“อูหยํา”… การอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําบานบออิฐ
โดย สุนนั ทา นิลเพชร
ภาคใตเปนภาคที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเลทั้งสองดาน จึงทําใหอาชีพที่พบเห็นมากอาชีพหนึ่งของ
คนในภาคใตคอื อาชีพชาวประมง ทั้งนี้
ความเปนมา
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําทะเล เปนสถานการณปญหาที่รุนแรงในขณะนี้
ที่ชาวประมงพื้นบานทัว่ ไปในประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ
โดยเฉพาะ
ชาวประมงพืน้ บานในภาคใตที่ถือวาเปนประชากรชาวประมงที่มีจํานวนมากที่สุด ทรัพยากรสัตวนา้ํ ใน
ทะเลเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการดํารงชีพของพวกเขาใหยาวนาน
การออกทะเลเพือ่ จับสัตวน้ําเปนวิถี
ชุมชนที่ปฏิบัติกันมาอยางยาวนานเปนเวลาหลายรอยป สิ่งที่พวกเขาคิดและเชื่อกันวาความยิ่งใหญของ
ทะเลตอความอยูรอดของชุมชนชาวประมงพื้นบานก็คือความสมบูรณของทองทะเล ความคิดและความ
เชื่อเชนนี้จึงทําใหพวกเขาตระหนักและรูแ ละใหความสําคัญกับการพิทักษรักษาทะเลเกิดขึ้นมา เพื่อ
ปกปองการทําลายจากวิธีการตางๆที่จะสงผลใหทรัพยากรสูญเสียและเสื่อมโทรม ซึ่งก็มีผลที่ไมดีตอ
พวกเขาโดยตรงที่เกิดขึ้นมาและกําลังเปนปญหากันอยูในขณะนี้
ปญหาที่เกิดขึ้นและเปนปญหาที่
ชาวประมงพืน้ บานพยายามแกปญหากันมาตลอด
เพื่อยุติการทําลายสัตวน้ําดวยเครื่องมือประมงที่
ทําลายที่เปนอวนรุน อวนลาก และเครื่องมืออื่นๆ ที่เปนสาเหตุทําใหทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลง
การอนุรักษฟน ฟูสัตวน้ําเปนกิจกรรมการแกปญหาของชาวประมงพืน้ บาน เปนทางเลือกที่ดี
ที่สุดของชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมกันมา และเปนกิจกรรมหลักที่ชุมชนถือวาสามารถทําใหทัพยากรสัตว
น้ําฟนคืนสภาพความสมบูรณขึ้นมาได
ชาวประมงพื้นบานบานบออิฐเปนอีกหมูบานหนึ่งในหลาย
ชุมชนประมงที่ไมไดละเลยความสนใจในการทํางานดานนี้ การแกไขปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมของ
หมูบานแหงนีก้ ็มิไดแตกตางไปจากชุมชนอื่นๆที่มีการทํางานดานการอนุรักษฟน ฟูในรูปแบตางๆ
จุดเดนการทํางานของหมูบานบออิฐที่ผานมา ลักษณะกิจกรรมการอนุรักษที่เห็นชัดเจนก็คือ การทํา
ปะการังเทียมพื้นบานเพื่อนําไปวางในทะเลหนาหมูบานของตนเอง ใหเปนแหลงทีอ่ ยูอาศัยของสัตวน้ํา
และอีกหลายวัตถุประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในการทีจ่ ะชวยใหทะเลของชุมชนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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สภาพทั่วไปของหมูบานบออิฐ
บานบออิฐ หมูที่ 8 ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา เปนหมูบานชาวประมงพื้นบานแหงหนึ่งใน
จังหวัดสงขลาที่มีพื้นที่ชายฝง ยาว 151 กิโลเมตร มีชุมชนชาวประมงราว 50 หมูบานในอําเภอตางๆที่มี
พื้นที่ติดทะเลและมีชาวประมงอาศัยอยู 6 อําเภอ ไดแก สทิงพระ สิงหนคร เมือง จะนะ และเทพา และ
สวนใหญทําการประมงในเขตชายฝงในระยะ 5 กิโลเมตรหางจากชายฝง
บานบออิฐมีพนื้ ที่อาณาเขตทิศใตติดตอกับบานปกและถัดลงไปเปนบานนาทับ ทิศเหนือจรด
บานสามกอง ทิศตะวันตกจรดทะเลฝงอาวไทย และทิศตะวันตกติดตอกับบานเกาะแตว มีระยะทางหาง
จากตัวเมืองสงขลาประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณชายฝงทะเลเปนที่ตั้งอาศัยของชุมชนเปนจํานวนมากที่
เรียงรายขนานไปกับชายฝง มีพื้นทีห่ มูบานประมาณ 2,000 กวาไร พืน้ ที่สวนใหญเปนที่ดินสาธารณะมี
สภาพเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวประมาณ 1,000 กวาไร และกลายเปนพื้นที่ที่ชาวบานเขาไปอยูอาศัยและทํา
กินมาเปนเวลานานแลว ทีด่ นิ สวนนอยที่ชาวบานเปนเจาของและมีเอกสารสิทธิ์
ปจจุบันมีประชากร 340 ครัวเรือน หรือ 1,677 คน (ผูชาย 867 คน ผูหญิง 810 คน) สวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม (95.59%) และมีคนไทยพุทธเปนจํานวนนอย (4.41%) อาชีพหลักคือทําการ
ประมง 368 คน (21.94%) หรือมีเรือประมงราว 125 ลํา รองลงมาคาขาย 175 คน (10.44%) และรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม 167 คน (9.96%) และถัดมาอาชีพทําสวนแค 47 คน (2.80%) รายไดเฉลี่ยตอคน
ตอป 5,350 บาท 1
การทําประมงเปนอาชีพหลักของหมูบานทีส่ ืบทอดกันมาหลายชวงอายุคน การตั้งบานเรือนราย
เรียงเปนหยอมๆตามชายฝงเปนลักษณะเดนชัดของชุมชนชาวประมงพื้นบาน การยึดครองที่ดินชายหาด
ชายฝงเปนที่อยูอาศัยเพราะชาวบานสวนใหญไมที่ดินของตนเอง และการอยูใ กลชายหาดก็เปนความ
สะดวกสบายในการออกทะเลทํามาหากิน บานกับเรือจึงจะอยูใกลกนั เรือทุกลําจะถูกนํามาจอดทิ้งไว
ใกลๆบานของตนเองเมื่อเสร็จสิ้นการออกทะเลหาปลาในแตละวัน ความผูกพันของชาวประมงกับเรือ
และทะเลเปนสิ่งเดียวกันทีห่ ลอมรวมกันเปนชีวิตของชาวประมงพื้นบานทุกหนทุกแหง การออกทะเล
ของชาวบานบออิฐก็ไมไดแตกตางไปจากชาวประมงที่อนื่ ๆ ที่ในแตละวันจะตองออกทะเลตั้งแตย่ํารุง
แลวกลับเขาฝง อีกครั้งในตอนเย็นของวันนัน้ เวลาสวนใหญจึงอยูใ นทะเล วันที่ไมออกทะเลคือวันศุกร
เพราะเปนการละหมาดประกอบพิธีทางศาสนาที่มัสยิดสที่ชาวมุสลิมจะตองมารวมกัน
เครื่องมือหากินแตละชนิดเปนเครื่องมือประมงที่ใชขึ้นอยูกบั ฤดูกาลของสัตวน้ํา การหากินใน
ทะเลของชาวบานบออิฐสามารถหากินไดตลอดเกือบทั้งป
เครื่องมือที่ใชกันอยูเปนประจําแตละ
ประเภทในชวงตางๆ เชน อวนลอยปลาทู อวนจมหมึก อวนลอยกุงสามชั้น อวนใย กุง แชบวย (อวนชั้น
เดียว) และอวนปู
ตาราง ฤดูกาลการทําประมงบานบออิฐ
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เครื่องมือที่ใช
อวนลอยปลาทู
อวนจมหมึก
อวนลอยกุง
อวนใย
อวนจมปู
ทอดแหปลากระบอก
ลอบปลาขี้ตัง
ดักกุงเคย
เก็บหอยเสียบ

ฤดูกาลการใชเครื่องมือ (เดือน)
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ปจจุบันหมูบานมีเรือประมง 125 ลํา เปนเรือกอและ 105 ลําและเรือไฟเบอรกลาสขนาดเล็กหา
กินใกลชายฝง 20 ลํา เรือไฟเบอรกลาสนี้เพิ่งจะมีขนึ้ มาเมื่อไมนานสําหรับครัวเรือนที่ตองการลงทุน
คาใชจายนอยในราคาคาเครื่องมืออุปกรณทั้งหมดประมาณ 20,000 บาทในขณะที่ตน ทุนคาใชจาย
ทั้งหมดของเรือกอและเปนแสนขึ้นไป เรือแตละลําของชาวบานทีอ่ อกทะเลไปวางอวนสวนใหญใช
แรงงานคนลําละ 3 คน (แรงงานสวนใหญที่ออกทะเลเมื่ออายุ 12-25 ป นั่นคือเริ่มออกทะเลเมื่อจบ
การศึกษาภาคบังคับ) เปนเจาของเรือและลูกจาง การจายคาแรงใหเปนเปอรเซ็นตราคาสัตวน้ําที่ขายได
คือ รายไดทั้งหมดหักคาใชจายตนทุนทั้งหมด ที่เหลือแบงครึ่งเปนสองสวน สวนหนึ่งเปนคาเครื่องมือ
อุปกรณใหแกเจาของเรือ ที่เหลืออีกสวนจึงเปนคาแรงของลูกจางทั้งหมด (ถาเจาของเรือออกทะเลดวยก็
จะคิดคาแรงสวนแบงในสวนนี้ดว ย) นอกจากนี้ ผูหญิงและแมบานเปนแรงงานทีส่ ําคัญของครอบครัว
การแบงบทบาทหนาที่ของชาย-หญิงของหมูบานนี้เห็นกันไดชัดเจน การออกทะเลเปนเรื่องของผูชาย
ผูหญิงจะอยูบา นดูแลครอบครัวทํางานบาน
ชวงที่จับปูมาไดมากๆก็จะมีหนาที่แกะเนื้อปูขาย
ความสัมพันธของผูหญิงและครอบครัวกับเรือกับอาชีพประมงถือไดวา เปนธรรมเนียมปฏิบัติของผูหญิง
ที่นี่อีกดานหนึง่ ที่สะทอนใหเห็นวาบทบาทหนาที่ของผูหญิงและผูชายตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทุกๆวัน
ในตอนเย็นผูห ญิงจะไปรอคอยเรือของสามีที่จะเขาฝง ในชวงที่รอคอยก็จัดเตรียมอุปกรณที่ชวยลากชัก
เรือขึ้นฝงใหพรอม และจะออกไปชวยชักลากเรือเขามา การชักลากเรือนี้ยังมองเห็นถึงความสัมพันธที่ดี
ของชาวประมงดวยกันเองทีจ่ ะชวยกันลงแรง ตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยของคนใน
ชุมชนเปนความสัมพันธแบบเครือญาติแบบดั้งเดิมยังคงใหมองเห็นอยูท ั่วไป
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ชุมชนกับปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
สภาพชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของบานบออิฐและชุมชนประมงพื้นบานที่อื่นๆ
สภาพในอดีตคงเหมือนๆกันคือความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติดวยการดํารงชีพที่เรียบงายอยาง
พอมีพอกินตามอัตตภาพ
บานบออิฐเปนชุมชนเกาแกที่ตั้งมาเปนเวลานานเกือบสองรอยป (ประมาณ 4 ชวงอายุคน) เริ่ม
ดวยการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบานเรือนของชาวบานจากบานนาทับที่เปนหมูบานที่อยูถัดออกไปไม
ไกลนัก เขามาจับจองที่ดินแถวชายหาดเปนที่ตั้งบานเรือนเริ่มจาก 7 ครัวเรือน การทําประมงเปนอาชีพ
หลักของชาวบานซึ่งเคยทํากันมากอนแลวตอนที่อยูบานนาทับ ตอมาชุมชนขยายเพิม่ ขึ้นมีคนจากที่ตางๆ
เขามาอยูอาศัยกันมากขึ้นจึงมีการการเลือกตั้งผูใหญบานขึ้นมา (ผูใหญบานคนปจจุบัน คือนายรอหาด
หมันเจริญ เปนผูใหญบานคนที่ 6 ของหมูบานและยังเปนแกนนํากลุม อนุรักษฯดวย) และมีการทํานา
และทําน้ํามันยาง หรือ “ทําขี้ไต” เพราะในชุมชนมีตนยางมาก สภาพชุมชนในขณะนัน้ การประกอบ
อาชีพเปนการทําเพื่อยังชีพเทานั้น มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตแทนการคาขาย ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี
กันระหวางชุมชนชาวทะเลในหมูบานกับชุมชน “ชาวเหนือ” แถวบานดาน บานเกาะแตว (คนใน
หมูบานเรียกหมูบานที่อยูบนฝงขึ้นไปเปนคนเหนือทีไ่ มไดประกอบอาชีพประมง
สวนใหญทํา
การเกษตรอื่นๆ) สัตวน้ําจากทะเลจะถูกนําไปแลกเปลี่ยนเปนขาว พืชผักผลไม ถาเปนการคาขายสัตวน้ํา
ก็จะขายกันเปนจํานวนนับเปนตัว ยังไมมกี ารขายแบบชัง่ น้ําหนัก ตัวอยางเชน ปลา 100 ตัว ราคา 5 บาท
กุงก็เชนเดียวกันขายเปนตัวเปนกอง ที่เปนเชนนี้เพราะวาในสมัยนั้นสัตวน้ํามีจํานวนมากมายเกินความ
ตองการจับ สวนการจับสัตวน้ําก็ใชวิธกี ารที่งายๆและทํากันขึ้นมาเอง เครื่องมือที่ใชที่ทันสมัยทีส่ ุดใน
สมัยกอนโนนคือการใชอวน อวนทีใ่ ชกนั มาจากภูมิปญ
 ญาที่ชาวบานเรียนรูกนั เอง ขั้นตอนในการทํา
เนื้ออวนก็คือ นั่งเรือ(เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด)ไปซื้อดายดิบจากตัวเมืองสงขลาที่อยูไมไกลนัก
นํามาทําเปนเนื้ออวนดวยการเอาไขขาวทาบนเสนดายดิบใหทั่ว นําไปตากแดดใหแหงแลวลางออกแลว
ตากแดดอีกครัง้ เพื่อใหเสนดายดิบมีความแข็งตัวเหนียวทนทาน แลวจึงนํามาผูกถักเปนตาอวนเปนผืน
อวนใชจับปลา สัตวน้ําที่จับกันไดมากๆมีปลาทู ปลาโคป ปลาอินทรี และปลาดาบ ชาวบานที่ใชอวน
มากที่สุดแค 7 ผืนเทานั้น ก็สามารถจับปลาจับกุงไดเต็มลําเรือ ตอจากนั้นมา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ประมาณเกือบ 50 ปที่แลว หลังจากที่ญี่ปนุ เขามาทําสงครามในเมืองไทย ก็เกิดมีการนําเอาอวนไนลอน
เขามาใชในประเทศไทย ชาวบานที่นเี่ ห็นวาการทําอวนขึ้นมาใชเองตองยุงยากและใชแรงงานเหนื่อย
และตองการจับสัตวน้ําใหมากขึ้นดวย จึงเปลี่ยนมาใชอวนไนลอนกันตอมาจนถึงทุกวันนี้ จากอวนชั้น
เดียวมาเปนอวนสามชั้นใชจบั กุง ปลา และปู เปนหลักในชวงตอมา และใชเรือที่มีเครือ่ งยนตและมีขนาด
ใหญขึ้นกวาเดิม เรือที่ใชกันในหมูบานเปนเรือกอและที่ใชกันมากในแถบฝงอาวไทย
ในสมัยนี้สัตวน้ํายังคงสมบูรณอยูมากเพราะยังไมมเี รืออวนลาก ซึง่ แตละวันชาวบานเคยวาง
อวนกุงแชบวยตัวใหญหรือกุงหางแดงที่ชาวบานเรียกกัน ไดถึง 100-150 กิโลกรัม แตในขณะนัน้ ราคา
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กุงถูกมาก กิโลกรัมละ 30 บาท เดี๋ยวนี้ราคา กิโลกรัมละ 400-500 บาท การลดนอยถอยลงของสัตวน้ํา
เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีเรืออวนลากเกิดขึ้นในทะเลหนาหมูบานเมื่อ 25 ป ที่แลว ราวป พ.ศ. 2520 เปนเรือมาจาก
ตัวเมืองสงขลาและบานนาทับ ในปเดียวกันนั้นก็มีชาวบานในหมูบา นบออิฐทําเรืออวนลากเกิดขึ้นมา
10 ลําจากที่เห็นตัวอยางจากบานนาทับ ที่สามารถจับกุงตาแฉะไดลําละ 400-500 กิโลกรัมตอคืน
หลังจากนัน้ มา 4 ป ที่คนในหมูบานทําอวนลากกันและมีเรืออวนลากเพิ่มขึ้น กุงที่เคยจับไดลดลงเทาตัว
จับกันไดแค 200 กิโลกรัมมากที่สุด เรืออวนลากของหมูบานจึงไดยกเลิกทํากันไปหมด แลวหันมาทํา
อวนลอยกุงสามชั้นแทน ปลาที่เคยมีแลวหายไปเลยในตอนที่มีเรืออวนลากเขามา เชน ปลาหัวออน ปลา
ปุด ปลามะหยง ปลาดุกกัง ปลาชอนทะเล เปนตน
ในป พ.ศ. 2532-2535 ทรัพยากรสัตวน้ําทีค่ นในหมูบานเคยจับไดถึงขั้นวิกฤติ ในชวง2-3 ปนี้
ชาวบานออกทะเลจับสัตวนา้ํ ไดไมคุมทุน และในชวงนี้เชนเดียวกัน มีเรือปนไฟปลากะตักจากจังหวัด
ระยองเขามาในเขตนานน้ําหมูบาน และเปนชวงที่มีเรืออวนลากมากทีส่ ุด จํานวน 70 ลํา ในป พ.ศ. 2535
ชาวบานขายเรือที่เคยหากินกัน เหลือไมถึงครึ่งหนึ่งจากรอยกวาลําเหลือแค 52 ลํา ชาวบานที่ขายเรือ
และเครื่องมือหากินหันไปทํางานรับจางกอสราง และสวนหนึ่งซื้อและเชารถรับจางหากินในเมือง วัยรุน
ผูหญิงและแมบานทํางานรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานมีหนี้สินกันมากขึ้น การวางงานของ
วัยรุนที่เคยออกทะเลได ทําใหเกิดปญหายาเสพติดเกิดขึ้นมาเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูติดยาเสพติดใน
หมูบานมีจํานวนเพิ่มขึน้ ปจจัยหนึ่งที่ทาํ ใหชาวบานไมสามารถพนจากภาวะหนี้สนิ ไปได เนือ่ งจาก
ชาวบานมีขอจํากัดในการประกอบอาชีพ ทะเลคือแหลงทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน ถาทะเลไม
สมบูรณสัตวน้ํานอยลงอาชีพประมงก็ตองหมดไป ในขณะที่พวกเขาไมมีทางเลือกอาชีพอื่นทีด่ ีกวานี้
เพราะวาชาวบานสวนใหญประมาณ 95% ไมมีที่ดนิ ทํากินเปนของตนเอง อาชีพทางเลือกการ
เกษตรกรรมจึงไมสามารถทําได นอกจากการเปนแรงงานรับจางในภาคอุตสาหกรรมเปนหลักเทานั้น
ผลกระทบที่นบั วารุนแรงที่สดุ ของชาวประมงก็คือ เครื่องมือประมงถูกทําลายจากอวนลากที่
ลากพาหายไป หรือที่เสียหายฉีกขาดก็ตองซอมแซมอยูบอยครั้ง รายไดจากการออกทะเลสวนหนึง่ หรือ
ครึ่งหนึ่งตองนํามาใชในการซื้ออวนใหมๆ การศึกษาขอมูลของโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก3
ของหมูบานบออิฐ ในป พ.ศ. 2539 พบวา จากการเก็บขอมูลของเรือประมงจํานวน 31 ลํา เปนคาใชจาย
ที่ตองลงทุนสูงทั้งคาเรือ คาเครื่องยนต และคาอุปกรณจบั สัตวน้ํา ใชเงินลงทุนทั้งหมด 2,550,000 บาท
เฉลี่ยแลวตองใชเงินลงทุนลําละ 82,258 บาท เปนเงินจํานวนมากเหลานี้ ชาวบานจําเปนตองหยิบยืมมา
จากเถาแกหรือแพปลาที่รับซื้อสัตวน้ําในหมูบานและญาติพี่นองบางเล็กนอย ชาวประมงสวนใหญจึงมี
หนี้สินเกือบ 100% หนี้สินสวนใหญของพวกเขาอยูในชวง 30,000 – 40,000 บาท รายไดในขณะนั้นอยู
ในชวง 80-200 บาท/วัน/ราย ขณะที่รายจายอยูในชวง 80-120 บาท/วัน และใน 1 ปที่สามารถออกทะเล
จับสัตวน้ําไดมากเพียง 4-6 เดือน รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป 20,000 – 36,000 บาท ขณะที่รายจายตอ
ป 36,000 บาทเปนอยางนอย และปญหาของชาวประมงในขณะนั้นที่สรุปได คือ
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ปญหาเรืออวนลากเขาลากในเขตชายฝง ทําลายเครื่องมืออวน ไซ ของชาวบาน
สัตวน้ําลดนอยลง
ราคาสัตวน้ําตกต่ํามาก
หาลูกเรือยากเพราะรายไดจากประมงนอยตองไปหางานอื่นทํา
โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงทะเล
น้ําเสียจากคราบน้ํามันเรือขนาดใหญขนสงสินคาที่ปลอยทิ้งทะเล
เรือเล็กออกหากินไกลฝงไมได

การอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรของหมูบาน
กอนหนานี้มา 15 ปที่หมูบานประสบปญหาภาวะวิกฤติการเสื่อมโทรมของสัตวน้ํา ชาวบานใน
หมูบานมองเห็นปญหาชัดเจนขึ้น รูแ ละเขาใจถึงที่มาสาเหตุของปญหาวาเกิดขึ้นมาจากการทําประมงที่มี
เครื่องมือทําลายกันมากเกินไป ไมวาจะเปนอวนลากและเรือปนไฟปลากะตัก ที่มองเห็นกันวาเปน
ปญหาตัวสําคัญที่จะตองชวยกันแกไข แตก็ยังไมรวู าจะแกปญหากันดวยวิธีการใด ผูใหญบานและ
ตัวแทนชาวบานกลุมหนึ่งไดปรึกษาหารือกับประมงอําเภอในขณะนั้นเพื่อขอความคิดเห็นและใหชว ย
แกปญหา แตก็ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆรวมกัน
ป พ.ศ. 2536 มีเจาหนาที่เอ็นจีโอจากโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็กจังหวัดสงขลาเขา
มาพูดคุยกับชาวบาน มีการนําเอาวีดีโอการทําปะการังเทียมของบานกรงอิตําฉายใหชาวบานดูกนั แต
ชาวบานก็ยังไมเชื่อวาจะแกปญหาได
ป พ.ศ. 2537 ประมงอําเภอเมืองพาตัวแทนชาวบานไปประชุมที่จังหวัดชุมพร เรื่องเกี่ยวกับการ
เดินเรือ ตัวแทนชาวบานทีไ่ ปไดรูจักกับชาวบานที่เทพาที่เคยทําปะการังเทียมอยูแ ลว และไดพูดคุยกัน
ถึงเรื่องการอนุรักษทะเล หลังจากนัน้ มา ผูใหญบานนายรอหาด หมันเจริญ ประสานงานกับประมง
อําเภอใหชวยเหลือการทําซั้งหรือปะการังเทียม แตทางประมงอําเภอเสนอวา พืน้ ที่ทะเลหนาบานบออิฐ
เปนเขตทหารเรือ ไมสามารถวางปะการังเทียมแบบของกรมประมงได แตก็ไดแนะนําใหชาวบานทํา
ปะการังเทียมหรือซั้งแบบชาวบาน และจะไปชวยประสานงานกับทางโครงการพัฒนาชุมชนประมง
ขนาดเล็กจังหวัดสงขลาให
ปลายป พ.ศ.2537 เอ็นจีโอโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็กจังหวัดสงขลาเขามารวมคิด
กับชาวบาน และมีขอตกลงรวมกันของชาวบานวาจะทําปะการังเทียมกันขึ้น ขอเสนอของเอ็นจีโอก็คือ
ใหชาวบานชวยกันสมทบทุนสวนหนึ่ง คือถาชุมชนสมทบทุนไดเทาไหร ทางโครงการฯจะชวยเหลือ
เงิน 2 เทาของชาวบาน ชาวบานเรี่ยไรเงินบริจาคกันมาไดเปนเงิน 13,000 บาท ที่มาจากขอตกลงกันวา
ชาวบานทัว่ ไปบริจาคคนละ 50-100 บาท คนที่ทําประมงมีเรือของตนเองคนละ 200 บาท และเถาแกคน
กลางที่รับซื้อสัตวน้ํารายละ 500 บาท สวนทางโครงการฯไดสมทบทุนมาให 20,000 บาท และไดรับ
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การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งที่ขอทางศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
เปนเงินอีก 50,000 บาท รวมเปนเงิน 83,000 บาท จัดทําปะการังเทียมพืน้ บานหรือที่ชาวบานที่นเี่ รียกกัน
วา “อูหยํา” รูปแบบดาวเทียมเปนการเอาตัวอยางการทํามาจากบานกรงอิตํา จํานวน 1,200 ลูก และ
รูปแบบทอซิเมนตหรือที่ชาวบานเรียกแบบ “ปลองบอ” 200 ลูก โดยชาวบานทําโครงการเสนอการ
สนับสนุนจากโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงและพืน้ ที่ลุมน้ําภาคใต ทุนสนับสนุนจากเด็นเซ็ด
(DANCED) เปนเงิน 30,000 บาท วางพรอมกันในเขตหางจากชายฝง 3,000 เมตร โดยการจัดวางใน
ตําแหนงตางๆนั้นทางประมงไดประสานงานหนวยงานทหารเรือที่เปนผูรับผิดชอบในพื้นที่มากําหนด
จุดตําแหนงในการวางให เพือ่ ใหเปนตําแหนงที่ปลอดเขตซอมรบของทหารเรือ จึงเปนการวางปะการัง
เทียมเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2539
ป พ.ศ.2541 นอกจากกิจกรรมการวางปะการังเทียมของหมูบานที่ถือวาเปนงานหลักของชุมชน
ที่พยายามแกปญ
 หาตัวการทําลายสัตวน้ําคือเรืออวนลากและเรือปนไฟปลากะตักและเปนการฟนฟูพนั ธุ
สัตวน้ําใหเพิ่มขึ้นแลวนัน้ การทํางานของกลุมแกนนําที่ตองการขยายฐานชาวบานและตองการใหเกิด
การทํางานการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหมากขึ้น จึงมีการทํากลุม
ออมทรัพยของหมูบานเกิดขึน้ ในป พ.ศ.2541 ปจจุบันมีสมาชิก145 คน มีเงินทุนหมุนเวียนกวา 200,000
บาท
และปลายป 2543 ทางกรมประมงไดอนุมัติงบประมาณ 3 ลานบาทเพื่อจัดทําปะการังเทียมของ
บานบออิฐเปนแบบแทงซีเมนต จํานวน 750 แทง และปะการังเทียมทอซีเมนตแบบเดิมของชาวบานที่
ของบประมาณจากโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝง ภาคใต อีก 30,000 บาท เปนครั้งที่สอง จํานวน
อีก 200 ลูก วางไปพรอมกันกับของกรมประมงในบริเวณเดิมอักเชนกัน และการวางปะการังเทียมครั้งนี้
ทางประมงอําเภอไดมกี ารปลอยพันธุสัตวน้ําไปดวย 3 ลานตัว
ปจจุบันนี้ การทํางานของกลุมแกนนําหมูบ านที่อยูดว ยกันเกือบสิบคน ที่ยังคงเปนตัวหลักใน
การทํางานในพื้นที่ การศึกษาดูงานพืน้ ทีท่ ี่มีความเขมขนในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตางๆ และการ
ประสานงานกับขางนอกกับการเขารวมกิจกรรมตางๆของโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต
บทบาทหนาทีอ่ ีกอยางหนึ่งของผูนําหมูบานบออิฐนอกจากกิจกรรมหลักคืองานอนุรกั ษฟนฟูสัตวน้ํา
แลว กิจกรรมการเขารวมผลักดันแกปญหาในระดับนโยบายในกรณีปญ
 หาที่เกิดขึ้นโดยตรงที่ผานมา ที่
ชุมชนเขาไปมีสวนรวมดวยก็คือ การเขารวมชุมนุมประทวงรัฐบาลใหยกเลิกการทําประมงดวยเรือปน
ไฟปลากะตัก ในป พ.ศ.2542 และกรณีปญหาลาสุดก็คือเปนแนวรวมในการตอตานโครงการทอกาซ
ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งกรณีปญหาทางนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการประมงของชาวประมงพืน้ บานที่
หมูบานทํางานรวมกับสมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต
การเขารวมชุมนุมประทวงกรณีโรงงาน
อุตสาหกรรมในสงขลาปลอยนําเสียลงทะเล เมื่อป พ.ศ.2538 เหลานี้เปนตน แตอยางไรก็ตามบทบาท
หนาที่หรือกิจกรรมของชุมชนที่ทํากันมาก็ยังไมสามารถแกปญหาการทําลายสัตวน้ําของเรืออวนลากใน
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เขตหวงหามทีช่ าวบานตองการใหหมดไปได เพราะทะเลหนาบานก็ยังคงมีการลักลอบเขามาทําอวนลาก
ซึ่งปจจุบันนี้พบวามีเรืออวนลากคานถาง 10 ลําที่เขามาลากกุงโดยเฉพาะ ยังคงเขามาลากอวนในแนว
ปะการังเทียมของหมูบานอยูบอยครั้ง
ปะการังเทียม : บานหลังใหมของสัตวทะเล
นับถอยหลังไปจากวันนี้เมื่อ 20 ปที่แลว ทองทะเลไทยไมวาจะเปนบริเวณอาวไทยหรือฝงอันดา
มัน ลวนเคยเปนบริเวณที่อดุ มสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ํานานาชนิด “สินในน้ํา” อันมากมาย
เหลานี้ที่ทําใหประเทศไทยมีชื่อเสียงในดานการประมงติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศที่มีผลผลิต
ทางการประมงสูงที่สุดในโลกมาแลว และทํารายไดใหแกประเทศชาติมากทีเดียว เมื่อมีทรัพยากรสัตว
น้ํามากก็ยิ่งตักตวงกันมาก ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การประมงของไทยมีการพัฒนามากขึ้นโดย
การใชเครื่องมือประมงทันสมัย ใชเรืออวนลาก เรืออวนรุน อวนลอมจับปลา และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่ง
สามารถกวาดจับปลาไดทีละมากๆ แตการเก็บเกีย่ วทรัพยากรสัตวนา้ํ ดวยวิธีการเหลานี้เปนการทําลาย
ทรัพยากรที่มากเกินกวาธรรมชาติจะผลิตขึ้นมาทดแทนใหทัน และทีส่ ําคัญก็คือ การประมงพาณิชยที่
ทันสมัยเหลานี้ไดใชเครื่องมือทําการประมงใน “แนวปะการังธรรมชาติ” ที่บริเวณชายฝงซึ่งเปนที่อยู
อาศัย แหลงหลบภัย และแหลงอาหารของสัตวน้ําหลายชนิด และทําลายแหลงปะการังธรรมชาติลดลง
ไป ผลที่ตามมาก็คือ ปริมาณสัตวนา้ํ ลดลงเปนจํานวนมาก นอกจากนี้นกั ทองเที่ยว โรงงาน
อุตสาหกรรม เหมืองแรกม็ ีสวนในการสรางปญหาเชนกัน โดยทิ้งสิ่งปฏิกูลและสารเคมีลงสูทองทะเล
โดยไมรับผิดชอบ ทําใหปะการังซึ่งเปนสัตวทะเลชนิดหนึ่ง รวมทั้งสัตวน้ําวัยออนที่อาศัยอยูใ นบริเวณ
ชายฝงไมสามารถเจริญเติบโต และตายไป จึงสงผลใหสัตวน้ําลดลงเร็วยิง่ ขึ้น
เมื่อระบบนิเวศนชายฝงถูกทําลายลงไปอยางยากที่จะฟนคืนไดในเร็ววัน จึงมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของชาวประมงพื้นบานที่ใชเครื่องมือทําการประมงขนาดเล็กและไมทําลายระบบนิเวศนใตทอง
ทะเล ความเดือดรอนของชาวบานเพราะปริมาณสัตวน้ําที่จับไดนั้นลดนอยลงไมเพียงพอแกการยังชีพ
กรมประมงจึงหาวิธีการแกปญ
 หาโดยการสราง “ที่อยูอาศัยใหสัตวทะเล” หรือปะการังเทียมนั่นเองเพื่อ
ดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาอาศัย และใชเปนแหลงเพาะพันธุชดเชยแนวปะการังธรรมชาติที่ถูกทําลายไป เพื่อ
ชวยฟน ฟูสภาพความเปนอยูข องชาวประมงพื้นบาน และเปนที่คาดหวังวา ปะการังเทียมเหลานีจ้ ะ
กอใหเกิดการสรางตัวของปะการังธรรมชาติขึ้นมาใหมในอนาคต
กําเนิดปะการังเทียม
แนวความคิด 2 ในการสรางปะการังเทียม เริ่มในประเทศญี่ปุนเมื่อ 200 ปที่ผา นมา โดย
ชาวประมงสังเกตเห็นวาปริมาณผลผลิตทางการประมงจะสูงขึ้นมากในบริเวณที่มีซากเรือจมอยู ตอมา
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ในป พ.ศ. 2338 ชาวประมงไดทดลองสรางโครงไมขนาดใหญ และนํากิ่งไมเล็กๆมาผูกติดไวพว ง
น้ําหนักดวยถุงทราย แลวนําไปทิ้งในทะเลที่ระดับความลึกประมาณ 38 เมตร พบวาปริมาณสัตวนา้ํ ที่ได
จากทะเลรอบๆโครงไมนี้จะสูงกวาในบริเวณที่มีเรืออับปาง ทําใหมีการนําเอาโครงสรางเหลานี้ไปทิ้งใน
ทะเลกันมากขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการสรางปะการังเทียม เมือ่ ป พ.ศ. 2403 โดยชาวประมงสังเกตวา
บริเวณที่มีซากตนไมทับถมกันอยูใ ตน้ําและมีเพรียงเจริญเติบโตอยูจะมีปริมาณสัตวนา้ํ ที่จับไดมาก
ตอมาชาวประมงในรัฐนิวยอรกจึงไดรว มกันสรางปะการังเทียมขึ้น โดยใชถังไมทบี่ รรจุดวยคอนกรีต
และหลังจากนัน้ ก็มีการนําเอาวัสดุตางๆมาประกอบเปนปะการังเทียมกันมากขึ้น เชน ใชเรือ หรือ
รถยนตเกาๆที่เอาเครื่องยนตออกแลวเทปูนลงไป และนําไปวางไวบริเวณชายฝงของสหรัฐ ทําให
ชาวประมงสามารถเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําไดมากขึ้นและประหยัดคาใชจา ยตางๆ เชน คาเชื้อเพลิง คาอาหาร
และสามารถทําการประมงไดเพียงพอบริเวณทีห่ างจากชายฝงไมมากนัก
นอกจากนีย้ ังมีการนําเอา
ปะการังเทียมมาใชกับการประมงน้ําจืดดวย
ปะการังเทียม จึงเปนสิ่งประดิษฐจากฝมือมนุษยที่ตองการฟนฟูสภาพธรรมชาติและผลผลิต
ทางการประมง แมวาแนวคิดในการสรางปะการังเทียมจะเกิดขึ้นมาเปนเวลาหลายรอยปแลว แตก็เพิ่งจะ
มีการประยุกตและสรางเปนรูปแบบตางๆใชกันอยางแพรหลายเมื่อประมาณ 15-20 ปที่ผานมานี่เอง
โดยในยุคแรกๆนั้นปะการังเทียมจะทําจากวัสดุตางๆที่หางาย เชน ตนมะพราว กิ่งไม ไมไผ หรือซาก
เรือซากรถเกาๆ ในยุคตอมาก็เริ่มมีการคิดคนนําเอาวัสดุเหลือใช เชน ยางรถยนตเกาทําปะการังเทียม
รูปแบบตางๆ บรรดาประเทศที่พัฒนาแลวมีการศึกษาหารูปแบบใหม โดยใชบล็อกซิเมนตหรือคอนกรีต
เสริมเหล็กและไฟเบอรกลาสมาทําปะการังเทียมกันมากขึ้น เพื่อใหไดปะการังเทียมที่มีความคงทนถาวร
กวารูปแบบเดิม สําหรับประเทศไทยเริ่มมีโครงการจัดสรางแนวปะการังเทียมขึ้นในป พ.ศ.2521 โดย
กรมประมงเปนหนวยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดสราง
และนําไปวางในบริเวณชายฝงทะเลจังหวัด
ระยองเปนแหงแรก หลังจากนั้นไดมีการจัดสรางเพิ่มขึน้ ในพืน้ ที่ชายฝงทะเล ไดแก สงขลา เพชรบุรี
ชลบุรี จันทบุรี ปตตานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสตูล โดยใชวัสดุพวกยางรถยนต บล็อกคอนกรีต
ทอคอนกรีต ทอเหล็ก และไมไผมาประกอบเปนปะการังเทียมรูปแบบตางๆ
“อูหยํา” การอนุรักษสัตวน้ําของชาวบานบออิฐ
“อูหยํา” เปนภาษาเรียกพื้นบานของชาวไทยมุสลิมทางแถบสงขลา-ปตตานี ที่ใชพูดแทนคําวา
“ปะการังเทียม” หรือ “ซั้ง”ที่ชาวบานเรียกกัน เชนที่นราธิวาสและที่อื่นๆทั่วไป การจัดการทรัพยากรใน
ลักษณะการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรของชาวบานบออิฐ กิจกรรมการทําปะการังเทียมพื้นบานหรืออูหยํา
ถือเปนกิจกรรมหลักของชุมชนแหงนี้ การทําอูหยําของชาวบานที่นี่ชาวบานไมไดคิดคนขึ้นมาเอง แต
เกิดจากการนําเอาตัวอยางที่ทํากันในหมูบานขางเคียงจากบานปากบางเทพา บานสะกอม บานนาเสมียน
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บานสวนกง และบานกรงอิตําที่เคยมีการทํามากอนหนานี้แลว และเกิดผลดีตามมาในสิ่งชุมชนตองการ
คือ เพื่อปองกันการเขามาลากอวนของเรืออวนลาก อวนรุนในเขตชายฝง และเปนแหลงที่อยูอาศัยของ
สัตวน้ําเพื่อใหสัตวน้ําฟนคืนมา และเปาหมายในการทํางานอีกอยางหนึ่งก็คือ การทําอูหยําของชุมชน
เปนกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกัน ที่เปนโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการรวมกัน
พูดคุยเรียนรูปญหาและหาทางแกปญหาของชุมชนและทํางานดวยกันในระยะตอมา
การทําอูหยําของบานบออิฐเกิดขึ้นมาจากการเรียนรูจากที่อื่น รูปแบบของอูหยําที่ชาวบาน
ตองการทําในครั้งแรกคือ มีลักษณะคลายดาวเทียมซึ่งนํามาจากรูปแบบที่ทางจังหวัดสุราษฎรธานี ที่อาว
ทาชนะทํากันมากอนในป พ.ศ. 2537 วัตถุประสงคหลักคือปองกันอวนรุนอวนลาก แลวทางบานกรงอิ
ตําไปศึกษาดูงานที่นี้แลวนํามาใชที่บานตัวเองและทางบานบออิฐนํามาเปนแบบอยางตอมา ความตั้งใจ
ของชุมชนบออิฐในเบื้องตนที่ตองการแกปญหาการทําลายสัตวน้ําของเรืออวนลากในเขตหนาหมูบาน
เกิดผลสําเร็จที่ชาวบานมีความพอใจเปนอยางมากที่อูหยําดาวเทียมสามารถปองกันการลากอวนของ
อวนลากไดเกือบรอยเปอรเซ็นตในชวงที่มีการทิ้งวางเปนเวลาเกือบปที่เรืออวนลากไมเขามา เพราะเมื่อ
ลากอวนติดอูหยําแลวจะทําใหอวนฉีกขาด และเปนอุปสรรคในการลากคอนขางมาก
อูหยําดาวเทียม เปนรูปแบบที่ทํามาจากการใชกระสอบปุยใสปูนผสมทรายหินทําเปนซีเมนตเท
ในกระสอบแลวเสียบดวยเหล็กยาวทั้งดานบนและดานขาง ชาวบานทํากันมาได 1,200 ลูก และเปนอูห
ยําแบบปลองบอที่ซื้อมาอีก 200 ลูก การวางอูหยําดาวเทียมในทะเล วางกันเปนหยอมๆละ 100 ลูก และ
วางปลองบอตรงกลาง หยอมละ 20 ลูก วางสลับกันไปเปนแนวยาวขนานไปกับชายฝงทะเลเปน
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตรงตําแหนงวางกําหนดจุดเริ่มตนจากชายฝงทะเลออกไปในเขตแนวตั้ง 3
กิโลเมตร จุดแรกที่วางในระยะ 2.5 กิโลเมตร 1 จุด และที่จุด 3กิโลเมตรอีกหนึ่งจุด วางอยางนี้ทุกระยะ
จนขนานเปนแนวนอนกับชายฝงเปนระยะทาง 5 กิโลเมตร
ความรวมมือของชุมชน กระบวนการทําเริ่มตนดวยการวางแผนปรึกษาหารือกันแบงหนาที่
ความรับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ กําหนดชวงเวลาในการวาง
การประสานงานวางแผน
กําหนดจุดสถานที่ที่จะวางกับสวนราชการ และการจัดทําอูหยําขึ้นมาดวยความรวมมือของชาวบานมา
ชวยกันทํา โดยแกนนําชาวบานจะเปนตัวหลักในการทํางาน การทําอูหยําสวนใหญคนที่เขามารวมทํา
เปนเปนชาวประมงและมีชาวบานทัว่ ไปมารวมดวย
ฝายแมบานก็จัดหาอาหารเครื่องดื่มมาบริการ
เปนการลงแรงชวยกันทํางาน
การนําอูหยําทีท่ ําเสร็จแลวไปทิ้งในทะเลก็เปนอีกวิธกี ารหนึ่งที่ทําใหเกิดความรวมมือของ
ชาวบานอีกครัง้ หนึ่งในการจัดเตรียมอูหยําขนขึ้นเรือและชวยกันนําไปทิ้งในทะเลตามตําแหนงทีก่ าํ หนด
แตละจุดทําเปนเครื่องหมายดวยการทําเปนทุนทางมะพราวผูกติดกับแทงอูหยําทีว่ างทิ้งเปนกอง เพื่อให
ชาวบานกันเองรูวาตําแหนงตรงนี้มีอูหยํา การวางอูหยําเปนแนวเขตเอาไวทําใหชาวบานมีความรูส ึกวา
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พวกตนเปนเจาของแนวเขตทะเลหนาบานของตนเองมากขึ้น ความรูสึกรวมของชุมชนในการดูแลรักษา
แนวเขตอูหยําจึงเปนเรื่องของชุมชนไปโดยปริยาย
ในวันที่ 26 กันยายน 2539 เปนวันสําคัญของหมูบานการวางอูหยําครั้งแรกของบานบออิฐ
เกิดขึ้นดวยความรวมมือของหลายฝาย มีผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต
มาใหเกียรติเปนประธานในการเปดงานกิจกรรมอนุรักษและฟน ฟูสัตวน้ําบานบออิฐ และมีขาราชการ
จังหวัดและอําเภอมารวมงาน ที่สําคัญคือความพรอมเพรียงของชาวบานที่มารวมงานอยางเปนทางการ
ของหมูบานครั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรูสึกที่ดีของชาวบานที่มองเห็นความรวมมือของสวนราชการ
มองเห็นความสามัคคีที่ดีของชุมชน และมองเห็นแนวทางขางหนาที่จะจัดการกับทรัพยากรในทะเลหนา
บานของตนทีม่ องเห็นเปนรูปเปนรางขึ้นมา และหลังจากนั้นตอมาการวางอูหยําของหมูบานเกือบถือได
วาเปนกิจกรรมหลักของชุมชน ที่ไดทํากันมาอยางตอเนื่องอีกครั้งในป พ.ศ.2543 แตการจัดการครั้งนี้
เนนรูปแบบอูหยําที่งายและสะดวกรวดเร็ว คือเปนทอซีเมนตสําเร็จรูปที่ซื้อมาแลววางไดเลย วางทิ้งใน
บริเวณเดิมเมื่อของเกาสูญหายจมดินไปบางแลว
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีอูหยําในทะเล การใชอูหยําหรือปะการังเทียมทดแทนปะการังธรรมชาติเปน
หนทางแกไขปญหาการลดนอยลงของสัตวน้ํา ซึ่งก็ไมใชเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ เพราะวาอูหยําเปน
แครูปแบบการอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําอีกแบบหนึ่งที่ชาวประมงคิดวาเปนรูปแบบที่สามารถเกิดประโยชน
ไดรวดเร็วในการฟนคืนมาของสัตวน้ํา และยิ่งถาสามารถปองกันการทําลายของเรืออวนลากอวนรุนไดดี
ก็จะยิ่งเกิดผลทวีมากขึ้น ทั้งในเรื่องการปลอดเขตการทําลายสัตวน้ํา และในขณะเดียวกันเปนแหลงที่อยู
อาศัยของสัตวน้ําและพื้นที่หากินของชาวบาน ความคาดหวังของชาวบานบออิฐเริ่มเห็นผลเปนจริงขึ้น
หลังจากที่ไดวางอูหยํา เมื่อในป พ.ศ.2539 หลังจากนั้นมาเกือบป ความสมบูรณของสัตวน้ําเริ่มขยายเพิ่ม
มากขึ้นทั้งชนิดและจํานวน สิ่งที่เกิดขึ้นที่บอกวาเปนผลดีของอูหยําทําใหชาวบานบออิฐมีความหวังและ
มั่นใจวาเปนวิธีการอนุรักษที่ไดผลตอชุมชนมากในดานการทํามาหากิน เหตุผลตัวบงชี้ที่บอกวาอูหยํามี
ประโยชนที่นอกเหนือจากความสมบูรณของสัตวน้ํานั้นแลว ก็คือ
(1)
หลังจากป พ.ศ. 2539 เปนตนมาจนถึงเดี๋ยวนี้ อาชีพออกทะเลทําประมงของชาวบานที่
เคยลดลงจนเหลือ 52 ลํา เพิ่มขึ้นเปน 152 ลํา แรงงานในเรือเพิ่มขึ้นมาจากคนที่เคยขายเรือไปซื้อหรือเชา
รถรับจาง เลิกอาชีพรับจางรถโดยสาร รับจางกอสราง กลับมาออกทะเลเชนเดิม เดี๋ยวนี้มีแรงงานคนทํา
ประมงเกือบ 400 คน คนที่สามารถซื้อเรือสรางเครื่องมือเปนเจาของดวยตัวเองกลับมาทํากันตอ คนที่ไม
มีเงินลงทุนก็มาเปนแรงงานรับจางเปนลูกเรือ ความสุขของชาวประมงที่ฝากไวกับทะเลกลับคืนมา
เหมือนเดิม เพราะวาสัตวน้ําบางชนิดที่เปนปลาอินทรี ปลาจวด ปลากระเบนและปลากด ที่เกือบสูญ
หายไปกลับมามีใหเห็น อีกทั้งลูกหลานยังไดเห็นไดรูจักปลาโลมาที่เขามาเปนชวงๆเปนหยอมๆ
(2)
ในแตละวันชาวบานออกทะเลไปแถวใกลๆที่ที่มีอูหยําวางอยูเพื่อวางอวนกุง อวนปู
อวนหมึ ก และวางไซ เป น หลั ก ชาวบ า นส ว นใหญ จ ะเป น ที่ รู กั น ว า บริ เ วณแถวนี้ สั ต ว น้ํ า จะชุ ก ชุ ม
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ถึงแมวาพื้นที่บริเวณของอูหยําจะมีไมมากพอเพียงกับจํานวนเรือหากินของชาวบานที่เพิ่มขึ้น แตโดยวิถี
ชุมชนและวิธีการทําประมงของชาวประมงพื้นบานที่มีขอจํากัดของเครื่องมือและอุปกรณจับสัตวน้ําที่
เลือกจับเฉพาะสัตวน้ําวัยโตที่ไดขนาด และจับไดไมมากแบบทําลายเหมือนเรืออวนลากอวนรุน จึงทํา
ใหแหลงทําการประมงในแถบนี้ของชุมชนเปนการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําที่เปนการแบงปนแบงสรร
ผลประโยชนอยางทั่วถึงแกชาวบานดวยกันในชุมชนตนเอง และไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น
(3)
สิ่งที่เปนความภูมิใจและความรูสึกมั่นคงในการทําประมงของชาวบานบออิฐ สิ่งที่
สําคัญที่สุดก็คือ การออกทะเลไดและจับปลาไดมากๆ มีรายไดมากพอตอการยังชีพ รายไดที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
สัตวน้ําที่จับไดมากกวาเมื่อกอน ในป พ.ศ.2539 รายไดที่ชาวบานเคยไดเฉลี่ยเมื่อหักคาใชจา ยแลวในชวง
80-120 บาทตอวันตอลํา เดี๋ยวนี้รายไดที่พวกเขาไดประเมินกันวาไดมากกวาเดิม 2 เทาตัวเมื่อหัก
คาใชจายแลวที่เจาของเรือไดประมาณ 200-400 บาทตอวัน
(4)
องคความรูที่ไดจากการเรี ยนรูในกระบวนการทํางานเพื่อชุมชนในการจัดการการ
อนุรักษทรัพยากรของกลุมแกนนําหมูบานเปนคุณประโยชนที่เกิดขึ้นที่ไมสามารถตีเปนมูลคาหรือราคา
ได สิ่งที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการทางสังคมที่เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมแกนนํา (ปจจุบันนี้มีราว
10 คนที่เปนกลไกเคลื่อนไหวความคิดและการทํางาน) กับชุมชนในหมูบาน หมูบานขางเคียง และ
องคกรภายนอกตางๆที่เขาไปสัมพันธกับพวกเขาและที่พวกเขากันเองออกมาสัมพันธดวย ตัวอยางเชน
หนวยงานราชการเจาหนาที่ประมง องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรชาวบานดวยกัน กลุมคนเหลานี้ทํา
ใหเกิดแนวทางทิศทางที่เกิดความสัมพันธในการสนับสนุนการทํางานขางหนาตอไปได และที่ผานมาก็
เคยเกิดรูปธรรมความรวมมือที่ดีมาบางแลว โดยเฉพาะในสวนของราชการในการอนุมัติชวยเหลือ
งบประมาณที่ชาวบ า นขอให มี การจั ด สรรงบประมาณปะการัง เทีย มของรัฐ ให แ ก ชุมชน หรื อ การ
เคลื่อนไหวการตอสูรวมกับองคกรชุมชนอื่นๆที่เปนปญหารวมของชาวประมงพื้นบาน ซึ่งก็ถือวาเปน
การพัฒนายกระดับองคความรูและการทํางานของกลุมแกนนําใหเขมแข็งขึ้น
บทเรียนอูหยําที่ชุมชนทบทวน สิ่งที่แกนนําชาวบานยังคงเคลื่อนไหวในชุมชนในประเด็น
ปญหาเรื่องการจัดการทะเลโดยชุมชน ยังเปนเรื่องสําคัญที่หมูบานคิดหาหนทางที่จะแกปญหาใหหมด
ลงไป ไมวาจะเปนปญหาที่ยังคงมีอยูเรื่องอวนลาก ถึงแมวาจํานวนจะลดนอยลงไปบางแตก็ยังมีอยูที่
ชอบเขามาลากอวนแถวอูหยํา และปญหาเรือปนไฟปลากะตักที่ยังเปนปญหาเชนเดียวกัน
กิจกรรมการวางอูหยําหรือปะการังเทียมพืน้ บานของหมูบ าน บทเรียนที่เกิดขึ้นทําใหชาวบาน
ไดเรียนรูว าอูหยําแบบดาวเทียมที่คิดกันวาเปนรูปแบบการปองกันการเขามาลากอวนของอวนลากไม
สามารถแกปญหาไดในระยะยาว หรือแมวาจะเปนอูหยําแบบอื่นๆ ก็ตามเพราะวาอูหยํามีขอจํากัดหลาย
อยางที่เกิดขึน้ คือ ในระยะปแรกสามารถปองกันเรืออวนลากไดจริง เรืออวนลากจะไมกลาเขามาในแนว
เขตนี้เพราะกลัววาอวนจะติดอูหยําและเกิดความเสียหาย ตอมาการเรียนรูของอวนลากคิดหาหนทางที่
ลากอวกแบบหลีกเลี่ยงไมใหเกิดภัยกับตน แตกย็ ังเขามาลากเปนครั้งคราวในชวงที่มีสัตวน้ํามากๆ เชน

12

ชวงที่มีกุงมากๆในแถวอูหยํา อวนลากรูวาชวงไหนสัตวน้ํามีมากก็เขามาลากเกือบหมด จนชาวบานหา
กินกันไมคอยไดในชวงนัน้
หรือแมกระทั่งเมื่ออูหยําที่วางไวเปนเวลานานหลายปจะจมพื้นดินหรือ
เสื่อมสภาพผุพังลงก็ไมสามารถปองกันไดเหมือนเดิม
บทเรียนนีท้ ําใหชาวบานคิดหาทางแกปญ
 หา
แบบเดิมอีกก็คือ วางอูหยําเพิ่มเติมในทีเ่ ดิมแตเปลี่ยนมาเปนแบบทอซีเมนตหรือปลองบอ เพราะสะดวก
รวดเร็วในการจัดการ และอีกอยางหนึ่งก็คือการคาดหวังในเปาหมายที่ตองการแกปญหาอวนลากเปน
เปาหมายหลักก็ลดความคาดหวังลง เพราะรูแลววาปะการังเทียมไมสามารถแกปญหาการทําลายสัตวน้ํา
ของอวกลากใหหมดไปได แตการวางอูหยําก็ยังเปนสิ่งที่ดีที่ยังคงมีประโยชนตอ การฟนฟูของสัตวน้ํา
และเปนแหลงหากินของชุมชน ดังนั้นหมูบ านจึงยังคงถือวากิจกรรมนีย้ ังมีความสําคัญ การเรียนรูต รงนี้
ของกลุมแกนนําพบวาการแกปญหาที่ตนเหตุก็คือตองบังคับใชกฎหมายหามเรืออวนลากเขามาในเขตนี้
เปนเรื่องสําคัญที่สุด การรวมกับสมาพันธชาวประมงพืน้ บานในการเคลื่อนไหวผลักดันแกปญหาในเชิง
นโยบายจึงเปนเรื่องที่ถูกตองแลว
นอกจากนี้แลว สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานอกจากการเรียนรูในสิ่งที่ทํากันมาแลว และสิ่งที่เกิดขึ้นเปน
บทเรียนของชุมชนในการฟน ฟูสัตวน้ํา ไดมีผลที่เกิดขึน้ ในทางความคิดของแกนนํา พวกเขาไดปรึกษา
ชาวบานบางแลวที่จะดําเนินการตอไปในเรื่องการอนุรักษและฟน ฟูสัตวน้ําดวยวิธีการอื่นบาง จึงเกิดเปน
แนวความคิดวาควรมีการอนุรักษปูไข แนวความคิดนี้เพิง่ เกิดขึ้นมาเมื่อไมนานนีเ้ อง พวกเขาเห็นวาปูมา
เปนทรัพยากรสัตวน้ําชนิดหนึ่งที่ใหรายไดมากตอชุมชน โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลของมัน ชาวบานจะ
จับปูไขติดอวนมาดวยมาก จึงมีความคิดเปนขอเสนอวา ถาชาวบานคนใดจับไดปูไขอยานําไปขาย ให
รักษาชีวิตมันไวเพื่อนํามาเลีย้ งเปนแมพันธุ โดยการจัดตั้งเปนกลุมอนุรักษปูไขขึ้นมาเพื่อรวบรวมปูไข
และเลี้ยงขยายพันธุใหมากเปนตัวแลวขายนําเงินเขากลุม ซึ่งก็เปนรูปแบการจัดการทรัพยากรสัตวนา้ํ อีก
แบบหนึ่งที่มาจากองคความรูของชาวบานกันเอง
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