
 “อูหยํา”… การอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําบานบออิฐ 
        โดย สุนนัทา นิลเพชร   

 ภาคใตเปนภาคท่ีมีพื้นที่ติดตอกับทะเลท้ังสองดาน จึงทําใหอาชีพที่พบเห็นมากอาชีพหนึ่งของ
คนในภาคใตคือ อาชีพชาวประมง ท้ังนี ้
ความเปนมา 
  ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตวน้ําทะเล  เปนสถานการณปญหาท่ีรุนแรงในขณะน้ี
ท่ีชาวประมงพื้นบานท่ัวไปในประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับความสูญเสียท่ียิ่งใหญ โดยเฉพาะ
ชาวประมงพืน้บานในภาคใตท่ีถือวาเปนประชากรชาวประมงท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  ทรัพยากรสัตวน้าํใน
ทะเลเปนปจจยัสําคัญยิ่งในการดํารงชีพของพวกเขาใหยาวนาน  การออกทะเลเพ่ือจับสัตวน้ําเปนวิถี
ชุมชนท่ีปฏิบัติกันมาอยางยาวนานเปนเวลาหลายรอยป  ส่ิงท่ีพวกเขาคิดและเช่ือกนัวาความยิ่งใหญของ
ทะเลตอความอยูรอดของชุมชนชาวประมงพื้นบานก็คือความสมบูรณของทองทะเล  ความคิดและความ
เช่ือเชนนี้จึงทําใหพวกเขาตระหนกัและรูและใหความสําคัญกับการพทัิกษรักษาทะเลเกิดข้ึนมา เพื่อ
ปกปองการทําลายจากวิธีการตางๆท่ีจะสงผลใหทรัพยากรสูญเสียและเส่ือมโทรม ซ่ึงก็มีผลที่ไมดีตอ
พวกเขาโดยตรงท่ีเกิดข้ึนมาและกําลังเปนปญหากันอยูในขณะนี้   ปญหาท่ีเกดิข้ึนและเปนปญหาท่ี
ชาวประมงพืน้บานพยายามแกปญหากันมาตลอด เพื่อยุติการทําลายสัตวน้ําดวยเคร่ืองมือประมงท่ี
ทําลายท่ีเปนอวนรุน อวนลาก และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลง 
 การอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําเปนกิจกรรมการแกปญหาของชาวประมงพ้ืนบาน เปนทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดของชุมชนท่ีดําเนนิกิจกรรมกันมา และเปนกจิกรรมหลักท่ีชุมชนถือวาสามารถทําใหทัพยากรสัตว
น้ําฟนคืนสภาพความสมบูรณข้ึนมาได  ชาวประมงพื้นบานบานบออิฐเปนอีกหมูบานหนึ่งในหลาย
ชุมชนประมงท่ีไมไดละเลยความสนใจในการทํางานดานนี้  การแกไขปญหาทรัพยากรเส่ือมโทรมของ
หมูบานแหงนีก้็มิไดแตกตางไปจากชุมชนอื่นๆท่ีมีการทํางานดานการอนุรักษฟนฟูในรูปแบตางๆ  
จุดเดนการทํางานของหมูบานบออิฐท่ีผานมา ลักษณะกิจกรรมการอนุรักษท่ีเห็นชัดเจนก็คือ การทํา
ปะการังเทียมพื้นบานเพื่อนําไปวางในทะเลหนาหมูบานของตนเอง ใหเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา
และอีกหลายวัตถุประสงคท่ีตองการใหเกดิข้ึนในการท่ีจะชวยใหทะเลของชุมชนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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สภาพท่ัวไปของหมูบานบออิฐ 
 บานบออิฐ  หมูท่ี 8 ต.เกาะแตว อ.เมือง จ.สงขลา  เปนหมูบานชาวประมงพ้ืนบานแหงหนึ่งใน
จังหวดัสงขลาท่ีมีพื้นที่ชายฝงยาว 151 กิโลเมตร มีชุมชนชาวประมงราว 50 หมูบานในอําเภอตางๆท่ีมี
พื้นที่ติดทะเลและมีชาวประมงอาศัยอยู 6 อําเภอ ไดแก  สทิงพระ  สิงหนคร  เมือง จะนะ และเทพา และ
สวนใหญทําการประมงในเขตชายฝงในระยะ 5 กิโลเมตรหางจากชายฝง   

บานบออิฐมีพืน้ท่ีอาณาเขตทิศใตติดตอกับบานปกและถัดลงไปเปนบานนาทับ ทิศเหนือจรด
บานสามกอง ทิศตะวนัตกจรดทะเลฝงอาวไทย และทิศตะวนัตกติดตอกับบานเกาะแตว มีระยะทางหาง
จากตัวเมืองสงขลาประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณชายฝงทะเลเปนท่ีตั้งอาศัยของชุมชนเปนจํานวนมากท่ี
เรียงรายขนานไปกับชายฝง  มีพื้นทีห่มูบานประมาณ 2,000 กวาไร พืน้ท่ีสวนใหญเปนท่ีดินสาธารณะมี
สภาพเปนทุงหญาเล้ียงสัตวประมาณ 1,000 กวาไร และกลายเปนพื้นท่ีท่ีชาวบานเขาไปอยูอาศัยและทํา
กินมาเปนเวลานานแลว ท่ีดนิสวนนอยท่ีชาวบานเปนเจาของและมีเอกสารสิทธ์ิ   

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%) รายไดเฉล่ียตอคน
ตอป 5,350 บาท1 
 การทําประมงเปนอาชีพหลักของหมูบานท่ีสืบทอดกันมาหลายชวงอายคุน การตั้งบานเรือนราย
เรียงเปนหยอมๆตามชายฝงเปนลักษณะเดนชัดของชุมชนชาวประมงพื้นบาน การยึดครองท่ีดินชายหาด
ชายฝงเปนท่ีอยูอาศัยเพราะชาวบานสวนใหญไมท่ีดินของตนเอง และการอยูใกลชายหาดกเ็ปนความ
สะดวกสบายในการออกทะเลทํามาหากิน บานกับเรือจึงจะอยูใกลกนั เรือทุกลําจะถูกนํามาจอดท้ิงไว
ใกลๆบานของตนเองเม่ือเสร็จส้ินการออกทะเลหาปลาในแตละวัน  ความผูกพันของชาวประมงกับเรือ
และทะเลเปนส่ิงเดียวกันท่ีหลอมรวมกันเปนชีวิตของชาวประมงพ้ืนบานทุกหนทุกแหง  การออกทะเล
ของชาวบานบออิฐก็ไมไดแตกตางไปจากชาวประมงท่ีอ่ืนๆ ท่ีในแตละวันจะตองออกทะเลตั้งแตย่ํารุง
แลวกลับเขาฝงอีกคร้ังในตอนเย็นของวันนัน้ เวลาสวนใหญจึงอยูในทะเล วันท่ีไมออกทะเลคือวนัศุกร
เพราะเปนการละหมาดประกอบพิธีทางศาสนาท่ีมัสยิดสท่ีชาวมุสลิมจะตองมารวมกนั   

เคร่ืองมือหากนิแตละชนดิเปนเคร่ืองมือประมงท่ีใชข้ึนอยูกบัฤดูกาลของสัตวน้ํา  การหากินใน
ทะเลของชาวบานบออิฐสามารถหากินไดตลอดเกือบท้ังป  เคร่ืองมือท่ีใชกันอยูเปนประจําแตละ
ประเภทในชวงตางๆ  เชน อวนลอยปลาทู อวนจมหมึก อวนลอยกุงสามช้ัน  อวนใย กุงแชบวย (อวนช้ัน
เดียว) และอวนปู  
  
ตาราง  ฤดูกาลการทําประมงบานบออิฐ 
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 ฤดูกาลการใชเคร่ืองมือ (เดือน) 

เคร่ืองมือท่ีใช     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12  
อวนลอยปลาทู  
อวนจมหมึก 
อวนลอยกุง 
อวนใย 
อวนจมป ู
ทอดแหปลากระบอก 
ลอบปลาข้ีตัง 
ดักกุงเคย 
เก็บหอยเสียบ 
 
 ปจจุบันหมูบานมีเรือประมง 125 ลํา เปนเรือกอและ 105 ลําและเรือไฟเบอรกลาสขนาดเล็กหา
กินใกลชายฝง 20 ลํา เรือไฟเบอรกลาสนี้เพิ่งจะมีข้ึนมาเม่ือไมนานสําหรับครัวเรือนท่ีตองการลงทุน
คาใชจายนอยในราคาคาเคร่ืองมืออุปกรณท้ังหมดประมาณ 20,000 บาทในขณะท่ีตนทุนคาใชจาย
ท้ังหมดของเรือกอและเปนแสนข้ึนไป   เรือแตละลําของชาวบานท่ีออกทะเลไปวางอวนสวนใหญใช
แรงงานคนลําละ 3 คน (แรงงานสวนใหญท่ีออกทะเลเม่ืออายุ 12-25 ป นั่นคือเร่ิมออกทะเลเมื่อจบ
การศึกษาภาคบังคับ)  เปนเจาของเรือและลูกจาง การจายคาแรงใหเปนเปอรเซ็นตราคาสัตวน้ําท่ีขายได 
คือ รายไดท้ังหมดหกัคาใชจายตนทุนท้ังหมด ท่ีเหลือแบงคร่ึงเปนสองสวน สวนหนึ่งเปนคาเครื่องมือ
อุปกรณใหแกเจาของเรือ ท่ีเหลืออีกสวนจงึเปนคาแรงของลูกจางท้ังหมด (ถาเจาของเรือออกทะเลดวยก็
จะคิดคาแรงสวนแบงในสวนน้ีดวย)  นอกจากน้ี ผูหญิงและแมบานเปนแรงงานท่ีสําคัญของครอบครัว  
การแบงบทบาทหนาท่ีของชาย-หญิงของหมูบานนี้เหน็กนัไดชัดเจน การออกทะเลเปนเร่ืองของผูชาย 
ผูหญิงจะอยูบานดูแลครอบครัวทํางานบาน ชวงท่ีจับปูมาไดมากๆก็จะมีหนาท่ีแกะเนื้อปูขาย  
ความสัมพันธของผูหญิงและครอบครัวกบัเรือกับอาชีพประมงถือไดวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติของผูหญิง
ท่ีนี่อีกดานหน่ึง ท่ีสะทอนใหเหน็วาบทบาทหนาท่ีของผูหญิงและผูชายตองพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  ทุกๆวัน
ในตอนเย็นผูหญิงจะไปรอคอยเรือของสามีท่ีจะเขาฝง ในชวงท่ีรอคอยก็จัดเตรียมอุปกรณท่ีชวยลากชัก
เรือข้ึนฝงใหพรอม และจะออกไปชวยชักลากเรือเขามา การชักลากเรือนี้ยังมองเห็นถึงความสัมพันธท่ีดี
ของชาวประมงดวยกันเองท่ีจะชวยกนัลงแรง ตางชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพึ่งพาอาศัยของคนใน
ชุมชนเปนความสัมพันธแบบเครือญาติแบบดั้งเดิมยังคงใหมองเห็นอยูท่ัวไป   
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ชุมชนกับปญหาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 สภาพชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของบานบออิฐและชุมชนประมงพ้ืนบานท่ีอ่ืนๆ 
สภาพในอดีตคงเหมือนๆกนัคือความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติดวยการดํารงชีพท่ีเรียบงายอยาง
พอมีพอกินตามอัตตภาพ   

บานบออิฐเปนชุมชนเกาแกท่ีตั้งมาเปนเวลานานเกือบสองรอยป (ประมาณ 4 ชวงอายุคน)  เร่ิม
ดวยการอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานบานเรือนของชาวบานจากบานนาทับท่ีเปนหมูบานท่ีอยูถัดออกไปไม
ไกลนัก เขามาจับจองท่ีดินแถวชายหาดเปนท่ีตั้งบานเรือนเร่ิมจาก 7 ครัวเรือน การทําประมงเปนอาชีพ
หลักของชาวบานซ่ึงเคยทํากันมากอนแลวตอนท่ีอยูบานนาทับ ตอมาชุมชนขยายเพ่ิมข้ึนมีคนจากที่ตางๆ
เขามาอยูอาศัยกันมากข้ึนจึงมีการการเลือกต้ังผูใหญบานข้ึนมา (ผูใหญบานคนปจจบัุน คือนายรอหาด 
หมันเจริญ เปนผูใหญบานคนท่ี 6 ของหมูบานและยังเปนแกนนํากลุมอนุรักษฯดวย) และมีการทํานา 
และทําน้ํามันยาง หรือ “ทําข้ีไต” เพราะในชุมชนมีตนยางมาก  สภาพชุมชนในขณะน้ันการประกอบ
อาชีพเปนการทําเพื่อยังชีพเทานั้น มีการแลกเปล่ียนผลผลิตแทนการคาขาย ทําใหเกิดความสัมพนัธท่ีดี
กันระหวางชุมชนชาวทะเลในหมูบานกับชุมชน “ชาวเหนือ” แถวบานดาน บานเกาะแตว (คนใน
หมูบานเรียกหมูบานท่ีอยูบนฝงข้ึนไปเปนคนเหนือท่ีไมไดประกอบอาชีพประมง  สวนใหญทํา
การเกษตรอื่นๆ) สัตวน้ําจากทะเลจะถูกนาํไปแลกเปล่ียนเปนขาว พืชผักผลไม ถาเปนการคาขายสัตวน้ํา
ก็จะขายกันเปนจํานวนนับเปนตัว ยังไมมีการขายแบบช่ังน้ําหนกั ตัวอยางเชน ปลา 100 ตัว ราคา 5 บาท 
กุงก็เชนเดียวกนัขายเปนตัวเปนกอง ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาในสมัยนั้นสัตวน้ํามีจํานวนมากมายเกินความ
ตองการจับ  สวนการจับสัตวน้ํากใ็ชวิธีการท่ีงายๆและทํากันข้ึนมาเอง เคร่ืองมือท่ีใชท่ีทันสมัยท่ีสุดใน
สมัยกอนโนนคือการใชอวน  อวนท่ีใชกนัมาจากภูมิปญญาท่ีชาวบานเรียนรูกนัเอง ข้ันตอนในการทํา
เนื้ออวนก็คือ นั่งเรือ(เปนการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด)ไปซ้ือดายดบิจากตัวเมืองสงขลาท่ีอยูไมไกลนัก 
นํามาทําเปนเนื้ออวนดวยการเอาไขขาวทาบนเสนดายดบิใหท่ัว นําไปตากแดดใหแหงแลวลางออกแลว
ตากแดดอีกคร้ังเพื่อใหเสนดายดิบมีความแข็งตัวเหนียวทนทาน แลวจึงนํามาผูกถักเปนตาอวนเปนผืน
อวนใชจับปลา สัตวน้ําท่ีจับกันไดมากๆมีปลาทู ปลาโคป ปลาอินทรี และปลาดาบ  ชาวบานท่ีใชอวน
มากท่ีสุดแค 7 ผืนเทานั้น กส็ามารถจับปลาจับกุงไดเต็มลําเรือ  ตอจากนั้นมา หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ประมาณเกือบ 50 ปท่ีแลว หลังจากท่ีญ่ีปุนเขามาทําสงครามในเมืองไทย ก็เกดิมีการนําเอาอวนไนลอน
เขามาใชในประเทศไทย ชาวบานท่ีนีเ่หน็วาการทําอวนข้ึนมาใชเองตองยุงยากและใชแรงงานเหนื่อย
และตองการจบัสัตวน้ําใหมากข้ึนดวย จึงเปล่ียนมาใชอวนไนลอนกันตอมาจนถึงทุกวันนี้ จากอวนช้ัน
เดียวมาเปนอวนสามช้ันใชจบักุง ปลา และปู เปนหลักในชวงตอมา และใชเรือท่ีมีเครือ่งยนตและมีขนาด
ใหญข้ึนกวาเดมิ เรือท่ีใชกันในหมูบานเปนเรือกอและท่ีใชกันมากในแถบฝงอาวไทย   

ในสมัยนี้สัตวน้ํายังคงสมบูรณอยูมากเพราะยังไมมีเรืออวนลาก ซ่ึงแตละวนัชาวบานเคยวาง
อวนกุงแชบวยตัวใหญหรือกุงหางแดงท่ีชาวบานเรียกกนั ไดถึง 100-150 กิโลกรัม แตในขณะน้ันราคา
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กุงถูกมาก กิโลกรัมละ 30 บาท เดี๋ยวนี้ราคา กิโลกรัมละ 400-500 บาท    การลดนอยถอยลงของสัตวน้ํา
เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีเรืออวนลากเกิดข้ึนในทะเลหนาหมูบานเมื่อ 25 ป ท่ีแลว ราวป พ.ศ. 2520 เปนเรือมาจาก
ตัวเมืองสงขลาและบานนาทับ  ในปเดยีวกันนั้นก็มีชาวบานในหมูบานบออิฐทําเรืออวนลากเกิดข้ึนมา 
10 ลําจากท่ีเห็นตัวอยางจากบานนาทับ ท่ีสามารถจับกุงตาแฉะไดลําละ 400-500  กิโลกรัมตอคืน  
หลังจากนัน้มา 4 ป ท่ีคนในหมูบานทําอวนลากกันและมีเรืออวนลากเพิ่มข้ึน กุงท่ีเคยจับไดลดลงเทาตัว
จับกันไดแค 200 กิโลกรัมมากท่ีสุด เรืออวนลากของหมูบานจึงไดยกเลิกทํากันไปหมด แลวหนัมาทํา
อวนลอยกุงสามช้ันแทน  ปลาท่ีเคยมีแลวหายไปเลยในตอนท่ีมีเรืออวนลากเขามา เชน ปลาหัวออน ปลา
ปุด ปลามะหยง ปลาดุกกัง ปลาชอนทะเล เปนตน 
 ในป พ.ศ. 2532-2535 ทรัพยากรสัตวน้ําท่ีคนในหมูบานเคยจับไดถึงข้ันวิกฤติ ในชวง2-3 ปนี้ 
ชาวบานออกทะเลจับสัตวน้าํไดไมคุมทุน และในชวงนี้เชนเดยีวกัน มีเรือปนไฟปลากะตักจากจังหวดั
ระยองเขามาในเขตนานน้ําหมูบาน และเปนชวงท่ีมีเรืออวนลากมากท่ีสุด จํานวน 70 ลํา  ในป พ.ศ. 2535 
ชาวบานขายเรือท่ีเคยหากนิกนั เหลือไมถึงคร่ึงหนึ่งจากรอยกวาลําเหลือแค 52 ลํา  ชาวบานท่ีขายเรือ
และเคร่ืองมือหากินหันไปทาํงานรับจางกอสราง และสวนหนึ่งซ้ือและเชารถรับจางหากินในเมือง วยัรุน
ผูหญิงและแมบานทํางานรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานมีหนี้สินกันมากข้ึน การวางงานของ
วัยรุนท่ีเคยออกทะเลได ทําใหเกดิปญหายาเสพติดเกดิข้ึนมาเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูติดยาเสพติดใน
หมูบานมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหชาวบานไมสามารถพนจากภาวะหน้ีสินไปได เนือ่งจาก
ชาวบานมีขอจาํกัดในการประกอบอาชีพ ทะเลคือแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญของชุมชน ถาทะเลไม
สมบูรณสัตวน้ํานอยลงอาชีพประมงก็ตองหมดไป  ในขณะท่ีพวกเขาไมมีทางเลือกอาชีพอ่ืนท่ีดีกวานี้
เพราะวาชาวบานสวนใหญประมาณ 95% ไมมีท่ีดนิทํากินเปนของตนเอง อาชีพทางเลือกการ
เกษตรกรรมจงึไมสามารถทําได นอกจากการเปนแรงงานรับจางในภาคอุตสาหกรรมเปนหลักเทานั้น 
 ผลกระทบท่ีนบัวารุนแรงท่ีสุดของชาวประมงก็คือ เคร่ืองมือประมงถูกทําลายจากอวนลากท่ี
ลากพาหายไป หรือท่ีเสียหายฉีกขาดกต็องซอมแซมอยูบอยคร้ัง รายไดจากการออกทะเลสวนหนึง่หรือ
คร่ึงหนึ่งตองนํามาใชในการซ้ืออวนใหมๆ   การศึกษาขอมูลของโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก3 
ของหมูบานบออิฐ ในป พ.ศ. 2539 พบวา จากการเก็บขอมูลของเรือประมงจํานวน 31 ลํา เปนคาใชจาย
ท่ีตองลงทุนสูงท้ังคาเรือ คาเคร่ืองยนต และคาอุปกรณจบัสัตวน้ํา ใชเงินลงทุนท้ังหมด 2,550,000 บาท 
เฉล่ียแลวตองใชเงินลงทุนลําละ 82,258 บาท เปนเงินจํานวนมากเหลานี้ ชาวบานจําเปนตองหยบิยืมมา
จากเถาแกหรือแพปลาท่ีรับซ้ือสัตวน้ําในหมูบานและญาติพี่นองบางเล็กนอย ชาวประมงสวนใหญจึงมี
หนี้สินเกือบ 100%  หนี้สินสวนใหญของพวกเขาอยูในชวง 30,000 – 40,000 บาท  รายไดในขณะนั้นอยู
ในชวง 80-200 บาท/วัน/ราย  ขณะท่ีรายจายอยูในชวง 80-120 บาท/วัน และใน 1 ปท่ีสามารถออกทะเล
จับสัตวน้ําไดมากเพียง 4-6 เดือน รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป 20,000 – 36,000 บาท ขณะท่ีรายจายตอ
ป 36,000 บาทเปนอยางนอย และปญหาของชาวประมงในขณะนั้นท่ีสรุปได คือ  
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1) ปญหาเรืออวนลากเขาลากในเขตชายฝง ทําลายเคร่ืองมืออวน ไซ ของชาวบาน 
2) สัตวน้ําลดนอยลง 
3) ราคาสัตวน้ําตกตํ่ามาก 
4) หาลูกเรือยากเพราะรายไดจากประมงนอยตองไปหางานอ่ืนทํา 
5) โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงทะเล 
6) น้ําเสียจากคราบน้ํามันเรือขนาดใหญขนสงสินคาท่ีปลอยท้ิงทะเล 
7) เรือเล็กออกหากินไกลฝงไมได 

 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรของหมูบาน 
 กอนหนานี้มา 15 ปท่ีหมูบานประสบปญหาภาวะวิกฤติการเส่ือมโทรมของสัตวน้ํา ชาวบานใน
หมูบานมองเห็นปญหาชัดเจนข้ึน รูและเขาใจถึงท่ีมาสาเหตุของปญหาวาเกิดข้ึนมาจากการทําประมงท่ีมี
เคร่ืองมือทําลายกันมากเกินไป ไมวาจะเปนอวนลากและเรือปนไฟปลากะตัก ท่ีมองเห็นกนัวาเปน
ปญหาตัวสําคัญท่ีจะตองชวยกันแกไข แตก็ยังไมรูวาจะแกปญหากันดวยวิธีการใด  ผูใหญบานและ
ตัวแทนชาวบานกลุมหนึ่งไดปรึกษาหารือกบัประมงอําเภอในขณะน้ันเพื่อขอความคิดเห็นและใหชวย
แกปญหา  แตก็ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆรวมกัน 
 ป พ.ศ. 2536 มีเจาหนาท่ีเอ็นจีโอจากโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็กจังหวดัสงขลาเขา
มาพูดคุยกับชาวบาน มีการนําเอาวีดีโอการทําปะการังเทียมของบานกรงอิตําฉายใหชาวบานดูกนั แต
ชาวบานกย็ังไมเช่ือวาจะแกปญหาได 
 ป พ.ศ. 2537 ประมงอําเภอเมืองพาตัวแทนชาวบานไปประชุมท่ีจังหวัดชุมพร เร่ืองเกี่ยวกับการ
เดินเรือ  ตัวแทนชาวบานท่ีไปไดรูจักกับชาวบานท่ีเทพาท่ีเคยทําปะการังเทียมอยูแลว และไดพูดคุยกัน
ถึงเร่ืองการอนุรักษทะเล  หลังจากนัน้มา ผูใหญบานนายรอหาด หมันเจริญ ประสานงานกับประมง
อําเภอใหชวยเหลือการทําซ้ังหรือปะการังเทียม แตทางประมงอําเภอเสนอวา พืน้ท่ีทะเลหนาบานบออิฐ
เปนเขตทหารเรือ ไมสามารถวางปะการังเทียมแบบของกรมประมงได แตก็ไดแนะนําใหชาวบานทํา
ปะการังเทียมหรือซ้ังแบบชาวบาน และจะไปชวยประสานงานกับทางโครงการพัฒนาชุมชนประมง
ขนาดเล็กจังหวัดสงขลาให   

ปลายป พ.ศ.2537 เอ็นจีโอโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็กจงัหวัดสงขลาเขามารวมคิด
กับชาวบาน และมีขอตกลงรวมกันของชาวบานวาจะทําปะการังเทียมกนัข้ึน  ขอเสนอของเอ็นจีโอก็คือ
ใหชาวบานชวยกันสมทบทุนสวนหนึ่ง คือถาชุมชนสมทบทุนไดเทาไหร ทางโครงการฯจะชวยเหลือ
เงิน 2 เทาของชาวบาน  ชาวบานเร่ียไรเงินบริจาคกันมาไดเปนเงิน 13,000 บาท ท่ีมาจากขอตกลงกนัวา 
ชาวบานท่ัวไปบริจาคคนละ 50-100 บาท คนท่ีทําประมงมีเรือของตนเองคนละ 200 บาท และเถาแกคน
กลางท่ีรับซ้ือสัตวน้ํารายละ 500 บาท  สวนทางโครงการฯไดสมทบทุนมาให 20,000 บาท และไดรับ
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การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งท่ีขอทางศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
เปนเงินอีก 50,000 บาท รวมเปนเงิน 83,000 บาท จัดทําปะการังเทียมพืน้บานหรือท่ีชาวบานท่ีนีเ่รียกกัน
วา “อูหยํา” รูปแบบดาวเทียมเปนการเอาตัวอยางการทํามาจากบานกรงอิตํา จํานวน 1,200 ลูก และ
รูปแบบทอซิเมนตหรือท่ีชาวบานเรียกแบบ “ปลองบอ” 200 ลูก โดยชาวบานทําโครงการเสนอการ
สนับสนุนจากโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงและพืน้ท่ีลุมน้ําภาคใต ทุนสนบัสนุนจากเดน็เซ็ด 
(DANCED) เปนเงิน 30,000 บาท วางพรอมกันในเขตหางจากชายฝง 3,000 เมตร โดยการจดัวางใน
ตําแหนงตางๆน้ันทางประมงไดประสานงานหนวยงานทหารเรือท่ีเปนผูรับผิดชอบในพื้นท่ีมากําหนด
จุดตําแหนงในการวางให เพือ่ใหเปนตําแหนงท่ีปลอดเขตซอมรบของทหารเรือ จึงเปนการวางปะการัง
เทียมเกดิข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ.2539  

ป พ.ศ.2541 นอกจากกิจกรรมการวางปะการังเทียมของหมูบานท่ีถือวาเปนงานหลักของชุมชน
ท่ีพยายามแกปญหาตัวการทําลายสัตวน้ําคือเรืออวนลากและเรือปนไฟปลากะตักและเปนการฟนฟพูนัธุ
สัตวน้ําใหเพิ่มข้ึนแลวนัน้  การทํางานของกลุมแกนนาํท่ีตองการขยายฐานชาวบานและตองการใหเกิด
การทํางานการมีสวนรวมของชาวบานในการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหมากข้ึน จึงมีการทํากลุม
ออมทรัพยของหมูบานเกดิข้ึนในป พ.ศ.2541  ปจจุบันมีสมาชิก145 คน มีเงินทุนหมุนเวยีนกวา 200,000 
บาท 

และปลายป 2543  ทางกรมประมงไดอนมัุติงบประมาณ 3 ลานบาทเพื่อจัดทําปะการังเทียมของ
บานบออิฐเปนแบบแทงซีเมนต จํานวน 750 แทง  และปะการังเทียมทอซีเมนตแบบเดิมของชาวบานท่ี
ของบประมาณจากโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต อีก 30,000 บาท เปนคร้ังท่ีสอง จํานวน
อีก 200 ลูก วางไปพรอมกนักับของกรมประมงในบริเวณเดิมอักเชนกัน และการวางปะการังเทียมคร้ังนี้
ทางประมงอําเภอไดมีการปลอยพันธุสัตวน้ําไปดวย 3 ลานตัว 

ปจจุบันนี้ การทํางานของกลุมแกนนําหมูบานที่อยูดวยกันเกือบสิบคน ท่ียังคงเปนตัวหลักใน
การทํางานในพ้ืนที่ การศกึษาดูงานพืน้ท่ีท่ีมีความเขมขนในการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ีตางๆ และการ
ประสานงานกับขางนอกกับการเขารวมกิจกรรมตางๆของโครงการการจัดการทรัพยากรชายฝงภาคใต 
บทบาทหนาท่ีอีกอยางหนึ่งของผูนําหมูบานบออิฐนอกจากกิจกรรมหลักคืองานอนุรักษฟนฟูสัตวน้ํา
แลว กิจกรรมการเขารวมผลักดันแกปญหาในระดับนโยบายในกรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงท่ีผานมา ท่ี
ชุมชนเขาไปมีสวนรวมดวยก็คือ การเขารวมชุมนุมประทวงรัฐบาลใหยกเลิกการทําประมงดวยเรือปน
ไฟปลากะตัก ในป พ.ศ.2542 และกรณีปญหาลาสุดก็คือเปนแนวรวมในการตอตานโครงการทอกาซ
ไทย-มาเลเซีย  รวมท้ังกรณีปญหาทางนโยบายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการประมงของชาวประมงพ้ืนบานท่ี
หมูบานทํางานรวมกับสมาพันธชาวประมงพ้ืนบานภาคใต  การเขารวมชุมนุมประทวงกรณโีรงงาน
อุตสาหกรรมในสงขลาปลอยนําเสียลงทะเล เม่ือป พ.ศ.2538  เหลานี้เปนตน แตอยางไรก็ตามบทบาท
หนาท่ีหรือกจิกรรมของชุมชนท่ีทํากันมากย็ังไมสามารถแกปญหาการทําลายสัตวน้ําของเรืออวนลากใน
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เขตหวงหามท่ีชาวบานตองการใหหมดไปได เพราะทะเลหนาบานก็ยังคงมีการลักลอบเขามาทําอวนลาก 
ซ่ึงปจจุบันนี้พบวามีเรืออวนลากคานถาง 10 ลําท่ีเขามาลากกุงโดยเฉพาะ ยังคงเขามาลากอวนในแนว
ปะการังเทียมของหมูบานอยูบอยคร้ัง  
 
ปะการังเทียม : บานหลังใหมของสัตวทะเล 

นับถอยหลังไปจากวนันี้เม่ือ 20 ปท่ีแลว ทองทะเลไทยไมวาจะเปนบริเวณอาวไทยหรือฝงอันดา
มัน ลวนเคยเปนบริเวณท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรพัยากรสัตวน้ํานานาชนิด “สินในน้ํา” อันมากมาย
เหลานี้ท่ีทําใหประเทศไทยมีช่ือเสียงในดานการประมงติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศท่ีมีผลผลิต
ทางการประมงสูงท่ีสุดในโลกมาแลว และทํารายไดใหแกประเทศชาติมากทีเดยีว เม่ือมีทรัพยากรสัตว
น้ํามากกย็ิ่งตักตวงกันมาก ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การประมงของไทยมีการพัฒนามากข้ึนโดย
การใชเคร่ืองมือประมงทันสมัย ใชเรืออวนลาก เรืออวนรุน อวนลอมจับปลา และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ซ่ึง
สามารถกวาดจับปลาไดทีละมากๆ แตการเก็บเกีย่วทรัพยากรสัตวน้าํดวยวิธีการเหลานี้เปนการทําลาย
ทรัพยากรที่มากเกินกวาธรรมชาติจะผลิตข้ึนมาทดแทนใหทัน และท่ีสําคัญก็คือ การประมงพาณชิยท่ี
ทันสมัยเหลานี้ไดใชเคร่ืองมือทําการประมงใน “แนวปะการังธรรมชาติ” ท่ีบริเวณชายฝงซ่ึงเปนท่ีอยู
อาศัย แหลงหลบภัย และแหลงอาหารของสัตวน้ําหลายชนิด และทําลายแหลงปะการังธรรมชาติลดลง
ไป  ผลท่ีตามมาก็คือ ปริมาณสัตวน้าํลดลงเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้นกัทองเท่ียว โรงงาน
อุตสาหกรรม เหมืองแรกมี็สวนในการสรางปญหาเชนกัน โดยท้ิงส่ิงปฏิกูลและสารเคมีลงสูทองทะเล
โดยไมรับผิดชอบ ทําใหปะการังซ่ึงเปนสัตวทะเลชนดิหนึ่ง รวมท้ังสัตวน้ําวยัออนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
ชายฝงไมสามารถเจริญเติบโต และตายไป จึงสงผลใหสัตวน้ําลดลงเร็วยิง่ข้ึน 

เม่ือระบบนิเวศนชายฝงถูกทําลายลงไปอยางยากท่ีจะฟนคืนไดในเร็ววัน จึงมีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตของชาวประมงพื้นบานท่ีใชเคร่ืองมือทําการประมงขนาดเล็กและไมทําลายระบบนิเวศนใตทอง
ทะเล ความเดือดรอนของชาวบานเพราะปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดนั้นลดนอยลงไมเพียงพอแกการยังชีพ   
กรมประมงจึงหาวิธีการแกปญหาโดยการสราง “ท่ีอยูอาศัยใหสัตวทะเล” หรือปะการังเทียมนั่นเองเพ่ือ
ดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาอาศัย และใชเปนแหลงเพาะพันธุชดเชยแนวปะการังธรรมชาติท่ีถูกทําลายไป เพื่อ
ชวยฟนฟูสภาพความเปนอยูของชาวประมงพ้ืนบาน และเปนท่ีคาดหวังวา ปะการังเทียมเหลานีจ้ะ
กอใหเกิดการสรางตัวของปะการังธรรมชาติข้ึนมาใหมในอนาคต 
 

กําเนิดปะการังเทียม  
 
 แนวความคดิ2 ในการสรางปะการังเทียม เร่ิมในประเทศญ่ีปุนเม่ือ 200 ปท่ีผานมา โดย
ชาวประมงสังเกตเห็นวาปริมาณผลผลิตทางการประมงจะสูงข้ึนมากในบริเวณท่ีมีซากเรือจมอยู ตอมา
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ในป พ.ศ. 2338 ชาวประมงไดทดลองสรางโครงไมขนาดใหญ และนํากิ่งไมเล็กๆมาผูกติดไวพวง
น้ําหนกัดวยถุงทราย แลวนําไปท้ิงในทะเลท่ีระดับความลึกประมาณ 38 เมตร พบวาปริมาณสัตวน้าํท่ีได
จากทะเลรอบๆโครงไมนี้จะสูงกวาในบริเวณท่ีมีเรืออับปาง ทําใหมีการนําเอาโครงสรางเหลานี้ไปท้ิงใน
ทะเลกันมากข้ึน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมมีการสรางปะการังเทียม เม่ือป พ.ศ. 2403 โดยชาวประมงสังเกตวา
บริเวณท่ีมีซากตนไมทับถมกันอยูใตน้ําและมีเพรียงเจริญเติบโตอยูจะมีปริมาณสัตวน้าํท่ีจับไดมาก 
ตอมาชาวประมงในรัฐนวิยอรกจึงไดรวมกนัสรางปะการังเทียมข้ึน  โดยใชถังไมท่ีบรรจุดวยคอนกรีต
และหลังจากนัน้ก็มีการนําเอาวัสดุตางๆมาประกอบเปนปะการังเทียมกันมากข้ึน เชน ใชเรือ หรือ
รถยนตเกาๆท่ีเอาเคร่ืองยนตออกแลวเทปนูลงไป และนําไปวางไวบริเวณชายฝงของสหรัฐ ทําให
ชาวประมงสามารถเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําไดมากข้ึนและประหยดัคาใชจายตางๆ เชน คาเช้ือเพลิง คาอาหาร 
และสามารถทําการประมงไดเพียงพอบริเวณท่ีหางจากชายฝงไมมากนัก นอกจากนีย้ังมีการนําเอา
ปะการังเทียมมาใชกับการประมงน้ําจืดดวย 

ปะการังเทียม จึงเปนส่ิงประดิษฐจากฝมือมนุษยท่ีตองการฟนฟูสภาพธรรมชาติและผลผลิต
ทางการประมง แมวาแนวคิดในการสรางปะการังเทียมจะเกดิข้ึนมาเปนเวลาหลายรอยปแลว แตก็เพิ่งจะ
มีการประยกุตและสรางเปนรูปแบบตางๆใชกันอยางแพรหลายเม่ือประมาณ 15-20 ปท่ีผานมานี่เอง  
โดยในยุคแรกๆนั้นปะการังเทียมจะทําจากวัสดุตางๆท่ีหางาย เชน ตนมะพราว กิ่งไม  ไมไผ หรือซาก
เรือซากรถเกาๆ ในยุคตอมาก็เร่ิมมีการคิดคนนําเอาวัสดุเหลือใช เชน ยางรถยนตเกาทําปะการังเทียม
รูปแบบตางๆ บรรดาประเทศท่ีพัฒนาแลวมีการศึกษาหารูปแบบใหม โดยใชบล็อกซิเมนตหรือคอนกรีต
เสริมเหล็กและไฟเบอรกลาสมาทําปะการังเทียมกนัมากข้ึน เพื่อใหไดปะการังเทียมท่ีมีความคงทนถาวร
กวารูปแบบเดิม สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีโครงการจัดสรางแนวปะการังเทียมข้ึนในป พ.ศ.2521 โดย
กรมประมงเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการจัดสราง และนําไปวางในบริเวณชายฝงทะเลจังหวดั
ระยองเปนแหงแรก หลังจากนั้นไดมีการจัดสรางเพิ่มข้ึนในพืน้ท่ีชายฝงทะเล ไดแก สงขลา เพชรบุรี 
ชลบุรี จันทบุรี ปตตานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสตูล โดยใชวัสดุพวกยางรถยนต บล็อกคอนกรีต 
ทอคอนกรีต ทอเหล็ก และไมไผมาประกอบเปนปะการังเทียมรูปแบบตางๆ 
 
“อูหยํา” การอนุรักษสัตวน้ําของชาวบานบออิฐ 
 “อูหยํา” เปนภาษาเรียกพื้นบานของชาวไทยมุสลิมทางแถบสงขลา-ปตตานี ท่ีใชพูดแทนคําวา 
“ปะการังเทียม” หรือ “ซ้ัง”ท่ีชาวบานเรียกกัน เชนท่ีนราธิวาสและท่ีอ่ืนๆท่ัวไป การจัดการทรัพยากรใน
ลักษณะการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรของชาวบานบออิฐ กิจกรรมการทําปะการังเทียมพื้นบานหรืออูหยํา 
ถือเปนกิจกรรมหลักของชุมชนแหงนี้  การทําอูหยําของชาวบานท่ีนี่ชาวบานไมไดคิดคนข้ึนมาเอง แต
เกิดจากการนําเอาตัวอยางท่ีทํากันในหมูบานขางเคียงจากบานปากบางเทพา บานสะกอม บานนาเสมียน 
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บานสวนกง และบานกรงอิตําท่ีเคยมีการทํามากอนหนานี้แลว และเกิดผลดีตามมาในส่ิงชุมชนตองการ
คือ  เพ่ือปองกันการเขามาลากอวนของเรืออวนลาก อวนรุนในเขตชายฝง และเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ
สัตวน้ําเพื่อใหสัตวน้ําฟนคืนมา และเปาหมายในการทํางานอีกอยางหนึ่งก็คือ การทําอูหยําของชุมชน
เปนกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกัน ท่ีเปนโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการรวมกัน
พูดคุยเรียนรูปญหาและหาทางแกปญหาของชุมชนและทํางานดวยกันในระยะตอมา  
 การทําอูหยําของบานบออิฐเกิดข้ึนมาจากการเรียนรูจากท่ีอ่ืน รูปแบบของอูหยําท่ีชาวบาน
ตองการทําในคร้ังแรกคือ มีลักษณะคลายดาวเทียมซ่ึงนํามาจากรูปแบบท่ีทางจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีอาว
ทาชนะทํากันมากอนในป พ.ศ. 2537 วัตถุประสงคหลักคือปองกันอวนรุนอวนลาก แลวทางบานกรงอิ
ตําไปศึกษาดูงานท่ีนี้แลวนํามาใชท่ีบานตัวเองและทางบานบออิฐนํามาเปนแบบอยางตอมา  ความต้ังใจ
ของชุมชนบออิฐในเบ้ืองตนท่ีตองการแกปญหาการทําลายสัตวน้ําของเรืออวนลากในเขตหนาหมูบาน 
เกิดผลสําเร็จท่ีชาวบานมีความพอใจเปนอยางมากท่ีอูหยําดาวเทียมสามารถปองกันการลากอวนของ
อวนลากไดเกือบรอยเปอรเซ็นตในชวงท่ีมีการทิ้งวางเปนเวลาเกือบปท่ีเรืออวนลากไมเขามา  เพราะเม่ือ
ลากอวนติดอูหยําแลวจะทําใหอวนฉีกขาด และเปนอุปสรรคในการลากคอนขางมาก 
 อูหยําดาวเทียม เปนรูปแบบท่ีทํามาจากการใชกระสอบปุยใสปูนผสมทรายหินทําเปนซีเมนตเท
ในกระสอบแลวเสียบดวยเหล็กยาวท้ังดานบนและดานขาง ชาวบานทํากันมาได 1,200 ลูก และเปนอูห
ยําแบบปลองบอท่ีซ้ือมาอีก 200 ลูก การวางอูหยําดาวเทียมในทะเล วางกันเปนหยอมๆละ 100 ลูก และ
วางปลองบอตรงกลาง หยอมละ 20 ลูก วางสลับกันไปเปนแนวยาวขนานไปกับชายฝงทะเลเปน
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตรงตําแหนงวางกําหนดจุดเร่ิมตนจากชายฝงทะเลออกไปในเขตแนวต้ัง 3 
กิโลเมตร  จุดแรกท่ีวางในระยะ 2.5 กิโลเมตร 1 จุด และท่ีจุด 3กิโลเมตรอีกหนึ่งจุด วางอยางนี้ทุกระยะ
จนขนานเปนแนวนอนกับชายฝงเปนระยะทาง 5 กิโลเมตร     

ความรวมมือของชุมชน   กระบวนการทําเร่ิมตนดวยการวางแผนปรึกษาหารือกนัแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบในการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ กําหนดชวงเวลาในการวาง  การประสานงานวางแผน
กําหนดจุดสถานท่ีท่ีจะวางกบัสวนราชการ และการจดัทําอูหยําข้ึนมาดวยความรวมมือของชาวบานมา
ชวยกันทํา โดยแกนนําชาวบานจะเปนตัวหลักในการทํางาน  การทําอูหยําสวนใหญคนท่ีเขามารวมทํา
เปนเปนชาวประมงและมีชาวบานท่ัวไปมารวมดวย  ฝายแมบานก็จัดหาอาหารเคร่ืองด่ืมมาบริการ
 เปนการลงแรงชวยกันทํางาน   

การนําอูหยําท่ีทําเสร็จแลวไปท้ิงในทะเลกเ็ปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีทําใหเกดิความรวมมือของ
ชาวบานอีกคร้ังหนึ่งในการจดัเตรียมอูหยําขนข้ึนเรือและชวยกันนําไปทิ้งในทะเลตามตําแหนงท่ีกาํหนด 
แตละจุดทําเปนเคร่ืองหมายดวยการทําเปนทุนทางมะพราวผูกติดกับแทงอูหยําท่ีวางท้ิงเปนกอง เพื่อให
ชาวบานกนัเองรูวาตําแหนงตรงนี้มีอูหยํา  การวางอูหยําเปนแนวเขตเอาไวทําใหชาวบานมีความรูสึกวา
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พวกตนเปนเจาของแนวเขตทะเลหนาบานของตนเองมากข้ึน ความรูสึกรวมของชุมชนในการดูแลรักษา
แนวเขตอูหยําจึงเปนเร่ืองของชุมชนไปโดยปริยาย    

ในวนัท่ี 26 กันยายน 2539 เปนวันสําคัญของหมูบานการวางอหูยําคร้ังแรกของบานบออิฐ
เกิดข้ึนดวยความรวมมือของหลายฝาย มีผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต 
มาใหเกยีรติเปนประธานในการเปดงานกจิกรรมอนุรักษและฟนฟูสัตวน้ําบานบออิฐ และมีขาราชการ
จังหวดัและอําเภอมารวมงาน ท่ีสําคัญคือความพรอมเพรียงของชาวบานท่ีมารวมงานอยางเปนทางการ
ของหมูบานครั้งนี้  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความรูสึกท่ีดีของชาวบานท่ีมองเห็นความรวมมือของสวนราชการ 
มองเห็นความสามัคคีท่ีดีของชุมชน และมองเห็นแนวทางขางหนาท่ีจะจัดการกับทรัพยากรในทะเลหนา
บานของตนท่ีมองเห็นเปนรูปเปนรางข้ึนมา  และหลังจากนั้นตอมาการวางอูหยําของหมูบานเกือบถือได
วาเปนกิจกรรมหลักของชุมชน ท่ีไดทํากนัมาอยางตอเนื่องอีกคร้ังในป พ.ศ.2543 แตการจดัการคร้ังนี้
เนนรูปแบบอูหยําท่ีงายและสะดวกรวดเร็ว คือเปนทอซีเมนตสําเร็จรูปท่ีซ้ือมาแลววางไดเลย วางท้ิงใน
บริเวณเดิมเม่ือของเกาสูญหายจมดนิไปบางแลว   

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเม่ือมีอูหยําในทะเล   การใชอูหยําหรือปะการังเทียมทดแทนปะการังธรรมชาติเปน
หนทางแกไขปญหาการลดนอยลงของสัตวน้ํา ซ่ึงก็ไมใชเปนการแกปญหาท่ีตนเหตุ เพราะวาอูหยําเปน
แครูปแบบการอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําอีกแบบหนึ่งท่ีชาวประมงคิดวาเปนรูปแบบท่ีสามารถเกิดประโยชน
ไดรวดเร็วในการฟนคืนมาของสัตวน้ํา และยิ่งถาสามารถปองกันการทําลายของเรืออวนลากอวนรุนไดดี
ก็จะยิ่งเกิดผลทวีมากข้ึน ท้ังในเร่ืองการปลอดเขตการทําลายสัตวน้ํา และในขณะเดียวกันเปนแหลงท่ีอยู
อาศัยของสัตวน้ําและพื้นท่ีหากินของชาวบาน ความคาดหวังของชาวบานบออิฐเร่ิมเห็นผลเปนจริงข้ึน
หลังจากท่ีไดวางอูหยํา เม่ือในป พ.ศ.2539 หลังจากนั้นมาเกือบป ความสมบูรณของสัตวน้ําเร่ิมขยายเพิ่ม
มากข้ึนท้ังชนิดและจํานวน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีบอกวาเปนผลดีของอูหยําทําใหชาวบานบออิฐมีความหวังและ
ม่ันใจวาเปนวิธีการอนุรักษท่ีไดผลตอชุมชนมากในดานการทํามาหากิน เหตุผลตัวบงช้ีท่ีบอกวาอูหยํามี
ประโยชนท่ีนอกเหนือจากความสมบูรณของสัตวน้ํานั้นแลว ก็คือ  

(1) หลังจากป พ.ศ. 2539 เปนตนมาจนถึงเดี๋ยวนี้ อาชีพออกทะเลทําประมงของชาวบานท่ี
เคยลดลงจนเหลือ 52 ลํา เพิ่มข้ึนเปน 152 ลํา  แรงงานในเรือเพ่ิมข้ึนมาจากคนท่ีเคยขายเรือไปซ้ือหรือเชา
รถรับจาง เลิกอาชีพรับจางรถโดยสาร รับจางกอสราง กลับมาออกทะเลเชนเดิม เดี๋ยวนี้มีแรงงานคนทํา
ประมงเกือบ 400 คน คนท่ีสามารถซ้ือเรือสรางเคร่ืองมือเปนเจาของดวยตัวเองกลับมาทํากันตอ คนท่ีไม
มีเงินลงทุนก็มาเปนแรงงานรับจางเปนลูกเรือ ความสุขของชาวประมงท่ีฝากไวกับทะเลกลับคืนมา
เหมือนเดิม เพราะวาสัตวน้ําบางชนิดท่ีเปนปลาอินทรี ปลาจวด ปลากระเบนและปลากด ท่ีเกือบสูญ
หายไปกลับมามีใหเห็น อีกทั้งลูกหลานยังไดเห็นไดรูจักปลาโลมาท่ีเขามาเปนชวงๆเปนหยอมๆ 

(2) ในแตละวันชาวบานออกทะเลไปแถวใกลๆท่ีท่ีมีอูหยําวางอยูเพื่อวางอวนกุง อวนปู 
อวนหมึก และวางไซ เปนหลัก ชาวบานสวนใหญจะเปนท่ีรูกันวาบริเวณแถวนี้สัตวน้ําจะชุกชุม   
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ถึงแมวาพื้นท่ีบริเวณของอูหยําจะมีไมมากพอเพียงกับจํานวนเรือหากินของชาวบานท่ีเพิ่มข้ึน แตโดยวิถี
ชุมชนและวิธีการทําประมงของชาวประมงพื้นบานท่ีมีขอจํากัดของเคร่ืองมือและอุปกรณจับสัตวน้ําท่ี
เลือกจับเฉพาะสัตวน้ําวัยโตที่ไดขนาด และจับไดไมมากแบบทําลายเหมือนเรืออวนลากอวนรุน จึงทํา
ใหแหลงทําการประมงในแถบนี้ของชุมชนเปนการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําท่ีเปนการแบงปนแบงสรร
ผลประโยชนอยางท่ัวถึงแกชาวบานดวยกันในชุมชนตนเอง และไมมีความขัดแยงเกิดข้ึน 

(3) ส่ิงท่ีเปนความภูมิใจและความรูสึกม่ันคงในการทําประมงของชาวบานบออิฐ ส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดก็คือ การออกทะเลไดและจับปลาไดมากๆ มีรายไดมากพอตอการยังชีพ รายไดท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือ
สัตวน้ําท่ีจับไดมากกวาเม่ือกอน ในป พ.ศ.2539 รายไดท่ีชาวบานเคยไดเฉล่ียเม่ือหักคาใชจายแลวในชวง 
80-120 บาทตอวันตอลํา เดี๋ยวนี้รายไดท่ีพวกเขาไดประเมินกันวาไดมากกวาเดิม 2 เทาตัวเม่ือหัก
คาใชจายแลวท่ีเจาของเรือไดประมาณ 200-400 บาทตอวัน  

(4) องคความรูท่ีไดจากการเรียนรูในกระบวนการทํางานเพื่อชุมชนในการจัดการการ
อนุรักษทรัพยากรของกลุมแกนนําหมูบานเปนคุณประโยชนท่ีเกิดข้ึนท่ีไมสามารถตีเปนมูลคาหรือราคา
ได ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางกลุมแกนนํา (ปจจุบันนี้มีราว 
10 คนท่ีเปนกลไกเคล่ือนไหวความคิดและการทํางาน) กับชุมชนในหมูบาน หมูบานขางเคียง และ
องคกรภายนอกตางๆท่ีเขาไปสัมพันธกับพวกเขาและท่ีพวกเขากันเองออกมาสัมพันธดวย ตัวอยางเชน 
หนวยงานราชการเจาหนาท่ีประมง องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรชาวบานดวยกัน กลุมคนเหลานี้ทํา
ใหเกิดแนวทางทิศทางท่ีเกิดความสัมพันธในการสนับสนุนการทํางานขางหนาตอไปได และท่ีผานมาก็
เคยเกิดรูปธรรมความรวมมือท่ีดีมาบางแลว โดยเฉพาะในสวนของราชการในการอนุมัติชวยเหลือ
งบประมาณท่ีชาวบานขอใหมีการจัดสรรงบประมาณปะการังเทียมของรัฐใหแกชุมชน  หรือการ
เคล่ือนไหวการตอสูรวมกับองคกรชุมชนอ่ืนๆท่ีเปนปญหารวมของชาวประมงพื้นบาน ซ่ึงก็ถือวาเปน
การพัฒนายกระดับองคความรูและการทํางานของกลุมแกนนําใหเขมแข็งข้ึน   

บทเรียนอูหยําท่ีชุมชนทบทวน ส่ิงท่ีแกนนําชาวบานยังคงเคลื่อนไหวในชุมชนในประเด็น
ปญหาเร่ืองการจัดการทะเลโดยชุมชน ยังเปนเร่ืองสําคัญท่ีหมูบานคิดหาหนทางที่จะแกปญหาใหหมด
ลงไป ไมวาจะเปนปญหาท่ียังคงมีอยูเร่ืองอวนลาก ถึงแมวาจํานวนจะลดนอยลงไปบางแตก็ยังมีอยูท่ี
ชอบเขามาลากอวนแถวอูหยํา และปญหาเรือปนไฟปลากะตักท่ียังเปนปญหาเชนเดียวกัน  

กิจกรรมการวางอูหยําหรือปะการังเทียมพืน้บานของหมูบาน บทเรียนท่ีเกดิข้ึนทําใหชาวบาน
ไดเรียนรูวาอูหยําแบบดาวเทียมท่ีคิดกนัวาเปนรูปแบบการปองกันการเขามาลากอวนของอวนลากไม
สามารถแกปญหาไดในระยะยาว หรือแมวาจะเปนอูหยาํแบบอ่ืนๆ กต็ามเพราะวาอูหยํามีขอจํากัดหลาย
อยางท่ีเกิดข้ึนคือ ในระยะปแรกสามารถปองกันเรืออวนลากไดจริง เรืออวนลากจะไมกลาเขามาในแนว
เขตน้ีเพราะกลัววาอวนจะติดอูหยําและเกดิความเสียหาย ตอมาการเรียนรูของอวนลากคิดหาหนทางท่ี
ลากอวกแบบหลีกเล่ียงไมใหเกิดภยักับตน  แตกย็ังเขามาลากเปนคร้ังคราวในชวงท่ีมีสัตวน้ํามากๆ เชน 
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ชวงท่ีมีกุงมากๆในแถวอูหยํา อวนลากรูวาชวงไหนสัตวน้ํามีมากก็เขามาลากเกือบหมด จนชาวบานหา
กินกันไมคอยไดในชวงนัน้  หรือแมกระท่ังเม่ืออูหยําท่ีวางไวเปนเวลานานหลายปจะจมพ้ืนดนิหรือ
เส่ือมสภาพผุพังลงก็ไมสามารถปองกันไดเหมือนเดมิ  บทเรียนนีทํ้าใหชาวบานคิดหาทางแกปญหา
แบบเดิมอีกกคื็อ วางอูหยําเพิ่มเติมในท่ีเดมิแตเปล่ียนมาเปนแบบทอซีเมนตหรือปลองบอ เพราะสะดวก
รวดเร็วในการจัดการ และอีกอยางหน่ึงก็คือการคาดหวังในเปาหมายท่ีตองการแกปญหาอวนลากเปน
เปาหมายหลักก็ลดความคาดหวังลง เพราะรูแลววาปะการังเทียมไมสามารถแกปญหาการทําลายสัตวน้ํา
ของอวกลากใหหมดไปได แตการวางอูหยํากย็ังเปนส่ิงท่ีดีท่ียังคงมีประโยชนตอการฟนฟูของสัตวน้ํา
และเปนแหลงหากินของชุมชน ดังนั้นหมูบานจึงยังคงถือวากิจกรรมนีย้ังมีความสําคัญ   การเรียนรูตรงน้ี
ของกลุมแกนนําพบวาการแกปญหาท่ีตนเหตุก็คือตองบังคับใชกฎหมายหามเรืออวนลากเขามาในเขตน้ี
เปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด การรวมกับสมาพันธชาวประมงพืน้บานในการเคล่ือนไหวผลักดันแกปญหาในเชิง
นโยบายจึงเปนเร่ืองท่ีถูกตองแลว 

 นอกจากนี้แลว ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมานอกจากการเรียนรูในส่ิงท่ีทํากันมาแลว และส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน
บทเรียนของชมุชนในการฟนฟูสัตวน้ํา ไดมีผลที่เกิดข้ึนในทางความคิดของแกนนาํ พวกเขาไดปรึกษา
ชาวบานบางแลวท่ีจะดําเนินการตอไปในเร่ืองการอนุรักษและฟนฟูสัตวน้ําดวยวิธีการอ่ืนบาง จึงเกดิเปน
แนวความคิดวาควรมีการอนรัุกษปูไข แนวความคิดนี้เพิง่เกิดข้ึนมาเม่ือไมนานนีเ้อง พวกเขาเห็นวาปูมา
เปนทรัพยากรสัตวน้ําชนิดหนึ่งท่ีใหรายไดมากตอชุมชน โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลของมัน ชาวบานจะ
จับปูไขติดอวนมาดวยมาก จึงมีความคิดเปนขอเสนอวา ถาชาวบานคนใดจับไดปูไขอยานําไปขาย ให
รักษาชีวิตมันไวเพื่อนํามาเล้ียงเปนแมพันธุ โดยการจัดต้ังเปนกลุมอนุรักษปูไขข้ึนมาเพื่อรวบรวมปูไข 
และเล้ียงขยายพันธุใหมากเปนตัวแลวขายนาํเงินเขากลุม ซ่ึงก็เปนรูปแบการจัดการทรัพยากรสัตวน้าํอีก
แบบหนึ่งท่ีมาจากองคความรูของชาวบานกันเอง 
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