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(2) คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

คืนชีวิต…ใหทะเล : กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน

ที่ปรึกษา :  อําพล  จินดาวัฒนะ  กรรณิการ  บรรเทิงจิตร  
บรรณาธิการ :  มานะ  ชวยชู  อุษาวดี  ศรีมัง จารึก  ไชยรักษ  
คณะผูเขียน :  ทรงวุฒิ  พัฒแกว จารึก  ไชยรักษ
ภาพโดย :  ทีมจัดการความรู ตําบลทาศาลา 
  ภายใตโครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขท่ีภาคใต : 
  ดับบานดับเมือง เรียนรูอยูดีที่ปากใต
ภาพปก :  จารึก  ไชยรักษ
ติดตอ :  สํานักงานเลขานุการสมาคมดับบานดับเมือง (ฝายเลขานุการคณะทํางาน
  สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช)
  ๓๐/๑  ซอย ๒  หมูบานราชพฤกษ ๒  ถนนพัฒนาการคูขวาง  
  ตําบลปากนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐
สนับสนุนโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
        สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.)
จัดพิมพโดย สํานักสมัชชาสุขภาพ  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
  ชั้น ๒ อาคาร ๘๘/๓๗ ติวานนท ๑๔
  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๔ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑
  www.nationalhealth.or.th www.samatcha.org
พิมพครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๓  
จํานวน  ๑,๕๐๐ เลม
พิมพที่  บริษัท วิก ิจํากัด

  Email: info@wiki.co.th - Website: http://wiki.co.th
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(3)คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

คํานิยม

 นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางท่ีสังคมเห็นวาควรดําเนินการไป

ในทศิทางนัน้และชวยกนัดําเนนิการใหเปนไปในทางนัน้ จะเขยีนเปนลาย

ลักษณอักษรหรือไมก็ได

 นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ คือนโยบายสาธารณะท่ีหวงใย

ในสุขภาพหรือสุขภาวะของคน ชุมชน และสังคม

 สมัชชาสุขภาพ คือกระบวนการที่เปดโอกาสใหผูคนทุกฝายใน

ชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ไดเขามาพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

รวมกัน เพื่อการมีสุขภาวะของพวกเขาและชุมชนของเขา

 สมัชชาสุขภาพนครศรีธรรมราช เปนบทเรียนเล็กๆ ในระดับ

พื้นที่ ที่ใชเพ่ือสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพของคนในพ้ืนที่ จน

ผลิดอกออกผลเปนรูปธรรม เปนความงามอันนาชื่นใจที่เกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรมในสังคมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

 ดิฉันดีใจและขอชื่นชมที่เห็นความงามที่เกิดข้ึนน้ี และดีใจที่

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดมีสวนรวมสนับสนุน

กระบวนการน้ีในสวนหน่ึง ดิฉันเห็นวาประสบการณของพ่ีนองนครศรี-

ธรรมราช คงจะทําใหพี่นองคนไทยไดเรียนรูเพื่อการประยุกตใชตารม

สมควรตอไป

 ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนของเราทุกคน เราทุกคนจึงตอง

มีหนาที่รวมคิด รวมทําเพื่อสรรสรางและขับเคลื่อนเรื่องดีงามใหเกิดขึ้น
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(4) คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ในสังคมของเรา โดยไมพร่ําบนหรือปลอยใหเปนเรื่องของคนอื่นแตเพียง

เทานั้น

                                   กรรณิการ  บรรเทิงจิตร

                               รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

Final Text-Return Life to Sea.indd   C4Final Text-Return Life to Sea.indd   C4 6/3/2010   12:53:47 PM6/3/2010   12:53:47 PM



(5)คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

คํานํา

 จงัหวดันครศรธีรรมราช เปนจงัหวดัหนึง่ทีม่กีารจดัสมชัชาสขุภาพ

เฉพาะพื้นที่ จนเกิดความสําเร็จของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยาง

เปนรูปธรรม ดวยความรวมมือขององคกร ๒๕ องคกรท่ีไดลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ “พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน

รวม” รวมกัน

 ป ๒๕๕๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

ไดขอเสนอเชิงนโยบายใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) เกษตรท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

๒) การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และ ๓) อาสาสมัครสรางสุข

ชุมชน และขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๓ ประเด็นถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ

ตอในป ๒๕๕๒

 รูปธรรมความสําเร็จท่ีปรากฏชัดเจน คือ ประเด็นการจัดการทรัพยากร

ชายฝงโดยชุมชน ที่มีการขับเคลื่อนจนเกิดขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตาํบลทาศาลา วาดวย การอนรุกัษและใชประโยชนทรพัยากรทางทะเล

และชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒

 หนังสือ “คืนชีวิต…ใหทะเล : กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

นครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน” จึงเปน

บทเรียนเล็กๆ ของความสําเร็จ ที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง

ชาติ (สช.) โครงการพัฒนาชุมชนเปนสขุท่ีภาคใต : ดบับานดับเมือง เรียนรู

อยูดีที่ปากใต องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา และเครือขายประมง

พื้นบานอาวทาศาลา ซ่ึงมีสวนรวมในการสนับสนุนกระบวนการสมัชชา
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(6) คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

สขุภาพประเด็นดังกลาว ไดเห็นถึงพฒันาการ การเรียนรู และรปูแบบแหง

ความสําเร็จของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีสวนรวม

ในระดบัทองถิน่ โดยใชสมชัชาสขุภาพเปนเคร่ืองมอื และเหน็วานาจะเปน

ประโยชนสําหรับการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมของ

เครือขายสมัชชาสุขภาพ จึงไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพร

สูสาธารณะในการเรียนรูและประยุกตใชประโยชนตอไป 

 และในโอกาสน้ี ขออุทิศคุณความดีของหนังสือเลมน้ีใหกับ

รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญญวัฒน ชีชาง ประธาน

คณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชผูลวงลับ ซึ่งทานเปน

กําลังใจอันอบอุนใหกับคณะทํางานเสมอมา

                                มานะ  ชวยชู

                    นายกสมาคมดับบานดับเมือง

   รองประธานคณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
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(7)คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

สารบัญ

 หนา

คํานิยม   (๓)

คํานํา   (๕)

ภาคหนึ่ง: ความนํา ๑

ภาคสอง: เรียนรูสูนโยบายสาธารณะในกระบวนการ

  สมัชชาสุขภาพจังหวัด ๕
 สถานการณการจัดการทรัพยากรชายฝง: องคกรชุมชน

  กับการฟน “เลหนาบาน” ๕

 องคกรที่เขมแข็ง คือ รากฐานการจัดการทรัพยากรท่ียั่งยืน ๑๐

 ประสบการณเรียนรู สูการคนหาคําตอบโดยชุมชน ๑๙

 จากการปฏิบัติการชุมชน สูพื้นที่ทางนโยบาย ๓๐

 รูปธรรมที่เกิดจากการผลักดันขอเสนอนโยบาย

  สูการปฏิบัติ ๔๑

ภาคสาม: สงทาย ๕๗
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ภาคผนวก  ๖๓

 ขอมูลทางวิชาการ การศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง

  อาวทาศาลา ๖๕

 รายชื่อคณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็น

  การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน ๗๕

 ภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๘

๖๓
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1คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ภาคหนึ่ง: ความนํา

 “ชวยกันขยายเร่ืองดีๆ ทีเ่มอืงนคร” เปนประเด็นหลัก (Theme) 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ป ๒๕๕๑ ที่ใชสมัชชาสุขภาพเปน

เครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใน 

๓ ประเด็น คือ ๑) ประเด็นเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ ๒) ประเด็นการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และ ๓) ประเด็นอาสาสมัครสรางสุขชุมชน 

และในป ๒๕๕๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีการเคล่ือน

งานอยางตอเนื่องจนเกิดรูปธรรมความสําเร็จของนโยบายสาธารณะขึ้น 

ในประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน ทีส่ามารถผลักดนัจนเกดิ

ขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลทาศาลา วาดวย การอนรุกัษและ

ใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๒ 

จากความสาํเรจ็ของเครอืขายสมชัชาสขุภาพจงัหวดันครศรธีรรม-

ราช เปนกรณีศึกษาที่นาสนใจวาเราจะจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดอยางไร

  สมัชชาสุขภาพกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ

  เพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ กําหนด

ใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สนับสนุนการ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
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2 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด โดยประชาชนอาจรวมกัน

จัดสมัชชาสุขภาพกันเองก็ได

สมัชชาสุขภาพท่ีปรากฏใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

มีบทบาทชัดเจนเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพที่เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนการสราง 

“ น โ ย บ า ย ท่ี ม า

จากสาธารณะ ” 

หรือ “การกําหนด

นโยบายจากลาง

ขึน้บน” (Bottom up 

approach) ที่สอด

รับตามเจตนารมณ

ขอ ง รั ฐ ธ ร รมนูญ

แหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพก็เพื่อเปด

โอกาสใหมกีารพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวม ตาม

แนวทางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) 

หรือประชาธิปไตยแบบถกแถลง (Deliberative Democracy) เปนการ

ปดจุดออนการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยรัฐแบบแนวดิ่งตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพียงทาง

เดียว หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ เปนการใชสมัชชาสุขภาพปดชองวาง

ระหวางการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยรัฐเขากบัความตองการของ

ประชาชน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ๓ ประสาน ตามยุทธศาสตร

สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขาเปนหัวใจสําคัญ 
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3คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

กลาวโดยสรุป แนวคิดในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

และบทบาทท่ีมตีอกระบวนการนโยบายสาธารณะในปจจบุนั อาจแบงออก

เปน ๓ มมุมองหลัก คอื ๑) สมชัชาสุขภาพมีฐานะเปน “พืน้ทีส่าธารณะ

เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูของภาคสวนตางๆ ในสังคม ๒) สมัชชา

สขุภาพมฐีานะเปน “กลไกในการผลกัดนันโยบายสาธารณะ” และ ๓)

สมชัชาสขุภาพในฐานะ “กระบวนการประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม”

  สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

 จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับการสนับสนุนการจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มา

อยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ขับเคลื่อน ๓ ประเด็น ดังที่ได

กลาวไวขางตน และในปงบประมาณ ๒๕๕๒ เปนการติดตามผลักดัน

ขอเสนอ ทั้ง ๓ ประเด็น สูการปฏิบัติเปนรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งมีการ

พัฒนาประเด็นใหมอีก ๒ ประเด็น คือ ๑) เด็กและเยาวชน วาดวยการ

สงเสริมพัฒนาตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน และ ๒) การมีสวน

รวมของชมุชนในการจดัการพืน้ทีป่าตนน้าํ ม ี“คณะทาํงานสมชัชาสขุภาพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช” เปนกลไกสําคัญในการจัดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีโครงการพัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาค

ใต : ดบับานดบัเมอืง เรยีนรูอยูดทีีป่ากใต (ภายใตสมาคมดบับานดบัเมอืง) 

ทีไ่ดรบัการสนับสนนุจากสาํนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสุขภาพ 

(สสส.) ทาํหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ  และมีภาคีจากสวนราชการ  เชน ศนูย

ฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต นครศรีธรรมราช โรง

พยาบาลมหาราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานพัฒนาสังคม
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4 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

และความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั สาํนักงานประมงจงัหวดั  ภาคจีากภาค

วิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  มารวมทํางานดวย

ผลจากการจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ไดปรากฏผลเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะประเด็น “การ

จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน” ที่สามารถพัฒนาเปนนโยบาย

สาธารณะในระดับทองถิ่นในที่สุด 
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5คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ภาคสอง: 

เรียนรูสูนโยบายสาธารณะในกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

  สถานการณการจัดการทรัพยากรชายฝง : 

  องคกรชุมชนกับการฟน ‘เลหนาบาน’

 จากความสมบูรณสูการแยงชิงทรัพยากร

  พืน้ทีท่าํประมงชายฝงอาวอาํเภอทาศาลา ตัง้แตตาํบลกลาย  ตาํบล

ทาศาลา และตําบลปากพูน มคีวามยาวประมาณ ๓๐ กโิลเมตร  ขนานกับ

 ภาพแสดงแผนที่อาวทาศาลา  ที่มา : Google Earth

ถนนสายสุราษฎรธานี – 

นครศรีธรรมราช อาว

แห ง น้ี มี ค ว า มหล า ก

หลายของระบบนิเวศน 

มีสัตวน้ําอุดมสมบูรณ 

เนื่องจากมีคลองปาก-

พนัง ปากนคร ปาก-

พญา ปากพูน ปากพยิง

ทาศาลาฯลฯ ไหลลงสู

อาวแหงนี้ กอเกิดระบบ

นิเวศน้ํากรอยและนํ้า

อาวทาศาลา
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6 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

เค็ม อีกทั้งยังมีปาชายเลน ซึ่งเหมาะสมแกการอยูอาศัย การขยายพันธุ

ของสัตวน้ํานานาชนิด

 จากความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํานานาชนิด ทําใหมีการ

ตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนรายรอบอาวทาศาลาตั้งแตตําบลปากพนัง ตําบล

ปากนคร ตําบลปากพูน ตําบลทาศาลา ชาวประมงพ้ืนบานดํารงการจับ

สตัวน้าํแบบอนุรกัษอยางตอเน่ืองมาจากบรรพบุรษุ มกีารจัดการทรัพยากร

โดยชุมชน ทําใหชุมชนเหลาน้ียังคงสามารถจับสัตวน้ําไดตามฤดูกาล

ตลอดมา        

อุปกรณประมงที่ชาวประมงใชเปนอุปกรณที่เลือกจับสัตวน้ํา

เฉพาะแตละชนิด เชน อวนปูสําหรับจับปู  อวนกุงสําหรับจับกุง  เปนตน   

และขนาดของเครื่องมือก็จะเลือกจับเฉพาะสัตวน้ําที่มีขนาดใหญ เชน 

อวนตองมีตาหางไมนอยกวา ๙ เซนติเมตร เพื่อปองกันสัตวน้ําขนาดเล็ก 

เฉพาะหมูที่  ๖ บานสระบัว มีการจับก้ังไดครั้งละประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม 

ปูมา ๕๐๐ กิโลกรัม ปูดํา ๓๐ กิโลกรัม๑ นอกจากการประกอบอาชีพ

ประมงโดยกลุมผูชายแลว กลุมแมบานยังประกอบอาชีพ การแปรรูป

สัตวน้ํา เชน แกะปูไดคาตอบแทนวันละ ๒๐๐–๔๐๐ บาท เด็กในหมูบาน

ชวยสาวอวนซึ่งไดคาตอบแทน ๔๐–๖๐ บาท  ทั้งครอบครัวและชุมชนจึง

มีอาวแหงน้ีเปนเสนเลือดใหญในการหลอเล้ียง ชุมชนจึงรักและชวยกัน

เฝาระวังทรัพยากรอยางสุดความสามารถ

 บริเวณหนาดินในอาว ยังคงความอุดมสมบูรณเนื่องจากไมถูก

รบกวนจากเครื่องมือประมง  จําพวกอวนลากอวนรุน หนาดินที่นี้จึงเปน

บานหลงัใหญของสตัวน้าํ จาํพวก กัง้ ป ูและหอยสองฝา ไดแก หอยแครง

และหอยลาย จํานวนมาก แมวาชุมชนจะรับทราบวาหอยลายและหอย

 ๑ จากการประมาณจากชาวประมงในชุมชน
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7คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

แครงมากขนาดไหน แตไมเคยคราด  ทั้งที่ชุมชนเองมีศักยภาพพอในการ

เก็บเก่ียวผลประโยชนในอาวแหงน้ีได เพราะเกรงวาจะสงผลกระทบตอ

สัตวน้ําอยางอื่น โดยเฉพาะกั้งซึ่งอาศัยในรูบริเวณหนาดิน โดยหลักการ

ทํามาหากินของชาวบาน ตองทําการประมงไมใหสงผลกระทบตอพี่นอง

ดวยกัน

 จากความอุดมสมบูรณของหอยลายในอาวน้ีเอง จึงเปนที่หมาย

ปองของเรอืประมงพาณชิยซึง่เปนของนายทนุระดับชาตทิีเ่ขามากอบโกย

ผลประโยชนของพ่ีนองชาวประมงในพ้ืนที่อาวทาศาลา โดยไมคํานึงถึง

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมของพี่นองแถบนี้ ไดกอเกิดความ

เสียหายของเครื่องมือประมง และทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนมาก ทั้งที่ถูก

จับไดและตายไปจากผลกระทบของหนาดินที่ถูกทําลาย แมวาชุมชนและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการท่ีเกีย่วของจะพยายามแก

ปญหา แตก็แกไดเพียงระดับหนึ่ง

 ถึงเวลาเสียที!!! ที่ทุกฝายตองจับมือกันเพื่อหาทางออกของ 

 ทรัพยากรชายฝง

ดวยความสําคัญของทรัพยากรอาวทาศาลาดังกลาว จึงควรมี

ระบบการจัดการที่ดี ที่เกิดจากการมีสวนรวมทั้งภาคประชาชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือที่จะ

สามารถรวมมือกันในการแสวงหาความรูเพื่อนําสูการแปรไปสูการปฏิบัติ

ในรูปแบบตางๆ ดวยการผสมผสานระหวางภูมิปญญาและวิทยาศาสตร

สมัยใหม และดวยเงื่อนไขปจจัยที่ทําลายทรัพยากรชายฝงมีมากขึ้นใน

ปจจุบันจึงจําเปนตองใชความรูทั้งสองแบบในการผสมผสานเพื่อนําไปสู

รูปแบบที่ดีหรือวิธีการอนุรักษหลากหลายรูปแบบเพื่อใหพรอมพอตอ
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8 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

สภาพปญหาท่ีเกิดขึน้และนําไปสูการใชทรัพยากรในอาวทาศาลาไดอยาง

ยั่งยืน    

  ดงันัน้ จงึไดมกีารศกึษาผานการปฏบิตัจิริงกับรปูแบบการอนรุกัษ

และฟนฟูทรัพยากร รวมตลอดถึงการถอดบทเรียน ความรู ภูมิปญญา

ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรโดยใชกลุมองคกรของชุมชนเอง จนได

บทเรียนและองคความรูสําหรับเปนขอเสนอนโยบาย เพื่อนําไปสูการ

จัดการทรัพยากรรวมกันตอไป

 เรียนรูจากบทเรียนจากพื้นที่เล็กๆ สูการตอบคําถามสําคัญ

 ของสังคมไทย

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด ๒๑ อําเภอ มีพื้นที่ติด

ชายทะเล ๖ อําเภอ คือ อําเภอหัวไทร ปากพนัง อําเภอเมือง อําเภอ

ทาศาลา อําเภอขนอม และอําเภอสิชล ในอําเภอทาศาลามีทั้งหมด ๗ 

ตําบล มีตําบลท่ีติดชายทะเล ๔ ตําบล คือ ตําบลสระแกว ตําบลกลาย 

ตําบลทาขึ้น ตําบล

ทาศาลา ในตําบล

ทาศาลามีทั้งหมด 

๑๕  หมู บ าน  มี

หมู บ าน ติดชาย -

ทะเล ๘ หมูบาน 

พื้นที่ศึกษาในคร้ัง

นี้ คือ หมูที่ ๖ บาน

สระบัว
 ภาพแสดงการประชุมหารือเครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา
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บานสระบัวเปนพืน้ทีเ่ลก็ๆ ทีห่วัใจของคนทีน่ีร่กัหวงแหนตอความ

อุดมสมบูรณของทรัพยากรจนสรางนวัตกรรมของการจัดการทรัพยากร

ชายฝงขนาดใหญ จนกลายเปนพืน้ทีท่ีม่กีารเรยีนรูและขยายผลท้ังภายใน

และภายนอกอยางเหน็เปนรปูธรรม  จากกรณขีองชมุชนสระบวัทาํใหเหน็

วาการเร่ิมที่ชุมชนเล็กๆ แหงน้ีเปนโอกาสในการเรียนรูและขยายผลแก

พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะการเปนแรงขับสูชุมชนใกลเคียงและพื้นที่อื่นๆ ใน

ระดับจังหวัด  ทั้งนี้ในพ้ืนที่ชุมชนอื่น อาจมีรูปแบบการจัดการทรัพยากร

ชายฝงที่แตกตางออกไป และเปนบทเรียนท่ีสําคัญเชนกัน ดังน้ัน หนวย

งานทีเ่ก่ียวของตองเปดพืน้ทีใ่นการเรยีนรูรวมกนัและใหความสาํคญั

กับการทํางานของกลุมองคกรระดับชุมชน ตลอดจนสรางชุมชนเหลา

นี้เปนเครือขายทางสังคม เพราะการจัดการทรัพยากรชายฝงตองอาศัย

ความรวมมือของทุกฝาย

 เพ่ือใหเกิดประโยชนเราจึงตองออกแบบการศึกษาเรียนรูแบบเสริมพลัง

กระบวนการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนการใชความรูทางวิทยาศาสตร

ผสมผสานภมูปิญญาทองถิน่และทดลองลงมอืปฏบิตัจิรงิเพ่ิมเตมิจากการ

ที่ชุมชนไดเริ่มดําเนินการมาแลวกอนหนาน้ี ดวยการใชหนวยขององคกร

ชุมชนเปนผูลงมือทํา เปนการจัดการองคกรชุมชน จนไดคําตอบจาก

การศึกษาท่ีเปนประโยชน จนนํามาสูขอเสนอทางนโยบายท่ีเอื้อตอการ

ทําประมงและการจัดการทรัพยากรชายฝง
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 องคกรท่ีเขมแข็ง คือรากฐานการจัดการทรัพยากรท่ีย่ังยืน

พลังแหงชุมชนเขมแข็ง จะเปนทางออกในการแกปญหาวิกฤติ

ทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพราะอารยะธรรมที่เปนอยูในปจจุบัน  

ทําใหเกิดภาวะวัตถุนิยม  บริโภคนิยม  เงินนิยม มากข้ึน  สิ่งเหลานี้ทําให

เกิดปญหาข้ึนทั่วโลก เพราะจะเขาไปทําลายระบบส่ิงแวดลอม ทุนทาง

สังคม ทุนทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณของผูคน กอใหเกิดความขัดแยง

อยางรุนแรง เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม

“เครือขายชุมชนเขมแข็งเต็มพื้นที่ พลังทางสังคมท่ีตองสราง”  

ศ. นพ.ประเวศ วะสี

 เมื่อคลื่นยักษสึนามิ ถาโถมใส ชุมชนชายทะเล

ทามกลางกระแสคล่ืนหลักในการมุงเปาในการพัฒนาประเทศ

เกษตรกรรม นาํไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม  จนกอใหเกดิการสราง

ปญหาใหม ๆ นานัปประการ  ทําใหชุมชนในภาคชนบทเดิมหลายชุมชน

ไมสามารถท่ีจะเรียนรูกบักระแสการพัฒนาดังกลาวไดอยางเทาทนั  ชมุชน

จํานวนไมนอยจึงถูกคลื่นลมมรสุมของการพัฒนา  กวาดตอนเขาไปรับใช

เปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  แตอยางไรก็ตาม ยังมีชุมชนอีกจํานวน

หนึ่ง ซึ่งสามารถเรียนรู ปรับตัว กําหนด ทางเลือกในการพัฒนา และ

สรางภูมิคุมกันของตนเองขึ้นมา เพ่ือปองกันตนเองจากภยันตรายใน

นามของความเจริญและการพัฒนาอยางเหมาะสมกับสถานการณ การ

เปล่ียนแปลงของโลกท่ีรุกล้ํากล้ํากลืน จนกระท่ังผูคนแทบจะไมเปนตัว

ของตัวเอง 
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ปญหาสําคัญของการใชทรัพยากรทางทองทะเลคือการอวดอาง

กรรมสิทธิ์ในระบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา ไดลิดรอนสิทธิของชุมชน

ในการทํามาหากินในผืนน้ําทะเล ซึ่งเคยหาอยูหากิน อยางสมานฉันท

ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ จนกระท่ังเดิมพันในการตอสูของชุมชนครั้งนี้ มี

ความหนักหนาสาหัสยิ่งกวาการเผชิญหนาใดๆ ที่เคยผานมา ความ

รายกาจจากคลืน่ลมปนปวนในทองทะเล  เพยีงทาํไดแคคราชวีติลกูน้าํเคม็

เปนครั้งคราว  แตมรสุมจากระบบทุนนิยม คือ สึนามิ ที่ตองการกลืนกิน

อนาคตของชุมชน  รวมถึงอนาคตของลูกหลานพวกเขา ทางเลือกของ

พวกเขา คือ การยืนหยัดกายตอสูอยางถึงที่สุด หรือ...?   

เมือ่พยายามจาํแนกกรณปีญหาความขดัแยงของการใชทรัพยากร

สัตวน้ําทะเลในพื้นที่ชายฝงภาคใต ศึกมวยคูเอกที่ปะทะกันอยางดุเดือด

ตลอดมา กต็องยกใหเปนความขดัแยง ระหวางประมงพาณชิยกบัประมง

ชายฝง ทีอ่กีฝายมปีระสทิธภิาพการเกบ็กวาด ทาํลายลางสรรพสิง่ทัง้หลาย

ใตทะเลอยางไมเหลือหรอ ดวยใชเทคโนโลยี  เครื่องมือที่ทันสมัยกวา  

จนในบางพื้นที่กลาวกันวา ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของท้ังสอง

ฝายจากกรณี นี้ คือ “การคืนชีวิต(คน) ใหกับทองทะเล” อยางแทจริง  

ตอจากนั้นก็จะเปนความขัดแยงระหวางชาวประมงชายฝงดวยกันเอง ซึ่ง

ไมเคารพกติกา ใชเครื่องมือผิดกฎหมาย เชน ยาเบื่อ ระเบิด หรืออวน

ที่ผิดกฎหมาย แตประเด็นนี้ มักจะทําความเขาใจไดในระดับชุมชนเอง   

ระดับความรุนแรงจึงไมไดสงผลกระทบใหสังคมวงกวางรับรูมากนัก แต

สิ่งที่เปนประเด็นสรางความขัดแยงหนักหนาใหกับชุมชน และมักจะถูก

ยกระดับความสําคัญของปญหาสูภายนอก คือ ความขัดแยงของชาว

ประมงชายฝงกับคูกรณีอื่นที่เปลี่ยนหนาหมุนเวียนกันมาตลอดเวลา เชน   

โครงการธนาคารอาหารทะเล (Sea Food Bank)   โครงการสรางทาเทียบ

เรอืนํ้าลึก  โครงการสรางนิคมอุตสาหกรรม  (Southern Seaboard) เปนตน
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 แลวชาวบาน จะแกไขปญหาตนเองไดอยางไร?

คําถามยอดฮิต จากผูมาศึกษาเรียนรูดูงานกลุมอนุรักษประมง

พืน้บานบานสระบวั ตาํบลทาศาลา อาํเภอทาศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 

คอื ระยะเวลาในการกาวเดนิจนถึงเปาหมายในการแกไขปญหาทรพัยากร

ชายฝงทะเลของกลุมอนุรักษฯ ตองใชเวลาเทาไหร? คําตอบที่ผูมาเยือน

จะไดรับกลับมา คือ กวาสิบปที่ตองลองผิดลองถูก จนคนพบวา สิ่งที่

ตองการแกไขของคนบานสระบัว ไมใชเพยีงการแกไขภัยคกุคามเฉพาะหนา 

เชน เรืออวนรุน เรืออวนลาก หรือ เรือคราดหอย แตกระบวนการทํางาน

ของกลุมที่มีการปรับเปล่ียนบทบาทในสถานการณปกติก็มีความสําคัญ

ไมยิง่หยอนไปกวากัน เชน กจิกรรมการปลูกปาชายเลน สรางบานสัตวน้าํ  

การทําปะการังเทียม ธนาคารปูมา การใช “ระเบิดชวีภาพ” ปรับปรุงสภาพ

พื้นดินชายเลน เปนตน ความสําเร็จในการแกไขปญหา และกิจกรรมสวน

รวมที่เกิดขึ้น คือ หลักไมลชี้วัดวากลุมอนุรักษฯ ไดกาวขึ้นมาสูบันไดการ

แกปญหาแตละขั้นไดสําเร็จ  

มีปญหาทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการรวมกลุมองคกร  เพื่อ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน

การเสรมิสรางความเขมแขง็ในกระบวนการมสีวนรวม 
โดยสรางกลุมหลายรูปแบบเพื่อหนุนการทํางาน

วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรอยาง
มีสวนรวม สูการสรางสุขภาวะชุมชน

การพัฒนา เครือขาย และการเสริมสราง
ความยั่งยืนรวมกับชุมชนและภาคีอื่นๆ

ภาพแสดงข้ันบันไดการแกไขปญหาของ กลุมอนุรักษประมงพื้นบาน บานสระบัว

๑
๒
๓
๔

แกไขปญหา
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สิ่งท่ีสังคมภายนอกรับรูกันทั่วของชุมชนบานสระบัว คือ ความ

สาํเรจ็ในการแกไขปญหาดวยกจิกรรมการอนรุกัษทรพัยากรของกลุมอยาง

สม่าํเสมอ  หากดูแผนภาพประกอบก็คอื บนัไดข้ันที ่๒ ของการแกไขปญหา

เทานั้น แตหากไดมีเวลาคลุกคลี ศึกษาเรียนรูรวมกับชุมชนนี้มากข้ึน ก็จะ

พบวา กลุมอนุรักษฯ บานสระบัว ไดกาวขึ้นไปสูบันไดขั้นที่สี่ ดวยการ

พฒันาเปนเครอืขายองคกรชุมชน ซึง่เปนความทาทายท่ียิง่ใหญ คอื การ

ยกระดับเปาหมาย และวัตถุประสงคของกลุมเดิม ซึ่งอยูในระดับกิจกรรม 

แปลงออกมาใหเปนเปาหมายรวมกันของชุมชน 

 บันไดข้ันสุดทาย…  สุดเสนทาง แต…  ลมหายใจยังไมหยุด

 การสรางความย่ังยืนของกิจกรรมการอนุรักษ ดวยวัสดุธรรมชาติ 

ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน และซื้อหาวัสดุในการจัดสรางทุกป 

ความหวังพึ่งพิงงบประมาณกับองคกรภายนอก ซึ่งไมแนนอน ยอมไม

สามารถทาํใหความยัง่ยนื เปนจรงิได  ทางเลอืกของชาวชมุชนบานสระบวั  

คือ จะตองมีองคกรภายในชุมชนรองรับ เพื่อสนับสนุนเงินทุนใหกิจกรรม

ของกลุมอนุรักษ ฯ เปนไปไดอยางยืนยาว  อาจจะกลาวไดวา  การด้ินรน

จากวิกฤติการณครั้งนี้  ทําใหกลุมอนุรักษประมงพื้นบานกลุมนี้ ไมไดเปน 

สมบัติเฉพาะของชาวบานสระบัวอีกตอไป  หากแตไดแปรสภาพกลายมา

เปน  ศูนยเรียนรูชุมชนเพ่ือชุมชน ดวยกันอยางแทจริง  บันไดกาวที่สี่

จึงไมใชเพียงการวางเปาของกลุมอนุรกัษฯ บานสระบัวเทานั้น แตยังเปน

เปาหมายที่หลายชุมชน ขอฝนใหไกลและไปใหถึงเหมือนชุมชนนี้บาง

 เครือขายองคกรชุมชนหรือกลุมของบานสระบัว มีจํานวนท้ังสิ้น  

๕ กลุมหลัก คือ 
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14 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

๑. กลุมอนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัว

๒. กลุมออมทรัพยมุสลิมมะหบานสระบัว 

๓. รานคาชุมชนบานสระบัว 

๔. กองทุนสงเสริมเครื่องมือประมงบานสระบัว 

๕. กลุมโค-ปุยชีวภาพอัดเม็ด 

 ปจจุบันมีประมาณ ๒๑ กลุมในเครือขาย ๔ หมูบานทุกกลุมก็จะ

มีวัตถุประสงค เปาหมายของการกอตั้งผิดแผกแตกตางกันออกไป การ

มารวมเปนเครือขายพัฒนาชุมชน คือ การสานพลังของชุมชนใหเกิดขึ้น 

แตถาตองการจะอธบิายปรากฏการณทีเ่กดิขึน้อยางเปนแบบแผน ใหเหน็

ความสัมพันธเกื้อหนุนระหวางกลุมองคกรเหลานี้เขาดวยกัน เพื่อหวังผล

ในการนําไปเรียนรู ปฏิบัติตาม มักจะเปนเร่ืองที่จะตองใชความพยายาม

ไมนอย ผูศึกษาจึงขอนําหลักคิดบางประการของ ศ. นพ.ประเวศ วะสี  

เกี่ยวกับชุมชน เพื่อประกอบการอธิบายความสัมพันธที่กอเกิดขึ้นของ

แตละกลุมของชุมชนบานสระบัวใหเห็นไดชัดเจนข้ึน ดังน้ี
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15คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางกลุมและเปาหมายแตละดานของ

ทั้ง ๕  กลุม

เปาหมาย
กลุม

อนุรักษฯ
กลุม

ออมทรัพยฯ
รานคา
ชุมชน

กองทุน
เคร่ืองมือ

กลุม
โค+ปุย

ดานเศรษฐกิจ

๑. ลดรายจาย     

๒. เพิ่มรายได     

๓. สรางมูลคาเพิ่ม  
    ผลผลิต

   

๔. ธุรกิจชมชน   

๕. ควบคุมกลไกตลาด   

ดานสังคม / วัฒนธรรม 

๑. การชวยเหลือเกื้อกูล     

 ๒. การศึกษาภูมิปญญา     

๓. สตรี   

๔. เด็ก-เยาวชน-คนชรา   

๕. สิ่งแวดลอม    

ดานการเมือง/นโยบาย  

๑. สรางอํานาจตอรอง     

๒. ใชทรัพยากรทองถ่ิน  

๓. กฎหมายคุมครอง 

จากตารางนี ้ จะเหน็ไดวา ในสภาพการณปกตขิองชมุชน  องคกร

ตางๆ ก็จะมีวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินการ เพื่อตอบสนอง

ชุมชนรวมกันทั้ง ๓ ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม/วัฒนธรรม และ

ดานการเมือง โดยท่ีแตละกลุมไมจําเปนที่จะตองมีการตอบสนองตอ
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16 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

รายละเอียดในแตละดานเหมือนๆ กัน ยกเวนในบางเร่ือง ซึ่งถือเปน

สิง่ท่ีจะถักทอยึดโยงหัวใจของผูคนในชุมชนไว คอื การลดรายจาย การชวย

เหลือเกื้อกูล และการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น  

แตถาเปนในกรณีสภาพการณพิเศษ  ที่อาจจะไมจําเปนตองเปน

ปญหาเดือดรอนเฉพาะหนา   แตตองอาศัยความรวมมือรวมใจแสดงพลัง

ของชุมชน เชน เขารวมรายการยุทธการพอเพียง การปลูกปาชายเลน การ

จดัทาํบานสัตวน้าํ รปูแบบ และความเขมขนของระดับความสัมพนัธจะถกู

แปรเปล่ียน โดยนําปญหาหรือเปาหมายท่ีตองการมาเปนเปาหมายรวม

ของชุมชนตามสถานการณ

 ภาพแสดงความสัมพันธระหวางกลุมและเปาหมายแตละดานของทั้ง ๕  กลุม (๗)
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17คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ตัวอยางเชน เมื่อชุมชนตองการจะแกปญหาความไมสมบูรณ

ของทรัพยากรชายฝง ดวยกิจกรรม เชน การวางระเบิดชีวภาพ การ

วางหมฺรํา ปลูกปาชายเลน ก็จะไดรับวัสดุ ขี้วัว จุลินทรีย จากกลุมโค-

ปุยชีวภาพอัดเม็ด สวนกลุมออมทรัพย รานคาชุมชน และกองทุนฯ 

เครื่องมือประมง ก็จะสนับสนุนเงินทุนเปนคาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงขนถาย

ไมเสม็ด ทางมะพราว อาหาร เครื่องดื่ม และระดมกําลังแรงงานมาชวย

กลุมอนุรักษ ฯ ในวันทํากิจกรรม ซึ่งมักจะเปนกิจกรรมท่ีจัดรวมกับหนวย

งานภายนอกสถานศึกษา  นอกจากน้ันแลว กิจกรรมบางอยาง เชน การ

เล้ียงน้ําชาเพื่อระดมเงินชวยเหลือคนปวยที่มีฐานะยากจนตองนอน

โรงพยาบาลหลายวัน คนท่ีเรือแตก เคร่ืองเรือเสีย หรือเปนผูที่มีความ

สามารถในการชวยเหลือตัวเองนอยกวาคนอื่นๆ ในชุมชน แกนนําจาก

กลุมอนุรักษฯ ซึ่งก็มักจะเปนแกนนํา หรือที่ปรึกษาของกลุมอ่ืนๆ ดวย 

จะเปนผูระดมความชวยเหลือจากบุคคลที่มีฐานะดีกวา  และจากกองทุน

สวัสดิการของกลุมตางๆ ซึ่งไดกันผลประโยชนจากการดําเนินงานสวน

หน่ึงไวเปนสวัสดิการของคนในชุมชนโดยเฉพาะ โดยผูรับความชวยเหลือ

ไมจําเปนที่จะตองเปนสมาชิกของกลุมใดๆ 

ในขณะเดียวกนั กจิกรรมของกลุมอนรุกัษฯ บานสระบัว เปนชอง

ทางสําคัญในการสรางความสัมพันธอยางสรางสรรคกับองคกรภายนอก 

กลาวคือ ใหชุมชนไดเปนผูมีสิทธิในการเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธ หากบาง

ขอเสนอไมไดตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง และกลไก

ในการจัดสรรงบประมาณ จะตองเขามาตามระบบกลุมทีช่มุชนวางไวแลว  

เพือ่ใหชมุชนสามารถนําทรัพยากรท่ีไดรบัมากอใหเกดิประโยชนสงูสดุ ดวย

การแปรทรพัยากรเหลานัน้ไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนืและสงผลดตีอคณุภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนระยะยาว  
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18 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 ทฤษฎี คือ มายา กลุมอนุรักษฯ คือ ของจริง  

ผูศึกษา มีความเห็นรวมกันวา  คงจะมีหลายทฤษฎี  หลายนิยาม  

ที่จะนําใชเพื่ออธิบายการกอตั้งกลุมอนุรักษประมงพื้นบาน  บานสระบัว   

อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช แตความ

พย าย ามที่ จ ะ ห า สู ต ร

สําเร็จของการคงรูปอยู

ไดของกลุมนี้ คงจะไมใช

เรือ่งทีจ่ะกระทาํไดในระยะ

เวลาอันสั้น ผลการศึกษา

ความเขมแข็ งของกลุม
 ภาพแสดงการสาธิตการทําระเบิดน้ําชีวภาพโดยเครือขาย  
     กสิกรรมธรรมชาติ อนุรักษฯ ครั้งนี้จึงเปน

เพียงการสนธ ิ แลกเปลีย่น 

ความรู ความคิดเห็นรวมกันของตัวแทนกลุมท้ัง ๕ กลุม รวมกับภาค

วิชาการ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งทํางานในพื้นที่มายาวนาน บทสรุป

จากเวทีศึกษาครั้งนี้ อาจจะเปนจริงสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง แตนั่นก็

คงจะไมใชสิ่งสําคัญ เพราะ “ทฤษฎี นิยามตางๆ ลวนเพียงเปนมายา  

แตกลุมอนุรักษฯ ที่บานสระบัว นี่แหละ คือ ของจริง”
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19คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

  ประสบการณการเรียนรูสูการคนหาคําตอบโดยชุมชน

 เวทีเรียนรูสูรูปแบบบานสัตวนํา้เพ่ือการอนุรักษ

“เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตามแนวทางของกระบวนการเรียนรู

และการจัดการแบบมีสวนรวม

โดยกลุมอนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัว ตําบลทาศาลา 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ของพื้นที่ที่ดําเนินการ “ตําบลทาศาลา 

อาํเภอทาศาลา ตาํบลปากนคร อาํเภอเมอืง และตาํบลแหลมตะลมุพกุ 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีองคประกอบของ

บคุคลทีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรูประกอบดวย กลุมชาวประมงพ้ืนบาน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูใหญบาน กํานัน อาสาสมัคร กลุมนักวิชาการ 

ตัวแทนหนวยงานราชการ กรมประมง การแลกเปล่ียนเรียนรูเริ่มจาก

การเรียนรูในเหตุปจจัยตอการฟนฟูทรัพยากรชายฝงใหกลับสูความ

อุดมสมบูรณ องคประกอบหน่ึงท่ีนําเสนอใหเกิดการเรียนรูในคร้ังน้ีคือ 

ประเด็นใฝรูในเร่ือง  บานสัตวน้ํา๒ เหตุผลหลักที่ทําใหเกิดประเด็นใฝรู 

คือ สภาวะการทําประมงที่ยั่งยืนตองไมสงผลกระทบตอที่อยูอาศัยของ

สัตวน้ําตลอดวงจรชีวิต กลาวคือ ตองทําประมงควบคูไปกับการจัดการ

ใหสัตวน้ําไดมีแหลงแพรขยายพันธุ แหลงหาอาหาร แหลงเล้ียงตัวออน 

และเติบโตอยางปกติสุข  

 ๒ ในท่ีนี ้คอื ทีอ่ยูอาศยัถาวรของสัตวน้าํตามธรรมชาติ หรือทีช่มุชนสรางขึน้เพ่ือเปนท่ีอยู 
หลบภัย วางไข  โดย ทีมศึกษา
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20 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 จากประเด็นใฝรูเรื่อง บานสัตวน้ํา ที่เกิดขึ้นจากเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู จึงนําไปสูกระบวนการเรียนรูและการรวมกันสรางสรรควิธีการ

หาคําตอบโดยกลาวถึงรูปแบบบานสัตวน้ําที่ เหมาะสมตอการ

อนุรักษและการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงโดย

ชุมชนควรเปนอยางไร  

จากการสรางสรรควิธีการ

เพื่อเรียนรูบานสัตวน้ํา

บริเวณชายฝงไดนําภูมิ-

ปญญาของชุมชนมาใชใน

การแสวงหาคําตอบโดย

น้ําชายฝง ดังนี้ คือ

  บานสัตวน้ําถาวร ไดแก บริเวณพื้นที่ชายฝงที่มีการปลูกปาชาย

เลน หาดเลน หาดทราย  โขดหิน แนวเขต ๓,๐๐๐ เมตรของแนวปะการัง

เทียม และควรมีการสรางแนวปะการังเทียมในแนวเขต ๕,๔๐๐ เมตรใน

รูปแบบของการวางเปนกลุมหรือเปนกอง

 บานสัตวน้ําชั่วคราว ไดแก  หมฺรําไมแสม  หมฺรําไมไผ หมฺรําไม

เสมด็ รวมถงึกระชงัสาํหรบัวางไขของปมูา หรือทีรู่จกักันดีคอื ธนาคารปมูา

 บานสัตวน้ําตองเปนบานที่ปลอดภัยตอสัตวน้ํา ปราศจากการ

ทําประมงในรูปแบบที่ไมเหมาะสม รวมท้ังการเฝาระวังสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสม ปลอดมลภาวะ  ไมสงผลกระทบตอผูบริโภค นั่นหมายถึง 

ผูบริโภคจะไดการรับรองถึงการบริโภคสัตวน้ําที่ปลอดภัยตอสุขภาพ เพื่อ

ใหไดบานสัตวน้ําที่สะอาด ปุยน้ําหมักชีวภาพจึงเปนกิจกรรมหน่ึงที่นํามา

ใชในการเรยีนรูเพือ่ฟนฟสูภาพแวดลอมของบานสตัวน้าํในลักษณะท่ีเรียก

ภาพแสดงการจัดทําหมฺรําไมไผเพื่อเปนบานสัตวน้ําชั่วคราวกลาวถึงรูปแบบบานสัตว
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21คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

วา ระเบิดชีวภาพ๓

จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางบานสัตวน้ําแสดงถึงการ

สรางบานสตัวน้าํตองผสมผสานควบคูกนั คอื บรเิวณชายฝงทีม่เีลนทบัถม

แทนท่ีหาดทรายเม่ือดินเลนมีสภาพทางกายภาพเหมาะสมตอการเติบโต

ของพืชปาชายเลน๔  ตองมกีารปลกูปาชายเลน โดยเลอืกปลกูโกงกางเปน

ชนิดแรก เพราะสามารถเติบโตไดดีบริเวณดินเลนใหม เปนแนวปองกัน

คลื่นลม และยึดดินไดแนน เมื่อโกงกางเติบโตดีแลว พืชชนิดอื่นๆ เชน 

แสมดํา แสมขาว แสมทะเล ลําพู จะข้ึนตามมาโดยไมตองปลูก ระยะ

แนวปลูกปาชายเลนตองมีพื้นที่เริ่มตนจากชายฝงและหางฝงสูทะเล

ตามสภาพของดินเลน 

บานสัตวน้ําที่เปนบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลน เปนแหลงท่ีอยูอาศัย

ของสัตวน้ําชายฝง และแหลงเลี้ยงตัวออน แตมีขอสังเกตเกิดข้ึนในพื้นที่

ชุมชนที่มีการปลูกปาชายเลนชนิดโกงกางใบใหญ (การปลูกเชิงเด่ียว) เชน 

บริเวณชายฝงของอําเภอปากพนัง (แหลมตะลุมพุก) ชาวประมงพ้ืนบาน

ไดใหขอสังเกตวา การปลูกปาชายเลนแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณนี้มีผลกระ

ทบตอการเขาอยูอาศัยของสัตวน้ํา และการตกตะกอนทับถมของดินเลน

ที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปาชายเลน สงผลใหเกิดการ

ทับถมซอนทับกันระหวางใบพืชกับดินตะกอน ทําใหพื้นที่เปนดินเลนอยู

ตลอดเวลา สตัวน้าํเขาอยูอาศัยนอย และทําประมงไดนอย อยางไรก็ตาม

ในเขตพื้นที่ทาศาลาซึ่งเปนพื้นที่ดินเลนใหม ชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรูเห็น

วาเหมาะสมตอการปลูกพชืปาชายเลนเพราะเปนอาวเปด เหมาะแกการ

 ๓ ในทีน่ี ้หมายถึง ระเบดิชวีภาพ คอื ปุยนํ้าชวีภาพรวมกบัปุยชวีภาพอดัเมด็นาํมาผสม
กับดินเลนแลวปนเปนกอนกลม  ขนาดเทากับกํามือแลวนําไปโยนลงในหมฺรํา ทุก ๑๕ วัน ครั้งละ 
๓๐ ลูก
 ๔ สงัเกตดวยภูมปิญญาในบริเวณน้ันจะมีตนแสมข้ึนมากอน แสดงวาไมปาชายเลนอ่ืนๆ 
ก็สามารถเติบโตได
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22 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ปลูกปาชายเลนสําหรับปองกันการกัดเซาะชายฝง รวมท้ัง ควรหันมา

ปลูกปาชายเลนแบบหลายชนิดรวมกัน ไมควรปลูกแบบชนิดเดียว 

โดย ควรเลือกปลูกพืชชนิดโกงกางใบใหญไมควรเกินรอยละ ๓๐ ของ

พื้นที่  จากความแตกตางที่เกิดขึ้นจึงไดสรางสรรควิธีการแสวงหาคําตอบ

เพือ่นาํไปสูการปลกูปาชายเลนท่ีเหมาะสมตามแนวทางของกระบวนการ

เรยีนรูดวยตวัชีว้ดัของชมุชน เชน การเรยีนรูในเรือ่งการเขาอยูอาศัยของปู

ดําเพราะมีความสัมพันธกับปาชายเลนตลอดวงจรชีวิต รวมทั้งการเรียนรู

ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ที่สัมพันธกันดวย 

ถัดจากบานสัตวน้ําที่เปนปาชายเลน ซึ่งเรียกวา บานสัตวน้ํา

ถาวร เมือ่ออกสูทะเลลกึลงไปควรมกีารสรางบานสตัวน้าํชัว่คราว ประเภท

หมรฺาํ ไดแก หมรฺาํไมเสม็ด หรอื หมรฺาํไมแสม ควรอยูในเขตนํ้าขึน้น้าํลง

ที่ระดับความลึก ๑-๒ เมตร มีระยะหางจากแนวปาชายเลนในชวง ๐.๕-๑ 

กิโลเมตร (ขึ้นอยูกับสภาพของดินเลนและระดับน้ําขึ้นนํ้าลง) ถัดจากบาน

สัตวน้ําชนิดหมฺรําไมเสม็ดลงสูทะเลลึก ควรสรางบานสัตวน้ําชั่วคราว

ชนิด หมฺรําไมไผ ระยะแนวของหมฺรําไมไผสิ้นสุดบริเวณดินเลนเขาสู

พืน้ทรายซ่ึงไมสามารถปกไมลงไปได ในบริเวณบานสตัวน้าํชัว่คราวจึงไดมี

การจัดกิจกรรมเรียนรูเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนารูปแบบ

บานสัตวน้ําและการนําไปใชประโยชนในการฟนฟูทรัพยากรชายฝงเขา

สู สภาวะอุดมสมบูรณ  

ตัวช้ีวัดถึงความสําเร็จของการฟนฟูความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรชายฝงในครั้งน้ี ประกอบดวย การเรียนรูสัตวน้ําบริเวณบาน

สตัวน้าํ  โดยการทําประมงพ้ืนบานดวยอวนปลาซา  การเรียนรูคณุภาพนํ้า 

และดินตะกอน๕ จากความเขาใจของชุมชนโดยอาศัยหลักการสังเกตจาก

 ๕ เก็บขอมูลชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๑
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23คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

การปกหมฺรํา พบวา บริเวณบานสัตวน้ําชั่วคราวมีการทับถมของตะกอน

ดนิเลนอยางตอเนือ่ง ทาํใหพืน้ทีด่นิเลนงอกใหมหางออกจากชายฝงอยาง

ตอเน่ือง จึงไดเสริมกิจกรรมเรียนรูที่จะนําปุยนํ้าหมักชีวภาพมาใชในบาน   

สัตวน้ําเพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดีใหแกบานสัตวน้ํา ในรูปแบบท่ีเรียก

วา ระเบิดชีวภาพ และตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งที่ชุมชนใชวัดความสําเร็จ

ของการฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของทรพัยากรชายฝง คอื การออมทรพัย 

กลาวคือ เมื่อมีสัตวน้ําใหทําประมงไดอยางพอเพียงการออมก็จะดีขึ้น

บานสัตวน้ําที่อยูหางออกไปในทะเลลึกในเขต ๓,๐๐๐ เมตร โดย

ความรบัผดิชอบขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานราชการที่

เกีย่วของไดมกีารจดัวางปะการงัเทยีมในรปูแบบทีข่นานกบัชายฝง  ซึง่ใน

เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูของชมุชนกลาวถงึแหลงนีค้วรจัดใหเปนบานสตัวน้าํ

ที่ถาวรที่จะตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งเมื่อมีการประกาศขยายเขต

พืน้ทีท่ะเลเปน ๕,๔๐๐ เมตร ควรมีการสรางบานสตัวน้าํในรูปแบบปะการัง

เทยีมเชนเดมิ แตควรเปลีย่นแปลงลกัษณะการวาง โดยวางในลกัษณะเปน

กองๆ และมกีารใหสญัลกัษณใหชดัเจนเพือ่ใหปลอดภยัตออุปกรณการทาํ

ประมง ก็จะเปนประโยชนที่ดี

บานสัตวน้ําอีกชนิดหน่ึงที่มีไวสําหรับการออกลูกออกหลานของ

สัตวน้ําที่ไดจากการทําประมงนั่นคือ กระชังวางไขปูมา หรือที่รูจักกัน

ดี คือ ธนาคารปูมา บานสัตวน้ําชนิดนี้เคล่ือนยายได นําเขาสูชายฝงได

งายเม่ือเขาสูมรสุม และนําออกทะเลไดไกลเพ่ือแสวงหาแหลงน้าํท่ีเหมาะ

สาํหรับการวางไขของปู ทีต่ัง้ของกระชังปมูาไมควรวางอยูในบริเวณท่ีเปน

ดินเลนเพราะจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมที่

เกิดจากการสัญจรทางน้ําได สภาวะที่ตองพัฒนาอีกประการหน่ึงคือกรณี

ของการฟกไขปูมาในชวงท่ีไมสามารถนํากระชังลงสูทะเลไดจําเปนตองมี

ธนาคารไขปมูาไวบนฝงเพือ่การเรยีนรูวธิกีารเพาะฟกไขปมูาสาํหรบัชมุชน 
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24 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

จากการสรางสรรควธิกีารในประเดน็บานสตัวน้าํท่ีเหมาะสมเพือ่

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และนําไปสู

แผนชุมชนท่ีจะรวมแสวงหาคําตอบจากสิ่งที่ควรเรียนรูในการสรางบาน

สัตวน้ําจากแนวชายฝงสูทะเล ประกอบดวย

  แนวปลูกปาชายเลน ควรเรียนรูการปลูกปาแบบผสมผสานกับ

ความสมัพนัธของสิง่มชีวีติทีอ่ยูอาศยัในปาชายเลนปลกู รวมทัง้การเรยีนรู

สรางปาชายเลนชุมชน

  การเรียนรูบริเวณบานสัตวน้ํา  ประเภท หมฺรํา กับความหลาก

ชนดิของสตัวน้าํ รวมท้ังการพฒันารปูแบบบานสตัวน้าํประเภทน้ีใหเหมาะ

สมย่ิงขึ้น

  ธนาคารปูมา  เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการฟกไขในรูปแบบที่หลาก

หลาย

  ปะการังเทียม  ขยายเขตวางแนวปะการังเทียมในเขต ๕,๔๐๐ 

เมตรและวางรูปแบบกองเปนกลุม

การใชชีวภาพ  เรียนรูและพัฒนาระเบิดชีวภาพกับการสงเสริม

สภาพแวดลอมที่ดีของบานสัตวน้ํา

   แนวปา    หมฺรําไมเสม็ด     หฺมฺรําไมไผ                กระชังปูมา                  ปะการังเทียม
   ชายเลน

ภาพแสดงรูปแบบบานสัตวน้ําที่ตองประกอบดวย รูปแบบถาวรและรูปแบบชั่วคราว 
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25คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 ผลการสรางสรรควิธีการเรียนรูบานสัตวนําแบบมีสวนรวม

กลุมอนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอ

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดการทรัพยากรชายฝงเพ่ือฟนฟู

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรและทําใหคนรุนหลังไมตองอยูในภาวะ

ขาดแคลนทรัพยากร  บานสัตวน้ํา คือรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนเลือกนํามาใช

ในการจัดการทรัพยากรชายฝงในคร้ังนี ้ ซึง่มจีดุเนนในการรักษาและเสริม

สรางความอุดมสมบูรณของสัตวน้ํา ผานการเรียนรูในแปลงสาธิตบริเวณ

ชายฝงบานสระบัว ประเด็นใฝรูในเร่ือง บานสัตวน้าํ ไดถกูกาํหนดข้ึนเพือ่

การเรยีนรูตามแบบฉบบัของภูมปิญญาประมงพืน้บานทีม่ปีระสบการณใน

การเรียนรูผานวิถีชีวิตประจําวันรวมแสวงหาขอมูล ในรูปแบบผสมผสาน

กับหลักวิชาการ  

   การเรียนรูสัตวน้ําบริเวณบานสัตวน้ําแบบมีสวนรวม ไดใชวิธีทํา

ประมงพ้ืนบานดวยอวนปลาซาบริเวณบานสตัวน้าํทีส่รางขึน้ คอื หมรฺาํไม

เสม็ด และหมฺรําไมไผ ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๑ (๑๖ ครั้ง) สัตว

น้ําที่ไดจากการทําประมง ชนิดเดนคือมีจํานวนตัวสูงมากคือ แมงกะพรุน 

พบรอยละ ๓๖  และปลาแมว พบรอยละ ๓๔ 

แมงกะพรุนขาว (ซาย)

ปลาแมว (ขวา)
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26 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 สําหรับสัตวน้ําที่สํารวจพบดวยวิธีการทําประมงดวยอวนปลาซา

จับสัตวน้ําไดทั้งหมด  ๔๒ ชนิด จัดเปนกลุมปลามากท่ีสุดคือรอยละ ๔๗ 

และชนิดปลาที่พบมากที่สุดคือ ปลาแมว(Thryssa hamiltonii(Gray)) พบ

รอยละ ๓๓ ของปลาทั้งหมด เปนชนิดปลาที่อยูในวงศปลากะตัก(Family 

Engraulidae) รองลงมาคอื กลุมวงศปลาจวด(Family Sciaenidae) พบรอย

ละ ๖.๒๗ และกลุมวงศปลากะบอก(Family Mugilidae) พบรอยละ ๒

 ภาพแสดงรอยละของกลุมสัตวน้ําที่ไดจาการทดลองทําประมงบริเวณบานสัตวน้ํา (๑๓)

  การพบแมงกะพรุนมาก ชุมชนไดใชเปนตัวบงบอกถึงความ

สมบูรณของปจจัยสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑที่ดี สะอาด 

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตขณะเดียวกันหากมีมากเกินไป

ก็สงผลถึงความสมดุลของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหลงนํ้า รวมทั้งขัดขวางการ

ทําประมงบริเวณชายฝง  การทําประมงแลวจับสัตวน้ําเศรษฐกิจไดเปน

อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่บงบอกถึงสภาวะที่ดีของการทําประมงพื้นบาน เชน 

ปลาซา ปลาจะระเม็ดขาว ปูมา ปูดํา กั้งตั๊กแตน และกุงกุลาดํา เปนตน

ปู ๒%

กั้ง ๒%

หมึก ๒%

กุง ๑๑%

แมงกะพรุน ๓๖% ปลา ๔๗%
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27คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 สาํหรบัสตัวน้าํทีจ่บัไดอกีชนิดหนึง่คอื ปลาทู เปนชนิดสัตวน้าํทีใ่ช

เปนดัชนีบงชี้ถึงการอนุรักษดวยมาตรการทางกฎหมาย เชน การกําหนด

เขตหามทําประมงปลาชนิดในนานน้ําจังหวัดนครศรีธรรมราชเทาเทียม

กับที่ประกาศใชในพ้ืนที่ภาคใตตอนบน 

 ประโยชนของบานสัตวน้ําที่เปนแหลงเสริมอาหารหรือธนาคาร

อาหาร สามารถใหผลผลิตของหอยแมลงภู  ในระดับครัวเรือนได  พรอม

ทัง้ยงัเปนแหลงวางไขของสตัวน้าํบางชนดิไดโดยพบวามไีขปลาโทงถกูวาง

ไวบริเวณบานสัตวน้ําอีกดวย                                       

 (บน) ปลาซา (อยูในกลุมปลากระบอก)

 (ขวา) ปลาจะระเม็ดขาว

 ปูมา  ปูดํา

 กั้งตั๊กแตน (ซาย)    กุงกุลาดํา (ขวา)
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28 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

การพบสตัวน้าํกวา ๔๒ ชนิด นบัรวมทัง้หอยและหวัมนัทะเล เปน

ผลของกระบวนการเรียนรูในระยะเริ่มตนของการเรียนรูความหลากชนิด

ของสัตวน้ําแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการ

ทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน  แสดงถึงความหลากชนิดที่ตองนํามา

ใชเปนตวัชีว้ดัถงึความสาํเรจ็ของการสรางบานสตัวน้าํ โดยเฉพาะชนิดสัตว

น้ําที่ชุมชนกลาวถึงการสูญหายและกลับมาใหม เชน ปลาดาบเงิน ปลา

อินทรียบั้ง นอกจากน้ีในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูยังเสริมตัวชี้วัดอีกความ

สําเร็จหนึ่งของการสรางบานประเภทปะการังเทียม คือ การกลับมาของ

ปลาสากยักษที่พบบริเวณแนวปะการังเทียม 

 ปลาทู ปลาเศรษฐกิจที่พบบริเวณบานสัตวน้ํา โอกาส
     ที่ควรใชมาตรการปดอาวจังหวัดนครศรีฯ

 หอยแมลงภูลงเกาะหมฺรํา และเติบโต
     จนบริโภคได

 ปลาดาบเงิน ปลาที่สูญหาย และกลับมาใหม  ปลาอินทรียบั้ง 

ผลการเรียนรูคณุภาพน้าํบรเิวณบานสัตวน้าํพบวา ขอมลูคณุภาพ

น้ําบริเวณน้ียังอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําตลอด

การเรียนรูคุณภาพน้ําที่ตรวจวิเคราะหไดแก ความเปนกรด-ดาง พบ

เปล่ียนแปลงอยูในชวง ๘.๐-๙.๕ ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ๔.๕-๘.๕ 

มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนีย ๐.๒-๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรท 
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29คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

๐.๐๒-๐.๐๖ มิลลิกรัมตอลิตร 

อยางไรก็ตาม การเรียนรูครั้งนี้ยังมีกิจกรรมของการเปรียบเทียบ

บานสัตวน้ําประเภทหมฺรําท่ีใชกับไมใชระเบิดชีวภาพ เมื่อเปรียบเทียบ

คณุภาพน้าํบรเิวณหมรฺาํทีใ่ชกบับรเิวณทีไ่มใชระเบดิชวีภาพพบวาคณุภาพ

น้าํไมมคีวามแตกตางกนัเนือ่งจากปจจยัของคลืน่ในทะเลมอีทิธพิลสงู แต

สิง่ท่ีแตกตางกนัอยางเห็นไดชดัตอบานสตัวน้าํคอื หอยสองฝา (Pelecyora 

gouldi) บริเวณหนาดนิ รวมท้ังพบการเขาเกาะของเพรยีงหนิและหลดุรวง

ลงสูหนาดิน โดยพบวาปริมาณหอยสองฝาและเพรียงหินบริเวณหนาดิน

ของหมฺรําท่ีใชระเบิดชีวภาพมีจํานวนตัวตอหนวยพ้ืนที่สูงกวาบริเวณหมฺ

รําที่ไมไดใชระเบิดชีวภาพ 

 (บน) หอยสองฝา (Pelecyora gouldi)

 (ขวา) แผนภาพเปรียบเทียบความ
     แตกตางของหอยสองฝา และเพรียงหิน
     ที่พบบริเวณบานสัตวน้ํา ที่ใชและ
     ไมใชระเบิดชีวภาพ

สาํหรับการเรียนรูในคุณสมบัตขิองตะกอนดินบริเวณบานสัตวน้าํ

โดยภูมิปญญาสามารถเรียนรูไดงายจากการสังเกตสีของดินเลนและกล่ิน 

หากดินเลนมีสีดําเขมและมีกลิ่นเหม็นแสดงวาดินบริเวณน้ันมีการเนา

เสียและรวมกันใชระเบิดชีวภาพเพ่ือลดมลภาวะดังกลาว บริเวณชายฝง
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30 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

บานสระบัว มีการทับถมของตะกอนดินเลนอยูตลาดเวลาและตอเนื่อง 

นั่นหมายถึงวา สภาพดินเลนมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติอยูตลอดเวลา

เชนกัน โดยเฉพาะความแตกตางที่สัมพันธกับชวงมรสุม รวมทั้งส่ิงมีชีวิต

ทีอ่าศัยอยูบรเิวณหนาดินก็ยอมไดรบัผลกระทบท้ังในเชิงชนิดและปริมาณ 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบสัตวน้ําหนาดินที่เปรียบเทียบ

ไดทั้งชวงที่มีมรสุมและไมมีมรสุม      

  จากปฏิบัติการชุมชนสูพ้ืนที่ทางนโยบาย

การเรียนรูในประเด็นบานสัตวน้ําแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ

การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน เปนตัวอยาง

สาธิตขนาดเล็กอยางมากเม่ือเทียบกับพื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัด

นครศรีธรรมราช แตเปน “จดุเร่ิมตนทีย่ิง่ใหญสาํหรบันําไปสูการพฒันา

รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือคืนความมีสุขภาวะใหแกสัตวน้ําซึ่งจะยอน

กลับเปนดัชนีชี้สุขภาวะของชุมชนแบบมวลรวม” สามารถอธิบายได

ถงึศักยภาพของชุมชนท่ีเขาถึงขอบเขตกวางไกลของการมีสขุภาพดี ทัง้ทาง

ดานกาย ใจ สังคม และปญญา ชุมชนเขาใจถึงสุขภาวะสวนบุคลที่ตองมี

วิถีชีวิตการเปนชาวประมงพื้นบานและตองอาศัยฐานทรัพยากร สัตวน้ํา

บริเวณชายฝงทะเลเปนแหลงยังชีพ หากสวนรวมไดรวมกันอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรสัตวน้ําใหคงความอุดมสมบูรณ นั่นหมายถึงสวนบุคคลก็จะได

มีอาชีพย่ังยืนช่ัวลูกหลานได 

องคประกอบหลักที่ทําใหชุมชนมีศักยภาพในการเขาถึงสุขภาวะ

ระดับสวนรวม คอื การมีพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรูในระดับบคุคล
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31คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

และรวมกันเปนกระบวนการเรียนรูระดับสวนรวม คือ มีประเด็นใฝ

รูรวมกัน กลาวคือรูจักต้ังคําถามและเปนคําถามที่สามารถสรางสรรควิธี

การหาคําตอบได รวมท้ังสามารถเสนอวิธีการที่สรางสรรคมาใชในการ

หาคําตอบไดหลากหลาย และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปใชในการ

หาคําตอบได และที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การไดลงมือปฏิบัติตามวิธี

การที่ไดเลือกไว รวมกันปฏิบัติจนนํามาสูผลและนําผลที่ไดมาสูเวทีแหง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวมีการพัฒนาประเด็นใฝรูขึ้นใหมที่พัฒนาขึ้น

จากเดิม....เปนวัฏจักรอยูอยางนี้ตลอดเวลา เปนชีวิตประจําวัน จนเกิด

ผลสําเร็จขึ้นอยางตอเน่ือง จนสูเปาของการมีสุขภาวะมวลรวมกลาวคือ 

เกดิสขุภาวะท่ังระดับสวนบุคคลและสวนรวมจนกอกาํเนิดเปนววิฒันาการ

ของวัฒนธรรม

 นโยบายรัฐที่เอ้ือตอการจัดการทรัพยากรชายฝง

 โดยการมีสวนรวมของชุมชน

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝง ในครั้งนี้

เปนการศกึษาทีป่ระกอบดวย การมสีวนรวมของ ภาครฐั ภาควชิาการ และ

ชมุชน เพือ่พจิารณาทางออกและความเปนไปได ในการเสนอหาทางออก

แกการจดัการทรพัยากรชายฝงอยางมสีวนรวม เนือ่งจากในปจจบุนัมกีาร

จับสัตวน้ําดวยเคร่ืองมือที่ไมเหมาะสมและจับสัตวน้ําเกินกําลังการผลิต

ของธรรมชาติ จนทรัพยากรเสื่อมโทรมอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังมี

การใช “เครื่องมือทําลายลาง”๖ หลายรูปแบบในการทําประมง เคร่ืองมือ

ทาํลายลาง ในทีน่ีห้มายถงึ ๑) เครือ่งมอืทีจ่บัสัตวน้าํไดครัง้ละหลายๆ ชนิด 

แตจะใชประโยชนเพียงบางชนิด ๒) เครื่องมือจับสัตวน้ําที่ตัดวงจรชีวิต

 ๖ นิยามโดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวประมงพื้นบานอาวทาศาลา
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32 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

สตัวน้าํหรอืจบัสตัวน้าํตัง้แตขนาดเลก็ เชน อวนลาก อวนรนุ ๓) เครือ่งมอื

ทีท่าํลายหวงโซของระบบนิเวศ เชน เรอืคราดหอยลาย ซึง่จะทําลายลึกลง

ไปในหนาดิน ทําลายที่อยูอาศัย ของกุง หอย ปู ปลา กั้ง และหวงโซของ

ระบบนิเวศโดยสิ้นเชิง

 ดังนั้น นโยบายของภาครัฐจึงมีความสําคัญในการเอื้อตอการ

รกัษาความสมดลุของทรพัยากรชายฝง โดยใชชองทางของเครือ่งมอืทีภ่าค

รัฐมีอยู

  การรักษาและการใชประโยชนทรัพยากรประมง

 ควรกาํหนดชนดิเครือ่งมอื ขนาดเครือ่งมอืทาํการประมง เขต

พืน้ทีใ่นการทาํประมงชายฝง อยางจรงิจรงิจงั ซึง่ขึน้อยูกบัสภาพพืน้ทีแ่ละ

ความจาํเปน โดยพืน้ทีศ่กึษาครัง้นี ้เครือ่งมือทีม่ปีญหา เชน ลอบป ูเรือคราด

หอยลาย ดังนั้น ทางออกในเรื่องน้ีจึงควรมีการศึกษาขอมูลทาง

วิชาการรองรับ

เ พ่ื อ ป ร ะ ก า ศ

จั ง ห วั ด  ใ น

มาตรา ๓๒ ตาม 

พ.ร.บ. ประมง 

พ.ศ. ๒๔๙๐ ได 

ซ่ึ ง เ บ้ือ งต น ใ น

เรื่ อ ง ของลอบ

ปู ค ว ร กํ า หนด

ข น า ด ต า ข อ ง
 แสดงการเรียกรองของชาวประมงเพ่ือประกาศหามทําการประมง
     คราดหอยลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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33คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ลอบมากกวาสามนิ้วเพื่อไมใหติดปูที่มีขนาดเล็ก ในเร่ืองของเรือ

คราดหอยลายคือ หามทาํการประมงหอยลายโดยการคราดอยางเดด็ขาด

ในเขตพ้ืนท่ี ๑๒ ไมลทะเลจากฝง๗ เนือ่งจากสงผลกระทบอยางกวางขวาง

ตอระบบนิเวศนและเครื่องมือประมงของชาวบาน

  กําหนดมาตรการดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในชวง

วางไขและเลี้ยงตัวในวัยออน เนื่องจากเปนการตัดวงจรชีวิตของสัตว

น้ํา ความเปนไปได คือ การปดอาวในชวงปลาทูวางไข ตั้งแตกลางเดือน

กุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม โดยเรือที่มีขนาดความยาวมากกวา 

๑๔ เมตร หามทาํการประมงในเขต ๕,๔๐๐ เมตร หรอืในเขตท่ีกาํหนด และ

จัดทําประกาศจังหวัด ในมาตรา ๓๒ ตาม พ.ร.บ. ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

  ชุมชนรวมดูแลบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําที่สมควร

อนุรักษและใกลสูญพันธุ  โดยทําการประมงอยางระมัดระวังในเรื่อง

ของปลาโลมา ซึ่งหากินในพ้ืนที่อาวทาศาลาและในอําเภอขนอม สิชล 

และพื้นที่ใกลเคียง

  สรางปะการังเทียม  ใหเปนท่ีอยูของสัตวน้ําตามความเหมาะ

สมของศักยภาพแตละพ้ืนที่ โดยไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการ

สัญจรทางน้ํา จากการสรางปะการังเทียมแบบลูกเตาปูนซีเมนตในแนว

เขต ๓,๐๐๐ เมตรของชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฏวาสงผล

ดตีอการทาํการประมงชายฝงโดยรวม จากการท่ีจงัหวดัจะมกีารขยายเขต

ประมงพ้ืนบานจาก ๓,๐๐๐ เมตร เปน ๓ ไมลทะเล (๕,๔๐๐ เมตร) ยกเวน

ในพื้นที่ อ.ขนอม และ อ.สิชล ขยายเปน ๓,๑๐๐ เมตร ดังน้ัน ภาครัฐและ

ทองถ่ินจึงควรดําเนินการเร่ืองน้ีตอโดยเพ่ิมแนวปะการังเทียมในแนว  ๓ 

ไมลทะเล โดยเนนวางเปนกองๆ หรือ แบบสลับฟนปลา มีเคร่ืองหมาย

 ๗ ขอเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวประมงพื้นบานอาวทาศาลา
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34 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

หรือทุนแสดงชัดเจน ทั้งนี้ชุมชนเชื่อวา สามารถสรางการอาศัยของสัตว

น้ําไดมากกวา และปองกันการทําประมงที่ไมเหมาะในแนวเขตปะการัง

เทียมดวย

 ปลกูปาชายเลนตามชนดิพันธุทีเ่หมาะสมตามแนวชายฝง ใน

พื้นที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ือเปนแนวกันชนธรรมชาติ แหลงเลี้ยง

สัตวน้ําวัยออน และการใชประโยชนของปาชุมชนตอไป ในการปลูกปา

ชายเลนควรปลูกสมรม๘ หลายๆ ชนิด ที่ผานมาองคกรตางๆ จะเนนการ

ปลูกเฉพาะโกงกาง  ซึ่งสังเกตพบวา บริเวณใตตนโกงกางท่ีน้ําไมสามารถ

พัดพาใบท่ีทับถมใตตนออกไปได พื้นดินเลนจะเนาเสียสงผลใหไมมีสัตว

น้ําอาศัยอยูเลย๙

  เสริมสรางชุมชนตนแบบประมงชายฝงที่เขมแข็ง เพื่อการ

บริหารทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน จากกรณีชุมชนบานในถุง บานสระบัว 

ชีใ้หเห็นวา ชมุชนสามารถลุกขึน้มาแกปญหาการทําการประมงของตนเอง

ไดในระดบัหน่ึง และชวย

สงเสริมการอนุรักษและ

ฟนฟทูรพัยากรชายฝงได

เปนอยางด ี ดังนัน้ จงึควร

ส ง เ ส ริ ม พัฒน า กลุ ม

องคกรชุมชนเพื่อการ

อนุรักษและเศรษฐกิจ

 ๘ เปนภาษาพ้ืนบานภาคใต หมายถึง หลากหลาย หรอืหลายๆ ชนดิ หลายๆ สิง่ - โดย
ผูเขียน
 ๙ ขอเสนอในเวทีเรียนรูของปราชญชาวบาน ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง

 แสดงการรวมมือสรางที่ทําการกลุมอนุรักษบานในถุง
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35คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

เกี่ยวกับประมงขึ้นมาอยางนอย ๑ กลุมตอชุมชน ตลอดแนวชายฝงของ

จังหวัด 

  การเพ่ิมผลผลิตสัตวนํา และฟนฟูทรัพยากรชายฝง

  ชุมชนมีสวนรวมในมาตรการเพ่ิมผลผลิตของสัตวน้ํา ใน

อาวทาศาลามีการสรางกระชังปูมาไขนอกกระดอง หากมีการจับปูมา

ไขนอกกระดองท่ียังมีชีวิต จะนํามาปลอยในกระชังริมฝง เพื่อใหปูมา

ปลอยไขใหหมดลงสูทะเลตาม

ธรรมชาติ แตทัง้น้ีในทกุปกระชัง

จะเสียหายจากคลื่นซัด และจะ

รุนแรงในหนามรสุม ชวงเดือน

พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

จึงตองนํากระชังขึ้นมาไวบนฝง  

แนวทางตอไปรูปแบบของการ
 แสดงจัดทํากระชังปูมาที่ชุมชนบานสระบัว

เปน ตูฟกไขปูมาบนฝง๑๐  เหมือนตูปลาโดยท่ัวไป มีการใหออกซิเจน เมื่อ

ปูมาปลอยไขหมดและฟกเปนตัวจึงปลอยลูกปู สูธรรมชาติ 

  การผลิตเพื่อปลอยพันธุสัตวน้ําในทะเลโดยหนวยงานภาค

เอกชน รัฐบาล หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการผลิตสัตวน้ําวัยออนเพ่ือ

ปลอยลงสูทะเล เพือ่ทดแทนและเพิม่ผลผลติสตัวน้าํในธรรมชาต ิระหวาง

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ กรมประมงก็ไดปลอยลูกพันธุปูมา และกุง

 ๑๐ เปนเพยีงขอเสนอ ยงัไมมกีารดาํเนนิการทีเ่ปนรปูธรรม ซึง่ชมุชนจะดาํเนนิการทดลอง
ความเปนไปไดตอไป

เพิ่มผลผลิตปูมาโดยชุมชน ทํา
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36 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

แชบวยโดยความรวมมือของชุมชน๑๑ ดังนั้น ในเร่ืองการผลิตเพื่อปลอยน้ี

จึงควรมีการดําเนินการตอเนื่อง และควรใหเยาวชนเขามามีสวนรวมดวย 

ตามโอกาสและวาระท่ีสาํคญัตางๆ เพือ่การกระตุนจติสํานกึในการอนุรกัษ

อีกทางหนึ่งดวย

  การจัดระเบียบคืนธรรมชาติดานชายฝงสูสังคม

  รักษาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนชายฝง จัดสถานที่ชมวิว และ

สถานท่ีพักผอนสาธารณะ ในบริเวณชายฝงมีศักยภาพ ทั้งทางดาน

กายภาพและวถิชีวีติชุมชนประมง เพือ่เปนทีพ่กัผอนหรอืทองเทีย่วได หาก

มีการเสริมภูมิทัศนดานสิ่งแวดลอมเขาไปเสริม อีกทั้งยังสามารถเรียนรู

วิถีชีวิตของชาวประมงอีกทางหนึ่งดวย

  จัดระเบียบสิ่งอํานวยความสะดวก และความสะอาดชายฝง

โดยการมีสวนรวมของชุมชน ในบริเวณชายฝงซึ่งมีการประกอบอาชีพ

ที่หลากหลาย ทั้งการทําประมงและการแปรรูป   ดังน้ันจึงควรจัดระเบียบ

การใชประโยชนของพื้นที่ชายฝง มีที่เก็บขยะ และที่เก็บเครื่องมือประมง

ตามสมควร เพราะนอกจากดานภมูทิศันแลว ยงัเปนการบาํรุงรกัษาเครือ่ง

มือประมงใหใชงานไดนานอีกทางหน่ึงดวย

 ๑๑ ปลอยลูกปูมาท่ีบานทาสูง และลูกกุงแชบวยที่บานในถุงและบานสระบัว
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37คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

  พัฒนาเสริมสรางมาตรฐานสินคา และสรางมูลคาเพ่ิมสินคา

  และผลิตภัณฑประมง

  การรักษาความสะอาดสินคา ความสด และปราศจากการปน

เปอนที่เปนอันตรายตอผูบริโภค  ผลิตสัตวน้ําจากการทําประมงทุกขั้น

ตอนตอง สด สะอาด ปลอดภัย กอนสินคาสูตลาดตอผูบริโภค จากความ

เปนจริงการทําประมงชายฝง หรือประมงพื้นบาน เปนการทําประมงจาก

ทะเลสูตลาดภายในหน่ึงวนั จงึยงัคงความสดและปลอดภัยคอนขางสูง ดงั

นั้น จึงควรมีการรณรงคเสริมสรางความรู ความเขาใจท้ังชาวประมงและ

ผูบริโภคอยางจริงจัง

  กําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยสินคาสัตวน้ํา  ปจจุบัน

มาตรฐานความปลอดภัยของสินคาสตัวน้าํ ยงัไมมกีารพูดถึงมากนัก  และ

ยงัมกีารใหความสําคัญนอย ซึง่สวนใหญไปใหความสําคัญสําหรับสตัวน้าํ

ที่สงออกตางประเทศ ดังนั้นในระดับชุมชน หรือผูบริโภคภายในประเทศ

ควรมีการกําหนด ระเบียบ ขอบังคบั ในการคุมครองผูบริโภค และรณรงค 

เคลื่อนไหวสรางความรู ความเขาใจอยางทั่วถึง 

  สรางมลูคาเพิม่และการแปรรปูสนิคา  ในการทําประมงชายฝง

ผลผลิตสัตวน้ําสวนใหญขายแกพอคาคนกลาง หรือมีบางที่ขายตรงแก

ผูบริโภค และเม่ือขึ้นฝงก็ทําการขายทันที เนื่องจากตองเตรียมพรอม

สําหรับการทําประมงแบบวันตอวัน  ดังน้ัน หากมีการเพ่ิมมูลคาของสัตว

น้าํโดยชมุชน เชน การสรางแพปลาชมุชน เพือ่ใหชมุชนเปนพอคาคนกลาง

แทนนายทุนในปจจุบัน หรือ สงเสริมใหชุมชนมีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ

เพิม่มลูคาและสรางรายไดแกชมุชนเพ่ิมเติม หรือเปนสินคาประจําถ่ินของ

ชุมชนนั้นๆ
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38 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

  การควบคุมและการจัดการทรัพยากรชายฝง

  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน  การทํา

ประมงในปจจบุนั จะมรีะเบยีบกฎหมายขององคกรตางๆ ทีเ่กีย่วของหลาย

ฉบับ แตการบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย ยังมีเง่ือนไข

และขอจาํกดัอยางมาก  ดงันัน้ ทกุฝายจงึควรใหความรวมมอืในการรกัษา

ระเบียบและขอบังคับ โดยคํานึงถึงการใชประโยชนของทรัพยากรรวมกัน

อยางย่ังยืน

  สรางกลไกเฝาระวังการทําประมงท่ีทําลายลาง พื้นท่ีชายฝง

ทะเลเปนพื้นที่กวางใหญ เปนอุปสรรคในการดูแล กวดขันการใชระเบียบ 

กฎหมายของหนวยงานรัฐ ดังนั้น ในระดับชุมชนหรือระดับตําบล อําเภอ 

จังหวัด จึงควรมีชุดเฉพาะกิจที่มีสวนรวมของชุมชน ในการติดตามและ

เฝาระวังการกระทําที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งจับกุมรวมกับเจาพนักงานของ

รัฐ เนื่องจากชุมชนทํามาหากินในพื้นที่เปนผูเสียประโยชนโดยตรง และ

มีความชํานาญและทราบปญหาของพื้นที่เปนอยางดี

  เสนอแนะแกไขขอกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ ขอกฎหมาย เพื่อคง

ไวซึ่งทรัพยากรชายฝงสมบูรณ และกอประโยชนสูงสุดโดยรวม เน่ืองจาก

กฎหมายบังคับใชเกี่ยวกับการทําประมงในปจจุบันเปนกฎหมายตั้งแต

ป พ.ศ.๒๔๙๐ แมจะมีการปรับปรุง และออกระเบียบ ขอบังคับเพิ่มเติม 

แตก็ยังมีชองวาง และมาตรการบทลงโทษที่เบา ทําใหผูกระทําผิดไมเกรง

กลัว และพรอมกระทําผิดเพื่อแลกกับประโยชนที่ไดรับอยางมหาศาล 

ดงันัน้ จงึควรแก พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทัง้ฉบับ หรอืประกาศจังหวัด 

ในการกําหนดมาตรการตางของเคร่ืองมือประมง หรือเปนขอบญัญตัขิอง

ทองถิ่น
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39คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 ผลการเรียนรูจากชุมชนสูขอเสนอนโยบายสาธารณะ

 จากประสบการณการเรยีนรูนบักึง่ทศวรรษของชมุชนบานสระบวั 

ประกอบกับการรวมศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงรวมกับ  

ภาครฐั/ทองถิน่ จากประมงจงัหวดั องคการบริหารสวนตาํบลปากพนูและ

ทาศาลา  นกัวิชาการจากมหาวทิยาลยัวลยัลักษณและมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรธีรรมราช ไดกอใหเกดิองคความรูทีส่าํคญัสําหรับการสงเสรมิใหเกิด

การจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ซึ่งขอเสนอดังกลาวมี ๔ ระดับ 

ทั้งนี้เพราะกระบวนการแกปญหา อนุรักษและฟนฟู มีความจําเปนที่จะ

ตองผลักดนัในหลายระดับอยางสอดคลองและสนับสนนุซึง่กันและกนั ดงัน้ี

ระดับชุมชน (แกนนําชุมชน / องคกรชุมชน)

๑. ชุมชนรวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงหลายๆ 

 รูปแบบอยางตอเนื่อง เชน บานสัตวน้ํา

๒. ชุมชนสรางกลุม องคกรศึกษา เรียนรู การอนุรักษ และฟนฟู

 ทรพัยากรชายฝง อยางมสีวนรวมทัง้จากภายในและภายนอก

๓. จดัตัง้กลุมและขยายองคกรชมุชนหลากหลายรปูแบบเพ่ือการ

 อนุรักษ และองคกรเพื่อความเขมแข็งในชุมชนพรอมทั้ง

 สนบัสนุนการอนุรกัษ เชน กลุมออมทรัพย  กลุมรานคาชมุชน 

 กลุมแพชุมชน กลุมสงเสริมเคร่ืองมือประมง   

๔. กลุม / องคกรชุมชน ที่มีรายได จัดสรรผลประโยชนสวนหนึ่ง

 ใหกลุมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดําเนินกิจกรรมตาม

 ศักยภาพ
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40 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ระดับทองถิ่น (องคการบริหารสวนทองถ่ิน /องคการบริหารสวน

จังหวัด)

๑. ออกกฎระเบียบ ขอบัญญัติ สรางกลไกสนับสนุน สงเสริม

 การอนุรักษทรัพยากร 

๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรชุมชน โดยใหอิสระแก

 ชุมชนในการกําหนดการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการ

 อนุรักษและความเขมแข็งของชุมชน

๓. จัดตั้งหนวยที่รับผิดชอบ ดานการอนุรักษทรัพยากร และให

 มีสวนรวมจากชุมชน เชน การปราบปราม การเฝาระวัง  

๔. องคการปกครองสวนทองถ่ินสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา 

 (บาน) ในบริเวณชายฝงตามศักยภาพความเหมาะสมของ

 พืน้ที ่โดยไมมผีลกระทบตอสิง่แวดลอมและการสญัจรทางน้าํ
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41คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

จังหวัด  (หนวยงานรัฐระดับจังหวัด)

๑. กําหนดเขตพ้ืนที่ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรชายฝงโดยทุกภาค

 สวนมีสวนรวม

๒. บังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามที่บัญญัติ

ประเทศ

๑. แกไขกฎหมาย พ.ร.บ.ประมง ๒๔๙๐ ทัง้ฉบบัใหเหมาะสมกับ

 สถานการณปจจุบัน ดวยกระบวนการประชาพิจารณ

  รูปธรรมที่เกิดจากการผลักดันขอเสนอนโยบาย

  สูการปฏิบัติ

 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝง

โดยชมุชน ในป ๒๕๕๑ ไดดาํเนนิงานใน ๓ ประเดน็ คอื การจัดการองคกร

ชุมชน รูปแบบบานสัตวน้ําที่เหมาะสม และขอเสนอนโยบายภาครัฐ โดย

เนนการมีสวนรวมของไตรภาคีที่กอรูปเปนกลไกคณะทํางานประเด็นนี้

อยางชัดเจนและดําเนินการตอเนื่อง  ไดขอมูลสถานการณทั่วไปดาน

ทรัพยากรชายฝง ไดองคความรูการทํา”บานสัตวน้ําทั้งบานชั่วคราวและ

บานถาวร ไดบทเรียนการจัดการองคกรชุมชน และไดขอเสนอนโยบาย

สาธารณะท่ีเอื้อตอการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน ซึ่งไดรวมกันติดตามและผลักดันอยางตอเน่ือง
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42 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 ขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนรูปธรรมความสําเร็จ

ระดับ ขอเสนอนโยบาย ป ๒๕๕๑ รูปธรรม ป ๒๕๕๒

ระดับชุมชน (แกน
นําชุมชน / องคกร
ชุมชน)

๑)  ชุมชนรวมกันอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรชายฝงหลายๆ
รปูแบบอยางตอเนือ่ง เชน บาน
สัตวน้ํา

- ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรม
อยางตอเนือ่ง มกีารปรับเปล่ียน
โครงสรางการทํางานในกิจกรรม
อนุรักษ

๒)   ชุมชนสรางกลุม องคกร
ศึกษา เรียนรู การอนุรักษ และ
ฟนฟูทรัพยากรชายฝง อยาง
มีสวนรวมทั้งจากภายในและ
ภายนอก

- มีการจัดตั้ ง เปน “เครือขาย
ประมงพื้นบานอาวทาศาลา” 
และกําลังดําเนินการจัดตั้งเปน 
“สมาคมประมงพื้นบาน”

๓)   จดัต้ังกลุมและขยายองคกร
ชุมชนหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
การอนุรักษ และองคกรเพ่ือ
ความเขมแข็งในชุมชนพรอม
ทั้งสนับสนุนการอนุรักษ   เชน 
กลุมออมทรัพย  กลุมรานคา
ชุมชน กลุมแพชุมชน กลุมสง
เสริมเคร่ืองมือประมง   

- มกีารขยายกลุมองคกร และรวม
มอืกบัหนวยงานตางๆ เชน อาสา
สมคัรพทิกัษสิง่แวดลอมหมูบาน 
ของ สิ่งแวดลอมจังหวัด อาสา
สมัครพิทักษทรัพยากรส่ิงแวด
ลอมและชายฝง ของกระทรวง
ทรัพยากร

๔)   กลุม / องคกรชุมชน ที่มี
รายได จดัสรรผลประโยชนสวน
หนึ่งใหกลุมอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรดําเนินกิจกรรมตาม
ศักยภาพ

- มกีารปรับเปล่ียนกติกา ระเบียบ
กลุมที่มีรายได และรวบรวม
รายไดจากกองทุนตางๆ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ 
มีการนํารายไดมาจัดสรรผล
ประโยชนใหกลุมอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรดําเนินกิจกรรม
ตามศกัยภาพในหมูบานตนแบบ
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43คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ระดับ ขอเสนอนโยบาย ป ๒๕๕๑ รูปธรรม ป ๒๕๕๒

ระดับทองถิ่น 
(องคการบริหาร
สวนทองถ่ิน /
องคการบริหาร
สวนจังหวัด)

๑) ออกกฎระเบยีบ  ขอบญัญตั ิ
โดยศึกษาขอมูลทางวิชาการ
รองรับ เชน การวิจัยโดยการมี
สวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยี 
และองคกรที่เกี่ยวของ

- มีเขตอนุรักษตามขอบังคับของ
ชุมชน

- ออก “ขอบัญญัติทองถ่ิน” อบต.
ทาศาลา

๒) สรางกลไกสนับสนุน สง
เสริมการอนุรักษทรัพยากร  

- มีกลไกเฝาระวังทางทะเล ในรูป
ของคณะทํางาน เรือยามชายฝง  
เครือขายวิทยุแจงเหตุ

๓) จดัสรรงบประมาณสนับสนนุ
องคกรชุมชน โดยใหอิสระแก
ชมุชนในการกําหนดการดําเนนิ
กจิกรรมตางๆ เพือ่การอนรุกัษ
และความเขมแข็งของชุมชน 

- สงโครงการอนุรักษ ในนามเครือ
ขายประมงพืน้บานอาวทาศาลา 
ไดรับการอนุมัติจาก อบต.

- เสนอโครงการเขาประชาคม
หมูบาน

๔) จัดตั้งหนวยท่ีรับผิดชอบ 
ดานการอนุรกัษทรพัยากร และ
ใหมีสวนรวมจากชุมชน เชน 
การปราบปรามและการตดิตาม
การเปล่ียนแปลงทางนโยบาย 
การเฝาระวัง (โดยมีเครื่องมือ
สื่อสารวิทยุ<MCS>) และ 

-  กรมเจาทาสนับสนุนเรือ ๑ ลํา
- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง สนบัสนุนเรือตรวจการณ 
๑ ลํา

- อบจ.สนับเรือตรวจตราถาวร ๑ 
ลํา

๕) องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นสรางที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา 
(บาน) ในบริเวณชายฝงตาม
ศักยภาพความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยไมมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมและการสญัจรทางน้าํ

- อบจ.สรางปะการังเทียมในแนว
เขตตอเนื่อง

-  ประมงจังหวัด สนบัสนนุปะการัง
เทียมเพิ่มเติม

- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงสนับสนุนปะการังเทียม
เพิ่มเติม
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44 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ระดับ ขอเสนอนโยบาย ป ๒๕๕๑ รูปธรรม ป ๒๕๕๒

จังหวัด  (หนวย
งานรัฐระดับ
จังหวัด)

-   กําหนดเขตพื้นที่ อนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรชายฝงโดยทุก
ภาคสวนมีสวนรวม

- ดําเนินการตอ ในระดับตําบล
เชื่อมกับระดับอําเภอและหรือ
จังหวัด “ประกาศเขตประมง 
มาตรา ๓๒”

-   บังคับใชกฎหมายใหเปนไป
ตามที่บัญญัติ

- มีชุดเฉพาะกิจศรีวชิัย อําเภอใน
การตรวจตรับกุม รวมกับ กรม
ประมง และ กรมทรัพยากร

ประเทศ -  แกไขกฎหมาย พ.ร.บ.ประมง 
๒๔๙๐ ทั้งฉบับใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน ดวย
กระบวนการประชาพิจารณ

-
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45คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

 คืนชีวิต…  ใหทะเล ดวย “ขอบัญญัติทองถิ่น”

 กวาจะเปนขอบัญญัติทองถิ่น

๑. ตองมีแผนยุทธศาสตรรวมของทุกฝาย

 จากการประมวลสรุป ขอเสนอแนะตางๆ จากเอกสารและ

ความเห็นของทุกภาคสวน มีความประสงคและอยากผลักดันการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงแบบมีสวนรวม  โดยมี ๗ ยุทธศาสตรในประเด็นตางๆ 

ดังนี้

ประเด็นที่ ๑  ฐานขอมูล

ในสวนของอาวทาศาลา ตาํบลทาศาลา มกีารเก็บขอมลูความหลาก

หลายและองคกรชุมชนทางการประมงไวบางสวนแลว

 ความหลากหลายของสัตวน้าํในอาวทาศาลา พบสตัวน้าํ ๔๒ ชนดิ 

และสตัวน้าํหนาดนิ ๒๑ ชนดิ ซึง่ถือวามคีวามหลากหลายของระบบนเิวศน

คอนขางมาก เนือ่งจากอาวแหงนี ้ มแีหลงอาหารและสารอนิทรยีทีไ่หลลง

มากบัแมน้าํหลากหลายสาย มคีวามอุดมสมบรูณของปาชายเลน ทองอาว

เปนตะกอนเลน ซึ่งเปนแหลงสะสมของสารอาหารตางๆ  

ประเด็นที่ ๒  กลไกเฝาระวังชายฝง

ปจจุบัน กลไกเฝาระวังชายฝง  มีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลักๆ ๕ 

หนวยงาน คือ กรมประมง กรมเจาทาและพาณิชยนาวี กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  ทหารเรือ และตํารวจนํ้า  แตปญหาตางๆ ที่ตาม

มา คือ เรือไมไดอยูในสภาวะที่พรอม ทั้งนี้เนื่องจากมีปญหาเรื่องน้ํามัน  

เจาหนาที่  และขอบเขตของพ้ืนที่ในการเฝาระวังกินพื้นที่มากเกินไป การ

ดูแลจึงไมทั่วถึง 
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46 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ในอนาคตจึงตองผลักดันเรือประจําการ  ณ ที่เกิดเหตุบอยๆ  

พรอมกับเจาหนาท่ี และมีคาน้าํมนัในการออกไปตรวจตราจับกุม โดยเปน

หนวยระดับอําเภอ พรอมที่จะประสานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยาง

บูรณาการ ปญหาในทะเลหนาบาน จึงควรจัดการบทบาทและภารกิจให

ครอบคลมุทกุพืน้ที ่เนือ่งจากในปจจบุนั แตละหนวยงานไมไดประสานงาน

อยางเปนระบบเกิดชองวางของสุญญากาศในการเฝาระวัง เพราะแตละ

หนวยงานจะมีแผนเฝาระวังพื้นที่ละ ๑ – ๒ อาทิตยเทานั้น

 ในพื้นที่ตําบลทาศาลา ทาง อบต.จะสนับสนุนคาน้ํามันในการ

ตรวจตราและเฝาระวังทางทะเลและชายฝง แกเรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ที่มาประจําการและตรวจตรา จับกุม  ในอนาคตจะผลักดันเร่ืองเรือตรวจ

ตรา เจาหนาที่ หรือประสานเรือมาประจําการในพ้ืนที่  และจะฝกราษฎร

อาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อเปนชุดเฉพาะกิจในการตรวจตราเฝาระวัง

ในสวนของชุดเฉพาะกิจในปจจุบนั ม ีอบต.ทาศาลา ชดุเฉพาะกิจ

ศรีวิชัย อําเภอทาศาลา ชาวประมงพ้ืนบานอาวทาศาลา และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของที่จะมาสนับสนุน

ประเด็นที่ ๓  การจัดการองคกรชุมชน

 การจดัการองคกรชมุชน ถอื เปนการจดัการฐานรากและในระดบั

พืน้ที ่เปนการแกปญหาตรงจดุ ดงันัน้ควรมรีปูแบบการจดัการองคกรชมุชน

ที่หลากหลาย 

ในตาํบลทาศาลามกีลุมองคกร ทัง้หมด ๑๙ กลุม เชน ออมทรพัย  

เครอืขายวทิย ุรานคาชุมชน  กองทนุขาวสาร กองทนุเครือ่งมอืประมง โดย

การสนับสนุนจากชุมชนเองจาก อบต. จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ประเด็นที่ ๔  รูปแบบการอนุรักษ

 รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝง จําเปนอยางย่ิงที่

ตองออกแบบการจัดการ และมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหมีความ
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47คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ตอเนื่อง เชน  ปาชายเลน  หมฺรําไมเสม็ด  โปะไมไผธนาคารปูไข ในทะเล 

บนฝง  ปะการังเทียม ฯลฯ  

ซึ่งรูปแบบการอนุรักษเหลานี้ มีการศึกษาและออกแบบสวนหน่ึง

แลว ที่ตําบลทาศาลา ในอนาคตผลักดัน ปะการังเสาหลัก หอเฝาระวัง 

ฯลฯ เพื่อเปนแหลงอนุรักษฟนฟู และปองกันแนวชายฝง จากอวนลาก 

อวนรนุอกีทางหนึง่ดวย ในระดบัพืน้ทีจ่งึควรมรีปูแบบการอนรุกัษ อาสา-

สมัครการอนุรักษ และการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมใหเกิดความตอ

เนื่องและยั่งยืน

ประเด็นที่ ๕ เศรษฐกิจชุมชน

 ในประเด็นน้ีเปนการตอยอดจากการทําประมง และตอยอด

จากวิถีและทรัพยากรท่ีเก่ียวของ เชน การแปรรูป การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

แพชุมชน ทองเที่ยว ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาทางการผลิต ใหเกิดรายไดของ

ชุมชนชายฝง  และเปนการใชทรัพยากรของพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

 ในอาวทาศาลาอยูระหวาง จัดทําเสนทางเรียนรู ดูงาน ของ ๔ 

หมูบาน คือ บานหนาทับ บานสระบัว บานในถุง และ บานทาสูง

ประเด็นท่ี ๖ กฎ กติกา ขอบญัญัตทิองถ่ิน และประกาศจังหวัด

 ในการประกอบอาชีพ และการทําการประมงชายฝง ซึ่งใชฐาน

ทรพัยากรเดยีวกัน หลกีเลีย่งไมไดทีจ่ะไมกอใหเกดิความขดัแยงของชมุชน

ผูมสีวนไดสวนเสยี ทางออกกค็อื ทาํอยางไรใหไดใชทรพัยากรอยางยัง่ยนื

และสมดุล ดังนั้นจึงควรมีกฎ  ระเบียบ และกติกาของชุมชน  ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ประกาศจังหวัด เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู รักษาทรัพยากรใหเกิด

ความสมดุล 

ในระดับตําบลจึงควรมีขอบัญญัติทองถ่ินทางทะเล เพื่อปกปอง

ทรพัยากรใหสอดคลองกับการใชของพ้ืนที ่ ตาํบลทาศาลาไดมกีระบวนการ

ในการออกขอบัญญัติทองถิ่น โดยการมีสวนรวม ประชุมในพื้นที่ ๖ ครั้ง  
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48 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ประชุมระดับจังหวัด ๒ ครั้ง เวทีประชาพิจารณ ๑ ครั้ง และ การประชุม

สภา อบต.ทาศาลา ยกมือเปนเอกฉันท มติ ๒๙ เสียง  ซึ่งกําลังปรับ

เอกสาร ตรวจทานครั้งสุดทาย

ประเด็นท่ี ๗  การเช่ือมประสานและการทํางานแบบบูรณาการ

 พื้นท่ีทางทะเลและชายฝง ถือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ

จดัการในระดบัพืน้ทีม่หีลายๆหนวยงานทีเ่กีย่วของ กรอบและประเดน็การ

ทาํงานมคีวามทบัซอนกนั ดงันัน้ ในการจดัการใหมพีลงัและขบัเคลือ่นงาน

อยางบรูณาการจึงควรมีการจัดการในระดับตาํบล  โดยประสานงานความ

รวมมือ ใน ภาควิชาการ  ภาคทองถิ่น/รัฐ   ภาคชุมชน  ภาคเอกชน

 จัดทําแผนงาน  การจัดการรวมกัน มีหนวยประสานงานอยาง

เปนระบบ  เนื่องจากแตละหนวยงานแตละองคกร  มีศักยภาพและความ

พรอมที่ไมเทากัน การทํางานเชื่อมประสานจึงเกิดประโยชนสูงสุด

๒. ตองสรางกระบวนการมีสวนรวมในการเฝาระวัง

จากกระบวนการเวทีสาธารณะ และรวบรวมความเห็นจากเวที

ตางๆ  ประมวลสรุปไดวา การจัดการทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืนนั้น ใน

ระดับหนวยยอยระดับอําเภอ มีประสิทธิภาพ สอดคลองและสอดรับกับ

ปญหามากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในกลไกเฝาระวัง ดังน้ี

๑.  การเฝาระวังและจับตา

 การติดตามและเฝาระวังทางทะเล ตรวจสอบการเขามาของเรือ

คราดหอยลาย ประสานงานกับหนวยประสานงานชายฝงเพื่อ ติดตาม

อยางใกลชิด

๒. การวางสายในทะเลจาก ๑ ไมล – ๑๐ ไมล

 หลงัจากสืบทราบการเขามาของเรือคราดหอยลาย  สงเรอืประมง

พื้นบานเขาไปเขาไปวางสาย เพื่อจับทิศทางการเคล่ือนไหวของเรือคราด
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หอยลาย รวมท้ังเรือผดิกฎหมายอ่ืนๆ เพือ่ปองกันการหลบหนีอกีทัง้ชมุชน

๓. ประสานและจัดการ เตรียมกําลังจับกุม

 ประสานงาน หนวยจับกมุ ผาน นายก อบต.ทาศาลา เพือ่ประสาน

ตอไปยัง ชุด ฉก.ศรีวิชัย กรมเจาทาฯ หนวยปราบปรามเกาะถํ้า ทั้งน้ีควร

ประสานงานหนวยเดียว ในอนาคตจะผลักดันใหปลัดอําเภอทาศาลา 

เปนหัวหนาชุดเฝาระวังในอาวทาศาลา ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความพรอม ทั้ง

ทมีงาน ศกัยภาพ และความเชียวชาญในพ้ืนที ่หนวยเฝาระวังระดับอาํเภอ

จึงเปนหนวยที่คลองตัวและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

๔. กระบวนการจับกุม

 การไลลาจับกุม โดยมีแกนนําชาวบานช้ีเปาหมายและ

ประสานกับหนวยสายขาวในทะเล โดยมี เจาหนาที่กองรอย 

อส. อบต. ประมงเปนเจาหนาที่หลักในการจับกุม

 ถายทาํกระบวนการจบักมุ สงขาวและตดิตอนกัขาวเพือ่สราง

ประเด็นนโยบายสาธารณะ    

 บนัทกึกระบวนการจับกุมทีก่องรอย อส. ใหเหน็ถงึพฤติกรรม

ความเปนมอือาชีพ ของกระบวนการคราดหอยลายท่ีทาํลาย

ระบบนิเวศน เครื่องมือประมงพื้นบาน การใชเคร่ืองมือที่ผิด

กฎหมายทุกครั้ง  การหลบหนีการจับกุม

๕.  กระบวนการสืบสวนสอบสวน

 สงบันทึกการจับกุม โรงพักทาศาลา เพื่อสอบสวนการ

กระทําผิด

 ใหทางโรงพักดูแลของกลาง เพราะหากปลอยของกลางให

ผูตองหาดูแล อาจกลับมากระทําผิดอีก

 การแจงความของผูเสียหาย แพง / อาญา ม.๓๕๘ เพราะ

จงใจใหเสียทรัพย
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๖.  กระบวนการอัยการ/ศาล

 สงคดีใหอัยการ 

 ศาลพิจารณา 

 ติดตามผลคดีทางศาล

โดยความเห็นของเครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา และ

องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา ไดประชุมหารือรวมกันทุกเดือน ในวัน

พุธที่ ๓ ของเดือน  โดยจะหมุนเวียนประชุมตามรอบ รอบที่ ๑ และ ๒ 

ประชุมสัญจรไปยังหมูบานตางๆ และในรอบท่ี ๓ ประชุมที่ อบต. หรือ 

ศนูยประสานงานตาํบล ในการประชมุไดปรึกษาหารอืเพือ่ยกราง ขอเสนอ

ขอบัญญัติตําบลมาโดยตลอดตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา

๓. ตองมีกฎหมายลูก “ขอบัญญัติทองถิ่น” ไวบังคับใช

ทั้งนี้ ในการออกขอบัญญัติตองตอบสนองตอปญหา และการ

แกไขปญหาอยางตอเน่ืองและย่ังยนื มยีทุธศาสตรการทาํงานรวมกนัของ

ทกุๆ ฝาย ดงันัน้ ในการออกขอบญัญตันิี ้จงึมเีจตนารมณอยางชดัเจนใน

การปองกันและการแกไขปญหาท้ังในระยะส้ันและระยาว ภายใตนโ ยบาย

สาธารณะและการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยเนนที่ ๓ จุดหลัก คือ

๑. กระบวนการเฝาระวังแบบมีสวนรวม

๒. การออกกติกา ขอบัญญัติ  เพื่อการอนุรักษฟนฟู

 ทรัพยากรชายฝง

๓. แผนการจัดการทรัพยากรชายฝง

 ทางคณะทํางานจึงไดยกรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตาํบลทาศาลา เรือ่ง การอนุรกัษและ ใชประโยชนทรพัยากรทางทะเล

และชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น ตามหลักการกระจายอํานาจ

สูทองถิน่ ตามหลักการจัดการพ้ืนทีส่าธารณะ และตามหลักสทิธหินา
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บาน หรือหนาตําบล เพ่ือประโยชนของคนหมูมาก และเปนไปตาม

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล คือ การปฏิบัติงานตาม

อาํนาจหนาทีข่ององคการบรหิารสวนตําบลตองเปนไปเพือ่ประโยชน

สขุของประชาชน โดยใชวธิกีารบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดแีละการมี

สวนรวมของประชาชน

พืน้ทีเ่พือ่การอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรชายฝงกาํหนดใน ๒ แนว

เขต คอื เขตอนรุกัษทางทะเลและชายฝง เขตที ่๑ ระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร 

จากขอบน้าํชายฝงออกไปในทะเล และเขตอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝง เขตที ่๒ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร จากขอบนํ้าชายฝงออกไปในทะเล

ในเขตอนุรักษทางทะเลและชายฝง เขตท่ี ๑ บุคคลสามารถ

ทาํการประมงดวยเคร่ืองมือการประมงท่ีไมฝาฝน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 

๒๔๙๐ และหามทําการประมงดวยเครื่องมือการประมงดังตอไปนี้

(๑) การประมงโดยใชเคร่ืองมืออวนประกอบคันรุนประกอบเรือ

ยนต

(๒) การประมงโดยอวนลากคูเปนการทําประมงโดยใชเรือยนต ๒ 

ลําในการลากอวนและถางปากอวน 

(๓) การประมงโดยใชอวนทุกชนิดที่มีขนาดตาอวนต่ํากวา ๒.๕ 

เซนติเมตรประกอบแสงไฟ ทําการประมงในเวลากลางคืน 

(๔) การประมงโดยใชเครือ่งมอืคราดหนาดนิประกอบเรอืยนตทกุ

ชนิด 

ในเขตอนุรักษทางทะเลและชายฝง เขตที่ ๒ บุคคลสามารถ

ทําการประมงดวยเครื่องมือการประมงที่ไมฝาฝน พรบ.การประมง พ.ศ. 

๒๔๙๐ และหามทําการประมงดังตอไปนี้

(๑) การทําการประมงดวยเครื่องมือประจําที่ทุกชนิด 

(๒) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิด
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(๓) การใชโพงพาง รัว้ไซมาน หรอืกัน้ซูรัว้ไซมาน ลี ่หรอืเคร่ืองมือ

 ที่มีลักษณะและวิธีการคลายคลึงกัน ทําการประมง 

บทลงโทษ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

๑,๐๐๐ บาท และในกรณทีีผู่นัน้กระทาํผดิตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ เชน 

พระราชบัญญตักิารประมง พ.ศ. ๒๕๙๐ พระราชบัญญตัสิงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอ่ืน ใหเจาพนักงานสวน

ตําบลดําเนินการกลาวโทษรองทุกขตามกฎหมายที่เก่ียวของดวย  

ผูรักษาและบังคับใชขอบัญญัตินี้  โดยมีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลทาศาลาเปนประธานและสามารถ แตงตั้งใหคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และราษฎรอาสาสมัครเปนคณะกรรมการบริหารเขต

อนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง  ตามขอบญัญตันิีเ้ปนเจาพนกังาน

สวนตําบล   

มอีาํนาจหนาท่ี  คณะกรรมการบริหารเขตอนุรกัษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหเปนไป

ตามขอบัญญัตินี้ 

(๒) จดัทาํแผนงานเพ่ือการอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

ระยะ ๓ ป เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทาศาลา 

(๓) ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานใน (๒) 

(๔) จัดใหมีอาสาสมัครจากราษฎรอาสาตรวจตรา เฝาระวัง การ

กระทําที่ฝาฝนขอบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

(๖) จดัทาํรายงานประจาํปเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตาํบล 

และประชาชนในตําบลทาศาลา
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หลักการปกครองท่ีดีของขอบัญญัติ การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ี

ประชุมใหใชกระบวนการปรึกษาหารือจนไดขอยุติ กรณีที่ไมสามารถหา

ขอยุติได ที่ประชุมอาจมีมติใหใชวิธีลงคะแนนได โดยใชเสียงขางมาก

ของกรรมการที่เขารวมประชุม  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลง

คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

เสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด

  “ขอบัญญัติทองถ่ิน” เพ่ือการอนุรักษทรัพยากร

   ชายฝงอยางยั่งยืน

 ในการออกขอบัญญัติทองถ่ินนั้นมีหลักการ คือ ตองไมขัดกับ

กฎหมายหลัก การมีสวนรวมของประชาชน มีงานวิชาการรองรับ สภา

ตองมีมติ ๒ ใน ๓ และสุดทายนายอําเภอตองใหความเห็นชอบ

การผลักดันใหมกีารออก ขอบญัญตั ิอบต.ทาศาลา วาดวย การ

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เปนการทํางานรวมกันระหวางเครือขายประมงพื้นบาน

อาวทาศาลา คณะทํางานสมัชชาสุขภาพ และองคการบริหารสวนตําบล

ทาศาลา ในนาม “คณะทํางานยกรางขอบญัญตั”ิ ทีม่าจากหลายภาคสวน

ซึ่งแตงตั้งโดย นายก อบต.ทาศาลา เพื่อยกรางขอบัญญัติ ในเวทีแลก

เปลีย่นเพือ่ปรบัปรุงรางขอเสนออยางตอเนือ่งถงึ ๘ เวท ี(เวทรีะดบัตาํบล 

๖ เวที เวทีระดับจังหวัด ๒ เวที)  และมีเวทีประชาพิจารณขอบัญญัติ ๑ 

เวที กอนนําเขาสูกระบวนการพิจารณาในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

ของ อบต.ทาศาลา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งผานการรับรอง

เปนเอกฉันทดวยคะแนน ๒๙ เสียง จากสมาชิกสภา อบต. ๓๐ คน ทั้งน้ี
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54 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ประธานสภางดออกเสียงโดยมารยาท

โดยเฉพาะในงานวิชาการมีการศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง

ทาศาลาเปนการศึกษาเพ่ือนําขอมูลทรัพยากรสัตวน้ํามาใชเปนขอมูล

ประกอบพื้นฐานในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงและเปน

แนวทางในการใชเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และเปน

ขอมูลทางวิชาการเพื่อประกอบขอบัญญัติทองถ่ินตําบลทาศาลา ดวย

การศกึษาทพัยากรสตัวน้าํโดยวธิทีาํประมงพืน้บานดวยอวนปลาซา  และ

โดยการทดลองทําประมงดวยคราดหอย ในพื้นที่อนุรักษทรัพยากรสัตว

น้าํชายฝง รวมถงึการสรางแรงผลกัดวยสือ่ชองทางตางๆ ทัง้หนงัสอืพมิพ 

ขาวชองทั่วไป รายการสาธารณะ เชน หมูบานฐานไท เวทีสาธารณะ เปด

ปม วิทยุชุมชน เปนตน

ดวยความรวมมือของทองถิ่น รัฐ ชุมชน ตามกระบวนการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน ประกอบกับมีงานวิชาการรองรับ จนออกเปน ขอ

บญัญตั ิอบต.ทาศาลา วาดวย การอนุรกัษและใชประโยชนทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในที่สุด
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55คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ภาคสาม: สงทาย

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางมีสวนรวม

ก ร ะบ วน ก า ร

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

นครศรีธรรมราช นับ

เปนแบบอย า งความ

สําเร็จกรณีหน่ึงของการ

จัดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ ใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมระดับชุมชน

ทองถิ่น โดยเฉพาะประเด็น “การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน” ซึ่ง

มีแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดังน้ี

 ๑. กลไกการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ๑.๑ คณะทาํงานสมชัชาสขุภาพ หรอื คณะทาํงานพฒันานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบ

ดวย ๓ ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคชุมชน/ประชาสังคม 

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีนายบุญญวัฒน ชีชาง รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปน
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56 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ประธานคณะทํางาน

 ๑.๒ ฝายเลขานุการ มีโครงการดับบานดับเมือง (ภายใตสมาคม

ดับบานดับเมือง) มีคุณมานะ  ชวยชู นายกสมาคมทําหนาหลักในการ

ประสานองคกร ภาคีตางๆ เขามาทํางานรวมกันในกระบวนการสมัชชา

สุขภาพจังหวัดนครศรธรรมราช

 ๑.๓ คณะทํางานเฉพาะประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝง

โดยชมุชน เปนการจัดกลไกแบบพหุภาค ีทีม่บีทบาทหลักในการขับเคลือ่น 

ตั้งแตการกําหนดประเด็นและพัฒนาประเด็น การพัฒนาขอเสนอเชิง

นโยบาย ตลอดจนการขับเคลื่อนขอเสนอสูการปฏิบัติ โดยมีคุณทรงวุฒิ  

พัฒแกว เปนผูประสานงานหลัก

 ๒. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 ๒.๑ ที่มาของประเด็นและการพัฒนาประเด็น ดังที่กลาวมา

แลววา การจัดการทรัพยากรชายฝง เปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช   เนื่องจากทรัพยากรชายฝงเปนแหลงทํามา

หากินของชาวประมงพื้นบานกวาหมื่นครอบครัว และเปนแหลงอาหาร

โปรตีนที่มีคุณภาพสูงที่สุดสะอาดราคาถูก

ใหกบัคนนครและสงไปยังจงัหวดัอืน่ๆ ดวย 

แตปจจบุนัทรพัยากรชายฝงลดลงอยางตอ

เนือ่งจากสาเหตุหลายประการ ทีส่าํคญัคอื 

การทําประมงแบบทําลายลาง มุงกอบโกย

เอาสัตวน้ําใหมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงการ

ทาํลายสัตวน้าํวยัออน สตัวน้าํทีก่าํลงัวางไข 

และผลกระทบตอสภาพแวดลอม  โครงการ
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57คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

พัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาคใต : ดับบานดับเมือง เรียนรูอยูดีที่ปากใต จึง

ไดเขามาทํางานในพื้นที่ชุมชนชายฝง บานในถุง และบานสระบัว  ตําบล

ทาศาลา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน  เพื่อเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูใหกับชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุมองคกรชาวประมง  พรอมทั้ง

การภารกิจรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา  ตอมาคณะทํางาน

สมชัชาสขุภาพจงัหวดัจึงไดนาํประเดน็การจดัการทรพัยากรชายฝงโดย

ชุมชน  เปนประเด็นหน่ึงที่จะขับเคลื่อนผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 ๒.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ประเด็น “การจัดการ

ทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน” เริ่มจากการศึกษาสถานการณการจัดการ

ทรพัยากรชายฝง: องคกรชมุชนกบัการฟน ‘เลหนาบาน’ การรวมเรยีนรูบท

เรียนจากพื้นที่เล็กๆ สูการตอบคําถามสําคัญของสังคมเรื่องรูปแบบบาน

สัตวน้ําเพื่อการอนุรักษ

แบบมีส วนรวม  และ

การศึกษานโยบายรัฐ

ที่ เ อื้ อต อการ จัดการ

ทรพัยากรชายฝงโดยการ

มสีวนรวมของชุมชน โดย

ใชหมูที่ ๖ บานสระบัว 

ตําบลทาศาลา เปนฐานในการศึกษาและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย 

ซึ่งจากประสบการณการเรียนรูนับกึ่งทศวรรษของชุมชนบานสระบัว 

ประกอบกับการรวมศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงรวม

กับภาครัฐ/ทองถิ่น ประมงจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลปากพูนและ

ทาศาลา นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณและมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช ไดกอใหเกิดองคความรูที่สําคัญสําหรับการสงเสริมให

เกิดการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน และมีการรางขอเสนอเชิง
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58 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

นโยบายใน ๔ ระดับ คือ ระดับชุมชน ระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด และ

ระดับประเทศ โดยเฉพาะขอเสนอตอทองถิ่น ที่มีขอเสนอสําคัญ ๕ ขอ 

คือ ๑) ออกกฎระเบียบ  ขอบัญญัติ โดยศึกษาขอมูลทางวิชาการรองรับ 

เชน การวิจัยโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรที่

เกี่ยวของ  ๒) สรางกลไกสนับสนุน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากร  ๓) 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรชุมชน โดยใหอิสระแกชุมชนในการ

กําหนดการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการอนุรักษและความเขมแข็งของ

ชุมชน ๔) จัดตั้งหนวยที่รับผิดชอบ ดานการอนุรักษทรัพยากร และใหมี

สวนรวมจากชุมชน เชน การปราบปรามและการติดตามการเปล่ียนแปลง

ทางนโยบาย การเฝาระวัง (โดยมีเครื่องมือสื่อสารวิทยุ <MCS>) และ 

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา (บาน) ใน

บริเวณชายฝงตามศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไมมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมและการสัญจรทางน้ํา

 ๒.๓ การหาฉนัทามติรวมกนัตอขอเสนอเชงินโยบาย ประเด็น 

“การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน” ถูกนําเขาพิจารณาเพ่ือแลก

เปล่ียนเรียนรู และพิจารณาแบบมีสวนรวมจากสมาชิกเครือขาย องคกร 

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ๓ ภาคสวน ในสมัชชาสุขภาพจังหวัด

นครศรธีรรมราช ๒๕๕๑ 

ที่ มี ก า ร จั ด ห อ ง ย อ ย

พิจารณาขอเสนอเชิง

นโยบายพรอมๆ กับ

รางขอเสนอเชิงนโยบาย

อีก  ๒  ประเด็น  คือ 

เกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ 

และอาสาสมัครสราง
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59คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

สุขชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช และมีการมอบขอเสนอที่ผานการรับรอง

จากที่ประชุมใหญตอตัวแทนภาคประชาชน ภาครัฐ และภาค

ทองถิ่น และมีการประกาศเจตนารมณรวมของชาวนครศรีธรรมราชใน

เวทีดวย

 ๒.๔ การติดตามผลักดันขอเสนอนโยบายสาธารณะ (จากขอ

เสนอเชิงนโยบายสูขอบัญญัติทองถิ่น)  

 ขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝงโดย

ชุมชนที่ผานฉันทามติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ป ๒๕๕๑ สวนในป 

๒๕๕๒  คณะทํางาน

สมชัชาสุขภาพประเด็น

การจัดการทรัพยากร

ชายฝ งฯ  ไดดํ า เนิน

การเพื่อขับเคลื่อนขอ

เสนอเชิงนโยบายสูการ

ปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

ซึ่งผลสําเร็จ คือ การทํา “บานปลา” ทั้งบานช่ัวคราวและบานถาวร การ

ใชระเบิดชีวภาพเพ่ือปรับปรุงสภาพหนาดิน การสรางเครือขายเฝาระวัง 

และที่สําคัญคือ การผลักดันใหมีการออกขอบัญญัติ อบต.ทาศาลา วา

ดวย การอนรุกัษและใชประโยชนทรพัยากรทางทะเลและชายฝงอยาง

ยัง่ยนื พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึง่ขอบญัญตัดิงักลาวผานการรบัรองเปนเอกฉันทดวย

คะแนน ๒๙ เสยีง จากสมาชกิสภา อบต. ๓๐ คน ทัง้นีป้ระธานสภางดออก

สียงโดยมารยาท ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๒
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 สมชัชาสขุภาพจงัหวดันครศรธีรรมราช นบัเปนแบบอยางของการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมผานกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพในพื้นที่ โดยสมัชชาสุขภาพทําหนาที่เปนผูริเริ่มผลักดัน

กระบวนการนโยบายสาธารณะในเร่ืองท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของ

คนในชุมชน ดวยการประสานสนับสนุนใหกลุม องคกร และเครือขายที่มี

ขีดความสามารถในการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาทํางาน

รวมกัน นั่นคือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ทําหนาท่ีเปนทั้ง 

“พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูของภาคสวนตางๆ ในสังคม 

เปน “กลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะ” และเปน“กระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” ที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพแบบมสีวนรวมจนเกดิเปนรปูธรรมความสาํเร็จในทีส่ดุ เปนตวัอยาง

ของการขับเคล่ือน “นโยบายสาธารณะท่ีมาจากสาธารณะ” (Bottom up 

approach) ถึงแมจะเปนความสําเร็จในพื้นที่เล็กๆ แตก็เปนความงดงาม

ที่สามารถเรียนรูเพื่อการประยุกตใชและขยายผลไดตามสมควรตอไป

             มานะ  ชวยชู                          ทรงวุฒิ  พัฒแกว         อภินันท  เชาวลิต

Final Text-Return Life to Sea.indd   60Final Text-Return Life to Sea.indd   60 6/3/2010   12:55:44 PM6/3/2010   12:55:44 PM
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ภาคผนวก

ขอมูลทางวิชาการ

การศึกษาทรัพยากรสัตวนําชายฝงอาวทาศาลา

โดย

คณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุธีระ  ทองขาว๑

สุริยะ  จันทรแกว๒

อํานวยโชค  เวชกุล๒

สราวุธ  นาครอด๑

ทรงวุฒิ  พัฒแกว๓

 ๑ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 ๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ๓ นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตรการประมง สํานักเทคโนโลยี

    การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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๒๕๕๒
ขอมูลทางวิชาการ

การศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงอาวทาศาลา 

เพ่ือประกอบขอบัญญัติทองถิ่นตําบลทาศาลา

การศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงทาศาลาไดดําเนินการแบบมี

สวนรวมกับชมุชน หนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ภายใตกลไกประกาศจงัหวดัแตงตัง้คณะทาํงานพฒันานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือในนามสมัชชา

สขุภาพจงัหวดันครศรธีรรมราช คณะทาํงานประเดน็การจดัการทรพัยากร

ชายฝงโดยชุมชน การศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงทาศาลาเปนการ

ศึกษาเพื่อนําขอมูลทรัพยากรสัตวน้ํามาใชเปนขอมูลประกอบพื้นฐานใน

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงและเปนแนวทางในการใชเพื่อการ

จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน สําหรับรายงานการมีสวนรวมในการ

เรียนรูทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงทาศาลาในคร้ังนี้เปนการนําเสนอขอมูล

ทรัพยากรสัตวน้ําที่สํารวจพบในพื้นที่อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําชายฝง ๒ 

ชวงเวลา คือ

๑. ชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๑ ศึกษาบริเวณที่มีการจัด

กิจกรรมสรางแหลงที่อยูใหกับสัตวน้ํา โดยชุมชนในพื้นที่เรียกวาบานสัตว

น้ํา ซึ่งมีชื่อภาษาถิ่นวา หมฺรํา๑๒  หมฺรําสรางอยูในทะเลหางจากชายฝง

บานสระบัว ๑-๑.๕ กิโลเมตร การสํารวจสัตวน้ําบริเวณหมฺรํา ไดใชวิธี

การสํารวจดวยเครื่องมือประมงพื้นบาน ประเภท อวนปลาซา มีขนาดตา 

 ๑๒
 หมฺรํา คือ การสรางบานใหสัตวน้ํา โดยการนําไมเสม็ด หรือไมแสม ปกลงในดินเลน

รวมกันเปนวงกลม
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๓.๘ เซนติเมตร เอ็นเบอร ๑๕ โดยใชวิธีการลอมจับรอบหมฺรํา เดือนละ

ครั้ง ครั้งละ ๖ รอบ ติดตอกัน ๓ เดือน ใชความยาวอวน ๕๐ เมตร ใน

เวลา ๒๕ นาที

๒. ในเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๒ มกีารศกึษาสตัวน้าํบรเิวณหนาดนิ

ดวยเครื่องมือประเภทคราด ขนาด ยาว ๑.๓๐ เมตร กวาง ๖๐ เซนติเมตร 

สูง ๑๑.๕ เซนติเมตร ปากกวาง ๗ เซนติเมตร และความหางของซ่ีคราด 

๑.๒ เซนตเิมตร ในพืน้ทีช่ายฝงทาศาลา ๑๐ จดุ ใชระยะเวลาทดลองแตละ

จดุเกบ็ตวัอยาง ๕ นาทใีนระยะทาง ๕๐๐ เมตร ประมาณพืน้ทีเ่กบ็ตวัอยาง

แตละครั้ง ๖๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๖,๕๐๐ ตารางเมตร (ประมาณ ๔ 

ไร) จากการศึกษาขอมูลทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงทั้ง ๒ ชวงเวลา มีผล

ดังนี้

๑) การศึกษาทัพยากรสัตวน้ําโดยวิธีทําประมงพื้นบานดวย

อวนปลาซา 

การเรียนรูสัตวน้ําบริเวณบานสัตวน้ําแบบมีสวนรวม ไดใชวิธีทํา

ประมงพื้นบานดวยอวนปลาซา  ขนาดตาอวน ๓.๘ เซนติเมตร เอ็นเบอร 

๑๕ บริเวณบานสัตวน้ําที่สรางขึ้น คือ หมฺรําไมเสม็ด และหมฺรําไมไผ ใน

เดือนสิงหาคม- ตุลาคม ๒๕๕๑ สําหรับสัตวน้ําที่สํารวจพบดวยวิธีการทํา

ประมงดวยอวนปลาซาจับสัตวน้ําไดทั้งหมด ๔๒ ชนิด จัดเปนกลุมปลา

มากที่สุดคือรอยละ ๔๗ รองลงมาคือ กลุมแมงกะพรุน กุง พบรอยละ 

๓๖ และ ๑๑ สําหรับสัตวน้ํากลุมปู กั้ง และ หมึก พบรอยละ ๒ (รูปที่ ๑)

 ชนิดปลาที่พบมากท่ีสุดคือปลาแมว (Thryssa hamiltonii (Gray)) 

พบรอยละ ๗๐.๓๓ ของปลาท้ังหมด ซึง่เปนชนิดปลาท่ีอยูในวงศปลากะตัก 

(Family Engraulidae) รองลงมาคือกลุมวงศปลาจวด (Family Sciaenidae)

พบรอยละ ๑๓.๒๓ และกลุมวงศปลากะบอก (Family Mugilidae) พบรอย

ละ ๔.๐๖ และปลาทู พบรอยละ ๒.๓๗ (โปรดดูตารางท่ี ๑)
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สัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ที่ไดจากการทําประมง ชนิดเดนคือมีจํานวน

ตวัสูงมากคอื แมงกะพรนุขาว พบรอยละ ๖๗.๓๖ ของจาํนวนสตัวน้าํชนดิ

อื่นๆ ทั้งหมด รองลงมาคือ กุงไขหลัง กุงขาว กุงแสม กั้งเขียว กุงขาวหาง

แดง และปูขาว พบรอยละ ๘.๒๕, ๕.๗๙, ๔.๔๓, ๓.๐๘, ๒.๗๑ และ 

๒.๐๙ ตามลําดับ (โปรดดูตารางที่ ๒)

การพบแมงกะพรนุมากชมุชนไดใชเปนตวับงบอกถงึความสมบรูณ

ของปจจัยสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพน้ําอยูในเกณฑที่ดี สะอาด เหมาะสม

ตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตขณะเดียวกันหากมีมากเกินไปก็สงผลถึง

ความสมดุลของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหลงน้ํา รวมทั้งขัดขวางการทําประมง

บริเวณชายฝง การพบสัตวน้ําเศรษฐกิจไดเปนอีกตัวชี้วัดหน่ึงที่บงบอกถึง

สภาวะที่ดีของการทําประมงพื้นบาน เชน ปลาซา ปลาจะระเม็ดขาว ปูมา 

รูปที่ ๑ แสดงรอยละของกลุมสตัวน้าํทีไ่ดจาการทดลองทําประมงบรเิวณ

 บานสัตวน้ํา

กุง
11%

แมงกะพรุน
36% ปลา

47%

ปู
2%

กั้ง
2% หมึก

2%๒%
๒%

๒%

๓๖%

๑๑%

๔๗%
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69คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ปูดํา กั้ง  และกุงกุลาดํา สําหรับสัตวน้ําที่จับไดอีกชนิดหน่ึงคือปลาทู เปน

ชนิดสัตวน้ําที่ใชเปนดัชนีบงชี้ถึงการอนุรักษได การอนุรักษสัตวน้ําดวย

วิธีสรางหมฺรําไมไผมีผลผลิตของหอยแมลงภู พรอมทั้งยังเปนแหลงวางไข

ของสัตวน้ําบางชนิดไดโดยพบวามีไขปลาโทงถูกวางไวบริเวณหมฺรําไมไผ

๒.  การศกึษาทรพัยากรสตัวน้าํดวยการทดลองทาํประมงดวย

คราดหอย

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาองคประกอบของสัตวน้ําและ

ปรมิาณหอยลายทีท่ดลองจับดวยคราดหอย ขนาด ยาว ๑.๓๐ เมตร กวาง 

๖๐ เซนติเมตร สูง ๑๑.๕ เซนติเมตร ปากกวาง ๗ เซนติเมตร และความ

หางของซี่คราดหอย ๑.๒ เซนติเมตร ในพ้ืนที่ชายฝงทาศาลา ๑๐ จุด มี

ระยะหางจากชายฝงทะเล ณ จดุทาเรอืประมงพืน้บานบานสระบวั หมูที ่๖ 

ในระยะ ๑-๓ กโิลเมตร ใชระยะเวลาทดลองแตละจดุเกบ็ตวัอยาง ๕ นาท ี

ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ประมาณพื้นที่เก็บตัวอยางแตละครั้ง ๖๕๐ ตาราง

เมตร รวมพื้นที่ ๖๕๐๐ ตารางเมตร (ประมาณ ๔ ไร) ไดผล คือ

พบสัตวน้ํา ๒๑ ชนิด ในจํานวนสัตวน้ําทั้งหมดพบหอยท่ีมีมูลคา

ทางเศรษฐกจิประกอบดวยหอยลาย หอยหวาน หอยแครง หอยดาว และ

หอยขาว พบรอยละ ๕๓.๙๓  ๑๔.๘๒  ๒.๕๒   ๒.๖๖ และ ๓.๒๗ ตาม

ลาํดบั สาํหรบัสตัวน้าํชนดิอืน่ท่ีพบมาก คอื หวัมนัทะเล(ปลิงทะเล) พบรอย

ละ ๑๘.๓๐  กลุมสัตวน้ํากุงปู พบรอยละ ๑.๗๓ (ตารางท่ี ๓ และ รูปที่ ๒)
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70 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน
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71คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

รูปที่ ๒ รอยละของสัตวน้ําโดยการทดลองทําประมงดวยคราดหอย 

 ในพื้นที่รวม  ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

กุง/ปู
1.73%

หอยขาว
3.27%

หอยชนิดอื่นๆ
0.88%

หัวมันทะเล
18.30%ปลา

0.79%

หอยดาว
2.66%

หอยแครง
2.52%

หอยหวาน
14.82%

หัวมันหนาม
0.49%

ปลาดาว
0.20%

หอยเมน
0.37%

หมึก
0.05%

หอยลาย
53.93%
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72 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน
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73คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

รายช่ือ
คณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะ

ประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน

ภาคประชาสังคม

๑) นายสุพร  โตะเส็น เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๖ บานสระบัว

๒) นายหยะหยา  เจะเตบ เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๖ บานสระบัว

๓) นายหมาด  โตะสอ เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๖ บานสระบัว

๔) นายดอเลาะ  เสนหมาด เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๖ บานสระบัว

๕) นายยุโสป  ปุเตะ เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๔ บานทาสูง

๖) นายอนุพงศ  สาแหละ เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๔ บานทาสูง

๗) นายเจริญ  โตะอิแต เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๕ บานในถุง

๘) นายสุรพงศ  นิยมเดชา เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๕ บานในถุง

๙) นายบุญธรรม  สงสวย เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๗ บานหนาทับ

๑๐) นายมนิตย   หาญกลา เครือขายประมงพื้นบานอาวทาศาลา 

  หมูที่ ๗ บานหนาทับ

๑๑) นายพาที  ศรีสมบูรณ ประมงพื้นบานตําบลปากนคร อําเภอเมือง

๑๒) นายกมล  โบหวาน ประมงพ้ืนบานตําบลทาพญา อําเภอปากพนัง
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74 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

๑๓) นายศักดา    เจะดุหมัน ประมงพื้นบานตําบลเกาะเพชร อําเภอหัวไทร

๑๔) นายประเสริฐ  คงสงค ประมงพ้ืนบานตําบลเกาะเพชร อําเภอปากพนัง

๑๕) นายเจริญ  มหาราช ประมงพ้ืนบานตําบลเชียรใหญ อําเภอเชียรใหญ

๑๖) นายวิน  จินดานิล เครอืขายทรพัยากรและสิง่แวดลอมหมูบาน (ทสม.) 

  อ.สิชล

๑๗) นายอับดุลราเดช  โตะแอร ประธานกลุมอนุรักษประมงทางทะเลบานคอเขา 

  อาํเภอสิชล

๑๘) นางฟาติมะ  เสาวภาพ ประธานกลุมออมทรัพยบานทุงใส อําเภอสิชล

๑๙) นายประสิทธิ์ชัย  หนูนวล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

  นครศรีธรรมราช / (สช.)

๒๐) นายชัยพงค   เมืองดวง โครงการติดตามและเฝาระวังแผนพัฒนาภาคใต 

  (พอช.)

๒๑) นายทรงวุฒิ  พัฒแกว สมาคมดับบานดับเมือง

๒๒) นางจินดา  จิตตะนัง สมาคมดับบานดับเมือง

ภาครัฐ/ทองถิ่น

๒๓) นายอนันต  คลังจันทร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

  นครศรีธรรมราช

๒๔) นายศิริวัฒน  รัตนโชติ สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๕) นายปรมินทร วงศสุวัฒน   ผอ.สาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

  จังหวัด

๒๖) นางสาวจิตนภา  ริยาพันธ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด

๒๗) นายอภินันท  เชาวลิต นายกองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา

๒๘) นายดินาด เพอสะและ  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะเพชร

๒๙) นายเกรียงศกัด์ิ  สุริโย ประมงอําเภอเมือง

๓๐) นายพินิตย  เกิดชาตรี ประมงอําเภอทาศาลา

๓๑) นายวีรพรรณ  สุขะวิลลิ  ปลัดปราบปรามอําเภอทาศาลา
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๓๒) นายวรรณ  ชาตรี ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๔

๓๓) นายกฎษฎา  สุทธินุน ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากร

  ปาชายเลนท่ี ๓

๓๔) นายสิทธิพล  เมืองสง หวัหนาหนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล 

  เกาะถํ้า

ภาควิชาการ

๓๕) ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๓๖) นายสุธีระ  ทองขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๓๗) นายสราวุธ  นาครอด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๓๘) นายยุทธการ ไชยมณี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๓๙) ดร.มนิต  พลหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔๐) ผศ.สุริยะ  จันทรแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔๑) ผศ.อํานวยโชค  เวชกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔๒) ผศ.ฉัตรชัย  สังขผุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔๓) นายภูมิธรรม  สุวรรณดี มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช
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76 คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาครัฐ/ทองถิ่น

 จังหวัดนครศรีธรรมราช          

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช      

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สํานักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๕ นครศรีธรรมราช

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สถานีอนามัยบานปายาง อําเภอเมือง

 สถานีอนามัยบานหนาควนหร่ัง อําเภอชะอวด

 สถานีอนามัยบานสี่แยกสวนปา อําเภอบางขัน

 สํานักงานเครือขายประกันสุขภาพถวนหนาอําเภอหัวไทร 

     จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ภาควิชาการ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต นครศรีธรรมราช
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77คืนชีวิต…ใหทะเล  กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน

ภาคประชาชน

 สหทัยมูลนิธิภาคใต นครศรีธรรมราช

 นายกสมาคมส่ือมวลชนนครศรีธรรมราช

 โครงการความรวมมือเพื่อแกปญหาความยากจนเพ่ือการพัฒนาสังคม

     และสุขภาวะจังหวัดนครศรีธรรมราช

 มหาวิชชาลัยศิลปนพื้นบานศรีวิชัย

 ศูนยศึกษาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 สถาบันการเรียนรูและพัฒนาเครือขายประชาสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช     
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