10 คําถามที่รัฐบาลตองตอบ
กอนดําเนินโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
SEA FOOD BANK
วิโชคศักดิ์ รณรงคไพรี
สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต

คํานําผูเขียน
รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดเห็นชอบโครงการ SEA FOOD
BANK ภายใตนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 โดยผูเขารวมโครงการ
สามารถนําใบอนุญาตเพาะเลี้ยงในพื้นที่หนึ่ง ๆ และใบรับรองการเขารวมโครงการ SEA FOOD
BANK เปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ได ปจจุบัน กําลังอยูในขั้น
ดําเนินการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ จัดสรรพื้นที่การเพาะเลี้ยงโดยรวมทั้งประเทศ และออกเอกสารสิทธิ
แกประชาชนไปแลวบางสวน
กระนั้นก็ตาม ผูเขียนและเรียบเรียงในฐานะที่ทํางานใกลชิดกับสมาพันธชาวประมงพื้นบาน
ภาคใตซึ่งเปนเครือขายองคกรชุมชนชาวประมงพื้นบานในภาคใต ไดติดตามขอมูลขาวสารและ
ทําการศึกษารวมกับองคกรภาคีอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการนี้มาตั้งแตเริ่มดําเนินการ พรอมกับไดเกิด
เวทีแลกเปลี่ยนอยางกวางขวางในหลายครั้งหลายโอกาส กลับพบประเด็นปญหาและขอกังวลสําคัญ
หลายประการภายใตหลักการของโครงการ
แมวาจะมีการดําเนินการไปแลวบางขั้นตอน แตหากประเด็นปญหาของใจไมไดรับการ
คลี่คลาย นาจะเปนความเสี่ยงที่จะนําไปสูความขัดแยงระหวางประชาชนดวยกันอยางรุนแรงใน
อนาคตอันใกล เพื่ อจะได คนหาแนวทางแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นร ว มกันก อนที่ จะบานปลายใน
อนาคต ในทางกลับ กั นผู เ ขี ย นยังเห็นดว ยในหลัก การเพาะเลี้ ย งชายฝ งอย างเหมาะสม จึ ง ได
รวบรวม 10 ประเด็นคําถามขึ้นเผยแพรในโอกาสนี้
เปนคําถามที่รัฐบาลควรจะรวมกับผูที่เกี่ยวของคนหาคําตอบ
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แนวคิด และการดําเนินโครงการ SEA FOOD BANK 1
เหตุผลที่จัดทําโครงการ กรมประมงระบุวา เพราะความสมบูรณของสัตวน้ําในแหลงการ
ประมงไทยลดลงมาก มีการใชทรัพยากรเกินศักยภาพการผลิตของธรรมชาติ ควรพัฒนาแหลงการ
ผลิตใหมทดแทนแหลงธรรมชาติ เนนการเพาะเลี้ยงในพื้นที่แหลงธรรมชาติ ใหเพียงพอการบริโภค
และการสงออก สรางระบบการผลิตทีปลอดภัยและไมกระทบสิ่งแวดลอม ขยายพื้นที่ที่เหมาะสม
และเปนการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลปจจุบันดวย
วิธีการดําเนินการ คลายกับวาจะปฏิรูปการถือครองและจัดระบบการใชพื้นที่เพาะเลี้ยง
ชายฝงใหมทั้งหมด แลวนํามาจัดสรรใหกับประชาชนที่เขารวมโครงการ โดยในขั้นตน จะทําการ
สํารวจ รังวัด ทําแผนที่ พื้นที่สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาตเดิม พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําอยูในปจจุบันซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีการบุกรุกอยูแลว และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม รวม
จํานวน 284,492 ไร
ประชาชนที่จะไดรับสิทธิ คือ ผูที่ลงทะเบียนคนจนไวกับรัฐบาล และผูเลี้ยงรายเดิม โดยตอง
รวมกลุมจัดตั้งเปน สหกรณ ประชาคม หรือรัฐวิสาหกิจชุมชน ตองผานการฝกอบรมจากกรมประมง
ใหทองถิ่นรว มคัดเลือกบุคคลที่ จะไดรับเอกสารสิทธิ(ยั งไมระบุวาทองถิ่นไหน และรวมคั ดเลือก
อยางไร)ทั้งนี้จะจัดระบบจัดสรรพื้นที่ใหประชาชนที่รวมโครงการดังนี้
- ผูเลี้ยงหอยแครงจะจัดสรรใหรายละ 3 ไร
- ผูเลี้ยงหอยแมลงภูจัดสรรใหรายละ 10 ไร
- ผูเลี้ยงหอยนางรมจะจัดสรรใหรายละ 1 ไร
- ผูเลี้ยงปลากะพงขาวในกะชังรายละ 700 ตารางเมตร (0.438 ไร)
- ปลากะรังในกะชังจัดสรรใหรายละ 500 ตารางเมตร (0.313 ไร)
สิทธิ ที่ประชาชนจะไดรับสามารถนําไปค้าํ ประกันเงินกูก ับสถาบันการเงินได ทั้งนี้สามารถกูได
ดวยตัวเอง หรือ กูโดยผานระบบที่องคการสะพานปลาจัดตั้งขึ้น สิทธินี้ไมสามารถซื้อขาย
แลกเปลีย่ นแตตกทอดเปนมกดกได
องคการสะพานปลาจะทําหนาที่บริหารจัดการโครงการ ไดแกการจัดการพื้นที่ ลูกหนี้ ติดตอ
แหลงทุนใหกับกลุมประชาชนที่ไดรับเอกสารสิทธิคลายกับหนาที่นายหนาโดยตรง (ระบบ Contract
Farmaing) หมายความวา องคการสะพานปลาจะทําหนาที่ หาแหลงทุนเงินใหเกษตรกรประมงกู
ขาย ปจจุบันการผลิต (อุปกรณ) ให และรับซื้อผลผลิต อาจมีการจัดทําระบบซื้อขายลวงหนา ซึ่ง
หมายถึงทําสัญญาซื้อขายไวแลวโดยตกลงราคาที่แนนอนไวกอนจะประกันราคาใหดวย
ประชาชนรายใดไมประสงคทําสัญญากับบริษัทก็สามารถจัดหาปจจัยการผลิตและหาแหลง
ทุนเองได แตตองผานการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและบัญชีฟารมตามเงื่อนไข
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สรุปประเด็นจากเอกสารโดรงการ Sea Food Bank ; กรมประมง 2547
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ใบอนุญาตทีป่ ระชาชนแตละรายนําไปเปนหลักค้ําประกันเงินกู กรมประมง องคการสะพาน
ปลา ประชาคม และแหลงทุน จะรวมกันประเมินราคาพื้นที่ซึ่งจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับราคา
การตลาดของผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ วงเงินกูจะไดไมเกินราคาประเมิน การชําระหนี้ใหบริษัท
รวมทุน จะทําการหักจากมูลคาการจําหนายผลผลิตสัตวน้ําแตละรอบ
หากประชาชนรายใดไมสามารถชําระหนีส้ ินตามกําหนดจะใชมาตรการบังคับตางๆ เชน ยึด
ผลผลิตที่ยังคงเหลืออยู โดยประเมินราคาสัตวน้ําเพื่อชําระหนี้ (ยึดผลผลิต) ไปจนถึงการยึดเพิกถอน
ใบอนุญาตรายนั้น ๆ แลวคัดเลือกผูเลี้ยงรายใหม
จะมีการกําหนดพื้นที่ทะเลบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อเปนแหลงพันธุสัตวหอยในธรรมชาติ
(ในพื้นที่ทะเลปจจุบัน) เบื้องตนประมาณ 1,000 ไร ในพื้นที่ดังกลาวจะมีการควบคุมเด็ดขาดเขมงวด
เพื่อสงวนไวใชผลิตพอแมพันธุ สําหรับประชาชนทีร่ วมโครงการเทานั้น นอกจากนั้นยังใหควบคุม
พื้นที่พันธุหอยในธรรมชาติ (อื่น ๆ)เอาไวอีกดวย
โครงการนี้ จะใชระยะเวลา 5 ป (เริ่มจริง ๆในป 2548-2552) งบประมาณดําเนินการ
(กันยายน 2547) รัฐบาลอนุมัติแลว 500 ลานบาท (งบประมาณนี้ยังไมรวมเงินทุนเพาะเลี้ยง ที่
ผูเขารวมโครงการจะตองนําเอกสารสิทธิไปกูเอาเองตางหาก) การดําเนินการปแรก (2548) จะเปน
ชวงการสํารวจพื้นที่
จัดทําแผนที่
และเตรียมออกใบอนุญาตเวลาทีเ่ หลือจะสงเสริมใหลงทุน
เพาะเลี้ยงใหเต็มพื้นที่
พื้นที่ที่จะจัดสรรจํานวน 284,492 ไร เปนพื้นที่ที่เลีย้ งอยูแลว 130,106 ไร ขยายเพิ่ม
154,386 ไร มอบใหประชาชนไดรับเอกสารสิทธิ 107,000 ราย กรมประมงคาดวาจะทํารายไดใหกับ
ประชาชนกวา 10,000 บาทตอเดือนตอราย รวมปละไมนอยกวา 12,800 ลานบาท และสามารถผลิต
สัตวน้ําไดประมาณ 1.5 ลานตันตอป มูลคา 17,000 ลานบาท
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ โครงการระบุวามีกรมประมง องคการสะพานปลา สํานักงานแปลง
สินทรัพยเปนทุน ธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯ และสถาบันการเงินอื่น ๆ
เปนหนวยงานรับผิดชอบ ตอมามติคณะรัฐมนตรี ระบุใหองคการสะพานปลาทําหนาที่บริหารจัดการ
โครงการ และใหแปรรูปองคการสะพานปลาเพื่อนําเขาตลาดหลักทรัพยตอไป
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คําถามที่หนึ่ง
ใครมีอํานาจในการยกทะเลเปนสมบัติสวนบุคคล และ ใชอํานาจตามหลัก
กฎหมายแหงรัฐ ขอใด
โครงการนี้ จ ะจั ด สรรพื้ น ที่ ท ะเลที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํา ชายฝง จํ า นวน
284,492 ไร จะมอบใหประชาชนจํานวน 107,000 ราย รายละ 3 ไร บาง 10 ไรบาง ขึ้นอยูกับวาจะ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดใด ใบอนุญาตที่ไดรับถือเปนสิทธิเด็ดขาดของบุคคลเหนือพื้นที่นั้น ๆ สามารถ
นําไปคําประกัน จํานอง จํานํา เพื่อนําเงินมาลงทุนได สืบทอดเปนมรดกได
ทะเล ถือเปนสมบัติของสาธารณะ ตามหลักของรัฐและชุมชนแตเดิม ถือวา ตางถือวาไมมี
บุคคลใดถือสิทธิยึดครอบครองได การอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบเดิม ก็เปนการอนุญาตเปนป ๆ
และบุคคลที่ไดรับอนุญาตนั้นจะถือสิทธิครอบครองทะเลเปนของสวนตนไมได ในชุมชนก็เชนกัน
เครื่องมือ หรืออุปกรณในการจับสัตวน้ํา หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทานั้นที่เปนสิทธิของเจาของ พื้นที่
ทางทะเลยังเปนของสาธารณะ อุปกรณอาจมีการโอนยายเปลี่ยนเจาของได แตเมื่อรื้อถอนออกไป
ทะเลยังเปนของทุกคน
แตกรณีดําเนินการตามโครงการนี้ กรรมสิทธิ์ที่ไดรับคือ พื้นที่ทะเลที่จะใชเพาะเลี้ยง การ
ครอบครองพื้นที่การเพาะเลี้ยงจะถือกันวาเปนสิทธิสวนบุคคลหวงหามไมใหบุคคลอื่นเขาไปหา
ประโยชน
จึงยังเปนที่สงสัยวา สิทธิและอํานาจในกฎหมายประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งยังบังคับใชอยู
ในปจจุบัน ได ใหอํานาจแกกลไกของรัฐหนวยงานหรือบุคคลใด มีอํานาจ ในการยกที่
สาธารณะในทะเล ใหบุคคลยึดถือ ครอบครองเปนสิทธิสวนตัว สามารถนําไปเปนสินทรัพย
จํานํา จํานอง หรือ ค้ําประกัน ได
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คําถามที่สอง
ละเมิดกติการัฐธรรมนูญหรือไม?
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถือเปนหัวใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย โดยปกติหากรัฐบาลใน
ฐานะฝายบริหารจะดําเนินโครงการใด ๆ ยอมมีระเบียบกติกาของแตละสวนราชการอยูแลว และถา
หากเรื่องดังกลาวอาจมีผลกระทบตอสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไทย ยังมีกลไก
อิสระอื่น ๆ ชวยตรวจสอบถวงดุล
แตแนวคิดและนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน SEA FOOD BANK ไดเขาสูการพิจารณา
และกลายเปนมติคณะรัฐมนตรีในทันที ที่หนวยงานระดับกระทรวงฯเสนอ โดยกาวขามการมีสวน
รวมตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ลักษณะโครงการจะมีผลกระทบตอบุคคลหลายกลุม อยางนอยที่สุดกระทบ
ตอผูเลี้ยงรายเดิม ชาวประมงพื้นบาน และแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝง ทั้งดานผลดี และ
ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดของโครงการไมปรากฏวามีการวิเคราะหผลกระทบในแงมุมตางๆ
แตอยางใด
เปนแนวนโยบายที่มีหลักการบริหารจัดการแบบใหม คือ ใหสิทธิในที่สาธารณะแกบุคคลโดย
อางวาใชอํานาจตามกฎหมายการประมงฉบับเดิม ทั้งที่ปจจุบันสังคมไทย โดยหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของ แมแตกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณเอง ก็กําลังยกราง พ.ร.บ.การประมงฉบับ
ใหม ยอมเปนที่กังขาวา รางกฎหมายประมงฉบับใหมจะใหอํานาจกระทําได หรือไม
กติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มีเจตจํานงใหภาคสวนตาง ๆ มีบทบาทมีสวน
รวมกับแนวคิดหรือโครงการของฝายบริหาร โดยใชกลไกและมาตรการตาง ๆ เชน
การศึกษาผลกระทบทั้งดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม กอนดําเนินโครงการรัฐบาล ตอง
เคารพตอกติกาดังกลาว ใชหรือไม
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โครงการนี้จะแกปญหาความเสื่อมโทรมของทะเล ไดอยางไร?
หากพิจารณาเหตุผลที่ทางกรมประมงอางถึง คือ ปจจุบันความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําใน
ทะเลไดลดลงมาเปนลําดับ สื บเนื่องมาจากการใชทรัพยากรมากเกินกําลังผลิตของสัตวน้ําตาม
ธรรมชาติ
ตนเหตุความเสื่อมโทรมของทะเลในประเทศไทย เกิดขึ้นจากระบบทุนการประมงขยายตัว
มากเกินไป ภายใตการสงเสริมอยางยิ่งของรัฐ รายไดจากการประมงทรัพยากรสัตวน้ําที่เคยกระจาย
เขากระเปาของชาวประมงขนาดเล็ก ถูกจํากัดและเปลี่ยนทิศทางเขาสูกระเปาขนาดใหญ
จากขนาดของการผลิตที่เพียงพอ เปลี่ยนเปนการถลุงทรัพยากรขึ้นมาใชอยางไมยั้งมือ เกิด
เทคโนโลยีและเครื่องมือประมงทันสมัยมากมาย ซึ่งไมใชเพื่อบริโภค แตเพื่อแขงขันกันร่ํารวย และ
เพื่อสงออกใหติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ขณะที่ชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กจํานวนมากตองอยูอยางอดอยาก ทําใหมีชาวประมง
เพียง 15 % เทานั้นที่มีรายไดเหลือเฟอจากปริมาณการจับถึง 88% ขณะที่ชาวประมงยากจนอีก 85
% จับสัตวน้ําได 12 % ของสัตวน้ําทั้งหมด แมจะอดอยากแตรายไดจากการจับสัตวน้ํา 12 % นั้น
เลี้ยงครอบครัวยากจนในสังคมไทยอยูเกือบ 5 แสนครอบครัว
การจับสัตวน้ําจํานวนมากนั้นไมใชการลงแรง แตเกิดขึ้นจากการลงทุนจํานวนมาก และใช
เครื่องมือที่กวาดจับสัตวน้ําทุกชนิด ทุกขนาด เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสัตวน้ํา 88% ที่ชาวประมง
ขนาดใหญ(อวนรุน อวนลาก เรือปนไฟ ฯลฯ) จับไดเปนลูกปลาเศรษฐกิจที่ยังไมไดขนาดถูกนําไป
ปนขายเปนอาหารสัตว ราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท (100-200 ตัว / กิโลกรัม) การประมงไทยดํารง
สถานการณนี้มารวม 30 ป
ทุกวันยังเปนอยางนี้ จะเปลี่ยนไปก็คือแหลงทรัพยากรในประเทศเสื่อมโทรมจนไมเหลือพอ
อีกแลว เรือประมงอวนลากพาณิชยจากไทยหันไปกอบโกยจากประเทศเพื่อนบานแทน ซึ่งสภาพ
ของเครื่องมือดังกลาว ได ทําลายแหลงทรัพยากรในทะเล และแหลงเพาะฟกสัต วน้ํ าวัยออนถูก
ทําลายโดยตรงเพราะมีลักษณะการลาก ไถ ขุด กวาด จนถึงทองทะเล
ประเด็นก็คือ เหตุการณเหลานี้ รัฐบาลไทยไมไดใหความสนใจอยางจริงจัง แทนที่จะเนน
การฟนฟู และเขมงวดการใชเครื่องมือไมเหมาะสม กลับมุงคนหาการผลิตแบบใหม เพื่อรักษาอัตรา
การสงออกเอาไว ธรรมชาติผลิตไดไมพอ ก็นําพื้นที่ธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงเอง การประมงทําลาย
เดิมก็ยังดํารงตอไป ความเสื่อมโทรมของทะเลยิ่งเพิ่มมากขึ้น ใชหรือไม
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การใชแหลงอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจํานวนมาก เทากับสงเสริมการ
ทําลายทรัพยากรยิ่งขึ้น หรือไม ..
การเพาะเลี้ ย งชายฝ ง ต อ งพิ จ ารณาแหล ง และชนิ ด สั ต ว น้ํ า ที่ จ ะเลี้ ย ง อย า งรอบคอบ
โดยเฉพาะปลากะชัง หรือสัตวน้ําที่กินอาหารประเภทสัตวเปนอาหาร ตองการอาหารที่เปนสัตวน้ํา
ตัวเล็กตัวนอยจํานวนมาก ในกลุมผูเลี้ยงหลายรายมักมีวิธีที่ลงทุนไมมาก เชน การทําอวนรุน ใชโปะ
น้ําตื้น และโปะน้ําลึก เพื่อจับลู กสัตวน้ํามาเปนอาหารปลาที่เลี้ยง ซึ่งเปนวิธีการจับ สัตวน้ําแบบ
ทําลาย ยิ่งทําลายสัตวน้ําธรรมชาติมากขึ้น
ในกลุมผูเลี้ยงเปนระบบธุรกิจมักใชอาหารสําเร็จซึ่งผลิตจากปลาปน เปนจํานวนมาก ปลา
ปนผลิตมาจากสัตวน้ําวัยออน ปลาเปดปลาไก ที่ไดจากการประมง ซึ่งพบวาจํานวนเกินครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณปลาปนเปนลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจ
เมื่อมีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงมากขึ้น ปริมาณอาหารที่ตองใชก็มากขึ้นเปนเงาตามตัว
หมายความว า จะมีการทํ า ลายทรั พยากรสั ต วน้ํา ในทะเลทั่ว โลกอี กจํ านวนมหาศาล ในขณะที่
ทรัพยากรของโลกยิ่งเสื่อมโทรมลง
ผูเกี่ยวของไดวางมาตรการปองกันไวอยางไรบาง
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เพิ่มหนี้ใหประชาชนเปนทางรอดเดียวเทานั้นหรือ
เปนที่ตระหนักดีของบรรดาชุมชนชาวประมงวา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานั้น แมดูเหมือนงายๆ
แตเมื่อลงมือทําการจริงแลวตองเจอกับอุปสรรค และความเสี่ยงหลายประการ
ทั้งดานประสบการณในการเลี้ยง / การเขาถึงแหลงตนทุนพันธสัตวน้ํา / แหลงอาหาร /
แหลงที่เหมาะสมในการเลี้ยง / การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําในมิติตางๆ / ตลาด และเชื้อโรค
ยิ่งตองใชงบประมาณจากเงินกูมาลงทุน ผูเลี้ยงรายใหมยอมพบกับความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้น ผู
เลี้ยงมีแตรายจายเทานั้นเพราะตนทุนเดิมตองใชเวลาสั่งสมประสบการณ
การทํ า การเพาะเลี้ย งแบบเดิ มของรายยอยที่ยั งทําอยู ยังมี เ วลาในการเรียนรูแ ละสรา ง
ชองทางใหกับตัวเอง ลงทุนไมสูงมาก แตถาไดรับสิทธิที่ประกันเงินกูไดภาระและความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้นตามมา
บรรดาประชาชนชายฝง- ชาวประมงขนาดเล็กและชาวประมงเพาะเลี้ยงรายยอยก็เชนกัน
เมื่อโอกาสในการเขาถึงแหลงเงิน(สรางหนี้) มาถึง เปนทางหนึ่งที่ตองรับเอาไวกอน แทนที่นํามา
ลงทุนทางธุรกิจ เม็ดเงินก็อาจถูกใชหมุนไปในดานอื่นดวย การเปดโอกาสใหชุมชนสรางหนี้ เทากับ
เปดโอกาสใหวกเขาทําลายตัวเองดวย ใชหรือไม
กรมประมงคาดวาจะทํารายไดใหกับประชาชนกวา 10,000 บาทตอเดือนตอราย รวมปละ
ไมนอยกวา 12,800 ลานบาท และสามารถผลิตภัณฑสัตวน้ําไดประมาณ 1.5 ลานตันตอป มูลคา
17,000 ลานบาท
ตัวเลขดังกลาวคิดขึ้นจากหลักวิชชาใด
ได คิ ดถึ ง ในส ว นที่ ป ระชาชนได กอ หนี้ขึ้น วา จะเป น จํา นวนเท า ใดต อ รายหรื อไม รายได
ดังกลาวคิดจากฐานคิดอะไร ทําไมจึงเชื่อมั่นวาทุกคนจะมีรายไดเทานั้น ถาหักลบหนี้ที่ไดกอขึ้น
ประชาชนจะมี เ หลื อ พอเลี้ ย งครอบครั ว หรื อ ไม และเมื่ อ การเพาะเลี้ ย งล ม เหลวขาดทุ น จะมี
ประชาชนที่ยากจน มีหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นจํานวนกี่ราย หนี้สินเดิมที่ทําไวกับกองทุนตางๆ และหนี้นอก
ระบบ ประชาชนจะชําระไดอยางไร และเมื่อสินทรัพยที่นําไปค้ําประกันถูกยึดคืนเปลี่ยนเจาของ
ประชาชนรายนั้นจะยิ่งยากจนมากกวาเดิม หรือไม
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ยึดพืน้ ที่คืนจากนายทุนหรือเอื้อประโยชนใหทุนใหญเพิ่มขึ้น
ปจจุบันพื้นที่ที่เลี้ยงอยูแลว 130,106 ไร และที่ขยายเพิ่ม 154,386 ไร ในขอเท็จจริงจะพบวา
มีเจาของที่อนุญาตรายใหญไมกี่ราย แตใชประโยชนพื้นที่จํานวนมาก บางรายมีมากถึง 5,000 ไร ทัง้
ที่ถูกกฎหมายและยึดครองพื้นที่แบบผิดกฎหมาย ผูอานตองถามตัวเองวาเนื้อที่ดังกลาวใครเปนผูถือ
ครองรายใหญ จํานวนเทาไร ที่เปนเชนนั้นมาจากการสูญเสียสิทธิของรายยอยทั้งสิ้น ทั้งโดยเต็มใจ
และจํายอม จากหลายกรณีไดแก
1.) เจาของที่แทจริงเพียงรายเดียว เริ่มทําตั้งแตกระบวนการขออนุญาตหรือขอสัมปทานเพาะเลี้ยง
ในที่อนุญาต แตใชวิธีการใหบุคคลอื่น เชน ญาติ คนในครอบครัว บริวาร ถือครองแทน(แบบ
เดียวกับที่ทานนายกฯทักษิณเคยใชตอนกรณีซุกหุน)
2.) รายยอยที่ประสบภาวะขาดทุน ขายสิทธิของตัวเองใหคนอื่นจนถึงรายใหญ มีชาวประมงยืนยัน
วาบางพื้นที่มีการซื้อขายกันถึงไรละ 9,000 บาท
3.) ผูมีอิทธิพลทองถิ่น จับจองที่เอาไวเสียเอง และใชวิธีการกวานซื้อซึ่งประชาชนทั่วไปไมกลาขัด
ใจ หรือไมกลาคัดคานหรือเปดโปง กรณีนี้อาจมีการลงทุนเพาะเลี้ยงเองหรือขายตอใหนายทุน
รายใหญตอไป
หากดําเนินการใหสิทธิเด็ดขาดแกผูถือครองตามโครงการนี้เปนไปไดหรือไมวาจะมีการถือ
ครองสิทธิจํานวนมากไวดวยวิธีเดิมที่กลาวขางตน สุดทายก็จะมีนายทุนและผูมีอิทธิพลในพื้นที่ทํา
ประโยชนเพียงไมกี่ราย ยิ่งเมื่อใบอนุญาตสามารถนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู เม็ดเงิน
จํานวนมากจะไหลออกจากระบบไปสูคนไมกี่คน เมื่อลมละลายจายหนี้ไมได(อาจจะหนักกวา เพราะ
คราวนี้ถึงไมยอมจายหนี้ ก็ถูกยึดพื้นที่ทะเลคืนเทานั้นไดมาโดยไมตองลงทุนอะไรมากไดมาฟรีๆ )
จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งประเทศอยางที่เกิดขึ้นแลวเมื่อป 2540 หรือไม
รัฐบาลยืนยันเหตุผลเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้วา เพื่อทําการปฏิรูปพื้นที่จากรายใหญสูราย
ยอย แตขอเท็จจริงในการปฏิบัติ (ปจจุบัน กันยายน 2548) กลับไมพบวามีการยึดพื้นที่คืนจากผูถือ
ครองแหลงใหญๆ แตอยางใด แตกลับไปเปดพื้นที่อนุญาตใหมเพิ่มขึ้นอีก นัยวามอบใหผูเพาะเลี้ยง
รายยอย และบางพื้นที่กลับไปยึดพื้นที่คืนจากผูเพาะเลี้ยงรายยอย เพื่อมอบใหอีกกลุม เปนตน
เมื่อในทางปฏิบัติดําเนินอยูเชนนี้ ประชาชนจะเชื่อมั่นตอแนวทางนี้ไดอยางไร
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ระบบฟารมครบวงจร (Contract Farming) จะทําใหเกิดการผูกขาดดานเศรษฐกิจ
ทั้งระบบ หรือไม
ตามโครงการนี้ องคการสะพานปลาจะทําหนาที่บริหารจัดการพื้นที่, ลูกหนี้, ติดตอแหลง
ทุนใหกับกลุมประชาชนที่ไดรับเอกสารสิทธิ คลายกับหนาที่นายหนา ทําหนาที่หาแหลงทุนเงินให
เกษตรกรกูเงิน พรอมทั้งจัดหาปจจัยการผลิต พันธสัตวน้ํา อาหาร ยารักษาโรค รับซื้อผลผลิต จัดทํา
ระบบซื้อขายลวงหนาหรือการประกันราคา
ประชาชนที่เขารวมระบบนี้จะไมสามารถกําหนดการผลิตไดดวยตัวเอง ตองยอมทําตาม
เจาหนี้ ไมตางกับกรณีเกษตรกรเลี้ยงไกซีพี ใชหรือไม
ระบบแพในหมูบานชาวประมง เจาของแพจะเปนผูจัดหาปจจัยการผลิตแกชาวประมงทุก
อยางและรับซื้อสัตวน้ําเอง กําหนดราคาเอง เชนเดียวกัน แตจะมีความตางกัน คือ ชาวประมงที่
ขึ้นกับแพในหมูบานจับสัตวน้ําเทาไหรก็ได ใหหักหนี้เทาไหรก็ได ไมมีการกําหนดราคาตองวดที่
ชัดเจน
แตในกรณีทําระบบสัญญาฟารมกับสถาบันการเงิน คงไมมีธนาคารไหนใจดีขนาดใหจายหนี้
เทาไหรก็ไดตามผลิตที่ไดรับ ระบบทุนของสถาบันการเงินตองกําหนดราคาคาที่ตองจายแตละงวดที่
ชัดเจน ผูกูขาดทุนก็ไมเกี่ยวกับแหลงทุนขาดชําระหนี้ตามเงื่อนไขเมื่อไหรก็มีมาตรการทวงหนี้
ตางๆ ตามมา
สวนประชาชนรายใดไมประสงคทําสัญญากลับบริษัทก็สามารถจัดหาปจจัยการผลิตและหา
แหลงทุนเองได แตตองผานการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและบัญชีฟารมตามเงื่อนไข ถึงกระนั้น
ตามเอกสารโครงการก็ ยั ง ระบุ ว า จะต อ งให บ ริ ษั ท นี้ เห็ น ชอบก อ นเข า ถึ ง แหล ง ทุ น ด ว ยตั ว เอง
หมายความวาตองผานการพิจารณาผูกขาดอํานาจอยูนั่นเอง
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คําถามที่แปด
ชาวประมง คนเก็บหาสัตวน้ําตามธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติมีผลกระทบ
จะจัดการอยางไร
แหลงพันธุสัตวน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะหอยเปนแหลงอาหารและเปนแหลงอาชีพเก็บหอย
ตามธรรมชาติของชาวประมงขนาดเล็ก ตามโครงการนี้จะมีการกําหนดพื้นที่ทะเลประมาณ 1,000
ไร เพื่อเปนแหลงพันธุสัตวน้ําในธรรมชาติ(ในพื้นที่ทะเลปจจุบัน)ในพื้นที่ดังกลาวจะมีการควบคุม
เด็ดขาดเขมงวดเพื่อสงวนไวใชผลติพอแมพันธุสําหรับประชาชนที่รวมโครงการเทานั้น
นอกจากนั้นยังใหมีการควบคุมพื้นที่พอแมพันธุในธรรมชาติ(อื่นๆ) เอาไวอีกดวย ภายใต
ขออางวาปองกันการแยงชิงพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติ คําถามคือวา จะมีหลักประกันอยางไรให
ประชาชนที่เก็บหาสัตวน้ําตามธรรมชาติเพื่อเลี้ยงชีพ
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหลายแหลงทั้งที่ดําเนินการอยูในปจจุบันและอนาคต ตามโครงการนี้
เปนแหลงทําการประมงของชาวประมงอื่นๆอีกจํานวนมากใชทํามาหากินเลี้ยงชีพอยางถูกกฎหมาย
ใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ รั ก ษาสมดุ ล ไม ทํ า ลายทรั พ ยากร การเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า เป น วิ ธี ก ารประมงแบบ
เกษตรกรใชพื้นที่ประจําที่ ยอมกีดขวางครอบครองพื้นที่ผูอื่นไมสามารถเขาไปใชประโยชนได
คํ า ถามคื อ รั ฐ บาลมี ห ลั ก ประกั น อย า งไรที่ จ ะยื น ยั น ได ว า ประชาชนที่ เ กี่ ย วข อ งและใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลแบบยั่งยืนอยูเดิม โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานชายฝงที่มีจํานวน
มากที่สุด สามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางเปนธรรม เทาเทียม
เมื่อสงเสริมการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งระบบจึงเนน แตใหได
ผลผลิตของสัตวน้ําชนิดนั้น สัตวน้ําตามธรรมชาติอื่นๆกลายเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคในแปลงเพาะ
จะทําใหความหลากหลายของทรัพยากรสัตวน้ําหายไป สัตวน้ําในธรรมชาติหายากมากขึ้น หรือไม
กระบวนการผลิตสัตวน้ําดวยการเพาะเลี้ยงในพื้นที่น้ําจืด พบกรณีพันธุสัตวน้ําหลายชนิด
เป น หมั น เพราะบริ ษั ท ผู จํ า หน า ยพั น ธุ ไ ม ต อ งการให ผู เ ลี้ ย งเพาะพั น ธุ เ องได การส ง เสริ ม การ
เพาะเลี้ยงในทะเลอยางยิ่ง จะทําใหผูบริโภคไดรับอาหารสัตวน้ําที่อาจเปนหมัน และอาจปนเปอน
สารเคมี แ ละโลหะหลั ก บางชนิ ด ที่ ต กค า งจากฟาร ม เพาะเลี้ ย ง จากกระบวนการผลิ ต ที่ ทั้ ง
บริษัทเอกชนรายใหญ และรายยอย ตางใชสัตวน้ําแปลงพันธุ (GMO)แลวเพาะเลี้ยง ขุนดวยอาหาร
สําเร็จเรงขายเอากําไร
ประเด็นผลกระทบเหลานี้ไดมีการคํานึงถึง และนําบทเรียนในอดีตมาปรับแกไขแลว บาง
หรือไม ...
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คําถามที่เกา

พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝงจะมีเพียงพอสําหรับทุกคน หรือไม
แมกรมประมงจะอางวาพื้นที่ทะเลในประเทศไทยยังมีที่วางอยูจํานวนมาก ควรจะไดนํามาใช
ประโยชนในการเพาะเลี้ยง และจะใชเพียงแค 0.01 % ของพื้นที่ทะเลไทยทั้งหมดเทานั้น แต
พื้นที่ทะเลยอมไมใชที่ดิน
พื้นที่สําหรับเพาะเลี้ยงก็ยอมมีพื้นที่เฉพาะ พื้นที่เพาะเลี้ยงนอกจากตองมีความเหมาะสมใน
การเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะแลว ยังไมสามารถเลี้ยงในพื้นที่ทะเลนอกได พื้นที่เพาะเลี้ยงทําไดบริเวณ
ชายฝงเทานั้น พื้นที่เพาะเลี้ยงเปนจํานวนเทาไหรเมื่อเทียบกับพื้นที่ชายฝง
เมื่อพื้นที่ทะเลไมใชที่ดิน การใชประโยชนจากทะเลจึงเกิดขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ ตลอดเวลา
ตางจากพื้นที่ดินอยางชัดเจน ยิ่งใกลชายฝง ความเขมขนและหลากหลายในการใชประโยชน ก็ยิ่งมี
มาก จะเหลือพื้นที่เหมาะสมเทาใด
ตามแนวคิดโครงการตองการใหทุกคนเขาถึงแหลงเพาะเลี้ยง เจาหนาที่ระดับปฏิบัติตางๆ
ยืนยันวาประชาชนนอกพื้นที่ก็สามารถเขาถึงไดหากผูคนในพื้นที่ยินยอม นั่นแสดงวาประชาชน
จํานวนมากมีสิทธิเขาถึงแหลงทรัพยากร ที่มีอยูอยางจํากัด
หากจะดําเนินการแบงพื้นที่เพาะเลี้ยงจริงๆ คําถามก็คือ จะแบงใหทุกคนอยางเทาเทียม
เป น ธรรมอย า งไร โดยที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ในรู ป แบบอื่ น ๆไปพร อ มกั น ด ว ย เช น
นักทองเที่ยว ประชาชนทั่วไปที่อยากพักผอนตกปลา ชาวประมงพื้นบาน คนเก็บหาหอย ชุมชน
ชายฝง ฯลฯ
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ประโยชน? ที่แทจริงตกอยูกับใคร
เมื่อมีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงมากขึ้น ปริมาณอาหารที่ตองใชก็มากขึ้นเปนเงาตามตัว ผูที่
ร่ํารวยจากการดําเนินการผลักดันแนวคิดนี้ แทนที่จะเปนเกษตรกรรายยอยกลับเปน กลุมผูคา
อาหารสัตวน้ํา เหมือนดังกรณีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา ใชหรือไม
โครงการระบุ ว า ให กรมประมง องค ก ารสะพานปลา สํ านั ก งานแปลงสิ น ทรั พ ย เ ป น ทุ น
ธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯ และสถาบันการเงินอื่น ๆ เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบ ตอมามติคณะรัฐมนตรี ระบุใหองคการสะพานปลาทําหนาที่บริหารจัดการโครงการ และ
เมื่อพรอมใหแปรรูปองคการสะพานปลาเพื่อนําเขาตลาดหลักทรัพยตอไป
ปจจุบันรัฐบาลไทยกําลังไปทําขอตกลง เอฟทีเอ (FTA)
และขอตกลงทางการคากับ
ตางประเทศยักษใหญหลายประเทศ เปดโอกาสใหชาวตางประเทศ(ที่มีเงินทุนมหาศาล)เขามาลงทุน
ในไทยไดเยี่ยงเดียวกับคนในชาติ กระบวนการฮุบพื้นที่ชายฝงทะเลจะเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่เคย
เกิดขึ้นมาแลวในประเทศชิลีหรือไม
ขอตกลง เอฟทีเอ (FTA) และขอตกลงทางการคากับตางประเทศยักษใหญเปนเหมือนประตู
บานใหญ ที่ เ ป ด รออยู แ ล ว การเตรี ย มการแปรรู ป องค ก ารสะพานปลาเข า ตลาดซื้ อ ขายและ
กระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุนในทะเล จะเปนชองทางใหทุนขนาดใหญเขามาครอบครองทั้ง
พื้นที่และทั้งหนวยบริหารจัดการ ไดหรือไม
โดยสรุปแนวคิดของโครงการนี้คือการพยายามสรางระบบการเกษตรการประมงเพาะเลี้ยง
แบบครบวงจร และผูกขาด โดยบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม ควบคุมทั้งปจจัยการผลิต, การตลาด
และการชําระหนี้ของเกษตรกร เมื่อพรอมก็จะถูกนําเขาตลาดหลักทรัพยซึ่งระบุไวชัดเจนในมติ
คณะรัฐมนตรี
เสนทางนี้ สังคมไทยจะวิเคราะหอนาคตไดหรือไมวา...
สุดทายเกษตรกรจํานวนมากจะสูญเสียสิทธิที่ไดรับและมีหนี้สินมากมายในขณะที่บริษัทคา
พันธุสัตวน้ํา คายา ยังคงไดกําไรตอเนื่อง
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ผลจากการสัมมนาเพื่อแสวงหาความรวมมือโดยสันติวิธีในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง วันที่ 4-5 กันยายน 2548 ณ หองราชพฤกษ โรงแรมมายการเดนท อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี จัดโดย อนุกรรมการการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี ในคณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ ไดขอสรุปวา
รัฐบาลควรจะตองหยุดการดําเนินโดรงการไวกอน และใหทําการศึกษาและปรึกษาหารือกับ
ฝายที่เกี่ยวของอยางจริงจังและเขมขน
ในกรณีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมงที่ทําการเพาะเลี้ยงรายยอยใน จ.สุราษฎรธานี
เห็นดวยวาการปฏิรูปพื้นที่เพาะเลี้ยงปจจุบันนํามากระจายสูรายยอยอยางเหมาะสมใหทําการ
เพาะเลี้ยงตามความสามารถและทุน แตภาครัฐตองตระหนักถึงหัญหาเจาของพื้นที่เดิมดวยโดยใช
หลักการการใหใบอนุญาติแบบเดิมนําพื้นที่ที่ทําการเพาะเลี้ยงมากระจายสูผูเลี้ยงรายยอย ที่มีการ
อนุญาตใหทําเปนปๆไป
สําหรับทางออกในกรณีปญหาความเสือ่ มโทรมทางทะเลนั้น รัฐบาลเองก็ทราบถึงสาเหตุ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลดีอยูแลว อยูที่จะกลาตัดสินใจ ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อหาทางยกเลิกการใชเครื่องมือไมเหมาะสมในการทําประมงหรือไม หากประเทศไทยสามารถ
แกไขปญหาและยกเลิกเครือ่ งมือเหลานี้ได เชื่อเปนอยางยิ่งวาทรัพยากรทางทะเลของไทยจะกลับมา
อุดมสมบูรณเพียงพอสําหรับคนไทยทุกคน และเหลือพอสําหรับซื้อขายแลกเปลีย่ นกับประเทศตางๆ
เมื่อนั้นทะเลไทยก็จะเปน SEA FOOD BANK อยางแทจริง
หากวั น นี้ รั ฐ บาลยั ง เร ง ดํ า เนิ น โครงการนี้ โ ดยที่ ไ ม ไ ด วิ เ คราะห ข อ เท็ จ จริ ง ให ร อบด า น
นอกจากจะเปนการหนี และละทิ้งปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลไวเบื้องหลังแลว
ยังเปนการซ้ําเติมใหทรัพยากรยิ่งเสื่อมโทรมมากขึ้น และซ้ําเติมความยากจนและความหิวโหยให
รุนแรงมากขึ้น
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