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ปัจจุบันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน 

มาตรา 66 – 67 ซึ่งให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น

ในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ 

บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ

และชุมชนในการคุ้มครอง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น การดำเนินโครงการต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะดำเนินการไม่ได้ 

นอกจากได้มีการศึกษาและผ่านกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนก่อน  

สิทธิชุมชนในฐานกระบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมและวัฒนธรรม สิทธิชุมชนในแนวคิดดังกล่าวจึงมี

ความสำคัญที่จะใช้ศึกษาทั้งรูปแบบการละเมิดสิทธิ 

กระบวนการนิยามสิทธิของชุมชน การใช้ยุทธศาสตร์

สิทธิชุมชนในการต่อสู้  

บทนำ
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สิทธิชุมชนมิใช่เป็นสิทธิที่ชุมชนใช้ปกปักรักษา 

ทรัพยากร หรือตัวตนของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นสิทธิ

ที่ชุมชนจะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นการ

จัดการทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ อัน

สอดคล้อง กับหลักการของการสร้างสิทธิที่ว่า สิทธิที่

เจ้าของจะอ้างความชอบธรรมของตนเองได้ หาใช่เป็น

สิ่งที่เจ้าตัวกำหนดฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการยอมรับจาก

สังคมไปพร้อมกัน 

การสร้างการยอมรับโดยขบวนการเคลื่อนไหว 

ผลักดันเชิงนโยบาย การต่อสู้ทางวาทกรรมก็เป็น

หนทางที่สำคัญ ซึ่งหากขบวนการสิทธิชุมชนได้ทำให้

สังคมเห็นถึงผลประโยชน์ ที่จะได้รับ หรือผนวก 

(Inclusion) สังคมได้ร่วมรับผลประโยชน์จากชุมชนบน

พื้นฐานที่ไม่ไปละเมิดสิทธิชุมชน ขณะเดียวกันสังคมก็

มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนด้วย ก็จะทำ

ให้สิทธิชุมชนจะมีความยั่งยืน อันจะเป็นหลักประกัน

สำคัญของสิทธิมนุษยชนในสังคม 

นับตั้งแต่มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแนวทาง

ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยมีการปรับ

โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่

การสถาปนาอำนาจรัฐเหนือทรัพยากรที่เป็นของท้องถิ่น

หรือชุมชนมาก่อน โดยการควบคุมดินแดน เช่น ออก
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กฎหมายนิยามกรรมสิทธิ์ของรัฐเหนือทรัพยากรทั้งหมด 

หรือการจัดทำแผนที่อ้างเขตแดนอำนาจรัฐ ตามมาด้วย

การจัดตั้งกลไกของรัฐเข้าควบคุมทรัพยากร และถ่าย

โอนหรือ เปิดช่องให้ เอกชนเข้ า ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่รัฐช่วงชิงมาจากท้องถิ่น โดยการสร้างระบบ

กรรมสิทธิ์เอกชน (Private property rights) เหนือ

ทรัพยากร เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือการให้เอกชน

เช่าทรัพยากร ส่งผลให้เกิดบริโภคทรัพยากรอย่างล้าง

ผลาญ และมีความรุนแรงมาก  

ในสมัยรัฐบาลเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนิน

นโยบายเร่งรัดการเติบโตเศรษฐกิจส่งออก ทำให้การ

เติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรจากชนบทอย่างมหาศาล 

จนทำให้ฐานทรัพยากรอันเปรียบเสมือนทุนชีวิตของ

ชุมชนท้องถิ่นเสื่อมสูญ และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจพึ่ง

ตนเองของท้องถิ่นต้องพังทลายลง เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจ

พึ่งพิงกับภาคเมือง กลไกรัฐได้เข้าควบคุมจัดการกับวิถี

ชีวิตของผู้คนในนามของ “นโยบายรัฐ” วัฒนธรรมหลัก

ได้ปรับเปลี่ยนวิถีคุณค่า วิธีคิด และทำลายกระบวนการ

เรียนรู้ในท้องถิ่น ทำลายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ (Ethnic 

Identity) อย่างรุนแรง  

จากแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุค

กระแสโลกาภิวัตน์ มีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม 
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ปัญหาความยากจน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการที่รัฐบริหาร

ประ เทศ โดย เน้ นแต่ ก า ร เติ บ โตของภาคธุ รกิ จ

อุตสาหกรรมเป็นหลัก เหนือภาคเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรและชนบท และการที่รัฐ

เป็นผู้คุมอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนโยบายการ

พัฒนาประเทศอยู่ฝ่ายเดียว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการ

ทำลายต้นทุนทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม  

หากนำเอาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปให้เอกชน

สัมปทาน นั่นก็หมายความว่า สิทธินั้นจะตกเป็นสิทธิ

เด็ดขาดของเอกชน ซึ่งทำให้คนท้องถิ่นที่มีสิทธิตาม

จารีตจะกลายเป็นคนไม่มีสิทธิ และหากผู้ที่ครอบครอง

สัมปทานเป็น ‘คนในท้องถิ่น’ จะยอมรับสิทธิตามจารีต

ของคนท้องถิ่น แต่หากเป็น ‘คนต่างถิ่น’ หรือต่างชาติ 

จะกีดกันสิทธิคนท้องถิ่นออก ทำให้เกิดข้อพิพาทตามมา 

สิทธิชุมชนมีอุปสรรคหลายข้อ ได้แก่ รัฐสมัย

ใหม่คัดค้านชุมชนท้องถิ่น เอกภาพทางการเมืองคัดค้าน

ความหลากหลายของชุมชน ลัทธิปัจเจกชนนิยมค้าน

ความรู้ สึ กส่ วนรวมหรือการยกย่องลัทธิ รวมหมู่ 

กรรมสิทธิ์เอกชนขวางกรรมสิทธิ์ การนิติบัญญัติก็ขวาง

จารีตประเพณี  

การที่รัฐบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นแต่เรื่อง
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เศรษฐกิจเป็นหลักอย่างเดียว ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดี 

ดังนั้นรัฐควรที่จะมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้

เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมด้วย เพราะการจัดการ

ทรัพยากรนั้นคงจะไม่มีใครที่จะทำได้ดีเท่ากับชุมชน ซึ่ง

พวกเขาได้ดูแล รักษาและจัดการทรัพยากรของเขามา

ตั้งแต่แรก 

ดังนั้น สิทธิชุมชน จึงเป็นทางออกให้กับสังคม 

เพราะสิทธิชุมชนนั้น เป็นความคิดที่ เอื้ อหนุนให้

ประชาชน ชุมชน มีสิทธิ มีเสียง มีส่วนร่วม ในการชี้

ชะตาอนาคตของตนเอง ทำให้พวกเขาเข้าใจปัญหาและ

เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยชุมชน

เอง  

ถ้าหากภาครัฐให้ความสำคัญและให้อำนาจกับ

สิทธิชุมชนอย่างจริงจัง ก็จะทำให้การพัฒนาประเทศ

เป็นไปในทางที่ดี นอกจากนี้การที่รัฐให้อำนาจสิทธิ

ชุมชนอย่างเต็มที่ในการจัดการทรัพยากรก็จะทำให้

ทรัพยากรที่มีอยู่ได้รับการจัดการอย่างเป็นธรรมและ

ยั่งยืนที่สุดด้วย 
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การพัฒนาประเทศของประเทศไทยในช่วง 40 

ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 พบว่า รัฐให้ความ

สำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใน

ชนบทเป็นฐานในการขยายการเติบโตและสร้างความ

มั่งคั่งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาที่เสียสมดุล

เช่นนี้ได้ก่อให้เกิดการจำกัดหรือลิดรอนสิทธิของคนกลุ่ม

ใหญ่ในของประเทศ คือ เกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน 

และกลุ่มคนชายขอบอื่นๆ ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า 

“สิทธิในการพัฒนา” (Right of Development) 

ของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

จากรัฐ ผลที่ตามมาคือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างฟุ่มเฟือยจนเกิดก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและการ

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากมาย และ

ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยหาก

กลับพบเห็นได้ทั่วโลก 

สิทธิในการพัฒนา:
สิทธิของทุกคน
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สิทธิในการพัฒนา คืออะไร ? 
สิทธิในการพัฒนาเกิดจากแนวคิดที่ว่า การ

พัฒนาบ้านเมืองในอดีตนั้นเดิมที่ประชาชนไม่เคยได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงทำให้เกิด

ปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนมากมาย เช่น 

การสร้างเขื่อน ทำเหมืองแร่ การสร้างท่อก๊าซ และเรื่อง

ที่อยู่อาศัยที่ทำกิน เนื่องจากการส่งเสริมการพัฒนาของ

รัฐไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบว่า ประชาชนจะเป็นอยู่

อย่างไร คุณภาพวิถีชีวิตของชุมชนจะเป็นอย่างไร รัฐไม่

ได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจ หรือสอบถามความ

ต้องการของประชาชนก่อนในกระบวนการพัฒนา ซึ่ง

ปรากกฎการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยเหตุนี้

ทางองค์การสหประชาชาติ จึงมีการกำหนดปฏิญญาว่า

ด้วย สิทธิในการพัฒนา ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมี

เนื้อหาสาระสำคัญ คือ  

ข้อ 1 กำหนดไว้ว่า สิทธิในการพัฒนา เป็นสิทธิ

มนุษยชน ประชาชนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมและ

มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และการเมือง อันทำให้สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้น

พื้นฐานเกิดการบังคับใช้และเกิดผล 

ข้อ 2 คน คือศูนย์กลางของการพัฒนา ควรได้

รับการส่งเสริม และคุ้มครองระเบียบที่เหมาะสมทาง
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การเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น 

ข้อ 3 รัฐทั้งมวล มีความรับผิดชอบขั้นต้นใน

การสร้างเงื่อนไขแห่งชาติและสากลที่เอื้ออำนวยให้สิทธิ

ในการพัฒนาเกิดสัมฤทธิ์ผล 

สำหรับประเด็นว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงร่วมกันขึ้นหลังการ

ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนา (United Nations Conference on 

Environment and Development หรือ UNCED) ที่

กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ปี ค.ศ.1992 ใน 

ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The 

Rio Declaration on Environment and Development) 

ตามหลักการของคำประกาศกรุงริโอ เดอ จาเนโร ได้

ให้การรับรองแก่สิทธิของประชาชน ว่า ประชาชนควร

มีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักใน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้สตรี เยาวชน และ

คนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จากข้อมูลดังกล่าว ประเทศไทยได้นำมาใช้และ

บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8 - 9 หากแต่สิ่งที่ปรากฏคือ สิทธิในการ

พัฒนาของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมและ

ความคุ้มครองจากรัฐ แต่รัฐกลับปล่อยให้คนส่วนน้อย

ที่มีอำนาจอยู่ ในมือ กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติ 
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ทำลายสิ่งแวดล้อม และเอารัดเอาเปรียบคนเล็กคนน้อย

อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เชื่อมต่อกัน

ทั่วโลกได้นำพาลัทธิบริโภคนิยมและระบบการค้าเสรี 

ทำให้เกิดการแย่งชิงและทำลายสภาพแวดล้อม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และการละเมิดสิทธิชุมชนอย่าง

รุนแรง  

ทำอย่างไรจึงได้ใช้สิทธิในการพัฒนา ? 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ

คงถูกลิดรอนสิทธิ ถูกสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิใน

การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการ

เมือง กลับว่าชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ได้ปฏิบัติการ

เรียกร้องสิทธิในการพัฒนาของตนกลับคืนมา และ

สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น กรณี

พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ที่ท่ามกลางปัญหาและการ

ช่วยเหลือที่สับสน และไม่ต่อเนื่องของภาครัฐ กลุ่มชาว

ประมงพื้นบ้าน ซึ่งอาศัยทะเลสาบเป็นแหล่งทำกินได้ลุก

ขึ้นมาพิทักษ์ ฟื้นฟูและปกป้องทะเลสาบด้วยตนเอง 

ภายใต้การร่วมกลุ่มกันในนามสมาพันธ์ชาวประมงทะเล

สาบสงขลา การทำงานของสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาค

ใต้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทะเลสาบจากระดับ

ชุมชนให้ชุมชนเข้าใจ ตระหนักในปัญหาที่คืบคลานเข้า
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มาในพื้นที่ของเขาเอง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการฟื้นฟูมากที่สุดตามกำลังความสามารถของ

ชุมชนเอง ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดทำ

เขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็น

ต้น กิจกรรมเหล่านี้เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจาก

หลายฝ่าย แม้ในระยะต้นของการปฏิบัติการจะมีแต่ชาว

ประมงพื้นบ้านที่ เป็นผู้ดำเนินการหลักแต่เห็นผลที่

ชัดเจนแม้จะใช้เวลากว่า 15 ปี จึงจะเป็นที่รับรู้กันว่า

ทะเลสาบฟื้นฟูได้จริงระดับหนึ่ง แต่เมื่อการปฏิบัติการ

เป็นรูปธรรมและเห็นผลที่ชัดเจน หน่วยงานภาครัฐ 

เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ เข้าร่วม

กระบวนการทั้งเอื้ออำนวยด้านเครื่องมือ งบประมาณ 

รวมทั้งร่วมปฏิบัติการกับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

จากรูปธรรมดังกล่าวสะท้อนในหลายแง่มุมเกี่ยว

กับการพัฒนาว่า กระบวนการพัฒนาที่ดีจะต้องเกิดขึ้น

จาก “จิตสำนึก” ของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง นั้นคือ 

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พิทักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ นอกจากนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ

ตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อจะได้ไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ซึ่ง

จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของชุมชน

ที่มีจิตสำนึกจริงๆ และถือเป็นบทเรียนที่ดีที่นำไปสู่จุด
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หมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา  

จากรูปธรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา และรัฐได้ทำหน้าที่ของตนในการ

เอื้ออำนวยให้ชุมชนท้องถิ่นได้ปฏิบัติการ และทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้น “สิทธิในการ

พัฒนา” จะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีการสนับสนุนให้

ชุมชนฐานราก คือ เกษตรกร ชาวประมงพื้นบ้าน 

และกลุ่มคนชายขอบต่างๆ ในสังคมมีจิตสำนึก มี

โอกาส และเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา รวมทั้งรัฐจะต้องยอมรับกระบวนการพัฒนาที่

แตกต่างหลากหลายแต่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพราะ

ผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งจน

สามารถร่วมจัดการระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การ

เมืองรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

เป็นอย่างดีแล้ว ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ส่วนท้องถิ่นจะได้แบ่งเบาภาระ เพราะมีแนวร่วมในการ

พัฒนาประเทศ และการพัฒนาประเทศจะไม่ได้เกิดจาก

ระบบคิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอีกต่อไป 
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กระบวนการพัฒนาที่ดี จะต้องเกิดขึ้นจาก 

“จิตสำนึก” ของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง นั้นคือ 

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พิทักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ นอกจากนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการ

ตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อจะได้ไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ซึ่ง

จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของชุมชน

ที่มีจิตสำนึกจริงๆ 
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สิทธิการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง





กระแสการตื่นตัวขององค์กรทุกภาคส่วน ต่อ

การพยายามสร้างพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เหมือนเป็นฉันทามติร่วมในสังคม

ว่า แนวทางการดำเนินงานในระดับโครงสร้างการ

บริหารประเทศไม่สามารถผดุงความยุติธรรมและสร้าง

ความเท่าเทียมให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ได้จริงในสังคม 

ระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะผู้มี

อำนาจในแต่ละยุคสมัย แม้จะมีกรอบการพัฒนาความ

ร่วมมือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป็นแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์งาน แต่ยังคงมี

ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้มาโดยตลอดคือ 
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อำนาจการบริหารและการจัดสรรการใช้-การเข้าถึง

ทรัพยากร ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ยังคงผูกขาดอยู่ที่

ส่วนกลาง ไม่มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงให้แก่

ส่วนท้องถิ่น และยังมีเค้าโครงของระบบอุปถัมภ์ภายใน

องค์กรที่รองรับเป้าประสงค์เฉพาะของตนเอง ประเด็น

ความไม่โปร่งใสและไม่เท่าเทียมของระบบการจัดการ

ทรัพยากรฯ จึงเป็นข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อหาทาง

แก้ไขปัญหาในระดับสาธารณะ 

รัฐธรรมนูญ 2550 ได้ขานรับและมีมาตรการใน

การป้องกันความฉ้อฉลนี้ เพื่อกอบกู้วิกฤติศรัทธาของ

ประชาชน ดังในหลายกรณีที่อ้างอิงตามบทบัญญัติตาม

รัฐธรรมนูญ 2540,2549 และ 2550 ในการร้องขอให้

มีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

ของรัฐที่มีแนวโน้มสร้างผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางตรง

และทางอ้อม การมีส่วนร่วมที่จะตัดสินใจรับหรือยุติ

โครงการด้วยการทำประชามติและมาตรการทาง

กฎหมายที่ให้หลักประกันที่เอื้อต่อปฏิบัติการทางสังคม

ขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อพิทักษ์ฐานทรัพยากร

ธรรมชาติโดยองค์รวม ทว่าการตอบรับจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องยังไม่เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งมักจะมี

ปรากฏการณ์เฉพาะให้ผลงานในขั้นตอนนี้หมดความ

เชื่อถือลง โดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งของการ

จัดการ 
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ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

ซึ่งต้องยกให้เป็นปัญหาเชิงสาธารณะและต้องได้รับการ

แก้ไขจากคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชนในการต่อสู้พิทักษ์ทรัพยากรฯ 

ทั้งในระดับท้องถิ่นและขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ต่อการ

ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการทรัพยากรฯ เพื่อความ

สมดุลและเป็นธรรมในสังคม 

บทบาทของประชาชนหรือที่เรียกว่า “การมีส่วน

ร่วม” กับการกำหนดทิศทางการพัฒนา การตัดสินใจ 

ทั้งในระดับชุมชนจนถึงการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายแห่ง

รัฐเป็นการแสดงออกถึงการใช้สิทธิที่พึงมีของตนเอง

อย่างอิสรภาพภายใต้กติกาการอยู่ร่วมที่มีปรากฏไว้โดย

ชอบธรรม ทั้งมิติกฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมเพื่อ

สร้างความเจริญงอกงามให้กับประเทศชาติ 

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าบทบาทการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวนี้ มีส่วน

ของปัญหาที่ประชาชนทำได้เองและปัญหาส่วนที่ประชา

ชนทำไมไ่ด ้สว่นทีท่ำไดเ้อง เชน่ การจดัการสิง่แวดลอ้ม

ภายในชุมชน การพัฒนาชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมโดยใช้

วัฒนธรรมชุมชนเป็นกรอบคิด การสืบทอดภูมิปัญญา

เพื่อรักษาสมดุลของชุมชน เป็นต้น และส่วนปัญหาที่

ประชาชนทำไม่ได้ เช่น เรื่องโครงการใหญ่ๆ ของรัฐที่

สร้างผลกระทบ เรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
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มลพิษ ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสุขภาพของ

ประชาชนทางอ้อม ปฏิบัติการว่าด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกกลุ่มองค์กรในสังคมย่อมมีบทบาท 

ภารกิจ ขอบเขตอำนาจและศักยภาพที่แตกต่างหลาก

หลายแต่มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันในองค์รวม ดังนั้นผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักถึงหลักสิทธิ

มนุษยชนและยึดถือเคารพหลักการแห่งสิทธิความ

เสมอภาคเป็นสำคัญยิ่ง 

ต่อกระบวนการดำเนินงานร่วม ควรตั้งอยู่บน

ความหวังว่าจะสามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจะนำไปสู่การสร้างรูปธรรมให้

ปรากฏชัดได้ในสาธารณะ ขณะเดียวกันในวัตถุประสงค์

ซ่อนของแต่ละกลุ่มองค์กรอาจมีความแตกต่าง ด้วยมี

เป้าหมายหลักของตนเองและมีธงนำในการตัดสินชี้ผล

สัมฤทธิ์ให้กับผลงานของตนเอง ดังนั้นการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือจึงเรื่องประเด็นสำคัญที่ต้อง

ดำเนินการให้ได้อย่างโปร่งใสก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ 

ลักษณะเช่นนี้เองคือการเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริงและ

เท่าเทียมกันของกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น แม้ว่า

จะมีข้อจำกัดในประเด็น พื้นที่ที่มีความขัดแย้งค่อนข้าง

สูง หรือมีประเด็นที่อ่อนไหวมาก เราก็ใช้เครื่องมือทาง

สังคมมาหนุนช่วย เช่น กลไกระงับข้อพิพาทที่เกิดจาก

การพัฒนาของรัฐในระดับพื้นที่ การใช้ข้อบ่งชี้ทาง
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เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (EIA) เข้ามาช่วยในบรรเทาสถานการณ์

ความรุนแรงลง (ยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงทิศทางการ

ทำงานต่อเนื่องได้พร้อม) และการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชนที่เน้นมิติสังคม วัฒนธรรมประเพณี  

อย่างไรก็ดี สภาพข้อเท็จจริงของสถานการณ์

ปัญหาที่มีต่อทรัพยากรประมง ทรัพยากรชายฝั่ง และ

ชาวประมงพื้นบ้านในประเด็นต่างๆ ยังไม่ลดระดับของ

ความรุนแรงลง กลับมีแนวโน้มของปัญหาที่ เป็น 

“อมตะ”ว่าด้วยการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานและการปิด

กั้นโอกาสการเข้าถึงในด้านต่างๆ ให้ได้อย่างเท่าเทียม

ยังคงพบอยู่เป็นระยะ เช่นนั้นสังคมไทยจึงยังคงเห็น

ปรากฏการณ์การรณรงค์เรียกร้องเชิงสาธารณะเพื่อ

ปรับปรุงทิศทาง กลไกทางนโยบาย มาตรการกฎหมาย

ต่างๆให้สอดคล้อง เหมาะสมอันเป็นหลักประกันต่อการ

ดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง และ

ต่อการผลักดันเชิงการเมืองที่ผ่านโดยการพิจารณาตาม

หลักรัฐธรรมนูญในมิติของหลักกติกาของประเทศ ชาว

ประมงพื้นบ้านภาคใต้ได้จัดทำเสนอสู่การรับรู้ร่วมใน

สังคมไทย โดยยึดหลักแห่งการสร้างการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ที่ดีกว่าและต้องยืนอยู่บนกระบวนการมีส่วนร่วมมา

ด้วยตลอด นั่นคือ 
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1. ต้องกระจายอำนาจ สิทธิและปรับปรุง

กฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

2. ต้องมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาทุกระดับ 

3. ต้องมุ่งปรับปรุงกฎกติกาของประเทศเพื่อนำ

ไปสู่ความสงบสุข 

 

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ณ วันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า

ในทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เป็นผลสัมฤทธิ์ 

คงมีส่วนของปัญหาอุปสรรคที่ต้องช่วยกันขบคิดแก้ไขให้

ลุล่วงและส่วนที่ต้องพัฒนาเดินหน้าไปอย่างเสมอภาค 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อย่างยั่งยืนต้องอยู่

บนหลักการของการมองระบบนิเวศน์แบบองค์รวมและ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความเฉพาะและ

หลากหลายไปตามภูมินิเวศน์ รวมทั้งความอยู่รอดของ

ชุมชนในท้องถิ่น เช่นเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาชาว

ประมง นี่คือการแก้ไขปัญหาในวิถีชีวิตของชาวประมง

พื้นบ้านจากการถูกกระทำ เพราะความอุดมสมบูรณ์

แห่งท้องทะเลเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สำคัญของ

ประเทศ และต่อการพัฒนาให้ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมา

จากจิตสำนึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคัญในวิถีแห่ง

สิทธิ โดยเฉพาะกับชุมชนที่พึ่ งพิ งฐานทรัพยากร
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ธรรมชาตินั้น ๆ ที่เป็นไปได้จริง  

จากการศึกษาเอกสาร1ย้อนหลังเราพบว่าองค์กร

ชุมชน ชมรม กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแลชุมชนชายฝั่ง

ใน 13 จังหวัดภาคใต้ในนามสมาพันธ์ชาวประมงพื้น

บ้านภาคใต้ ได้มคีวามเห็นที่สำคัญยิ่งต่อประเด็นที่เป็น

อุปสรรค เงื่อนไขภายในต่อโอกาสของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของพี่น้องประชาชน และชาวประมงพื้น

บ้านว่า “แม้กติกาของประเทศจะก้าวหน้าเพียงใด ถ้า

ประชาชนไม่เข้มแข็ง ไม่เข้าใจสิทธิ อำนาจและ

บทบาทของตนเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหา

ต่างๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้”  

เช่นนั้นความคมชัดในทิศทางการปฎิรูปความคิด

ทางการเมืองของพี่น้องชาวประมงระดับฐานรากซึ่งมี

พลังที่ยิ่งใหญ่ จึงเสนอให้ใช้แนวทางที่มีเอกภาพต่อการ 

“สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างสถาบัน (การเมือง) 

ในระดับพื้นที่ชุมชนให้เข้มแข็ง ขยายเป็นเครือข่าย

ระดับภาคและประเทศ” ด้วยการกำหนดทิศทางของ

ขบวนในจังหวะก้าวที่มั่นคงเพื่อให้ตัวเองและเครือข่าย

แก้ไขปัญหาที่ประสบให้บรรลุอย่างต่อเนื่อง การทำลาย

กำแพงที่ขวางกั้นความรู้ความเข้าใจในสิทธิที่ตนมีและ

สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า แม้จะต้องเผชิญ

กับข้อจำกัดในโครงสร้างหลายด้าน แต่ความก้าวหน้าที่

ถอดจากของประสบการณ์จริงเหล่านี้จะสามารถแปร
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เป็นพลังอันสำคัญที่ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพใน

อนาคต 

การก้าวข้ามผ่าน เราทำได้ เมื่อหัวใจแน่วแน่ 

“คิดจะยืนหยัด กำหมัดซด... 

กำหมัดสู้ๆๆ กันยาวๆ..... 

พี่น้องเอย 
 

เอกสารอ้างอิง1 สำนักงานกองเลขานุการสมาพันธ์ชาว

ประมงพื้นบ้านภาคใต้ จ.ตรัง.ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการ

เมือง: ปัญหาทะเลและข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้านภาค

ใต้.2550 

สำนักงานประสานงานเครือข่ายนักพัฒนาเอกชนประมง

พื้นบ้านและทะเลภาคใต้ สมาคมรักษ์ทะเลไทย จ.สงขลา . เมื่อ

คิดจะยืนหยัด กำหมัดซด: ยุทธศาสตร์ 10 ปี ...2550 

สำนักงานกองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน

ภาคใต้ จ.ตรัง . ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการเมือง: ปัญหา

ทะเลและข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้.25y50 
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“แม้กติกาของประเทศจะก้าวหน้าเพียงใด ถ้า

ประชาชนไม่เข้มแข็ง ไม่เข้าใจสิทธิ อำนาจและบทบาท

ของตนเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ก็ไม่

สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้”   
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สิทธิการตั้งถิ่นฐาน
“เสาเรือน”



“ที่ดิน” ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญต่อความ

ผาสุกของประชาชน ความซับซ้อนในกลไกที่เกี่ยวข้อง

ภายในของมันเอง โดยมีกำหนดไว้เป็นนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐและถูกนำมาใช้เป็นประเด็นหลักต่อมาตรการ

หรือนโยบายใดๆ เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกรูปแบบ 

รายละเอียดมักว่าด้วย เรื่องของการกระจุกตัวของที่ดิน 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ดิน ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การ

ใช้ที่ดินผิดประเภท รวมถึงข้อพิพาทในที่ดินจากความ

ต้องการใช้ที่ดินต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ คือความสัมพันธ์

กับความมั่นคงในสิทธิการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและสิทธิ

ในการดำรงชีพของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

โครงสร้างนโยบายการจัดการที่ดินยังคงเป็นแบบ

เดมิ คอือยูบ่นเงือ่นไขการเปลีย่นทรพัยากรสาธารณะให้

เป็นปัจเจก ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของระบบนิเวศน์
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และฐานทรัพยากรของชุมชน การบริหารที่ดินในเชิง

เศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาที่ดินหลุดจากมือคน

ยากจน ไปกระจุกตัวที่กลุ่มทุนจึงมากขึ้น แม้ว่าที่ดิน

ดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ได้ครอบครองอยู่ก่อนแล้ว 

แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิที่ตกทอดทางวัฒนธรรม

หรือวิถีการดำรงชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนยัง

ขาดความรู้สิทธิของตนเองและไม่เข้าใจในขบวนการแย่ง

ยื้อใช้ประโยชน์ในที่ดินที่แยบยล รวมถึงไม่มีอำนาจใน

การต่อรองจึงต้องสูญเสียที่ดินไป 

ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของกลุม่ธรุกจิ

จากนโยบายทีเ่รง่รดัพฒันาเศรษฐกจิ เพือ่ตอบสนองต่อ

นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆ ทำให้สถานการณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนตามภูมินิเวศน์ต่างๆ 

ของภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรที่ดินที่สำคัญ คือการเกิดช่อง

ว่างในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ การถือครองใน

กรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชนเกษตรกรรายย่อยและชาว

ประมง กับกลุ่มนักธุรกิจ ทุน ที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น 

การให้ เช่ าสัมปทานจากรัฐ เพื่ อทำ เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมแปลงใหญ่ทับปัญหาแนวเขตที่ทำกินของ

ชุมชนทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะ เช่น กรณีที่ดินวะกัฟ 

อ.จะนะ จ.สงขลา กรณีผลกระทบจากรณีเขตอนุรักษ์

ทับที่ เช่น บ้านเหาะบู่โหล่น บ้านตะโล๊ะใส บ้านปาก
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ละงู บ้านบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล หรือกรณีพื้นที่ในโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ดินเอกชน ที่กว้านซื้อที่ดิน รวม

ถึงกรณีผลกระทบหลักจากเกิดธรณีพิบัติ ที่ประชาชนผู้

เดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปปลูกบ้านอาศัยอยู่ที่เดิมได้ 

เนื่องจากซ้อนทับกับที่ดินของเอกชน นายทุน นักธุรกิจ

ท่องเที่ยว เช่น บ้านน้ำเค็ม ชุมชนทับตะวัน บ้านในไร่ 

จ.พังงา เป็นต้น ประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐมาอย่างต่อเนื่อง 

กรณีของชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมง

ขนาดเล็กส่วนใหญ่ เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่ง

ทะเลหรือตามริมคลองแม่น้ำต่างๆ มีทั้งใช้เรือและไม่ได้

ใช้เรือเป็นพาหนะ แต่หากินอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล วิถี

การประกอบอาชีพเป็นเรื่องหลักที่ชาวประมงให้ความ

สำคัญ ดังนั้นการเลือกและตัดสินใจตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนจึงต้องอยู่กับทะเลเป็นหลัก ซึ่งแสดงความจำนง

แน่ชัดถึงการพึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดม

สมบูรณ์ของทะเลเป็นหลัก โดยมิได้ให้ความสำคัญกับ

เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่นนั้น “ผืนดินริมทะเล” คือวิถี

ชีวิตที่สัมพันธ์และเกื้อกูลกับความเป็นอยู่ของชาว

ประมงมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ภายหลังจากความต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินริมชายฝั่งทะเลมีกระแสเพิ่มขึ้น หน่วยงานภาครัฐ

เกี่ยวข้องจึงได้มีการกำหนดมาตรการนโยบายว่าด้วย 
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การประกาศที่ชายทะเลเป็นที่อนุรักษ์ การจัดระเบียบ

พื้นที่ชายทะเลและนโยบายจัดตั้งพื้นที่พิเศษ โดย

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึง

กลุม่ชมุชนชาวประมงทีถ่กูระบวุา่เปน็ผูบ้กุรกุทีส่าธารณะ 

และมีส่วนทำให้ชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมพร้อม โดยขาด

ดุลพินิจของการพิจารณาให้รอบคอบก่อนดำเนินการ 

รวมถึงกระบวนการดำเนินงานภายใต้กลไกการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในทุกด้าน ยัง

คงถูกละเลยหรือมองข้ามความสำคัญ โดยเฉพาะสิทธิ

ในการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่

ตนครอบครอง ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวและซับซ้อน

เพราะเกี่ยวข้องกับความการอยู่ดีมีสุข  

ขณะเดียวกันองค์กรชุมชนในพื้นที่ปัญหาต่างๆ 

ได้เสนอแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับตั้งถิ่นฐานที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง1 เช่น การพัฒนามาตรฐาน

กลางให้เป็นที่ยอมรับ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน

ร่วม การเน้นหลักฐานการใช้ประโยชน์อยู่จริงหรือร่อง

รอยทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการพิสูจน์สิทธิแทน

กลไกการดำเนินงานโดยชอบตามกฎหมายฝ่ายเดียว

ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และการประกาศรับรอง

1
สำนักงานกองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน

ภาคใต้ จ.ตรัง.ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการเมือง: ปัญหา

ทะเลและข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้.2550 
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สิทธิในที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนชายฝั่งต่างๆ ซึ่งมีอยู่

จำนวนมาก ซึ่งสิทธิเบื้องต้นที่ควรมี คือ  

1) สิทธิที่ให้เป็นบุคคล  

2) สิทธิของสังคม ในกรณีที่ชุมชนได้ตั้งหลัก

แหล่งชัดเจนบนพื้นที่สาธารณะ ควรรับรองสิทธิให้

ชุมชนนั้น (ปัจจุบันหลายหมู่บ้านให้หลักการนี้)รวมไป

ถึงที่ชายหาด ชายฝั่งในหมู่บ้านด้วย  

3) สทิธขิองสาธารณชนชาวไทยทัว่ไป ทีส่ามารถ

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่ง ชายหาดร่วมกัน ไม่ควร

เปิดให้ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่จับจองชายหาดเป็นที่

ส่วนตัวของตนเองและแขกของตน 

ขั้นตอนดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติการระดับฐาน

ชุมชนที่อยู่บนฐานความเชื่อมั่นร่วมในการจัดการ มีการ

ผ่อนปรนและยืดหยุ่นหนุนต่อกัน ความสัมพันธ์ในเชิงนี้ 

มีข้อดีที่สามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาความต้องการของ

กลุม่ชาวประมงพืน้บา้น และองคก์รเครอืขา่ยชาวประมง

พืน้บา้นภาคใต ้ ทีม่กีารขบัเคลือ่นงานตอ่สาธารณะในพื้น

ที่นั้นๆ ซึ่งผลที่เห็นรูปธรรมคือการยกระดับองค์กร ชุด

องค์ความรู้ในระดับพื้นที่นั้นๆ มาสู่ประเด็นสาธารณะ

และยังสามารถขยายผลสู่การพัฒนาสังคมที่กว้างขวาง

และลุ่มลึกยิ่งขึ้น  

การให้สิทธิที่จะ “มีโอกาสกำหนดเลือก” พื้นที่

ที่เหมาะสมโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่
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ใครมา “คุกคาม” หรือ “รุกราน” ซึ่งกันและกันความ

รุนแรงย่อมคลี่คลายลงได้ อาจนำไปสู่การควบคุมวิธี

การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรฯโดยองค์รวม มีการแบ่ง

สรรขอบเขตภายในชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญาที่เป็นไป

ตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิม การเสริมความมั่นคงให้กับ

ชุมชนในถิ่นฐานเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในการ

รักษาระบบนิเวศและในวันต่อไปมันจะกลายเป็นกฎ

กติกาในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรฯของ

ชุมชนนั้นๆไปพร้อม  

การจัดระเบียบทางสังคมอาจไม่จำเป็นต้องใช้

อำนาจหน้าที่อย่างทางการ ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้และไม่มี

ประสิทธิผลกับสัมพันธภาพที่ดีงามในทุกประเด็น บาง

กรณีชุมชนสามารถทำอะไรเองได้มากมาย หน่วยงาน

ภาครัฐก็ไม่ควรไปทำสิ่งนั้นให้ซ้ำซ้อนแต่ควรส่งเสริมให้

เกิดการคิดที่รอบด้านและสนับสนุนสิ่งที่ชุมชนนั้นๆ ทำ

ไม่ได้  

สิ่งเหล่านี้ทุกคนในสังคมทำได้ตั้งแต่วันนี้และ

ต้องทำในวันนี้..รอพรุ่งนี้ก็สายไปแล้ว 
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เอกสารอ้างอิง  

สำนักงานกองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน

ภาคใต้ จ.ตรัง.ปฎิรูปทะเลไทย คือการปฎิรูปการเมือง : ปัญหา

ทะเลและข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้.2550 

คณะทำงานวาระประชาชน คณะกรรมการประสานงาน

องค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) วาระประชาชนเพื่อความเป็น

ไทย ชุดรบรวมข้อเสนอภาคประชาชน.มินายน 2545 
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สิทธิชุมชน
สิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์

ปัจจุบันนี้กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทยต่างออกมา

เรียกร้องสิทธิกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง

สิทธิในที่ดิน ในป่า ในแม่น้ำ หรือสิทธิในการทำประมง

ชายฝั่ง จึงเกิดมีคำถามตามขึ้นมาเสมอๆ ว่า ทำไมชาว

บ้านถึงคิดว่า พวกเขามีสิทธิในทรัพยากรเหล่านั้นร่วม

กัน ในขณะที่คนอีกบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

คนในภาคราชการ หรือกลุ่มคนในเมือง ที่อยู่นอกสังคม

ชนบท กลับคิดว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ อย่างเช่นในกรณี

ของสิทธิที่ชาวบ้านออกมาเรียกร้องค่าชดเชยจากการ

สูญเสียอาชีพประมงในแม่น้ำมูล ซึ่งเกิดจากการสร้าง



-38-

สิทธิชุมชน

-39-

เขื่อนปากมูล เพราะเข้าใจว่า แม่น้ำเป็นทรัพยากร

สาธารณะและไม่ใช่เป็นทรัพยากรของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หรือ การที่ชาวบ้านลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตนด้วยการ

คัดค้านการสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน 

หรือการสร้างท่อก๊าซ ก็ตาม 

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมได้ผลัก

ภาระต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ชนบทรับ

เคราะห์ เช่น ชาวเขาต้องถูกย้ายจากป่าเพื่อหลีกทางให้

กับรัฐและทุน มลพิษอุตสาหกรรมทำลายสิ่งแวดล้อม

ชนบท รัฐประกาศเขตอุทยานทับที่อยู่อาศัยของ

ประชาชน สิ่งก่อสร้างตามแนวชายฝั่งที่ส่งผลทบต่อ

ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย ฯลฯ 

ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มเปน็ภาคขีองสหประชาชาติ

และได้รับรองสิทธิพลเมือง ตามหลักการสากล โดยใน

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ.ศ. 2540 ให้ความ

สำคัญกับสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้ ง เดิมในการจัดการ

ทรัพยากร ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ระบุว่า

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญ

ให้การรับรองสิทธิพลเมือง ในฐานะประชาชนโดยไม่มี

การแบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา 

เพื่อให้การทำความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนได้
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ชัดเจน น่าจะได้ลองสืบค้น นิยามหรือความหมายที่

เกี่ยวกับสิทธิชุมชนจากนักวิชาการและชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบจนต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิชุมชนของตนเอง 

“สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน

แปลว่า “อำนาจอันชอบธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2525) 

“สิทธิมนุษยชน” ก็คือสิทธิในฐานะที่เขาเกิดมา

เป็นมนุษย์ “สิทธิพลเมือง” ก็คือสิทธิในฐานะที่เป็น 

พลเมืองของประเทศ ดังนี้ “สิทธิชุมชน” จึงเป็นสิทธิ

ของชุมชน เป็นอำนาจอันชอบธรรมที่ชุมชนพึงมีพึงได้

อย่างถูกต้องชอบธรรม ผู้อื่นต้องยอมรับ จะละเมิดหรือ

ริดรอนมิได้ (วีระ สมบูรณ์, 2545) 

“สิทธิชุมชน” เป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นกับวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอย่างยาวนาน (ชลธิรา 

สัตยาวัฒนา, 2546) จากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาว

ชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัย ร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิดความเอื้อ

อาทรและผูกพัน ความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นจะ

ผลักดันให้มีการคิดค้นหาวิธีการจัดการภายในให้ลุล่วง

ไป ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าว พัฒนา

ให้เกิด “กฎเกณฑ์” ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็น

ข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน แฝง

อยู่ในวิถีชีวิตชุมชน เกิดการผลิตซ้ำ เกิดการพัฒนาเป็น

แบบแผนที่แข็งแรง  
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ข้อบัญญัติดังกล่าวของชุมชน เป็นข้อบัญญัติถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และ

คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับ “ขอบเขตอำนาจ” ที่สมาชิกแต่ละคนแต่ละฐานะพึง

มี พึงได้รับท่ามกลางการดำเนินชีวิตด้วยกัน อำนาจนั้น

เป็นอำนาจที่ทุกคนยอมรับภายใต้ “คุณค่า ที่ยึดถือร่วม

กัน” เป็นอำนาจที่มีความชอบธรรม ก็คือ “ระบบสิทธิ” 

ของชุมชนนั่นเอง 

เสน่ห์ จามริก ให้ความหมายของ “สิทธิชุมชน 

คือการให้ชุมชนชาวบ้านมีสิทธิในการเลือกอนาคตของ

ตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระโดยตัวเองใน

สถานการณ์ปัจจุบัน ชาวบ้านจำเป็นจะต้องเรียนรู้ชุมชน

ที่เขาอยู่ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ

ปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังจ้องอยู่ หนึ่ง เขาต้อง

เรียนรู้ที่จะเชื่อมสิ่งที่เขามีอยู่กับความต้องการ ความ

คาดหวังจากโลกภายนอกเท่าทันที่จะปกป้องสิทธิของ

เขา ในขณะเดียวกัน ก็ใช้สิทธิที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า

เขาสามารถทำประโยชน์ให้กับโลกได้ อย่างน้อยที่สุด

ปกปักรักษาทรัพยากรของโลก สอง อาจจะบอกว่าเขาก็

สนใจอยากจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมที่จะทำวิจัย สาม อาจ

จะบอกว่า เขายินดีที่จะร่วมมือทำอะไรต่อมิอะไรที่จะใช้

ทรัพยากรเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ยั่งยืน ในเวลานี้เรา

ต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชนแค่เรื่องสิทธิทำกินว่าต้องให้อยู่ตรง
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นี้ ถ้าเป็นแค่นี้ไม่พอ มีอะไรหลายอย่างที่เราต้องคิด 

วิจัย ศึกษา”  

ยศ สันตสมบัติ กล่าวว่า “สิทธิชุมชน หมายถึง

สิทธิร่วม เหนือทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชน

ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้และได้

ประโยชน์จากป่า โดยนัยนี้ สิทธิชุมชนให้ความสำคัญ

กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น แม้ว่าโดยทฤษฎีแล้ว

สมาชิกของชุมชนทั้งหมดจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการ

ใช้ทรัพยากรรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อำนาจออกกฎ

เกณฑ์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นสำคัญ 

ตัวอย่างเช่น ชุมชนหลายแหล่งมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้

แต่ละเฉพาะครัวเรือนที่แต่งงานใหม่และยากจนเท่านั้น

จึงจะมีสิทธิตัดไม้เพื่อใช้ส่วนตัว ในขณะที่ครัวเรือนที่มี

ฐานะดีจะไม่ได้สิทธิอันนั้น” 

แนวคิดของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล “ผู้ยากไร้

ทั้งหลายไม่ได้ต้องการดำรงตำแหน่งสาธารณะ ไม่ได้

ต้องการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชิงอำนาจในรัฐสภา 

หากต้องการสิทธิ ในการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการมี

ชีวิตอยู่โดยไม่ถูกรุกล้ำล่วงเกิน เกี่ยวข้องกับความ

สามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนของตน” 
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เลิศชาย ศิริชัย กล่าวว่า “การไม่รับรองสิทธิ

ชุมชนดังกล่าวของรัฐ ไม่เพียงทำให้ชุมชนเดือดร้อนใน

แง่ของแหล่งทำกินและแหล่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงการทำลายสิ่ งสำคัญที่รัฐไม่ เคยนึกถึง คือ 

วิญญาณของชุมชน ที่ผนึกชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว

กันปรากฏให้เห็นชัดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะ

เมื่อชุมชนไม่สามารถใช้อำนาจของตัวเองจัดการดูแล

เรื่องทรัพยากรให้เป็นฐานในการเลี้ยงชีวิตของคนใน

ชุมชนได้อย่างเพียงพอ ชุมชนก็คลอนแคลน ระบบ

ความคิดความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกัน

มาเริ่มถูกฝ่าฝืนหรือท้าทายเพื่อการดิ้นรนให้มีชีวิตรอด 

กรณีการไล่ที่หรือยึดที่ของชุมชนก็ยิ่งชัดเจนมาก เป็น

การไล่คนออกมาจากวิญญาณของชุมชน แตกกระจัด

พลัดพรายไปอยู่ในที่คนไม่ได้ผูกพันกับวิญญาณของ

บรรพชนและประวัติศาสตร์ของชุมชน”  

โครงการวิจัย “สิทธิชุมชนท้องถิ่น จากจารีต

ประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน: การศึกษาเพื่อแสวงหา

แนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย” ค้น

พบว่า “สิทธิ” เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาด้วยการต่อสู้กับ

ธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน “สิทธิ” จึงเกิดมีขึ้น

ได้ด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคม ด้วยการต่อกรกับ

สถาบัน และด้วยการเรียกร้องต่อสู้กับอำนาจรัฐ “สิทธิ

ชุมชน” ไม่อาจมีขึ้นได้ ถ้าไม่มีผู้คนและชุมชนที่
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ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของชุมชน”  

นอกจากนี้ความลึกซึ้งแนบแน่นในอุดมการณ์

สิทธิชุมชนเกิดขึ้นได้จากการที่ชุมชนมีความเข้าใจและ

หวงแหนฐานทรัพยากรอันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีครรลองชีวิตของชุมชน โดย

นัยดังกล่าว รัฐและกลไกรัฐ จะไม่สามารถค้นพบ

ประเด็น “สิทธิชุมชน” และไม่อาจเข้าใจซาบซึ้งในความ

ละเอียดอ่อนของ “อุดมการณ์สิทธิชุมชน” ในชุมชน

ท้องถิ่นต่างๆ ได้เลย ถ้ารัฐไม่เข้าใจและตระหนักถึง

คุณค่าและศักยภาพของชุมชนที่ตนเกี่ยวข้องหรือรับผิด

ชอบ 

ดังนั้นโดยนัยเดียวกัน ความคิดเรื่อง “สิทธิ”   

“สิทธิมนุษยชน” และ “สิทธิชุมชน” ของแต่ละกลุ่มชน 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สามารถ “สืบสาน” 

(reconstruct) จากชุมชนนั้นเอง โดยอาจวิเคราะห์จาก

ระบบความเชือ่ ศาสนา จารตี ประเพณ ีพธิกีรรม ภาษา 

วรรณกรรมลายลักษณ ์ วรรณกรรมมุขปาฐะ เพลงพื้น

บา้น เพลงกลอ่มเดก็ ศลิปกรรม สถาปตัยกรรม ลายผา้ 

ฯลฯ รวมไปถึงวิถีชีวิตประจำวัน และวงจรชีวิตนับแต่

แรกปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ

อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนสิทธิปัจเจกและสิทธิรัฐที่เจ้าของใช้

สิทธิ์ตนเองกีดกันการเกี่ยวข้องจากภายนอกอย่างสิ้น
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เชิง เห็นได้จากกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน กลุ่มออม

ทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน หรือการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น ล้วนเป็นกิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนจาก

เครือข่ายท้องถิ่น ประชาสังคม และรัฐ  

อย่างไรก็ดี ชุมชนก็ได้สร้างเงื่อนไข กติกา ที่มี

การควบคุมการใช้จากภายนอก ป้องกันการละเมิดสิทธิ

ชุมชน ซึ่งกล่าวได้ว่า สิทธิชุมชนให้ความสำคัญกับผู้ที่

อยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็น

อันดับแรก คนภายนอกจะมาอ้างสิทธิเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีของชุมชนเมือง มาอยู่เหนือการมีชีวิตรอดของชุมชน

ไม่ได้ ระดับของการมีส่วนร่วมจึงลดหลั่นกันไปตาม

ความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตและสังคม 

ชุมชนหมู่บ้านอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยจัดความสัมพันธ์ในลักษณะที่ถือได้ว่าเป็น “สิทธิ

ชุมชน” ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบด้านภูมิ

ปัญญาในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรรมชาติ ตลอดจนรวมไปถึงองค์ประกอบด้านอำนาจ

ของชุมชนในการจัดการดูแลเรื่องการใช้ทรัพยากร

ดังกล่าว 

ในด้านอำนาจของชุมชนพบว่า ชุมชนสามารถ

จัดระเบียบความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติในลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ  
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ประการแรก ให้ความสำคัญกับ “สิทธิของผู้

มาก่อน” 

ประการที่สอง ให้ความสำคัญกับการครอบครอง

เพื่อการใช้ประโยชน์  

ประการที่สาม ให้ความสำคัญกับการครอบครอง

ทรัพยากรในจำนวนจำกัดเฉพาะที่ใช้ประโยชน์  

ประการที่สี่ ให้ความสำคัญกับสิทธิ โดยไม่สร้าง

ความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น ทั้งนี้หลักสิทธิ

ดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนหรือมีความยืดหยุ่น เช่น 

สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์จะใช้ได้เพียงระยะสั้น ๆ ใน

ขณะที่สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์สามารถครอบครอง

ได้นานและค่อนข้างถาวรและสามารถสืบต่อสิทธิโดยลูก

หลานได้ สิทธิบางอย่างคนอื่นสามารถร่วมใช้ได้ เป็นต้น 

จากงานการศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประเด็น 

“สิทธิ” และ “สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรนั้นได้

เคลื่อนไหวมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่

ต้องดำเนินการต่อไปและอย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริม

ให้เกิด “สิทธิชุมชนอย่างแท้จริง” และการขยายวงกว้าง

ออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งประเทศ 

ในที่นี้จะยกตัวอย่างหนึ่ งในองค์กรชุมชน

ประมงพื้นบ้านที่เข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี องค์กรชุมชนบ้านน้ำ

ราบ อ. จ.ตรัง 
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ภาคใต้เป็นท้องถิ่นที่มีทรัพยากรหลายอย่างที่

เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการก่อเกิดการดำรงอยู่และ

การพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ทั้งฐานทรัพยากรธรรมชาติที่

เป็นทะเล ภูเขา ป่า ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นเหตุให้เกิด

ชุมชนมากมายโดยอาศัยความสมบูรณ์ของฐาน

ทรัพยากรเหล่านี้ 

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนชุมชนเป็นสาเหตุที่

ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชุมชนไป

มากมาย ทั้งการที่นายทุนเข้ามาทำนากุ้งในหมู่บ้าน 

การสัมปทานป่าชายเลนเพื่อเผาถ่าน การทำประมงอวน

ลาก อวนรุน วางยาเบื่อ ระเบิดปลา ใครเข้าถึงหรือ

ครอบครองสิ่งเหล่านี้ก่อนก็สามารถกอบโกยได้ก่อน 

โดยเฉพาะอวนรุนเครื่องมือประมงที่มีรายได้เป็นกอบ

เป็นกำซึ่งชาวประมงทุกคนในชุมชนสามารถที่จะเข้าถึง

ได้ และชาวบ้านในบ้านน้ำราบนึกไม่ถึงว่ามันจะมี

ผลกระทบมากมายขนาดนี้ เวลาผ่านไปไม่นาน

ทรัพยากรที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เริ่มลดน้อยลงจน

แทบหาไม่ได้ ชาวประมงบางคนที่มีที่ดินมีสวนยางก็หัน

หน้าไปทำสวนยางพารา คนที่ไม่มีที่ดินก็ต้องทนหากิน

ในคลองที่เหลือแต่น้ำเปล่าที่มีรสเค็มนี้ รายได้แต่ละวัน

ก็เพียงเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปวันวันไปเท่านั้น แนวคิดใน

การสร้างจิตสำนึกชุมชนในการร่วมกันจัดการทรัพยากร

โดยชุมชนจึงเริ่มขึ้น ด้วยตระหนักว่า “สิทธิไม่ใช่การ
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กอบโกยและสิทธิชุมชนก็ไม่ได้เป็นของปัจเจกนั่นเอง” 

การปกป้องคลองบ้านน้ำราบเริ่มจากการที่

แกนนำเห็นว่าท่าจะไม่ดี ด้วยเห็นแล้วว่าหากเป็นเช่นนี้

ต่อไปคงจะหากินกันต่อไปไม่ได้ นี่เพียงเวลา 2-3 ปี 

ทรัพยากรลำคลองที่สมบูรณ์สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

ถึงกับเหลือเพียงน้ำกับโคลน ไม่เพียงคนในรุ่นเราที่จะ

ยากลำบาก ลูกหลานที่จะเติบโตมาจะทำมาหากินที่ไหน 

จึงมีการระดมคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน มานั่ง

ปรึกษาหารือ “เราทำกันทุกวิถีทางเพื่อให้คนในชุมชน

เห็นปัญหาและพิษภัยของการใช้เครื่องมือประมงชนิดนี้

และหันมาเป็นแนวร่วมในการปกป้องทะเล ตอนแรกเรา

มีกันเพียง 2 - 3 คน แต่เมื่อเราสามารถทำให้คนใน

ชุมชนเข้าใจได้พลังเงียบที่มีในชุมชนจึงลุกขึ้นสู้ ซึ่งมี

มากมาย” คำบอกเล่าของแกนนำคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็น

ชุดเฉพาะกิจทางทะเล บ้านน้ำราบ 

นอกจากนี้ยังมีการหนุนเสริมจากชมรมชาว

ประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง ในการร่วมกันต่อสู้กับอวน

รุน มีการประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด ทั้งใน

ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ต่อมายังขยายผลสู่ความร่วมมือในการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่การปลูกป่าชายเลน การ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการจัดการ
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ทรัพยากร เชิญทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนมาให้

การเรียนรู้ รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชน 

จนกระทั่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนใน

ชุมชน และยังมีการขยายผลความร่วมมือในการรักษา 

ฟื้นฟูทรัพยากร รวมถึงปกป้องสิทธิชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเองออกสู่หมู่บ้านอื่นๆ เช่น 

แนวเขตทะเล 4 บ้าน เขตพื้นที่อ่างสิเกาและยังมี

กิจกรรมชุมชนในการปกป้องสิทธิชุมชนในลักษณะ

คล้ายคลึงกันในพื้นที่อื่นๆ อีก เช่น อ่าวพังงา อ่าว

ระนอง เป็นต้น 

กรณีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

กับชาวบ้านในภาคเหนือ 
ในพื้นที่ดอยอินทนนท์ ที่รัฐฯประกาศให้พื้นที่

ดอยอินทนนท์เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ มีการพยายาม

จะจับให้ชาวบ้านในเขตอุทยานฯมาอยู่รวมกัน หรือไม่ก็

พยายามบีบให้ออกไปจากพื้นที่อุทยานฯ ชาวบ้านซึ่ง

เป็นแกนนำในชุมชนลุกขึ้นเรียกร้องว่า ถ้าจับเอาเขา

ออกไปไว้นอกอุทยานฯ แล้ว รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่จะ

รับผิดชอบในการที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้หรือ

เปล่า สิ่งที่เขาเรียกร้องคือ ขอใช้แรงงานของเขาในการ

ทำไร่ เพื่อให้มีกินมีใช้อยู่ได้ ถ้าไปเปลี่ยนแปลงพวกเขา

แล้ว คนที่มาเปลี่ยนเขาจะรับผิดชอบพวกเขาได้หรือไม่ 
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ในภาษาของชาวบ้าน “สิทธิ” จึงหมายถึง การที่

พวกเขาเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตของเขาได้เอง สิทธิจะต้อง

เกิดขึ้นจากการที่ชุมชนหรือสังคมให้การยอมรับ และมี

ความชอบธรรม ในแง่นี้สิทธิชุมชนจึงสะท้อนมิติของ

อำนาจด้วย แต่ในกรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงว่ารัฐไม่

ยอมรับสิทธิการใช้ทรัพยากรในเขตอุทยานฯของชาว

บ้าน ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องเรียกร้องต่อสู้ เพื่อให้เกิด

การปรับเปลี่ยนอำนาจความชอบธรรมเสียใหม่ ซึ่งนำไป

สู่ความขัดแย้ง เพราะภาครัฐนั้นยึดถือหลักการของสิทธิ

เชิงเดี่ยวและยังผูกติดกับพื้นที่อีกด้วย จึงทำให้ไม่เข้าใจ

ความหมายของสิทธิของชาวบ้าน ที่ประกอบด้วยมิติ

ต่างๆอย่างหลากหลายและซับซ้อน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ

เอื้อให้เกิดกลไกในการจัดการที่ประชาชนกับรัฐได้

ร่วมมือกันจัดการได้อย่างแท้จริง ความร่วมมือในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่

มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างแนวทาง

ใหม่ โดยพัฒนากลไกในการสร้างภาคีความร่วมมือ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ปรับวิสัย

ทัศน์และแนวคิดการทำงานร่วมกัน สนับสนุนกลไกการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในยุทธศาสตร์ระดับชาติ และ



-50-

สิทธิชุมชน

-51-

ระดับปฏิบัติการที่เป็นการบูรณาการในระดับจังหวัด 

เพื่อจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนจนในชนบท

อย่างบูรณาการ สร้างโอกาสและช่องทางให้ภาค

ประชาชนและองค์กรภาครัฐได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่าน

กระบวนการพูดคุย ทำความเข้าใจ และปฏิบัติการร่วม

กัน ซึ่ งเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางใหม่นี้ ซึ่ งใน

ทศวรรษปัจจุบันสามารถที่จะบอกได้ว่าภาครัฐได้มีการ

ตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติโดยสิทธิของชุมชนเอง  

 
คัดลอกบางส่วนมาจากเอกสารเผยแพร่  

๑. เรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดย เย็นจิตร ถิ่นขาม 

๒. องค์กรชุมชนน้ำราบ “ศูนย์บัญชาการการทำงานใน

การรักษาทรัพยากรของชุมชน” 

ความแท้จริงของการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม 

โดยโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การ

ดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ

เอื้อให้เกิดกลไกในการจัดการที่ประชาชนกับรัฐได้

ร่วมมือกันจัดการได้อย่างแท้จริง 
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สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

หลายต่อหลายครั้งที่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่

ถูกดำเนินการขึ้นโดยที่ชุมชนท้องถิ่นไม่เคยรับรู้เรื่องราว

เหล่านั้นมาก่อนเลย บางครั้งแม้มีการนำเสนอข้อมูลทั้ง

จากรัฐ และเอกชนซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการก็มักเป็น

การให้ข้อมูลที่บิดเบือนไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่

ก็เป็นการนำเสนอความเป็นจริงแค่เพียงด้านเดียว นั่น

ย่อมไม่สามารถนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชอบธรรม และโปร่งใส

ให้เกิดขึ้นได้ 

“สิทธิได้รู้” (rights to know) นับเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานในความเป็นพลเมืองของรัฐ ตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 การรับรู้ข้อมูลที่ถูก

ถ้วนตามความจริงย่อมเป็นฐานสำคัญในการสร้างสังคม

ประชาธิปไตย อันหมายถึงสังคมที่ปกครองโดยอำนาจ

ของประชาชนเป็นหลัก 
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ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเข้าใจ

นัยสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนบิดเบือนไป ใช้อำนาจ

ตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จในการพิจารณาอนุมัติโครงการ

พัฒนา นโยบาย กฎหมาย ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา 

ตามมาอย่างมากมาย ความไม่โปร่งใสดังกล่าวนำไปสู่

การพิจารณาตัดสินใจเพื่อวางแผนการจัดการใช้และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม 

โดยพยายามลิดรอนกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ซึ่งเบื้องต้นได้แก่ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาส

รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ทิศทาง

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุมัติโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการ

ผลิต อันนำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และ

กีดกันคนท้องถิ่นออกไป ลดฐานะให้ให้กลายเป็นลูกจ้าง

ใช้แรงงาน ไม่มีฐานการผลิตของตนเอง และลดทอน

สิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดนอ้างสิทธิ

ความเป็นรัฐ เหนือสิทธิความเป็นมนุษย์ 

ถึงแม้ปัจจุบันประชาชนจะเข้าใจสิทธิในการได้

รู้มากขึ้น และกฎหมายเองก็รับรองสิทธิเข้าตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ตามาตรา 9) บุคคลไม่ว่าจะ

มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจ

ดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่กระบวนการเพื่อให้ได้มา



-54- -55-

มิติประมงพื้นบ้าน

ซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงจากหน่วยงานต่างๆ ก็ยังคงเป็นช่วง

โหว่ของสังคมอยู่เช่นเคย ผ่านวาทะกรรมอันแสนคุ้น

เคยเช่น “ความลับของทางราชการ” และมากมายที่

พยายามนำเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริง 

จากประสบการณ์ของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ข่าวสารเพื่อคัดค้านโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

(Sea Food Bank) จนต้องล้มเลิกไปในที่สุด เนื่องจาก

การโครงการดังกล่าวได้พยายามปรับระบบสิทธิเหนือ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นสาธารณะมาเพื่ อ เป็น

ทรัพย์สินส่วนบุคคล และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนมือ

และอาจตกอยู่ในครอบครองของนายทุนในท้ายที่สุด 

นอกจากนั้นแล้วการทำระบบเกษตรภายใต้สัญญาจ้าง 

(Contract Farming) ย่อมเปลี่ยนฐานะจากเกษตรที่

ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นการ

เกษตรแบบอยู่ภายใต้กำกับการบริหารจัดการของบริษัท

ทุนการเกษตร ทำให้มีแนวโน้มของการล่มสลายใน

อาชีพประมงพื้นบ้าน 

จากตัวอย่างดังกล่าว หากประชาชนไม่มีโอกาส

ได้รับรู้ว่าขณะนี้รัฐกำลังมีแผนการอะไรเพื่อฉกฉวย

ทรพัยากรมาเปลีย่นเปน็เงนิ โดยไมไ้ดค้ำนงึถงึประโยชน์

สขุของประชาชน และความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ

อันเป็นฐานทุนสำคัญของผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศ บ้าน

เมืองเราย่อมไม่เกิดความเป็นสังคมที่ก้าวหน้า พลเมือง
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ย่อมไม่สามารถกำกับดูแลประโยชน์สุขของตน ไม่มี

โอกาสเลือกรับหรือปฏิเสธการพัฒนาทางวัตถุและ

ตัวเลข หรือเลือกที่อยู่ที่ยืน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ

ตนเองได้ นั่นย่อมหมายความว่าประชาธิปไตยที่เราเทิด

ทูนบูชานั่นเป็นสิ่งจอมปลอม ที่ระบบตัวแทนย่อมจะ

สร้างโทษแก่เจ้าของอำนาจที่แท้จริง 

ดังนั้นการยกระดับการเข้าถึงและเท่าทันข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ย่อมเป็นหนทางที่จะนำไปสู่กระบวนการ

ติดตามตรวจสอบ และใช้สิทธิใช้เสียงในการตัดสินใจได้

อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ การออก

ความเห็นในการจัดประชาพิจารณ์ เพื่อการร่วมกัน

กำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนในท้ายที่สุด 
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“สิทธิได้รู้” (rights to know) นับเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานในความเป็นพลเมืองของรัฐ ตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 การรับรู้ข้อมูลที่ถูก

ถ้วนตามความจริงย่อมเป็นฐานสำคัญในการสร้างสังคม

ประชาธิปไตย อันหมายถึงสังคมที่ปกครองโดยอำนาจ

ของประชาชนเป็นหลัก 
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ชุมชนต้องมีสิทธิกำหนด
อนาคตตนเอง
เพื่อให้ประมงขนาดเล็กมีสิทธิ
เท่าเทียมในการจัดทรัพยากรใน
ชุมชนของตนเอง

ชุมชนประมงพื้นบ้านหรือประมงขนาดเล็กมักจะ

ถูกเอาเปรียบจากนายทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หวัง

แต่ผลกำไรและทำลายทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น

เงื่อนไขใดก็ตาม หรือภาครัฐเองจะเป็นพวกหนุนหลังก็

ตาม อีกทั้งและกฎกติกาที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์จากทะเลเสมอ ดังนั้นสิทธิจึงเป็นวิธีการ

ต่อสู้หนทางหนึ่ง และสังคมเองก็ควรคำนึงสิทธิอันชอบ

ธรรมนี้ด้วยเช่นกัน  

ระบบสิทธิการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนชาว

ประมงพื้นบ้าน เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วน

รวมตามประเพณี ตามระบบคุณค่า ความเชื่อของ

ชุมชน มีลักษณะเป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่เป็นของ

ส่วนรวม ซึ่งจะให้ในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

กัน 
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ที่ผ่านมา จากการรุกคืบของนายทุนจากการเข้า

มาใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้

ร่วมกันของท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรในทะเลโดย

การอ้างสิทธิครอบครอง จับจองเป็นเจ้าของพื้นที่ทำการ

ประมงในทะเล เช่น สิทธิทำการประมงในอาณาเขต 

หรือสิทธิหน้าบ้าน (Territorial use rights in fisheries 

- TURFs) ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิครอบครอง จะกระทำ

มิได้โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้คนส่วนใหญ่ถูกปิดกั้น

สิทธิที่จะเข้าถึงทรัพยากรซึ่งเป็นของส่วนร่วมแต่เดิม 

ทรัพยากรประมงได้รับการยอมรับว่าเป็นหลัก

ประกันของความมั่นคงทางอาหารของโลก คนทั่วโลกให้

ความสนใจ FAO ได้จัดประชุม CCFI ขึ้นและได้มี

กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การประมงยั่งยืน ในสี่

ประเด็น คือ 

• บทบาทและลักษณะของการประมง 

• การประมงนานาชาติ 
• ลดความยากจน 
• แนวทางอนาคต 
มีคนกว่า 37 ล้านคนเกี่ยวข้องกับการทำประมง 

ถ้ารวมส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นเข้าไปด้วยจะมีประมาณ 100 

ล้านคนทั่วโลก มีคนในชุมชนชาวประมงพื้นบ้านกว่า 

250 ล้านคนเกี่ยวข้องกับการประมง การผลิตของชาว

ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กจึงนับว่ามีความสำคัญทางการ
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ค้า การประมงเป็นกำลังผลิตสำคัญเป็นที่พึ่ งทาง

เศรษฐกิจ ในประเทศกำลังพัฒนาจะพึ่งพาเศรษฐกิจ

จากการประมง หุ้นส่วนในตลาดการประมงใหญ่มากขึ้น

ในขณะที่การประมงแบบพื้นบ้านขนาดเล็กมีความ

สำคัญในฐานะเป็นเกราะป้องกัน เป็นหลักประกันใน

ชุมชนมีอาชีพและสามารถมีชีวิตอยู่  

ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับชาว

ประมงขนาดเล็ก มีจำนวนมาก ภายใต้องค์การ

สหประชาชาติ (UN) เช่นในปี 82, 92, 95, 2000, 

2001, 2002 เป็นต้น (สนธิสัญญาว่าด้วยสมุทร, COC 

ปี 95, ประชากรประมง 95, เป้าหมายการพัฒนายุค

ใหม่ 2000, วาระ 21 ปี 92, ข้อตกลงโจฮันเนสเบิร์ก 

ปี 2002) ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก มาจากการทำประมง

เกินขนาดเกินศักยภาพโดยใช้เครื่องมือมาก ขนาดใหญ่ 

และผิดกฎหมาย เนื่องจากมีนักการเมืองในหลายใน

หลายประเทศที่เป็นนักธุรกิจ ซึ่งมุ่งส่งเสริมมากเกินเพื่อ

เศรษฐกิจ และที่สำคัญอำนาจการจัดการยังรวมศูนย์ 

หากพิจารณาในประเด็นสิทธิชุมชน สิทธิการ

ประมง จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มุ่งเน้นใช้ระบบนิเวศน์ใน

การจัดการทรัพยากรประมงแบบองค์รวม และยังคงมี

การจัดการแบบแยกส่วนทรัพยากรเช่นเดิมนี้ต่อไป 
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ควรมีกรรมสิทธิ์ในการทำประมงหรือไม่ 
การประมงโลกเรามี ๒ แบบใหญ่ๆ ได้แก่ 

ขนาดเล็ก และขนาดอุตสาหกรรม ซึ่งความเป็นเจ้าของ

เหนือทรัพยากรไม่ชัดเจน จะถูกยืนยันเมื่อปลาถูกจับ

ขึ้นมาแล้ว รัฐบาลจึงเข้ามาร่วมจัดการ ซึ่งการจัดการ

นั้นต้องการบทบาทที่ชัดเจน (หลัง ๑๙๘๐) และพิสูจน์

แล้วว่า รัฐส่วนใหญ่ไม่มีศักยภาพเพียงพอ  

ปัญหาที่พบในการประมง คือ กรรมสิทธิ์ไม่

ชัดเจน, และศักยภาพในการจัดการของรัฐ ข้อเสนอคือ 

ต้องส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน, การประมงต้องทำใน

ฐานสิทธิ, และการจัดการต้องมีกรอบความร่วมมือ มี

ระบบพัฒนาระดับภูมิภาค / ที่ผ่านมาแถบเอเชียใช้

วัฒนธรรมตะวันตก (เพราะพึ่งเทคโนโลยีเป็นหลัก) ใน

การจัดการทรัพยากรประมง คือ ใช้ระบบโควต้า ซึ่งใช้

ไม่ได้ ไม่ได้ผล และล้มเหลว  

สิ่งที่ควรคำนึงถึงและนำมาปฏิบัติให้ได้ คือ 

สมาชิกชุมชนอาจต้องลดเรือลง เพื่อจัดการปัญหาการ

ทำประมงเกินศักยภาพทะเล, สมาชิกชุมชนบางคนอาจ

ทำไม่ดี เช่น ใช้เครื่องมือทำลาย ต้องให้สิทธิชุมชนใน

การขับออก(ไม่ให้สิทธิทำประมง), เมื่อมีการฝ่าฝืน

ชุมชนต้องมีอำนาจในการลงโทษ, ความเป็นเจ้าของทำ

ให้ชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ว่าคนอื่นทำการประมง

ถูกหรือไม่ 
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...แต่ทั้งหมดนี้ ต้องจัดการความขัดแย้งให้หมด

เสียก่อนจึงจะสร้างความร่วมมือได้ และ ต้องมีความไว้

เนื้อเชื่อใจ ก่อน ด้วย... 

ชุมชนกำหนดสิทธิตนเอง  
การหาอยู่หากินของชาวประมงขนาดเล็ก เป็น

ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ชาวประมงขนาดเล็กเข้าร่วม

ในการจัดการทรัพยากรในตัวเองอยู่แล้ว แต่ฐาน

ทรัพยากรกลับถูกทำลายโดยระบบตลาดที่ใหญ่โต และ

ระบบอุตสาหกรรมการประมง อันเนื่องจาก(การ

กระตุ้น)ความต้องการบริโภคสัตว์น้ำ ซึ่งมากน้อยต่างๆ

กันไปทั่วโลก ประเด็นสำคัญคือ สิทธิเหนือทรัพยากร

ถูกกำหนดโดยคนภายนอก ไม่ใช่คนในชุมชนที่อยู่กับ

ทรัพยากรเอง 

“การช่วยเหลือ เพื่ อนมนุษย์ที่ เกิดภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่มี

คุณค่า แต่อย่าเข้าใจผิดว่าการพัฒนาชุมชนประมงคือ

การที่เราจะสอนเขาให้จับปลาให้เป็น ตรงกันข้ามสิ่งที่

ถูกต้องของการพัฒนาชุมชน คือ การคืนสิทธิการจับ

ปลาให้พวกเขา ที่เราช่วงชิงมาจากเขา ภายใต้คำว่ารัฐ

ต่างหาก”  

ทิศทางอนาคต ภาคการประมงต้องการการ

จัดการระบบใหม่ ชาวประมงพื้นบ้านต้องมีส่วนร่วม มี
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ตัวตน, ชาวประมงพื้นบ้านต้องได้ร่วมในเวทีระหว่าง

ประเทศ, ต้องสร้างความร่วมมือกับผู้คนทุกระดับ ที่ไม่

ใช่ผู้คนที่อยู่ในภาคประมง และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้

กำหนดนโยบาย ในประเด็นชุมชนชายทะเล ทั้งนี้ 

ภายใต้ หลักสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมง 

ที่ยอมรับกันทั่วไป ได้แก่  

การสร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน / ความ

รับผิดชอบ (บทบาท) ของสถาบันองค์กรชุมชนที่จะ

จัดการทรัพยากร ต้องเป็นกลุ่มองค์กรของชาวประมงที่

ตื่นตัว หรือกลุ่มองค์กรของเกษตรกรที่ทำการเกษตร 

คาดหวังตนเองมากกว่าคาดหวังกับภาครัฐ ปัญหา

สำคัญคือทำอย่างไรให้มีคนรุ่นใหม่ในชุมชนจะสืบสาน

ภารกิจต่อเนื่องในอนาคต 

ระบบสิทธิชุมชนในทางสังคม ในการจัดการ

ทรัพยากร 
• สิทธิในการทำการประมง  
• สิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง รักษา 

ดูแลและการทำประมง 

• สิทธิในการใช้ทรัพยากร หาด ฝั่ง จอดเรือ 

ตกปลา ทำอวน ฯลฯ 

• สิทธิในทางเศรษฐกิจ 
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ต้องมีองค์ความรู้ ในจัดการทรัพยากร   

ซึ่งหมายถึง  
• ความรู้ในระบบนิเวศน์ของทรัพยากร รู้จัก

ฤดูกาล ชนิดสัตว์น้ำ การเติบโต ถิ่นที่อยู่ ลักษณะนิสัย 

รู้จักเลือกจับ ฯลฯ  

• ความรู้ด้านความเชื่อ เชื่อว่าทะเลเป็นของทุก
คน ทุกคนจับปลาได้ตราบใดที่เคารพกติกาของชุมชน 

ซึ่งตัวองค์ความรู้ทั้งสองแบบนี้ จะทำหน้าที่ใน

การจัดการแยกแยะสิทธิได้เป็นอย่างดี ซ้ำยังทำหน้าที่

คัดสรรบุคคลที่จะทำการประมงเป็นชาวประมงโดยตัว

มันเองด้วย 

ขอบเขตของสิทธิ  
• ขอบเขตของสิทธิชุมชน ต้องไม่มีการจำกัด

พื้นที่ ว่าได้เท่าไร อย่างไร  

• ขอบเขตในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่นั้น 

ต้องกำหนดพื้นที่จากฐานของระบบนิเวศน์ทรัพยากร 

จำเป็นจะต้องกำหนดสิทธิอันถูกต้องนี้ให้ปรากฏ

ชัดเจนต่อชุมชน ให้พวกเขารับรู้ถึงสิทธิที่พึ่งมีของ

ชุมชน เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการจัดการ

ทรัพยากร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเองใน

การปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองให้

เกิดความยั่งยืน 
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การทำประมงแบบรับผิดชอบ  
• การประมงขนาดเล็กต้องสามารถใช้ได้ / 

ชุมชนจัดการทรัพยากรได้ในข้อเท็จจริงอยู่แล้ว 

• ส่งเสริมการจัดการทรัพยากร แบบบริหาร

จัดการ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรชุมชน 

• กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 
• ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวประมงขนาดเล็ก ให้ใน

นามชุมชน สิทธิที่ได้รับไม่ใช่สิทธิเหนือทรัพยากร 

• ผู้ทำการประมงต้องทำแบบรับผิดชอบ 
• รัฐบาลแต่ละประเทศ ต้องลดบทบาทลง 

ชุมชนดำเนินการมากๆ  

• ถ้าทำได้สำเร็จ จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืน 
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การหาอยู่หากินของชาวประมงขนาดเล็ก เป็น

ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ชาวประมงขนาดเล็กเข้าร่วม

ในการจัดการทรัพยากรในตัวเองอยู่แล้ว แต่ฐาน

ทรัพยากรกลับถูกทำลายโดยระบบตลาดที่ใหญ่โต และ

ระบบอุตสาหกรรมการประมง ประเด็นสำคัญคือ สิทธิ

เหนือทรัพยากรถูกกำหนดโดยคนภายนอก ไม่ใช่คนใน

ชุมชนที่อยู่กับทรัพยากรเอง 
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สิทธิในการทำประมง
อย่างยั่งยืน

สิทธิในการทำการประมงอย่างยั่ งยืน ถูก

ท้าทายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่าน

มา จากการนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า ขนาดใหญ่

กว่า และมีประสิทธิภาพในการกอบโกยทรัพยากรทาง

ทะเล ที่ส่งผลให้ต่อการทำลายล้างอย่างมากมาย

มหาศาล ได้แก่ เครื่องมืออวนรุน อวนลาก และเรือ

ปั่นไฟจับปลากะตัก เป็นต้น อีกทั้งนโยบายต่างๆ มี

ส่วนในการสร้างแนวคิดในการจัดการสิทธิ เหนือ

ทรัพยากรรูปแบบใหม่ เช่น กรณี โครงการพัฒนาฐาน

การผลิตอาหารทะเลของประเทศ หรือ ซีฟู้ดแบงก์ 

(Sea Food Bank) ที่เน้นให้สิทธิการใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ทะเลแก่ชาวประมงจำนวนหนึ่งให้สามารถเข้าถึง

แหล่งทุนด้วยการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Assets 

Capitalization)  

สิทธิของชาวประมงพื้นบ้านที่จะเลือกใช้ชีวิต

พอเพียงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง ถูกกระทบ

จากการให้สัมปทานป่าชายเลนเพื่อเผาถ่านขาย การ

ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งบริเวณริมชายฝั่ง ซึ่งส่งผลให้
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ป่าชายเลนเสียหายไปกว่าหนึ่งล้านไร่ ในรอบ ๓๐ ปีที่

ผ่านมา ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต้องสูญเสียแหล่ง

อาชีพ แหล่งอาหารไปอย่างสิ้นเชิง ผลกระทบจาก

โครงการพัฒนาของรัฐต่างๆ เช่น การพัฒนาท่าเรือ-

ร่องน้ำลึก การสร้างเขื่อนกันคลื่น ทำให้ฐานทรัพยากร

ในทะเลเปลี่ยนแปลงสภาพ ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรมจนกระทั่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่น

เดิม  

สิทธิของชาวประมงที่จะมีที่อยู่อาศัย เลือกถิ่น

ที่ตั้งเสาเรือน ตลอดจนการปักหลักตั้งทับพักพิงเพื่อ

ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ดำเนินสืบเนื่องมานับ

ร้อยๆปี ถูกระเบียบกติกาของรัฐตีตราว่าเป็นสิ่งผิด โดย

อำนาจของกฎหมายอุทยานแห่งชาติ, กฎหมายป่าสงวน

แห่งชาติ, และการให้เอกสารสิทธิเหนือที่ดิน ทั้งๆที่กฎ

เกณฑ์เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นใน 50 ปีนี้เท่านั้น อีกทั้งเกิด

กรณีนายทุนอ้างเป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ

ตามกฎหมายที่ดินและใช้อำนาจอิทธิพลออกเอกสาร

สิทธิโดยมิชอบ จนถึงขั้นหลอกลวงฉ้อโกงที่ดิน 

ดำเนินการขับไล่ชุมชนออกจากที่ดินที่อยู่อาศัยจำนวน

มาก นอกจากนั้นสิทธิในทรัพยากรที่ดินแบบปัจเจก ก่อ

ให้เกิดกระบวนการธุรกิจที่ดิน - ซื้อขายที่ดินทั้งที่ไม่ได้

ทำการผลิตจริง ทำให้ที่ดินหลุดไปจากมือของชุมชนชาว

ประมง 
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สิทธิของชุมชนชาวประมงที่จะใช้ชายหาด ป่า

สันทรายและป่าชายหาดในหมู่บ้าน อันเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิต การดำรงชีพ - ประกอบสัมมาอาชีพ ถูก

กระทบและละเมิด ด้วยรูปแบบสิทธิเหนือที่ดินของ

ปจัเจกบคุคล, การใชพ้ืน้ทีใ่นโครงการพฒันาอตุสาหกรรม, 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, การสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก 

เป็นต้น 

สิทธิการกำหนดทิศทางพัฒนาในท้องถิ่นและ

การกำหนดนโยบายทรัพยากรประมง และทรัพยากร

ชายฝั่ง ที่ผ่านมาชุมชนชาวประมงไม่เคยได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่แท้จริง ไม่มีโอกาสได้คิดและแสดงความคิด

เห็นในการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น และยิ่งไม่มีสิทธิ

ในขั้นตอนตัดสินใจใดๆ ทั้งๆที่ชุมชนมีสิทธิถูกต้องตาม

กฏหมาย 

การถูกละเมิดสิทธิ และภาวะการไม่ตระหนักถึง

สิทธิของตนอย่างแท้จริงทำให้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ดำรงชีวิตบนฐานสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน 

ต้องกลายเป็นผู้ที่ต้องมีชีวิตอย่างยากไร้ ขาดแคลนสิ่ง

จำเป็นในการดำรงชีวิต เพราะระบบสิทธิชุมชนถูกสั่น

คลอนและทำลายลงด้วยระบบสิทธิแบบใหม่ ที่นำพา

ความร่ำรวยแบบกระจุกตัว ความยากจนกระจายสู่

ชุมชนชาวประมงคนเล็กคนน้อย  
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ผู้หญิงกองกำลังรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร
ในชุมชนประมงพื้นบ้าน

“สอนให้ผู้หญิงจับปลา ทุกคนในครอบครัวจะมี

อาหารกิน” ประโยคจากเอกสารของกองทุนพัฒนาสตรี

โลก สั้นๆ แต่สื่อความหมายได้ชัดเจนถึงบทบาทผู้หญิง

ชาวประมงหรือในชนบททั่วไปที่ผูกพันแน่นแฟ้นกับเรื่อง

อาหาร ทำมาหากิน และชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนใน

ครอบครัว 

หลายสิบปีที่ผ่านมา ชาวประมงพื้นบ้านที่เคย

เป็นนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อหาอาหารให้แก่สมาชิกใน

ครอบครัว เปลี่ยนมาจับสัตว์น้ำเพื่อขายสู่ตลาด จาก

เดิมที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแห่งท้องทะเลนับ

ตั้งแต่บรรพบุรุษ กลับกลายมาเป็นคนไม่มีการศึกษา 

ขาดความมั่นใจหรือภาคภูมิใจในองค์ความรู้ของตัวเอง 

และพยายามที่จะส่งลูกเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้
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จากภายนอก อีกทั้งจากการใช้ชีวิตสอดคล้องกับ

ธรรมชาติกลับหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ส่งผลให้กระทั่ง

ปัจจุบันนี้ ชาวประมงออกทะเลยากจน แสนเข็ญมาก

ขึ้น เมื่อสัตว์น้ำที่จับได้แต่นำมาขายแทบไม่พอจ่ายค่าน้ำ

มัน จากสภาวะเช่นนี้จึงทำให้ผู้หญิงในชุมชนประมง

ต้องหารายได้เสริม อาชีพเสริม กลายเป็นแรงงานรับ

จ้างรายวัน ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงแรม หรือรีสอร์ท 

ริมทะเล 

ผู้หญิง เหยื่อรายแรกของการล่มสลาย 
การพัฒนาประเทศในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาส่งผล

ให้ชุมชนชายฝั่งเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้ง

ตัวไม่ทัน จำต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองและ

ครอบครัวมีชีวิตที่ดีตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่า

จะเป็นวิธีการทำประมงแบบทำลายล้าง ทรัพยากร

ธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรม มลภาวะจากโรงงานอตุสาหกรรม 

ความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ หรือนโยบาย

พัฒนาชายฝั่งที่กระทบต่อการทำมาหากินของชาว

ประมงรายย่อยตามแนวชายฝั่งทะเล และการถูกละเมิด

สิทธิด้านต่างๆ  

ยิ่งปัญหาชุมชนประมงพื้นบ้านทวีความรุนแรง
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ขึ้นเท่าใด การดำเนินชีวิตของผู้หญิงในชุมชนประมงพื้น

บ้านยิ่งหนักและเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จากเดิมที่ผู้หญิง

มีหน้าที่หลักในการดูแลครอบครัว หาอาหาร ดูแลบ้าน 

และมีหน้าที่รองในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว จำเป็น

ที่จะต้องปรับตัว จะต้องช่วยหารายได้เลี้ยงครอบครัว 

ในขณะที่หน้าที่ของผู้หญิงตามกรอบที่สังคมกำหนดมา

ช้านานก็ยังคงเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ ถ้าลอง

เปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้หญิงชุมชนประมงในอดีตกับ

ปัจจุบัน จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของคนและ

ชุมชนได้อย่างชัดเจน  

บทบาทหลักของผู้หญิงชุมชนประมงใน

ปัจจุบัน 
• บทบาทในการเป็นผู้หาอาหาร เพื่อให้ทุก

คนในครอบครัวมีอาหารกินอิ่ม นอนหลับ อาหารที่ได้

อาจมาจากการออกหาหอย หาปู ปลา จากชายฝั่ง 

บางส่วนอาจซื้อหามาจากตลาด รวมถึงการถนอม

อาหารเพื่อเก็บไว้กินมื้อถัดไปหรือขาย 

• บทบาทในการทำงานบ้าน นับตั้งแต่หา

อาหาร หาน้ำดื่ม น้ำใช้ ทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็ก

ทั้งยามปกติหรือเจ็บป่วย และอื่นๆจิปาถะที่เกี่ยวกับการ

ดูแลครอบครัว 

• บทบาทในการเสริมรายได้ให้ครอบครัว 
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ความคิดในเรื่องผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวอาจไม่

เป็นจริงเสมอไป เพราะในสภาพความเป็นจริงนอกจาก

ผู้หญิงจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ชายในการเตรียมอาหาร 

อุปกรณ์ในการออกทะเลแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแม่ค้าราย

ย่อย นำของที่ ได้จากทะเลไปขายเป็นรายได้ให้

ครอบครัว บางคนหาอาชีพเสริมอื่นทำเช่น กรีดยาง ทำ

ขนม แปรรูปอาหาร ฯลฯ ส่วนที่มากไปกว่านั้นก็คือ 

พวกเธอบางคนต้องออกหางานรับจ้างนอกบ้านทำ หรือ

ไม่ก็ถูกทิ้งให้อยู่บ้านดูแลลูกๆเพียงลำพังในขณะที่สามี

ต้องเดินทางออกไปทำงานรับจ้างนอกหมู่บ้าน ยังไม่นับ

รวมถึงผู้หญิงที่ต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเสีย

เอง 

• บทบาทในการทำกิจกรรมชุมชน หน้าที่ส่วน

ใหญ่ที่ผู้หญิงได้รับ “มอบหมาย” มักได้แก่ การทำบัญชี

กลุ่มและการเงิน และเป็นกำลังสำคัญในการทำ

กิจกรรมชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

และกิจกรรมทางสังคมอย่างแข็งขัน ซึ่งบทบาทที่ได้รับ

มอบหมายนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง มิใช่เพียงแค่ 

“ใช้” ผู้หญิงให้ทำงานเพียงเพราะเห็นว่ามีความละเอียด

รอบคอบ แต่จำเป็นต้องให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์ที่เข้ามากระทบ

คนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงอย่างจริงจัง ผู้

หญิงจำเป็นต้องรับรู้สิทธิของตนเองและมีส่วนในการ
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ตัดสินใจในกิจกรรมใดๆก็ตามที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตของเธออย่างแท้จริง  

จากบทบาทดังที่กล่าวมา จะเห็นว่าภารกิจ

ประจำวันของผู้หญิงชุมชนประมงพื้นบ้านแต่ละวันจะวุ่น

วายอยู่กับการงานสารพัดตั้งแต่เช้าจรดเย็น และมีความ

ผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดเวลา ทั้งเพื่อเป็น

อาหารและหารายได้เลี้ยงชีพ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกทำลายด้วยปัจจัยต่างๆ ผู้หญิงจึงเป็นกลุ่มแรกที่ได้

รับผลกระทบ อาหารที่เคยหาได้ง่ายๆ ใกล้บ้านก็เริ่มหา

ยากขึ้น แหล่งน้ำสะอาดลดลง รายได้ลดลง ส่งผลให้ผู้

หญิงต้องหางานทำเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน เราอาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้หญิง

ใกล้ชิดกับธรรมชาติจึงมีความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน แต่วันนี้คุณค่าและ

องค์ความรู้แบบผู้หญิงในการใช้ชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ

กำลังจะถูกลืมไปทุกขณะ  

ผู้หญิง ผู้สะสมองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติอย่างเกื้อกูล 
จากการที่ภารกิจแต่ละวันของผู้หญิงชนบทพึ่งพา 

ผูกพันกับธรรมชาติมาเนิ่นนาน ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นทั้งแหล่งอาหาร น้ำ เชื้อเพลิง และวัสดุของใช้ตาม

จำเป็นภายในบ้าน พวกเธอจึงเป็นผู้มีความรู้ในการใช้
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สอยทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี เธอรู้ว่าจะหาผัก ปู 

ปลา หอย ฯ มาเป็นอาหารได้จากที่ใด จะเก็บตุนน้ำดื่ม 

น้ำใช้ ปริมาณเท่าใดจึงจะพอใช้ได้ตลอดปี สัตว์น้ำขนาด

ไหนจึงจับมาเป็นอาหาร ขนาดไหนควรปล่อยให้เจริญ

เติบโตต่อไป 

ยกตัวอย่าง มะเซี๊ยะ หญิงชราที่อาศัยอยู่บน

เกาะลิบง จ.ตรัง มีรายได้จากการตกปลาและเก็บหอย

ชักตีนขายเพื่อเลี้ยงชีพ เธอจะมีความรู้อย่างดีว่า พื้นที่

ตรงไหนมีสัตว์น้ำชนิดใดอาศัยอยู่ ถ้าออกเรือตกปลา

ต้องไปที่ไหน เวลาใด ถ้าต้องการหาหอยชักตีนหรือ

หอยตีบจะไปหาได้ที่ไหน และในการออกเรือตกปลา

แต่ละครั้ง เธอจะรู้สึกภาคภูมิใจ ถ้ามีเพื่อนบ้านอาศัย

ออกเรือไปด้วยกัน  

แกเล่าให้ฟังว่า “ชอบให้มีคนออกเรือไปด้วยจะ

ได้มีเพื่อนคุย แล้วก็ภูมิใจที่เรายังมีประโยชน์กับคนอื่น 

บางวันเราก็อาศัยเรือเค้า บางวันเค้าก็มาอาศัยเรือเรา” 

นอกจากนี้ ในวันที่เธอเดินเก็บหอยตามแนวชายฝั่ง 

หากพบเด็กๆในหมู่บ้านที่ออกมาหาเก็บหอยขายเธอจะ

บอกกับบรรดาเด็กๆ เหล่านั้นว่า ให้เลือกเก็บเฉพาะ

หอยที่โตมากพอ และให้เหลือหอยขนาดเล็กเอาไว้ให้โต

ได้ขนาด ให้ได้แพร่พันธุ์เสียก่อน “ถ้าเก็บทั้งตัวเล็กตัว

ใหญ่ไปขาย อีกหน่อยจะไม่มีหอยให้เก็บอีก”  

ผู้หญิงบ้านเกาะมุกด์ จ.ตรัง เป็นอีกตัวอย่าง
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หนึ่งที่เข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเป็นอย่างดี 

ในขณะที่ผู้ชายรวมตัวกันเป็นหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 

หรือที่รู้จักกันในชื่อชุด ฉ.ก. ผู้หญิงก็ทำหน้าที่เป็นยาม

เฝ้าระวังชายฝั่งไปพร้อมๆกัน ครั้งหนึ่งมีคนจากนอก

บ้านเกาะมุกด์ มากัน 4 - 5 ลำเรือ มาเก็บปลิงทะเลที่

หน้าอ่าวบนเกาะมุกด์ จ๊ะปุ้ม และจ๊ะศรี รับหน้าในการ

ไปบอกให้คนเหล่านั้นเลิกเบียดเบียนทรัพยากร โดยให้

เหตุผลว่า “ที่เกาะมุกด์เป็นแนวเขตอนุรักษ์ และปลิง

ทะเลก็ช่วยฟอกน้ำทะเลให้ใส รักษาสมดุลทาง

ธรรมชาติ ปลิงช่วยดูดกินของเสียที่ปะปนอยู่ในน้ำทะเล

ให้อ่าวหน้าบ้านสวยงามขึ้น และถ้าคุณมาเอาไปทั้งหมด 

ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ก็ไม่เหลือ แล้วเมื่อหมดแล้วคุณจะ

กินอะไร” การพูดดีๆ ด้วยถ้อยคำอย่างง่าย คนภาย

นอกจึงกลับไปและไม่กล้ากลับมาอีกเลย จ๊ะแดง เสริม

ว่า “คนเกาะมุกด์ ถ้าจะจับปลิงทะเลก็จะเอามากินกัน

ในครอบครัวเท่านั้น แต่ถ้ากินไม่หมดก็จะไปปล่อยลงใน

วังน้ำตามเดิม ไม่เคยฆ่ามันให้ตายทั้งหมด”  

องค์ความรู้ของผู้หญิงกับธรรมชาติจะมีลักษณะ

ของการใช้ชีวิตที่เกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มากกวา่การเอาชนะคะคานหรอืควบคมุ ในกระบวนการ

พัฒนาประเทศที่เน้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมา โดย

ละเลยองค์ความรู้ดั้งเดิมของผู้หญิง ถ้าไม่เปิดโอกาสให้

ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างทัดเทียม
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กับผู้ชาย กระบวนการพัฒนาจะขาดสมดุลย์ ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจากการทำลายก็ยากที่

จะได้รับการฟื้นฟู  

ผู้หญิง พลังสร้างการเปลี่ยนแปลง 
วันหนึ่ง เมื่อผู้หญิงตระหนักถึงปัญหาที่ตนเอง

และครอบครัวกำลังเผชิญอยู่และไม่ยอมจำนน จึงลุกขึ้น

มาต่อสู้เพื่อความอยู่รอด มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใน

ระดับหมู่บ้านและขยายผลเป็นเครือข่าย เพื่อทำ

กิจกรรมพัฒนาชุมชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ ทำกลุ่มออมทรัพย์ รวมทั้งสร้างอาชีพทาง

เลือกในชุมชน ดังเช่น กลุ่มผู้หญิงจากหลากหลาย

หมู่บ้านในชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย 

ลองมาดูตัวอย่างหนึ่งในการรวมตัวของผู้หญิง

บ้านปากคลอง จ.ตรัง ในช่วงเริ่มต้นมีการรวมตัวกัน

เพื่อทำอาชีพเสริม มีการทำขนมขายและเพาะเลี้ยงหอย

แมลงภู่ แต่ต่อมาต้องล้มเลิกไปเนื่องจากภัยพิบัติสึนามิ 

หลังจากนั้นได้กลับมารวมกลุ่มกันใหม่เพื่อทำธุรกิจขาย

ข้าวสารเนื่องจากเห็นว่าเป็นของจำเป็นที่ทุกครัวเรือน

ต้องซื้อกิน อาชีพของคนบ้านปากคลองกว่าร้อยละ ๙๐ 

เป็นชาวประมงพื้นบ้าน  

ผู้หญิงบ้านปากคลองบอกเล่าด้วยสีหน้าจริงจังว่า 

“ที่นี่ไม่มีอะไร นอกจากน้ำทะเล ประมงคืออาชีพหลัก 
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แต่เวลาลมตะวันออกมา น้ำจะใส ไม่มีปลา เราก็ทำ

อะไรไม่ได้ ต้องลำบากอยู่หลายเดือน”  

ย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดสึนามิ ผู้หญิงหลายคน

วิ่งหาลูกอย่างจับทิศทางไม่ถูก รู้แต่ว่าต้องไปในทุกที่ที่มี

ทางไป บทบาทในความเป็นแม่ของพวกเธอยิ่งใหญ่ ผู้

หญิงในกลุ่มเล่าว่าแม้เด็กที่พบเห็นว่ากำลังลำบากอยู่กับ

การฝ่าข้ามแรงคลื่นในช่วงนั้น จะไม่ใช่ลูกของพวกเธอ 

แต่เธอก็ไม่อาจทนห่วงได้ จึงร้องตะโกนตามหาแม่แท้ๆ 

ให้ก่อนที่จะลงมือตามหาลูกของตัวเองต่อ  

ทุกวันนี้ แม้กลุ่มผู้หญิงบ้านปากคลองจะมี

สมาชิกอยู่เพียง ๙ คน แต่ประสบการณ์ภายหลังเกิด

ภัยครั้งนั้นสร้างให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ เติบโตและมั่นใจใน

ศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น นอกจากการต่อสู้เพื่อ

ความอยู่รอดของครอบครัวตนเองหลังภัยพิบัติ พวกเธอ

ทั้งเก้าคนยังได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยเหลือฟื้นฟู

อาชีพให้กับครอบครัวลำบากยากจนที่สุดในหมู่บ้านให้

สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ดีขึ้น การได้ช่วยเหลือผู้

เปราะบางคือหัวใจที่เปี่ยมสุข ประโยคเรียบง่ายที่บอกว่า 

“สบายใจที่เห็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความสุข” จึง

สามารถวัดค่าความสุขได้จริงเหนือยิ่งไปกว่าคำบรรยาย

สวยงามใดๆ 

บางครั้งกลุ่มผู้หญิงต้องอยู่แต่กับการประชุมเพื่อ

หาข้อสรุปให้กลุ่มก้าวเดินต่อไปได้ บางครั้งพวกเธอก็
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แสนจะย่อท้อต่อการต้อง ‘ประชุมเคลื่อนที่’ ซึ่งหมายถึง

การเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามบ้านของสมาชิก 

สถานที่สาธารณะหรือแม้แต่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน 

เพราะไม่มีศูนย์สำหรับประชุมเป็นของกลุ่ม แต่ทุกครั้งก็

จะพบสมาชิกครบองค์ประชุมและแลกเปลี่ยนกันอย่าง

เข้มข้นเสมอ 

นอกจากนี้ ในหมู่บ้านปากคลองยังมีหน่วย

เฉพาะกิจทางทะเล (ฉ.ก.) ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาการ

คุกคามทางทะเลจากประมงทำลายล้าง ซึ่งการทำหน้าที่

นี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีกลุ่มผู้หญิงช่วยประสานใน

ส่วนที่การเฝ้าระวังไปไม่ถึง  

กลุ่มผู้หญิงช่วยกันเล่าพร้อมเสียงหัวเราะที่แทรก

มาเป็นระยะๆ ว่า “เวลาเราออกทะเลไปหาหอย หาปู 

เราจะเป็นคนสอดส่องและกลับมาแจ้ง ฉ.ก.ถ้าเห็นท่า

ไม่ดี บางครั้งเราไม่ได้มีอุปกรณ์พวกโทรศัพท์อะไรไป

หรอก แต่ก็แกล้งๆ ทำเป็นโทรหาผู้ใหญ่ให้มาดูพวก

อวนแดงที่มาปิดอ่าว ถึงตอนนั้นพวกที่อยู่บนเรือก็ตกใจ

และรีบถอยออกไปจากอ่าวบ้านเราทันที”  

พวกเธอรู้ดีว่าถ้าอวนเหล่านี้ เข้ามาได้ การ

ทำลายล้างครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น แม้แต่ปลาทราย หมึกตัว

เล็กๆ ก็จะติดอวนไปหมด แล้วคนในบ้านก็จะไม่มีอะไร

กิน  

เห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้หญิงทำทุกอย่างที่ผู้ชาย
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สามารถทำได้ และสิ่งที่ควรทำนี้เองที่ทำให้หญิงมุสลิม

จากบ้านปากคลองกลายเป็นคนที่กล้ายืนหยัดในการ

บอกเล่าเรื่องราวของบ้านตัวเองได้ไม่น้อยไปกว่าสิ่งผู้นำ

ชายที่เคยทำมาแล้ว  

จะเห็นว่า วิธีการจัดการกับปัญหาจากกลุ่มผู้

หญิง เป็นวิธีการที่อ่อนโยน ชาญฉลาด และแฝงไว้ด้วย

พลังบวกที่เข้มแข็ง เป็นวีธีการที่เน้นการป้องกันมากว่า

ห้ำหั่นทำลายล้าง  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบบทบาทผู้หญิงใน

กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมระดับชุมชนหรือ

ระดับประเทศ ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก โดยมากจะอยู่

ในระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีอำนาจในการคิด วิเคราะห์และ

ตัดสินใจน้อยมาก หรือโอกาสที่จะขึ้นเป็นผู้นำแทบจะ

ไม่มี  

ตรงกันข้าม ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พัฒนา

ศักยภาพตนเองอย่างเหมาะสม สร้างภาวะผู้นำ มีการ

ฟื้นฟูองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติตามแบบ

ของผู้หญิงขึ้นในแต่ละชุมชนและนำมาใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนหรือประเทศ รวมทั้งสร้างอำนาจที่

สมดุลย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายขึ้นในชุมชนหรือสังคม เชื่อ

ว่า คนไทยจะมีอาหารคุณภาพดีกินตลอดไป  
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ผู้หญิง สิทธิที่ได้รับการรับรอง 
เป็นที่น่าเสียดาย ที่บทบาทของผู้หญิงดังที่กล่าว

มายังได้รับการกล่าวขานหรือเปิดพื้นที่ในสาธารณะน้อย

มาก และโอกาสที่ผู้หญิงจะได้ลุกขึ้นมาแสดงบทบาท

สังคมก็มีไม่มากนัก ถ้าเราลองดูกิจกรรมในระดับ

หมู่บ้าน ผู้หญิงมักจะมีบทบาทรองอยู่ในชุมชนถึงแม้จะ

เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม แต่มักจะเป็นผู้

อยู่เบื้องหลังหรืออยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการเสียเป็นส่วน

มาก จะหาผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นหรือ

ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มในหมู่บ้านได้ยากเต็มที ยกเว้นเสียแต่

ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มสตรีโดยเฉพาะ สาเหตุหลักอาจมา

จากการยอมรับของคนในชุมชนประกอบกับค่านิยมที่

ปลูกฝังให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ทำให้ผู้หญิงจำกัดตัว

เองเป็นเพียงผู้ตาม  

ขณะเดียวกันผู้หญิงยังขาดประสบการณ์และ

โอกาสในการหาความรู้รอบตัวจากภายนอกน้อยมาก

เมื่อเทียบกับผู้ชาย เนื่องจากต้องวุ่นวายกับภารกิจต่างๆ 

ในครอบครัว จึงบั่นทอนความมั่นใจ ภาคภูมิใจในสิ่งที่

ตนมีและสิ่งที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุนให้เลือนหายไปกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ในแวดวงของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน

และสิทธิสตริ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตระหนัก

ถงึปญัหาขอ้นีด้ ี จงึไดม้กีารบรรจสุทิธสิตรไีวใ้น อนสุญัญา
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ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women - CEDAW) ปฏิญญา

และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Declaration and 

Platform for Action -BFPA) และเป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - 

MGDs) โดยประเทศไทยได้ เข้าร่วมเป็นภาคีใน

อนุสัญญาตั้งแต่ปี.... โดยมีเป้าหมายให้การพัฒนาทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมต้องให้

ความสำคัญต่อผู้หญิงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดย

ประเด็นเรื่องผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสาระ

สำคัญของการพัฒนาประเทศ1 

1สำหรับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ ง หรือ 

ระเบียบวาระการเสริมพลังให้กับสตรีที่นานาชาติมุ่งจะบรรลุ

เป้าหมายของความเสมอภาค การพัฒนา สันติภาพสำหรับผู้

หญิงทุกคนทุกหนแห่ง แผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของ

สตรี ได้ระบุประเด็นที่ห่วงใยเป็นพิเศษ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อ

การดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของสตรีไว้ ๑๒ ประเด็น ได้แก่ 

๑) สตรีกับความยากจน ๒) การศึกษาและการฝึกอบรมของ

สตรี ๓) สตรีและสุขภาพ ๔) ความรุนแรงต่อสตรี ๕) สตรีกับ

ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ๖) สตรีกับเศรษฐกิจ ๗) สตรีกับ

อำนาจและการตัดสินใจ ๘) กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้า

ของสตรี ๙) สิทธิมนุษยชนของสตรี ๑๐) สตรีกับสื่อมวลชน 

๑๑) สตรีกับสิ่งแวดล้อม และ ๑๒) เด็กผู้หญิง 
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อย่างไรก็ตาม การนำอนุสัญญาดังกล่าวมาใช้ใน

ทางปฏิบัติยังเป็นไปน้อยมาก ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใน

สังคมยังตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษย์ชนน้อยมาก 

ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐฯและองค์กรเอกชนยัง

ละเลยในเรื่องดังกล่าว มีการละเมิดสิทธิชุมชนเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง นับประสาอะไรที่คนในชุมชนเองจะ

ตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะผู้

หญิงในชนบทที่ห่างไกล 

ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาต้องมีหลัก

ประกันว่า การไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาความไม่

เท่าเทียมกันของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยคนใน

ชุมชน องค์กรต่างๆและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิด

โอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญ 

และที่สำคัญต้องช่วยลดอุปสรรคที่ปิดกั้นไม่ให้ผู้หญิง

สามารถพัฒนาคนเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ชุมชน และเมื่อนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจะเกิดขึ้น

ได้จริง 
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เอกสารอ้างอิง 

เอกสารเผยแพร่ กองทุนพัฒนาสตรีโลก  

ความเรียงเรื่อง บทบาทสตรี – หนักแน่นและงดงามบท

เกาะมุกด์ โดยร้อยดาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มผู้หญิงบ้านปากคลอง 

โดย ปทุม มะเหล็ม เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กรณีศึกษา บทบาทผู้หญิงกับการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา โดย เกศินี 

แกว่นเจริญและเรวดี ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โครงการหนังสือเล่ม “ผู้หญิงกับประเด็นต่างๆ” โดย 

กาญจนา แก้วเทพ คณะอนุกรรมการการศึกษา อาชีพ และ

วัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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สิทธิในการกำหนดราคา
ผลผลิต:เมื่อชาวประมง
พื้นบ้านไม่มีสิทธิต่อรอง

เมื่ออาชีพประมงพื้นบ้านตกอยู่ในสภาพอดทน 

ดิ้นรนต่อสู่กับสภาวะสินค้าแพง ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน 

อุปกรณ์ทำการประมงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ในขณะที่มูลค่า

ราคาสัตว์น้ำที่จับมาได้ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดที่ถูกควบคุม

โดยพ่อค้าคนกลาง โดยการคาขายแบบนี้ดูเหมือนชาว

ประมงพื้นบ้านจะต้องแบกรับภาระที่ยากลำบากขึ้นมาก

ขึ้น บางครั้งออกทะเลก็ใช่ว่าจะจับ กุ้ง หอย ปู ปลา 

กลับมาได้ทุกครั้ง ในขณะที่ทรัพยากรทางทะเลลดน้อย

ลงจากแต่ก่อนไปมาก 

ปัญหาดังที่กล่าวมา ชาวประมงพื้นบ้านบาง

ชุมชนจึงได้คิดหาทางออกให้กับวิถีชีวิตของตัวเอง เพื่อ

ความอยู่รอด เมื่อมีแนวคิดเช่นนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชนของตนเองให้รวม

กลุ่มกันขึ้น  
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กล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันของ

แพชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน เป็นการแสดงให้เห็นถึง

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นรูปธรรมใน

การพยายามปลดแอกจากพันธนาการทางเศรษฐกิจ 

เป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิในการกำหนดราคาผลผลิตของ

ตนเอง  

จากการให้สัมภาษณ์ของชาวประมงพื้นบ้านที่

สะท้อนความสัมพันธ์ในประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้นได้

อย่างถึงแก่นว่า “ชาวประมงพื้นบ้านไม่มีสิทธิต่อรอง

ราคาได้เลย เถ้าแก่คนนี้สามารถที่จะด่าพ่อ ด่าแม่ ได้

เลย เนื่องจากเขาปกครองได้ทั้งหมด เมื่อการถูกกดขี่

ด้านราคาและความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น จุดเริ่มต้นของ

การรวมตัวจึงขยายผลออกมาจากการพูดคุยกันของคน

เพียง 4 คน ที่ได้เริ่มชักชวนพรรคพวกในหมู่บ้านมารวม

กลุ่มกันจนได้สมาชิก 22 คน จัดตั้งเป็นกลุ่มแพชุมชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวประมงพื้นบ้าน แต่ก็ยังประสบ

ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการและการตลาด” 

แพชุมชน ฟื้นชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 
ที่ผ่านมา การขยายแนวคิดเรื่องแพชุมชนสู่การ

สร้างเครือข่ายจนกลายเป็นแพกลางนั้น มีเป้าหมายที่

การสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองราคาผลผลิตแต่ยัง

ไม่ประสบผลสำเร็จจากการบริหารจัดการทางด้านการ
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ผลิต การตลาดและราคาที่บริหารโดยองค์กรชุมชน 

เนื่องจากยังไม่พร้อมและยังขาดประสบการณ์ในการ

บริหารจัดการแพในระยะเริ่มต้น รวมถึงความไม่เข้าใจ

ในเป้าหมายที่แท้จริงของสมาชิกทั้งหมดที่เกิดจากการ

รวมตัวกันหลายๆ กลุ่มมาทำงานร่วมกัน รวมทั้งการ

หวังเพียงผลกำไรเป็นส่วนใหญ่และหวังพึ่งพาแหล่ง

ทุนากภายนอกเพียงอย่างเดียวเพื่อประคองแพให้อยู่ได้

นั้นไม่ยั่งยืน จึงยังไม่สามารถนำไปสู่การจัดการและ

ฟื้นฟูทรัพยากรได้อย่างแท้ริง 

ดังนั้น จุดเริ่มต้นของแพชุมชนอาจต้องเริ่มต้น

จากการร่วมสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนของกลุ่มเครือข่าย

แพชุมชนเป็นอันดับแรกก่อนจะนำไปสู่การวางแผนร่วม

กัน สำหรับการบริหารจัดการควรมอบหมายให้ผู้ที่มี

ประสบการณ์ก่อนในระยะเริ่มต้นหรือต้องมีที่ปรึกษาที่

สามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ

ต้นทุนที่สำคัญ 

กรณีการตั้งกลุ่มแพชุมชนหรือแพกลางบ้านขอน

คลาน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคนจำนวนไม่กี่คนและต่อสู้

จนสามารถกลายเป็นกลุ่มที่ยืนหยัดในการปลดแอกไถ่

ถอนหนี้สินจากนายทุนได้ และการใช้เวลายาวนานใน

การบ่มเพาะประสบการณ์กว่าจะสามารถเป็นกลุ่มที่มี

ศักยภาพเป็นแพต้นแบบและขยายผลต่อไปยังชุมชน

อื่นๆ  
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ขณะนี้หลายชุมชนหลายชุมชนได้มีการรวมกลุ่ม

สร้างแพชุมชนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความพร้อม ความเข้มแข็งของชุมชนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็

ส่งผลสะท้อนไปยังชุมชนอื่นๆ การรวมกลุ่มโดยชุมชน

เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและบริหารจัดการเองเช่นนี้จะมีส่วนทำ

ให้คนในชุมชนมีทางเลือก ทางออกในการขายสินค้า

ของตนมากขึ้น อีกทั้งเถ้าแก่ทั้งหลายจะต้องปรับตัวตาม

ระบบแพของชุมชน คือ การลดลงของการเอาลัดเอา

เปรียบ ซึ่งน่าจะเป็นทางออกและการดำรงอยู่ของทุนใน

ชุมชนที่ได้ปลดแอกแล้วเหล่านี้ ในการรวมกลุ่มเช่นนี้

ย่อมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริงและ

ยั่งยืน 

การจัดตั้งแพชุมชนเป็นการสร้างระบบ แนวคิด 

การทำงาน ร่วมกันในชุมชน ดังนั้นการมีข้อตกลงร่วม

กันนับเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันไป

บ้าง แต่ก็ยังคงมีจุดร่วมเหมือนกัน 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแพชุมชนบ้านขอน

คลาน คือ 
• เพื่อเป็นแหล่งขายผลผลิตของสมาชิกและคนใน

ชุมชน 

• เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้า

คนกลาง 
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• เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริการจัดการระบบกลุ่ม

อย่างเป็นทีม 

• เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ปลูกจิตสำนึก

ของคนในสังคม 

• เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มรู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 

• เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและยืนด้วยลำ

แข้งตนเอง 

• เพือ่ปลดแอกชาวประมงพืน้บา้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของลูกหลาน 

รูปแบบการให้บริการของแพชุมชน คือ 
• รับซื้อสัตว์น้ำจากสมาชิกชาวประมงพื้นบ้านและ

นำผลผลิตสัตว์น้ำส่งไปยังตลาดหรือเถ้าแก่วันต่อวัน 

• ขายน้ำมัน(เบนซินหรือดีเซล) เพื่อใช้ในการ

ทำการประมงให้กับสมาชิก 

• จัดซื้อเครื่องมือประมง เช่น อวน ให้กับสมาชิกที่
เป็นชาวประมง 

แพชุมชน ธุรกิจสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ทะเล

และสิ่งแวดล้อม (Community fish-landing 

Cooperatives) 
เมื่อชุมชนประมงพื้นบ้านหลายพื้นที่ ต่าง
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ประสบปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้า 

จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การจัดตั้งแพปลาชุมชนขึ้น 

โดยการรวมตัวกันในลักษณะกองทุนซึ่งผลกำไรที่ได้จะ

ปันคือสู่ชุมชนในรูปของการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

และส่วนหนึ่งของกำไรใช้สำหรับฟื้นฟู อนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เป็นแหล่ง

อาหารและทำกินของชุมชนต่อไป 

“ทำอย่างไรให้ชุมชนอยู่ได้ พึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง 

ยืนหยัดด้วยตัวเองและจะเป็นการทำเพื่อบ้านเกิดและ

อนุรักษ์ทะเลจริง” 

“สมาชิกแพปลาชุมชน รู้สึกพอใจที่ได้คืนความ

สมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล” 

ในการทำแพชุมชนทุกๆ คนจะต้องพึ่งพากัน 

ต้องพึ่งกลุ่มและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการทำธุรกิจ

ชุมชนนั้นหากมีความตั้งใจ มุ่งมั่นก็จะทำให้เกิดพลังใน

การขับเคลื่อนต่อไป ชาวบ้านจำเป็นต้องพึ่งพา พึ่งพิงตัว

เองให้ได้และจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาทรัพยากร

และก่อให้เกิดส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเล เขตการ

อนุรักษ์ การปลูกป่า นอกจากนี้เป็นการสร้างกิจกรรมที่

ทำให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาทะเล สร้างความมั่นคง

และหลักประกันในการทำมาหากิน ขณะเดียวกันก็มีกฏ 

กติการ่วมกันว่าชาวประมงพื้นบ้านที่นำสัตว์น้ำมาขายใน

แพชุมชนจะต้องไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายและอวนตา
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ไม่ต่ำกว่า 5 ซม. เพื่อป้องกันการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก

และเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสัตว์น้ำที่จะช่วยสร้างสมดุล

ให้กับทะเล 

จากจุดเริ่มต้นและแนวคิดในการทำแพชุมชน

โดยชุมชนนั้น ถือเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมที่

จะทำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับตนเองและชุมชน โดยมี

รูปแบบในการทำธุรกิจ ดังนี้ 

• เพื่อสร้างกิจกรรมให้เกดจิตสำนึกในการฟื้นฟู

ทะเลและเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากร

สัตว์น้ำ 

• เพือ่เรยีนรูร้ะบบบรหิารจดัการธรุกจิไดด้ว้ยตนเอง 

• เพื่อให้สามารถพึ่งตัวเองได้ในอนาคตและลดขั้น

ตอนจากนายทุนในชุมชน 

แท้จริ งแล้ วระบบของธุ รกิ จแพชุมชนเป็น

เศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นระบบ

ตลาดที่ไม่มีการผูกขาด เป็นการติดต่อค้าขายกัน

โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ภายใต้การ

ช่วยเหลือ พึ่งพากันและกัน แทนการแข่งขัน ภายใต้

ระบบเศรษบกิจสากล 

แพชุมชน: การแบ่งปันที่มีแนวคิดอนุรักษ์

ทรัพยากรทะเล 
แพชุมชนจัดตั้งขึ้นในลักษณะกองทุนซึ่งกำไรที่
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ได้จากการขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจะถูกแบ่งคืนกลับสู่

ชุมชนในรูปของการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและส่วน

หนึ่งของผลกำไรใช้สำหรับเป็นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ทะเลยังคง

เป็นฐานอาชีพและแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน 

แพชุมชน : กระบวนการคิดของชุมชน 

ชาวประมงพื้นบ้านรวมกลุ่ม 

ทำข้อตกลงร่วมกันในสมาชิก 

ดำเนินการรับซื้อและขาย ระบบการบริหารกลุ่ม

และการบัญชี 

การประชุมประจำเดือน การปันผลกำไร 

ไม่ใช้เครื่องมือประมงผิด

กฎหมาย ไม่ใช้อวนตา

ขนาดต่ำกว่า 5 ซม. 

คืนสมาชิก 70% 

ฟื้นฟูทะเล 10% 

พัฒนากลุ่ม 5% 

บริหารกลุ่ม 15% 
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แพชุมชน: เศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจที่กระจายรายได้เป็นระบบตลาดที่ไม่มี

การผูกขาด เป็นการติดต่อการค้าโดยตรงระหว่างผู้

ผลิตและผู้บริโภคภายใต้การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ

กันแทนการแข่งขัน จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากระบบ

เศรษฐกิแบบทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจแบบอุปถัมภ์ 

แพชุมชน: ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าผลผลิต 
แพชุมชนทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้และเป็น

อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาทรัพยากรในทะเล เพราะ

สมาชิกแพปลาไม่ใช้ไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย 

ไม่ใช้อวนตาขนาดต่ำกว่า 5 ซม. และได้นำผลกำไร

ส่วนหนึ่งทำเป็นกองทุนฟื้นฟูทะเลโดยมีกิจกรรม เช่น 

ทำเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกป่าชายเลนและ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมดังกล่าวจะนำมาซึ่งความ

มั่นคงทางอาหารและอาชีพของคนที่อาศัยทะเลเป็นฐาน

การผลิต 

แพชุมชน: เส้นทางลำเลียงทรัพยากรสัตว์น้ำ

จากหมู่บ้านสู่เมือง 
เมืองกับชนบทสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดย

ชนบททำหน้าที่ป้อนทรัพยากรธรรมชาติให้เมืองได้

อุปโภคและบริโภคและแพปลาเป็นเสมือนเส้นทางธุรกิจ

ที่เชื่อมผลิตภัณฑ์จากทะเลสู่เมือง 
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แพปลาเถ้าแก่: ระบบอุปถัมภ์แบบผูกขาด 
แพปลาเถ้าแก่เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้วงจร

ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

ในแต่ละวันเพราะเป็นระบอบอุปถัมภ์ที่เปิดโอกาสให้

ชาวประมงพื้นบ้านประทังตัวเองให้อยู่รอดได้ด้วยการกู้

ยืมเครื่องมือประมง ข้าวของเครื่องใช้ไปจนถึงเงินสด 

และผ่อนให้ใช้หนี้โดยการหักจากเงินค่าขายสัตว์น้ำ 

ด้วยเหตุนี้ชุมชนประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ จึงประสบ

กับปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้าให้

กับเถ้าแก่แพปลาและพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อสินค้าจาก

แพปลา 

ผู้หญิง: บทบาทสำคัญต่อแพชุมชน ส่วนหนึ่ง

ในการเปลี่ยนแปลง 
สุนิต ชูแก้ว ผู้ร่วมทำแพปลาชุมชนบ้านคูขุด 

กล่าวว่า “ทำอย่างไรให้ชุมชนอยู่ได้ พึ่งตนเองได้ เข้ม

แข็ง ยืนหยัดด้วยตัวเองและขณะเดียวกันได้ทำเพื่อเป็น

การตอบแทนบ้านเกิดและอนุรักษ์ทะเลได้จริง” 

วรรณา สุวรรณรัศมี ผู้ร่วมริเริ่มทำแพชุมชน

บ้านคูขุดและสมาชิกแพชุมชน กล่าวว่า “สมาชิกแพ

ชุมชนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทะเลและ

คืนความสมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล” 
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การรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกันของแพชุมชน

ชาวประมงพื้นบ้าน เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นรูปธรรมในการพยายาม

ปลดแอกจากพันธนาการทางเศรษฐกิจ เป็นการต่อสู้

เพื่อสิทธิในการกำหนดราคาผลผลิตของตนเอง  

 




