
สถานการณการละเมิดสทิธิในชมุชนชาวประมงพืน้บาน 
 
ชุมชนชาวประมงพื้นบานและชุมชนชายฝงถูกละเมิดสิทธิในมิติตางๆ  
 ๑)  สิทธิในการทําการประมงอยางย่ังยืน ไดถูกทาทายและทําลายลงอยางหนักหนวงและตอเนื่องตลอด
ระยะเวลากวาส่ีสิบปที่ผานมา ผานปรากฏการณการใชเคร่ืองมือที่ทันสมัยกวา ขนาดใหญกวา และมีประสิทธิภาพในการ
ทําลายมากกวา ไดแก เคร่ืองมืออวนรุน อวนลาก และเรือปนไฟจับปลากะตัก เปนตน ตลอดจนรูปแบบการจัดการสิทธิ
เหนือทรัพยากรรูปแบบใหม เชน กรณี โครงการพัฒนาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศหรือซีฟูดแบงก (Sea Food 
Bank) ที่เนนใหสิทธิการใชประโยชนในพื้นที่ทะเลแกชาวประมงจํานวนหน่ึงใหสามารถเขาถึงแหลงทุนดวยการแปลง
สินทรัพยเปนทุน (Assets Capitalization)  
 ๒)  สิทธิของชาวประมงพ้ืนบานที่จะเลือกใชชีวิตพอเพียงอยูกับทรัพยากรธรรมชาติชายฝง ถูกกระทบ
จากการใหสัมปทานปาชายเลนเพื่อเผาถานขาย, การสงเสริมการเพาะเล้ียงกุงบริเวณริมชายฝง, ทําใหปาชายเลนเสีย
หายไปกวาหนึ่งลานไร ภายในรอบ ๓๐ ป ชุมชนชาวประมงพื้นบานตองสูญเสียแหลงอาชีพ แหลงอาหารไปอยางส้ินเชิง 
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐตาง เชน การพัฒนาทาเรือ-รองน้ําลึก,การสรางเขื่อนกันคล่ืน ทําใหฐานทรัพยากรใน
ทะเลเปล่ียนแปลงสภาพ ไมสามารถประกอบอาชีพไดเชนเดิม  
 ๓)  สิทธิของชาวประมงที่จะมีที่อยูอาศัย เลือกถ่ินที่ต้ังเสาเรือน ตลอดจนการปกหลักต้ังทับพักพิงเพื่อ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบานที่ดําเนินสืบเนื่องมานับรอยๆป ถูกระเบียบกติกาของรัฐตีตราวาเปนส่ิงผิด โดยอํานาจของ
กฎหมายอุทยานแหงชาติ, กฎหมายปาสงวนแหงชาติ, และการใหเอกสารสิทธิเหนือที่ดิน ทั้งๆที่กฎเกณฑเหลานี้เพ่ิงเกิดขึ้น
ในหาสิบปนี้เทานั้น เกิดกรณีนายทุนอางเปนเจาของที่ดิน ทั้งที่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดินและใชอํานาจอิทธิพลออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบ จนถึงขั้นหลอกลวงฉอโกงท่ีดิน ดําเนินการขับไลชุมชนออกจากที่ดินที่อยูอาศัยของตนจํานวนมาก 
นอกจากนั้นสิทธิในทรัพยากรที่ดินแบบปจเจก กอใหเกิดกระบวนการธุรกิจท่ีดิน-ซื้อขายท่ีดินทั้งที่ไมไดทําการผลิตจริง ทํา
ใหที่ดินหลุดไปจากมือของชุมชนชาวประมง 
 ๔)  สิทธิของชุมชนชาวประมงที่จะใชชายหาด ปาสันทรายและปาชายหาดในหมูบาน อันเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต การดํารงชีพ-ประกอบสัมมาอาชีพ ถูกกระทบและละเมิด ดวยรูปแบบสิทธิเหนือที่ดินของปจเจกบุคคล, การใช
พื้นที่ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม, การพัฒนาแหลงทองเที่ยว, การสรางทาเทียบเรือน้ําลึก เปนตน 
 ๕) สิทธิการกําหนดทิศทางพัฒนาในทองถ่ินและการกําหนดนโยบายทรัพยากรประมง และทรัพยากรชายฝง 
ชุมชนชาวประมงไมไดรับขอมูลขาวสารที่แทจริง ไมมีโอกาสไดคิดและแสดงความคิดเห็นในการมีสวนรวมใหความ
คิดเห็น และย่ิงไมมีสิทธิในขั้นตอนตัดสินใจใดๆ  
 การถูกละเมิดสิทธิ และภาวะการไมตระหนักถึงสิทธิของตนอยางแทจริงทําใหการใชชีวิตอยางพอเพียงดํารงชีวิต
บนฐานสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบาน ตองกลายเปนผูที่ตองมีชีวิตอยางยากไร ขาดแคลนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิต 
เพราะระบบสิทธิชุมชนถูกส่ันคลอนและทําลายลงดวยระบบสิทธิแบบใหม ที่นําพาความรํ่ารวยแบบกระจุกตัว ความ
ยากจนกระจายสูชุมชนชาวประมงคนเล็กคนนอย  
 



สิทธกิารต้ังถ่ินฐาน  “เสาเรือน” 
 
“ที่ดิน” ปญหาเชิงโครงสรางที่สําคัญตอความผาสุกของประชาชน ความซับซอนในกลไกท่ีเก่ียวของภายในของมันเอง โดย
มีกําหนดไวเปนนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและถูกนํามาใชเปนประเด็นหลักตอมาตรการหรือนโยบายใด ๆ เพื่อการพัฒนา
ประเทศในทุกรูปแบบ รายละเอียดมักวาดวย เร่ืองของการกระจุกตัวของที่ดิน การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดิน ระบบกรรมสิทธิ์
ในท่ีดิน  การใชที่ดินผิดประเภท รวมถึงขอพิพาทในที่ดินจากความตองการใชที่ดินตางกัน ซึ่งทั้งหมดน้ี คือความสัมพันธ
กับความม่ันคงในสิทธิการต้ังถ่ินฐานที่อยูอาศัยและสิทธิในการดํารงชีพของประชาชนอยางกวางขวาง 
 
โครงสรางนโยบายการจัดการที่ดินยังคงเปนแบบเดิมคือ อยูบนเงื่อนไขการเปล่ียนทรัพยากรสาธารณะใหเปนปจเจก ซึ่ง
กระทบตอความมั่นคงของระบบนิเวศนและฐานทรัพยากรของชุมชน    การบริหารที่ดินในเชิงเศรษฐกิจซ่ึงจะสงผลให
ปญหาที่ดินหลุดจากมือคนยากจน ไปกระจุกตัวที่กลุมทุนจึงมากขึ้น แมวาท่ีดินดังกลาวประชาชนสวนใหญไดครอบครอง
อยูกอนแลว แตไมมีกฎหมายรองรับสิทธิที่ตกทอดทางวัฒนธรรมหรือวิถีการดํารงชีพของภูมิปญญาทองถ่ิน  ประชาชนยัง
ขาดความรูสิทธิของตนเองและไมเขาใจในขบวนการแยงย้ือใชประโยชนในท่ีดินที่แยบยล รวมถึงไมมีอํานาจในการตอรอง
จึงตองสูญเสียท่ีดินไป 
 
ความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของกลุมธุรกิจจากนโยบายที่เรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองตอนโยบายและ
แผนพัฒนาตาง ๆ ทําใหสถานการณของทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนตามภูมินิเวศนตางๆ ของภาคใตไดรับผลกระทบ
อยางกวางขวาง ปญหาที่เก่ียวของกับ ทรัพยากรที่ดินที่สําคัญ คือการเกิดชองวางในการเขาถึง การใชประโยชน  การถือ
ครองในกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชนเกษตรกรรายยอยและชาวประมง กับกลุมนักธุรกิจ ทุน ที่ไมเทาเทียมกัน  เชน  การใหเชา
สัมปทานจากรัฐเพื่อทําเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแปลงใหญทับปญหาแนวเขตที่ทํากินของชุมชนทับซอนกับพื้นที่สาธารณะ  
เชน กรณีที่ดินวะกัฟ อ.จะนะ จ.สงขลา     กรณีผลกระทบจากรณีเขตอนุรักษทับที่ เชน บานเหาะบูโหลน  บานตะโละใส 
บานปากละงู  บานบอเจ็ดลูก จ.สตูล   หรือกรณีพื้นที่ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดินเอกชน ที่กวานซ้ือที่ดิน รวมถึง
กรณีผลกระทบหลักจากเกิดธรณีพิบัติ ที่ประชาชนผูเดือดรอนไมสามารถเขาไปปลูกบานอาศัยอยูที่เดิมได เน่ืองจาก
ซอนทับกับที่ดินของเอกชน นายทุน นักธุรกิจทองเที่ยว   เชน บานน้ําเค็ม ชุมชนทับตะวัน บานในไร จ.พังงาน เปนตน 
ประเด็นปญหาดังกลาวนี้กอใหเกิดความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐมาอยางตอเนื่อง 
 
กรณีของชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็กสวนใหญ เปนชุมชนท่ีอาศัยอยูตามริมชายฝงทะเลหรือตามริมคลอง
แมน้ําตาง ๆ มีทั้งใชเรือและไมไดใชเรือเปนพาหนะ แตหากินอยูตามแนวชายฝงทะเล วิถีการประกอบอาชีพเปนเร่ืองหลักท่ี
ชาวประมงใหความสําคัญ ดังนั้นการเลือกและตัดสินใจตั้งถ่ินฐานของชุมชนจึงตองอยูกับทะเลเปนหลัก ซึ่งแสดงความ
จํานงแนชัดถึงการพึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของทะเลเปนหลัก โดยมิไดใหความสําคัญกับเร่ือง
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เชนนั้น “ผืนดินริมทะเล” คือวิถีชีวิตที่สัมพันธและเก้ือกูลกับความเปนอยูของชาวประมงมาจากรุนสูรุน 
 
ภายหลังจากความตองการเพื่อใชประโยชนในท่ีดินริมชายฝงทะเลมีกระแสเพิ่มขึ้น หนวยงานภาครัฐเก่ียวของจึงไดมีการ
กําหนดมาตรการนโยบายวาดวย การประกาศท่ีชายทะเลเปนที่อนุรักษ การจัดระเบียบพื้นที่ชายทะเลและนโยบายจัดต้ัง
พื้นที่พิเศษ  โดยองคการบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงกลุมชุมชนชาวประมงที่ถูกระบุวาเปนผูบุกรุกท่ี



สาธารณะ  และมีสวนทําใหชายฝงทะเลเส่ือมโทรมพรอม โดยขาดดุลพินิจของการพิจารณาใหรอบคอบกอนดําเนินการ 
รวมถึงกระบวนการดําเนินงานภายใตกลไกการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอประชาชนในทุกดาน ยังคงถูกละเลย
หรือมองขามความสําคัญ โดยเฉพาะสิทธิในการตั้งถ่ินที่อยูอาศัยและความม่ันคงในกรรมสิทธิ์ที่ตนครอบครอง ซึ่งเปน
ประเด็นออนไหวและซับซอนเพราะเก่ียวของกับความการอยูดีมีสุข     
 
ขณะเดียวกันองคกรชุมชนในพื้นที่ปญหาตาง ๆ ไดเสนอแนวทางการแกไขที่เก่ียวของกับต้ังถ่ินฐานที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
จริง1 เชน การพัฒนามาตรฐานกลางใหเปนที่ยอมรับ การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม การเนนหลักฐานการใชประโยชน
อยูจริงหรือรองรอยทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการพิสูจนสิทธิแทนกลไกการดําเนินงานโดยชอบตามกฎหมายฝายเดียว
ของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ และการประกาศรับรองสิทธิในท่ีอยูอาศัยใหกับชุมชนชายฝงตางๆ ซึ่งมีอยูจํานวนมาก ซึ่งสิทธิ
เบ้ืองตนที่ควรมี  คือ  
1) สิทธิที่ใหเปนบุคคล  
2) สิทธิของสังคม ในกรณีที่ชุมชนไดต้ังหลักแหลงชัดเจนบนพื้นที่สาธารณะ   ควรรับรองสิทธิ  
    ใหชุมชนนั้น (ปจจุบันหลายหมูบานใหหลักการน้ี)รวมไปถึงที่ชายหาด  ชายฝงในหมูบานดวย  
3) สิทธิของสาธารณชนชาวไทยทั่วไป ที่สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ชายฝง  ชายหาดรวมกัน  ไมควรเปดใหธุรกิจ
ทองเที่ยวขนาดใหญจับจองชายหาดเปนที่สวนตัวของตนเองและแขกของตน 
 
ขั้นตอนดังกลาวนี้เปนการปฏิบัติการระดับฐานชุมชนท่ีอยูบนฐานความเชื่อม่ันรวมในการจัดการ   มีการผอนปรนและ
ยืดหยุนหนุนตอกัน    ความสัมพันธในเชิงนี้ มีขอดีที่สามารถเขาถึงประเด็นปญหาความตองการของกลุมชาวประมง
พื้นบาน  และองคกรเครือขายชาวประมงพื้นบานภาคใต ที่มีการขับเคล่ือนงานตอสาธารณะในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งผลที่เห็น
รูปธรรมคือการยกระดับองคกร ชุดองคความรูในระดับพื้นที่นั้น ๆ มาสูประเด็นสาธารณะและยังสามารถขยายผลสูการ
พัฒนาสังคมที่กวางขวางและลุมลึกย่ิงขึ้น       
 
การใหสิทธิที่จะ “มีโอกาสกําหนดเลือก” พื้นที่ที่เหมาะสมโดยใหผูมีสวนไดเสียไมรูสึกวาเปนเร่ืองท่ีใครมา “คุกคาม” หรือ 
“รุกราน” ซึ่งกันและกันความรุนแรงยอมคล่ีคลายลงได อาจนําไปสูการควบคุมวิธีการใชประโยชนในทรัพยากรฯโดยองค
รวม มีการแบงสรรขอบเขตภายในชุมชนโดยอาศัยภูมิปญญาที่เปนไปตามขนบธรรมเนียมด้ังเดิม การเสริมความม่ันคง
ใหกับชุมชนในถ่ินฐานเพื่อสรางความเปนเจาของรวมในการรักษาระบบนิเวศและในวันตอไปมันจะกลายเปนกฎกติกาใน
การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรฯของชุมชนน้ันๆไปพรอม  
 
การจัดระเบียบทางสังคมอาจไมจําเปนตองใชอํานาจหนาที่อยางทางการ ซึ่งคงเปนไปไมไดและไมมีประสิทธิผลกับ
สัมพันธภาพที่ดีงามในทุกประเด็น บางกรณีชุมชนสามารถทําอะไรเองไดมากมาย หนวยงานภาครัฐก็ไมควรไปทําส่ิงนั้นให
ซ้ําซอนแตควรสงเสริมใหเกิดการคิดที่รอบดานและสนับสนุนส่ิงที่ชุมชนน้ันๆ ทําไมได  
 
ส่ิงเหลานี้ทุกคนในสังคมทําไดต้ังแตวันนี้และตองทําในวันนี้..รอพรุงนี้ก็สายไปแลว 
                                                 
1
 สํานักงานกองเลขานุการสมาพันธชาวประมงพ้ืนบานภาคใต จ.ตรัง.ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการเมือง : ปญหาทะเลและขอเสนอของ
ชาวประมงพ้ืนบานภาคใต.2550 
 



สิทธิชุมชน สิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิและศักดิศรีของความเปนมนุษย 
  

ในปจจุบันนี้ กลุมชนตางๆ ในสังคมไทย ตางออกมาเรียกรองสิทธิกันมากมาย ไมวาจะเปนการเรียกรองสิทธิใน
ที่ดิน ในปา ในแมน้ํา หรือสิทธิในการทําประมงชายฝง จึงเกิดมีคําถามตามขึ้นมาเสมอ ๆ วา ทําไมชาวบานถึงคิดวา พวก
เขามีสิทธิในทรัพยากรเหลานั้นรวมกัน ในขณะที่คนอีกบางกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนในภาคราชการ หรือกลุมคนใน
เมือง ที่อยูนอกสังคมชนบท กลับคิดวาชาวบานไมมีสิทธิ อยางเชนในกรณีของสิทธิที่ชาวบานออกมาเรียกรองคาชดเชย
จากการสูญเสียอาชีพประมงในแมน้ํามูล ซึ่งเกิดจากการสรางเขื่อนปากมูล เพราะเขาใจวาแมน้ําเปนทรัพยากรสาธารณะ
และไมใชเปนทรัพยากรของกลุมใดกลุมหน่ึงหรือ การท่ีชาวบานลุกขึ้นปกปองสิทธิของตนดวยการคัดคานการสรางเขื่อน 
การสรางโรงไฟฟาพลังถานหิน หรือการสรางทอกาซ ก็ตาม 

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมไดผลักภาระตนทุนดาน
ส่ิงแวดลอมและสังคมใหชนบทรับเคราะห เชน ชาวเขาตองถูกยายจากปาเพื่อหลีกทางใหกับรัฐและทุน มลพิษ
อุตสาหกรรมทําลายส่ิงแวดลอมชนบท รัฐประกาศเขตอุทยานทับที่อยูอาศัยของประชาชน ส่ิงกอสรางตามแนวชายฝงที่
สงผลทบตอระบบนิเวศนชายฝง หรือแมกระท่ังอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภาคใตของประเทศไทย ฯลฯ 

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีของสหประชาชาติและไดรับรองสิทธิพลเมือง ตามหลักการสากล โดยใน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ป พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับสิทธิชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมในการจัดการทรัพยากร ขณะที่
รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 กลาววา ทรัพยากรธรรมชาติเปนของสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญใหการรับรองสิทธิพลเมือง ใน
ฐานะประชาชนโดยไมมีการแบงแยกเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา 

เพื่อใหการทําความเขาใจเร่ืองสิทธิชุมชนไดชัดเจน นาจะไดลองสืบคน นิยามหรือความหมายที่เก่ียวกับสิทธิ
ชุมชนจากนักวิชาการและชาวบานที่ไดรับผลกระทบจนตองลุกขึ้นมาปกปองสิทธิชุมชนของตนเอง 

“สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลวา “อํานาจอันชอบธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)   
“สิทธิมนุษยชน” ก็คือสิทธิในฐานะที่เขาเกิดมาเปนมนุษย “สิทธิพลเมือง” ก็คือสิทธิในฐานะที่เปน พลเมืองของ

ประเทศ ดังนี้ “สิทธิชุมชน” จึงเปนสิทธิของชุมชน เปนอํานาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงไดอยางถูกตองชอบธรรม ผูอื่น
ตองยอมรับ จะละเมิดหรือริดรอนมิได (วีระ สมบูรณ, 2545)  

“สิทธิชุมชน”   เปนอุดมการณที่แนบแนนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอยางยาวนาน (ชลธิรา สัตยาวัฒนา
,2546) จากการใชชีวิตรวมกันของชาวชุมชนท่ีตองพึ่งพาอาศัย รวมทุกขรวมสุข เกิดความเอื้ออาทรและผูกพัน ความ
ขัดแยงแตกแยกท่ีเกิดขึ้นจะผลักดันใหมีการคิดคนหาวิธีการจัดการภายในใหลุลวงไป ความเปนไปของชุมชนในลักษณะ
ดังกลาว พัฒนาใหเกิด “กฎเกณฑ” ที่ไมเปนลายลักษณอักษรแตเปนขอบัญญัติอันศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือรวมกัน แฝง
อยูในวิถีชีวิตชุมชน เกิดการผลิตซ้ํา เกิดการพัฒนาเปนแบบแผนที่แข็งแรง ขอบญัญัติดังกลาวของชุมชน เปนขอบัญญติัถึง
ความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เปนความสัมพันธที่เก่ียวเน่ืองกับ “ขอบเขต
อํานาจ” ที่สมาชิกแตละคนแตละฐานะพึงมี พึงไดรับทามกลางการดําเนินชีวิตดวยกัน อํานาจนั้นเปนอํานาจที่ทุกคน
ยอมรับภายใต “คุณคา ที่ยึดถือรวมกัน” เปนอํานาจที่มีความชอบธรรม ก็คือ “ระบบสิทธิ” ของชุมชนนั่นเอง 

เสนห จามริก  ใหความหมายของ “สิทธิชุมชน คือ การใหชุมชนชาวบานมีสิทธิในการเลือกอนาคตของตัวเอง 
เปนตัวของตัวเอง เปนอิสระโดยตัวเองในสถานการณปจจุบัน ชาวบานจําเปนจะตองเรียนรูชุมชนที่เขาอยู ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาเหลานี้เปนส่ิงที่โลกกําลังจองอยู หนึ่ง เขาตองเรียนรูที่จะเชื่อมส่ิงที่เขามีอยูกับความ
ตองการ ความคาดหวังจากโลกภายนอกเทาทันที่จะปกปองสิทธิของเขา ในขณะเดียวกัน ก็ใชสิทธิที่จะพิสูจนใหโลกเห็นวา
เขาสามารถทําประโยชนใหกับโลกได อยางนอยที่สุดปกปกรักษาทรัพยากรของโลก สอง อาจจะบอกวาเขาก็สนใจ



อยากจะไดเรียนรูเพิ่มเติมท่ีจะทําวิจัย สาม อาจจะบอกวา เขายินดีที่จะรวมมือทําอะไรตอมิอะไรที่จะใชทรัพยากรเหลานี้
อยางเปนประโยชนย่ังยืน ในเวลานี้เราตอสูเร่ืองสิทธิชุมชนแคเร่ืองสิทธิทํากินวาตองใหอยูตรงนี้ ถาเปนแคนี้ไมพอ มีอะไร
หลายอยางที่เราตองคิด วิจัย ศึกษา”   

ยศ  สันตสมบัติ  บอกวา  “สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิรวม เหนือทรัพยสินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซ่ึงทําหนาที่
ดูแลรักษาปาเทานั้น จึงจะมีสิทธิใชและไดประโยชนจากปา โดยนัยน้ี สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเพ่ือสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ดังนั้น แมวาโดยทฤษฎีแลวสมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมี  สิทธิตาม
ธรรมชาติ  ในการใชทรัพยากรรวม แตชุมชนก็สามารถใชอํานาจออกกฎเกณฑโดยคํานึงถึง ความเปนธรรมในสังคม  เปน
สําคัญตัวอยางเชน ชุมชนหลายแหลงมีกฎเกณฑอนุญาตใหแตละเฉพาะครัวเรือนที่แตงงานใหมและยากจนเทานั้นจึงจะมี
สิทธิตัดไมเพื่อใชสวนตัว ในขณะท่ีครัวเรือนที่มีฐานะดีจะไมไดสิทธิอันนั้น” 

แนวคิดของ เสกสรรค  ประเสริฐกุล “ผูยากไรทั้งหลายไมไดตองการดํารงตําแหนงสาธารณะ ไมไดตองการตั้ง
พรรคการเมืองขึ้นมาชิงอํานาจในรัฐสภา หากตองการสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ
รักษาวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนสิทธอื่นๆ อันเก่ียวของกับการมีชีวิตอยูโดยไมถูกรุกลํ้าลวงเกิน เก่ียวของกับ
ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนของตน 

เลิศชาย ศิริชัย บอกวา “การไมรับรองสิทธิชุมชนดังกลาวของรัฐ ไมเพียงทําใหชุมชนเดือดรอนในแงของแหลงทํา
กินและแหลงที่อยูอาศัยเทานั้น แตยังรวมถึงการทําลายส่ิงสําคัญที่รัฐไมเคยนึกถึง คือ วิญญาณของชุมชน ที่ผนึกชุมชนให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันปรากฏใหเห็นชัดเปนอัตลักษณของชุมชน เพราะเม่ือชุมชนไมสามารถใชอํานาจของตัวเองจัดการ
ดูแลเร่ืองทรัพยากรใหเปนฐานในการเล้ียงชีวิตของคนในชุมชนไดอยางเพียงพอ ชุมชนก็คลอนแคลน ระบบความคิดความ
เช่ือ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดตอกันมาเร่ิมถูกฝาฝนหรือทาทายเพื่อการด้ินรนใหมีชีวิตรอด  กรณีการไลที่หรือยึดที่ของ
ชุมชนก็ย่ิงชัดเจนมาก เปนการไลคนออกมาจากวิญญาณของชุมชน แตกกระจัดพลัดพรายไปอยูในที่คนไมไดผูกพันกับ
วิญญาณของบรรพชนและประวัติศาสตรของชุมชน”  

โครงการวิจัย “สิทธิชุมชนทองถ่ิน  จากจารีตประเพณีสูสถานการณปจจุบัน : การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทาง
นโยบายสิทธิชุมชนทองถ่ินในประเทศไทย”  คนพบวา “สิทธิ”  เปนส่ิงที่มนุษยไดมาดวยการตอสูกับธรรมชาติและเพื่อน
มนุษยดวยกัน  “สิทธิ”  จึงเกิดมีขึ้นไดดวยการเคล่ือนไหวทางสังคม  ดวยการตอกรกับสถาบัน  และดวยการเรียกรองตอสู
กับอํานาจรัฐ  “สิทธิชุมชน”  ไมอาจมีขึ้นได  ถาไมมีผูคนและชุมชนที่ตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของชุมชน” 
 นอกจากนี้ความลึกซ้ึงแนบแนนในอุดมการณสิทธิชุมชนเกิดขึ้นไดจากการที่ชุมชนมีความเขาใจและหวงแหนฐาน
ทรัพยากรอันเปนตนทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน  ที่สอดคลองกับวิถีครรลองชีวิตของชุมชน  โดยนัยดังกลาว  รัฐและกลไก
รัฐ จะไมสามารถคนพบประเด็น “สิทธิชุมชน” และไมอาจเขาใจซาบซึ้งในความละเอียดออนของ “อุดมการณสิทธิ
ชุมชน”  ในชุมชนทองถ่ินตางๆ  ไดเลย  ถารัฐไมเขาใจและตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพของชุมชนท่ีตนเก่ียวของหรือ
รับผิดชอบ 

ดังนั้นโดยนัยเดียวกัน  ความคิดเร่ือง “สิทธิ”  “สิทธิมนุษยชน”  และ  “สิทธิชุมชน” ของแตละกลุมชน กลุมชาติ
พันธุตาง ๆ จึงเปนส่ิงที่สามารถ “สืบสาน” (reconstruct)  จากชุมชนนั้นเอง โดยอาจวิเคราะหจากระบบความ
เช่ือ ศาสนา จารีต      ประเพณี พิธีกรรม ภาษา วรรณกรรมลายลักษณ วรรณกรรมมุขปาฐะ เพลงพ้ืนบาน เพลงกลอม
เด็ก ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ลายผา ฯลฯ รวมไปถึงวิถีชีวิตประจําวัน  และวงจรชีวิตนับแตแรกปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทาย
ของชีวิต 



สิทธิชุมชนไมใชสิทธิครอบครองเปนเจาของอยางเบ็ดเสร็จเหมือนสิทธิปจเจกและสิทธิรัฐท่ีเจาของใชสิทธิ์ตนเอง
กีดกันการเก่ียวของจากภายนอกอยางส้ินเชิง เห็นไดจากกิจกรรมการจัดการปาชุมชน กลุมออมทรัพย เศรษฐกิจชุมชน 
หรือการฟนฟูอัตลักษณของทองถ่ิน ลวนเปนกิจกรรมที่ตองการการสนับสนุนจากเครือขายทองถ่ิน ประชาสังคม และรัฐ 
อยางไรก็ดี ชุมชนก็ไดสรางเงื่อนไข กติกา ที่มีการควบคุมการใชจากภายนอก ปองกันการละเมิดสิทธิชุมชน ซึ่งกลาวไดวา 
สิทธิชุมชนใหความสําคัญกับผูที่อยูกินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยูรอดของชุมชนเปนอันดับแรก คนภายนอกจะมาอาง
สิทธิเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชนเมือง มาอยูเหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไมได ระดับของการมีสวนรวมจึงลดหล่ันกัน
ไปตามความจําเปนพื้นฐานของชีวิตและสังคม 
 ชุมชนหมูบานอยูกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยจัดความสัมพันธในลักษณะที่ถือไดวาเปน “สิทธิชุมชน”  ที่ได
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ  ซึ่งเปนกระบวนการที่สัมพันธกันขององคประกอบดานภูมิปญญาในการเขาถึงและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนรวมไปถึงองคประกอบดานอํานาจของชุมชนในการจัดการดูแลเร่ืองการใช
ทรัพยากรดังกลาว 
 ในดานอํานาจของชุมชน  พบวา  ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธในการเขาถึงและใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ  ประการแรก ใหความสําคัญกับ “สิทธิของผูมากอน” ประการที่สอง ใหความสําคัญกับการ
ครอบครองเพื่อการใชประโยชน ประการที่สาม ใหความสําคัญกับการครอบครองทรัพยากรในจํานวนจํากัดเฉพาะที่ใช
ประโยชน ประการที่ส่ี ใหความสําคัญกับสิทธิ โดยไมสรางความเดือดรอน หรือละเมิดสิทธิผูอื่น ทั้งนี้หลักสิทธิดังกลาวมี
ความสลับซับซอนหรือมีความยืดหยุน เชน สิทธิบางอยางผูใชประโยชนจะใชไดเพียงระยะส้ัน ๆ ในขณะท่ีสิทธิบางอยาง
ผูใชประโยชนสามารถครอบครองไดนานและคอนขางถาวรและสามารถสืบตอสิทธิโดยลูกหลานได  สิทธิบางอยางคนอื่น
สามารถรวมใชได  เปนตน 
 จากงานการศึกษาที่ผานมาจะเห็นไดวาประเด็น “สิทธิ” และ “สิทธิชุมชน”  ในการจัดการทรัพยากรนั้นได
เคล่ือนไหวมากขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งนั่นเปนส่ิงที่ดีแตส่ิงที่ตองดําเนินการตอไปและอยางตอเนื่อง คือ การสงเสริมให
เกิด “สิทธิชุมชนอยางแทจริง” และการขยายวงกวางออกไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั้งประเทศ 

 
ในที่นี้จะยกตัวอยางหนึ่งในองคกรชุมชนประมงพ้ืนบานที่เขาใจเรื่องสิทธิชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางดี องคกรชุมชนบานน้ําราบ อ. จ.ตรัง 
 ภาคใตเปนทองถ่ินที่มีทรัพยากรหลายอยางที่เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการกอเกิด การดํารงอยูและการพัฒนา
ชุมชนตาง ๆ ทั้งฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เปนทะเล ภูเขา ปา ที่ราบลุมแมน้ํา เปนเหตุใหเกิดชุมชนมากมายโดยอาศัย
ความสมบูรณของฐานทรัพยากรเหลานี้ 
 ความรูเทาไมถึงการณของคนชุมชนเปนสาเหตุที่ทําใหตองสูญเสียทรัพยากรที่เปนสมบัติของชุมชนไปมากมาย 
ทั้งการท่ีนายทุนเขามาทํานากุงในหมูบาน การสัมปทานปาชายเลนเพื่อเผาถาน การทําประมงอวนลาก อวนรุน วางยาเบื่อ 
ระเบิดปลา ใครเขาถึงหรือครอบครองส่ิงเหลานี้กอนก็สามารถกอบโกยไดกอน โดยเฉพาะอวนรุนเครื่องมือประมงที่มีรายได
เปนกอบเปนกําซึ่งชาวประมงทุกคนในชุมชนสามารถที่จะเขาถึงได และชาวบานในบานน้ําราบนึกไมถึงวามันจะมี
ผลกระทบมากมายขนาดนี้ เวลาผานไปไมนานทรัพยากรที่ส่ังสมมาต้ังแตบรรพบุรุษก็เร่ิมลดนอยลงจนแทบหาไมได 
ชาวประมงบางคนที่มีที่ดินมีสวนยางก็หันหนาไปทําสวนยางพารา คนที่ไมมีที่ดินก็ตองทนหากินในคลองท่ีเหลือแต
น้ําเปลาที่มีรสเค็มนี้ รายไดแตละวันก็เพียงเล้ียงชีวิตใหอยูรอดไปวันวันไปเทานั้น  แนวคิดในการสรางจิตสํานึกชุมชนใน
การรวมกันจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจึงเร่ิมขึ้น ดวยตระหนักวา “สิทธิไมใชการกอบโกยและสิทธิชุมชนก็ไมไดเปนของ
ปจเจกน่ันเอง”      



 การปกปองคลองบานน้ําราบเริ่มจากการที่แกนนําเห็นวาทาจะไมดี ดวยเห็นแลววาหากเปนเชนน้ีตอไปคงจะหา
กินกันตอไปไมได  นี่เพียงเวลา 2-3 ป ทรัพยากรลําคลองท่ีสมบูรณส่ังสมมาต้ังแตเร่ิมสรางโลกถึงกับเหลือเพียงน้ํากับโคลน 
ไมเพียงคนในรุนเราที่จะยากลําบาก ลูกหลานที่จะเติบโตมาจะทํามาหากินที่ไหน จึงมีการระดมคนท่ีมีความคิดเห็นคลายๆ 
กัน มานั่งปรึกษาหารือ “เราทํากันทุกวิถีทางเพื่อใหคนในชุมชนเห็นปญหาและพิษภัยของการใชเคร่ืองมือประมงชนิดนี้และ
หันมาเปนแนวรวมในการปกปองทะเล ตอนแรกเรามีกันเพียง 2-3 คน แตเม่ือเราสามารถทําใหคนในชุมชนเขาใจไดพลัง
เงียบที่มีในชุมชนจึงลุกขึ้นสู ซึ่งมีมากมาย” คําบอกเลาของแกนนําคนหนึ่งซึ่งปจจุบันเปนชุดเฉพาะกิจทางทะเล บานนํ้า
ราบ 

นอกจากนี้ยังมีการหนุนเสริมจากชมรมชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง ในการรวมกันตอสูกับอวนรุน มีการ
ประสานงานกับหนวยงานระดับจังหวัดทั้งในสวนของ ผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ตอมายังขยาย
ผลสูความรวมมือในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฟนฟูสํานึกชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต การปลูกปา
ชายเลน การปลอยพันธุสัตวน้ํา การจัดเวทีเสวนาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร เชิญท้ังคนในชุมชนและคนนอกชุมชนมา
ใหการเรียนรู รวมถึงการรวมแลกเปล่ียนกับคนในชุมชน จนกระทั่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากคนในชุมชน และ
ยังมีการขยายผลความรวมมือในการรักษา ฟนฟูทรัพยากร รวมถึงปกปองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวย
ตนเองออกสูหมูบานอื่นๆ เชน แนวเขตทะเล ๔ บาน เขตพื้นที่อางสิเกาและยังมีกิจกรรมชุมชนในการปกปองสิทธิชุมชนใน
ลักษณะคลายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆ อีกเชน อาวพังงา อาวระนอง เปนตน 
 
กรณีความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครฐัฯกับชาวบานในภาคเหนือ 
 ในพื้นที่ดอยอินทนนท ที่รัฐฯประกาศใหพื้นที่ดอยอินทนนทเปนเขตอุทยานแหงชาติ มีการพยายามจะจับให
ชาวบานในเขตอุทยานฯมาอยูรวมกัน หรือไมก็พยายามบีบใหออกไปจากพื้นที่อุทยานฯ  ชาวบานซึ่งเปนแกนนําในชุมชน
ลุกขึ้นเรียกรองวา ถาจับเอาเขาออกไปไวนอกอุทยานฯแลว รัฐบาลหรือเจาหนาที่จะรับผิดชอบในการที่จะทําใหพวกเขามี
ชีวิตอยูไดหรือเปลา ส่ิงที่เขาเรียกรองคือ ขอใชแรงงานของเขาในการทําไร เพ่ือใหมีกินมีใชอยูได ถาไปเปล่ียนแปลงพวก
เขาแลว คนที่มาเปล่ียนเขาจะรับผิดชอบพวกเขาไดหรือไม 

ในภาษาของชาวบาน “สิทธิ” จึงหมายถึง การท่ีพวกเขาเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของเขาไดเอง สิทธิจะตองเกิดขึ้น
จากการที่ชุมชนหรือสังคมใหการยอมรับ และมีความชอบธรรม ในแงนี้สิทธิชุมชนจึงสะทอนมิติของอํานาจดวย แตในกรณี
ตัวอยางขางตนนี้ แสดงวารัฐไมยอมรับสิทธิการใชทรัพยากรในเขตอุทยานฯของชาวบาน ดังนั้นชาวบานจึงตองเรียกรอง
ตอสู เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนอํานาจความชอบธรรมเสียใหม ซึ่งนําไปสูความขัดแยง เพราะภาครัฐน้ันยึดถือหลักการ
ของสิทธิเชิงเด่ียวและยังผูกติดกับพื้นที่อีกดวย จึงทําใหไมเขาใจความหมายของสิทธิของชาวบาน ที่ประกอบดวยมิติตางๆ
อยางหลากหลายและซับซอน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของผูเก่ียวของ เพื่อเอื้อใหเกิดกลไกในการจัดการที่ประชาชนกับรัฐไดรวมมือกันจัดการไดอยาง
แทจริง  ความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนเร่ืองที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวนท่ี
จะตองสรางแนวทางใหม โดยพัฒนากลไกในการสรางภาคีความรวมมือ เพื่อเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเรียนรู 
ปรับวิสัยทัศนและแนวคิดการทํางานรวมกัน สนับสนุนกลไกการทํางานแบบมีสวนรวม ทั้งในยุทธศาสตรระดับชาติ และ
ระดับปฏิบัติการท่ีเปนการบูรณาการในระดับจังหวัด เพื่อจัดการความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการแกไข
ปญหาความยากจนของคนจนในชนบทอยางบูรณาการ สรางโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนและองคกรภาครัฐได
เรียนรูรวมกัน ผานกระบวนการพูดคุย ทําความเขาใจ และปฏิบัติการรวมกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของแนวทางใหมนี้  ซึ่งใน



ทศวรรษปจจุบันสามารถที่จะบอกไดวาภาครัฐไดมีการตระหนักและใหความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
สิทธิของชุมชนเอง  
 
 
 



สิทธิในการจับปลา คือความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
 

ชุมชนตองมีสิทธิกําหนดอนาคตตนเอง เพ่ือใหประมงขนาดเล็กมีสิทธิเทาเทียมในการจัดทรัพยากรใน
ชุมชนของตนเอง 

ที่ผานมา ชุมชนประมงพื้นบานหรือประมงขนาดเล็กมักจะถูกเอาเปรียบจากนายทุนและกฎกติกาท่ีถูกสราง
ขึ้นมา เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากทะเลเสมอ ดวยเหตุนี้จําเปนอยางย่ิงทีจะตองนําประเด็นเร่ืองสิทธิของตนเองมาตอสู
เพื่อความถูกตอง ดังนั้นสิทธิจึงเปนวิธีการตอสูหนทางหนึ่ง และสังคมเองก็ควรคํานึงสิทธิอันชอบธรรมนี้ดวยเชนกัน อยาให
นายทุนเขามาแยงชิงทรัพยากรของพวกเขา หรือกลุมผลประโยชนที่หวังแตผลกําไรและทําลายทรัพยากรทางทะเล ไมวาจะ
เปนเงื่อนไขใดก็ตาม หรือภาครัฐเองจะเปนพวกหนุนหลังก็ตาม 

ระบบสิทธิการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนชาวประมงพื้นบาน เปนระบบที่ใหความสําคัญกับสิทธิสวนรวมตาม
ประเพณี ตามระบบคุณคา ความเช่ือของชุมชน มีลักษณะเปนสิทธิในการใชประโยชนที่เปนของสวนรวม ซึ่งจะใหในการ
เขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน 

ที่ผานมา จากการรุกคืบของนายทุนจากการเขามาใชทรัพยากรธรรมชาติ มักสงผลใหเกิดปญหาในการใชรวมกัน
ของทองถ่ิน การจัดการทรัพยากรในทะเลโดยการอางสิทธิครอบครอง จับจองเปนเจาของพื้นที่ทําการประมงในทะเล เชน 
สิทธิทําการประมงในอาณาเขต หรือสิทธิหนาบาน(Territorial use rights in fisheries-TURFs) ซึ่งมีลักษณะเปนสิทธิ
ครอบครอง จะกระทํามิไดโดยเด็ดขาด เพราะจะทําใหคนสวนใหญถูกปดก้ันสิทธิที่จะเขาถึงทรัพยากรซึ่งเปนของสวนรวม
แตเดิม 

 ทรัพยากรประมงไดรับการยอมรับวาเปนหลักประกันของความม่ันคงทางอาหารของโลก คนทั่วโลกใหความ
สนใจ FAO ไดจัดประชุม CCFI ขึ้นและไดมีกรรมการกําหนดยุทธศาสตรการประมงยั่งยืน ในส่ีประเด็น คือ 

- บทบาทและลักษณะของการประมง 
- การประมงนานาชาติ 
- ลดความยากจน 
- แนวทางอนาคต 

 คนประมาณหนึ่งพันลานคนกินสัตวน้ําเปนอาหาร เปนแหลงโปรตีน กรดไขมัน สารอาหารขนาดเล็กท่ีมี
ความสําคัญตอเด็ก เปนแหลงโปรตีนราคาถูกท่ีสุดสําหรับคนจน เปนแหลงรายได ซึ่งมีคนกวา 37 ลานคนเกี่ยวของกับการ
ทําประมง ถารวมสวนที่เก่ียวของอื่นเขาไปดวยจะมีประมาณ 100 ลานคนทั่วโลก มีคนในชุมชนชาวประมงพื้นบานกวา 
250 ลานคนเก่ียวของกับการประมง การผลิตของชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กจึงนับวามีความสําคัญทางการคา การ
ประมงเปนกําลังผลิตสําคัญเปนที่พึ่งทางเศรษฐกิจ ในประเทศกําลังพัฒนาจะพึ่งพาเศรษฐกิจจากการประมงมาก หุนสวน
ในตลาดการประมงใหญมากขึ้นในขณะท่ีการประมงแบบพื้นบานขนาดเล็กมีความสําคัญในฐานะเปนเกราะปองกัน เปน
หลักประกันในชุมชนมีอาชีพและสามารถมีชีวิตอยู  
 ดังนั้น หนาท่ีของ FAO คือ ทําใหเกราะปองกันนี้ยังดํารงอยูในสังคมโลก ซึ่งเปนสวนชวยสําคัญในการสราง
ความม่ันคงทางสังคมดวย แตสังคมชุมชนชาวประมงขนาดเล็กตองเผชิญกับวิกฤติตางๆ มาก หลายประเด็น เชน ไดรับ
ผลกระทบจากการประมงที่ใหญกวา  ทรัพยากรเส่ือมโทรม  ชายฝงถูกทําลาย เปนตน  ในชุมชนชาวประมงขนาดเล็กเองก็
มีความเปนพลวัต มีการพัฒนาเครื่องมือที่มีความเหมาะสม และปรับเปล่ียนได มีการใชน้ําแข็งในการรักษาสัตวน้ํา  มีภูมิ
ปญญาในการจับสัตวน้ําและรักษาทรัพยากร  มีการเรียนรูที่จะชวยตัวเอง  มีกลไกทางวัฒนธรรม-สังคมที่สามารถทํางาน
รวมกับรัฐได  



 ขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับชาวประมงขนาดเล็ก มีจํานวนมาก ภายใตองคการสหประชาชาติ (UN) 
เชนในป 1982, 1992, 1995, 2000, 2001, 2002 เปนตน (สนธิสัญญาวาดวยสมุทร, COC ป 1995, ประชากรประมง 
1995, เปาหมายการพัฒนายุคใหม 2000, วาระ 21 ป 1992, ขอตกลงโจฮันเนสเบิรก ป 2002) ปญหาที่เกิดขึ้นมาก มา
จากการทําประมงเกินขนาดเกินศักยภาพโดยใชเคร่ืองมือมาก ขนาดใหญ และผิดกฎหมาย รัฐบาลตางๆรวมในขอตกลง
แตยังปฏิบัติจัดการไมได เน่ืองจากมีนักการเมืองเปนนักธุรกิจลงทุน จึงมุงสงเสริมมากเกินเพื่อเศรษฐกิจและที่สําคัญ
อํานาจการจัดการยังรวมศูนย 
 เราจึงตองเร่ิมพิจารณา พูดคุยในประเด็นสิทธิชุมชน สิทธิการประมงใหมากขึ้น กอนหนาน้ีเราเนนใชระบบนิเวศน
ในการจัดการทรัพยากรประมงแบบองครวม ยังสําคัญที่ตองทําตอไป เพราะยังมีการจัดการแบบแยกสวนทรัพยากร
เชนเดิม  
 
ควรมีกรรมสิทธ์ิในการทําประมงหรือไม 
 การประมงโลกเรามี ๒ แบบใหญๆ ไดแกขนาดเล็ก และขนาดอุตสาหกรรม ซึ่งความเปนเจาของเหนือทรัพยากร
ไมชัดเจน จะถูกยืนยันเม่ือปลาถูกจับขึ้นมาแลว รัฐบาลจึงเขามารวมจัดการ ซึ่งการจัดการน้ันตองการบทบาทที่ชัดเจน 
(หลัง ๑๙๘๐) และพิสูจนแลววา รัฐสวนใหญไมมีศักยภาพเพียงพอ  
 ปญหาที่พบในการประมง คือ กรรมสิทธิ์ไมชัดเจน และศักยภาพในการจัดการของรัฐ ขอเสนอคือ ตองสงเสริม
การประมงที่ย่ังยืน การประมงตองทําในฐานสิทธิ และการจัดการตองมีกรอบความรวมมือ มีระบบพัฒนาระดับภูมิภาค  ที่
ผานมาแถบเอเชียใชวัฒนธรรมตะวันตก(เพราะพ่ึงเทคโนโลยีเปนหลัก) ในการจัดการทรัพยากรประมง คือ ใชระบบโควตา 
ซึ่งใชไมได ไมไดผล และลมเหลว  
 การทําประมงแบบรับผิดชอบ  

 การประมงขนาดเล็กตองสามารถใชได  ชุมชนจัดการทรัพยากรไดในขอเท็จจริงอยูแลว 

 สงเสริมการจัดการทรัพยากร แบบ Co-management ซึ่งดําเนินการโดยองคกรชุมชน 

 กระจายอํานาจใหทองถ่ิน 

 ใหสิทธิพิเศษแกชาวประมงขนาดเล็ก ใหในนามชุมชน สิทธิที่ไดรับไมใชสิทธิเหนือทรัพยากร 

 ผูทําการประมงตองทําแบบรับผิดชอบ 

 รัฐบาลแตละประเทศ ตองลดบทบาทลง ชุมชนดําเนินการมากๆ  

 ถาทําไดสําเร็จ จะสามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน 
 ส่ิงที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ คือ สมาชิกชุมชนอาจตองลดเรือลงเพื่อจัดการปญหาการประมงเกินศักยภาพทะเล, 
สมาชิกชุมชนบางคนอาจทําไมดี เชน ใชเคร่ืองมือทําลาย ตองใหสิทธิชุมชนในการขับออก(ไมใหสิทธิทําประมง), เม่ือมีการ
ฝาฝนชุมชนตองมีอํานาจในการลงโทษ, ความเปนเจาของทําใหชุมชนชวยกันเปนหูเปนตา วาคนอื่นทําการประมงถูก
หรือไม 

...แตทั้งหมดน้ี ตองจัดการความขัดแยงใหหมดเสียกอนจึงจะสรางความรวมมือได และ ตองมีความไวเน้ือเชื่อใจ 
กอน ดวย... 

 
ชุมชนกําหนดสิทธิตนเอง  



 การหาอยูหากินของชาวประมงขนาดเล็ก เปนปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหชาวประมงขนาดเล็กเขารวมในการ
จัดการทรัพยากรในตัวเองอยูแลว แตฐานทรัพยากรกลับถูกทําลายโดยระบบตลาดที่ใหญโต และระบบอุตสาหกรรมการ
ประมง อันเนื่องจาก(การกระตุน)ความตองการบริโภคสัตวน้ํา ซึ่งมากนอยตางๆกันไปทั่วโลก ประเด็นสําคัญคือ สิทธิเหนือ
ทรัพยากรถูกกําหนดโดยคนภายนอก ไมใชคนในชุมชนท่ีอยูกับทรัพยากรเอง 
 
 “การชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และจากน้ํามือมนุษยดวยกันเปนส่ิงที่มีคุณคา แตอยาเขาใจ
ผิดวาการพัฒนาชุมชนประมงคือการที่เราจะสอนเขาใหจับปลาใหเปน ตรงกันขามส่ิงที่ถูกตองของการพัฒนาชุมชน คือ 
การคืนสิทธิการจับปลาใหพวกเขา ที่เราชวงชิงมาจากเขา ภายใตคําวารัฐตางหาก”  
 

ทิศทางอนาคต ภาคการประมงตองการการจัดการระบบใหม ชาวประมงพื้นบานตองมีสวนรวม มีตัวตน 
ชาวประมงพื้นบานตองไดรวมในเวทีระหวางประเทศ ตองสรางความรวมมือกับผูคนทุกระดับ ที่ไมใชผูคนที่อยูในภาค
ประมง และสรางจิตสํานึกใหแกผูกําหนดนโยบาย ในประเด็นชุมชนชายฝงภายใต หลักสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ประมง ที่ยอมรับกันทั่วไป ไดแก  
 
๑. การสรางความตระหนักถึงสิทธิชุมชน  ความรับผิดชอบ(บทบาท)ของสถาบันองคกรชุมชนท่ีจะจัดการ
ทรัพยากร 
 ตองเปนกลุมองคกรของชาวประมงที่ต่ืนตัว หรือกลุมองคกรของเกษตรกรท่ีทําการเกษตร คาดหวังตนเอง
มากกวาคาดหวังกับภาครัฐ ปญหาสําคัญ คือทําอยางไรใหมีคนรุนใหมในชุมชน จะสืบสานภารกิจตอเนื่องในอนาคต 
 
๒. ระบบสิทธิชุมชนในทางสังคม ในการจัดการทรัพยากร 

 สิทธิในการทําการประมง  

 สิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝง รักษา ดูแลและการทําประมง 

 สิทธิในการใชพื้นที่หาด ชายฝง ในการจอดเรือ ตกปลา ทําอวน ฯลฯ 

 สิทธิในทางเศรษฐกิจ 
 

๓. ตองมีองคความรู ในจัดการทรัพยากร  ซึ่งหมายถึง  

 ความรูในระบบนิเวศนของทรัพยากร รูจักฤดูกาล ชนิดสัตวน้ํา การเติบโต ถ่ินที่อยู ลักษณะนิสัย รูจักเลือกจับ 
ฯลฯ  

 ความรูดานความเชื่อ เช่ือวาทะเลเปนของทุกคน ทุกคนจับปลาไดตราบใดที่เคารพกติกาของชุมชน 
 ซึ่งตัวองคความรูทั้งสองแบบนี้ จะทําหนาที่ในการจัดการแยกแยะสิทธิไดเปนอยางดี ซ้ํายังทําหนาที่คัดสรรบุคคล
ที่จะทําการประมงเปนชาวประมงโดยตัวมันเองดวย 
 
๔. ขอบเขตของสิทธิ  

 ขอบเขตของสิทธิชุมชน ตองไมมีการจํากัดพื้นที่ วาไดเทาไร อยางไร  

 ขอบเขตในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่นั้น ตองกําหนดพื้นที่จากฐานของระบบนิเวศนทรัพยากร 



 
จากนี้ หลักเกณฑสําคัญทางสังคมที่ไมควรมองขามและจําเปนจะตองกําหนดสิทธิอันถูกตองนี้ ใหปรากฏชัดเจน
ตอชุมชน ใหพวกเขารับรูถึงสิทธิที่พึ่งมีของชุมชน เพื่อจะนําไปสูการแกไขปญหาในการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝงที่ยังเกิดขึ้นอยู และสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปกปองทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถ่ิน
ตนเองใหเกิดความย่ังยืน 

 
 



สิทธิในการกําหนดราคาผลผลิต : เมื่อชาวประมงพ้ืนบานไมมีสิทธิตอรอง 
 
เม่ืออาชีพประมงพื้นบานตกอยูในสภาพอดทน ด้ินรนตอสูกับสภาวะสินคาแพง ไมวาจะเปนราคานํ้ามัน อุปกรณทําการ
ประมงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ในขณะท่ีมูลคาราคาสัตวน้ําที่จับมาไดขึ้นอยูกับกลไกตลาดที่ถูกควบคุมโดยพอคาคนกลาง โดยการ
คาขายแบบนี้ดูเหมือนชาวประมงพื้นบานจะตองแบกรับภาระท่ียากลําบากขึ้นมากขึ้น บางคร้ังออกทะเลก็ใชวาจะจับ กุง 
หอย ปู ปลา กลับมาไดทุกคร้ัง ในขณะที่ทรัพยากรทางทะเลลดนอยลงจากแตกอนไปมาก 
 
ปญหาดังที่กลาวมา ชาวประมงพื้นบานบางชุมชนจึงไดคิดหาทางออกใหกับวิถีชีวิตของตัวเอง เพื่อความอยูรอด เม่ือมี
แนวคิดเชนนี้ก็จําเปนอยางย่ิงที่จะตองสรางการมีสวนรวมภายในชุมชนของตนเองใหรวมกลุมกันขึ้น  
 
กลาวไดวา การรวมกลุมหรือการรวมตัวกันของแพชุมชนชาวประมงพื้นบาน เปนการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการแกไข
ปญหารวมกัน ซึ่งเปนรูปธรรมในการพยายามปลดแอกจากพันธนาการทางเศรษฐกิจ เปนการตอสูเพื่อสิทธิในการกาํหนด
ราคาผลผลิตของตนเอง  
 
จากการใหสัมภาษณของชาวประมงพื้นบานที่สะทอนความสัมพันธในประเด็นที่กลาวถึงขางตนไดอยางถึงแกนวา 
“ชาวประมงพื้นบานไมมีสิทธิตอรองราคาไดเลย เถาแกคนนี้สามารถที่จะดาพอ ดาแม ไดเลย เน่ืองจากเขาปกครองได
ทั้งหมด เม่ือการถูกกดขี่ดานราคาและความไมยุติธรรมเกิดขึ้น จุดเร่ิมตนของการรวมตัวจึงขยายผลออกมาจากการพูดคุย
กันของคนเพียง 4 คน ที่ไดเรมชักชวนพรรคพวกในหมูบานมารวมกลุมกันจนไดสมาชิก 22 คน จัดต้ังเปนกลุมแพชุมชน
เพื่อแกไขปญหาของชาวประมงพื้นบาน แตก็ยังประสบปญหาทางดานการบริหารจัดการและการตลาด” 
 
แพชุมชน ฟนชีวิตชาวประมงพ้ืนบาน 
ที่ผานมาการขยายแนวคิดเร่ืองแพชุมชนสูการสรางเครือขายจนกลายเปนแพกลางนั้น มีเปาหมายที่การสรางความเขมแข็ง
ในการตอรองราคาผลผลิตแตยังไมประสบผลสําเร็จจากการบริหารจัดการทางดานการผลิต การตลาดและราคาที่บริหาร
โดยองคกรชุมชน เน่ืองจากยังไมพรอมและยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการแพในระยะเริ่มตน รวมถึงความไม
เขาใจในเปาหมายที่แทจริงของสมาชิกท้ังหมดที่เกิดจากการรวมตัวกันหลายๆ กลุมมาทํางานรวมกัน รวมท้ังการหวังเพียง
ผลกําไรเปนสวนใหญและหวังพึ่งพาแหลงทุนากภายนอกเพียงอยางเดียวเพ่ือประคองแพใหอยูไดนั้นไมย่ังยืนจึงยังไม
สามารถนําไปสูการจัดการและฟนฟูทรัพยากรไดอยางแทริง 
ดังนั้น จุดเร่ิมตนของแพชุมชนอาจตองเร่ืมตนจากการรวมสรางเปาหมายที่ชัดเจนของกลุมเครือขายแพชุมชนเปนอันดับ
แรกกอนจะนําไปสูการวางแผนรวมกัน สําหรับการบริหารจัดการควรมอบหมายใหผูที่มีประสบการณกอนในระยะเร่ิมตน
หรือตองมีที่ปรึกษาที่สามารถใหคําแนะนําไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะตนทุนที่สําคัญ 
 
กรณีการต้ังกลุมแพชุมชนหรือแพกลางบานขอนคลาน ซึ่งเปนการเร่ิมตนของคนจํานวนไมก่ีคนและตอสูจนสามารถ
กลายเปนกลุมที่ยืนหยัดในการปลดแอกไถถอนหนี้สินจากนายทุนได และการใชเวลายาวนานในการบมเพราะ
ประสบการณกวาจะสามรถเปนกลุมที่มีศักยภาพเปนแพตนแบบและขยายผลตอไปยังชุมชนอื่นๆ  
 



ขณะนี้หลายชุมชนหลายชุมชนไดมีการรวมกลุมสรางแพชุมชนขึ้นมาอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความพรอม ความ
เขมแข็งของชุมชนและส่ิงที่เกิดขึ้นก็สงผลสะทอนไปยังชุมชนอื่นๆ การรวมกลุมโดยชุมชนเปนผูริเร่ิมจัดต้ังและบริหาร
จัดการเองเชนนี้จะมีสวนทําใหคนในชุมชนมีทางเลือก ทางออกในการขายสินคาของตนมากขึ้น อีกท้ังเถาแกทั้งหลาย
จะตองปรับตัวตามระบบแพของชุมชน คือ การลดลงของการเอาลัดเอาเปรียบ ซึ่งนาจะเปนทางออกและการดํารงอยูของ
ทุนในชมุชนท่ีไดปลดแอกแลวเหลานี้ ในการรวมกลุมเชนนี้ยอมนําไปสูการแกไขปญหารวมกันอยางแทจริงและย่ังยืน 
 
การจัดต้ังแพชุมชนเปนการสรางระบบ แนวคิด การทํางาน รวมกันในชุมชน ดังนั้นการมีขอตกลงรวมกันนับเปนเร่ืองสําคัญ 
ซึ่งแตละพื้นที่ยอมแตกตางกันไปบาง แตก็ยังคงมีจุดรวมเหมือนกัน 
วัตถุประสงคในการจัดต้ังแพชุมชนบานขอนคลาน คือ 

 เพื่อเปนแหลงขายผลผลิตของสมาชิกและคนในชุมชน 

 เพื่อใหสมาชิกในกลุมมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง 

 เพื่อศึกษาเรียนรูการบริการจัดการระบบกลุมอยางเปนทีม 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ปลูกจิตสํานึกของคนในสังคม 

 เพื่อใหสมาชิกในกลุมรูรักสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 เพื่อเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็งและยืนดวยลําแขงตนเอง 

 เพื่อปลดแอกชาวประมงพื้นบานอยางมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อเปนที่ศึกษาเรียนรูของลูกหลาน 
 
รูปแบบการใหบริการของแพชุมชนคือ 

 รับซื้อสัตวน้ําจากสมาชิกชาวประมงพื้นบานและนําผลผลิตสัตวน้ําสงไปยังตลาดหรือเถาแกวันตอวัน 

 ขายน้ํามัน(เบนซินหรือดีเซล) เพ่ือใชในการทําการประมงใหกับสมาชิก 

 จัดซ้ือเคร่ืองมือประมง เชน อวน ใหกับสมาชิกที่เปนชาวประมง 
 
แพชุมชน ธุรกิจสีเขียวเพ่ือการอนุรักษทะเลและส่ิงแวดลอม 
(Community fish-landing Cooperatives) 
เม่ือชุมชนประมงพื้นบานหลายพื้นที่ ตางประสบปญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินคา จากปญหาดังกลาวจึง
นํามาสูการจัดต้ังแพปลาชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวกันในลักษณะกองทุนซึ่งผลกําไรที่ไดจะปนคือสูชุมชนในรูปของการจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิกและสวนหนึ่งของกําไรใชสําหรับฟนฟู อนุรักษและจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง เพื่อใหเปน
แหลงอาหารและทํากินของชุมชนตอไป 
 
“ทําอยางไรใหชุมชนอยูได พึ่งตนเองได เขมแข็ง ยืนหยัดดวยตัวเองและจะเปนการทําเพื่อบานเกิดและอนุรักษทะเลจริง” 
“สมาชิกแพปลาชุมชน รูสึกพอใจที่ไดคืนความสมดุลทางธรรมชาติใหกับทะเล” 
 
ในการทําแพชุมชนทุกๆ คนจะตองพึ่งพากัน ตองพึ่งกลุมและชวยเหลือเก้ือกูลกัน ในการทําธุรกิจชุมชนน้ันหากมีความ
ต้ังใจ มุงม่ันก็จะทําใหเกิดพลังในการขับเคล่ือนตอไป ชาวบานจําเปนตองพึ่งพา พึ่งพิงตัวเองใหไดและจะเปนอีกวิธีหนึ่งใน



การรักษาทรัพยากรและกอใหเกิดสวนรวมในการฟนฟูทะเล เขตการอนุรักษ การปลูกปา นอกจากน้ีเปนการสรางกิจกรรม
ที่ทําใหเกิดจิตสํานึกในการรักษาทะเล สรางความม่ันคงและหลักประกันในการทํามาหากิน ขณะเดียวกันก็มีกฏ กติกา
รวมกันวาชาวประมงพื้นบานที่นําสัตวน้ํามาขายในแพชุมชนจะตองไมใชเคร่ืองมือผิดกฎหมายและอวนตาไมตํ่ากวา 5 ซม. 
เพื่อปองกันการจับสัตวน้ําขนาดเล็กและเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูสัตวน้ําที่จะชวยสรางสมดุลใหกับทะเล 
 
จากจุดเร่ิมตนและแนวคิดในการทําแพชุมชนโดยชุมชนน้ัน ถือเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมที่จะทําใหเกิดความ
เขมแข็งใหกับตนเองและชุมชน โดยมีรูปแบบในการทําธุรกิจ ดังนี้ 

 เพื่อสรางกิจกรรมใหเกดจิตสํานึกในการฟนฟูทะเลและเปนหลักประกันความม่ันคงดานทรัพยากรสัตวน้ํา 

 เพื่อเรียนรูระบบบริหารจัดการธุรกิจไดดวยตนเอง 

 เพื่อใหสามารถพึ่งตัวเองไดในอนาคตและลดขั้นตอนจากนายทุนในชุมชน 
 
แทจริงแลวระบบของธุรกิจแพชุมชนเปนเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดการกระจายรายได เปนระบบตลาดที่ไมมีการผูกขาด เปน
การติดตอคาขายกันโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภค ภายใตการชวยเหลือ พึ่งพากันและกัน แทนการแขงขัน ภายใต
ระบบเศรษบกิจสากล 
  
แพชุมชน : การแบงปนที่มีแนวคิดอนุรักษทรัพยากรทะเล 
แพชุมชนจัดต้ังขึ้นในลักษณะกองทุนซึ่งกําไรที่ไดจากการขายผลิตภัณฑสัตวน้ําจะถูกแบงคืนกลับสูชุมชนในรูปของการจดั
สวัสดิการใหกับสมาชิกและสวนหนึ่งของผลกําไรใชสําหรับเปนกองทุนเพื่อการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรทะเลและชายฝง 
เพื่อใหทะเลยังคงเปนฐานอาชีพและแหลงอาหารท่ีย่ังยืนของชุมชน 
 
 

ชาวประมงพ้ืนบาน
รวมกลม 

การประชุมประจําเดือน 

ไมใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย ไมใชอวนตา
ขนาดต่ํากวา 5 ซม. 

การปนผลกําไร 

ทําขอตกลงรวมกันใน
สมาชิก

ระบบการบริหาร
กลมและการบญัช ี

ดําเนินการรับซือ้และ
ขาย

คืนสมาชิก 70% 
ฟนฟทูะเล 10% 
พัฒนากลุม 5% 

บริหารกลุม 15% 

 
แพชุมชน : กระบวนการคิดของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แพชุมชน : เศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจท่ีกระจายรายไดเปนระบบตลาดที่ไมมีการผูกขาด เปนการติดตอการคาโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภค
ภายใตการชวยเหลือพึ่งพาซ่ึงกันและกันแทนการแขงขัน จึงแตกตางกันโดยส้ินเชิงจากระบบเศรษฐกิแบบทุนนิยมและ
ระบบเศรษฐกิจแบบอุปถัมภ 
 
แพชุมชน : ผลลัพธืที่ไดมากกวาผลผลิต 
แพชุมชนทําใหชาวบานพึ่งพาตัวเองไดและเปนอีกวิธีการหน่ึงที่ชวยรักษาทรัพยากรในทะเล เพราะสมาชิกแพปลาไมใชไม
ใชเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฏหมาย ไมใชอวนตาขนาดตํ่ากวา 5 ซม. และไดนําผลกําไรสวนหนึ่งทําเปนกองทุนฟนฟูทะเลโดย
มีกิจกรรม  เชน ทําเขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา ปลูกปาชายเลนและปลอยพันธุสัตวน้ํา กิจกรรมดังกลาวจะนํามาซึ่งความ
ม่ันคงทางอาหารและอาชีพของคนที่อาศัยทะเลเปนฐานการผลิต 
 
แพชุมชน : เสนทางลําเลียงทรัพยากรสัตวน้ําจากหมูบานสูเมือง 
เมืองกับชนบทสัมพันธกันอยางใกลชิดโดยชนบททําหนาที่ปอนทรัพยากรธรรมชาติใหเมืองไดอุปโภคและบริโภคและแพ
ปลาเปนเสมือนเสนทางธุรกิจท่ีเช่ือมผลิตภัณฑจากทะเลสูเมือง 
 
แพปลาเถาแก : ระบบอุปถัมภแบบผูกขาด 
แพปลาเถาแกเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหวงจรชีวิตในหมูบานชาวประมงพื้นบานเคล่ือนไหวไมหยุดนิ่งในแตละวันเพราะ
เปนระบอบอุปถัมภที่เปดโอกาสใหชาวประมงพื้นบานประทังตัวเองใหอยูรอดไดดวยการกูยืมเคร่ืองมือประมง ขาวของ
เคร่ืองใชไปจนถึงเงินสด และผอนใหใชหนี้โดยการหักจากเงินคาขายสัตวน้ํา ดวยเหตุนี้ชุมชนประมงพื้นบานในหลายพื้นที่ 
จึงประสบกับปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินคาใหกับเถาแกแพปลาและพอคาคนกลางที่รับซื้อสินคาจาก
แพปลา 
 
ผูหญิง : บทบาทสําคัญตอแพชุมชน สวนหนึ่งในการเปล่ียนแปลง 
สุนิต ชูแกว ผูรวมทําแพปลาชุมชนบานคูขุด กลาววา “ทําอยางไรใหชุมชนอยูได พึ่งตนเองได เขมแข็ง ยืนหยัดดวยตัวเอง
และขณะเดียวกันไดทําเพื่อเปนการตอบแทนบานเกิดและอนุรักษทะเลไดจริง” 
วรรณา สุวรรณรัศมี ผูรวมริเร่ิมทําแพชุมชนบานคูขุดและสมาชิกแพชุมชน กลาววา “สมาชิกแพชุมชนรูสึกภูมิใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการรักษาทะเลและคืนความสมดุลทางธรรมชาติใหกับทะเล” 



สิทธิของชาวประมงพ้ืนบานในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 
หลายตอหลายคร้ังที่โครงการพัฒนาขนาดใหญถูกดําเนินการขึ้นโดยที่ชุมชนทองถ่ินไมเคยรับรูเร่ืองราวเหลานั้นมากอน
เลย บางคร้ังแมมีการนําเสนอขอมูลทั้งจากรัฐ และเอกชนซึ่งเปนผูดําเนินโครงการก็มักเปนการใหขอมูลที่บิดเบือนไมตรง
ตามความเปนจริง หรือไมก็เปนการนําเสนอความเปนจริงแคเพียงดานเดียว นั่นยอมไมสามารถนําไปสูกระบวนการมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางชอบธรรม และโปรงใสใหเกิดขึ้นได 
 
"สิทธิไดรู" (rights to know)  นับเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนพลเมืองของรัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 การรับรูขอมูลที่ถูกถวนตามความจริงยอมเปนฐานสําคัญในการสรางสังคมประชาธิปไตย อันหมายถึงสังคมท่ี
ปกครองโดยอํานาจของประชาชนเปนหลัก 
 
ปจจุบันองคกรและหนวยงานตางๆ ของรัฐเขาใจนัยสําคัญในบทบาทหนาที่ของตนบิดเบือนไป ใชอํานาจตัดสินใจอยาง
เบ็ดเสร็จในการพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนา นโยบาย กฎหมาย ตางๆ ซึ่งกอใหเกิดปญหา ตามมาอยางมากมาย ความ
ไมโปรงใสดังกลาวนําไปสูการพิจารณาตัดสินใจเพื่อวางแผนการจัดการใชและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนของคน
บางกลุม โดยพยายามลิดรอนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเบื้องตนไดแกทําใหประชาชนไมมีโอกาสรับรู
รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย ทิศทางการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุมัติโครงการพัฒนาขนาดใหญซึ่งตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิต อันนําไปสูการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ และกีดกันคนทองถ่ินออกไป ลดฐานะใหให
กลายเปนลูกจางใชแรงงาน ไมมีฐานการผลิตของตนเอง และลดทอนสิทธิและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย โดนอางสิทธิ
ความเปนรัฐ เหนือสิทธิความเปนมนุษย 
 
ถึงแมปจจุบันประชาชนจะเขาใจสิทธิในการไดรูมากขึ้น และกฎหมายเองก็รับรองสิทธิเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการ
(ตามาตรา 9)  บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาท่ีมีคํา
รับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ แตกระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เท่ียงตรงจากหนวยงานตางๆ ก็ยังคง
เปนชวงโหวของสังคมอยูเชนเคย ผานวาทะกรรมอันแสนคุนเคยเชน "ความลับของทางราชการ" และมากมายที่พยายาม
นําเสนอขอมูลที่ไมใชความจริง 
 
จากประสบการณของการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเพื่อคัดคานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน(Sea Food Bank) จน
ตองลมเลิกไปในท่ีสุด เน่ืองจากการโครงการดังกลาวไดพยายามปรับระบบสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสาธารณะ
มาเพื่อเปนทรัพยสินสวนบุคคล และมีแนวโนมในการเปล่ียนมือและอาจตกอยูในครอบครองของนายทุนในทายท่ีสุด 
นอกจากนั้นแลวการทําระบบเกษตรภายใตสัญญาจาง (Contract Farming) ยอมเปล่ียนฐานะจากเกษตรที่ประกอบอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนการเกษตรแบบอยูภายใตกํากับการบริหารจัดการของบริษัททุนการเกษตร ทําใหมีแนวโนม
ของการลมสลายในอาชีพประมงพื้นบาน 
 
จากตัวอยางดังกลาว หากประชาชนไมมีโอกาสไดรับรูวาขณะน้ีรัฐกําลังมีแผนการอะไรเพื่อฉกฉวยทรัพยากรมา
เปล่ียนเปนเงิน โดยไมไดคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติอันเปนฐานทุนสําคัญ
ของผูคนสวนใหญในประเทศ บานเมืองเรายอมไมเกิดความเปนสังคมที่กาวหนา พลเมืองยอมไมสามารถกํากับดูแล



ประโยชนสุขของตน ไมมีโอกาสเลือกรับหรือปฏิเสธการพัฒนาทางวัตถุและตัวเลข หรือเลือกที่อยูที่ยืน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ของตนเองได นั่นยอมหมายความวาประชาธิปไตยที่เราเทิดทูนบูชานั่นเปนส่ิงจอมปลอม ที่ระบบตัวแทนยอมจะสรางโทษ
แกเจาของอํานาจที่แทจริง 
 
ดังนั้นการยกระดับการเขาถึงและเทาทันขอมูลขาวสารตางๆ ยอมเปนหนทางท่ีจะนําไปสูกระบวนการติดตามตรวจสอบ 
และใชสิทธิใชเสียงในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ไมวาจะเพื่อการวิพากษวิจารณ การออกความเห็นในการจัดประชา
พิจารณ เพื่อการรวมกันกําหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนในทายท่ีสุด 
 



สิทธิการมีสวนรวมทางการเมือง 
 
กระแสการต่ืนตัวขององคกรทุกภาคสวน ตอการพยายามสรางพื้นที่ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ 
เหมือนเปนฉันทามติรวมในสังคมวาแนวทางการดําเนินงานในระดับโครงสรางการบริหารประเทศไมสามารถผดุงความ
ยุติธรรมและสรางความเทาเทียมใหเห็นผลเปนที่ประจักษไดจริงในสังคม ระบบระเบียบการบริหารราชการแผนดินของ
คณะผูมีอํานาจในแตละยุคสมัย แมจะมีกรอบการพัฒนาความรวมมือภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรงาน แตยังคงมีประเด็นปญหาที่ไมสามารถแกไขไดมาโดยตลอดคือ อํานาจการบริหาร

และการจัดสรรการใช-การเขาถึงทรัพยากรฯ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ยังคงผูกขาดอยูที่สวนกลาง ไมมีการกระจาย
อํานาจอยางแทจริงใหแกสวนทองถ่ิน  และยังมีเคาโครงของระบบอุปถัมภภายในองคกรที่รองรับเปาประสงคเฉพาะของ
ตนเอง ประเด็นความไมโปรงใสและไมเทาเทียมของระบบการจัดการทรัพยากรฯ จึงเปนขอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อหาทาง
แกไขปญหาในระดับสาธารณะ          
 
รัฐธรรมนูญ 2550 ไดขานรับและมีมาตรการในการปองกันความฉอฉลนี้ เพื่อกอบกูวิกฤติศรัทธาของประชาชน ดังในหลาย
กรณีที่อางอิงตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2540,2549 และ 2550   ในการรองขอใหมีการเปดเผยขอมูลขอเท็จจริง
เก่ียวกับโครงการพัฒนาของรัฐท่ีมีแนวโนมสรางผลกระทบตอชุมชนทั้งทางตรงและทางออม การมีสวนรวมที่จะตัดสินใจ
รับหรือยุติโครงการดวยการทําประชามติและมาตรการทางกฎหมายที่ใหหลักประกันที่เอื้อตอปฏิบัติการทางสังคมของ
องคกรชุมชนทองถ่ินเพื่อพิทักษฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยองครวม    ทวาการตอบรับจากหนวยงานที่เก่ียวของยังไม
เปนไปตามกระบวนการ  ซึ่งมักจะมีปรากฏการณเฉพาะใหผลงานในขั้นตอนนี้หมดความเช่ือถือลง โดยเฉพาะประเด็น
ความขัดแยงของการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปญหาเชิงโครงสรางซึ่งตองยกใหเปนปญหาเชิงสาธารณะและตองไดรับการแกไขจากคนทุกกลุม
ที่เก่ียวของจึงทําใหเกิดขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนในการตอสูพิทักษทรัพยากรฯ ทั้งในระดับทองถ่ินและขับเคล่ือน
เชิงยุทธศาสตรตอการปรับปรุงโครงสรางการจัดการทรัพยากรฯ เพื่อความสมดุลและเปนธรรมในสังคม 
 
บทบาทของประชาชนหรือที่เรียกวา “การมีสวนรวม” กับการกําหนดทิศทางการพัฒนา  การตัดสินใจ ทั้งในระดับชุมชน
จนถึงการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายแหงรัฐเปนการแสดงออกถึงการใชสิทธิที่พึงมีของตนเองอยางอิสรภาพภายใตกติกาการ
อยูรวมที่มีปรากฏไวโดยชอบธรรม ทั้งมิติกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสรางความเจริญงอกงามใหกับประเทศชาติ 
แตอยางไรก็ดีเราตองยอมรับวาบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอประเด็นดังกลาวนี้ มีสวนของปญหาที่
ประชาชนทําไดเองและปญหาสวนที่ประชาชนทําไมได สวนท่ีทําไดเอง เชน การจัดการส่ิงแวดลอมภายในชุมชน การ
พัฒนาชุมชนเพื่อการอยูรวมโดยใชวัฒนธรรมชุมชนเปนกรอบคิด การสืบทอดภูมิปญญาเพื่อรักษาสมดุลของชุมชน เปน
ตน และสวนปญหาท่ีประชาชนทําไมได เชน เร่ืองโครงการใหญๆ ของรัฐท่ีสรางผลกระทบ เร่ืองโรงงานอุตสาหกรรมที่
กอใหเกิดมลพิษ ความเส่ือมโทรมทางธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนทางออม    ปฏิบัติการวาดวยกระบวนการมีสวน
รวมของทุกกลุมองคกรในสังคมยอมมีบทบาท  ภารกิจ ขอบเขตอํานาจและศักยภาพที่แตกตางหลากหลายแตมุงสูการ
พัฒนารวมกันในองครวม ดังนั้นผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนจึงควรตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและยึดถือเคารพหลักการ
แหงสิทธิความเสมอภาคเปนสําคัญย่ิง 
 



ตอกระบวนการดําเนินงานรวม ควรต้ังอยูบนความหวังวาจะสามารถสรางการเรียนรูรวมกันกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของและ
จะนําไปสูการสรางรูปธรรมใหปรากฏชัดไดในสาธารณะ       ขณะเดียวกันในวัตถุประสงคซอนของแตละกลุมองคกรอาจมี
ความแตกตาง ดวยมีเปาหมายหลักของตนเองและมีธงนําในการตัดสินชี้ผลสัมฤทธิ์ใหกับผลงานของตนเอง ดังนั้นการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือจึงเร่ืองประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการใหไดอยางโปรงใสกอนจะเขาสูขั้นตอนตาง ๆ 
ลักษณะเชนนี้เองคือการเปนหุนสวนอยางแทจริงและเทาเทียมกันของกระบวนการทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้น แมวาจะมีขอจํากัด
ในประเด็น พื้นที่ที่มีความขัดแยงคอนขางสูง หรือมีประเด็นที่ออนไหวมาก เราก็ใชเคร่ืองมือทางสังคมมาหนุนชวย เชน 
กลไกระงับขอพิพาทที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ การใชขอบงชี้ทางเทคนิคที่เก่ียวของ เชน  การวิเคราะห
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) เขามาชวยในบรรเทาสถานการณความรุนแรงลง   (ยังใชเปนหลักฐานอางอิงถึงทิศ
ทางการทํางานตอเนื่องไดพรอม) และการมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีเนนมิติสังคม วัฒนธรรมประเพณี   
 
อยางไรก็ดีสภาพขอเท็จจริงของสถานการณปญหาที่มีตอทรัพยากรประมง  ทรัพยากรชายฝง และชาวประมงพื้นบานใน
ประเด็นตาง ๆ ยังไมลดระดับของความรุนแรงลง กลับมีแนวโนมของปญหาท่ีเปน “อมตะ”วาดวยการลิดรอนสิทธิขั้น
พื้นฐานและการปดก้ันโอกาสการเขาถึงในดานตางๆ ใหไดอยางเทาเทียมยังคงพบอยูเปนระยะ เชนนั้นสังคมไทยจึงยังคง
เห็นปรากฏการณการรณรงคเรียกรองเชิงสาธารณะเพื่อปรับปรุงทิศทาง กลไกทางนโยบาย มาตรการกฎหมายตางๆให
สอดคลอง เหมาะสมอันเปนหลักประกันตอการดํารงชีวิตของชาวประมงพื้นบานมาอยางตอเนื่อง และตอการผลักดันเชิง
การเมืองท่ีผานโดยการพิจารณาตามหลักรัฐธรรมนูญในมิติของหลักกติกาของประเทศ ชาวประมงพื้นบานภาคใตไดจัดทํา
เสนอสูการรับรูรวมในสังคมไทย โดยยึดหลักแหงการสรางการเปล่ียนแปลงใหมที่ดีกวาและตองยืนอยูบนกระบวนการมี
สวนรวมมาดวยตลอด นั่นคือ 

1. ตองกระจายอํานาจ สิทธิและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน 
2. ตองมุงใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาทุกระดับ 
3. ตองมุงปรับปรุงกฎกติกาของประเทศเพื่อนําไปสูความสงบสุข 

 
ส่ิงที่กําลังเกิด ณ วันนี้ ยังไมมีความคืบหนาในทิศทางหรือการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นใหเปนผลสัมฤทธิ์ คงมีสวนของปญหา
อุปสรรคที่ตองชวยกันขบคิดแกไขใหลุลวงและสวนที่ตองพัฒนาเดินหนาไปอยางเสมอภาค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ใหไดอยางย่ังยืนตองอยูบนหลักการของการมองระบบนิเวศนแบบองครวมและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความ
เฉพาะและหลากหลายไปตามภูมินิเวศน รวมท้ังความอยูรอดของชุมชนในทองถ่ิน เชนเดียวกันกับการแกไขปญหา

ชาวประมงมันคือการแกไขปญหาในวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบานจากการถูกกระทํา เพราะความอุดมสมบูรณแหงทอง
ทะเลเปนแหลงอาหารธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ   และตอการพัฒนาใหไดอยางย่ังยืนนั้นตองมาจากจิตสํานึกใน
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยการเนนยํ้าถึงความสําคัญในวิถีแหงสิทธิโดยเฉพาะกับชุมชนท่ีพึ่งพิง
ฐานทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ที่เปนไปไดจริง     
 
จากการศึกษาเอกสาร2ยอนหลังเราพบวาองคกรชุมชน ชมรม กลุมชาวประมงพื้นบานแลชุมชนชายฝงใน 13 จังหวัด
ภาคใตในนามสมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต  ไดมีความเห็นที่สําคัญย่ิงตอประเด็นที่เปนอุปสรรค เง่ือนไขภายใน 
                                                 
2
 สํานักงานกองเลขานุการสมาพันธชาวประมงพ้ืนบานภาคใต จ.ตรัง.ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการเมือง : ปญหาทะเลและขอเสนอของ
ชาวประมงพ้ืนบานภาคใต.2550 

 



ตอโอกาสของการมีสวนรวมทางการเมืองของพี่นองประชาชน และชาวประมงพื้นบานวา “แมกติกาของประเทศจะ
กาวหนาเพียงใด   ถาประชาชนไมเขมแข็ง ไมเขาใจสิทธิ อํานาจและบทบาทของตนเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน 
ปญหาตางๆ ก็ไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได”       
 
เชนนั้นความคมชัดในทิศทางการปฎิรูปความคิดทางการเมืองของพี่นองชาวประมงระดับฐานรากซึ่งมีพลังที่ย่ิงใหญ จึง
เสนอใหใชแนวทางที่มีเอกภาพตอการ “สรางกระบวนการเรียนรู    สรางสถาบัน (การเมือง) ในระดับพ้ืนที่ชุมชนให

เขมแข็ง ขยายเปนเครือขายระดับภาคและประเทศ” ดวยการกําหนดทิศทางของขบวนในจังหวะกาวที่ม่ันคงเพ่ือให
ตัวเองและเครือขายแกไขปญหาที่ประสบใหบรรลุอยางตอเนื่อง การทําลายกําแพงท่ีขวางก้ันความรูความเขาใจในสิทธิที่
ตนมีและสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีกวา แมจะตองเผชิญกับขอจํากัดในโครงสรางหลายดาน แตความกาวหนาที่ถอด
จากของประสบการณจริงเหลานี้จะสามารถแปรเปนพลังอันสําคัญที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพในอนาคต 
 

 
การกาวขามผานเราทําไดเมื่อหัวใจแนวแน 
“คิดจะยืนหยัด กําหมัดซด...กําหมัดสูๆๆ กันยาวๆ..... 
พ่ีนองเอย 

 
 
 
 
 
 
 



สิทธิในการพัฒนา : สิทธิของทุกคน 
 
การพัฒนาประเทศของประเทศไทยในชวงส่ีสิบปที่ผานมา นับต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 พบวารัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในชนบทเปนฐานในการขยายการเติบโตและสรางความม่ังค่ังใหแกภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาที่เสีย
สมดุลเชนนี้ไดกอใหเกิดการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิของคนกลุมใหญในของประเทศ คือ เกษตรกร ชาวประมงพื้นบาน และ
กลุมคนชายขอบอ่ืนๆ ลักษณะเชนนี้แสดงใหเห็นวา “สิทธิในการพัฒนา” (Right of Development)  ของคนไทยสวน
ใหญไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจังจากรัฐ ผลท่ีตามมาคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยจนเกิดกอใหเกิด
ความเส่ือมโทรมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปอยางมากมาย  และปรากฏการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะประเทศ
ไทยหากกลับพบเห็นไดทั่วโลก 

 
สิทธิในการพัฒนาคืออะไร? 

สิทธิในการพัฒนา เกิดจากแนวคิดที่วา การพัฒนาบานเมืองในอดีตนั้นเดิมที่ประชาชนไมเคยไดเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจ จึงทําใหเกิดปญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนมากมาย เชน การสรางเขื่อน ทําเหมืองแร 
การสรางทอแกส และเร่ืองที่อยูอาศัยท่ีทํากิน เน่ืองจากการสงเสริมการพัฒนาของรัฐไมไดพิจารณาใหรอบคอบวา 
ประชาชนจะเปนอยูอยางไร คุณภาพวิถีชีวิตของชุมชนจะเปนอยางไร รัฐไมไดมีการส่ือสารทําความเขาใจ หรือสอบถาม
ความตองการของประชาชนกอนในกระบวนการพัฒนา ซึ่งปรากกฎการณลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ดวยเหตุนี้ทาง
องคการสหประชาชาติ จึงมีการกําหนดปฏิญญาวาดวย สิทธิในการพัฒนา ขึ้น ใน ป พ.ศ. 2529 โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญ 
คือ  

ขอ 1 กําหนดไววา สิทธิในการพัฒนา เปนสิทธิมนุษยชน ประชาชนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขารวมและมีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง อันทําใหสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพื้นฐานเกิดการบังคับใช
และเกิดผล 

ขอ 2 คนคือศูนยกลางของการพัฒนา ควรไดรับการสงเสริม และคุมครองระเบียบที่เหมาะสมทางการเมือง และ
เศรษฐกิจเปนตน 

ขอ 3 รัฐท้ังมวล มีความรับผิดชอบขั้นตนในการสรางเงื่อนไขแหงชาติและสากลที่เอื้ออํานวยใหสิทธิในการพัฒนา
เกิดสัมฤทธิ์ผล 
 สําหรับประเด็นรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดมีการตกลงรวมกันเดนชัดขึ้นหลังการประชุมขององคการ
สหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development 
หรือ UNCED) ที่กรุง กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ป ค.ศ.1992 ใน ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการ

พัฒนา (The Rio Declaration on Environment and Development) ตามหลักการของคําประกาศกรุงริโอ ไดใหการ
รับรองแกสิทธิของประชาชน วา ประชาชนควรมีสวนรวมทางส่ิงแวดลอมและมีความตระหนักในปญหา
ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหสตรี เยาวชน และคนพ้ืนเมืองมีสวนรวมในการพัฒนาที่ย่ังยืน  

จากขอมูลดังกลาวประเทศไทยไดนํามาใชและบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-9 
หากแตส่ิงที่ปรากฏคือ สิทธิในการพัฒนาของคนไทยสวนใหญไมไดรับการสงเสริมและความคุมครองจากรัฐ แต
รัฐกลับปลอยใหคนสวนนอยที่มีอํานาจอยูในมือ กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติ ทําลายส่ิงแวดลอม และเอารัดเอาเปรียบคน
เล็กคนนอยอยางตอเนื่อง  



นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัตน ที่เช่ือมตอกันทั่วโลกไดนําพาลัทธิบริโภคนิยมและระบบการคาเสรี ทําใหเกิดการ
แยงชิงและทําลายสภาพแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการละเมิดสิทธิชุมชนอยางรุนแรง  

 
ทําอยางไรจึงไดใชสิทธิในการพัฒนา? 

ทามกลางสถานการณที่คนสวนใหญของประเทศคงถูกลิดรอนสิทธิ ถูกสรางขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิในการ
พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง กลับวาชุมชนทองถ่ินในหลายพื้นที่ไดปฏิบัติการเรียกรองสิทธิใน
การพัฒนาของตนกลับคืนมา และสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ดังเชนกรณีพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ที่ทามกลาง
ปญหาและการชวยเหลือที่สับสน และไมตอเนื่องของภาครัฐ กลุมชาวประมงพื้นบานซ่ึงอาศัยทะเลสาบเปนแหลงทํากินได
ลุกขึ้นมาพิทักษ ฟนฟูและปกปองทะเลสาบดวยตนเอง ภายใตการรวมกลุมกันในนามสมาพันธชาวประมงทะเลสาบ
สงขลา การทํางานของสมาพันธประมงพื้นบานภาคใต ใหความสําคัญกับการแกปญหาทะเลสาบจากระดับชุมชน ให
ชุมชนเขาใจ ตระหนักในปญหาที่คืบคลานเขามาในพ้ืนที่ของเขาเอง และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการฟนฟู
มากที่สุดตามกําลังความสามารถของชุมชนเอง ผานการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การจัดทําเขตอนุรักษพืชพันธุสัตวน้ํา การ
ปลอยพันธุสัตวน้ํา เปนตน กิจกรรมเหลานี้เนนการเสริมสรางความรวมมือจากหลายฝาย แมในระยะตนของการปฏิบัติการ
จะมีแตชาวประมงพื้นบานท่ีเปนผูดําเนินการหลักแตเห็นผลที่ชัดเจนแมจะใชเวลากวา 15 ป จึงจะเปนที่รับรูกันวา
ทะเลสาบฟนฟูไดจริงระดับหนึ่ง แตเม่ือการปฏิบัติการเปนรูปธรรมและเห็นผลที่ชัดเจน หนวยงานภาครัฐ เชน กรมประมง 
กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ไดเขารวมกระบวนการทั้งเอื้ออํานวยดานเคร่ืองมือ 
งบประมาณ รวมท้ังรวมปฏิบัติการกับชุมชนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง 

จากรูปธรรมดังกลาวสะทอนในหลายแงมุมเก่ียวกับการพัฒนาวา กระบวนการพัฒนาที่ดีจะตองเกิดขึ้นจาก 
“จิตสํานึก” ของคนสวนใหญอยางแทจริง นั้นคือ จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู พิทักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ทุก
ฝายท่ีเก่ียวของจะตองมีการต้ังเปาหมายรวมกันเพื่อจะไดไปใหถึงเปาหมายนั้น ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูในกระบวนการ
ทํางานของชุมชนท่ีมีจิตสํานึกจริงๆ และถือเปนบทเรียนท่ีดีที่นําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา  

จากรูปธรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา คนเปนศูนยกลางการพัฒนาจริง และรัฐไดทําหนาที่ของตนในการ
เอื้ออํานวยใหชุมชนทองถ่ินไดปฏิบัติการ และทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการพัฒนา ดังนั้น  “สิทธิในการพัฒนา” จะ
เกิดขึ้นไดจริงกต็อเมื่อมีการสนับสนุนใหชุมชนฐานราก คือ เกษตรกร ชาวประมงพ้ืนบาน และกลุมคนชายขอบ
ตางๆ ในสังคมมีจิตสํานึก มีโอกาส และเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา รวมทั้งรัฐจะตองยอมรับ
กระบวนการพัฒนาที่แตกตางหลากหลายแตมุงสูเปาหมายเดียวกัน เพราะผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทําใหชุมชนมี
ความเขมแข็งจนสามารถรวมจัดการระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได
อยางเปนอยางดีแลว ภาครัฐ หนวยงานของรัฐ และองคกรสวนทองถ่ินจะไดแบงเบาภาระเพราะมีแนวรวมในการพัฒนา
ประเทศ และการพัฒนาประเทศจะไมไดเกิดจากระบบคิดของฝายหน่ึงฝายใดอีกตอไป 
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