
การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

954 

นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวติของประชาชนใน
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บทคัดย่อ 

บทความวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการพฒันาของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อความ

มัน่คงในชีวิตของประชาชนในชมุชนอา่วป่าคลอก เป็นการวิจยัในเชิงคณุภาพ โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และการ

สนทนากลุ่ม กบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั (key informants) ได้แก่ ผู้ นําชุมชน แกนนําและสมาชิกกลุ่ม และประชาชนใน

ชุมชน อ่าวป่าคลอก ผลการวิจัยพบว่า นโยบายการพฒันาของรัฐบาลท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก ได้แก่ การสมัปทานป่าชายเลน  การทํานากุ้ งกุลาดํา การประมงพาณิชย์ และ

การส่งเสริมการท่องเท่ียว และนโยบายดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอกทัง้ด้านบวก 

และด้านลบ กลา่วคือ ด้านบวกทําให้ประชาชนในชมุชนมีอาชีพรายได้ และความเป็นอยู่ในสงัคมสมยัใหม่ท่ีดีขึน้

และด้านลบ คือ มีหนีส้ิน  การขายท่ีดิน การย้ายท่ีอยู่อาศยั  ปัญหาสงัคม  และความปลอดภยัในชีวิต  

 

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. 
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คาํนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายและความซบัซ้อนในเชิงชีวภาพ (bio  complexity) เป็น

แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์มีระบบป่าท่ีหลากหลายรูปแบบตัง้แต่บนยอดเขา จนถึงชายฝ่ังทะเล ซึ่งส่งผลให้เป็น

ประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และเกิดการพฒันาเป็นภูมิปัญญา เพ่ือดํารงชีวิตอยู่ท่ีสอดคล้องกบั

สภาพธรรมชาติของแต่ละพืน้ท่ี (วิสทุธ์ิ ใบไม้, 2548) อย่างไรก็ตาม การพฒันาประเทศอย่างน้อยภายหลงั พ.ศ.

2475 เป็นต้นมา     อยู่ภายใต้แนวคิดการจดัการมิติวฒันธรรมเชิงเด่ียว คือ “วฒันธรรมของรัฐ” ท่ีให้ความสําคญั

กับศูนย์กลางอํานาจ    ตัวบทกฎหมาย มากกว่าจารีตประเพณีของท้องถ่ิน และ “อุดมการณ์ทุนนิยม” ท่ีให้

ความสําคัญกับค่านิยมการสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล การนับถือเงินเป็นพระเจ้า และความเจริญทางวัตถ ุ

(อานนัท์ กาญจนพนัธ์,2538) นอกจากนีก้ารพฒันาประเทศตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั

แรก ตัง้แต่ พ.ศ.2504 เป็นต้นมา ด้านหนึ่ง    ทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึน้ แต่บทสรุปของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) พบวา่ “เศรษฐกิจดี  แตส่งัคมมีปัญหา และการพฒันาท่ี

ไม่ยัง่ยืน” (สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2540) กล่าวคือ แม้ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนดีขึน้ ทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน การศกึษา คมนาคม ฯลฯ แตอี่กด้านหนึง่การพฒันาได้สง่ผลกระทบตอ่ความ

มัน่คงในชีวิตของประชาชนในสงัคมไทย มีค่านิยมเป็นวตัถุนิยมมากขึน้ การเอารัดเอาเปรียบ การเจ็บป่วยด้วย

โรคใหม ่ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน นํา้ และอากาศ           ถกูทําลาย และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

เช่นเดียวกบั จงัหวดัภูเก็ต  ซึง่อยู่ทางภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย ด้วยเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็น

เกาะ ล้อมรอบด้วยทะเล  มีเกาะเลก็ ๆ ล้อมรอบมากมาย และยงัเช่ือมโยงกบัอ่าวพงังาทําให้เป็นจงัหวดัท่ีมีความ

อดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตัง้แต่ยอดเขาจนถึงชายฝ่ังและทะเล ในอดีตเป็นจงัหวดัท่ีรู้จกักนัในฐานะท่ี

เป็นเมืองแห่งเหมืองแร่ดีบกุเช่นเดียวกบั จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง ซึง่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสร้างรายได้

หลกัให้กบัประเทศไทย ตอ่มา เม่ือปลายทศวรรษ 2520 ราคาแร่ดีบุกในตลาดโลกลดลง แร่ดีบุกจึงมีความสําคญั

ทางเศรษฐกิจของประเทศน้อยลงตามไปด้วย  ประกอบกับเมืองพทัยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวทางทะเลแห่งแรก

ของประเทศไทยเร่ิมมีข้อจํากัดลง ขณะท่ีจังหวดัภูเก็ต มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทุกด้าน จึงได้รับการ

สง่เสริมจากรัฐบาลให้เป็น “เมืองท่องเท่ียวแห่งใหม”่  

อย่างไรก็ดี ก่อนการท่องเท่ียวจะเข้ามา รัฐบาลมีนโยบายสมัปทานป่าชายเลน เพ่ือเป็นวตัถุดิบสําหรับ

เตาเผาถ่านเชิงพาณิชย์ และกระแสการทํานากุ้ งเชิงพาณิชย์ท่ีเร่ิมต้นจากภาคตะวันออกภาคกลาง  และ

แพร่หลายสู่ภาคใต้ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะฝ่ังทะเลอ่าวพังงา ในพืน้ท่ีอําเภอถลาง และอําเภอเมืองภูเก็ต 

บางส่วน มีการทํานากุ้ งเชิงพาณิชย์ของนายทุน เช่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอนัดามนัท่ีล้อมรอบ

เกาะภเูก็ต ทําให้เป็นท่ีหมายปองของนกัธุรกิจเรือประมงพาณิชย์ (อวนลาก อวนรุน)นโยบายการพฒันาดงักล่าว

ข้างต้นมีเป้าหมายเพ่ือนําทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่หลากหลายบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ หาดทราย  ป่าชายเลน 

พืน้แผ่นดิน  และท้องทะแล เปลี่ยนเป็นตวัเงินท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลการพัฒนาดงักล่าว ทําให้จังหวัด

ภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเท่ียวปีละประมาณแสนล้านบาท ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ใน

ระดบัสงู  และยงัสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัประชาชนในจงัหวดัใกล้เคียง และจงัหวดัอ่ืน ๆ ของประเทศ

ไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านหนึง่ การทํามาหากินเพ่ือเลีย้งชีพของประชาชนลําบากมากขึน้ การบุก

รุกป่าชายเลน ปัญหาสงัคม  
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ดงันัน้ วิจยัเร่ืองนีผู้้ วิจยัสนใจศกึษานโยบายการพฒันา และวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการพฒันา

ของรัฐบาลตอ่ความมัน่คงในชีวิตของประชาชนในชมุชนอา่วป่าคลอก  

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจยัเร่ืองนี ้เป็นการวิจยัในเชิงคณุภาพ การเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้โดยการสงัเกต   การสมัภาษณ์ 

และการสนทนากลุม่ย่อย  ใช้ แนวคําถาม และแนวการสมัภาษณ์ เป็นแนวทางการเก็บข้อมลู  จากผู้ให้ข้อมลูหลกั 

คือ ผู้ นําชมุชน  แกนนําและสมาชิกกลุม่ และประชาชนทัว่ไปในชุมชน อ่าวป่าคลอก ตําบลป่าคลอกอําเภอถลาง 

จงัหวดัภเูก็ต  โดยผู้ นําชมุชน เช่น กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน  ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน รับรู้

การเคลื่อนไหว พลวตัรชมุชน และบทบาทในการพฒันาชมุชนมาตลอด  แกนนําและสมาชิกกลุ่ม เป็นกลุ่มบุคคล

ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการป่าชายเลนมาตัง้แต่ต้นจนถึงปัจจุบนั เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ฯ เป็นต้น และประชาชนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ แต่เป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชนมา

เป็นเวลานานและเห็นการเคลื่อนไหวในมิติการพฒันาของชมุชนมาโดยตลอด   

การวิเคราะห์ข้อมลูในเชิงคณุภาพ จากมมุมองของคนใน  คือ การสะท้อนมมุมองของผู้ นําชมุชน แกนนํา

กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม และประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอกท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากนโยบายของ

รัฐบาลดงักลา่ว  ซึง่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ประชาชนในชมุชนทัง้ในเชิงบวก และเชิงลบ  

 

ผลการวิจัย 

ชมุชนอา่วป่าคลอก ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะภเูก็ต บริเวณอา่วพงังา มีป่าชายเลนท่ีอดุมสมบูรณ์ 

และชายหาดท่ียังไม่ตกเป็นสมบัติส่วนตัวของนายทุน แต่พืน้ท่ีกําลังถูกบุกรุกโดยนายทุนทัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศก่อสร้างรีสอร์ท โรงแรม ท่าเทียบเรือ ซึ่งถูกแปลงให้เป็นพืน้ท่ีตอบสนองทางเศรษฐกิจมากขึน้ 

(นครินทร์ อาสะไวย์, 2551) ซึง่ผลการวิจยั ผู้ วิจยันําเสนอตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้

1. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในชีวิตของประชาชน 

นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล โดยเฉพาะ ตัง้แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ.2504 

เป็นต้นมาได้สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในชีวิตของประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก ได้แก่ การสมัปทานป่าชาย

เลน การทํานากุ้ง  การประมงพาณิชย์ (อวนลาก อวนรุน) และการสง่เสริมการท่องเท่ียว ดงันี ้ 

1.1 การสมัปทานป่าชายเลนการให้สมัปทานป่าไม้ ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ.2496 ภายหลงัการตัง้กรม

ป่าไม้ 3 ปี (พ.ศ.2493) เพ่ือเป็นหน่วยงานเข้ามาจดัการป่าไม้แทนเจ้าเมืองท้องถ่ินแต่เป็นการอนุญาตในระยะสัน้ 

และผู้ ได้รับการอนุญาตบางส่วนไม่ดแูลรักษา ต่อมาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2509 รัฐบาลอนุญาตให้สมัปทานป่าไม้

ในระยะยาว (มลูนิธิสืบนาคะเสถียร, มปป.) รวมทัง้การสมัปทานชายเลนแก่เอกชนเพ่ือนําไม้เผาถ่านเชิงพาณิชย์  

การเผาถ่านเชิงพาณิชย์ และเป็นนโยบายการพัฒนาแรกท่ีประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอกได้รับผลกระทบจาก

การหายไปของป่าชายเลนท่ีนํามาทําเป็นวตัถุในการเผาถ่าน ซึง่บริเวณอ่าวป่าคลอกมีพืน้ท่ีป่าชายเลน 3 แปลง

ตัง้อยู่ในบ้านป่าคลอก (ม.2) จํานวน 2  แปลง และพืน้ท่ีบ้านบางโรง (ม.3) จํานวน 1 แปลง การทําเตาเผาถ่านเชิง

พาณิชย์ โดยตดัเอาไม้ ส่งผลให้ไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะไม้โกงกางถูกตดัไปจากพืน้ท่ีป่าชายเลนอ่าวป่าคลอก

เกือบหมดทัง้ ๓ แปลง โดยเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ตัง้อยู่ท่ีทางไปท่าเรือบางโรง บ้านบางโรง ม.3 ทัง้ 3 เตา  
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1.2 การทํานากุ้ งกุลาดํา  เร่ิมต้นในประเทศไทยเม่ือประมาณ พ.ศ.2530 โดยเลียนแบบมาจาก

ประเทศไต้หวนั(เอกพจน์ ยอดพินิจ, 2555) ประมาณ พ.ศ. 2535 เร่ิมต้นในชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ขยายมาสู่

ภาคลาง และภาคใต้  สําหรับการทํานากุ้ งในชุมชนอ่าวป่าคลอกขยายมาจาก ตําบลเกาะแก้ว และ ตําบลศรี

สนุทร อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต ซึง่เป็นพืน้ท่ีใกล้เคียงอา่วป่าคลอก  โดยนากุ้งกลุาดําสว่นใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีป่าชาย

เลนบ้านป่าคลอกจนทําให้ชาวบ้านป่าคลอกร่วมกนัล้อมจบัรถแม็คโคท่ีกําลงัเปิดพืน้ท่ีป่าชายเลน เพ่ือทํานากุ้ ง 

จนกลายเป็นความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ประชาชนกบันายทนุ และนํามาสูก่ารสงัหารแกนนํากลุม่ฯ เม่ือ พ.ศ. 2544  

1.3 การทําประมงพาณิชย์ (อวนลากอวนรุน)เน่ืองจากความต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการหา

ปลาเพ่ือตอบสนองตอ่โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์นํา้ โดยอวนลาง เป็นผลิตผลหนึง่จากแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เป็นต้นมา ท่ีการประมงไทยได้พัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการทําประมงให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยการสนบัสนุนจากรัฐบาลให้กบัเอกชนดําเนินการ ภายใต้การประมงแบบเสรีในคาม

สมทุรมลายแูละใกล้เคียง เช่นเดียวกบัอวนรุนท่ีพฒันามาจากเคร่ืองมือประมงพืน้บ้านท่ีเรียกว่า “ระวะ” ท่ีใช้แรง

คนในการขับเคลื่อน มาเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีมีพลังขับเคลื่อนมากกว่า (องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอนัดามนั, มปป.) ซึง่อปุกรณ์การจบัปลาทัง้สองชนิด  ทําให้ประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก 

โดยเฉพาะชุมชนบ้านป่าคลอก ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับหน่วยงานของรัฐเข้ามาดําเนินการ เน่ืองจากในทะเล

บริเวณอ่าวป่าคลอกเปรียบเสมือนเป็น “หม้อข้าวหม้อแกง” อยู่ข้างหน้าชุมชน ถูกเรืออวนลากอวนรุนเข้ามาแย่ง

ชิงสตัว์นํา้ทกุวนั จนแทบหากินไมไ่ด้ ทัง้นีเ้น่ืองจากบริเวณอ่าวป่าคลอกท่ีมองออกไปจากหาดท่าหลาประมาณ 1 

กิโลเมตร เป็นบริเวณท่ีมีหญ้าทะเลผืนใหญ่ และพาดยาวตัง้แตป่ลายอา่วท่ีติดกบัอา่วปอ หมูท่ี่ 6 ต.ป่าคลอก และ 

แหลมยาม ูมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,000 ไร่ เป็นสถานท่ีวางไข่ อนุบาลสตัว์ทะเล และท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ทะเลจํานวน

มาก จงึเป็นท่ีหมายปองของเรือประมงพาณิชย 

1.4 การส่งเสริมท่องเท่ียว  หลังจากการซบเซาของเหมืองแร่ท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้

ให้กบัจงัหวดัภเูก็ต  และสร้างรายได้หลกัให้กบัประเทศไทย ทําให้รัฐบาลหาทางออกเพ่ือให้จงัหวดัภูเก็ตมีรายได้

จากแหล่งใหม่มาทนแทนแหล่งรายได้ท่ีกําลงัหายไป  จงัหวดัภูเก็ตจึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นเมืองแห่ง

การท่องเท่ียว  ทําให้เป็นท่ีสนใจของนักลงทุนทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงถูกพัฒนาเพ่ือรองรับการ

เติบโตของการท่องเท่ียวดงักลา่ว ทิศทางการพฒันาของรัฐบาลท่ีมุง่ให้เกาะภเูก็ตเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทาง

ทะเล แม้ว่าในระยะเร่ิมแรกชุมชนอ่าวป่าคลอกไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

รัฐบาลโดยตรงมากนกั เพราะการท่องเท่ียวสว่นใหญ่จะอยู่ในเขตอําเภอเมือง และอําเภอกะทู้  ซึง่เป็นฝ่ังตะวนัตก

ของเกาะภเูก็ต ได้แก่ อา่วป่าตอง กะตะ กะรน ราไวน์ ฯลฯ เป็นต้น สําหรับฝ่ังทะเลตะวนัออกซึง่อยู่ในพืน้ท่ีตําบล

ป่าคลอก อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต มีเพียงอา่วปอ หมูท่ี่ 6 ตําบลป่าคลอก เท่านัน้ ท่ีมีท่าเรือสําหรับนกัท่องเท่ียว

เดินทางท่องเท่ียวในอ่าวพังงา และมีโรงแรมต่าง ๆ ตัง้อยู่ แต่เม่ือหลงัเหตุการณ์คลื่นสนึามิ เม่ือ พ.ศ.2547 ฝ่ัง

ทะเลด้านตะวนัออก กําลงัเป็นท่ีสนใจของนกัธุรกิจด้านการท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ  

2. ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก 

    นโยบายการพฒันาของรัฐบาลข้างต้น ได้สง่ผลกระทบตอ่ประชาชนในชมุชนอา่วป่าคลอก ท่ีแตกตา่ง

กนั และเป็นผลกระทบทัง้ด้านบวก และด้านลบ โดยการทํานากุ้งได้สง่ผลกระทบตอ่การดํารงชีพของประชาชนใน

ชมุชนมากท่ีสดุ และการท่องเท่ียวกําลงัเป็นผลกระทบใหมท่ี่เร่ิมเข้ามาสูช่มุชน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้   
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2.1 การสมัปทานป่าชายเลน ท่ีเกิดขึน้ตามนโยบายการสมัปทานป่าไม้ทั่วประเทศของรัฐบาล เม่ือ 

พ.ศ.2509 ทําให้ป่าชายเลนในพืน้ท่ีอา่วป่าคลอก โดยเฉพาะชมุชนบ้านบางโรง และชมุชนบ้านป่าคลอก ได้ลดลง

อย่างรวดเร็ว โดยบริเวณชุมชนบ้านบางโรง ทางเข้าท่าเรือบางโรง มีโรงเผาถ่านตัง้อยู่ 2 โรง  การหายไปของป่า

ชายเลน เพ่ือนํามาทําเป็นวัตถุดิบเตาเผาถ่าน ทําให้การทํามาหากินของชาวบ้านลําบากมากขึน้ โดยเฉพาะ

บริเวณลําคลองท่ีอยู่ในบริเวณป่าชายเลนโดยประชาชนในชมุชนอา่วป่าคลอกสะท้อนว่า  “...แต่พอป่าหมด อะไร

มนัหมดชาวบ้านได้รับผลกระทบ ตัง้แต่การทํามาหากิน การชะล้างของหน้าดิน สมยัก่อนคลองบางม่วง คลอง

บางด้วน เป็นวังลึกท่วมหัว ตอนนีนํ้า้เคียงหัวเขาไม่ได้ ตอนแรกตกปูดําได้เป็นสอบ พอป่าหมดไม่มี...” 

เช่นเดียวกบัประชาชนในชุมชนอีกท่านหนึ่งสะท้อนว่า “แต่แรกตกปูดําไม่ต้องพาหยอง (เคร่ืองมือจบัป)ู พาเพียง

เชือกสกัเส้นกบัหินสกัลกู พาเหย่ือไป ใช้เชือกตบัเตาผูกกบัเหยือ แล้วเอาระวิงตกัเอง ชกัเอาได้เป็นถุ้ งนํา้มนักาด 

แตต่อนนีต้้องพาหยอง ตอนนัน้ไปท่ีไหนหาได้ทัง้เพ...”  

อย่างไรก็ตาม แกนนําชมุชนอา่วป่าคลอกให้ความเห็นว่าการสมัปทานป่าชายเลนไม่ได้ส่งผลกระทบ

ตอ่ป่าชายเลนมากนกั เม่ือเทียบกบัการทํานากุ้ง เน่ืองจาก การสมัปทานป่าชายเลนเพ่ือทําเตาเผาถ่าน การตดัไม้

ก็ยังเหลือตอไม้ ท่ีพร้อมจะเป็นต้นไม้ต่อไปในเวลาไม่นาน แต่การทํานากุ้ งทําลายทัง้ป่าชายเลนและสตัว์นํา้ใน

ทะเล 

2.2 การทํานากุ้งกลุาดําในพืน้ท่ีชมุชนบ้านป่าคลอก และบ้านบางโรง ได้ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน              

อา่วป่าคลอกเป็นอย่างมาก และได้สร้างความเสียหายให้กบัป่าชายเลนมากกวา่การทําเตาเผาถ่าน เน่ืองจากการ

ตดัไม้ป่าชายเลนเผาถ่าน แม้ไม้ป่าชายเลนจะถูกตดัไปแต่ก็ยงัมีพืน้ดินและตอไม้ท่ียงัสามารถเติบโตเป็นป่าได้ได้

ตอ่ไปในอนาคต ทัง้โดยธรรมชาติและการเข้าไปฟืน้ฟูของประชาชน แต่การทํานากุ้ งได้ส่งผลเสียหายและทําลาย

ทัง้พืน้ดินและไม้ ซึ่งไม่สามารถฟืน้มาได้เหมือนเดิมแต่หมู่บ้านท่ีเคลื่อนไหวแห่งแรกคือ บ้านบางลา ม.8 ต.ป่า

คลอก เพราะเป็นหมูบ้่านท่ีอยู่ติดกบั ต.ศรีสนุทร และ ต.เกาะแก้ว ซึง่มีนากุ้ งรุกเข้ามาเป็นจํานวนมาก และส่งผล

ให้เกิดนํา้เสียในลําคลอง จนชาวบ้านทํามาหากินไมไ่ด้ ต้องไปหากินบนบก บางคนท่ีทําเป็นอาชีพก็ต้องทําอาชีพ

อ่ืน ในท่ีสุดชาวบ้านรวมตัวกันปิดถนนประท้วงถึง 2 ครัง้ จนนํามาสู่การเข้ามาแก้ไขปัญหาของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง แต่ประชาชนได้ข้อสรุปว่า ต้องพึ่งตนเอง พึ่งราชการลําบากหน่วยงานรัฐต่างปัดความรับผิดชอบ  

อย่างไรก็ดี การออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนทําให้แกนนําถูกสงัหารเม่ือ พ.ศ.2544 ซึง่เป็นการสูญเสียครัง้

สําคญัของชมุชน   

2.3 การประมงพาณิชย์ ได้แก่ การทําอวนลาก อวนรุน เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อประชาชน

ในชมุชนในช่วงเวลาใกล้เคียงกบัการทํานากุ้งกลุาดํา แตเ่รือประมงพาณิชย์เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรของประชาชน

ในทะเล เน่ืองจากเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ นอกจากจบัปลาแต่ละครัง้ได้จํานวนมากแล้ว เคร่ืองมือจบัปลายัง

ทําลายหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอกเนือ้ท่ีประมาณ 1,000 ไร่ มากท่ีสดุในบริเวณเกาะภูเก็ต  และปะการัง ท่ีมี

อยู่ในอ่าวปอ ซึ่งเป็นอ่าวใกล้เคียงกนั การลดลงของหญ้าทะเล และปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์นํา้ขนาด

เลก็ สง่ผลต่อการลดลงของสตัว์นํา้ในทะเลด้วย  จากการสนทนากลุ่มกบัแกนนําชุมชนให้ความเห็นว่า “ตอนนัน้

ช่วงเวลานี ้(ประมาณบ่าย 2 โมง) อวนรุนมารอแล้ว เพราะบริเวณนีอ้ดุมสมบรูณ์ มีหญ้าทะเล เป็นเสมือนบ้าน ฝ่ัง

อ่าวปอเป็นปะการัง อวนรุนจนหญ้าขาด ...แต่ก่อนแต่ละวนัได้ 3 – 400 บาท ตอนนี ้100 บาทแทบไม่ได้”  

เช่นเดียวกบัชาวประมงพืน้บ้านท่ีเคยมีบ้านอยู่บริเวณชุมชนอ่าวป่าคลอก ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในตวัเมืองภูเก็ต และ
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ได้นําเรือมาหาปลาเดือนละ 1 – 2 ครัง้ ให้ความเห็นว่า “เม่ือก่อนหาได้ง่าย แต่เม่ือเรือประมงพาณิชย์เข้ามาจบั

สตัว์นํา้ ทําให้สตัว์นํา้ลดลง การทํามาหากินลําบากขึน้ ...” เช่นเดียวกบัประชาชนท่ีเคยทํามาหากินอยู่กบัทะเลสืบ

ตอ่จากบรรพบรุุษให้ความเห็นวา่การลดลงของสตัว์นํา้ ในทะเลทําให้ต้องเปลี่ยนอาชีพทํามาหากินบนพืน้แผ่นดิน

ด้วยการเช่าท่ีดินของราชพสัด ุปลกูผกับุ้งจีนขาย  

2.4 การส่งเสริมการท่องเท่ียว การกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงครัง้สําคญัของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต  แม้จะทําให้ประชาชนบางส่วนมีงานทํา มีรายได้ท่ีชดัเจน 

แต่ต้องออกไปทํางานนอกชุมชน บางคนขายท่ีดินกลายเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัเฝ้าท่ีดินของตนเองท่ี

ขายให้นายทุนทําธุรกิจโรงแรม  มีหนีส้ิน ขายทรัพย์สิน การเข้ามาของยาเสพติดพร้อมกับการท่องเท่ียว  

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ ถกูทําลายเพ่ือสร้างเป็นโรงแรม รีสอร์ท ท่าเทียบเรือ (marina) และยงั

นํามาสูค่วามขดัแย้งของประชาชนในชมุชนอา่วป่าคลอก ระหวา่งกลุม่ประชาชนท่ีต้องการให้มีการพฒันาในแนว

นี ้และกลุม่ประชาชนท่ีต้องการดํารงชีวิตท่ีเงียบสงบเหมือนเดิม  การขยายถนนจาก 2  ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง 

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยังท่าเรือบางโรง และท่าเรืออ่าวปอ ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัของประชาชนในชมุชน ท่ีได้รับอบุติัเหตจุากการสญัจรของรถท่ีเข้ามามากขึน้ และใช้ความเร็วสงู  

 

การอภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัพบวา่ นโยบายการพฒันาของรัฐบาทท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก 

ได้แก่ การสมัปทานป่าชายเลน  การทํานากุ้ งกุลาดํา การประมงพาณิชย์ และการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้ส่งผล

กระทบต่อประชาชนทัง้ ด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ ด้านบวก ทําให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้มากขึน้ มี

ความเป็นอยู่ตามสงัคมสมยัใหม ่ ตามเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 เป็นต้นมา 

ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ การลดลงของป่าชายเลน  และสตัว์นํา้ในทะเล ทําให้ประชาชนหลายครัวเรือนต้อง

เปลี่ยนอาชีพ มีหนีส้ิน ขายทรัพย์สินของตนเอง ความขดัแย้งของประชาชนในชุมชน ระหว่างชุมชน ชุมชนและ

บคุคลภายนอก  

ทัง้นีเ้น่ืองจากนโยบายการพฒันาของรัฐบาลภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตัง้แต่ฉบบั

ท่ี 1 เป็นต้นมา มีเป้าหมายเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั จงึกําหนดทิศทางการพฒันาประเทศในแต่ละ

พืน้ท่ี โดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นฐานของการพฒันา โดยการสง่เสริมการปลกูพืชเชิงเด่ียว เช่น ปลกู

ปอ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปลกูข้าว ปลกูอ้อยในภาคกลาง  ปลูกมนัสําปะหลงัในภาคตะวนัออก รวมทัง้

ปลกูยางพารา ปาล์มนํา้มนั และกาแฟ  ในภาคใต้  นอกจากนัน้ยงัส่งเสริมให้มีการจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรม ทัง้

เพ่ือรองรับการแปรรูปผลผลิตจากเกษตรอุตสาหกรรมข้างต้น  และโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีขยายตัวมาจาก

ตา่งประเทศ เช่น โรงงานรถยนต์ โรงงานปุ๋ ยเคมี  โรงงานเคร่ืองจกัรกล ฯลฯ เป็นต้น  

เช่นเดียวกับ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาพืน้ท่ีชายฝ่ังภาคใต้ ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ (2554) ซึง่ได้จ้างบริษัทคอนซลัแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จํากดั เป็นท่ีปรึกษา พบว่า “ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังถูกใช้ประโยชน์จนเกิดความเสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อฐานการสร้างรายได้ของพืน้ท่ี” 

กล่าวคือ  การทําประมงทางทะเลท่ีเกินศกัยภาพการผลิต (over fishing) การประมงผิดกฎหมาย การทํานากุ้ ง 

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง การก่อสร้างสาธารณูปโภค และกิจกรรมท่ีปล่อยนํา้เสียลงสู่ทะเล เป็นสิ่งท่ีส่งผล
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กระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝ่ัง และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมากขึน้ 

ซึ่งส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะประมงพืน้บ้าน อย่างไรก็ตาม ทิศทางและแนวทางการ

พัฒนาภาคใต้ตามรายงานผลการศึกษาฉบับนี ้ยังคงเน้นเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจ การท่องเท่ียว โดย

กําหนดให้จงัหวดัภเูก็ตเป็น “ศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลระดบัโลก” เช่ือมโยงกบัจงัหวดัใกล้เคียงคือ พงังา 

และกระบ่ี เช่นเดียวกันเป็นความกังวลของประชาชนในภาคใต้ต่อผลกระทบการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ท่ี

กําลงัจะเกิดขึน้ ซึ่งจากการจดัเวทีย่อย 7 จังหวดัภาคใต้ ของบริษัทท่ีปรึกษา เพ่ือฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ประชาชนแต่ละเวทียืนยันว่า “คนภาคใต้ไม่ต้องการโครงการขนาดใหญ่ หรือ เมกะโปรเจ็กต์” และยืนยันแนว

ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิถีของคนใต้ เน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น (มฮูมัหมดั ดือราแม อารีด้า สาเม๊าะ และปรัชญเกียรติ วา่โร๊ะ, 2554) 

 

 
ภาพท่ี  2   แผนแมบ่ทพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

ท่ีมา:http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2010/g4.53/page7.html 

 

 แนวทางการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ข้างต้นนี ้จงึเป็นความกงัวลของประชาชนในภาคใต้ท่ีจะเกิด

ผลกระทบต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วม

นําเสนอความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการเอือ้อํานวยให้กบันายทุน เพ่ือการขยายธุรกิจในพืน้ท่ีมาก

ขึน้เท่านัน้ ซึง่สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี ชุด นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เม่ือการประชุมคณะรัฐมนตรีสญัจร 

ครัง้ท่ี 3 ณ จงัหวดัภเูก็ต ระหวา่งวนัท่ี 19-20 มีนาคม 2555  อนมุติั 18 โครงการ งบประมาณ 1,429.84 ล้านบาท  

เพ่ือพัฒนาพืน้ท่ีจังหวดัภาคใต้กลุ่มอนัดามนั 4 จังหวดั คือ พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง เป็นโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ทัง้สิน้ ไมมี่ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาสิทธิของชุมชน และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก

การพฒันาท่ีกลา่วมาข้างต้นแตอ่ย่างใด  

 เช่นเดียวกับ การสะท้อนของเยาวชนในชุมชนอ่าวป่าคลอก ต่ออนาคตของอ่าวป่าคลอก กล่าวว่า “ไม่

อยากให้ท่องเท่ียวเข้ามา เพราะท่ียามปูล่อยนํา้ หญ้าทะเลตาย ฝ่ังนาคาอวนรุน อยากมีท่ีพกัผ่อนเสาร์ อาทิตย์ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

961 

ตอนนีมี้ชายหาด แต่ไม่วุ่นวายเหมือนในยาง...ท่ีคิดว่ามีโรงแรมแล้วมีงานทํา คิดผิดแล้ว ตอนแรกอาจจะจริง แต่

ถ้าภเูก็ตไมมี่ช่ือเสียงแล้ว ถกูไลก่ลบัไปหาปลาเหมือนเดิม” 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัสรุปได้วา่  นโยบายการพฒันาของรัฐบาลท่ีสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประชาชนใน

ชมุชนอา่วป่าคลอก ได้แก่ การสมัปทานป่าชายเลน  การทํานากุ้งกลุาดํา  เรือประมงพาณิชย์ และการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียว  

ดงันัน้ จึงมีข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล คือ การพฒันาฝ่ังอนัดามนัและเกาะภูเก็ต ควรอยู่บนฐาน

ของทรัพยากรของชุมชนและเป็นการพัฒนาท่ีทําให้ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต  มากกว่าความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจของรัฐ  การคํานงึถงึความมัน่คงทางอาหารของประชาชนในเกาะภเูก็ต ซึง่ปัจจบุนัต้องพึง่พาอาหารจาก

นอกเกาะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ ตัง้แต่ยอดเขาพระแทว จนถึงชายฝ่ังและ

ทะเลอ่าวป่าคลอก ให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเลีย้งประชาชนในชุมชนอ่าวป่าคลอกและเกาะ

ภเูก็ตในภาวะวิกฤตได้  
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