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บทนํา
ชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยมีนโยบายและโครงการพัฒนาชายฝงทะเลของภาครัฐ
และภาคเอกชนเกิดขึ้นหลายโครงการ เชน โครงการทอกาซไทย - มาเลเซีย โรงไฟฟาบอนอกและ
หินกรูด ทาเรือน้ําลึก เขื่อนหินกั้นคลื่นที่มีมากมายทั้งชายฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน เปนตน
โครงการเหลานี้ไดสรางความสงสัย เคลือบแคลงใจและขอกังขาใหกับประชาชนและชุมชนทองถิ่น
ในพื้นที่เปนอยางมาก เห็นไดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่โครงการและกลุมเครือขายฯได
ออกมาเรียกรองใหหนวยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวของในการอนุมัติโครงการไดทบทวน ชะลอ และยุติ
โครงการ
กอนหนานี้ ปญหาเรื่องที่ดินทั้งที่อยูอาศัย และที่ทํากินของชุมชนประมงพื้นบานไมไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงเฉกเชนในปจจุบัน แตเมื่อมีการเรงพัฒนาพื้นที่ชายฝงในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะยิ่งการสงเสริมการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การพยายามทําใหประเทศไทยกลายเปน
ศูนยกลางของการทองเที่ยวระดับโลก ซึ่งมีจุดขายอยูที่พื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทย ที่มี
องคประกอบที่หลากหลายทั้ง ชายหาด หาดทราย ปาชายหาด ปาชายเลน แหลงปะการัง แหลง
หญาทะเล เกาะแกงตาง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตผูคน แนวคิดลักษณะเชนนี้ทําใหชุมชนประมงพื้นบาน
หลายแห ง ต อ งเผชิ ญ กั บ ป ญ หาการถู ก แย ง ชิ ง พื้ น ที่ ส าธารณะอั น เป น พื้ น ที่ ดั้ ง เดิ ม ที่ ชุ ม ชนใช
ประโยชนรวมกัน เชน กรณีที่ดินวะกัฟ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรณีการประกาศเขตอุทยาน
ทับที่อยูอาศัยของชุมชนประมงพื้นบาน กรณีพื้นที่ในโครงการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่ดิน
เอกชนที่กวานซื้อเพื่อกอสรางโรงแรม รีสอรท รวมถึงกรณีผลกระทบหลังจากเกิดธรณีพิบัติใน
ประเทศไทย ที่ประชาชนผูเดือดรอนไมสามารถเขาไปปลูกบานอาศัยอยูที่เดิมไดเพราะถูกกลาวหา
วาอาศัยอยูในพื้นที่ของเอกชน ดังเชน กรณีบานน้ําเค็ม ชุมชนทับตะวัน บานในไร จังหวัดพังงา
เปนตน
ประเด็ น ป ญ หาดั ง กล า วนี้ ก อ ใหเ กิ ด ความขั ด แย ง ระหวา งชุ ม ชนกับ รั ฐ หรื อ ชุ ม ชนกั บ
ภาคเอกชนมาอยางตอเนื่อง และหลายครั้งที่สถานการณมักจะนําไปสูการใชความรุนแรง สวน
สาเหตุสําคัญที่นําไปสูความขัดแยงในเรื่องที่ดินนั้น ลวนแลวเกิดขึ้นจากการจํากัดสิทธิในการ
เขาถึงที่ดินของชุมชน การกีดกันชุมชนทองถิ่นใหอยูวงนอกของการพัฒนาประเทศ โดยไมไดมีการ
เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมทั้งในดานการรวมรับรู รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ
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ใหกับชุมชนในกระบวนการพัฒนาอยางแทจริง แตกลับใหความสําคัญกับความเจริญทางดาน
เศรษฐกิจเปนสําคัญ สถานการณเชนนี้เกิดขึ้นใหเห็นเกือบทุกพื้นที่ของชายฝงทะเลไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ดินแดนอันไดชื่อวามีความอุดมสมบูรณและ
สวยงามทางทัศนียภาพติดอันดับของโลก
วิถีชีวิตชายฝง วิถีชวี ิตประมงพื้นบาน
ชุมชนประมงพื้นบานของประเทศไทยโดยสวนใหญแลวจะตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยูตามริม
ชายฝงทะเลหรือตามริมคลอง แมน้ําตางๆ มีทั้งใชเรือและไมไดใชเรือเปนพาหนะ แตหากินหา
อยูตามแนวชายฝงทะเล วิถีการประกอบอาชีพเปนเรื่องหลักที่ชาวประมงใหความสําคัญ ดังนั้น
การเลือกและตัดสินใจตั้งถิ่นฐานของชุมชนจึงตองอยูติดกับชายฝงและทะเลเปนหลัก ดวยเหตุนี้
ชาวประมงพื้นบานในอดีตสวนใหญจะไมสนใจ หรือไมใหความสําคัญกับการครอบครองที่ดิน
เหมือนชาวนา ชาวไร ชาวสวน ดวยเหตุวาทรัพยสินสําคัญของชาวประมงคือทรัพยากรที่อยูใน
ทะเล คื อ กุ ง หอย ปู ปลา การมี บ า นเรื อนก็ เ พี ย งเพื่ อ อาศัย หลั บ นอน และคอยเฝ า ระวัง เรื อ
เครื่องมือประมงเทานั้น ดังนั้น “ผืนดินริมทะเล” คือวิถีชีวิตที่สัมพันธและเกื้อกูลกับความเปนอยู
ของชาวประมงมาจากรุนสูรุนสืบตอกันมา
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปผนวกกับกระแสการพัฒนาของโลกในปจจุบันที่ซับซอน แตตองการ
ความเปนหนึ่งมากขึ้นภายใตแนวโลกาภิวัฒน ทําใหการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจทั่วโลกมุงไปสู
ตัวเลขการพัฒนาประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป ประเทศไทยก็ไมแตกตางกันไดมีการรับเอาแนวคิด
การคาเสรีที่เปดขายทุกอยางที่เปนจุดสนใจใหกับประเทศคูคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกเอาจุด
ขายดานทัศนียภาพของชายฝงทะเลมาเปนตนทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดังจะ
เห็นไดจากการเรงนํานโยบายดานการทองเที่ยวขึ้นเปนวาระแหงชาติอยางเปนรูปธรรม โดยแผน
ระยะสั้นคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ
และแผนระยะยาวคือประชาสัมพันธโครงการลงทุนดานการทองเที่ยวขนาดใหญ
การใหความสําคัญกับนโยบายดานการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น มีผลกระทบโดยตรงกับการรุก
ล้ําเขามาในหมูบานชาวประมงริมชายฝง ชายหาดที่เคยมีแตชาวบาน ชาวประมง กลับไดรบั ความ
สนใจจากกลุมคนภายนอกอยางรวดเร็ว ที่ดินที่ไมเคยมีมูลคาก็เพิ่มมูลคาขึ้นอยางมหาศาล นี้เปน
บอเกิดสําคัญที่สรางความขัดแยงในเรื่องสิทธิและความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินของ
ชาวประมงในปจจุบัน
นอกจากนี้เราพบวาบางพื้นที่หนวยงานของภาครัฐไดทําหนาที่เปนผูละเมิดสิทธิในที่ดิน
ของชุมชนประมงเสียเอง โดยการกําหนดมาตรการนโยบายวาดวยการประกาศที่ชายทะเลเปน
พื้นที่อนุรักษ การจัดระเบียบพื้นที่ชายทะเล และนโยบายจัดตั้งพื้นที่พิเศษ โดยองคการบริหาร
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พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว (อพท.) ทําใหชุมชนชาวประมงในหลายพื้นที่ถูกระบุวาเปนผูบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ และมีสวนทําใหชายฝงทะเลเสื่อมโทรม ดวยสถานการณตางๆ ที่กลาวมาขางตน
แสดงใหเห็นถึงการขาดดุลพินิจของการพิจารณาใหรอบคอบของหนวยรัฐกอนดําเนินการ รวมถึง
กระบวนการดําเนินงานภายใตกลไกการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอประชาชนในทุก
ดานยังคงถูกละเลยหรือมองขามความสําคัญ โดยเฉพาะสิทธิในการตั้งถิ่นที่อยูอาศัยและความ
มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ตนครอบครอง ซึ่งเปนประเด็นที่มีความออนไหว ความเปราะบางและความ
ซับซอนเพราะเกี่ยวของกับความอยูดีมีสุข
ทุนขามชาติกับการบุกรุกบานเกิด ณ บานยาหมี
10 กวาปมาแลว ที่เกาะยาวใหญและเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เปนที่
หมายปองของนักลาคาที่ดิน ทั้งชาวไทยและนายทุนตางชาติมากหนาหลายตา แตเดิมเกาะยาว
ใหญ เกาะยาวนอยเปนเพียงหมูเกาะกลุมเล็กๆกลางอาวพังงา ที่มีชาวประมงพื้นบานอาศัยอยู
กอนที่จะมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยในฐานะแหลงทองเที่ยวในรูปแบบโฮมส
เตยที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตอันแทจริง ไมมีโรงแรม ไมมีรีสอรทขนาดใหญ
จะมีก็แตเพียงหองพักขนาดกําลังพอเหมาะที่แบงปนใหผูมาเยือนเขาพัก ตอมาเมื่อมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาเพิ่มมากขึ้น โรงแรม รีสอรท ขนาดเล็กที่สรางขึ้นแบบงาย ๆ ของคนบนเกาะเองก็เกิดขึ้น
ขณะที่เกาะยาวใหญเริ่มเปนที่หมายตาของนักลงทุนที่ไมอาจหาความบริสุทธิ์บนเกาะใหญอยาง
ภูเก็ตไดอีกตอไป
หลายปที่ผานมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกาะยาวใหญจึงกลายเปนการกวานซื้อที่ดินของนายทุน
การฟอกที่ดินใหเปนสินคาเอาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมาออกเอกสารสิทธิ์แลวนําไปจํานองกับ
สถาบันการเงิน ทําใหราคาที่ดินที่เคยมีราคาไมกี่บาทก็พุงสูงขึ้นไปโดยปริยาย โดยเฉพาะที่ดิน
บริเวณชายหาดที่มีอยูไมมากบนเกาะแหงนี้ ทําใหการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเกิดขึ้นอยาง
มากมาย เพื่อเอื้อประโยชนตอนายทุนที่มากวานซื้อที่ดินกวาพันๆไร เพื่อเนรมิตใหเกาะยาวใหญ
กลายเปนสถานที่พักตากอากาศสุดหรู สวรรคของนักทองเที่ยว
โครงการกอสรางทาเทียบเรือมารีนา ไดถูกหยิบขึ้นมาเปนโครงการในระยะเริ่มตนกอนที่
จะมีการพัฒนาไปสูการกอสรางรีสอรท บานพักตากอากาศโดยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 บริษัท
นาราชา จํากัด ไดยื่นขออนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณอาวคลองสน
บานยาหมี 1 ตําบลเกาะยาวใหญ ถึงพื้นที่ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว เปนพื้นที่เปาหมายในการ
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บานยาหมี ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาเปนเกาะที่ตงั้ อยูกลางทะเลที่เปนภูเขาลาดลงสูปาชายเลน เปนชุมชนมุสลิมขนาดเล็ก ที่มี
ประชากรเพียงแค 459 คน จาก 81 ครัวเรือน (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2550) ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบาน พรอมกับเลี้ยงปลาในกระชัง ทําสวนยางพารา
รับจางกรีดยางพารา นายชางสรางบานและตอเรือ และยังมีอาชีพเสริมสรางรายไดควบคูไปดวยอยางการทํานา เลี้ยงสัตว ทําสวนมะพราวและสวนปาลม
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สรางทาเทียบเรือยอทชและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายใตชื่อโครงการสรางทาเทียบเรือมารี
นา 2 นับวาเปนโครงการที่ตอบรับกระแสการทองเที่ยว ซึ่งเปนผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
6 กันยายน 2548 พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาอาวภูเก็ต พังงา กระบี่ ใหเปนพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการทองเที่ยว) ซึ่งในขณะนั้นบริษัทรวมทุน
ตางชาติขานรับนโยบายของรัฐบาลดวยการกวานซื้อที่ดินจํานวนมากใน เขตพื้นที่หมูเกาะยาว
เพื่อสรางทาเทียบเรือมารีนาและทําพอนทูนจอดเรือ ไมต่ํากวา 85 ลํา พรอมทั้งรีสอรทและบานพัก
ตากอากาศในอนาคต
ชุมชนบานยาหมีซึ่งเต็มไปดวยแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ ปาชายเลน ปา
ชายหาด แหลงหญาทะเล แหลงปะการัง ที่อาวคลองสน บานยาหมี เปนแหลงหญาทะเลผืนใหญที่
สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งในจังหวัดพังงา หญาทะเล พืชชั้นสูงที่เติบโตในบริเวณชายฝงทะเลน้ําตื้น
เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีดอกและเมล็ด เจริญเติบโตบนทองทะเลกระจายอยูตามชายฝง รวมพื้นที่ถึง
700 ไร บริเวณอาวคลองสนหรืออาวลาบู ทําใหคนในชุมชนและนอกชุมชนไดใชประโยชนในการ
จับสัตวน้ําที่อาศัยบริเวณแหลงหญาทะเล ทั้งเพื่อเปนอาหารในครัวเรือนและเพื่อขาย ปาชายเลน
เปนอีกหนึ่งทรัพยากรที่สําคัญของบานยาหมี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,801 ไร สรางรายไดเสริมใหกับ
ชุมชน ทั้งตกปูดํา ปองกุงเคย (กุงตัวเล็กทํากะป) ปาไม ( ปาบก ปาตนน้ํา )ในพื้นที่เกาะยาวใหญ
มีอาณาบริเวณ 2 ตําบล คือ ตําบลเกาะยาวใหญและตําบลพรุใน ไดมีการประกาศใหเปนปาสงวน
แหงชาติ ในพื้นที่ปาบกนั้นประกอบดวยปาสงวนแหงชาติจํานวน 5 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 23,519
ไร ดวยเหตุนี้อาวคลองสน ของบานยาหมี ต.เกาะยาวใหญ จ.พังงา จึงยังคงเปนแหลงรวม
ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ตั้งแตภูเขาถึงทะเล
จากการพูดคุยกับชาวบานยาหมีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดมีการใหขอมูลเพิ่มเติม
วา ดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่ที่มีหญาทะเลและสัตวทะเลมากมาย ทําใหชาวบานบางคน
เคยเห็นลูกพะยูน เตาทะเล เขามากินหญาทะเลในบริเวณน้ําตื้น เพราะตัวเล็กจึงขึ้นมาทางน้ําตื้น
ได ซึ่งหญาทะเลนี้จะมีประมาณ 3-4 ชนิด นอกจากนั้นยังมี โลมาประมาณ 4-10 ตัว ชวงลมสงบ
หรือชวงหนาแลงอีกดวย
การที่ชาวบานยาหมี ใชชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติมาเปนระยะเวลายาวนานจึงทําใหชาวบาน
ตระหนักและเห็นคุณคาของสิ่งที่ไดจากธรรมชาติ นั่นคืออาหาร และอาชีพ ดังนั้นการทําลาย
ธรรมชาติ โดยการทําประมงที่ผิดวิธี หรือ การกระทําอื่นที่มีผลรายตอธรรมชาติ จึงไมเกิดขึ้น อีก
ประการหนึ่ง คือ ชาวบานสวนใหญ หรือ อาจจะทั้งหมดหมูบานเปนชาวบานที่นับถือศาสนา
อิสลาม ดังนั้นโดยหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามไดบอกไวอยางชัดเจนวาการอยูกับธรรมชาติ
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โครงการสรางทาเทียบเรือ “มารีนา” เปนโครงการขนาดใหญของ บริษัท นาราชา โดยโครงการนี้จะมีการกอสรางทาเทียบเรือยอรช และ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ตางๆ เชน โรงแรมหรือที่พัก และ สถานทีใ่ หความบันเทิง สถานที่ดําเนินโครงการ คือ เขตพืน้ ที่ของบานยาหมี ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา โครงการนี้ถูกตอตานโดยประชาชนชาวบานยาหมี และพืน้ ทีใ่ กลเคียง รวมไปถึงประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพในบริเวณดังกลาว
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จะตองเปนอยูแบบพึ่งพา ตองอนุรักษ และพิทักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางตอเนื่องเพื่อชน
รุนตอไปดวย ไมใชอยูเพื่อตักตวงผลประโยชนเพียงอยางเดียว
อยางไรก็ตามบานยาหมีในวันนี้กําลังเผชิญปญหาอยางหนักกับการบุกรุก เปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ชายฝงทะเล และปาตนน้ําปาสงวนแหงชาติ ของทุนขามชาติที่จะมาพรอมโครงการ
กอสรางทาเทียบเรือมารีนา นางกานดา โตะไม ชาวบานบานยาหมี หมู 3 ตําบลเกาะยาวใหญ
กลาววา "ชาวยาหมีไมตองการความเจริญจากการสรางทาเรือมารีนาและการพัฒนาตอเนื่องใน
บริเวณอาวคลองสน หมูบานของเรามีความเจริญเพียงพอแลว มีไฟฟาใช มีแหลงน้ําที่พอเพียง มี
แหลงทํามาหากิน แลวเราจะมีทาเทียบเรือมารีนาเพื่ออะไร"
คํา พู ดดั ง กลา วสะท อนใหเ ห็ น ถึง ความตอ งการของชุ ม ชนบา นยา หมี ได เ ป น อย า งดีวา
ตองการที่จะเปนผูเลือกและกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง ความเจริญที่ถูกหยิบยื่นใหจึงเปนเสมือน
อาวุธที่กําลังเขามาทําลายและละเมิดสิทธิของชุมชนในการตั้งถิ่นและสิทธิในการเขาถึงทรัพยากร
อยางชัดเจน
การรวมตัวรักษาแผนดินบานเกิด
กระบวนชาวบานยาหมีที่ใชในการปกปองพื้นที่อาวคลองสนคือการจัดตั้งแนวรวมพิทักษ
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นในพื้นที่ ภายใตชื่อ "กลุมเครือขายอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง" โดยสิ่งที่กลุมเครือขายฯตองการ คือ ยุติการบุกรุกและ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่บริเวณอาวคลองสน ยกเลิกโครงการกอสรางทาเรือมารีนา และเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ การที่ชาวบานยาหมีรวมพลังกันตอสูก็
เพื่อคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยางที่เขาตองการไว เพราะแนนอนวาการสรางทาเทียบเรือ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเหลานี้เกิดผลกระทบโดยตรงกับชุมชน เนื่องจากเมื่อโครงการ เริ่มดําเนินการ
กอสราง ก็จะมีการปรับพื้นที่บริเวณดังกลาว กวา 1,000 ไร นั่นหมายถึง พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่ปา
ชายหาด แหลงหญาทะเล แหลงปะการังและปาตนน้ําจะไดรับผลกระทบโดยตรง และสงผลให
สัตวน้ําหลายชนิดที่เปนแหลงอาหารที่เคยใชกินอยูอยางพอเพียง มาหลายชั่วอายุคน ตองสูญ
หายไปภายในเวลาไมกี่วัน ดังนั้นสิ่งที่ชาวบานจะทําไดคือการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
ชุมชนโดยการรวมตัวกันลุกขึ้นตอสูกับกลุมทุน การยายครอบครัวมาอยูอาศัยและเฝาระวังการบุก
รุกจากนายทุนในบริเวณอาวคลองสน เปนยุทธวิธีงายๆ ที่ชาวบานทํากัน แตนํามาซึ่งความสัมพันธ
กระชับมากขึ้นในชุมชนและกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในสิทธิอันพึงมีของคนในชุมชน
รวมทั้งเปาหมายที่ชัดเจนในการตอตานทุนจากภายนอก
นอกจากนี้ชาวบานยังไดขยายภาคีแนวรวมไปยังชุมชนประมงพื้นบานในพื้นที่ใกลเคียง
และชุมชนประมงพื้นบานตางพื้ นที่ โดยการสนับสนุนและใหการชวยเหลือจากองคกรพัฒนา
เอกชนและภาคีเครือขายใหการชวยเหลือ เชน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพันธุพืชแหงประเทศไทย
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ฯ (ปจจุบันไดปดตัวลงและเจาหนาที่ไดยายมาทํางานภายใตองคกรความรวมมือเพื่อการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน 3 ) สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต 4 เปนตน โดยองคกรเหลานี้จะ
สนับสนุนใหกลุมเครือขายเขาถึงการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐหรือทําหนังสือเพื่อยืนเรื่อง
คัดคานการเขามาของกลุมนายทุน โดยที่ผานมาไดมีการทําหนังสือไปยังหลายหนวยงาน เชน ผูวา
ราชการจังหวัดพังงา นายอําเภอเกาะยาว ปาไม และที่ดิน อ.เกาะยาว จ.พังงา สถานีตํารวจ อ.
เกาะยาว จ.พั ง งา คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (DSI) และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทายที่สุด เมื่อวันที่ 23 ก.พ.50 สํานักงานขนสงทางบกที่ 5 สาขาพังงา ไดยกเลิกการ
อนุญาตกอสรางโครงการทาเทียบเรือมารีนา บริเวณอาวคลองสน บานยาหมี เนื่องจากรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดสั่งการใหอธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี แจงให
สํานักงานขนสงทางน้ําที่ 5 สาขาพังงา เพิกถอนใบอนุญาต
การปกปองทรัพยากรชายฝงของชาวบานยาหมีจากโครงการของบริษัทขามชาติในครั้งนี้
เปนการตอกย้ํากระบวนการการทํางานที่บกพรองของภาครัฐ ที่มีมุมมองและทัศนคติที่เคยชินกับ
การมองชาวบานวาไมมีความสามารถในการเขาใจรายละเอียดของโครงการได แทนที่จะเรงทํา
ความเขาใจกับประชาชน เจาหนาที่ภาครัฐบางกลุมกลับเปนปากเปนเสียงแทนบริษัทขามชาติใน
การเจรจาไกลเกลี่ย ออกหนาปกปองกลุมบริษัทขามชาติ เพื่อใหชาวบานยินยอมใหบริษัทขามชาติ
เขามาพัฒนาโครงการ แตการที่ชาวบานรวมตัวกันพิทักษ และปกปองสิทธิของตนเองไดสะทอนให
เห็นวา ชาวบานมีความผูกพันและมีความหวงแหนในทรัพยากรในบานเกิดของเขา โดยไมตองการ
ใหความเจริญทางวัตถุเขามาทําลาย หรือเขามาทําใหเกิดความไมสมดุล อีกประการหนึ่ง คือ เมื่อ
มีทาเทียบเรือหรือสิ่งอํานวยความสะดวก และ สถานที่ใหความบันเทิงตางๆยอมมีผูคนตางเชื้อ
ชาติศาสนา เขามาปะปนอยูกับชุมชน ซึ่งขัดกับความตองการของชาวบาน ที่ตองการความสงบ
และวัฒนธรรมทางศาสนาที่ยังคงเดิม และ ศาสนาที่ยังมีความเขมงวดชาวบานเกิดความกลัว ทีจ่ ะ
สูญเสียวัฒนธรรมประเพณีที่รักษาสืบทอดกันมานาน

3 Andaman Organization for Participatory Restoration of Natural Resource (ARR): Goals of organization are
strengthen local organizations in local and network levels and encourage villagers to participate in coastal resource
management. Objectives are to strengthen small-scale fishing communities, to support the small-scale fishing to be
sustainable occupation and to promote appropriate coastal resource management by small-scale fishing
communities
4 Federation of Southern Fisherfolks (FFF) is a popular organization set up by fisher folks in 13 southern provinces
on October 26, 1993. Members of the FFF of the South are groups and forums of fisher folks and network at eco
geographical areas in 13 southern coastal provinces. Its objectives are to protect community rights, conserve and
recover marine and coastal resources, develop occupations and livelihood of communities as well as learning,
monitoring and advocating for policies related to fishing communities.
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