เวทีสมัชชาสมาพันธชาวประมงพื้นบานไทย
“นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรของชาวประมงพืน้ บาน
กับสถานการณและความทาทายที่ตอ งเผชิญ”
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ ชายหาดบานทาสูง ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
หลักการเหตุผล
ทะเล ชายฝง รวมทั้งเกาะแกงนับรอยพัน ตลอดแนวชายฝง ๒๓ จังหวัดของประเทศไทย เคย
นับวาเปนแหลงที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย เปนทั้งแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหาร
แหลงทํามาหากินของชุมชนประมงพื้นบานนับแสนๆ คน เปนแหลงอาหารของสังคมไทย เปนที่ตั้งขุม
พลังงานของประเทศ เปนธนาคารของคนยากคนจน
ชาวประมงพื้นบานประกอบอาชีพประมงพื้นบานสืบทอดมาแตครั้งอดีต ตั้งแตการใชทักษะ
ความสามารถเฉพาะตัว เรียนรูสภาพแวดลอม ระบบนิเวศน ลมฟาอากาศ ตลอดจนกระแสลม กระแสน้ํา
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล กระทั่งมีการคิดคนพัฒนาเครื่องไมเครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อชวยผอนแรง
ได ดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนการประมงกลายเป น อาชี พ และแหล ง รายได ที่ สํ า คั ญ ของประเทศ ผลผลิ ต ของ
ชาวประมงพื้นบานเอง เปนแหลงอาหารคุณภาพสําหรับคนในทองถิ่นและตลาด องคการอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 1 ระบุวา “ศักยภาพในการทําประมงจากชาวประมงรายยอย
สอดคลองกับการจับสัตวน้ําแบบอนุรักษ มีความยั่งยืนในการพัฒนากิจการประมงของประเทศ และยัง
เปนอาชีพพื้นฐานที่ล ดปญหาความยากจนในชนบท” นอกจากนี้ อาหารจากทะเลเปนแหลงโปรตีน
คุณภาพดี มีคุณคาสารอาหารที่มีประโยชนและจําเปนตอรางกาย ดังนั้นอาหารทะเลจึงเปนที่ตองการ
แพรหลาย ประเทศไทยสงออกสินคาประมงมูลคาปละกวา ๒ แสนลานบาท
ปจจุบัน ชาวประมงพื้นบานรายยอยตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องภาวะความยากจน
ความไมมั่นคงในชีวิตและการทํางาน ไมมีสิทธิในที่อยูอาศัยและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
บริการทางดานสุขภาพและการศึกษายังไมเพียงพอ ขาดสวัสดิการทางสังคม ขาดการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาของประเทศ ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการตางๆที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและครอบครัว เนื่องจากปญหาทางดานโครงสรางสังคมที่ออนแอ
ชาวประมงพื้ น บ า น คณะบุ ค คล องคก ร และหน ว ยงานตา งๆ มี ค วามพยายามพู ดคุ ย ระดม
ความคิด ลงมือทํางานแก ปญหามาอยางตอเนื่อง ล าสุดเมื่อครั้งสมัชชาชาวประมงพื้นบ าน ตุ ลาคม
๒๕๕๑ ที่ ภู เ ก็ ต แต ส ถานการณ ป ญ หายั ง ดํ า รงอยู โดยเฉพาะโครงการพั ฒ นาชายฝ ง ทะเล นิ ค ม
1

FAO: Food and Agriculture Organization of the Uniteds Nations เอฟเอโอเปนหนวยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มี
เปาหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวมถึงพยายามลดปริมาณผูยากไรขาดอาหาร กอตั้งในป พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945) ในเมือง ควิเบกซิตี รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และในป 2490 ไดยายสํานักงานใหญมาที่วอชิงตัน ดี.ซี. และใน
ปจจุบันสํานักงานใหญอยูที่โรม ประเทศอิตาลี นับจากปจจุบัน (พ.ศ. 2549) มีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก
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ในขณะเดียวที่บริบทของภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศไทยเปนสมาชิก กําลังอยูในกระบวนการ
เจรจาเปดเสรีการคาการลงทุนในสวนที่สงวนไว ๓ ภาค คือ ในภาคการประมง, การเกษตร และปาไม
ซึ่ ง ชุม ชนท อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วข อ งไม มีโ อกาสรับ รูรั บ ทราบ ไมมี โ อกาสวิ เ คราะหแ ละวางแผนการจั ด การ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดเลย กลายเปนสภาพที่ฝากชะตากรรมกับอนาคตที่ไมมีสิทธิรับรู
ในบริบทระดับโลกปญหาภาวะโลกรอนเปนภัยคุกคามระดับโลกที่มีการประเมินกันวาหากมนุษย
โลกยังไมลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง (สวนใหญเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม) ทําใหอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอีกเกิน ๒ องศาฯ ขึ้นไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจนเกินความควบคุม
เชน น้ําทวม ชายฝงทะเลจะหายไป เกิดภัยธรรมชาติมากมาย จนเกิดกระแสการลดโลกรอนไปทั่วโลก
ในรอบการเจรจาของประเทศสมาชิกขอตกลง (UNFCCC) หรือการประชุม COP15 ที่กรุงโคเปนเฮเกน
ประทศเดนมารก ก็ไมไดขอยุติในทางที่ดีแตประการใด เพราะกลุมประเทศพัฒนาแลวยังไมยอมลดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของตน ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไมไดจริงจังในการแกปญหามากนัก แต
ละประเทศตางมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นแทบทั้งสิ้น
รวมทั้งประเทศไทยที่กําลังจะพัฒนาภาคใตเปนแหลงนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมีแหงใหม ดวย
ชุมชนชายฝงทะเล ชาวประมงพื้นบาน อาจตองเผชิญกับปญหาเพิ่มขึ้นในอนาคตเปนกลุมแรกๆ
การปรับตัวกับปญหาที่ภาครัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของยังไมใหความสําคัญมากนัก ในภาคใตของประเทศ
ไทย โครงการพัฒนาชายฝงทะเลตางๆกําลังถูกดําเนินการอยางตอเนื่อง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนักหลายชนิด โครงการดานพลังงาน การขนสงแบบตางๆถูกดําเนินการและเกือบทั้งหมดดําเนินการ
ในบริเวณชายฝงทะเลที่เปนแหลงที่อยูอาศัย และแหลงทําประมงของชาวประมงพื้นบาน โดยเฉพาะใน
กลุมจังชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล เปนตน
สมาพันธชาวประมงพื้ นบ านภาคใต เล็งเห็นวาสถานการณต างๆจํ าเปนที่จะต องใหสมาชิก
ชาวประมงพื้นบานไดรวมรับรู รวมวิเคราะห อีกทั้งจะไดใชโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางาน
ใหมๆ ที่ชุมชนชาวประมงพื้นบานและชายฝงทะเลรวมแรงรวมใจกันสรางขึ้น จึงรวมมือกับเครือขาย
องค กรพั ฒ นาเอกชนที่ ทํ า งานใกล ชิ ดกั บ ชาวประมงพื้น บา น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท าศาลา จ.
นครศรี ธ รรมราช กรมประมง จั ด เวที ส มั ช ชาชาวประมงพื้ น บ า นในประเทศไทยขึ้ น ในประเด็ น
“นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนทะเล กับทิศทางการพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต”
ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหชาวชุมชนประมงพื้นบานชายฝง ไดเรียนรูในประเด็นตางๆที่กลาวมาแลว รวมทั้ง
ประกาศจุดยืนในฐานะชาวประมงพื้นบานที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรที่เปนแหลง
อาหาร รวมทั้งยังเปนเวทีรวบรวมขอเสนอจากชาวประมงพื้นบานจากที่ตางๆ เพื่อใชในการนําเสนอตอ
สาธารณะและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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วันเวลา และสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ ชายทะเลบานทาสูง ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหชุมชนชาวประมงชายฝงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณการจัดการทรัพยากร
ประมงแบบใหมๆ รวมทั้งสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
๒. เพื่อรวบรวมประเด็นปญหา ขอเสนอจากชาวประมงพื้นบานชายฝงจากที่ตางๆ เพื่อใชในการ
นําเสนอตอสาธารณะและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๓. เพื่ อให ส นั บ สนุ น การเชื่อ มโยงชุ ม ชนชาวประมงพื้ น บา นชายฝ งในประเทศไทยเปน เครื อข า ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ หนุนชวยการทํางานซึ่งกันและกันในอนาคต
ขั้นตอนดําเนินการ
๑. การประชุมของคณะกรรมการสมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต และพันธมิตร เพื่อกําหนด
วางแผนงานรวม
๒. ประสานงานผูเขารวม วิทยากร ชาวประมงในพื้นที่ตางๆ และรวบรวมประเด็นปญหาเบื้องตน
๓. ประชุมคณะทํางาน
๔. เสนอโครงการ และแผนดําเนินการตอฝายตางๆ
๕. จัดการสัมมนา
๖. สรุปผล รณรงคตอสาธารณะ นําเสนอตอหนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ชุมชนชาวประมงชายฝงไดรวมกันแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณการทํางาน สถานการณ
ปญหาของชาวประมงขนาดเล็กในประเทศไทย พรอมทั้งคนหาทางแกไขรวมกัน
๒. ไดรวบรวมประเด็นป ญหา ข อเสนอจากชาวประมงพื้นบ านชายฝงจากที่ต างๆ เพื่อใช ในการ
นําเสนอตอสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๓. ชาวชุมชนประมงพื้นบานชายฝงทั่วประเทศ ไดแสดงตัวตนในฐานะชาวประมงที่ใชชีวิตพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนแหลงอาหารเลี้ยงชีพ และวิถีการเปนนักอนุรักษ ใหสังคมไดรับรู รวมทั้ง
ไดรวมกันประกาศจุดยืนตอสาธารณะ
๔. ชุมชนชาวประมงพื้นบานชายฝงในประเทศไทย สามารถยกระดับการเชื่อมโยงเครือขายเปน
เครือขายแลกเปลี่ยนประสบการณ หนุนชวยการทํางานซึ่งกันและกันระดับประเทศในอนาคต
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คณะทํางาน
๑. คณะทํางานดานเตรียมงาน/อาหาร/สถานที่
๒. คณะทํางานประสานงานและอํานวยการ
๓. คณะทํางานเอกสารและการจัดพิมพ
๔. คณะทํางานกระบวนการสัมมนา
๕. คณะทํางานประชาสัมพันธ และรณรงค
๖. คณะทํางานธุรการ และบันทึก สรุป
ผูเขารวม
๑. ชาวประมงพืน้ บานชายฝง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส,ปตตานี,สงขลา)
๒๐ คน
๒๐ คน
๒. ชาวประมงพืน้ บานชายฝงทะเลสาบสงขลา
๓. ชาวประมงพืน้ บานจาก จ.นครศรีธรรมราช
๓๐ คน
๔. ชาวประมงพืน้ บานจาก จ.สุราษฎรธานี-ชุมพร
๒๐ คน
๕. ชาวประมงพืน้ บานจาก จ.ระนอง
๑๐ คน
๖. ชาวประมงพืน้ บานจาก จ.พังงา
๒๐ คน
๗. ชาวประมงพืน้ บาน จ.ภูเก็ต
๑๐ คน
๒๐ คน
๘. ชาวประมงพืน้ บาน จ. กระบี่
๙. ชาวประมงพืน้ บาน จ. ตรัง
๒๐ คน
๑๐. ชาวประมงพืน้ บาน จ.สตูล
๒๐ คน
๑๑. ชาวประมงพืน้ บาน จ.ประจวบคีรขี ันธ-เพชรบุรี
๑๐ คน
๑๒. ชาวประมงพืน้ บาน จากภาคตะวันออก
๑๐ คน
๑๓. เครือขายผูหญิงชาวประมงฯภาคใต
๑๐ คน
๑๔. เครือขายปาชุมชนภาคใต
๑๐ คน
๑๕. กลุมเยาวชน-คนหนุมสาวประมง-ปาภาคใต-นักศึกษา
๑๐ คน
๑๖. วิทยากร/วิทยากรกระบวนการ จากองคกร NGO ดานประมงพื้นบาน
๑๐ คน
๑๗. คณะทํางานและอํานวยการ จากองคกรรวมจัดตางๆ
๑๐ คน
รวมประมาณ ๒๖๐ คน
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องคกรรวมจัด
๑. สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต
๒. สมาคมรักษทะเลไทย
๓. องคการความรวมมือเพื่อการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน(ARR)
๔. มูลนิธิอันดามัน (SAN)
๕. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. โครงการฟนฟูชุมชนประมงพื้นบานอันดามัน (กระบี่)
๗. OXFAM GB
๘. ศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนอันดามัน
๙. โครงการดับบานดับเมือง-เรียนรูอยูดีที่ปากใต
๑๐. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคใต
๑๑. องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อหาแวดลอม
๑. เวทีหลัก “สมัชชาสมาชิกสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย”
๒. แคมปเยาวชน “ลูกทะเลอาวไทย”
๓. แคมปผูหญิงชาวประมงในเครือขายสมาพันธชาวประมงพื้นบาน
๔. คลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน

~5~

กําหนดการ เวทีสมัชชาสมาพันธชาวประมงพื้นบาน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ ชายหาดบานทาสูง ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
เย็น
ผูเขารวมเดินทางถึงสถานที่จัดสมัชชา และจัดซุมนิทรรศการ
วันเสารที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
อาหารเชา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
กลาวตอนรับ /แนะนําสถานที่
โดย เครือขายชาวประมงพื้นบานอาวนครศรีธรรมราช
รายงานการสัมมนา
โดย นายสะมะแอ เจะมูดอ เลขาธิการสมาพันธฯ
กลาวเปดการสัมมนา และลงนามในบันทึกความรวมมือสมาพันธ-กรมประมง
โดย ดร.สมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.
อาหารวาง
๑๐.๒๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.

นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนชาวประมงพื้นบาน
- เขตทะเลสี่บา นการบูรณาการจัดการทรัพยากรทะเลและประมงแบบมีสวนรวม
โดย เครือขายชาวประมงพื้นบาน จ.ตรัง
- ขอบัญญัตทิ อ งถิ่น ขอบัญญัติของประชาชน ต.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โดย องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา, ชมรมฯอาวทาศาลา
- ธนาคารไขกงุ การฟนฟูสัตวน้ําดวยวิถธี รรมชาติ
โดย สมาคมชาวประมงทะเลสาบสงขลา อ.สทิงพระ
- สหกรณชาวประมงพื้นบานสตูล การลดตนทุนการทําประมงพื้นบาน
โดย ชมรมชาวประมงพื้นบาน จ.สตูล
- แพชุมชนคูขุด การรวมหุนซื้อเองขายเองแบบชาวทะเลสาบสงขลา
โดย กรรมการบริหารแพชุมชนคูขุด
- กลุมออมทรัพย เพื่อสวัสดิการชุมชนชาวประมงพื้นบานในปตตานี
โดย ตัวแทนกลุมออมทรัพยปะนาเระ
พัก/อาหารวาง
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๑๕.๒๐ – ๑๗.๓๐ น.

กลุมยอย ระดม แนวคิด/ประสบการณ และทิศทางการทํางาน
๑) กลุมเรื่อง การเฝาระวังและการบังคับใชกฎหมาย
๒) กลุมเรื่อง การจัดการทรัพยากรทางทะเลแบบชุมชนมีสวนรวม
๓) กลุมเรื่อง ปญหาเศรษฐกิจและสังคมการประมงพื้นบาน
**โจทกเบื้องตนในกลุมยอย
ทําอยางไร, ทําที่ไหน, ใครทํา, ทําเมื่อไหร, ปญหาอุปสรรค

๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.
๒๒.๐๐ น.

พักผอน ภารกิจสวนตัว อาหารเย็น
ผอนคลาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามอัธยาศัย
พักผอน

วันอาทิตยที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
อาหารเชา
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
นําเสนอผลกลุมยอยในที่ประชุมใหญ สรุป
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
พักสมอง
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวทีสาธารณะเรื่อง “สถานการณไทย สถานการณโลก : ความทาทายที่
ชุมชนชาวประมงพื้นบานไทยตองเผชิญ”
- การเปดเสรีทางการคา-การลงทุนในการประมง ในภูมิภาคอาเซียน
โดย คุณวิฑูรย เลีย่ นจํารูญ
คุณ...............
ชาวประมงสุราษฎรธานี
- กฎหมายสหภาพยุโรป “หามนําเขาสินคาสัตวน้ําจากการประมงแบบ IUU”
โดย คุณประเทศ ซอรักษ นิติกร หัวหนากลุม นิติการฯ กรมประมง
คุณอาหลี ชาญน้ํา
ตัวแทนชาวประมง จ.กระบี่
- โครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคใต กรณี จ.นครศรีธรรมราช
โดย กลุมศึกษาผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม จ.นครศรีฯ
คุณเสาวนีย ............ ชาวประมง จ.สตูล
- ภาวะโลกรอน กับชาวประมงพื้นบาน
โดย เรวดี ประเสริฐเจริญสุข
คุณ......................
ชาวประมงนครศรีฯ
- กระบวนการออกขอกําหนดทางการประมง: กรณีศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
โดย ดร.สุภาภรณ อนุชิราชีวะ
คุณ (พี่ศักดิ์)
ตัวแทนชาวประมง จ.พังงา
~7~

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

อาหารเที่ยง
กลุมยอย เรื่องวิเคราะหประเมินสถานการณในพื้นที่ และการจัดการ
องคกรชุมชนชายฝง-ชาวประมงพื้นบาน (ตามองคกร/กลุมแตละพื้นที่)

*** สรุปผลเปนเอกสารยอๆ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.

พักอาหารวาง
อภิปรายทั่วไป ศักยภาพของเครือขายชาวประมงพื้นบานประเทศไทย
ในการแกปญ
 หาในพื้นที่ และขอเสนอทางนโยบาย พรอมทั้งสรุป
พักตามอัธยาศัย
อาหารค่ํา เวทีแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณกลางแจง

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – เปนตนไป

อาหารเชา
เสวนาเก็บตก สรุปการสมัชชา
ชี้แจงและ จัดขบวนรณรงค “รวมแรงแกปญหาทะเลไทย”
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