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Changes in Economic Life among Coastal Communities of Phang Nga Bay

abstract
This paper discusses the economic life of coastal
communities in Phang Nga Bay area. Over the past two
decades, the area has seen two major forms of transformation:
1) the recovery of coastal resources, which has developed from
long-term collaborative coastal conservation and restoration
projects by small-scale fisherman organizations and nongovernmental organizations; 2) the urbanization and the
rise of Phang Nga Bay as a global tourist attraction. Based
on information from various focus group meetings with four
communities in Phang Nga Bay, this article describes the
development of small-scale fisheries as well as the growing
significance of non-fishery economic activities. It discusses
the advantages and limitations of both the coastal fishery
and the integration of local livelihoods to national and global
economy, which enhance and constrain local livelihoods.
Finally, the paper discusses the role of small-scale fisherman
organizations, and how these organizations can contribute to
the communities’ socio-economic stability in the context of
such complex transformation in Phang Nga Bay area.
keywords
tourism, firshery, coastal communities, coastal resources, Phang Nga Bay
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บทคัดย่อ
บทความนี้ว่าด้วยชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนในชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าว
พังงาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสำ�คัญของพื้นที่ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา อัน
ได้ แ ก่ 1) การฟื้ น ตั ว ของทรั พ ยากรชายฝั่ ง อั น เป็ น ผลมาจากการดำ�เนิ น
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรชายฝั่ งโดยองค์ ก รชาวประมงขนาดเล็ ก ร่ ว ม
กับองค์กรพัฒนาเอกชน และ 2) การกลายเป็นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากเวทีระดมข้อมูลครั้งต่างๆ ร่วมกับ
สี่ชุมชนในเขตอ่าวพังงา โดยนำ�เสนอถึงพัฒนาการการทำ�ประมงขนาดเล็กใน
ชุมชนเหล่านี้ รวมทั้งบทบาทของอาชีพนอกภาคการประมงต่อการดำ�รงชีพที่
มีมากขึ้นทุกที แม้ว่าความสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งจะกลับคืนมาแล้วก็ตาม
ขณะเดียวกันก็ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำ�กัดในการทำ�ประมง ตลอดจนชีวิตที่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับ
ชาติ และระดับโลก อันเป็นทั้งโอกาส ข้อจำ�กัด และเป็นเงื่อนไขสำ�คัญที่กำ�หนด
รูปแบบการดำ�รงชีพของผู้คน นอกจากนี้ บทความยังได้อภิปรายถึงบทบาทของ
องค์กรชาวประมงขนาดเล็กในปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่
ซับซ้อน ซึ่งท้าทายว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบทบาทอย่างไรในการเสริมสร้างความ
มั่นคงในการดำ�รงชีพแก่ผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาต่อไป
คำ�สำ�คัญ
การท่องเที่ยว, การประมง, ชุมชนชายฝั่ง, ทรัพยากรชายฝั่ง, อ่าวพังงา

48 ชลิตา บัณฑุวงศ์

ความนำ�
ในรอบ 20 ปีทผี่ า่ นมา มีการเปลีย่ นแปลงหลักๆ เกิดขึน้ ในอ่าวพังงา 2 ส่วน ส่วนแรก
คือ การคลี่คลายลงของปัญหาในการท�ำประมงขนาดเล็กเนื่องจากการฟื้นตัวของทรัพยากร
ชายฝั่ง ที่ผ่านมาชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ท�ำการ
ปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนผลักดันกฎหมายและนโยบายจน
ประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้ความเดือดร้อนหลักจากการรุกล�้ำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของ
ประมงอวนลากและอวนรุนลดน้อยลงมาก จนไม่ถือว่าเป็นปัญหาหลักที่อ่าวพังงาอีกต่อไป
เช่นเดียวกับป่าชายเลนทีเ่ คยเสือ่ มโทรมอย่างหนักจากการให้สมั ปทานเตาถ่านและจากการ
บุกรุกเพือ่ ท�ำนากุง้ ก็ได้รบั ฟืน้ ฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และมีการตัง้ เป็นเขตอนุรกั ษ์
ในชุมชนต่างๆ ปัจจุบันองค์กรชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาไม่จำ� เป็นต้อง “ท�ำงานร้อน”
หรือออกไปลาดตระเวน ตรวจจับ ขับไล่เรืออวนลากอวนรุนดังในอดีต แต่จะเน้นไปที่การ
เฝ้าระวังรักษาทรัพยากรชายฝั่งทีฟ่ นื้ ตัวแล้วไม่ให้กลับมาถูกท�ำลายได้อกี ขณะทีบ่ างองค์กร
ได้ขยายประเด็นการท�ำงานที่กว้างไปกว่าเรื่องทรัพยากรชายฝั่ง อาทิ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน�้ำ และการลดภาวะโลกร้อน
การเปลีย่ นแปลงอีกส่วน คือ การกลายเป็นเมืองและแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงระดับ
โลก ในช่วงราว 20-25 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวได้ขยายตัวจากเกาะภูเก็ตหรือ “ไข่มุก
อันดามัน” ที่มีชื่อเสียง มาสู่พื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ รวมทั้งในอ่าวพังงา กระทั่งการท่องเที่ยวได้
กลายมาเป็นฐานเศรษฐกิจส�ำคัญของกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัด
กระบี่ พังงา และภูเก็ต ขณะที่ภาครัฐเองก็เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดนี้ให้เป็น
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก” และเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ
(ดู ทักษิณ ปิลวาสน์ และคณะ 2556)1 อนึ่ง การกลายเป็นเมืองและแหล่งท่องเที่ยวระดับ
โลกสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนย้ายทุนข้ามชาติ ที่ผ่านมามีโรงแรมหรือรีสอร์ทหรูระดับ

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของส�ำนัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน http://www.osmsouth-w.moi.go.th.
1
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7 ดาว และ “วิลล่า” หรือหมู่บ้านหรูสำ� หรับมหาเศรษฐีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
เสนอขายพร้อมท่าเทียบเรือยอช์ทเกิดขึ้นจ�ำนวนมากตามชุมชนชายฝั่งต่างๆ (ดูรายละเอียด
ใน พิเชษฐ์ ปานด�ำ 2556) โดยยังไม่ตอ้ งรวมถึงกิจการขนาดเล็กลงมาของนายทุนผูป้ ระกอบ
การคนไทยอีกนับไม่ถ้วน
การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ดึงดูดผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ ให้
เข้ามาประกอบอาชีพในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสามเหลีย่ มอันดามันนี้ ส่งผลท�ำให้เกิดการขยายตัวของ
เมือง กระทั่งชุมชนชายฝั่งหลายแห่ง เปลี่ยนจากการเป็นชุมชนที่ห่างไกลมาเป็นชุมชนกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท อนึ่ง การเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยว ในแง่หนึ่งได้เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพให้แก่ผคู้ นในชุมชนชายฝัง่ อ่าวพังงา แต่ในอีกด้านก็สร้างผลเสียต่อระบบนิเวศ
ชายฝั่ง เช่น การสร้างท่าเทียบเรือยอชต์ที่ท�ำลายป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง และ
คุณภาพน�้ำ รวมถึงการกระจุกตัวของรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว และการที่คนในท้องถิ่น
ต้องกลายมาเป็นเพียงแค่แรงงานรับจ้างราคาถูก ตลอดจนปัญหาที่ดินหลุดมือจากคนท้อง
ถิ่นอย่างรวดเร็ว และการออกเอกสารสิทธิอย่างมิชอบด้วยกฎหมายทั้งในป่าชายเลนและ
เขตป่าสงวนให้แก่นายทุนคนนอก
บทความชิน้ นีม้ งุ่ พิจารณาว่าท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั การท�ำมาหากิน
และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ซึ่งมีการประมงขนาดเล็กหรือ “ประมง
พื้นบ้าน” เป็นฐานการด�ำรงชีพที่ส�ำคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะจากเมื่อ
ราว 20 ปีก่อน ที่ตอนนั้นประมงอวนลากและอวนรุนที่ท�ำลายระบบนิเวศชายฝั่งและท�ำลาย
เครื่องมือประมงขนาดเล็กยังเป็นความเดือดร้อนหลัก อีกทั้งในเวลานั้นการท่องเที่ยวและ
ความเป็นเมืองก็ยังไม่เข้มข้นมากเท่าในปัจจุบัน นอกจากนั้น บทความชิ้นนี้ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับองค์กรชาวประมงขนาดเล็กระดับต่างๆ ในอ่าวพังงา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษ 2530 และมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ
และทรัพยากรชายฝั่ง โดยศึกษาว่าองค์กรฯ เหล่านี้มีสถานะและบทบาทอย่างไรท่ามกลาง
สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ประเมินว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้คนในชุมชน
ชายฝั่งอ่าวพังงาจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิต มีทางเลือก และมีศักยภาพหรืออ�ำนาจใน
การต่อรองกับภายนอกได้มากขึ้นหรือไม่อย่างไร

50 ชลิตา บัณฑุวงศ์

พื้นที่ศึกษา
อ่าวพังงาประกอบด้วยเกาะแก่งต่างๆ และพื้นที่ชายฝั่งในหลายอ�ำเภอของจังหวัด
ภูเก็ต พังงา และกระบี่ บทความนีเ้ รียบเรียงจากข้อมูลของ 4 ชุมชนในอ่าวพังงา ประกอบด้วย
1) ต�ำบลเกาะยาวน้อย อ�ำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 2) บ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่
อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 3) บ้านป่าคลอก ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
และ 4) บ้านท่าสนุก ต�ำบลมะรุ่ย อ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในจ�ำนวนนี้มี 2 แห่ง คือบ้าน
ป่าคลอกและบ้านท่าสนุกที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยทางถนน ส่วนอีก 2 พื้นที่ คือ
ต�ำบลเกาะยาวน้อย และบ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่ อยู่บนเกาะต้องเดินทางทางเรือ

ภาพ 1 พื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ ในเขตอ่าวพังงา
ที่มา: เว็บไซต์ส�ำนักอุทยานแห่งชาติ http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1025map130209_164725.jpg
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หากเป็นเรือเร็ว (speed boat) ใช้เวลาประมาณ 35-45 นาที จากชายฝั่งในจังหวัดภูเก็ต
ทั้ง 4 พื้นที่มีโครงสร้างพื้นฐานจ�ำพวกถนน ไฟฟ้า และท่าเทียบเรือที่ดี แต่ก็มีความยากง่าย
ในการเข้าถึงเมืองและระดับความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป กรณีบ้านป่า
คลอกปัจจุบันมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ดูคล้ายชานเมืองของเมืองภูเก็ต เป็นที่
รองรับของบ้านจัดสรรส�ำหรับคนชั้นกลาง และบ้านหรือห้องเช่าส�ำหรับพนักงานระดับล่าง
ของบริษัทหรือโรงแรมที่ขยายตัวอยู่โดยรอบ ส่วน ต�ำบลเกาะยาวน้อย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่บ้านท่าสนุกและบ้านย่าหมียังห่างจากความเป็นชานเมืองและ
แหล่งท่องเที่ยวอยู่มาก
ชุมชนป่าคลอก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ มีประวัติที่ยาวนานมาราว 20 ปี
ในการรวมตัวเป็นองค์กร/ชมรมด�ำเนินกิจกรรมและต่อสูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรชายฝัง่ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2538 ทีช่ าวป่าคลอกรับมือกับการเข้ามาของเรืออวนรุนจากพืน้ ทีข่ า้ งเคียงและนายทุน
นากุง้ ทีบ่ กุ รุกแผ้วถางป่าชายเลน พวกเขาท�ำกิจกรรมรักษาฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน แหล่งหญ้าทะเล
และป่าชายหาด จนส่งผลให้แกนน�ำรายหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตโดยนายทุนนากุ้ง แต่กลุ่มฯ ก็ยัง
ท�ำงานอนุรักษ์ต่อจนประสบความส�ำเร็จ มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับประเทศจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ส่วนที่บ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่ ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการตั้งกลุ่มชาวประมง
ขนาดเล็กขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ร่วมกับองค์กรชาวประมง
ขนาดเล็กในชุมชนอื่นๆ รณรงค์ผลักดันการขยายเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากอวนรุนใน
อ่าวพังงา จากนั้นได้จัดตั้งป่าชายเลนชุมชนจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว รวมทั้งได้มีการตั้ง
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทั่งราว พ.ศ. 2549-2550 ชาวย่าหมีประสบความส�ำเร็จในการคัดค้านโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือยอชต์ขนาดใหญ่ของบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ขัดต่อ
กฎหมาย2 ที่จะท�ำลายแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ แต่ชัยชนะนี้กลับท�ำให้ชาวย่าหมีจ�ำนวน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้ขัดกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง “ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
2

52 ชลิตา บัณฑุวงศ์

17 ราย ถูกบริษทั ฟ้องร้องในข้อหาบุกรุก เนือ่ งจากพวกเขาพยายามขึน้ ไปส�ำรวจเขตป่าสงวน
ต้นน�้ำที่ทางบริษัทได้เข้าไปครอบครองเพื่อสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศขายพร้อมท่าเทียบ
เรือยอชต์ กระบวนทางศาลในการฟ้องร้องได้ด�ำเนินมาอย่างยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 จนถึงปัจจุบัน (ธนู แนบเนียร 2550)
ส่วนที่เกาะยาวน้อย ความเดือดร้อนจากเรืออวนลากและอวนรุนท�ำให้เกิดการรวม
ตัวกันเป็นชมรมชาวประมงพื้นบ้าน ต�ำบลเกาะยาวน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2537 ชมรมฯ ท�ำงาน
อย่างเข้มข้นในการปราบปราบการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีกิจกรรมกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพประมงขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันก็ทำ� กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์จนเกิด
เป็น “ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะยาวน้อย” ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันองค์กรชาวประมง
เกาะยาวน้อยได้ขยายประเด็นการท�ำงานจากทรัพยากรชายฝั่งมาสู่ระบบนิเวศของทั้งเกาะ
ประกอบด้วยการอนุรักษ์ที่นา การผลักดันโซนนิ่งบนเกาะให้มีเขตปลอดรีสอร์ทและโรงแรม
การรักษาป่าต้นน�้ำของเกาะ และการท�ำธนาคารต้นไม้ (ปลูกไม้ยืนต้นในสวนของตนเอง)
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของโลกโดยรวม
ส�ำหรับบ้านท่าสนุกเดิมเป็นชุมชนที่ท�ำประมงอวนรุน แม้อวนรุนจะมีประสิทธิภาพใน
การจับสัตว์น�้ำ แต่ก็ต้องมีรายจ่ายที่สูงมาก โดยเฉพาะการจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
อวนรุนเป็นเครือ่ งมือประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย อีกทัง้ ยังมักเกิดความตึงเครียดขัดแย้งกับชาวประมง
ขนาดเล็กอืน่ ๆ และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ าจับกุมอยูเ่ สมอ การท�ำอวนรุนทีบ่ า้ นท่าสนุกค่อยๆ หมด
ไปเมือ่ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ชาวประมงอวนรุนเปลีย่ นเครือ่ งมือประมงไปเป็นชนิดอืน่
ทีไ่ ม่ทำ� ลายล้าง ประกอบกับทีร่ ฐั มีการจับกุมทีเ่ ข้มงวดขึน้ มาก อย่างไรก็ดี เมือ่ ชาวท่าสนุกเลิก
ท�ำอวนรุน แทนทีจ่ ะเปลีย่ นไปท�ำประมงด้วยเครือ่ งมือชนิดอืน่ ก็มกั ขายเรือและเลิกท�ำประมง
ไปอย่างสิน้ เชิง เนือ่ งจากไม่คนุ้ เคยกับเครือ่ งมือประมงแบบอืน่ ประกอบกับในช่วงนัน้ ทรัพยากร
ชายฝั่งยังไม่ฟื้นตัวจากความเสื่อมโทรมจนแทบไม่มีรายได้จากการจับสัตว์น�้ำ พวกเขาจึง

ตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล” ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ระบุ
ให้บ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต�ำบลเกาะยาวใหญ่ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย.
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หันมาท�ำงานรับจ้างจับและคัดกุง้ ตามบ่อเลีย้ งกุง้ ต่างๆ แทน นอกจากนัน้ ในขณะทีท่ ำ� ประมง
อวนรุน ชาวท่าสนุกหลายรายได้ลงทุนท�ำนากุ้งด้วย แต่ท�ำได้เพียงแค่ 2-3 ปี ก็ขาดทุนจน
ต้องเลิกกิจการไปทุกราย ชาวท่าสนุกเริ่มหันมาท�ำกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
หลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นช่วงที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ
และท�ำงานร่วมกัน จนน�ำมาสู่การท�ำโมเดลการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง การตั้งกลุ่มพิทักษ์
ทะเลอาสา ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเอาพื้นที่ป่าชายเลน
ที่ถูกบุกรุกโดยนายทุนนากุ้งกลับคืนมาจัดท�ำเป็นป่าชายเลนชุมชน รวมทั้งการจัดการดอน
หอยตลับ ซึ่งเป็นผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด
พัฒนาการการทำ�ประมงในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา3
ชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาส่วนใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนประมงขนาดเล็กหรือที่มักเรียกกัน
ว่าชุมชน “ประมงพืน้ บ้าน” ประมงขนาดเล็กในทีน่ หี้ มายถึง การท�ำประมงตามบริเวณชายฝัง่
และริมเกาะแก่ง โดยใช้เรือขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่มีขนาด 19-25 ตัวกง หรือความยาวราว
7-10 วา ซึง่ ทางฝัง่ ทะเลอันดามันเรียกว่า “เรือหัวโทง” เรือเหล่านีต้ ดิ เครือ่ งยนต์ยหี่ อ้ ยันม่าร์
คูโบต้า ฮอนด้า และ TS7 และเครื่องมือประมงหลักที่นิยมใช้กันก็คือ อวนลอยกุ้ง อวนปู
และอวนปลา รวมทัง้ การใช้เรือขนาดเล็กกว่าทีก่ ล่าวมา อาจมีหรือไม่มเี ครือ่ งยนต์ ตลอดจน
การท�ำประมงแบบเดินเท้า เช่น เดินไปวางอวนกุ้งตามแนวชายฝั่งโดยไม่ต้องใช้เรือ
แม้การนิยมเรียกประมงชายฝั่งขนาดเล็กว่า “ประมงพื้นบ้าน” โดยองค์กรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ และแม้แต่ผนู้ ำ� องค์กรชาวประมงเอง จะมีนยั ยะตามกรอบวัฒนธรรมชุมชน
ที่เน้นภาพความสืบเนื่องของวิถีชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนฐาน
ทรัพยากร ตลอดจนความเป็นคู่ตรงข้ามของ “ประมงพาณิชย์” ที่เป็นการท�ำประมงด้วยเรือ
ขนาดใหญ่ ใช้เครือ่ งมือประมงและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจอุตสาหกรรม

3
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ประมง อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงนั้น “ประมงพื้นบ้าน” สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการขยาย
ตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมการประมง ต่างจากเดิมเมื่อครั้งที่ตลาดสินค้าสัตว์น�้ำยังคงจ�ำกัด
อยู่เฉพาะแต่ภายในท้องถิ่น ในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ซึ่งในเวลานั้น
ผู้คนตามริมชายฝั่งทะเลยังไม่ได้ท�ำประมงเป็นอาชีพหลักอย่างเต็มตัว มักท�ำเพียงบางช่วง
เวลาด้วยเครื่องมือประมงขนาดเล็กๆ และเรียบง่าย ยังไม่มีการใช้เรือติดเครื่องยนต์ ทั้งนี้
การท�ำประมงชายฝั่งเป็นอาชีพหลักเกิดขึ้นหลังจากภาครัฐวางรากฐานสนับสนุนการประมง
พาณิชย์และอุตสาหกรรมการประมง โดยเฉพาะการส่งเสริมการท�ำประมงอวนลากหน้าดิน
ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 ที่ท�ำให้ผลผลิตสัตว์น�้ำของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกเหนือ
จากปลาผิวน�้ำที่ได้จากการประมงแบบเดิมๆ จนน�ำมาสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น�้ำเพื่อการส่งออกในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้น ปลาป่น เป็นต้น
ระบบแพปลาที่เกิดขึ้นกระจายตามหมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งในอ่าว
พังงา เป็นช่องทางที่ท�ำให้ผู้คนสามารถท�ำประมงชายฝั่งขนาดเล็กเป็นอาชีพหลักได้ แพปลา
ได้เชือ่ มโยงผูค้ นกับระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการประมง ด้วยการออกทุนให้พวกเขาสามารถ
สร้างเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีเครื่องยนต์เรือ และเครื่องมือประมงแบบใหม่ๆ อีกทั้งแพปลา
ยังรับซือ้ สินค้าสัตว์นำ�้ จากชาวประมงรายเล็กๆ เหล่านี้ ก่อนจะส่งต่อเข้าสูห่ อ้ งเย็นและโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปต่อไปในเส้นทางเดียวกับสัตว์น้ำ� ที่มาจากเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่
อื่นๆ นอกจากนั้น ระบบแพปลาก็ยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่สำ� คัญในชุมชน
ชายฝัง่ ทะเล ทีม่ คี วามเป็นเครือญาติ เพือ่ นบ้าน และการอุปถัมภ์ชว่ ยเหลือกันระหว่างเถ้าแก่
แพกับลูกน้องซ้อนทับอยู่ด้วย
การขาดแคลนที่ดินการเกษตรและการขาดช่องทางในการประกอบอาชีพอื่นๆ ท�ำให้
รายได้จากการประมงมีความส�ำคัญต่อชีวิตของผู้คนในชุมชนชายฝั่งทะเลมากขึ้น พร้อมๆ
กับการลงทุนด้านการประมงทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจับสัตว์นำ�้ อย่างไรก็ดี
ด้วยเหตุที่เป็นเพียงการท�ำประมงขนาดเล็ก ชาวประมงเหล่านี้จึงไม่มีอำ� นาจต่อรองทั้งใน
การขายสินค้าสัตว์นำ�้ และในการซือ้ หาปัจจัยการผลิต น่าสนใจว่าการทีร่ ะบบแพปลาท�ำหน้าที่
เป็นหลักประกันในชีวิตให้กับชาวประมงขนาดเล็กในยามที่ประสบความเดือดร้อนหรือคลื่น
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ลมแรงจนไม่อาจออกทะเลได้หลายๆ วัน ได้ท�ำให้ความรู้สึกถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการประมงและการกดราคาโดยเถ้ า แก่ แ พปลาไม่ เ ด่ น ชั ด ภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าว ชาวประมงขนาดเล็กจึงไม่มโี อกาสสะสมทุนเพือ่ ขยับขยายการประกอบ
อาชีพของตน ยิ่งเมื่อประสบกับปัญหาจากเรืออวนลากและอวนรุนที่มาท�ำลายเครื่องมือ
ประมงและท�ำให้สัตว์น�้ำลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรชายฝัง่ ทีเ่ กิดจากการลดลงของป่าชายเลนตามนโยบายการให้สมั ปทานและส่งเสริม
การท�ำนากุ้ง ก็ยิ่งท�ำให้ชาวประมงขนาดเล็กต้องประสบปัญหาเพิ่มขึ้น และกลายมาเป็น
กลุ่มคนที่ยากจนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย
ที่ผ่านมาชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาได้หาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
เรืออวนลากและเรืออวนรุนในหลายวิธี ตั้งแต่การเรียกร้องค่าเสียหายของเครื่องมือประมง
การแจ้งความกับเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่การท�ำประมงของตนเพื่อ
หลีกหนีเรืออวนลากอวนรุน ขณะที่บางรายก็หันมาใช้เครื่องมือประมงท�ำลายล้างเสียเอง
ส่วนบางคนก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น อาทิ รับจ้างในตัวเมืองภูเก็ต ต่อมาในราวปี พ.ศ.
2537 มีกลุ่มนักพัฒนาเอกชนเข้ามาท�ำงานร่วมกับชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาและ
บริเวณใกล้เคียง จนน�ำมาสู่การรวมตัวเป็นชมรม/กลุ่มชาวประมงขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งมีการ
ท�ำงานทั้งในระดับหมู่บ้าน/ต�ำบล และมีการเชื่อมโยงกันในระดับเครือข่ายในนาม “สมัชชา
ชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน” ชมรม/กลุ่มฯ เหล่านี้ได้ท�ำงานในระดับชุมชนในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง เช่น แหล่งหญ้าทะเล แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ และป่าชายเลน
การผลักดันให้เจ้าหน้าที่ท�ำงานจับกุมและด�ำเนินคดีผู้ที่ท�ำการประมงอย่างผิดกฎหมาย
รวมทัง้ การใช้วธิ ที างสังคมกดดันให้คนท้องถิน่ เลิกใช้เครือ่ งมือประมงทีท่ ำ� ลายล้าง ตลอดจน
การท�ำงานในระดับเครือข่ายอ่าวพังงาในการผลักดันในเชิงนโยบายและกฎหมาย อีกทั้งยัง
ท�ำงานในระดับเครือข่ายภาคใต้ร่วมกับชาวประมงขนาดเล็กฝั่งอ่าวไทยในนาม “สมาพันธ์
ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้”
ที่ผ่านมาการด�ำเนินงานของชมรม/กลุ่มชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาค่อนข้าง
ประสบความยากล�ำบาก เนือ่ งจากนโยบายรัฐโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนประมงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมประมง ประกอบกับความไร้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การไม่ได้
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รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ การตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามของผู้น�ำท้องถิ่น
และเครือญาติ ทีม่ สี ายสัมพันธ์โยงใยกับผูป้ ระกอบการอวนลากอวนรุนหรือทีเ่ สียผลประโยชน์
จากกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง อย่างไรก็ดี ถือได้ว่าการท�ำงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่
น่าพอใจ ปัจจุบันปัญหาจากเรืออวนลากและเรืออวนรุนแทบจะหมดไปแล้วจากอ่าวพังงา
เนื่องจากความส�ำเร็จในการผลักดันให้มีการขยายเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงอวนลากอวน
รุนในเขตอ่าวพังงาในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ มีผลในทางปฏิบตั จิ ริงตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 25464 รวมทัง้ ความส�ำเร็จในการผลักดันให้เจ้าหน้าทีจ่ บั กุมผูใ้ ช้เครือ่ งมือประมงอวนลาก
อวนรุนอย่างเข้มงวด ที่ส�ำคัญคือสามารถผลักดันให้รัฐมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือประมงให้กับชาวประมงอวนรุน ท�ำให้อวนรุนหมดไปจากอ่าวพังงา5 เช่นเดียวกับ
การจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์ตา่ งๆ เช่น ป่าชายเลนชุมชนหรือเขตอนุรกั ษ์หญ้าทะเลและพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ต่างๆ ตลอดจนชายหาดและป่าสนของชุมชน ก็เป็นที่รับรู้และยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ
แม้จะยังไม่มีกฎหมายรองรับก็ตาม
ความส�ำเร็จที่ส�ำคัญอีกอย่างก็คือ การที่ชาวประมงขนาดเล็กในอ่าวพังงาจ�ำนวน
ไม่น้อยได้ฝึกฝนเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการท�ำงานอนุรักษ์จนสามารถเปลี่ยน
สถานะของ “ชาวประมงพืน้ บ้าน” จากความเป็นคนชายขอบทางการเมือง ทีไ่ ม่มคี วามมัน่ ใจ
และไม่มีอ�ำนาจต่อรองใดๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่พวกตนต้องเผชิญ ให้กลายเป็น

หลังจากที่มีการขยายเขตอ่าวพังงาใหม่ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนด
เขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท�ำการประมงในอ่าวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ทางการ
ยังคงผ่อนผันให้เครื่องมืออวนลากแคระ อวนลากคานถ่าง และอวนลากแผ่นตะเข้มีคานถ่าง ที่มีอวนก้นถุง
ขนาดช่องตากว้างกว่า 3 เซนติเมตร สามารถท�ำการประมงในเขตอ่าวพังงาที่ประกาศเพิ่มใหม่ในเวลากลางคืน
ได้ต่อไปอีก 5 ปี โดยระยะการผ่อนผันสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2546.
4

การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องมืออวนรุนและการพัฒนาอาชีพประมงในฝั่งทะเลอันดามันเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องหลังภัยพิบัติสึนามิ รวมทั้งมีหน่วยงานจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนด้วย เช่น สโมสร
โรตารี โครงการ CHARM (ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปมากถึง 8 ล้านยูโร) องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น ส่งผลท�ำให้อวนรุนในฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งในอ่าวพังงา
หมดไป.
5
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บุคคลและกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งได้ในระดับที่น่าพอใจ ดังที่แกนน�ำของชมรมชาวประมงพื้นบ้านในต�ำบลหนึ่งกล่าว
ในเวทีระดมข้อมูล เกาะยาวน้อย ต�ำบลเกาะยาวน้อย อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วันที่
23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ว่า “เมื่อก่อนตอนที่มีเรื่องต้องไปประท้วงพวกอวนลาก เราก็
กลัวจนตัวสั่น แต่ตอนนี้เราไม่กลัวอะไรแล้ว”
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการประมง
พร้อมๆ กับการคลีค่ ลายของปัญหาในการท�ำประมงและการฟืน้ ตัวของทรัพยากรชายฝัง่
เศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวพังงาก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา พื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลายด้าน ท�ำให้มีความสะดวก
สบายมากขึน้ ในการเข้าถึงเมืองและตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากภาคการประมง ประกอบด้วย การเพิม่ ขึน้ ของการปลูกพืชพาณิชย์อย่าง
ยางพาราและปาล์มน�้ำมัน การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (นากุ้ง) และการประกอบการและรับจ้าง
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยางพาราและปาล์มน�้ำมัน

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมที่บุกเบิกโดยกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนมานานกว่า
ครึ่งทศวรรษในแถบจังหวัดฝั่งอันดามัน ส่วนใหญ่เป็นสวนยางของเถ้าแก่รายใหญ่ ขณะที่
การปลูกสร้างสวนยางขนาดเล็กๆ ของชาวบ้านค่อยๆ ทยอยเกิดขึ้นตามมาทีหลัง แม้กระทั่ง
ในช่วง10-12 ปีที่ผ่านมา ที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ สวนยางส่วนใหญ่เพิ่งได้เปิด
กรีดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ การปลูกยางเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ยางพารามีราคาสูง จากเดิมที่
การปลูกยางพารามีเฉพาะบนทีเ่ นินหรือบนภูเขาเท่านัน้ ก็ขยายมาปลูกในทีน่ า สวนมะพร้าว
หรือสวนมะม่วงหิมพานต์ ท�ำให้พื้นที่ปลูกพืชอื่นๆ ลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว

58 ชลิตา บัณฑุวงศ์

ส่วนการขยายตัวของพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันก็มีมากเช่นเดียวกัน ที่บ้านท่าสนุก ซึ่ง
ไม่สามารถปลูกยางพาราได้เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีร่ าบชายฝัง่ ปัจจุบนั มีสวนปาล์มอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
มากบนทีด่ นิ ทีเ่ ดิมเคยเป็นนาข้าว และบางส่วนเคยถูกเปลีย่ นเป็นนากุง้ มาก่อน อย่างไรก็ดี
สวนปาล์มน�้ำมันที่บ้านท่าสนุกเกินกว่าครึ่งเป็นของคนนอก ขณะที่หากเป็นสวนของชาว
ท่าสนุกเองก็มักเป็นสวนขนาดเล็กๆ อาจปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน แต่ละรายมีต้นปาล์มราว
100-200 ต้นเท่านั้น ส่วนที่เกาะยาวน้อยมีการปลูกปาล์มอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่
เป็นของนายทุนทีม่ พี นื้ เพบนเกาะ มีชาวบ้านบางรายเคยทดลองปลูกปาล์มน�ำ้ มัน แต่กข็ าดทุน
เพราะต้นทุนค่าขนส่งผลผลิตไปยังลานรับซื้อบนแผ่นดินใหญ่สูงมาก แต่หากเป็นผู้ปลูก
รายใหญ่ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้เรือขนสินค้าส่วนตัว ส่วนที่บ้านย่าหมีบนเกาะ
ยาวใหญ่มีการท�ำสวนปาล์มมากกว่าที่เกาะยาวน้อย เนื่องจากอยู่ใกล้ชายฝั่ง จ.กระบี่ การ
ขนส่งจึงสะดวกกว่า ชาวบ้านย่าหมีบางรายบอกว่าอยากปรับที่นาของตนมาปลูกปาล์ม
น�้ำมันบ้าง
ทั้งนี้ แม้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาจะไม่ได้มีสวนยางหรือสวนปาล์มน�้ำมันเป็นของ
ตนเอง แต่การขยายตัวของพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราและปาล์มน�ำ้ มันนัน้ มีความส�ำคัญ เพราะเป็น
แหล่งจ้างงานคนในพืน้ ที่ ดังจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้าในหัวข้อ “อาชีพนอกภาคการประมง”
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (นากุ้ง)

การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (นากุ้ง) ขยายตัวเข้ามายังชายฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่ต้น
ทศวรรษที่ 2530 ในบรรดาพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แห่ง บ้านท่าสนุกมีนากุ้งมากที่สุดและมีความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนากุ้งอย่างเด่นชัดที่สุด นอกจากนั้นก็มีนากุ้งบ้างประปรายที่บ้านป่า
คลอก ปัจจุบันนากุ้งทั้งหมดเป็นของนายทุนท้องถิ่นจากภายนอกชุมชน การท�ำนากุ้งต้อง
ใช้เงินลงทุนสูงและมีความเสีย่ งมาก ต้องเป็นผูม้ เี งินทุนมากเท่านัน้ ถึงจะด�ำเนินกิจการได้ดี
ราวปี พ.ศ. 2538 พื้นที่นาข้าวที่บ้านท่าสนุกทยอยถูกเปลี่ยนมาเป็นนากุ้งกุลาด�ำจน
มีมากถึง 300 บ่อ ราวร้อยละ 60 เป็นของคนนอก ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นของคนในบ้าน
ท่าสนุกเอง หลังจากที่ชาวบ้านท่าสนุกลงทุนเลี้ยงกุ้งได้ 2-3 ปี ก็ขาดทุนกันหมดทุกราย
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หลายรายเป็นหนี้และที่ดินหลุดมือ บางรายก็ปล่อยนากุ้งให้ทิ้งร้างก่อนจะถมบ่อกุ้งมาปลูก
ปาล์มน�้ำมัน ปัจจุบันไม่มีคนบ้านท่าสนุกที่ท�ำนากุ้งอีกแล้ว นากุ้งที่มีอยู่ล้วนเป็นของผู้เลี้ยง
รายใหญ่จากภายนอก ที่มีทั้งอดีตนายกเทศมนตรี คหบดีจากเมืองภูเก็ต และนักธุรกิจ ซึ่ง
แม้จะประสบกับการขาดทุนบ้าง แต่เพราะคนเหล่านี้มีบ่อเลี้ยงมากตั้งแต่ 10-30 บ่อ ราย
ที่ใหญ่สุดมีราว 100 บ่อ จึงสามารถกระจายความเสี่ยงและเฉลี่ยผลก�ำไร-ขาดทุน ท�ำให้
กิจการสามารถด�ำเนินอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ประกอบการท�ำนากุ้งบางรายพยายามบุกรุกที่ดินป่าชายเลน
บางรายก็ถึงกับปิดทางสาธารณะเข้าออกกุโบร์ (สุสานฝังศพของชาวมุสลิม) จนชาวท่าสนุก
ต้องประท้วงเพื่อเรียกร้องที่ดินตรงนั้นกลับคืนมา อันเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำกิจกรรมป่า
ชายเลนชุมชนในเวลาต่อมา ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนของผู้เลี้ยงกุ้งรายใหญ่
คลี่คลายไปแล้ว แต่ยังมีปัญหาจากการปล่อยน�้ำเสียจากนากุ้งลงคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นคลอง
ที่ชาวท่าสนุกใช้เลี้ยงตัวอ่อนหอยนางรม ชาวท่าสนุกพยายามหาทางพูดคุยขอให้ทางผู้เลี้ยง
ปล่อยน�้ำเสียลงคลองเฉพาะในช่วงน�้ำใหญ่ (น�้ำขึ้น) เพื่อที่น�้ำเสียจะได้ถูกเจือจาง และไม่ส่ง
ผลเสียมากจนเกินไปต่อตัวอ่อนหอยนางรมและปลาในกะชังที่เลี้ยงไว้
น่าสนใจว่า ผู้เลี้ยงกุ้งจากนอกพื้นที่ไม่ได้จ้างคนท่าสนุกท�ำงานประจ�ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ของพวกตน แต่จา้ งแรงงานข้ามชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การเลีย้ งกุง้ ทีเ่ ฟือ่ งฟูมาตัง้ แต่ราวปี
พ.ศ. 2540 และยังคงมีอยูม่ ากในพืน้ ทีแ่ ถบนี้ ก็ทำ� ให้ชาวท่าสนุกจ�ำนวนมากสามารถมีอาชีพ
หลักเป็นแรงงานรับจ้างรายวันให้กับแพรับซื้อกุ้ง ท�ำหน้าที่ตระเวนจับและคัดแยกขนาดกุ้ง
จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่างๆ
การขยายตัวของการท่องเที่ยว

การท่ อ งเที่ ย วค่ อ ยๆ กลายมาเป็ น เศรษฐกิ จ ส�ำ คั ญ ของพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง อั น ดามั น แทนที่
เศรษฐกิจยุคเหมืองแร่ และได้กลายมาเป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ งและ
รวดเร็ว (สุจารี ไชยบุญ 2554) ในพื้นที่ศึกษา 2 แห่ง มีการเติบโตขยายตัวของการท่องเที่ยว
อย่างน่าสนใจ
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แห่งแรก คือ บ้านป่าคลอก ซึง่ ตัง้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ในด้านทีต่ ดิ กับ
อ่าวพังงา แม้ทางฝัง่ นีจ้ ะไม่ได้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมของเกาะภูเก็ตอย่างฝัง่ ตะวันออก
ซึง่ มีชายหาดสีขาวทอดยาวและมีชอื่ เสียง เช่น หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ แต่หลังจาก
เหตุการณ์สนึ ามิเมือ่ ปี พ.ศ. 2547 ก็เริม่ มีการหลัง่ ไหลเข้ามาของท่าเรือยอชต์และวิลล่า (บ้าน
พักมหาเศรษฐีชาวต่างชาติ) เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกนี้มีความปลอดภัยกว่า แม้จะเต็มไป
ด้วยหาดโคลน แนวป่าชายเลน และโขดหินก็ตาม ขณะที่การพัฒนาเส้นทางถนนเชื่อมต่อ
กับถนนสายหลักของเกาะภูเก็ต ท�ำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่นี้กับตัวเมืองเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว ต�ำบลป่าคลอกได้กลายเป็นพื้นที่ชานเมืองของภูเก็ต และราคาที่ดินก็ถีบตัว
สูงขึ้น โดยที่ดินริมถนนมีราคาราวไร่ละ 4 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ด้านในตามซอยต่างๆ มีราคา
ราวไร่ละ 2 ล้านบาท ที่นาเดิมหลายแห่งกลายเป็นบ้านจัดสรรของคนชั้นกลางระดับกลาง
และระดับล่าง ทีไ่ ม่สามารถหาซือ้ บ้านในราคาแพงกว่านีใ้ นเขตเมืองได้ ปัจจุบนั จึงมีประชากร
จากภายนอกย้ายเข้ามาอยูท่ บี่ า้ นป่าคลอกและหมูบ่ า้ นใกล้เคียงจ�ำนวนมาก เฉพาะทีบ่ า้ นป่า
คลอกหมู่บ้านเดียวก็มีจ�ำนวนครัวเรือนมากถึง 838 ครัวเรือน หรือมีจ�ำนวนประชากรราว
1,937 คน ในจ�ำนวนนี้อยู่ในบ้านจัดสรรของโครงการใหญ่ 3 แห่ง มีจ�ำนวน 200-300 ครัว
เรือน รวมทั้งอยู่ในบ้านจัดสรรราคาถูกชั้นเดียวอีกจ�ำนวนมาก ซึ่งคนท้องถิ่นบางรายก็ซื้อ
บ้านจัดสรรราคาถูกนี้ส�ำหรับอาศัยอยู่ นอกจากนั้นก็มีพนักงานระดับล่างจากต่างถิ่นของ
โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ ในแถบนี้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าแบบห้องแถวชั้นเดียว อีกทั้งใน
ต�ำบลป่าคลอกก็ยังมี “ประชากรแฝง” ที่หมายถึงคนงานพม่าและเขมรอีกจ�ำนวนมาก ที่มา
ท�ำงานรับจ้างกรีดยางให้สวนยางรายใหญ่ในแถบนี้และรับจ้างในภาคธุรกิจต่างๆ
เกาะยาวน้อยก็เป็นแหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับโลกในด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะยาวน้อยเป็นจ�ำนวนมาก บน
เกาะมีบังกะโล รีสอร์ท และโรงแรมหลากหลายระดับ ตั้งแต่บังกะโลธรรมดาราคาย่อมเยา
ที่คนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ไปจนถึงรีสอร์ทหรูที่เป็นสาขาของโรงแรมระดับโลก บางแห่ง
ด�ำเนินการโดยชาวต่างชาติ บางแห่งก็ลักษณะเป็น “วิลล่า” ที่ขายขาดบ้านพักตากอากาศ
แก่ชาวต่างชาติ โดยมีบริษัทรับจัดการบริหารบ้านพักตากอากาศ ซึ่งมักเปิดให้นักท่องเที่ยว
รายอืน่ เช่าในช่วงเวลาทีเ่ จ้าของกลับไปอยูต่ า่ งประเทศ นอกจากนัน้ เกาะยาวน้อยก็ยงั มีความ
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คึกคักเนื่องจากเป็นที่ตั้งของตัวอ�ำเภอ โรงพยาบาล โรงพัก และส่วนราชการต่างๆ ในระดับ
อ�ำเภอ มีโรงเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย แม้ตวั อ�ำเภอเกาะยาวน้อยจะไม่ใหญ่เท่าอ�ำเภอ
บนแผ่นดินใหญ่ แต่ก็ถือว่ามีความเจริญในระดับสุขาภิบาล (ปัจจุบันเป็นเทศบาล)
ทั้งคนป่าคลอกและคนเกาะยาวน้อยมีชีวิตทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์อย่างมากกับการ
ขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว ในแง่หนึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
แต่ในอีกด้านก็มีผลอย่างส�ำคัญต่อการเปลี่ยนมือของที่ดิน ปัจจุบันที่ดินบนเกาะยาวน้อยมี
ราคาสูงมากในทุกโซน ทัง้ โซนชายฝัง่ ทะเล โซนเขตเทศบาล และโซนภูเขา โดยมีราคาเฉลีย่
ไร่ละประมาณ 1 ล้านบาท6 ตั้งแต่เมื่อราว 20 ปีมาแล้ว ที่ดินราวครึ่งหนึ่งของเกาะครอบ
ครองโดยคนนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่และนักการเมืองระดับชาติ อนึ่ง การ
เปลี่ยนมือของที่ดินในเขตภูเขามักเกิดในพื้นที่ป่ายางเดิม (สวนยางพาราแบบดั้งเดิม) ที่มี
เอกสารสิทธิ บริเวณนั้นเข้าถึงได้ล�ำบาก หลายครัวเรือนไม่มีก�ำลังแรงงานพอที่จะเดินทาง
ไปดูแลท�ำประโยชน์ จึงตัดสินใจขายเพือ่ น�ำเงินมาซือ้ ทีด่ นิ ผืนใหม่ทสี่ ะดวกกว่าและใกล้ถนน
มากกว่า แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อจากภายนอกมักหาโอกาสขยับขยายที่ดินเข้าไปในเขต
ป่าสงวน โดยอ้างเอกสารสิทธิทไี่ ด้มาก่อนหน้าจากการซือ้ ขาย วิง่ เต้นกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ท�ำให้
พื้นที่ที่บุกรุกกลายเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกรณีการขายที่นาก็มักเป็นนาร้าง
ผืนเล็กที่มีความยุ่งยากในการแบ่งมรดกระหว่างพี่น้อง (เรียกว่า “ที่ดินตายาย”) ส่วนใหญ่
จึงตัดสินใจขายแล้วน�ำเงินมาแบ่งกันในหมู่พี่น้องเพื่อตัดปัญหา
ส่วนอีกสองพื้นที่คือบ้านท่าสนุกและบ้านย่าหมี แม้จะอยู่ไม่ไกลจากป่าคลอกและ
เกาะยาวน้อย และแม้จะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่แตกต่างกันนัก เช่น
ถนน ไฟฟ้า เป็นต้น แต่การเข้าถึงของการท่องเที่ยวก็ยังมีน้อย ในส่วนของบ้านย่าหมี แม้
อีกด้านหนึ่งของเกาะยาวใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ท แต่
บ้านย่าหมีกลับเป็นพืน้ ทีเ่ ดียวทีก่ ารท่องเทีย่ วเข้าถึงน้อย และผูค้ นก็สมั พันธ์กบั การท่องเทีย่ ว

ประมาณการจากการประกาศขายที่ดินผืนต่างๆ บนเกาะยาวน้อยใน http://www.ddproperty.
com/property/ (สืบค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556).
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น้อย แม้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านทางมา พบปะ และซื้อหาสัตว์น�้ำจากชาวบ้านที่
ท่าเรือบ้านย่าหมีเป็นครั้งคราวก็ตาม สภาพบ้านเรือนที่บ้านย่าหมีตั้งอยู่ห่างๆ กันตามที่
สวนของแต่ละราย โดยยังมีสภาพของความเป็นชนบทอยู่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี น่าสนใจ
ว่าทีด่ นิ ริมชายหาดของบ้านย่าหมีทงั้ หมดถูกขายให้กลุม่ ทุนจากภายนอกไปแล้ว เช่นเดียวกับ
ทีด่ นิ บนภูเขาจ�ำนวนมากทีก่ ถ็ กู ขายไปแล้วเช่นกัน น�ำมาสูป่ ญ
ั หาการบุกรุกทีด่ นิ ในเขตป่าสงวน
ของกลุ่มทุนจากภายนอกเหล่านี้
แม้บริเวณใกล้เคียงบ้านย่าหมีจะมีโรงแรมขนาดใหญ่อยู่สองแห่ง แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างรีสอร์ทกับคนบ้านย่าหมีไม่ค่อยดีนัก ชาวย่าหมีบางรายเล่าว่า โรงแรมแห่งหนึ่งไม่
ยอมให้ชาวบ้านเดินผ่านชายหาด ขณะที่โรงแรมอีกแห่งก็ไม่จ้างคนท้องถิ่นเข้าท�ำงาน แต่
นิยมจ้างคนลาวมากกว่า ส่วนบ้านท่าสนุกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากการท่องเที่ยวมากที่สุด
ตั้งอยู่ในคลองน�้ำเค็มล้อมรอบด้วยป่าชายเลน ห่างจากถนนเพชรเกษมราว 12 กิโลเมตร
และห่างจากตลาดระดับอ�ำเภอราว 15 กิโลเมตร แทบไม่มใี ครทีบ่ า้ นท่าสนุกทีท่ ำ� งานประกอบ
อาชีพในธุรกิจการท่องเทีย่ ว คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรมากกว่า หากจะมีบางราย
ทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วก็มกั ออกไปท�ำนอกพืน้ ที่ เช่น ทีเ่ กาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นต้น
การทำ�ประมงของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาในปัจจุบัน
หลายปีทผี่ า่ นมาสถานการณ์ปญ
ั หาทรัพยากรและประมงชายฝัง่ ในอ่าวพังงาได้คลีค่ ลาย
ลงมาก กล่าวคือ ทรัพยากรชายฝั่งได้ฟื้นตัว ป่าชายเลนได้รับการดูแลในฐานะป่าชายเลน
ชุมชน ปริมาณสัตว์น�้ำมีเพิ่มมากขึ้น การท�ำประมงอย่างผิดกฎหมายของเรืออวนลากและ
เรืออวนรุนหมดไป แม้ว่าจะยังมีปัญหาอื่นๆ อยู่บ้าง เช่น ยังมีการใช้เครื่องมือประมงที่ส่ง
ผลกระทบต่อสัตว์น�้ำวัยอ่อนโดยชาวประมงขนาดเล็กด้วยกัน การเข้ามาของเรือปั่นไฟตาม
ขอบอ่าวพังงา ที่แม้ไม่ผิดกฎหมายแต่ส่งผลต่อการกวาดต้อนสัตว์น�้ำอย่างมาก เป็นต้น แต่
ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงน้อยกว่าในอดีตมาก นอกจากนั้น ในด้านแหล่งเงินกู้
และการตลาดก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน ความสัมพันธ์ในระบบแพปลาที่ชาวประมง
ขนาดเล็กมักถูกเอาเปรียบก็ค่อยๆ หายไป เนื่องจากชาวประมงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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จากกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกองทุนในลักษณะต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาหลายกลุ่ม จึงไม่ต้องกู้เงิน
หรือเป็นหนี้แพปลาอีกต่อไป สามารถขายสัตว์น�้ำให้เถ้าแก่แพรายใดหรือแก่ใครก็ได้อย่าง
เป็นอิสระ
ในความเข้าใจโดยทั่วไป สถานการณ์ที่ดีขึ้นเช่นนี้น่าจะท�ำให้การท�ำประมงขนาดเล็ก
มีความส�ำคัญมากขึน้ และน่าจะท�ำให้ผคู้ นในอ่าวพังงาลงทุนกับการท�ำประมงมากขึน้ แต่สงิ่
ทีพ่ บก็คอื ว่า ปัจจุบนั การท�ำประมงชายฝัง่ มีนยั ต่อการด�ำรงชีพของผูค้ นแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ โดยการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขหลักของความแตกต่างนี้
บ้านปาคลอก: การประมงแบบเดินเท้าและอาชีพรับจ้าง

น่าสนใจว่าท่ามกลางความส�ำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอ่าวพังงา
การพึ่งพาการประมงของชาวบ้านป่าคลอกกลับมีความเข้มข้นน้อยลงทั้งในแง่จ�ำนวนคน
ที่ท�ำประมงและในแง่การลงทุนท�ำประมง ปัจจุบันบ้านป่าคลอกมีเรือประมงเหลืออยู่เพียง
สามล�ำ ขณะที่ในอดีตเคยมีมากถึง 20-30 ล�ำ ก่อนที่จะลดลงมากในช่วงกลางทศวรรษ
2530 ที่ทรัพยากรเสื่อมโทรมอย่างหนักจากการบุกรุกของเรืออวนรุน จนหลายรายต้องออก
ไปท�ำอาชีพอื่น ที่แม้เมื่อทรัพยากรชายฝั่งได้กลับมาฟื้นตัวแล้วก็ไม่ได้กลับมาท�ำประมงอีก
ส่วนรายที่ท�ำประมงอยู่ก็ไม่ได้ลงทุนสร้างเรือประมงหรือลงทุนเครื่องมือประมงเพิ่มเติมแต่
อย่างใด ทุกวันนีจ้ งึ เป็นการท�ำประมงแบบเดินเท้าออกไปวางกัดหรือวางอวนริมอ่าวป่าคลอก
ช่วงน�้ำลงโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้เรือ
การท�ำประมงแบบเดินเท้านี้ใช้ทุนน้อย สัตว์น�้ำที่ได้สามารถขายโดยตรงให้คนใน
ชุมชนที่ท�ำอาชีพอื่น ขายตามหมู่บ้านจัดสรร และขายที่ตลาดนัดในต�ำบล รายได้จากการ
ท�ำประมงตกคราวละ 400-600 บาท ซึง่ ชาวป่าคลอกบอกว่าเป็นรายได้ทนี่ า่ พอใจ แม้รายได้
ระดับนี้จะไม่อาจเปรียบเทียบได้กับพื้นที่ที่ท�ำประมงเข้มข้นอย่าง ต�ำบลเกาะยาวน้อย หรือ
บ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่ ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นรายได้ทางหนึ่งที่ดีควบคู่ไปกับการ
ท�ำอาชีพอื่น เช่น การรับจ้างกรีดยางและ/หรือการเพาะปลูกผักสวนครัวขาย อีกทั้งยังช่วย
ลดรายจ่ายค่าอาหารของครัวเรือนได้ด้วย น่าสนใจว่า คนท�ำประมงที่ป่าคลอกส่วนใหญ่อยู่

64 ชลิตา บัณฑุวงศ์

ในวัยกลางคน โดยการท�ำประมงเป็นรายได้ทางหนึ่งที่เสริมจากรายได้ของสมาชิกคนอื่นๆ
ในครอบครัวที่มักท�ำงานเป็นลูกจ้างตามโรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ ในพื้นที่
บ้านท่าสนุก: อาชีพรับจ้างเสริมด้วยการเลี้ยงหอยนางรมวัยอ่อน

การประมงทีบ่ า้ นท่าสนุกซบเซาลงมากหลังจากทีต่ อ้ งเลิกท�ำประมงอวนรุน หลายราย
ขายเรือและหันไปท�ำงานรับจ้างต่างๆ รวมทั้งค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อย่างไรก็ดี เมื่อราว 10 ปี
ที่ผ่านมา หลังจากที่ทรัพยากรชายฝั่งค่อยฟื้นจากความเสื่อมโทรม การหากินกับทรัพยากร
ชายฝัง่ เริม่ กลับมาคึกคักขึน้ อีกครัง้ โดยเฉพาะจากการเลีย้ งตัวอ่อนหอยนางรมในคลองมะรุย่
ปัจจุบันมีชาวท่าสนุกราว 60-70 ครัวเรือน จากทั้งหมด 295 ครัวเรือน ที่มีรายได้จากการ
เลีย้ งตัวอ่อนหอยนางรม7 สภาพน�ำ้ กร่อยในคลองมะรุย่ เหมาะแก่การผลิตนอเพลียส (ตัวอ่อน)
หอยนางรม เมื่อตัวอ่อนเหล่านี้มีอายุได้ราว 6-8 เดือน ก็จะถูกขายต่อให้กับผู้เลี้ยงที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในราคาตัวละ 8-10 บาท เพือ่ น�ำไปเลีย้ งต่อในพืน้ ทีน่ ำ�้ เค็มทีม่ สี ภาพเหมาะสม
กว่า กระทัง่ โตจนสามารถขายให้รา้ นอาหารได้ นอกจากนัน้ ก็มชี าวท่าสนุกบางส่วนท�ำประมง
ตามฤดูกาล โดยใช้เรือขนาดเล็ก ท�ำอวนปูเป็นหลัก ตลอดจนมีรายได้เสริมเป็นครั้งคราว
จากการเดินหาหอยตลับบนดอนหอย (เนินทรายกลางล�ำคลองมะรุย่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและฟักตัว
เติบโตของหอยตลับ) โดยเฉพาะหลังจากที่ชาวท่าสนุกได้ท�ำกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดอนหอยแห่งนี้ การเก็บหอยแต่ละครั้งใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมง สร้างรายได้ 200-300 บาท
โดยในแต่ละ “น�้ำ” (หนึ่งรอบข้างขึ้นข้างแรม) สามารถเก็บหอยได้ 3-4 วัน

การเลี้ยงตัวอ่อนหอยนางรมเริ่มจากการล่อตัวอ่อนหอยนางรมจากคลอง โดยการปักหลักไม้และ
ใช้แผ่นกระเบื้องหรือเปลือกหอยมาแขวนเพื่อล่อให้ลูกหอยนางรมมาเกาะ จากนั้นก็เอาเชือกร้อย แขวนพวง
หอยกับล้อยางรถจักรยานยนต์หรือแขวนในกระชังจนโตขึ้น ใช้เวลาราว 6-8 เดือน จึงขายได้ เหตุที่ไม่
สามารถเลี้ยงหอยนางรมในคลองมะรุ่ยได้จนโตก็เพราะสภาพน�้ำที่นี่เป็นน�้ำกร่อย เหมาะจะเป็นที่ผลิตนอเพลียส (ตัวอ่อน) เท่านั้น หากเลี้ยงที่นี่ต่อไปเนื้อหอยนางรมจะมีสีคล�้ำ ไม่สวยงาม ต่างจากหอยนางรมที่
เลี้ยงในพื้นที่น�้ำเค็ม.
7
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เกาะยาวน้อย: การประมงและอาชีพด้านการท่องเที่ยว

ที่เกาะยาวน้อยมีทั้งการลดและเพิ่มขึ้นของการท�ำประมง ส�ำหรับหมู่ 1 ซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาล เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 มีเรือหัวโทงทีท่ ำ� ประมงราว 65 ล�ำ แต่ปจั จุบนั เหลือเรือทีท่ ำ� ประมง
อยูร่ าว 11 ล�ำเท่านัน้ เกาะยาวน้อยดูจะเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี นรุน่ ใหม่และรุน่ กลางหลายรายท�ำงาน
แบบคนชั้นกลาง เช่น เป็นครู พยาบาล ต�ำรวจ อยู่ในท้องที่ แน่นอนว่าชีวิตคนเหล่านี้อยู่
ห่างไกลจากการท�ำประมงมาก ขณะที่ชาวประมงอีกหลายรายก็ได้เปลี่ยนเรือประมงหัวโทง
ของตัวเองให้กลายมาเป็นเรือบรรทุกนักท่องเทีย่ วหรือเรือทัวร์ มีการเสริมหลังคาเหล็กในเรือ
เพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยว ขณะที่คนอีกจ�ำนวนไม่น้อยของหมู่ 1 ก็ได้เข้ามา
ประกอบอาชีพต่างๆ ในธุรกิจการท่องเทีย่ ว (ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า) ความเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้ท�ำให้หลายครัวเรือนขาดแคลนแรงงานจนไม่อาจท�ำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อีกต่อไปและต้องเลิกท�ำประมงในที่สุด
อย่างไรก็ดี ในบางหมู่บ้านกลับมีจำ� นวนเรือประมงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมู่ที่อยู่ห่าง
จากเขตเทศบาลหรือห่างจากแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพัก เช่น ในหมู่ 5 มีเรือประมงเพิ่ม
จาก 30 ล�ำเมือ่ หลายปีกอ่ น มาเป็น 70 ล�ำในปัจจุบนั น่าสนใจว่าปัจจุบนั ชาวประมงนิยมซื้อ
เรือที่มีขนาดเล็กลงส�ำหรับวางอวนกุ้งและอวนปู แทนที่จะใช้เรือหัวโทงขนาดใหญ่ดังในอดีต
นอกจากนั้น ครัวเรือนหนึ่งๆ อาจมีเรือล�ำเล็กหลายๆ ล�ำตามจ�ำนวนลูกหลาน ทรัพยากรที่
ฟื้นตัวกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เรือและเครื่องยนต์ขนาด
ใหญ่ๆ เพือ่ ทีจ่ ะออกไปท�ำประมงในทีไ่ กลๆ อีกต่อไป เพียงแค่ใช้เรือประมงขนาดเล็กก็สามารถ
จับหาสัตว์น�้ำตามริมชายฝั่งได้มากพอ
บ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่: การประมงและการท�ำสวนยางพารา

แม้บ้านย่าหมี ต�ำบลเกาะยาวใหญ่ จะอยู่ติดกับเกาะยาวน้อยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส�ำคัญ และแม้ต�ำบลพรุใน ที่เป็นอีกต�ำบลหนึ่งบนเกาะยาวใหญ่เช่นกัน มีการขยายตัวของ
การท่องเทีย่ วอย่างมาก แต่ทบี่ า้ นย่าหมีกลับไม่มกี ารท่องเทีย่ วเข้ามา แม้วา่ ทีด่ นิ ริมชายหาด
ทั้งหมดถูกซือ้ โดยคนนอกมานานนับสิบปีแล้ว รวมทัง้ มีโครงการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทย
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กับต่างชาติที่พยายามจะเข้ามาตั้งท่าเรือยอชต์ที่นี่ก็ตาม จนเกิดการประท้วงคัดค้านและ
โครงการก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด
ปัจจุบันชาวบ้านย่าหมีส่วนใหญ่ท�ำประมงเป็นอาชีพหลัก หลังจากที่ปัญหาจากเรือ
อวนลากและเรืออวนรุนจบลง จ�ำนวนเรือประมงที่นี่ก็เพิ่มมากขึ้น บางครัวเรือนมีเรือประมง
2 ล�ำ บางรายก็เปลี่ยนมาใช้เรือประมงที่ลำ� ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ แม้สวนยางที่เพิ่งเปิดกรีดได้จะ
สามารถเป็นแหล่งรายได้อกี ทาง หรือช่วยท�ำให้หลายรายมีทนุ ในการท�ำประมงโดยไม่ตอ้ งเป็น
หนี้แพปลาอีกต่อไป แต่การที่สถานการณ์การเปลี่ยนมือของที่ดินบนเกาะยาวใหญ่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ที่ดินการเกษตรที่นี่จึงถูกขายให้แก่คนนอกไปแล้วเป็นส่วนใหญ่
สวนยางที่มีอยู่จึงเป็นเพียงสวนขนาดเล็กๆ ที่ไม่สามารถเป็นรายได้หลักของครอบครัวได้
ประกอบกับการที่ไม่มีช่องทางการท�ำมาหากินจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวและอาชีพ
นอกภาคเกษตรอืน่ ๆ รายได้จากการท�ำประมงจึงยังคงมีความส�ำคัญ น่าสนใจว่าทีบ่ า้ นย่าหมี
มีชาวประมงทีอ่ ายุนอ้ ยอยูม่ าก ต่างจากทีอ่ นื่ ทีค่ นท�ำประมงมักอยูใ่ นวัยกลางคน ชาวประมง
อายุนอ้ ยเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เรียนจบชัน้ สูงสุดแค่ ม.3 หรือไม่กเ็ ป็นกลุม่ ทีเ่ รียนไม่ดตี อ้ งออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
อาชีพนอกภาคการประมง
การประกอบอาชีพนอกภาคการประมงปัจจุบันของผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา
ประกอบด้วย การเพาะปลูก การรับจ้าง และการท�ำงานในภาคบริการหรือการท่องเที่ยว ใน
ส่วนของการเพาะปลูกที่แม้จะมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามราคายาง
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบางรายมีรายได้ใหม่ๆ จากการปลูกผักขายในตลาดท้องถิ่นที่ขยายตัวขึ้น
เนื่องจากมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในท้องที่มากขึ้น แต่ก็ดูเหมือนว่าการเพาะปลูกจะมีบทบาท
ค่อนข้างน้อยต่อชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้คนเมื่อเทียบกับการรับจ้างและการท�ำงานในภาค
การท่องเที่ยว
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การรับจ้าง

การรับจ้างในที่นี้หมายถึง การรับจ้างในภาคการเกษตร ที่ส�ำคัญก็คือ การรับจ้าง
กรีดยาง ตัง้ แต่อดีตมาแล้วทีช่ าวบ้านป่าคลอกได้รบั จ้างถางป่าปลูกสร้างสวนยางและกรีดยาง
ให้กับเถ้าแก่ชาวจีนหรือคนฐานะดีในท้องถิ่น แม้ชาวบ้านบางรายอาจจับจองที่ดินปลูกสร้าง
สวนยางเล็กๆ ของตนเองด้วยก็ตาม แต่ทุกวันนี้อาชีพหลักของคนบ้านป่าคลอก โดยเฉพาะ
คนที่มีอายุในวัยกลางคน ก็คือการเป็นลูกจ้างกรีดยางให้กับเจ้าของสวนรายใหญ่ๆ ซึ่งก็ดู
เหมือนว่าจะเป็นอาชีพทีน่ า่ พอใจ ดังทีห่ ญิงวัยกลางคนรายหนึง่ เล่าถึงการรับจ้างกรีดยางของ
ตนว่า “ในสวนที่กรีดอยู่นี้ เจ้าของแบ่งเงินให้ 60-40...เป็นสวนขนาดใหญ่ เจ้าของสวนมี
ลูกน้องหลายคน เค้าแบ่งล็อกให้แต่ละคนกรีดยาง... ของตัวเองวันหนึง่ ๆ กรีดและท�ำเป็นยาง
แผ่นได้ ราว 22 แผ่น มีรายได้ 600-700 บาทต่อวัน ท�ำงานที่สวนนี้มานาน เจ้าของไว้
วางใจเราเพราะเรามีความซื่อสัตย์... พี่น้องหลายคนก็รับจ้างกรีดยาง บางคนก็สามารถยก
บ้านใหม่ได้จากการรับจ้างกรีดยาง” (ข้อมูลจากเวทีระดมข้อมูลกลุ่มย่อย บ้านป่าคลอก
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการรับจ้าง “แทงปาล์ม” (เก็บผลปาล์ม) ซึง่ ท�ำกันมากทีบ่ า้ นท่าสนุก
การแทงปาล์มต้องท�ำเป็นทีม ทีมละ 6 คน ได้ค่าจ้างตันละ 400 บาท วันหนึ่งก็จะเก็บได้
ราว 8-9 ตัน แบ่งรายได้กันตามสัดส่วนความรับผิดชอบ ทีมรับจ้างแทงปาล์มจะตระเวน
รับงานในหลายอ�ำเภอทีใ่ กล้เคียง หัวหน้าทีมมักเป็นพ่อค้ารับซือ้ ผลปาล์มไปด้วยในตัว โดย
น�ำไปขายต่อที่ลานเทปาล์มในท้องถิ่น การรับจ้างเก็บผลปาล์มสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก
ได้ บางรายที่เลิกท�ำประมงไปเมื่อครั้งที่ทรัพยากรสัตว์น�้ำเสื่อมโทรมเมื่อหลายปีก่อนและ
หันมาประกอบอาชีพรับจ้างเก็บผลปาล์มเป็นหลัก เพราะ “การรับจ้างเก็บผลปาล์มไม่ตอ้ งใช้
ทุนมาก ใช้เพียงแรงกายเท่านั้น” (ข้อมูลจากเวทีระดมข้อมูลกลุ่มย่อย บ้านท่าสนุก หมู่ 3
ต�ำบลมะรุ่ย อ�ำเภอทับปุด จังหวัดพังงา วันที่ 21 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2556)
งานรับจ้างอีกอย่างทีส่ ำ� คัญของชาวท่าสนุกก็คอื การจับและคัดกุง้ จากบ่อเลีย้ งกุง้ โดย
ท�ำงานให้แพรับซื้อในต�ำบลที่ปัจจุบันมีอยู่ 4 แพ คนท่าสนุกทั้งหญิงและชายเริ่มท�ำอาชีพนี้
กันมาตัง้ แต่ราวปี พ.ศ. 2540 ทีก่ ารเลีย้ งกุง้ เฟือ่ งฟู ปัจจุบนั มีผจู้ ดั การแพคอยจัดคิวให้แรงงาน
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ทุกคนได้หมุนเวียนท�ำงานอย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็ต้องไปท�ำงานไกลถึง จังหวัดระนอง มี
รายได้ 250-350 บาท8 ต่อกุ้งหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ (แต่ละตู้บรรจุกุ้ง 5 ตัน) ในแต่ละวัน
ท�ำได้ราว 2-3 ตู้
งานในภาคบริการและการท่องเที่ยว

ในจ�ำนวนพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แห่ง มี 2 พื้นที่ท่ีผู้คนประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาคบริการ
และการท่องเทีย่ วกันมาก แห่งแรกคือ บ้านป่าคลอก ซึง่ มีโรงแรมรีสอร์ทหรูรายรอบหลายแห่ง
ตั้งแต่ราว 20 ปีมาแล้ว ที่คนป่าคลอกแทบทุกครัวเรือนจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสักหนึ่ง
คนท�ำงานเป็นแม่บ้าน คนสวน คนขับรถ หรือคนขับเรือให้กับโรงแรมและรีสอร์ทหรูเหล่านี้
ควบคู่ไปกับอาชีพอื่นของสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว เช่น รับจ้างกรีดยาง ท�ำประมง ปลูกผัก
บางรายก็อาจไปท�ำงานโรงแรมหรือสนามกอล์ฟที่อยู่ไกลออกไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต
ซึ่งการเดินทางไปกลับก็สามารถท�ำได้โดยง่ายในปัจจุบัน เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก
ส่วนคนรุน่ ลูกทีเ่ รียนจบระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีกม็ กั เข้าท�ำงานในต�ำแหน่งระดับกลาง
ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น เป็นผู้จัดการโรงแรม หรือท�ำงานในเรือส�ำราญ เป็นต้น ขณะที่
คนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาไม่สูง เช่น จบแค่ ม.3 หรือ ม.6 ก็ท�ำงานในต�ำแหน่งที่เน้นการใช้
แรงงาน เช่น พายเรือให้นักท่องเที่ยว
นอกจากนั้น การขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวท�ำให้บางรายมีรายได้จากการ
ให้เช่าที่ดินหรือท�ำบ้านเช่าด้วย เช่น “พี่ศรี” หญิงวัยกลางคนและแม่ของเธอ มีรายได้หลัก
มาจากค่าเช่าที่ดินขนาด 6 ไร่ จากบริษัทผักและผลไม้แห่งหนึ่ง พวกเธอได้เงินจากค่าเช่า
เกือบ 20,000 บาทต่อเดือน หรือครอบครัว “พี่สม” ที่นอกเหนือจากรายได้เดือนละหมื่น
กว่าบาทของภรรยาทีท่ ำ� งานเป็นแม่บา้ นโรงแรมมานานกว่า19 ปีแล้ว ครอบครัวนีย้ งั มีรายได้

ผู้หญิงและผู้ชายได้รับค่าจ้างในการรับจ้างจับและคัดแยกกุ้งไม่เท่ากัน เนื่องจากความหนักเบาใน
งานแต่ละส่วนไม่เท่ากัน ผู้ชายท�ำหน้าที่ด้านท่อ (ติดตั้งท่อและสูบน�้ำออกจากบ่อเลี้ยง) และลงจับกุ้ง ได้
ค่าแรง 350 บาท ต่อกุ้งหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนผู้หญิงที่ท�ำหน้าที่คัดแยกขนาดกุ้ง ได้ค่าแรงตู้ละ 250 บาท.
8
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หลักมาจากการท�ำห้องแถวชั้นเดียวให้เช่าจ�ำนวน 9 ห้อง เก็บค่าเช่าเดือนละ 2 พันกว่าบาท
ต่อห้อง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือ พนักงานโรงแรมที่ท�ำงานอยู่บริเวณใกล้เคียง รายได้เหล่านี้
เพียงพอที่พ่ีสมและภรรยาจะส่งเสียให้ลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในกรุงเทพมหานคร
อีกแห่งคือที่เกาะยาวน้อยที่ผู้คนมีชีวิตทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าง
คึกคัก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลซึ่งเป็นย่านชุมชนและตลาด ซึ่งมีช่องทางมากในการลงทุน
ประกอบอาชีพนอกภาคการประมง จากเดิมที่จ�ำกัดอยู่แค่การเป็นแรงงานรับจ้างในเหมือง
แร่หรือในโรงเตาถ่านจากไม้โกงกาง และการถีบรถสามล้อรับจ้างในเมืองภูเก็ต มาเป็นการ
ท�ำงานที่หลากหลาย บางคนได้ขายเรือประมงมาลงทุนซื้อรถกระบะวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยว
บนเกาะ วัยรุน่ หลายรายท�ำงานเป็นพนักงานประจ�ำเรือโดยสารระหว่างภูเก็ต-เกาะยาว บาง
ส่วนขายอาหาร ท�ำร้านค้า ท�ำกิจการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยาน บางคนท�ำร้านนวด
เพื่อสุขภาพ บ้างก็ให้เช่าบ้านหรือตึกแถวในเขตเทศบาลแก่คนนอกที่เข้ามาท�ำธุรกิจ บ้างก็
ลงทุนท�ำบังกะโลหรือห้องพักบริการนักท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้านหลายกลุ่มท�ำผ้าบาติกขาย
รวมทั้งการเปิดไร่นาสวนผสมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาซื้อกินมะพร้าวสดๆ ถึงในสวน ทั้งนี้
ยังไม่นับรวมกิจกรรมโฮมสเตย์สองกลุ่มที่ชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมกันด�ำเนินการ มีสมาชิก
เข้าร่วมหลายสิบราย นอกจากนั้นก็ยังมีคนเกาะยาวน้อยอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ท�ำงานกับโรงแรม
หรือรีสอร์ทระดับ 5-6 ดาว มีทงั้ ทีเ่ ป็นแม่บา้ น คนสวน รวมทัง้ งานในระดับผูจ้ ดั การและพนักงาน
ต้อนรับส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิการศึกษา
ประมงขนาดเล็กกับชีวิตทางเศรษฐกิจในอ่าวพังงา
สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันระหว่างชุมชนชายฝั่งกับชุมชนชนบทอื่นๆ ก็คือ การที่กิจกรรมการ
ผลิตในภาคการเกษตร ไม่วา่ จะเป็นการประมงส�ำหรับในกรณีแรก และการเพาะปลูกส�ำหรับ
ในกรณีหลัง มีความส�ำคัญในฐานะรายได้หลักของครัวเรือนลดน้อยลงทุกที อันเป็นทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบทร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดู Rigg and Salamanca 2012; Rigg 2006, 2001) ในขณะที่กิจกรรมนอกภาคเกษตรกลับมีบทบาทมาก
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ขึ้นท่ามกลางการขยายตัวเข้าสู่ชนบทของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม ธุรกิจ
ภาคบริการ และความเป็นเมือง ท�ำให้โอกาสในการท�ำงานนอกภาคเกษตรมีมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกันนี้ยังมีสิ่งที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ส�ำหรับชุมชนที่ท�ำการเพาะปลูกเป็นหลัก การลดลงของที่ดินการเกษตรจากการ
แจกจ่ายให้ลูกหลานดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้บทบาทของการเกษตรต่อครัวเรือนลดลง
แต่ในกรณีชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา พื้นที่ท�ำประมงชายฝั่งไม่ได้ลดน้อยลง เนื่องจากชายฝั่ง
ทะเลเป็นพื้นที่สาธารณะที่บุคคลจับจองไม่ได้ ประกอบกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งที่
ประสบผลส�ำเร็จ รวมทั้งการประกาศขยายเขตอ่าวพังงาก็ช่วยป้องกันไม่ให้พื้นที่ท�ำประมง
ที่มีอยู่ถูกริดรอนโดยประมงขนาดใหญ่หรือประมงแบบท�ำลายล้าง นอกจากนั้น ในขณะที่
ชุมชนเกษตรกรรมต้องประสบกับภาวะที่ดินในการเพาะปลูกเสื่อมโทรมลงทุกที อันเป็นผล
จากการท�ำเกษตรที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเอาชนะความเสื่อมโทรม รวมทั้งภาวการณ์ที่ต้อง
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะ
การเข้าสูร่ ะบบการเกษตรแบบพันธสัญญา (ดู อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2554; จามะรี เชียงทอง
2556) ในทางตรงกันข้าม ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลได้ฟน้ื ตัวกลับมามากทีช่ ายฝัง่ อ่าวพังงา
ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา ขณะที่การท�ำประมงที่เข้มข้นมากขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับประมง
ขนาดเล็กทีน่ ี่ รูปแบบการท�ำประมงของชาวประมงขนาดเล็กอ่าวพังงาแทบไม่แตกต่างจากเดิม
เมื่อราว 15-20 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาก็ได้ใช้เรือประมงแบบติดเครื่องยนต์และ
ใช้เครื่องมือประมงสมัยใหม่มาได้ระยะหนึ่งแล้ว นอกจากนั้น ในปัจจุบันการขายสินค้าสัตว์
น�ำ้ ทีจ่ บั ได้กส็ ามารถขายได้โดยตรงให้แก่ผบู้ ริโภคหรือโรงแรมและรีสอร์ทในท้องถิน่ ในราคา
ที่ดีกว่า โดยไม่จ�ำเป็นต้องน�ำสัตว์น�้ำที่ได้ส่งเข้าสู่โรงงานห้องเย็นในอุตสาหกรรมธุรกิจ
ประมงผ่านระบบแพปลาในหมู่บ้านแต่เพียงอย่างเดียวดังเช่นในอดีต
กระนั้นก็ดี พื้นที่ชายฝั่งที่ยังคงอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่กลับคืนมา และ
ตลาดท้องถิ่นที่เปิดกว้าง ก็ไม่ได้หมายความว่าการประมงจะต้องเป็นอาชีพหลักของผู้คน
ส่วนใหญ่ ปัจจุบันผู้คนในอ่าวพังงามีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ในครัวเรือนหนึ่งอาจ
มีทั้งท�ำประมงและท�ำอาชีพอื่นๆ ควบคู่กันไป หรือบางครัวเรือนก็ไม่ได้ท�ำประมงอีกต่อไป
ขณะที่การท�ำประมงก็ไม่เคยหยุดยิ่ง บางกรณีการท�ำประมงมีความส�ำคัญต่อครัวเรือนมาก
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ขึ้นและครัวเรือนได้ลงทุนท�ำประมงมากขึ้น แต่บางกรณีก็เปลี่ยนมาสู่การท�ำประมงที่
มีขนาดเล็กลงและใช้ทนุ น้อยลง ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าถึงโอกาส
ในการประกอบอาชีพอื่น
กรณีเกาะยาวน้อย แม้จะยังมีคนบางส่วนที่ท�ำประมงเป็นอาชีพหลัก แต่ก็มีครัวเรือน
จ�ำนวนไม่น้อยที่ออกจากการท�ำประมงไปอย่างสิ้นเชิง หลายคนให้เหตุผลไปในแง่ส่วนตัว
เช่น สูงวัยเกินกว่าที่จะท�ำการประมงต่อไปได้ ความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวที่ท�ำให้ต้อง
ขาดแคลนแรงงาน หรือไม่ก็หมดภาระต้องหาเงินส่งเสียลูกหลานเรียนหนังสือ จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำงานหนักในการประมงอีกต่อไป ประกอบกับคนรุน่ ลูกทีม่ กี ารศึกษาก็เริม่ ท�ำงานแบบ
ชนชั้นกลางที่มั่นคง เช่น เป็นครู พยาบาล รับราชการอื่นๆ บางรายก็มีงานด้านอื่นที่ต้องท�ำ
จนไม่สามารถท�ำการประมงได้อีก เช่น ต้องไปท�ำงานการเมืองท้องถิ่น ต้องดูแลการค้าขาย
หรือธุรกิจที่เพิ่งลงทุนไปอย่างกิจการบังกะโล น่าสนใจว่าการออกจากภาคการประมงของ
คนเกาะยาวน้อยมักเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ สามารถมีชวี ติ ทีม่ นั่ คงหลังจากทีเ่ ลิกท�ำการ
ประมง อย่างไรก็ดี ในบางพื้นที่ยังมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่ท�ำอาชีพนอกภาคการประมงและมี
ชีวิตแบบลุ่มๆ ดอนๆ ดังกรณีชาวท่าสนุกที่ด�ำรงชีพด้วยการรับจ้างรายวันจับและคัดแยกกุ้ง
ทีผ่ า่ นมาชาวท่าสนุกได้ผา่ นความเปลีย่ นแปลงหลายอย่างในการประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพยากรชายฝัง่ ไม่วา่ จะเป็นการทีต่ อ้ งเลิกท�ำประมงอวนรุนและการขาดทุนจากนากุง้ ท�ำให้
ไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะความช�ำนาญในการท�ำประมงชายฝั่ง การท�ำประมง
จึงลุ่มๆ ดอนๆ จนไม่สามารถท�ำให้เป็นอาชีพหลักได้ แม้ในระยะหลังการเลี้ยงตัวอ่อนหอย
นางรมจะเริ่มมีมากขึ้นก็ตาม
ในหลายกรณีการประมงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งมีฐานะเป็นอาชีพ
เสริมจากรายได้หลักในด้านอื่น รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายค่าอาหาร การประมงแบบเดินเท้าที่
บ้านป่าคลอกเป็นรายได้เสริมที่ดีแก่คนวัยกลางคนที่มีอาชีพหลักในการรับจ้างกรีดยาง
ส�ำหรับกรณีที่การประมงมีบทบาทมาก ก็เป็นที่ชัดเจนว่าครัวเรือนไม่สามารถอยู่ได้ด้วย
รายได้จากการประมงแต่เพียงแหล่งเดียว แต่ตอ้ งมีอาชีพเสริมอืน่ ด้วย ทัง้ นี้ ไม่วา่ การประมง
จะมีบทบาทมากหรือน้อยต่อเศรษฐกิจครัวเรือน หากมีเหตุให้ต้องหยุดท�ำประมงก็จะก่อให้
เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดภาวะเงินทองไม่คล่องมือขึ้นอย่างแน่นอน
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แม้การท�ำประมงจะสร้างความหลากหลายในการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือน แต่
คนท�ำประมงในพืน้ ทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่เห็นว่า การท�ำประมงไม่สามารถเป็นอาชีพทีช่ ว่ ยยกระดับ
คุณภาพชีวิตหรือยกฐานะทางเศรษฐกิจได้ แม้จะพยายามใช้เวลาหรือลงทุนมากขึ้นในการ
ท�ำประมงแล้วก็ตาม หรือแม้วา่ ทุกวันนีท้ รัพยากรชายฝัง่ จะฟืน้ ตัวขึน้ มามากแล้วก็ตาม ดังที่
รายหนึ่งกล่าวในเวทีระดมข้อมูล เกาะยาวน้อย ต�ำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา วันที่ 2324 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ว่า “ประมงท�ำได้ แต่ไม่รวย ท�ำมาสิบปีแล้วก็ไม่รวย ท�ำไปอีกสิบปี
ก็ไม่รวย” ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากประมงชายฝัง่ นัน้ มีขดี จ�ำกัดในเชิงระบบนิเวศในอาณาบริเวณ
หนึ่งๆ เช่น บริเวณอ่าวหนึ่งๆ หากชาวประมงท�ำการประมงอย่างเข้มข้นเกินไป ก็จะเกินการ
รับได้ (carrying capacity) ของระบบนิเวศ นอกจากนั้น หากลงทุนมากเกินไปในการท�ำ
ประมง แม้จะช่วยให้สามารถออกไปหากินในบริเวณที่ไกลออกไปนอกเหนือจากบริเวณอ่าว
หรือทะเลแถบหน้าบ้านตน แต่การลงทุนที่สูงก็อาจไม่คุ้มค่า เนื่องจากทะเลในบริเวณอื่นก็
มีผทู้ ำ� ประมงอยูเ่ ป็นประจ�ำแล้ว นอกจากนัน้ น่าสนใจว่าในพืน้ ทีศ่ กึ ษา การวัดระดับความรวย
ความจนไม่ได้มาจากการครอบครองปัจจัยการผลิตด้านการประมง เช่น มีเรือใหญ่หรือมี
เครื่องยนต์เรือใหญ่ แต่วัดจากการมีที่ดินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สวนปาล์ม สวนยางพารา
(ไม่ใช่นาที่ปลูกเพื่อกินหรือนาร้าง) รวมทั้งวัดจากกิจการทางธุรกิจที่ประสบผลความส�ำเร็จ
ชาวบ้านหลายรายระบุวา่ หากได้รบั การสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอีกสักก้อน
ก็จะน�ำเงินทุนนั้นมาลงทุนค้าขาย มากกว่าที่จะน�ำมาเพิ่มทุนในการท�ำประมงของตน แม้ว่า
การค้าขายนั้นบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับการประมงก็ตาม เช่น ค้าขายสินค้าสัตว์น�้ำหรือ
เครื่องมือประมง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ทรัพยากรชายฝั่งและประมงชายฝั่งจะมีขีดจ�ำกัด และแม้ว่าการประมง
ชายฝั่งจะไม่ได้เป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนจ�ำนวนหนึ่งในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาอีก
ต่อไป หรือถ้าเป็นรายได้หลักก็ไม่สามารถช่วยให้สะสมทุนหรือน�ำมาสูส่ ถานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นได้ แต่การประมงก็ยังจ�ำเป็น อีกทั้งการรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ก็ยัง
มีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากประมงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหลากหลายในการ
ด�ำรงชีพของครัวเรือน หากไม่ได้ท�ำประมง หลายครัวเรือนจะตกอยูใ่ นสภาวะฝืดเคืองในทันที
แม้จะประกอบอาชีพอื่นอยู่ด้วยก็ตาม นอกจากนั้น แม้ว่ากระแสการหวนกลับมาท�ำประมง
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อีกครัง้ ในอ่าวพังงาจะไม่ชดั เจนเท่ากับกรณีศกึ ษาทีอ่ ำ� เภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในงานของ
ปีเตอร์ แวนเดอร์กสี ต์ (Peter Vandergeest [2012]) แต่คนในอ่าวพังงาในพืน้ ทีศ่ กึ ษาต่าง
ก็ ค าดหวั งให้ ก ารประมงในปั จ จุ บั น และอนาคตได้ ท�ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งที่ เ สนอไว้ ใ นงานของ
แวนเดอร์กีสต์ นั่นคือ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนชายขอบซึ่งยากจน มีการ
ศึกษาน้อย ขาดทักษะฝีมือแรงงานที่จะท�ำงานที่มั่นคงนอกภาคเกษตร แม้การท�ำประมงจะ
เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวที่มาจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์
รวมทัง้ ร่างกายทีแ่ ข็งแรง ตลอดจนต้องมีทนุ และการจัดการแรงงานทีด่ ี แต่ทงั้ นี้ การท�ำประมง
เพื่อเลี้ยงชีพก็ยังมีความเป็นไปได้มากหากทรัพยากรชายฝั่งมีความสมบูรณ์
องค์กรชาวประมงขนาดเล็กอ่าวพังงาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงชนบท
ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา องค์กรชาวประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านอ่าว
พังงามีบทบาทส�ำคัญในการพื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงชนบท การขยายตัวของเมืองและการท่อง
เที่ยว และกระแสทุนโลกาภิวัตน์ ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งไม่ใช่สิ่งเดียวที่องค์กรชาวประมง
ขนาดเล็กต้องเผชิญ แต่ยังมีความท้าทายอีกหลายประการที่จะส่งผลต่อบทบาทภายหน้า
ขององค์กรฯ ในการเสริมสร้างความมัน่ คงในชีวติ และอ�ำนาจต่อรองของผูค้ นในชุมชนชายฝัง่
อ่าวพังงา
ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งในปัจจุบัน

เนื่องจากการประมงชายฝั่งขนาดเล็กมีความส�ำคัญในการสร้างความหลากหลายใน
การด�ำรงชีพของครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถเป็นทางเลือกในอนาคตให้แก่คนที่ไม่สามารถ
ก้าวไปสู่อาชีพที่มั่นคงอื่นๆ นอกภาคเกษตรได้ ดังนั้น การรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้สมบูรณ์
ได้ต่อไป จึงมีความส�ำคัญและเป็นภารกิจหลักขององค์กรชาวประมงขนาดเล็กเหล่านี้
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ปัจจุบันแม้ทรัพยากรชายฝั่งจะฟื้นตัวขึ้นมาก อีกทั้งกิจกรรมการอนุรักษ์ของชาวบ้าน
ก็ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ อาทิ การบุกเบิกที่อยู่อาศัย
ใหม่ในป่าชายเลนโดยคนในชุมชนเอง การที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ใช้พื้นที่ป่า
ชายเลนอย่างไม่เหมาะสมด้วยการใช้เป็นที่ทิ้งขยะ การวางปะการังเทียมของหน่วยงานรัฐที่
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนจนสร้างความเสียหายต่อเครื่องมือประมงเล็ก การดัดแปลง
เครื่องมือประมงอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทของชาวบ้านบางส่วนที่เพิ่งเกิดขึ้นหลัง
จากทรัพยากรชายฝั่งฟื้นตัว อาทิ ไซปูแบบพับได้ที่ติดตาข่ายเล็กเกินขนาด การใช้เรือปั่นไฟ
ปลากะตักมาล่อจับสัตว์ชนิดอื่น การคราดหอยด้วยเรืออวนลากเล็ก เป็นต้น
ที่ส�ำคัญคือมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น นั่นคือ มีความเห็นที่แตกต่างกันที่ว่าเมื่อการ
ฟื้นตัวของทรัพยากรชายฝั่งเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว ชุมชนควรจะจัดการอย่างไรกับทรัพยากร
เหล่านี้ กรณีตำ� บลเกาะยาวน้อย หลังการอนุรกั ษ์และห้ามการคราดหอยลายมานานหลายปี
หอยลายจ�ำนวนมากทับถมอยูใ่ นชัน้ ดิน ปัจจุบนั เริม่ มีการถกเถียงกันระหว่างชมรมชาวประมง
พื้นบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านทั่วไป ว่าควรเปิดให้มีการคราดหอยลาย
หรือไม่ ถ้ามี ควรมีกฎกติกาอย่างไร หากไม่เปิดให้ ก็จะกลายเป็นว่าการอนุรักษ์ที่ผ่านมา
กลับท�ำให้คนในท้องถิ่นแตะต้องทรัพยากรไม่ได้และไม่ได้เป็นการอนุรักษ์เพื่อความอยู่ดี
กินดีของผูค้ น ขณะเดียวกันก็ตอ้ งระวังไม่ให้นายทุนคนนอก เช่น พ่อค้าคนกลางทีม่ เี ครือข่าย
เชื่อมโยงกับโรงงานผลิตหอยลายกระป๋องเข้ามาหาประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว น่าสนใจว่า
ท่ามกลางการเติบโตของการท่องเที่ยว หอยลายได้กลายเป็นเมนูหลักบนโต๊ะอาหารของ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่นเดียวกับสินค้าสัตว์น�้ำอื่นที่ไม่เคยมีราคา
มาก่อน เช่น ปลิงทะเล ที่กลายมาเป็นสินค้าที่มีราคาแพง และต้องการกฎกติกาในการใช้
ประโยชน์ นอกจากนัน้ ก็มปี ญ
ั หาจากแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ซึง่ มักเดินเท้าออกไปจับสัตว์นำ�้ วัยอ่อนไปเพือ่ เป็นอาหาร โดยไม่รบั รูถ้ งึ กฎระเบียบหรือระบบ
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนที่มีอยู่ดังที่เกิดที่บ้านป่าคลอก
ปัญหาเหล่านีอ้ ยูร่ ะหว่างการแก้ไข น่าสนใจว่าจากประสบการณ์การท�ำงานทีย่ าวนาน
แกนน�ำองค์กรชาวประมงขนาดเล็กทราบว่าควรจะต้องปฏิบัติหรือจัดการอย่างไรกับปัญหา
เช่น การประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเอ็นจีโอ เพือ่ จัดให้มกี ารพูดคุยหาข้อตกลงระหว่าง
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คู่ขัดแย้ง การผลักดันให้ฝ่ายปกครองอย่างก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามาท�ำหน้าที่แก้ปัญหา แม้การแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผล แต่สถานการณ์เช่นนี้ก็บ่งชี้ว่า
กลุ่มอนุรักษ์/องค์กรชาวประมงขนาดเล็กพอจะยังสามารถจัดการดูแลปัญหาเหล่านี้ได้
ปัญหาจากการการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว

ต่างจากปัญหาด้านทรัพยากรชายฝั่งที่ยังสามารถจัดการดูแลได้ดี ปัญหาจากการ
ขยายตัวของเมืองและการท่องเทีย่ วเป็นสิง่ ทีแ่ ทบจะอยูเ่ หนือการจัดการขององค์กรชาวประมง
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ การขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวมีข้อดีในแง่ที่เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพนอกภาคการประมง ขณะที่องค์กรชุมชนบางแห่งก็สามารถก�ำกับการทิศทาง
การขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง เช่น เครือข่ายองค์กรชุมชนที่
เกาะยาวน้อย ที่พยายามวางกฎเกณฑ์ส�ำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากภายนอก เช่น
แนวปฏิบัติว่าควรต้องจ้างงานคนในท้องถิ่น การให้โรงแรมหรือรีสอร์ทก�ำชับนักท่องเที่ยว
ให้เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามในศาสนาอิสลาม และการที่
ต้องให้ความร่วมมือกับท้องถิน่ ในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนการผลักดันการโซนนิง่ พืน้ ที่
และการรักษาป่าต้นน�้ำของเกาะ
กระนั้นก็ตาม การควบคุมก�ำกับทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชนก็ยังท�ำได้เพียงระดับ
หนึ่งและหลายเรื่องก็อยู่พ้นไปจากการควบคุมของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนมือ
ของที่ดิน ทั้งนี้ ที่ดินจ�ำนวนมากในอ่าวพังงาได้ทยอยตกอยู่ในมือคนนอกที่มากว้านซื้อไว้
นานนับสิบปีแล้ว ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นนักลงทุน นักการเมืองที่มีชื่อเสียง หรือข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ที่พื้นที่ชายหาดได้ถูกขายให้คนนอกไป
หมดแล้ว แม้การซื้อที่ดินโดยคนนอกบางส่วนจะเป็นไปตามขั้นตอนการซื้อขายตามปกติ
แต่ก็มีบางส่วน โดยเฉพาะที่ดินบนเนินเขาในเขตป่าต้นน�้ำ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่
มีการออกเอกสารสิทธิเพิ่มเติมอย่างไม่ชอบมาพากล อย่างไรก็ดี การที่ที่ดินกลายไปเป็น
ของผู้ประกอบการรีสอร์ทหรือโรงแรมในกรณีทั่วๆ ไป ก็ยังไม่ใช่ปัญหาที่น่าหนักใจเท่ากับ
การเข้ามาครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลหรือองค์กรทีค่ นท้องถิน่ ไม่สามารถควบคุมหรือเข้าถึงได้
ดังกรณีการเข้ามากว้านซื้อที่ดินและตั้งสาขาของวัดขนาดใหญ่ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านปทุมธานี
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บนเกาะยาวน้อย คนเกาะยาวน้อยบอกในเวทีระดมข้อมูลครัง้ เดียวกันว่า “ไม่รจู้ ะไปประสาน
งาน หรือพูดจากับใครดี วัดนี้ซื้อได้แม้แต่ น.ส.3 ส่วนกับทางโรงแรมรีสอร์ทหรูเรายังเข้าถึง
ได้ ประสานงานได้ มีอะไรทาง อบต. ก็สามารถประสานได้ พวกรีสอร์ทหรูไม่มีการบุกรุก
ที่ป่าอย่างผิดกฎหมาย เพราะพวกเขาต้องลงทุนมาก จึงจ�ำเป็นต้องท�ำในที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิ หากไม่มีเอกสารสิทธิก็สร้างไม่ได้”
อีกปัญหาหนึ่งก็คือความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศโดยรวม ซึ่งหากเกิดปัญหาในที่
หนึง่ ก็จะส่งผลต่อทัง้ หมด ตัวอย่างเช่น การท�ำลายป่าต้นน�ำ้ คลองมะรุย่ และการเกิดขึน้ ของ
โรงงานอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน�ำ้ มันและโรงเลี้ยงหมูในบริเวณพื้นที่กลางน�้ำ ได้
ส่งผลเสียต่อคุณภาพน�้ำในคลองทั้งสาย รวมทั้งบริเวณปากคลองมะรุ่ยที่ชาวท่าสนุกเลี้ยง
ตัวอ่อนหอยนางรมและอนุรักษ์ป่าชายเลนเอาไว้ อีกกรณีหนึ่งก็คือที่บ้านป่าคลอก ที่มีการ
ขยายตัวของเมืองภูเก็ตและบ่อเลีย้ งกุง้ อยูโ่ ดยรอบ รวมทัง้ มีโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือยอชต์
ของเอกชนในบริเวณใกล้เคียง ซึง่ ส่งผลท�ำให้คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทีอ่ า่ วป่าคลอกเสือ่ มลง แม้ชาวบ้าน
ป่าคลอกจะด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวป่าคลอกมานานหลายปีแล้ว
ก็ตาม
ผู้คนที่หลากหลายใน “ชุมชน”

ปัจจุบนั ชุมชนชายฝัง่ ทะเลอ่าวพังงามีประชากรและกลุม่ คนเข้ามาอาศัยอยูอ่ ย่างหลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นคนตามหมู่บ้านจัดสรรที่ขยายตัวเข้ามาในบริเวณชุมชนและคนที่อยู่ตาม
บ้านเช่าจ�ำนวนมาก ขณะทีบ่ างแห่งผูป้ ระกอบการนายทุนคนนอกทีม่ าท�ำรีสอร์ทและโรงแรม
ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งชุมชน ในทุกพื้นที่ศึกษา องค์กรชาวประมงขนาดเล็กเป็นเพียงส่วน
เล็กๆ ส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ที่บ้านป่าคลอกชมรมฯ มีสมาชิก
อยู่ราว 30 คนเท่านั้น ท่ามกลางประชากรของทั้งหมู่บ้านที่มีเกือบสองพันคน ขณะที่ที่บ้าน
ท่าสนุกเอง แม้กลุ่มอนุรักษ์ฯ จะท�ำงานฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มแข็งโดยมีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นแกนน�ำ แต่กลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มหนึ่งท่ามกลางกลุ่มอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก
ทีห่ น่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามาสนับสนุน เช่น กลุม่ เครือ่ งแกงต�ำมือ
กลุ่มผ้าบาติก กลุ่มท�ำขนม ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้มีอยู่ทั้งในระดับคุ้มบ้านจนถึงระดับต�ำบล
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เช่นเดียวกับทีบ่ า้ นย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ ทีช่ มรมชาวประมงพืน้ บ้านบ้านย่าหมีกเ็ ป็น
เพียงกลุม่ เล็กๆ ในต�ำบลหรือบนเกาะ ในขณะคนอืน่ ๆ ก็ไม่ได้มาสนใจให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำงานอนุรักษ์หรือฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งของชมรมฯ เลย ไม่ต่างจากที่เกาะยาวน้อยที่แม้
การด�ำเนินงานของชมรมชาวประมงพืน้ บ้านเกาะยาวน้อยจะมีความเข้มแข็ง มีจำ� นวนสมาชิก
เข้าร่วมมาก แต่เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเกาะยาวน้อยในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลกและการที่ผู้คนบนเกาะมีหลากหลายกลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันทั้งในสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมและในเชิงความคิด ดังนัน้ จึงน่าสนใจติดตามต่อไปว่าองค์กรชาวประมง
ขนาดเล็กจะสามารถมีบทบาทต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้
บทสรุป
หากย้อนกลับไปเมื่อสัก 20-25 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักพัฒนาและ
หน่วยงานรัฐในฝั่งอันดามันว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมชายฝั่งทะเล รวมทั้งในอ่าวพังงา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม คือกลุ่มคนที่ยากจนและล้าหลังที่สุดเมื่อเทียบกับคนไทยพุทธ
และคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ คนเหล่านี้อาศัยในบ้านที่ไม่มั่นคงตามริมป่าชายเลน ไม่มี
ถนน ไฟฟ้า และน�ำ้ ประปาเข้าถึง ขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทัง้ ยังประสบความยากล�ำบาก
จากการท�ำประมงที่ฝืดเคือง ถูกเอาเปรียบจากระบบแพปลา จนหลายรายต้องด�ำรงชีพด้วย
การเป็นแรงงานรับจ้างในโรงเผาถ่านจากไม้โกงกาง ในเรือประมงขนาดใหญ่ หรือถีบสามล้อ
รับจ้างในเมืองภูเก็ต แต่ในปัจจุบนั ความยากจนข้นแค้นเช่นนีแ้ ทบจะหายไปจากชุมชนชายฝัง่
ทะเลอ่าวพังงา อันเป็นผลมาจากทรัพยากรชายฝั่งที่ฟื้นตัวจากการท�ำงานอนุรักษ์และฟื้นฟู
ขององค์กรชาวประมงขนาดเล็ก และจากโอกาสในการประกอบอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นจากการ
ขยายตัวของเมืองและการท่องเทีย่ ว ทัง้ ในแง่แหล่งจ้างงาน การประกอบธุรกิจ และการขยายตัว
ของตลาดท้องถิ่นส�ำหรับสินค้าสัตว์น�้ำและอื่นๆ ดังที่ชาวเกาะยาวน้อยบางคนกล่าวในเวที
ระดมข้อมูลฯ เมือ่ วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ว่า “ตอนนีค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของคนเกาะยาว
น้อยดีขึ้น รายจ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง แต่รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า เดิมเราไม่มีแม้แต่ไฟฟ้า”
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อย่างไรก็ดี คุณภาพชีวิตที่ดูเหมือนจะดีขึ้นเช่นนี้อาจไม่ได้หมายถึงความมั่นคงใน
ชีวิต ทั้งนี้ ระบบนิเวศชายฝั่งในระดับกว้างที่ก�ำลังเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุที่พ้นไป
จากการจัดการในระดับอ่าวหรือระดับชุมชนย่อมส่งผลต่อการท�ำประมงไม่ช้าก็เร็ว ขณะที่
แม้โอกาสของอาชีพนอกภาคการประมงจะมีมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นงานที่ไม่มั่นคง
ค่าจ้างน้อย และขาดสวัสดิการในการท�ำงาน ควบคู่ไปกับการที่คนในชุมชนจ�ำนวนไม่น้อย
ยังไม่มีวุฒิการศึกษาและขาดทักษะฝีมือแรงงาน สภาพการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบนเงื่อนไขที่ว่า
ผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาได้มีชีวิตที่ขึ้นต่อและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
ทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกันตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับโลก ซึง่ ต่างจากภาพในอุดมคติ
ของคนข้างนอกว่าด้วยความเป็น “ชุมชนประมงพืน้ บ้าน ทีผ่ คู้ นมีชวี ติ แบบพอเพียงพึง่ ตนเอง”
ผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาได้ดิ้นรนเพื่อการด�ำรงชีพตามความจ�ำเป็นในช่องทางต่างๆ
ทั้งการท�ำประมงและการท�ำอาชีพอื่นๆ
ทัง้ นี้ การท�ำความเข้าใจความซับซ้อนในการประกอบด�ำรงชีพและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัด
ของผู้คนในชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ดังที่บทความนี้ได้พยายามกระท�ำ น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ และภาคประชาสังคม ในการ
ก�ำหนดบทบาทของตนทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การเสริมสร้างความมัน่ คงในชีวติ ความเข้มแข็ง
และอ�ำนาจต่อรองให้แก่ผู้คนเหล่านี้เพื่อน�ำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามที่พวกเขาพึงปรารถนา
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