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ทรัพยากรทะเลและชายฝงเปนทรัพยากรธรรมชาตทิี่กําลังถูกกระแสการพัฒนาในระบบ
โลกาภิวัตนตคีาใหกลายเปนปจจัยหนึ่งของการเพิ่มการผลิต การสรางรายไดประชาชาตทิิศทางการ
พัฒนาประเทศซ่ึงสงเสริมการขยายกิจการประมงเพ่ิมปริมาณจับสัตวน้ําจํานวนมากเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ทางการประมงสําหรับสงเปนสินคาสงออก ทําใหประเทศไทยกลายเปนหน่ึงในผูนําอันดับตนของการ
สงออกดานการประมงโลก เทคโนโลยแีละเครื่องมือการประมงแบบทันสมัยไดถกูนํามาใช มีการ
ลงทุนจากกลุมทุนทํากิจกรรมเปนเจาของกิจการประมง โดยใชเคร่ืองมือประมงที่สามารถตักตวงเอา
ทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนมหาศาลมาไดอยางมีประสิทธภิาพ ผลที่เกิดคือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทะเลและชายฝง ซึ่งสรางผลกระทบตอชมุชนประมงพื้นบานในทุกดานทั้งในวิถีการผลิต 
ชีวติความเปนอยู วัฒนธรรมของชุมชน ความม่ันคงทางอาหาร ความม่ันคงในอาชีพ ความม่ันคงและ
หลักประกันการดํารงความเปนชุมชน 

ขณะเดียวกันจากรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทยประจําป พ.ศ. 2549 ระบวุาปะการังที่
ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลอันดามันมากกวารอยละ 80 และปะการังฝงอาวไทยมากกวารอยละ 50 อยูใน
สภาพปานกลางถึงเสื่อมโทรมมากและมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมอยางตอเน่ือง อันเนื่องมาจาก
นโยบายดานการทองเท่ียวที่รัฐบาลมองวาเปนกิจกรรมที่สรางกําไรและนําเงินตราเขาสูประเทศไทย
ไดอยางตอเน่ือง นอกจากนี้รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทยประจําป พ.ศ. 2549 ไดระบุวา พ้ืนที่
ชุมนํ้าชายฝงทะเลของประเทศไทยหลายแหงซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  20,185 ตารางกิโลเมตร 
ไดรับการคุกคามจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาการทองเท่ียว 
การพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน ขณะที่ปาชายเลนที่เคยอุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไปตามแนว
ชายฝง ในป พ.ศ. 2504 กวา 2.22 ลานไร พบวาในป พ.ศ. 2547 มีพ้ืนที่ปาชายเลนเหลือประมาณ 
1.49 ลานไร เน่ืองมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วจนทําใหปาชายแลนหลายแหงถูกทาํลาย แลวทดแทน
ดวยการถมดินปรับพื้นที่เปนเขตอุตสาหกรรม แหลงชุมชน นากุง และอ่ืนๆ  
 
ชุมชนประมงพ้ืนบานในกระแสการพฒันาประเทศไทย 

ประเทศไทยมจัีงหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล 23 จังหวัด รวมความยาว 2,614 กิโลเมตร โดยสวน
ใหญเปนพ้ืนทีช่ายฝงในภาคใตทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน ความยาว 1,672 กิโลเมตร ซึ่งพ้ืนที่
ชายฝงเหลาน้ีเปนที่อยูอาศยัของชุมชนประมง โดยเฉพาะชุมชนชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมง
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1ขนาดเล็ก  ที่มีชีวิตพ่ึงพาอยูกับทรัพยากรชายฝงและทะเล และเปนกลุมคนอีกกลุมหน่ึงที่เผชิญหนา
กับกระแสการพัฒนาของประเทศที่มุงขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ถูกนํามาใชเปนปจจัยสรางความแข็งแกรงกับเศรษฐกจิระดับมหาภาค ผลที่เกิดขึ้นคือความเสื่อม
โทรมของทรัพยากร ทําใหชาวประมงพื้นบานที่เปนคนสวนใหญในภาคการประมงซึ่งวิถีชวีติพ่ึงพา
อาศัยทรัพยากรทะเลและชายฝงเปนทั้งแหลงทํามากิน แหลงที่อยูอาศัย ตองเผชิญกับปญหาท่ีไม
สามารถมีหลักประกันความม่ันคงของอาหารและรายไดจากการจับสัตวน้ําดวยกาํลังทุนและเครื่องมือ
ที่จับได เน่ืองจากการทําการประมงที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประมงพาณิชยซึ่งใชเคร่ืองมือ
ประเภททําลายลาง ขณะทีพ้ื่นที่ปาชายเลนซึ่งเปนแหลงเพาะพันธและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําก็ถูกบุก
รุกทําลายเพื่อทําเปนพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา ทั้งการเลีย้งกุง เลี้ยงปลาที่กอใหเกิดปญหา นอกจาก
ทําลายระบบนิเวศนแลวยังกอใหเกิดมลภาวะจากเศษอาหารและสารเคมีที่ตกคาง พ้ืนที่สาธารณะ
ชายฝงถูกบุกรุกจับจองเพ่ือสรางที่พักรองรับนักทองเท่ียวจากนโยบายการทองเท่ียวที่ขยายตวั
เติบโตอยางรวดเร็ว 

ครอบครัวชาวประมงพื้นบาน ซึ่งมีทุนและเขาถึงโอกาสตางๆ นอยอยูแลว จึงตกอยูในภาวะ
เปนผูรับผลพวงจากทิศทางและกระแสการาพัฒนาที่พวกตนไมไดมีสวนรับรู รวมคิด และรวม
ตัดสินใจ แตกลับตองแบกรับภาระเพิ่มขึน้จากคาใชจายที่สูงขึ้นทั้ง คาอาหาร คาเครื่องอุปโภคและ
บริโภค คาเลี้ยงดูและเลาเรียนบุตร ทําใหครอบครัวของชาวประมงพื้นบานสวนใหญมีสภาพการทํา
มาหากินและชีวติที่ขัดสน วิถีชวีติปรับเปลี่ยนจากที่เคยอยูดีกินดีเขาสูเสนทางความยากจน ซ้ําราย
ยิ่งกวาน้ันหมูบานประมงพื้นบานจํานวนหนึ่งตองถูกโยกยาย ทําการประมงตอไปไมไดจากโครงการ
พัฒนาขนาดใหญที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองกระแสทุน อุตสาหกรรม ตลาดการคาเสร ี โดยเฉพาะ
ภาคใตและภาคตะวันออกซ่ึงเปนพ้ืนที่ติดชายทะเล ซึ่งโครงการตางๆเหลาน้ีเกิดขึน้โดยไมมีธรรมภิ
บาล สงผลกระทบตอวิถชีีวติ เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมของชุมชน ความไมม่ันคงในการดําเนิน
ชีวติตามปกตสิุข กอใหชุมชนประมงพื้นบานเผชิญความยากลําบาก 
 

                                                 
1 สมาพันธประมงพ้ืนบานภาคใต (2549) ไดใหนิยามของ ชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็ก ไววา หมายถึง ชาวประมงที่มี
ทั้งใชเรือและไมใชเรือหากินตามแนวชายฝงทะเล หากใชเรือก็จะเปนเรือหางยาว หัวโทง หรือเรือกอและ เรือทายตัด ตั้งแตไมมี
เคร่ืองยนตจนถึงมีเคร่ืองยนต และใชเคร่ืองมือประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะเรียบงาย ไมซับซอนสามารถเลือกจับสัตวนํ้าไดเฉพาะ
ชนิด เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ ฯลฯ ชาวประมงพื้นบานจึงจําแนกได เปน 3 ประเภทคือ 1) 
ชาวประมงที่ไมมีเรือและเคร่ืองยนต ชาวประมงประเภทนี้จะใชความสามารถที่ตัวเองมีอยูและใชเคร่ืองมือแบบงาย ๆ หากินอยูตามริม
ฝงทะเลหรือริมคลอง 2) ชาวประมงที่มีเรือแตไมมีเคร่ืองยนต จะหากินอยูตามแนวปาชายเลน ใชเคร่ืองมือแบบเรียบงาย เชน ใชแรว
จับปู และ 3) ชาวประมงที่มีเรือและเคร่ืองยนต มีขนาดความยาวเรือไมเกิน 10 เมตร เคร่ืองยนตที่ใชมีกําลังไมเกิน 30 แรงมาหากิน
หางจากฝงไมเกิน 7 กิโลเมตร เรือที่ใชจะมีความแตกตางกันออกไปตามพื้นที่ เชน ฝงทะเลอันดามันจะใชเรือหัวโทง ฝงอาวไทยใชเรือ
กอและ เรือทายตัด 
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ผูหญิงประมงพื้นบานกับปญหาที่เผชญิ 
 
“มาวันน้ีความอุดมสมบูรณ และความงดงามของทองทะเลอันเปนทีร่ักและหวงแหนของเรา

เปลี่ยนไปเสียแลว... เปลี่ยน ไปนับแตมีการเรงการพัฒนาประเทศ โดยไมคํานึงถึงคุณคาความอุดม
สมบูรณในทะเลบานเราเอง ลืมคุณคาภูมิปญญาในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูของผูหญิงที่
ผูกพันใกลชิดกับการใชทรพัยากรอยาง รูคุณคา เพ่ือเปนอาหารและรักษาไวใหลูกหลานไดมีอาหาร
อุดมสมบูรณ มายาคติทางตัวเลขเศรษฐกิจที่สวยหรคูรอบงําใหใครตอใครเชื่อวาทุกลมหายใจ เขา
ออกตองผลิตเพ่ือขาย เพ่ือเงินตรา สรางภาระกดดันใหผูหญิงในชุมชนประมงอยางเรายิ่งนัก  

ยิ่ง ทะเลเสื่อมโทรมลงเทาใด การทํามาหากินยอมฝดเคืองมากเทาน้ัน ผูหญิงซึ่งเปนผูหา
อาหารเลี้ยงดูครอบครัวและเปนผูจัดการคาใชจายภายใน บาน ก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อย ตองทํางานหนัก
และกดดันมากขึ้นเทาน้ัน  มา ถึงวันนี้ พวกเราจะตองรบัภาระเพิ่มขึน้จากภาระเดิมที่มีอยูมากมายอยู
แลว พวกเราไมเพียงแตตองทํางานบาน เรายังตองทาํงานหารายไดเพ่ิมใหกับครอบครัว หลายคน
ตองออกหางานรับจางนอกบานทําเพ่ิมมากขึ้น มีเวลาอยูบานและดูแลลูกนอยลง บางครอบครัวสามี
ไปทํางานรับจางตางจังหวัดทิ้งใหผูหญิงอยูบานเลี้ยงลูก ตามลําพัง 

เม่ือ ใครตอใครตางมองคุณคาของทรัพยากรเปนมูลคาเงินตรา จึงทําใหทองทะเลทีเ่คยอุดม
ตองถูกขูดรีดและกระทําชําเรา และผูที่เอาไปขายก็คือผูที่เขาถึงทรัพยากรดวยอํานาจทุนมากกวา  

ที่ นาเศราไปกวาน้ันคือ ผูเขาถึงดวยอํานาจทุนเหลาน้ันไมไดคํานึงถึงความยั่งยนื ในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอันเปนของพวกเราทกุคนแมแตนอย 

สําหรับพวกเรา - สตรี ชาวประมงพื้นบานภาคใต เรามีชีวติอยูกับทะเล ทะเลไมใชเพียง
สถานที่ทองเที่ยว ไมใชเพียงเปนแหลงอาหารของพวกเรา แตเรารักทะเลเชนทีเ่รารักครอบครัวของ
เรา เราอยูในครัวเรารูวาอาหารทุกคําที่เลีย้งดูเราและครอบครัวมาจากทะเลอัน เปนถิ่นฐานทํากิน” 

 

Declaration of Southern Female Fisherfolk Network 2 

                                                 
2 การประกาศเปนเครือขายสตรีประมงพื้นบาน เกิดข้ึนจากผูหญิงแตละหมูบานที่อาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลและลุมนํ้าของประเทศ
ไทย อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการทํามาหากิน มีการรวมตัวกันอยูแลวในระดับหมูบาน ทั้งเพื่อทําอาชีพเสริม ทํากิจกรรมรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทํากิจกรรมสาธารณะในชุมชน ไดมารวมตัวกันในงานสมัชชาชาวประมงพื้นบานภาคใต ณ โรงเรียน
วีรสตรีอนุสรณ บานปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 8-10 ตุลาคม 2551 โดยกลุมผูหญิงจากแตละจังหวัดไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณชีวิตระหวางกัน พบวาสถานการณการพัฒนาประเทศในปจจุบันสรางปญหาใหแกผูหญิงจากแตละหมูบานคลายคลึงกัน 
ทั้งเร่ืองความเส่ือมโทรมของทรัพยากร การทํามาหากินฝดเคือง ภาวะความกดดัน เหน็ดเหน่ือย ปญหาสุขภาพและการเลีย้งดูบุตร
ธิดา การรวมตัวกันทํากิจกรรมในระดับหมูบานอาจชวยบรรเทาปญหาไดระดับหน่ึง ทวาเม่ือผูหญิงไดมีโอกาสรวมตัวกันเปนเครือขาย
ทั้งเพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกัน การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การทํามาหากิน จะเปนพลังสําคัญที่เชื่อมรอยผูหญิงจาก
ระดับหมูบานข้ึนมาถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป ผูหญิงจะเปนพลังสําคัญในการปกปองสิทธิชุมชนและสิทธิผูหญิงในการมี
วิถีชีวิตที่ม่ันคงและเปนสุข 
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สถานการณปญหาที่ชุมชนประมงพื้นบานเผชิญสงผลให “ผูหญิง” เปนผูที่ไดรบัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่ผูหญิงเองเขาไมถึงขอมูลและไมมีโอกาสรวมคิด รวมตัดสินใจ อันเนื่องมาจาก
การปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการใชทุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการเพิ่มผลผลติ ซึ่งสงผลกระทบไมเพียงแตเสถยีรภาพและความ
เปนอยูของชุมชนชายฝง หากรวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียคุณคาดานสังคม วฒันธรรม และองค
ความรู รวมทั้งทําใหผูหญงิไดรับแรงกดดันนอกจากเพ่ิมภาระที่มีอยูเดิมแลว ยงัทําใหขาดโอกาสใน
การพัฒนาตัวเอง และการรวมพัฒนาสังคมอยางสรางสรรคใหฐานพลเมือง 

ในสังคมไทย แมนจะมีการปฏิรูปแนวคดิการพัฒนา สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
ของผูคนทั้งหญิงและชาย สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งกระจาย
อํานาจ หากแตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งทรัพยากรทะเลและชายฝง ยังคงอยู
ภายใตอํานาจการจัดการบริหารจัดการของหนวยงานรฐั ผานกฎหมายตางๆ ซึ่งถกูใชเปนเคร่ืองมือ
สําหรับการบริหาร แมนวาในรัฐธรรมนูญของไทยป 2551 จะไดรับรองสิทธิชุมชน และการเขารวม
ของชุมชนในการเขาถึงการใช การจัดการ รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ หากแตสาระ
ตางๆ ที่ถูกกําหนดไว ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศ และสาระใน
รัฐธรรมนูญยังคงเปนเพียงขอรับรองที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งคงไมมีผลในทางปฏิบัติ การบริหาร
จัดการทรัพยากรยังคงถูกผูกขาดอยูไมมีผลในทางปฏบิัติ การบริหารจัดการทรัพยากรยังคงถูก
ผูกขาดอยูภายใตอํานาจรัฐที่บริหารจัดการโดยไมมีธรรมาภิบาล 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละความเดือนรอนที่พ่ีนองชาวประมงพืน้บานได
ประสบ นํามาสูขอสรุปบทเรียนวาปญหาจะแกไดใชวาจะตองคอยใหรัฐหรือคนอื่นมาดําเนินการให 
ไมมีเวลาตอไปแลวที่จะรอคอย ถึงเวลาแลวทีช่าวประมงพื้นบานจะตองลุกขึ้นมาตอสูพิทักษสทิธิของ
ตนเอง สิทธิของชุมชนในการเขาถึงและมีบทบาทนําสูการแกไขปญหาและกําหนดทิศทางพัฒนา
ฟนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝง ในทิศทางที่จะสรางหลักประกันการกลับคืนมาซึ่งความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่รัฐไมสามารถจะผูกขาดอํานาจและดําเนินการโดยไม
คํานึงถึงความสูญเสีย ความเสียหาย และปญหาที่ไดเกิดขึ้นมาแลวและอาจจะเกิดขึ้นตอไป หาก
ประชาชนไมลุกขึ้นมาทวงถามความชอบธรรมและปฏิบัติการพิทักษสิทธิของชุมชนตนเอง 
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ผูหญิงขับเคลื่อนพิทักษสทิธิตนเอง และสิทธิชุมชน 
 
“ปญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาแทที่จริง เปนปญหาทีเ่กิดขึ้นกับเราเองดวย จะ

มีก็แตพวกเรานี้แหละที่จะฟนฟูทะเลสาบใหคืนชีพคืนชวีิตกลับมา จะรอใหใครมาจัดการแกไขปญหา
ก็คงจะไมไดแลว เพราะที่ผานมาพวกเรามีบทเรียนเพียงพอวา เม่ือพวกเราไมไดเขาไปรับรู ไมไดเขา
ไปรวมตัดสินใจโครงการตางๆ ที่เกิดขึน้ในทะเลสาบสงขลา ผลคือโครงการเหลาน้ันลวนนาํความ
เสื่อมโทรมมาใหทะเลสาบ และสงผลกระทบตอตัวเรา ครอบครัวและชุมชนของเรา 

ชีวติเราจะมีหลักประกันอาหารและรายได ชุมชนจะเปนสุข รมเย็น ม่ันคงก็ตอเม่ือพวกเรา
สามารถรวมกนัฟนทะเลสาบ” 

3 น.ส.สุภาภรณ พรรณราย
 
ทามกลางสถานการณที่ผูคนสวนใหญของประเทศยังถกูลิดรอนสิทธ ิ จากขอจํากัดตาม

กฎหมายและระบบการบรหิารจัดการของหนวยงานรัฐที่ลิดรอนสิทธชิุมชนในการเขาถึงทรัพยากร 
การใชการจัดการชุมชนทองถิ่นในหลายพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา4 ไดขับเคลื่อนพิทักษสิทธิในการ
พัฒนาของตนกลับคืนมา และสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ชุมชนชาวประมงพื้นบานซึ่ง
อาศัยทะเลสาบสงขลาเปนแหลงทํากินไดลุกขึ้นมาพิทักษ ฟนฟู และปกปองทะเลสาบดวยตนเอง 
ภายใตการรวมกลุมกันในนาม “สมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา”5การทํางานของสมาพันธฯ 
ใหความสําคญักับการแกปญหาทะเลสาบจากระดับชมุชน ใหชุมชนเขาใจ ตระหนักในสิทธทิีพ่ึ่งมีพ่ึง
ไดรับในฐานพลเมือง อีกทั้งไดตระหนกัในความสําคญัที่ชุมชนตองผนึกกําลังดําเนินการแกไขปญหา
ที่คืบคลานเขามาในพื้นที่ของเขาและในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา รวมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและการฟนฟู 

การทํางานนอกเหนือจากการออกมาทํางานของสมาชิกฝายชายแลว สมาพันธฯ ที่แมน
สมาชิกสวนใหญเปนผูชาย แตเห็นความสําคัญวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จะตองดําเนินการไปพรอมกันทั้งผูหญิงและผูชาย เน่ืองจากหญิงและชายตางมีมุมมองและหลักการ
ทํางานที่เอ้ือประโยชนตอกนัซ่ึงเปนจะผลดีตอการทํางานขับเคลื่อนพิทักษสิทธิของชุมชน จึงไดให
ความสําคัญจัดโอกาสสรางเง่ือนไขใหผูหญิงไดรวมตัวมีกิจกรรมการศึกษาวิจัย เรียนรูการประชุม

                                                 
3 ประธานเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา, สัมภาษณ  เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2551 
4 ทะเลสาบสงขลาตั้งอยูตอนกลางบนชายฝงทางตะวันออกของภาคใตของประเทศไทย เปนทะเลสาบที่มีพัฒนาการตอเน่ืองควบคูกับ
ชุมชนแถบน้ีมายาวนาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดของประเทศไทย คือ   1) จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) จังหวัดพัทลุง และ 3) จังหวัด
สงขลา ทะเลสาบมีลักษณะพิเศษเพราะมีระดับความเค็มของนํ้า 3 ระดับ คือทั้งนํ้าเค็ม นํ้ากรอย และน้ําจืด นับเปนทะเลสาบขนาด
ใหญแหงหน่ึงของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต มีพื้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 616,750 ไร) 
5 สมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา คือ การรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบานในพื้น  5 ชมรม รอบทะเลสาบสงขลา ซ่ึง
ประกอบดวย  ชมรมชาวประมงทะเลสาบสงขลาตอนลาง   ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอสทิงพระ  ชมรมชาวประมงทะเลสาบ
อําเภอปากพะยูน  ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอเขาชัยสน - บางแกว  ชมรมชาวประมงรักษทะเลนอย เพื่อรวมมือกันฟนฟู 
อนุรักษ และพิทักษทะเลสาบสงขลา 
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แลกเปลีย่น และไดรับบทบาททํางานในสมาพันธฯ รวมทั้งมีการขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมของกลุม
สตรีเอง การดําเนินการของสมาพันธฯ ประสบความสําเร็จในอีกระดับเม่ือสามารถทําใหกลุมสตรีใน
ชุมชนประมงพื้นบานหลายหมูบานรวมตวักันจัดตั้งขึ้นเปน “เครือขายสตรีรอบทะเลสาบ
สงขลา”6 ซึ่งสงผลทําใหชุมชนชาวประมงพื้นบานรอบทะเลสาบมีความเขมแข็ง สรางรูปธรรม
ขับเคลื่อนจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่รอบทะเลสาบ 

                                                

การขับเคลื่อนที่ชาวประมงพื้นบานทั้งหญิงและชายในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาไดดําเนินการ
รวมกัน เปนอันดับแรกการเพ่ือเรียกรองสิทธิในการเขาถึงและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรใน
พ้ืนที่ คือ การกําหนดพื้นที่สําหรับเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา โดย การจัดทําเขตอนุรักษพืชพันธสัตว
น้ําและการปลอยพันธสัตวน้าํในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา แนวคิดน้ีเปนแนวคิดพ้ืนฐานงายๆ ภายใต
เจตนารมณที่ตองการพ้ืนฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมใหกับมาอุดมสมบูรณ เพ่ือใหมีแหลงอาหาร แหลง
รายได เพ่ือสรางความม่ันคงและสรางหลักประกันทางดานอาหารใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 
กิจกรรมเหลาน้ีเนนการเสริมสรางความรวมมือจากหลายฝาย แมในระยะตนของการปฏิบัติการจะมี
เพียงชาวประมงพื้นบานที่เปนผูดําเนินการหลัก แตเม่ือผานไป 15 ป ผลของความตั้งใจจรงิ และ
ความมุงม่ันในการปฏิบัติการอยางตอเน่ืองของชาวประมงพื้นบานทะเลสาบสงขลา จึงจะเปนที่รับรู
กันวาทะเลสาบฟนฟูไดจริง เม่ือมีรูปธรรมและเห็นผลของความสําเร็จที่ชัดเจน หนวยงานภาครัฐที่
เก่ียวของ เชน กรมประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ได
เขารวมกระบวนการฟนฟู อนุรักษ และพิทักษทรัพยากรกับชุมชนประมงพื้นบานในพื้นทีทะเลสาบ
สงขลา พรอมทั้งเอ้ืออํานวยความสะดวกทั้งดานเครื่องมือ งบประมาณ และปฏิบัติการกับชมุชน
ประมงพื้นบานในการจัดการทรัพยากรในทะเลสาบรวมกัน จนกระท่ังนําไปสูแนวคิดในการจัดทํา
ขอบัญญัตใินระดับทองถิ่นเก่ียวกับการจัดการแนวเขตอนุรักษพืชพนัธสัตวน้ําอยางมีสวนรวม เพ่ือ
สรางหลักประกันการเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมของชุมชนประมงพื้นบานในการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 

จากรูปธรรมดังกลาวสะทอนในหลายแงมุมเก่ียวกับการพัฒนาวา กระบวนการพัฒนาที่ดี
จะตองเกิดขึ้นจาก “จิตสํานึก” ของคนสวนใหญอยางแทจริง นั้นคือ จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู 
พิทักษทรัพยากรธรรมชาต ิ นอกจากนี้ทุกฝายที่เก่ียวของจะตองมีการตั้งเปาหมายรวมกันเพือ่จะได
ไปใหถึงเปาหมายน้ัน ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูในกระบวนการทํางานของชุมชนที่มีจิตสํานึกจริงๆ 
และถือเปนบทเรียนที่ดีที่นาํไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาประเทศตอไป 

 
 

  

 
6เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา เปนพัฒนาการอีกกาวของกลุมผูหญิงที่ทํางานอยูรอบลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาที่ไดมีการรวมตัวกัน
เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 เพื่อทํางานดานการฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสราง
หลักประกันความม่ันคงในการเขาถึงทรัพยากรของชาวประมงพื้นบาน 
 

 - 6 - 



 - 7 - 

เอกสารอางอิง  
 
คณะทํางานผูหญิงกับโลกาภิวัตน. (2547). การพัฒนากระแสโลกาภิวัตน: ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

กับผลกระทบตอผูหญิง. http://www.thaico.net/b_thaiact/rf_gen.htm  
สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต. (2549) ขอเสนอปรับปรุงนโยบายฐานทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงและแกไขปญหาชาวประมงพ้ืนบานภาคใต : ชาวประมงพื้นบานเราคอืใคร. 
(อัดสําเนา) 

สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต. (2550).  สถานการณการละเมิดสิทธิในชุมชนชาวประมง
พื้นบาน พ.ศ.2549. : http://www.thaifisherfolk.com/?q=node/70 . 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549. รายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.. 
กรุงเทพมหานคร 

อํารอน ปะดุกา และ เบญจวรรณ เพ็งหนู (บรรณาธิการ)  (2550). ผูหญิงกับการจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลสาบสงขลา. เครือขายสตรีรอบทะเลสาบและโครงการการจัดการทรัพยากร
ชายฝงภาคใต (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน). 

เครือขายสตรชีาวประมงพืน้บาน. (2551). คําประกาศเจตนารมณเครือขายสตรีประมงพ้ืนบาน
ภาคใต. ประกาศ ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ บานปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในงานสมัชชา
ชาวประมงพืน้บานภาคใต วันที่ 9 ตุลาคม 2551 

 
 
 
 

 

http://www.thaico.net/b_thaiact/rf_gen.htm
http://www.thaifisherfolk.com/?q=node/70

