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ทรัพยากรทะเลและชายฝงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่กาํ ลังถูกกระแสการพัฒนาในระบบ
โลกาภิวัตนตคี าใหกลายเปนปจจัยหนึ่งของการเพิ่มการผลิต การสรางรายไดประชาชาติทิศทางการ
พัฒนาประเทศซึ่งสงเสริมการขยายกิจการประมงเพิ่มปริมาณจับสัตวน้ําจํานวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการประมงสําหรับสงเปนสินคาสงออก ทําใหประเทศไทยกลายเปนหนึ่งในผูนําอันดับตนของการ
สงออกดานการประมงโลก เทคโนโลยีและเครื่องมือการประมงแบบทันสมัยไดถกู นํามาใช มีการ
ลงทุนจากกลุม ทุนทํากิจกรรมเปนเจาของกิจการประมง โดยใชเครือ่ งมือประมงที่สามารถตักตวงเอา
ทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนมหาศาลมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลที่เกิดคือความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทะเลและชายฝง ซึ่งสรางผลกระทบตอชุมชนประมงพื้นบานในทุกดานทั้งในวิถีการผลิต
ชีวติ ความเปนอยู วัฒนธรรมของชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงในอาชีพ ความมั่นคงและ
หลักประกันการดํารงความเปนชุมชน
ขณะเดียวกันจากรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทยประจําป พ.ศ. 2549 ระบุวา ปะการังที่
ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลอันดามันมากกวารอยละ 80 และปะการังฝงอาวไทยมากกวารอยละ 50 อยูใน
สภาพปานกลางถึงเสื่อมโทรมมากและมีแนวโนมที่จะเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจาก
นโยบายดานการทองเที่ยวที่รัฐบาลมองวาเปนกิจกรรมที่สรางกําไรและนําเงินตราเขาสูประเทศไทย
ไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้รายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทยประจําป พ.ศ. 2549 ไดระบุวา พื้นที่
ชุมน้ําชายฝงทะเลของประเทศไทยหลายแหงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,185 ตารางกิโลเมตร
ไดรับการคุกคามจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาการทองเที่ยว
การพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน ขณะที่ปาชายเลนที่เคยอุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไปตามแนว
ชายฝง ในป พ.ศ. 2504 กวา 2.22 ลานไร พบวาในป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ปาชายเลนเหลือประมาณ
1.49 ลานไร เนื่องมาจากการพัฒนาที่รวดเร็วจนทําใหปาชายแลนหลายแหงถูกทําลาย แลวทดแทน
ดวยการถมดินปรับพื้นที่เปนเขตอุตสาหกรรม แหลงชุมชน นากุง และอื่นๆ
ชุมชนประมงพื้นบานในกระแสการพัฒนาประเทศไทย
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล 23 จังหวัด รวมความยาว 2,614 กิโลเมตร โดยสวน
ใหญเปนพื้นทีช่ ายฝงในภาคใตทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน ความยาว 1,672 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่
ชายฝงเหลานีเ้ ปนที่อยูอาศัยของชุมชนประมง โดยเฉพาะชุมชนชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมง
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ขนาดเล็ก1 ที่มีชีวิตพึ่งพาอยูกับทรัพยากรชายฝงและทะเล และเปนกลุมคนอีกกลุม หนึ่งที่เผชิญหนา
กับกระแสการพัฒนาของประเทศที่มุงขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ถูกนํามาใชเปนปจจัยสรางความแข็งแกรงกับเศรษฐกิจระดับมหาภาค ผลที่เกิดขึ้นคือความเสื่อม
โทรมของทรัพยากร ทําใหชาวประมงพื้นบานที่เปนคนสวนใหญในภาคการประมงซึ่งวิถีชวี ติ พึ่งพา
อาศัยทรัพยากรทะเลและชายฝงเปนทั้งแหลงทํามากิน แหลงที่อยูอาศัย ตองเผชิญกับปญหาที่ไม
สามารถมีหลักประกันความมั่นคงของอาหารและรายไดจากการจับสัตวน้ําดวยกําลังทุนและเครื่องมือ
ที่จับได เนื่องจากการทําการประมงที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประมงพาณิชยซึ่งใชเครือ่ งมือ
ประเภททําลายลาง ขณะทีพ่ ื้นที่ปาชายเลนซึ่งเปนแหลงเพาะพันธและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําก็ถูกบุก
รุกทําลายเพื่อทําเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งการเลีย้ งกุง เลี้ยงปลาที่กอใหเกิดปญหา นอกจาก
ทําลายระบบนิเวศนแลวยังกอใหเกิดมลภาวะจากเศษอาหารและสารเคมีที่ตกคาง พื้นที่สาธารณะ
ชายฝงถูกบุกรุกจับจองเพื่อสรางที่พักรองรับนักทองเทีย่ วจากนโยบายการทองเที่ยวที่ขยายตัว
เติบโตอยางรวดเร็ว
ครอบครัวชาวประมงพื้นบาน ซึ่งมีทุนและเขาถึงโอกาสตางๆ นอยอยูแลว จึงตกอยูในภาวะ
เปนผูรับผลพวงจากทิศทางและกระแสการาพัฒนาที่พวกตนไมไดมีสวนรับรู รวมคิด และรวม
ตัดสินใจ แตกลับตองแบกรับภาระเพิ่มขึน้ จากคาใชจายที่สูงขึ้นทั้ง คาอาหาร คาเครื่องอุปโภคและ
บริโภค คาเลี้ยงดูและเลาเรียนบุตร ทําใหครอบครัวของชาวประมงพื้นบานสวนใหญมีสภาพการทํา
มาหากินและชีวติ ที่ขัดสน วิถีชวี ติ ปรับเปลี่ยนจากที่เคยอยูดีกินดีเขาสูเสนทางความยากจน ซ้ําราย
ยิ่งกวานั้นหมูบานประมงพื้นบานจํานวนหนึ่งตองถูกโยกยาย ทําการประมงตอไปไมไดจากโครงการ
พัฒนาขนาดใหญที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกระแสทุน อุตสาหกรรม ตลาดการคาเสรี โดยเฉพาะ
ภาคใตและภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ติดชายทะเล ซึ่งโครงการตางๆเหลานี้เกิดขึน้ โดยไมมีธรรมภิ
บาล สงผลกระทบตอวิถชี ีวติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชน ความไมมั่นคงในการดําเนิน
ชีวติ ตามปกติสุข กอใหชุมชนประมงพื้นบานเผชิญความยากลําบาก
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สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต (2549) ไดใหนิยามของ ชาวประมงพื้นบานหรือชาวประมงขนาดเล็ก ไววา หมายถึง ชาวประมงที่มี
ทั้งใชเรือและไมใชเรือหากินตามแนวชายฝงทะเล หากใชเรือก็จะเปนเรือหางยาว หัวโทง หรือเรือกอและ เรือทายตัด ตั้งแตไมมี
เครื่องยนตจนถึงมีเครื่องยนต และใชเครื่องมือประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะเรียบงาย ไมซับซอนสามารถเลือกจับสัตวน้ําไดเฉพาะ
ชนิด เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ ฯลฯ ชาวประมงพื้นบานจึงจําแนกได เปน 3 ประเภทคือ 1)
ชาวประมงที่ไมมีเรือและเครื่องยนต ชาวประมงประเภทนี้จะใชความสามารถที่ตัวเองมีอยูและใชเครื่องมือแบบงาย ๆ หากินอยูตามริม
ฝงทะเลหรือริมคลอง 2) ชาวประมงที่มีเรือแตไมมีเครื่องยนต จะหากินอยูตามแนวปาชายเลน ใชเครื่องมือแบบเรียบงาย เชน ใชแรว
จับปู และ 3) ชาวประมงที่มีเรือและเครื่องยนต มีขนาดความยาวเรือไมเกิน 10 เมตร เครื่องยนตที่ใชมีกําลังไมเกิน 30 แรงมาหากิน
หางจากฝงไมเกิน 7 กิโลเมตร เรือที่ใชจะมีความแตกตางกันออกไปตามพื้นที่ เชน ฝงทะเลอันดามันจะใชเรือหัวโทง ฝงอาวไทยใชเรือ
กอและ เรือทายตัด
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ผูหญิงประมงพื้นบานกับปญหาที่เผชิญ
“มาวันนี้ความอุดมสมบูรณ และความงดงามของทองทะเลอันเปนทีร่ ักและหวงแหนของเรา
เปลี่ยนไปเสียแลว... เปลี่ยน ไปนับแตมีการเรงการพัฒนาประเทศ โดยไมคํานึงถึงคุณคาความอุดม
สมบูรณในทะเลบานเราเอง ลืมคุณคาภูมิปญญาในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูของผูหญิงที่
ผูกพันใกลชิดกับการใชทรัพยากรอยาง รูคุณคา เพือ่ เปนอาหารและรักษาไวใหลูกหลานไดมีอาหาร
อุดมสมบูรณ มายาคติทางตัวเลขเศรษฐกิจที่สวยหรูครอบงําใหใครตอใครเชื่อวาทุกลมหายใจ เขา
ออกตองผลิตเพื่อขาย เพื่อเงินตรา สรางภาระกดดันใหผูหญิงในชุมชนประมงอยางเรายิ่งนัก
ยิ่ง ทะเลเสื่อมโทรมลงเทาใด การทํามาหากินยอมฝดเคืองมากเทานั้น ผูหญิงซึ่งเปนผูหา
อาหารเลี้ยงดูครอบครัวและเปนผูจัดการคาใชจายภายใน บาน ก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อย ตองทํางานหนัก
และกดดันมากขึ้นเทานั้น มา ถึงวันนี้ พวกเราจะตองรับภาระเพิ่มขึน้ จากภาระเดิมที่มีอยูมากมายอยู
แลว พวกเราไมเพียงแตตองทํางานบาน เรายังตองทํางานหารายไดเพิ่มใหกับครอบครัว หลายคน
ตองออกหางานรับจางนอกบานทําเพิ่มมากขึ้น มีเวลาอยูบานและดูแลลูกนอยลง บางครอบครัวสามี
ไปทํางานรับจางตางจังหวัดทิ้งใหผูหญิงอยูบานเลี้ยงลูก ตามลําพัง
เมื่อ ใครตอใครตางมองคุณคาของทรัพยากรเปนมูลคาเงินตรา จึงทําใหทองทะเลทีเ่ คยอุดม
ตองถูกขูดรีดและกระทําชําเรา และผูที่เอาไปขายก็คือผูที่เขาถึงทรัพยากรดวยอํานาจทุนมากกวา
ที่ นาเศราไปกวานั้นคือ ผูเขาถึงดวยอํานาจทุนเหลานั้นไมไดคํานึงถึงความยั่งยืน ในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอันเปนของพวกเราทุกคนแมแตนอย
สําหรับพวกเรา - สตรี ชาวประมงพื้นบานภาคใต เรามีชีวติ อยูกับทะเล ทะเลไมใชเพียง
สถานที่ทองเที่ยว ไมใชเพียงเปนแหลงอาหารของพวกเรา แตเรารักทะเลเชนทีเ่ รารักครอบครัวของ
เรา เราอยูในครัวเรารูว าอาหารทุกคําที่เลีย้ งดูเราและครอบครัวมาจากทะเลอัน เปนถิ่นฐานทํากิน”
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การประกาศเปนเครือขายสตรีประมงพื้นบาน เกิดขึ้นจากผูหญิงแตละหมูบานที่อาศัยอยูตามแนวชายฝงทะเลและลุมน้ําของประเทศ
ไทย อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการทํามาหากิน มีการรวมตัวกันอยูแลวในระดับหมูบาน ทั้งเพื่อทําอาชีพเสริม ทํากิจกรรมรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทํากิจกรรมสาธารณะในชุมชน ไดมารวมตัวกันในงานสมัชชาชาวประมงพื้นบานภาคใต ณ โรงเรียน
วีรสตรีอนุสรณ บานปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 8-10 ตุลาคม 2551 โดยกลุมผูหญิงจากแตละจังหวัดไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณชีวิตระหวางกัน พบวาสถานการณการพัฒนาประเทศในปจจุบันสรางปญหาใหแกผูหญิงจากแตละหมูบานคลายคลึงกัน
ทั้งเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากร การทํามาหากินฝดเคือง ภาวะความกดดัน เหน็ดเหนื่อย ปญหาสุขภาพและการเลีย้ งดูบุตร
ธิดา การรวมตัวกันทํากิจกรรมในระดับหมูบานอาจชวยบรรเทาปญหาไดระดับหนึ่ง ทวาเมื่อผูหญิงไดมีโอกาสรวมตัวกันเปนเครือขาย
ทั้งเพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางกัน การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การทํามาหากิน จะเปนพลังสําคัญที่เชื่อมรอยผูหญิงจาก
ระดับหมูบานขึ้นมาถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป ผูหญิงจะเปนพลังสําคัญในการปกปองสิทธิชุมชนและสิทธิผูหญิงในการมี
วิถีชีวิตที่มั่นคงและเปนสุข
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สถานการณปญหาที่ชุมชนประมงพื้นบานเผชิญสงผลให “ผูหญิง” เปนผูที่ไดรบั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่ผูหญิงเองเขาไมถึงขอมูลและไมมีโอกาสรวมคิด รวมตัดสินใจ อันเนื่องมาจาก
การปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจที่มีแนวทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการใชทุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งสงผลกระทบไมเพียงแตเสถียรภาพและความ
เปนอยูของชุมชนชายฝง หากรวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียคุณคาดานสังคม วัฒนธรรม และองค
ความรู รวมทั้งทําใหผูหญิงไดรับแรงกดดันนอกจากเพิ่มภาระที่มีอยูเดิมแลว ยังทําใหขาดโอกาสใน
การพัฒนาตัวเอง และการรวมพัฒนาสังคมอยางสรางสรรคใหฐานพลเมือง
ในสังคมไทย แมนจะมีการปฏิรูปแนวคิดการพัฒนา สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
ของผูคนทั้งหญิงและชาย สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งกระจาย
อํานาจ หากแตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งทรัพยากรทะเลและชายฝง ยังคงอยู
ภายใตอํานาจการจัดการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ ผานกฎหมายตางๆ ซึ่งถูกใชเปนเครื่องมือ
สําหรับการบริหาร แมนวาในรัฐธรรมนูญของไทยป 2551 จะไดรับรองสิทธิชุมชน และการเขารวม
ของชุมชนในการเขาถึงการใช การจัดการ รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ หากแตสาระ
ตางๆ ที่ถูกกําหนดไว ทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศ และสาระใน
รัฐธรรมนูญยังคงเปนเพียงขอรับรองที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งคงไมมีผลในทางปฏิบัติ การบริหาร
จัดการทรัพยากรยังคงถูกผูกขาดอยูไมมีผลในทางปฏิบัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรยังคงถูก
ผูกขาดอยูภายใตอํานาจรัฐที่บริหารจัดการโดยไมมีธรรมาภิบาล
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความเดือนรอนที่พี่นองชาวประมงพืน้ บานได
ประสบ นํามาสูขอสรุปบทเรียนวาปญหาจะแกไดใชวาจะตองคอยใหรัฐหรือคนอื่นมาดําเนินการให
ไมมีเวลาตอไปแลวที่จะรอคอย ถึงเวลาแลวทีช่ าวประมงพื้นบานจะตองลุกขึ้นมาตอสูพิทักษสทิ ธิของ
ตนเอง สิทธิของชุมชนในการเขาถึงและมีบทบาทนําสูการแกไขปญหาและกําหนดทิศทางพัฒนา
ฟนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝง ในทิศทางที่จะสรางหลักประกันการกลับคืนมาซึ่งความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรที่รัฐไมสามารถจะผูกขาดอํานาจและดําเนินการโดยไม
คํานึงถึงความสูญเสีย ความเสียหาย และปญหาที่ไดเกิดขึ้นมาแลวและอาจจะเกิดขึ้นตอไป หาก
ประชาชนไมลุกขึ้นมาทวงถามความชอบธรรมและปฏิบัติการพิทักษสิทธิของชุมชนตนเอง
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ผูหญิงขับเคลื่อนพิทักษสทิ ธิตนเอง และสิทธิชุมชน
“ปญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาแทที่จริง เปนปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับเราเองดวย จะ
มีก็แตพวกเรานี้แหละที่จะฟนฟูทะเลสาบใหคืนชีพคืนชีวิตกลับมา จะรอใหใครมาจัดการแกไขปญหา
ก็คงจะไมไดแลว เพราะที่ผา นมาพวกเรามีบทเรียนเพียงพอวา เมื่อพวกเราไมไดเขาไปรับรู ไมไดเขา
ไปรวมตัดสินใจโครงการตางๆ ที่เกิดขึน้ ในทะเลสาบสงขลา ผลคือโครงการเหลานั้นลวนนําความ
เสื่อมโทรมมาใหทะเลสาบ และสงผลกระทบตอตัวเรา ครอบครัวและชุมชนของเรา
ชีวติ เราจะมีหลักประกันอาหารและรายได ชุมชนจะเปนสุข รมเย็น มั่นคงก็ตอเมื่อพวกเรา
สามารถรวมกันฟนทะเลสาบ”
น.ส.สุภาภรณ พรรณราย3
จากขอจํากัดตาม
ทามกลางสถานการณที่ผูคนสวนใหญของประเทศยังถูกลิดรอนสิทธิ
กฎหมายและระบบการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐที่ลิดรอนสิทธิชุมชนในการเขาถึงทรัพยากร
การใชการจัดการชุมชนทองถิ่นในหลายพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา 4 ไดขับเคลื่อนพิทักษสิทธิในการ
พัฒนาของตนกลับคืนมา และสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ชุมชนชาวประมงพื้นบานซึ่ง
อาศัยทะเลสาบสงขลาเปนแหลงทํากินไดลุกขึ้นมาพิทักษ ฟนฟู และปกปองทะเลสาบดวยตนเอง
ภายใตการรวมกลุมกันในนาม “สมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา” 5 การทํางานของสมาพันธฯ
ใหความสําคัญกับการแกปญ
 หาทะเลสาบจากระดับชุมชน ใหชุมชนเขาใจ ตระหนักในสิทธิทพี่ ึ่งมีพึ่ง
ไดรับในฐานพลเมือง อีกทั้งไดตระหนักในความสําคัญที่ชุมชนตองผนึกกําลังดําเนินการแกไขปญหา
ที่คืบคลานเขามาในพื้นที่ของเขาและในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและการฟนฟู
การทํางานนอกเหนือจากการออกมาทํางานของสมาชิกฝายชายแลว สมาพันธฯ ที่แมน
สมาชิกสวนใหญเปนผูชาย แตเห็นความสําคัญวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะตองดําเนินการไปพรอมกันทั้งผูหญิงและผูชาย เนือ่ งจากหญิงและชายตางมีมุมมองและหลักการ
ทํางานที่เอื้อประโยชนตอกันซึ่งเปนจะผลดีตอการทํางานขับเคลื่อนพิทักษสิทธิของชุมชน จึงไดให
ความสําคัญจัดโอกาสสรางเงื่อนไขใหผูหญิงไดรวมตัวมีกิจกรรมการศึกษาวิจัย เรียนรูการประชุม
3

ประธานเครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา, สัมภาษณ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ทะเลสาบสงขลาตั้งอยูตอนกลางบนชายฝงทางตะวันออกของภาคใตของประเทศไทย เปนทะเลสาบที่มีพัฒนาการตอเนื่องควบคูกับ
ชุมชนแถบนี้มายาวนาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดของประเทศไทย คือ 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) จังหวัดพัทลุง และ 3) จังหวัด
สงขลา ทะเลสาบมีลักษณะพิเศษเพราะมีระดับความเค็มของน้ํา 3 ระดับ คือทั้งน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด นับเปนทะเลสาบขนาด
ใหญแหงหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 616,750 ไร)
5
สมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา คือ การรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบานในพื้น 5 ชมรม รอบทะเลสาบสงขลา ซึ่ง
ประกอบดวย ชมรมชาวประมงทะเลสาบสงขลาตอนลาง ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอสทิงพระ ชมรมชาวประมงทะเลสาบ
อําเภอปากพะยูน ชมรมชาวประมงทะเลสาบอําเภอเขาชัยสน - บางแกว ชมรมชาวประมงรักษทะเลนอย เพื่อรวมมือกันฟนฟู
อนุรักษ และพิทักษทะเลสาบสงขลา
4
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แลกเปลีย่ น และไดรับบทบาททํางานในสมาพันธฯ รวมทั้งมีการขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมของกลุม
สตรีเอง การดําเนินการของสมาพันธฯ ประสบความสําเร็จในอีกระดับเมื่อสามารถทําใหกลุมสตรีใน
ชุมชนประมงพื้นบานหลายหมูบานรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเปน
“เครือขายสตรีรอบทะเลสาบ
6
สงขลา” ซึ่งสงผลทําใหชุมชนชาวประมงพื้นบานรอบทะเลสาบมีความเขมแข็ง สรางรูปธรรม
ขับเคลื่อนจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่รอบทะเลสาบ
การขับเคลื่อนที่ชาวประมงพื้นบานทั้งหญิงและชายในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาไดดาํ เนินการ
รวมกัน เปนอันดับแรกการเพื่อเรียกรองสิทธิในการเขาถึงและมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ คือ การกําหนดพื้นที่สําหรับเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา โดย การจัดทําเขตอนุรักษพืชพันธสัตว
น้ําและการปลอยพันธสัตวนา้ํ ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา แนวคิดนี้เปนแนวคิดพืน้ ฐานงายๆ ภายใต
เจตนารมณที่ตองการพื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมใหกับมาอุดมสมบูรณ เพื่อใหมีแหลงอาหาร แหลง
รายได เพื่อสรางความมั่นคงและสรางหลักประกันทางดานอาหารใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป
กิจกรรมเหลานี้เนนการเสริมสรางความรวมมือจากหลายฝาย แมในระยะตนของการปฏิบัติการจะมี
เพียงชาวประมงพื้นบานที่เปนผูดําเนินการหลัก แตเมื่อผานไป 15 ป ผลของความตั้งใจจริง และ
ความมุงมั่นในการปฏิบัติการอยางตอเนื่องของชาวประมงพื้นบานทะเลสาบสงขลา จึงจะเปนที่รับรู
กันวาทะเลสาบฟนฟูไดจริง เมื่อมีรูปธรรมและเห็นผลของความสําเร็จที่ชัดเจน หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ เชน กรมประมง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ได
เขารวมกระบวนการฟนฟู อนุรักษ และพิทักษทรัพยากรกับชุมชนประมงพื้นบานในพื้นทีทะเลสาบ
สงขลา พรอมทั้งเอื้ออํานวยความสะดวกทั้งดานเครื่องมือ งบประมาณ และปฏิบัติการกับชุมชน
ประมงพื้นบานในการจัดการทรัพยากรในทะเลสาบรวมกัน จนกระทั่งนําไปสูแนวคิดในการจัดทํา
ขอบัญญัตใิ นระดับทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการแนวเขตอนุรักษพืชพันธสัตวน้ําอยางมีสวนรวม เพื่อ
สรางหลักประกันการเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมของชุมชนประมงพื้นบานในการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา
จากรูปธรรมดังกลาวสะทอนในหลายแงมุมเกี่ยวกับการพัฒนาวา กระบวนการพัฒนาที่ดี
จะตองเกิดขึ้นจาก “จิตสํานึก” ของคนสวนใหญอยางแทจริง นั้นคือ จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ทุกฝายที่เกีย่ วของจะตองมีการตั้งเปาหมายรวมกันเพือ่ จะได
ไปใหถึงเปาหมายนั้น ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูในกระบวนการทํางานของชุมชนที่มีจิตสํานึกจริงๆ
และถือเปนบทเรียนที่ดีที่นาํ ไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาประเทศตอไป
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เครือขายสตรีรอบทะเลสาบสงขลา เปนพัฒนาการอีกกาวของกลุมผูหญิงที่ทํางานอยูรอบลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ไดมีการรวมตัวกัน
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2546 เพื่อทํางานดานการฟนฟู อนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวมทั้งสราง
หลักประกันความมั่นคงในการเขาถึงทรัพยากรของชาวประมงพื้นบาน
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