณะ. 2557  รายงานวิจัยกระบวนการยุติธรรม คลายปม “คดีที่ดินคนจน” กรุงเทพฯ : 
อัพทรูยู ครีเอทนิว จํากัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ .http://www2.oae.go.th/EVA/download/Plan/Summary 
Plan11_thai 

การกําหนดแนวเขตทางทะเล http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml 
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ภาคผนวก 

รายชื่อผูใหขอมูลหลัก 

  1. นายหวิน  หาดทรายทอง  อายุ  80  ป  บานเลขที่ 59 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
2. นายเฉง  บางจาก อายุ  77  ป  บานเลขที่ 114 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
3. นายหนัง  มิเด็น อายุ  75 ป  บานเลขที่ 120 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
4. นางอาปง  ทะเลรุงโรจน  อายุ  80  ป บานเลขที่ 170 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
5. นางกะเจะ  มิเด็น  อายุ  77  ป  บานเลขที่ 129 หมู ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
6. นางจิ  หยังปาน  อายุ  77  ป  บานเลขที่ 57 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
7. นางปราณี  พลรบ  อายุ  79  ป  บานเลขที่ 38 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
8. นางแมะฉ้ิน  ประมงกิจ  อายุ  70  ป  บานเลขที่ 108 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
9. นางตอย กระแสชลธาร  อายุ  70  ป  บานเลขที่ 169 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
10. นางจิมิ  (ไมมีนามสกุล)  อายุ  61  ป บานเลขที่ 121 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
11. นางหยา  มิเด็น  อายุ  73  ป  บานเลขที่ 120 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
12. นายหริ  ฟองสายธาร  อายุ  73  ป  บานเลขที่ 117 หมู 2 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

หนวยงานที่ทํางานและรวมเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 
 

1. กรมศิลปากร  โดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สํานักงานที่  15   
2. สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต   
3. สํานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)  โดย  ดร.วณี  ปนประทีป   
4.วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต   
5.มูลนิธิชุมชนไท  โดยนางปรีดา คงแปน   
6. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม  หรือ P-Move  โดยนายจํานง จิตรนิรัตน   
7. เครือขายสิทธิคนจนพัฒนา 
8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI 
9. กรมคุมครองสิทธิ และ 
10. คณะกรรมการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัย  ที่ทํากินและพื้นที่ทางจิต

วิญญาณของชาวเล  โดยมพลเอก สุรินทร  พิกุลทอง  เปนประธาน 
11.สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ดร.นฤมล  อรุโณทัย   
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ประวัติทีมวิจยั 

1. นายสนิท แซชั่ว  เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2519 

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

ตําแหนง คณะกรรมการแกไขปญหาความม่ันคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทํา
กินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล 

โทรศัพท  08 - 0521- 1558  

2. นายนิรันดร หยังปาน เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 

    วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

ตําแหนง คณะกรรมการแกไขปญหาความม่ันคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทิน
และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล 

โทรศัพท.  08 - 3596 – 5420 

3. นายศักด์ิชัย จลุทั้งสี่  เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2524 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร 
เหนือ 

โทรศัพท. 08 - 3102 - 0300 

4. นายชนะ หาดทรายทอง เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2512 

    วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

    โทรศัพท. 09 - 9753 - 7508 

5. นางสาววีรวรรณ หาดทรายทอง เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2525  

     วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
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6. นายบัญชา หาดทรายทอง เกิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 3  

ตําแหนง คณะกรรมการแกไขปญหาความม่ันคงในที่อยูอาศัย พื้นที่ทํา
กินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล 

โทรศัพท. 08 – 1415 – 4156 

7. นายชาญวิทย สายวัน เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 

    วุฒิการศึกษา อนุปริญญา 

    ตําแหนง ปฏิบัติการชุมชน มูลนิธิชุมชนไท 

    โทรศัพท. 0869138933 

 

 
 


	1
	2
	3

