โครงการฟนฟูชุมชนประมงชายฝง อันดามัน (อาวพังงา)
หลักการเหตุผล
จากการดําเนินกิจกรรม 1 ป ในการฟนฟูชุมชนประมงชายฝงอันดามันรวมกับชาวประมงพื้นบาน
3 จังหวัด รอบอาวพังงา ประกอบดวย จ.ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ ปรากฏผลสําเร็จ กอใหเกิดกลุมองคกร
ชุมชนระดับหมูบาน จํานวน 24 องคกร และ องคกรชุมชนระดับเครือขาย จํานวน 33 องคกร ซึ่งองคกร
ชุมชนเหลานี้ลวนกอกําเนิดขึ้นมาจากพื้นฐานสภาพปญหาของชุมชน โดยชุมชนไดกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการศึกษา เรียนรูกับสภาพปญหาของชุมชนและแนวทางการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค โดยใชความรู ภูมิปญญาของชุมชนและเครือขายฯ เปนฐานเบื้องตน เชน การฟนฟูและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีใชอยางยั่งยืน การเสริมสรางและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให
สามารถพึ่งตนเองได การติดตามสถานการณบานเมือง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานนโยบายที่
เกี่ยวของตลอดจนการรณรงค เผยแพรและเจรจาตอรองใหเกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่
จะสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหเกิดแกชุมชน
ในขณะเดี ย วกัน การหลั่ ง บ า เขา มาของกระแสทุน นิย มและนโยบายของรั ฐที่ มุ ง เน น ไปในแนว
ทางการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจมากกวาการลดชองวางหรือการพัฒนาทางสังคมเพื่อใหเกิดความเปน
ธรรม การกระจายรายได การใหสวัสดิการที่มีคุณคาใหกับสังคมหรือมุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติท่เี ปน
ตนทุนทางสังคมอยางลางผลาญ ใหสิทธิแกเอกชนมากกวาการปกปองสิทธิของชุมชน สิทธิของสวนรวม
ดั่งเชน อุตสาหกรรมทองเที่ยว สงผลใหที่ดินริมชายฝงทั้งในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่มีราคาสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ไดเปลี่ยนมือจากคนทองถิ่นไปเปนกลุมทุนตางถิ่นและบางกลุมเปนกลุมทุนตางชาติ เพื่อสราง
โรงแรม
รีสอรท และบานพักตากอากาศ ตลอดจนการสรางทาเทียบเรือขนาดใหญสนองตอบตอกลุม
ทุน ดั ง กล า ว จากนโยบายการมุง เนน ไปสูอุตสาหกรรมการท อ งเที่ย วอยา งไรทิศ ทาง ส ง ผลกระทบต อ
ทรัพยากรและชุมชนประมงชายฝงโดยตรง เชน กรณีโครงการสรางเทียบเรือมารีนาที่หาดคลองสน บานยา
หมี ต.เกาะยาวใหญ อ.เกาะยาว จ.พังงา หากมีการสรางทาเทียบเรือมารีนาจะทําลายทรัพยากรชายฝง
แนวหญาทะเล ซึ่งเปนแหลงทํากินของคนในชุมชน หรือการกอสรางโรงแรมขนาดใหญริมชายฝง ตะกอน
ดิ น ที่ ไ หลลงสู ท ะเลส ง ผลกระทบโดยตรงต อ ปะการั ง น้ํ า ตื้ น และหญ า ทะเล นอกจากนี้ ก ารเมื อ ง
ภายในประเทศที่ปราศจากเสถียรภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการยายขาราชการระดับ
ทองถิ่น สงผลทําใหการผลักดันเชิงนโยบายที่จะไปตอบสนองตอการแกไขปญหาและการจัดการทรัพยากร
ชายฝงหยุดชะงักลง
นอกจากนี้การทําการประมงเชิงพาณิชยเพื่อใหไดสัตวน้ําปริมาณมากสําหรับการสงออก การ
ลักลอบเขามาทําการประมงในเขตหวงหาม 3,000 เมตร ของเรืออวนลาก อีกทั้งพื้นที่ทําการประมงมีจํากัด

ซึ่งควรมีการขยายเขตพื้นที่การทําประมงจาก 3,000 เมตร เปน 5,400 เมตร (3 ไมลทะเล) รวมไปถึง
นโยบายของกรมประมงที่ไมเอื้อตอการอนุรักษ ฟนฟู และจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน
ส ว นทางดา นสภาพแวดล อ มโลก ป ญ หาโลกร อนที่ เ กิ ด จากสภาวะเรื อ นกระจกก อให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางดานภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติและปญหาที่ตามมานานัปการ เชน อุณหภูมิของน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงทําลายแหลงที่อาศัยและ
หวงโซอาหารของสัตวน้ํา การปรับตัววงจรชีวิตของสัตวน้ําและการกัดเซาะชายฝง ที่เกิดจากปริมาณน้ํา
ทะเลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงตอระบบนิเวศชายฝง
เชน การกอสรางเขื่อนกันคลื่น การตัดถนนเรียบชายหาด การกอสรางทาเทียบเรือน้ําลึก การสรางทา
เทียบเรือสําราญ (ทาเรือมารีนา) การพัฒนาพื้นที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝง เปนตน อีกทั้งการ
เผชิญกับปญหาธรณีพิบัติสึนามิที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแผนดินไหว ทางดานชายฝงทะเลอัน
ดามัน ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงตอธรณีพิบัติภัย เนื่องจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวบอยครั้ง และอยางตอเนื่อง อีก
ทั้งในพื้นที่อาวพังงา บริเวณ ต.มะรุย อ.ทับปุด จ.พังงา เปนรอยเลื่อนแผนดินไหวตามการสํารวจของกรม
ทรัพยากรธรณีมีผลตอทางสภาพภูมิศาสตร ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได
ดั ง นั้ น ชุ ม ชนชายฝ ง ในพื้ น ที่ อ า วพั ง งาที่ กํ า ลั ง ช ว ยกั น สร า งกระบวนการฟ น ฟู ชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการเฝาระวังตอการเกิดธรณีพิบัติสึนามิ
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมไปแลวระดับหนึ่ง ตลอดจนการสรางเครือขายชุมชนที่เขมแข็งจึงเปน
เรื่องที่สําคัญสําหรับการเตรียมความพรอมรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้ง
การใหบทบาทกับกลุมผูหญิงและเยาวชนในชุมชน เชน การสงเสริมกลุมผูหญิงดานการบริหารจัดการกลุม
ทุน หรือการสรางอาชีพเสริม หรือการสรางวงคุยใหกับเยาวชน เพื่อใหเกิดความมั่นใจในศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งถือไดวาเปนอีกหนึ่งพลังสําคัญที่คอยขับเคลื่อนการฟนฟูชุมชนประมงประสบผลสําเร็จ
การดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรชุมชนที่ผานมาพบวา การรวมตัวกันเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็ง
นั่นยังไมเพียงพอสําหรับการตอสูกับระบบทุนนิยมและนโยบายที่ไรทิศทางของรัฐบาล การใชขอมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในทุกบริบทของชุมชนไมวาจะเปนแหลงทรัพยากร ผลกระทบ ความสูญเสีย ตลอดจน
กลุมคนที่เขามาใชประโยชนในแหลงทรัพยากร ซึ่งขอมูลตางๆ เหลานี้จะสามารถชี้ในประเด็นสาเหตุที่ตอง
ปกปองทรัพยากรใหดํารงอยูตอไป และการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนเปนองคกรระดับทองถิ่นใหเปนที่
ยอมรับแกสาธารณะ ตลอดจนการเนนใหองคกรชุมชนดําเนินกิจกรรมสรางระบบการทํางานเปนแบบ
เครือขายนั้น กอใหเกิดการประสานความรวมมือและตอรองกับหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับภาคและระดับ
ทองถิ่นในการนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาขององคกรชุมชนและ
สามารถดํารงเปนองคกรทองถิ่นไดอยางยั่งยืน
ในสถานการณที่เคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง กอปรการเปลี่ยนแปลงของเจาหนาที่ภายใน ทางโครงการฯ
จึงตองมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนพื้นที่การทํางานบางสวน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในชุมชน

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบเศรษฐกิจในทุกบริบท เพื่อกอใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป

แผนที่อาวพังงาและพื้นที่เปาหมาย 26 หมูบาน
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เปาหมาย ( วิสัยทัศน )
องคกรชุมชนชายฝงอาวพังงาไดรับการเสริมสราง ใหเกิดความเขมแข็งมีประสิทธิภาพและอํานาจ
ตอรองในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวพังงา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเอง ไดอยาง
มั่นคง สมดุลและยั่งยืนโดยความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานราชการ องคกรพัฒนาเอกชนและ
สาธารณชน

หลักการดําเนินงานโครงการ
1. การดําเนินกิจกรรมรวมกับองคกรชุมชนเนนกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวมกับคนทุกกลุมใน
ชุมชน ทัง้ แกนนําที่เปนผูชาย กลุมผูห ญิง เยาวชน
2. การวิเคราะห สังเคราะหปญหาอยางเปนระบบและรอบดาน เริ่มตั้งแตปรากฏการณที่เกิดขึ้นของ
โครงสรางสังคมทั้งระบบ ตลอดจนถึงวิธีคดิ และจิตสํานึก
3. การเคารพและใหความสําคัญภูมิปญญาทองถิน่ ซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญในการทํางานกับองคกร
ชุมชน
4. การใหความสําคัญเรื่องการฟนฟูและการจัดการทรัพยากรโดยองคกรชุมชน
5. การเนนหลักการพึ่งตัวเองขององคกรชุมชน
6. สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชหลักการของรัฐธรรมนูญ
7. การสงเสริม การเรียนรูและการจัดการองคความรูใหกับองคกรชุมชน
8. หลักการทํางานอยางบูรณาการ โดยเนนการทํางานอยางเชื่อมโยงโดยเริ่มตั้งแตนโยบาย
แผนปฏิบัตงิ าน ผลการทํางาน เพื่อนําไปสูผลที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคกรชุมชนชายฝงที่อยูในพื้นที่เปาหมายใหเปนองคกรที่เขมแข็ง
เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อประสานงานภาคีสนับสนุนใหชุมชนเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
เพื่อรณรงคและพัฒนานโยบายการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงและการจัดการทรัพยากรประมงอยาง
ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาความเขมแข็งองคกรชุมชนชายฝงและเครือขายอาวพังงา

2. การเสริมสรางและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
3. การสงเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสว นรวมของชุมชนอยาง
เหมาะสม
4. การพัฒนากระบวนการชุมชนและเครือขายในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติโดยการมีสว น
รวมของภาคีสนับสนุนตางๆ ในพืน้ ที่เปาหมาย
5. การสรางความรวมมือและปฏิบัติการรวมกับชุมชนของภาคีตางๆ ในการรณรงคและพัฒนา
นโยบายการใชประโยชนพนื้ ที่ชายฝงและการจัดการทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน
6. การสรางบทเรียนและองคความรูของการทํางานและการติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม

ผลที่คาดวาจะไดรบั
จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนชายฝงทะเลอันดามัน (อาวพังงา) ระยะเวลา 1 ป ใน
แผนการทํางานปที่ 2 เพื่อการสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลที่คาด
วาจะไดรับจากการดําเนินงานจากโครงการฯ ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวมีดังนี้
1. เกิดผลกับชุมชน
1.1 องคกรชุมชนและคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมในชุมชนเกิดการเรียนรูการวางแผน การ
จัดระบบกองทุนในระดับชุมชน และในระดับจังหวัดกระบี่ สามารถยกระดับเปนองคกรนิติ
บุคคลได
1.2 กลุมเยาวชน กลุมผูหญิง และกลุมแกนนําชุมชน มีความรู ความเขาใจ โดยการเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง มีรูปแบบในการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางเปน
รูปธรรม
1.3 เกิดภาคีเครือขายทั้งกลุมเยาวชน กลุมผูหญิงและกลุมแกนนําในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู
ทั้งสถานการณ สังคม เศรษฐกิจ พรอมกับรวมกันวางแนวทางในการดูแลทรัพยากรรวมกันทั้ง
ในระดับชุมชนและในระดับเครือขาย
1.4 มีการวางแผนการดําเนินงานเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ และเฝาระวังทรัพยากรรวมกันในระดับ
จังหวัด และระดับเครือขาย
2. เกิดผลตอยุทธศาสตรการทํางานของภาคีตางๆ
2.1 ภาคีที่เปนหนวยงานภาครัฐ เปนการปรับตัวทํางานใหเขาถึงชุมชนและสรางการมีสวนรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น
2.2 ภาคีที่เปนองคกรปกครองสวนทองทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับชุมชนไดรวมแลกเปลี่ยนในเรื่องการ
ฟนฟูทรัพยากรประมง และเกิดความรวมมือในการจัดการทรัพยากรชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม

และผลักดันเปนนโยบายและทิศทางการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งเกิด
เปนเจาภาพรวมกับองคกรทองถิ่น
3. เกิดผลตอโครงการฯ
3.1 สามารถพัฒนาศักยภาพคนทํางาน และมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจน
3.2 เกิดชุดองคความรูที่เปนรูปธรรมที่ชวยขับเคลื่อนงานพัฒนา
3.3 สามารถยกระดับองคกรชุมชนใหเปนองคกรระดับทองถิ่น

