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นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่ อความมั่นคงในชีวติ ของประชาชนใน
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในชีวิตของประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม กับผู้ให้ ข้อมูลหลัก (key informants) ได้ แก่ ผู้นําชุมชน แกนนําและสมาชิกกลุ่ม และประชาชนใน
ชุมชน อ่าวป่ าคลอก ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก ได้ แก่ การสัมปทานป่ าชายเลน การทํานากุ้งกุลาดํา การประมงพาณิชย์ และ
การส่งเสริ มการท่องเที่ยว และนโยบายดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกทังด้
้ านบวก
และด้ านลบ กล่าวคือ ด้ านบวกทําให้ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพรายได้ และความเป็ นอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่ดีขึ ้น
และด้ านลบ คือ มีหนี ้สิน การขายที่ดิน การย้ ายที่อยู่อาศัย ปั ญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิต

ABSTRACT

The main purposes of this article are to study, and to analyze the development policies
that impact on the stability in the lives of people in the Paklok Bay community. Qualitative methods,
observation, interview and focus group interviews with key informants such as community leaders,
group leaders, and also people living in Paklok Bay were used. The result showed that the
development policies of the government that affect the stability in the lives of people in Paklok Bay
community were the forest concessions, black tiger prawn farming, the commercial fishery, and
tourism promotion. Such policies have both positive and negative impact on people in community.
The negative impact is that people have occupations, more income, and better-being in modern
society. The positive impact are that people have more debt, living place transfer, land sale,
residential mobility, social problems, and safety in daily life.
Keywords: government policy, Human security, mangrove forest, Paklok Bay.
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คํานํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความหลากหลายและความซับซ้ อนในเชิงชีวภาพ (bio complexity) เป็ น
แผ่นดินที่ อุด มสมบูรณ์ มีระบบป่ าที่ หลากหลายรู ปแบบตัง้ แต่บนยอดเขา จนถึงชายฝั่ งทะเล ซึ่งส่งผลให้ เป็ น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาเป็ นภูมิปัญญา เพื่อดํารงชีวิตอยู่ที่สอดคล้ องกับ
สภาพธรรมชาติของแต่ละพื ้นที่ (วิสทุ ธิ์ ใบไม้ , 2548) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศอย่างน้ อยภายหลัง พ.ศ.
2475 เป็ นต้ นมา อยู่ภายใต้ แนวคิดการจัดการมิติวฒ
ั นธรรมเชิงเดี่ยว คือ “วัฒนธรรมของรัฐ” ที่ให้ ความสําคัญ
กับศูนย์ ก ลางอํานาจ ตัวบทกฎหมาย มากกว่าจารี ตประเพณี ของท้ องถิ่ น และ “อุดมการณ์ ทุนนิ ยม” ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับค่านิยมการสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล การนับถื อเงินเป็ นพระเจ้ า และความเจริ ญทางวัตถุ
(อานันท์ กาญจนพันธ์ ,2538) นอกจากนี ้การพัฒนาประเทศตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
แรก ตัง้ แต่ พ.ศ.2504 เป็ นต้ นมา ด้ านหนึ่ง ทํ าให้ เศรษฐกิ จของประเทศดีขึน้ แต่บทสรุ ปของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) พบว่า “เศรษฐกิจดี แต่สงั คมมีปัญหา และการพัฒนาที่
ไม่ยงั่ ยืน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540) กล่าวคือ แม้ ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ ้น ทังโครงสร้
้
างพื ้นฐาน การศึกษา คมนาคม ฯลฯ แต่อีกด้ านหนึง่ การพัฒนาได้ สง่ ผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในชีวิตของประชาชนในสังคมไทย มีค่านิยมเป็ นวัตถุนิยมมากขึ ้น การเอารั ดเอาเปรี ยบ การเจ็บป่ วยด้ วย
โรคใหม่ ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ดิน นํ ้า และอากาศ
ถูกทําลาย และมลพิษทางสิ่งแวดล้ อม
เช่นเดียวกับ จังหวัดภูเก็ต ซึง่ อยู่ทางภาคใต้ ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ด้ วยเป็ นจังหวัดที่มีสภาพเป็ น
เกาะ ล้ อมรอบด้ วยทะเล มีเกาะเล็ก ๆ ล้ อมรอบมากมาย และยังเชื่อมโยงกับอ่าวพังงาทําให้ เป็ นจังหวัดที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตงแต่
ั ้ ยอดเขาจนถึงชายฝั่ งและทะเล ในอดีตเป็ นจังหวัดที่ร้ ู จกั กันในฐานะที่
เป็ นเมืองแห่งเหมืองแร่ ดีบกุ เช่นเดียวกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ซึง่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สร้ างรายได้
หลักให้ กบั ประเทศไทย ต่อมา เมื่อปลายทศวรรษ 2520 ราคาแร่ ดีบุกในตลาดโลกลดลง แร่ ดีบุกจึงมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศน้ อยลงตามไปด้ วย ประกอบกับเมืองพัทยา ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลแห่งแรก
ของประเทศไทยเริ่ มมีข้อจํากัดลง ขณะที่จังหวัดภูเก็ต มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติทุกด้ าน จึงได้ รับการ
ส่งเสริ มจากรัฐบาลให้ เป็ น “เมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่”
อย่างไรก็ดี ก่อนการท่องเที่ยวจะเข้ ามา รัฐบาลมีนโยบายสัมปทานป่ าชายเลน เพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรั บ
เตาเผาถ่ านเชิ ง พาณิ ช ย์ และกระแสการทํ า นากุ้ง เชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากภาคตะวัน ออกภาคกลาง และ
แพร่ หลายสู่ภ าคใต้ ใ นเวลาต่อ มา โดยเฉพาะฝั่ งทะเลอ่าวพังงา ในพื น้ ที่ อําเภอถลาง และอํ าเภอเมื องภูเ ก็ ต
บางส่วน มีการทํานากุ้งเชิงพาณิ ชย์ ของนายทุน เช่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์ ของทะเลอันดามันที่ ล้อมรอบ
เกาะภูเก็ต ทําให้ เป็ นที่หมายปองของนักธุรกิจเรื อประมงพาณิชย์ (อวนลาก อวนรุ น)นโยบายการพัฒนาดังกล่าว
ข้ างต้ นมีเป้าหมายเพื่อนําทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่หลากหลายบนเกาะภูเก็ต ได้ แก่ หาดทราย ป่ าชายเลน
พืน้ แผ่นดิน และท้ องทะแล เปลี่ยนเป็ นตัวเงิ นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าว ทําให้ จังหวัด
ภูเก็ต มีรายได้ จากการท่องเที่ ยวปี ละประมาณแสนล้ านบาท ประชาชนในจังหวัดมี รายได้ เฉลี่ ยต่อคนอยู่ใ น
ระดับสูง และยังสามารถสร้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนในจังหวัดใกล้ เคียง และจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ
ไทยอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้ านหนึง่ การทํามาหากินเพื่อเลี ้ยงชีพของประชาชนลําบากมากขึ ้น การบุก
รุ กป่ าชายเลน ปั ญหาสังคม
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ดังนัน้ วิจยั เรื่ องนี ้ผู้วิจยั สนใจศึกษานโยบายการพัฒนา และวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการพัฒนา
ของรัฐบาลต่อความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจยั เรื่ องนี ้ เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุม่ ย่อย ใช้ แนวคําถาม และแนวการสัมภาษณ์ เป็ นแนวทางการเก็บข้ อมูล จากผู้ให้ ข้อมูลหลัก
คือ ผู้นําชุมชน แกนนําและสมาชิกกลุม่ และประชาชนทัว่ ไปในชุมชน อ่าวป่ าคลอก ตําบลป่ าคลอกอําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต โดยผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึง่ เป็ นกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็ นเวลานาน รับรู้
การเคลื่อนไหว พลวัตรชุมชน และบทบาทในการพัฒนาชุมชนมาตลอด แกนนําและสมาชิกกลุ่ม เป็ นกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการป่ าชายเลนมาตังแต่
้ ต้นจนถึงปั จจุบนั เช่น กลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ ฯ เป็ นต้ น และประชาชนที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับกลุ่มอนุรักษ์ ฯ แต่เป็ นกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนมา
เป็ นเวลานานและเห็นการเคลื่อนไหวในมิติการพัฒนาของชุมชนมาโดยตลอด
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากมุมมองของคนใน คือ การสะท้ อนมุมมองของผู้นําชุมชน แกนนํา
กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกที่ ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาจากนโยบายของ
รัฐบาลดังกล่าว ซึง่ เป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อประชาชนในชุมชนทังในเชิ
้ งบวก และเชิงลบ

ผลการวิจัย

ชุมชนอ่าวป่ าคลอก ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต บริ เวณอ่าวพังงา มีป่าชายเลนที่อดุ มสมบูรณ์
และชายหาดที่ ยัง ไม่ ต กเป็ นสมบัติ ส่ว นตัว ของนายทุ น แต่ พื น้ ที่ กํ าลัง ถูก บุ ก รุ ก โดยนายทุน ทัง้ ชาวไทยและ
ต่างประเทศก่ อ สร้ างรี ส อร์ ท โรงแรม ท่ าเที ย บเรื อ ซึ่ง ถูก แปลงให้ เ ป็ นพื น้ ที่ ต อบสนองทางเศรษฐกิ จ มากขึน้
(นคริ นทร์ อาสะไวย์, 2551) ซึง่ ผลการวิจยั ผู้วิจยั นําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. นโยบายการพัฒนาของรั ฐบาลที่ส่งผลกระทบต่ อความมั่นคงในชีวิตของประชาชน
นโยบายการพัฒนาของรั ฐบาล โดยเฉพาะ ตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2504
เป็ นต้ นมาได้ สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงในชีวิตของประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก ได้ แก่ การสัมปทานป่ าชาย
เลน การทํานากุ้ง การประมงพาณิชย์ (อวนลาก อวนรุ น) และการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ดังนี ้
1.1 การสัมปทานป่ าชายเลนการให้ สมั ปทานป่ าไม้ ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.2496 ภายหลังการตังกรม
้
ป่ าไม้ 3 ปี (พ.ศ.2493) เพื่อเป็ นหน่วยงานเข้ ามาจัดการป่ าไม้ แทนเจ้ าเมืองท้ องถิ่นแต่เป็ นการอนุญาตในระยะสัน้
และผู้ได้ รับการอนุญาตบางส่วนไม่ดแู ลรักษา ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2509 รัฐบาลอนุญาตให้ สมั ปทานป่ าไม้
ในระยะยาว (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มปป.) รวมทังการสั
้
มปทานชายเลนแก่เอกชนเพื่อนําไม้ เผาถ่านเชิงพาณิชย์
การเผาถ่านเชิงพาณิชย์ และเป็ นนโยบายการพัฒนาแรกที่ประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกได้ รับผลกระทบจาก
การหายไปของป่ าชายเลนที่นํามาทําเป็ นวัตถุในการเผาถ่าน ซึง่ บริ เวณอ่าวป่ าคลอกมีพื ้นที่ป่าชายเลน 3 แปลง
ตังอยู
้ ่ในบ้ านป่ าคลอก (ม.2) จํานวน 2 แปลง และพื ้นที่บ้านบางโรง (ม.3) จํานวน 1 แปลง การทําเตาเผาถ่านเชิง
พาณิ ชย์ โดยตัดเอาไม้ ส่งผลให้ ไม้ ป่าชายเลน โดยเฉพาะไม้ โกงกางถูกตัดไปจากพืน้ ที่ป่าชายเลนอ่าวป่ าคลอก
เกือบหมดทัง้ ๓ แปลง โดยเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ทางไปท่าเรื อบางโรง บ้ านบางโรง ม.3 ทัง้ 3 เตา
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1.2 การทํานากุ้งกุลาดํา เริ่ มต้ นในประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.2530 โดยเลียนแบบมาจาก
ประเทศไต้ หวัน(เอกพจน์ ยอดพินิจ, 2555) ประมาณ พ.ศ. 2535 เริ่ มต้ นในชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก ขยายมาสู่
ภาคลาง และภาคใต้ สําหรั บการทํานากุ้งในชุมชนอ่าวป่ าคลอกขยายมาจาก ตําบลเกาะแก้ ว และ ตําบลศรี
สุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ นพื ้นที่ใกล้ เคียงอ่าวป่ าคลอก โดยนากุ้งกุลาดําส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่ป่าชาย
เลนบ้ านป่ าคลอกจนทําให้ ชาวบ้ านป่ าคลอกร่ วมกันล้ อมจับรถแม็คโคที่กําลังเปิ ดพื ้นที่ป่าชายเลน เพื่อทํานากุ้ง
จนกลายเป็ นความขัดแย้ งระหว่างกลุม่ ประชาชนกับนายทุน และนํามาสูก่ ารสังหารแกนนํากลุม่ ฯ เมื่อ พ.ศ. 2544
1.3 การทําประมงพาณิชย์ (อวนลากอวนรุ น)เนื่องจากความต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการหา
ปลาเพื่อตอบสนองต่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์นํ ้า โดยอวนลาง เป็ นผลิตผลหนึง่ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 เป็ นต้ น มา ที่ ก ารประมงไทยได้ พัฒ นาเครื่ องมื อ สํ าหรั บ การทํ า ประมงให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ กบั เอกชนดําเนินการ ภายใต้ การประมงแบบเสรี ในคาม
สมุทรมลายูและใกล้ เคียง เช่นเดียวกับอวนรุ นที่พฒ
ั นามาจากเครื่ องมือประมงพื ้นบ้ านที่เรี ยกว่า “ระวะ” ที่ใช้ แรง
คนในการขั บ เคลื่ อ น มาเป็ นเครื่ อ งยนต์ ที่ มี พ ลัง ขั บ เคลื่ อ นมากกว่ า (องค์ ก รความร่ ว มมื อ เพื่ อ การฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน, มปป.) ซึง่ อุปกรณ์ การจับปลาทังสองชนิ
้
ด ทําให้ ประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก
โดยเฉพาะชุมชนบ้ านป่ าคลอก ออกมาเคลื่อนไหวร่ วมกับหน่วยงานของรัฐเข้ ามาดําเนินการ เนื่องจากในทะเล
บริ เวณอ่าวป่ าคลอกเปรี ยบเสมือนเป็ น “หม้ อข้ าวหม้ อแกง” อยู่ข้างหน้ าชุมชน ถูกเรื ออวนลากอวนรุ นเข้ ามาแย่ง
ชิงสัตว์นํ ้าทุกวัน จนแทบหากินไม่ได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ เวณอ่าวป่ าคลอกที่มองออกไปจากหาดท่าหลาประมาณ 1
กิโลเมตร เป็ นบริ เวณที่มีหญ้ าทะเลผืนใหญ่ และพาดยาวตังแต่
้ ปลายอ่าวที่ติดกับอ่าวปอ หมูท่ ี่ 6 ต.ป่ าคลอก และ
แหลมยามู มีเนื ้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็ นสถานที่วางไข่ อนุบาลสัตว์ทะเล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลจํานวน
มาก จึงเป็ นที่หมายปองของเรื อประมงพาณิชย
1.4 การส่งเสริ มท่องเที่ ยว หลังจากการซบเซาของเหมืองแร่ ที่เป็ นอุตสาหกรรมที่ สร้ างรายได้
ให้ กบั จังหวัดภูเก็ต และสร้ างรายได้ หลักให้ กบั ประเทศไทย ทําให้ รัฐบาลหาทางออกเพื่อให้ จงั หวัดภูเก็ตมีรายได้
จากแหล่งใหม่มาทนแทนแหล่งรายได้ ที่กําลังหายไป จังหวัดภูเก็ตจึงได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลเป็ นเมืองแห่ง
การท่องเที่ยว ทํ าให้ เป็ นที่สนใจของนักลงทุนทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงถูกพัฒนาเพื่อรองรั บการ
เติบโตของการท่องเที่ยวดังกล่าว ทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลที่มงุ่ ให้ เกาะภูเก็ตเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ทะเล แม้ ว่าในระยะเริ่ มแรกชุมชนอ่าวป่ าคลอกไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลโดยตรงมากนัก เพราะการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอกะทู้ ซึง่ เป็ นฝั่ งตะวันตก
ของเกาะภูเก็ต ได้ แก่ อ่าวป่ าตอง กะตะ กะรน ราไวน์ ฯลฯ เป็ นต้ น สําหรับฝั่ งทะเลตะวันออกซึง่ อยู่ในพื ้นที่ตําบล
ป่ าคลอก อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเพียงอ่าวปอ หมูท่ ี่ 6 ตําบลป่ าคลอก เท่านัน้ ที่มีท่าเรื อสําหรับนักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวในอ่าวพังงา และมีโรงแรมต่าง ๆ ตังอยู
้ ่ แต่เมื่อหลังเหตุการณ์ คลื่นสึนามิ เมื่อ พ.ศ.2547 ฝั่ ง
ทะเลด้ านตะวันออก กําลังเป็ นที่สนใจของนักธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ
2. ผลกระทบต่ อประชาชนในชุมชนอ่ าวป่ าคลอก
นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลข้ างต้ น ได้ สง่ ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก ที่แตกต่าง
กัน และเป็ นผลกระทบทังด้
้ านบวก และด้ านลบ โดยการทํานากุ้งได้ สง่ ผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนใน
ชุมชนมากที่สดุ และการท่องเที่ยวกําลังเป็ นผลกระทบใหม่ที่เริ่ มเข้ ามาสูช่ มุ ชน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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2.1 การสัมปทานป่ าชายเลน ที่เกิดขึน้ ตามนโยบายการสัมปทานป่ าไม้ ทั่วประเทศของรั ฐบาล เมื่อ
พ.ศ.2509 ทําให้ ป่าชายเลนในพื ้นที่อา่ วป่ าคลอก โดยเฉพาะชุมชนบ้ านบางโรง และชุมชนบ้ านป่ าคลอก ได้ ลดลง
อย่างรวดเร็ ว โดยบริ เวณชุมชนบ้ านบางโรง ทางเข้ าท่าเรื อบางโรง มีโรงเผาถ่านตังอยู
้ ่ 2 โรง การหายไปของป่ า
ชายเลน เพื่ อนํ ามาทํ าเป็ นวัตถุดิบเตาเผาถ่าน ทํ าให้ การทํ ามาหากิ นของชาวบ้ านลําบากมากขึน้ โดยเฉพาะ
บริ เวณลําคลองที่อยู่ในบริ เวณป่ าชายเลนโดยประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกสะท้ อนว่า “...แต่พอป่ าหมด อะไร
มันหมดชาวบ้ านได้ รับผลกระทบ ตังแต่
้ การทํามาหากิน การชะล้ างของหน้ าดิน สมัยก่อนคลองบางม่วง คลอง
บางด้ ว น เป็ นวัง ลึก ท่ ว มหั ว ตอนนี น้ ํ า้ เคี ย งหั ว เขาไม่ ไ ด้ ตอนแรกตกปู ดํ า ได้ เ ป็ นสอบ พอป่ าหมดไม่ มี . ..”
เช่นเดียวกับประชาชนในชุมชนอีกท่านหนึ่งสะท้ อนว่า “แต่แรกตกปูดําไม่ต้องพาหยอง (เครื่ องมือจับปู) พาเพียง
เชือกสักเส้ นกับหินสักลูก พาเหยื่อไป ใช้ เชือกตับเตาผูกกับเหยือ แล้ วเอาระวิงตักเอง ชักเอาได้ เป็ นถุ้งนํ ้ามันกาด
แต่ตอนนี ้ต้ องพาหยอง ตอนนันไปที
้ ่ไหนหาได้ ทงเพ...”
ั้
อย่างไรก็ตาม แกนนําชุมชนอ่าวป่ าคลอกให้ ความเห็นว่าการสัมปทานป่ าชายเลนไม่ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อป่ าชายเลนมากนัก เมื่อเทียบกับการทํานากุ้ง เนื่องจาก การสัมปทานป่ าชายเลนเพื่อทําเตาเผาถ่าน การตัดไม้
ก็ยังเหลือตอไม้ ที่พร้ อมจะเป็ นต้ นไม้ ต่อไปในเวลาไม่นาน แต่การทํานากุ้งทําลายทัง้ ป่ าชายเลนและสัตว์นํา้ ใน
ทะเล
2.2 การทํานากุ้งกุลาดําในพื ้นที่ชมุ ชนบ้ านป่ าคลอก และบ้ านบางโรง ได้ ส่งผลกระทบต่อป่ าชายเลน
อ่าวป่ าคลอกเป็ นอย่างมาก และได้ สร้ างความเสียหายให้ กบั ป่ าชายเลนมากกว่าการทําเตาเผาถ่าน เนื่องจากการ
ตัดไม้ ป่าชายเลนเผาถ่าน แม้ ไม้ ป่าชายเลนจะถูกตัดไปแต่ก็ยงั มีพื ้นดินและตอไม้ ที่ยงั สามารถเติบโตเป็ นป่ าได้ ได้
ต่อไปในอนาคต ทังโดยธรรมชาติ
้
และการเข้ าไปฟื น้ ฟูของประชาชน แต่การทํานากุ้งได้ ส่งผลเสียหายและทําลาย
ทังพื
้ น้ ดินและไม้ ซึ่งไม่สามารถฟื ้นมาได้ เหมือนเดิมแต่หมู่บ้านที่เคลื่อนไหวแห่งแรกคือ บ้ านบางลา ม.8 ต.ป่ า
คลอก เพราะเป็ นหมูบ่ ้ านที่อยู่ติดกับ ต.ศรี สนุ ทร และ ต.เกาะแก้ ว ซึง่ มีนากุ้งรุ กเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก และส่งผล
ให้ เกิดนํ ้าเสียในลําคลอง จนชาวบ้ านทํามาหากินไม่ได้ ต้ องไปหากินบนบก บางคนที่ทําเป็ นอาชีพก็ต้องทําอาชีพ
อื่น ในที่ สุด ชาวบ้ านรวมตัวกันปิ ดถนนประท้ วงถึง 2 ครั ง้ จนนํ ามาสู่ก ารเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง แต่ป ระชาชนได้ ข้อสรุ ปว่า ต้ องพึ่งตนเอง พึ่งราชการลําบากหน่วยงานรั ฐต่างปั ด ความรั บผิ ด ชอบ
อย่างไรก็ดี การออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนทําให้ แกนนําถูกสังหารเมื่อ พ.ศ.2544 ซึง่ เป็ นการสูญเสียครั ง้
สําคัญของชุมชน
2.3 การประมงพาณิชย์ ได้ แก่ การทําอวนลาก อวนรุ น เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อประชาชน
ในชุมชนในช่วงเวลาใกล้ เคียงกับการทํานากุ้งกุลาดํา แต่เรื อประมงพาณิชย์เข้ ามาแย่งชิงทรัพยากรของประชาชน
ในทะเล เนื่องจากเป็ นเรื อประมงขนาดใหญ่ นอกจากจับปลาแต่ละครั ง้ ได้ จํานวนมากแล้ ว เครื่ องมือจับปลายัง
ทําลายหญ้ าทะเลบริ เวณอ่าวป่ าคลอกเนื ้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ มากที่สดุ ในบริ เวณเกาะภูเก็ต และปะการัง ที่มี
อยู่ในอ่าวปอ ซึ่งเป็ นอ่าวใกล้ เคียงกัน การลดลงของหญ้ าทะเล และปะการั ง ซึ่งเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ ้าขนาด
เล็ก ส่งผลต่อการลดลงของสัตว์นํ ้าในทะเลด้ วย จากการสนทนากลุ่มกับแกนนําชุมชนให้ ความเห็นว่า “ตอนนัน้
ช่วงเวลานี ้ (ประมาณบ่าย 2 โมง) อวนรุ นมารอแล้ ว เพราะบริ เวณนี ้อุดมสมบูรณ์ มีหญ้ าทะเล เป็ นเสมือนบ้ าน ฝั่ ง
อ่าวปอเป็ นปะการั ง อวนรุ นจนหญ้ าขาด ...แต่ก่อนแต่ละวันได้ 3 – 400 บาท ตอนนี ้ 100 บาทแทบไม่ได้ ”
เช่นเดียวกับชาวประมงพื ้นบ้ านที่เคยมีบ้านอยู่บริ เวณชุมชนอ่าวป่ าคลอก ปั จจุบนั อาศัยอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต และ
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ได้ นําเรื อมาหาปลาเดือนละ 1 – 2 ครัง้ ให้ ความเห็นว่า “เมื่อก่อนหาได้ ง่าย แต่เมื่อเรื อประมงพาณิชย์เข้ ามาจับ
สัตว์นํ ้า ทําให้ สตั ว์นํ ้าลดลง การทํามาหากินลําบากขึ ้น ...” เช่นเดียวกับประชาชนที่เคยทํามาหากินอยู่กบั ทะเลสืบ
ต่อจากบรรพบุรุษให้ ความเห็นว่าการลดลงของสัตว์นํ ้า ในทะเลทําให้ ต้องเปลี่ยนอาชีพทํามาหากินบนพื ้นแผ่นดิน
ด้ วยการเช่าที่ดินของราชพัสดุ ปลูกผักบุ้งจีนขาย
2.4 การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว การกลายเป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด ภู เ ก็ ต ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต แม้ จะทําให้ ประชาชนบางส่วนมีงานทํา มีรายได้ ที่ชดั เจน
แต่ต้องออกไปทํางานนอกชุมชน บางคนขายที่ดินกลายเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าที่ดินของตนเองที่
ขายให้ น ายทุ น ทํ า ธุ ร กิ จ โรงแรม มี ห นี ส้ ิ น ขายทรั พ ย์ สิ น การเข้ า มาของยาเสพติ ด พร้ อมกับ การท่ อ งเที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ าชายเลน ป่ าไม้ ถูกทําลายเพื่อสร้ างเป็ นโรงแรม รี สอร์ ท ท่าเทียบเรื อ (marina) และยัง
นํามาสูค่ วามขัดแย้ งของประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก ระหว่างกลุม่ ประชาชนที่ต้องการให้ มีการพัฒนาในแนว
นี ้ และกลุม่ ประชาชนที่ต้องการดํารงชีวิตที่เงียบสงบเหมือนเดิม การขยายถนนจาก 2 ช่องทาง เป็ น 4 ช่องทาง
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ ยวที่ เดินทางไปยังท่าเรื อบางโรง และท่าเรื ออ่าวปอ ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ที่ได้ รับอุบตั ิเหตุจากการสัญจรของรถที่เข้ ามามากขึ ้น และใช้ ความเร็ วสูง

การอภิปรายผล

จากผลการวิจยั พบว่า นโยบายการพัฒนาของรัฐบาทที่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก
ได้ แก่ การสัมปทานป่ าชายเลน การทํานากุ้งกุลาดํา การประมงพาณิชย์ และการส่งเสริ มการท่องเที่ยว ได้ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ กล่าวคือ ด้ านบวก ทําให้ ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ มากขึน้ มี
ความเป็ นอยู่ตามสังคมสมัยใหม่ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็ นต้ นมา
ส่วนผลกระทบด้ านลบ คือ การลดลงของป่ าชายเลน และสัตว์นํ ้าในทะเล ทําให้ ประชาชนหลายครั วเรื อนต้ อง
เปลี่ยนอาชีพ มีหนี ้สิน ขายทรัพย์สินของตนเอง ความขัดแย้ งของประชาชนในชุมชน ระหว่างชุมชน ชุมชนและ
บุคคลภายนอก
ทังนี
้ ้เนื่องจากนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตังแต่
้ ฉบับ
ที่ 1 เป็ นต้ นมา มีเป้าหมายเน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแต่ละ
พื ้นที่ โดยใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่เป็ นฐานของการพัฒนา โดยการส่งเสริ มการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูก
ปอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกข้ าว ปลูกอ้ อยในภาคกลาง ปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก รวมทัง้
ปลูกยางพารา ปาล์มนํ ้ามัน และกาแฟ ในภาคใต้ นอกจากนันยั
้ งส่งเสริ มให้ มีการจัดตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ทัง้
เพื่ อรองรั บ การแปรรู ปผลผลิ ตจากเกษตรอุต สาหกรรมข้ างต้ น และโรงงานอุต สาหกรรม ที่ ขยายตัวมาจาก
ต่างประเทศ เช่น โรงงานรถยนต์ โรงงานปุ๋ ยเคมี โรงงานเครื่ องจักรกล ฯลฯ เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งภาคใต้ ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2554) ซึง่ ได้ จ้างบริ ษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เป็ นที่ปรึ กษา พบว่า “ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งถูกใช้ ประโยชน์ จนเกิ ดความเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อฐานการสร้ างรายได้ ของพื น้ ที่ ”
กล่าวคือ การทําประมงทางทะเลที่เกินศักยภาพการผลิต (over fishing) การประมงผิดกฎหมาย การทํานากุ้ง
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง การก่อสร้ างสาธารณูปโภค และกิจกรรมที่ปล่อยนํา้ เสียลงสู่ทะเล เป็ นสิ่งที่ส่งผล
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กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ ง และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมากขึ ้น
ซึ่งส่งผลต่ออาชีพและรายได้ ของประชาชน โดยเฉพาะประมงพืน้ บ้ าน อย่างไรก็ตาม ทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาภาคใต้ ต ามรายงานผลการศึกษาฉบับนี ้ ยังคงเน้ นเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิ จ การท่ องเที่ ยว โดย
กําหนดให้ จงั หวัดภูเก็ตเป็ น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก” เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้ เคียงคือ พังงา
และกระบี่ เช่นเดียวกันเป็ นความกังวลของประชาชนในภาคใต้ ต่อผลกระทบการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่
กําลังจะเกิดขึ ้น ซึ่งจากการจัดเวทีย่อย 7 จังหวัดภาคใต้ ของบริ ษัทที่ปรึ กษา เพื่อฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ประชาชนแต่ละเวทียืนยันว่า “คนภาคใต้ ไม่ต้องการโครงการขนาดใหญ่ หรื อ เมกะโปรเจ็กต์” และยื นยันแนว
ทางการพัฒนาที่ สอดคล้ องกับวิถีของคนใต้ เน้ นการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น (มูฮมั หมัด ดือราแม อารี ด้า สาเม๊ าะ และปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ ะ, 2554)

ภาพที่ 2 แผนแม่บทพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคใต้
ที่มา:http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2010/g4.53/page7.html
แนวทางการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ข้างต้ นนี ้ จึงเป็ นความกังวลของประชาชนในภาคใต้ ที่จะเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ เพราะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ ก ารมีส่วนร่ วม
นําเสนอความเห็นของประชาชนอย่างแท้ จริ ง เป็ นการเอื ้ออํานวยให้ กบั นายทุน เพื่อการขยายธุรกิจในพืน้ ที่มาก
ขึ ้นเท่านัน้ ซึง่ สอดคล้ องกับมติคณะรัฐมนตรี ชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรี สญ
ั จร
ครัง้ ที่ 3 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 อนุมตั ิ 18 โครงการ งบประมาณ 1,429.84 ล้ านบาท
เพื่อพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้ กลุ่มอันดามัน 4 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรั ง เป็ นโครงการก่อสร้ าง
ขนาดใหญ่ทงสิ
ั ้ ้น ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปั ญหาสิทธิของชุมชน และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจาก
การพัฒนาที่กล่าวมาข้ างต้ นแต่อย่างใด
เช่นเดียวกับ การสะท้ อนของเยาวชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอก ต่ออนาคตของอ่าวป่ าคลอก กล่าวว่า “ไม่
อยากให้ ท่องเที่ยวเข้ ามา เพราะที่ยามูปล่อยนํา้ หญ้ าทะเลตาย ฝั่ งนาคาอวนรุ น อยากมีที่พกั ผ่อนเสาร์ อาทิตย์
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ตอนนี ้มีชายหาด แต่ไม่ว่นุ วายเหมือนในยาง...ที่คิดว่ามีโรงแรมแล้ วมีงานทํา คิดผิดแล้ ว ตอนแรกอาจจะจริ ง แต่
ถ้ าภูเก็ตไม่มีชื่อเสียงแล้ ว ถูกไล่กลับไปหาปลาเหมือนเดิม”

สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ วา่ นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงของประชาชนใน
ชุมชนอ่าวป่ าคลอก ได้ แก่ การสัมปทานป่ าชายเลน การทํานากุ้งกุลาดํา เรื อประมงพาณิชย์ และการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยว
ดังนัน้ จึงมีข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล คือ การพัฒนาฝั่ งอันดามันและเกาะภูเก็ต ควรอยู่บนฐาน
ของทรั พยากรของชุมชนและเป็ นการพัฒนาที่ ทําให้ ประชาชนมีความมัน่ คงในชี วิต มากกว่าความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของรัฐ การคํานึงถึงความมัน่ คงทางอาหารของประชาชนในเกาะภูเก็ต ซึง่ ปั จจุบนั ต้ องพึง่ พาอาหารจาก
นอกเกาะเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งความสมบูรณ์ และหลากหลายทางชีวภาพ ตังแต่
้ ยอดเขาพระแทว จนถึงชายฝั่ งและ
ทะเลอ่าวป่ าคลอก ให้ เป็ นแหล่งทรั พยากรธรรมชาติที่สามารถเลี ้ยงประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกและเกาะ
ภูเก็ตในภาวะวิกฤตได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ กรมส่ง เสริ ม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม ที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน ทุน ส่ง เสริ ม การวิ จัย ประจํ า ปี
งบประมาณ 2554 และขอขอบคุณผู้แกนนําชุมชน กลุม่ และประชาชนในชุมชนอ่าวป่ าคลอกทุกท่าน ที่ได้ มีสว่ นช่วยให้
งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วนี ส้ ํ า เร็ จลงได้ ด้ วยดี ร วมทั ง้ คุ ณ ธนู แนบเนี ย น และเจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก รความเพื่ อ การฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน (ARR) ที่ให้ คําแนะนําตลอดระยะเวลาที่เก็บข้ อมูล และกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นที่
อนุญาตให้ ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
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