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โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
(Heinrich Böll Foundation : HBF) สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดย
ความรวมมือของบริษัทที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Böll Foundation: HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผล
กําไรที่มีแนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German 
party Alliance 90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  มีสํานักงานใหญอยูที่
กรุงเบอรลินเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การดําเนินงานของ
มูลนิธิฯ เนนการสนับสนุนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนทางความคิดระหวางผูคนใน
สังคม เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการสรางโอกาสทางดานการศึกษาในมิติทาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งภายใตโครงการ
การติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มและดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา
หลายปที่ผานมา   
 
บริษัทท่ีปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast Asia Consult 
and Resource Co., Ltd. (SEA – C.R.)  เปนบริษัทผูใหคําปรึกษาที่มีสํานักงาน
ปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม  เปนองคกรที่ประเทศไทยโดยมีศักยภาพที่โดดเดน
ในดานการใหความรวมมือเพื่อเพื่อการพัฒนา การพัฒนาองคกรและอํานวยความ
สะดวก ใหกับโดยไดนํามุมมองทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และมีความ
แตกตางกันมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางทั้ง่ีมาจากภาคเอกชนและภาครัฐ
อยางเต็มที่ 
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ฉบับราง 
ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 
ของบานน้ําเคม็ 3 ป หลังสึนามิ 

กรณีศึกษา บานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเขียน: คารล เชกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ รอมลี แมเราะ  
แปลไทย-อังกฤษ: นริศา ไพเจริญ  
บรรณาธิการ: คารล เชกชไนเดอร, มารค  เอชนา และ บริกิตเตอ ลิงค   
ภาพปกโดย: ทิวาวรรณ ชัยขาว 
จัดปกและรูปเลม: บริษัท คอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิรกส จํากัด  
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เอกสารวาดวยการศึกษาความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนชุมชน
ภายหลังเหตุการณสึนามิที่สงผลกระทบตอชุมชนบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอ
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ไฮนริค เบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
จัดพิมพครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม 2550                                                                                              
ลิขสิทธิ์ของ © โครงการสึนามิเอดวอทช   
 
ที่อยูที่ติดตอได 
สํานักงานโครงการ Tsunami Aid Watch 
156/118 ม.10 ถ.คันคลอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200    
โทรศัพท +66-(0) 53-810156 ตอ 117 
อีเมล : taw@taw-hbf.org; www.taw-hbf.org  
 
มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล  
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เชียงใหม  50200  
โทรศัพท : ++66-(0) 53-810430-2  
อีเมล: sea@hbfasia.org; www.boell-southeastasia.org  
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยนื 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ชุมชน กลุม
ตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26   ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝงซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ  เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้นสําหรับผูรอดชีวิต 
หลายพื้นที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คําวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
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ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง
มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 
• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาวจะ

เปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตามความรับรู
และการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบจากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษเนื่องจากภัยพิบัติ
ครั้งนี้ 

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน  การริเริ่มและการ
ดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูลและฐานขอมูล
เกี่ยวกับสึนามิที่ เที่ยงตรงและมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล  เพื่อการใชงานและ
ประโยชนของบุคคลและชุมชนโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการนํา
ทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาพื้นที่
ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาสภาพ
กอนเหตุการณสึนามิ 
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หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาลและ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวาการรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน การ
เปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ   
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1. บทนํา 
 
ภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิซัดถลม 6 จังหวัดภาคใตของไทย ทําใหสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศนชุมชนหลายชุมชนเปลี่ยนแปลงไปและไดรับความเสียหายไปเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณหมูบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับ
ความเสียหายจากเหตุการณครั้งนั้นมากที่สุด สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและ   
การประกอบอาชีพของชุมชน เพราะชาวบานน้ําเค็มอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในการทํามาหากินและเปนแหลงสรางรายไดมาตั้งแตสมัยบรรพกาล 

ดังนั้นการที่ชุมชนตองอาศัยการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติจึงพยายาม   
ทําการฟนฟูสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนใหฟนคืนมา ซึ่งชุมชนมีความคุนเคยและ
เขาใจดีวาระบบนิเวศนแหงนี้จะตองทําการฟนฟูอยางไร ใชเวลาในการฟนตัวของ
ทรัพยากรมากนอยแคไหนถึงจะสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติเพื่อใหคนในชุมชน
ไดใชประโยชนอยางเชนที่เคยเปนมากอนเหตุการณสึนามิ และดวยกระบวนการ
ทางธรรมชาติก็สามารถทําใหระบบนิเวศนบางสวนฟนตัวใหกลับสูสภาพเดิมเองได
แตตองอาศัยระยะเวลา  

แตในความเปนจริงขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนมีปริมาณลดลง      
อันเกิดจากการไดรับความเสียหายจากเหตุการณสึนามิ และยังตองใชเวลาในการ
ฟนฟู เพื่อใหทรัพยากรไดฟนตัวมีปริมาณที่เพียงพอสําหรับคนในชุมชนไดใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพเชนเดิมนั้น ความชวยเหลือจากคลื่น
มหาชน รวมไปถึงนโยบายตางๆ จากภาครัฐ ที่พยายามใหความชวยเหลือและฟนฟู
ชุมชนที่ประสบภัยก็หล่ังไหลเขาสูชุมชน ซึ่งนโยบายและโครงการตางๆ เหลานั้น
ไดกลายเปนชองทางที่ทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนผูบริโภคทรัพยากรจากภายนอก
ชุมชน ใหมีโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในระบบ
นิเวศนของชุมชนมากขึ้น ในขณะที่จํานวนทรัพยากรลดลง และยังไมไดรับการ
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ฟนฟูใหเพียงพอและทันตอความตองการ จนกอใหเกิดปญหาการแยงชิงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน 
วิถีชีวิต ความเปนอยู และการทํามาหากินแบบพื้นบานรวมถึงโครงสรางทางสังคม
ของชุมชนผูประสบภัย 

ในเนื้อหาตอไปนี้จะไดนําเสนอเกี่ยวกับระบบนิเวศนชุมชนบานน้ําเค็มกอน
เหตุการณสึนามิ และความเปลี่ยนแปลงภายหลังสึนามิ ตอจากนั้นจะนําเสนอใน
เนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากสึนามิที่มีตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนชุมชน ซึ่ง
เปนกรณีศึกษาหมูบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา โดยขอมูล
ทั้งหมดไดรับความรวมมือจากชาวบานน้ําเค็ม แกนนําชุมชน ผูประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยว กลุมหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํางานชวยเหลือและฟนฟู
ชุมชนเปนผูใหขอมูลในการเรียบเรียงเนื้อหาสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ 

 
2. ขอมูลเบื้องตน 
 
2.1  ชุมชนบานน้ําเค็ม  
 
ชุมชนบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ต้ังอยูขางปากคลอง
น้ําเค็ม และเปนชุมชนที่ลอมรอบดวยน้ําทั้ง 3 ดาน สภาพภูมิประเทศของชุมชนเปน
ลักษณะที่ราบริมชายฝง มีพ้ืนที่สูงอยูบริเวณหางจากชายฝงเขาพื้นที่ตอนกลาง
ประมาณ 300 เมตร พ้ืนที่ตอนกลางของชุมชนจะประกอบดวยขุมเหมืองเกาอยูเปน
จํานวนมาก ขุมเหมืองดังกลาวจะมีลักษณะเปนบอน้ําทั่วไปมีความลึกประมาณ 10 
เมตร มีขนาดพื้นที่แตกตางกันออกไป  
 
ทิศเหนือ ติดกับคลองปากเกาะซึ่งเปนคลองที่เช่ือมตอกับทะเลอันดามันไปยังพื้นที่
ดานใน (คลองปากเกาะเปนเสนทางประวัติศาสตร เช่ือมติดตอระหวางบานทุงตึก
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ในบริเวณเกาะคอเขากับอาวไทย ที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎธานี และเปนแหลงที่
สามารถเชื่อมตอระหวางบานน้ําเค็มกับอําเภอตะกั่วปาโดยใชคลองตะกั่วปา)  
 
ทิศตะวันออก ติดคลองบางมวงซึ่งเปนคลองสาขาของคลองตะกั่วปา สภาพปจจุบัน
มีสภาพตื้นเขินจากการสะสมของทรายซึ่งเกิดจากการทําเหมืองแรในอดีต 
 
ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน  
 
ทิศใต สภาพพื้นที่หางจากชายฝงทะเลประมาณ 300 เมตร สภาพพื้นที่เปนที่สูงตั้งแต
โรงเรียนบานน้ําเค็มไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 

แผนที่ 1  แสดงบริเวณชุมชนบานน้ําเคม็ 
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ดวยลักษณะของชุมชนที่มีพ้ืนที่ติดทะเลทั้ง 2 ดาน คือ ดานทิศตะวันตกติดทะเล   
อันดามัน สวนดานทิศเหนือติดคลองปากเกาะ ซึ่งคลองปากเกาะนี้ใชเช่ือมตอ
ระหวางเกาะคอเขากับบานน้ําเค็ม สภาพเกาะคอเขามีแนวหาดทรายยื่นเปน          
มุมแหลมโคงขนานไปกับชายฝงบานน้ําเค็ม คลื่นทะเลจะเปนคลื่นขนาดเล็ก        
ไมรุนแรง ลักษณะดังกลาวสงผลใหชายฝงทะเลบานน้ําเค็ม กลายเปนจุดจอด
เรือประมงทุกขนาดทั้งในชวงเวลาปกติและหนามรสุม  
 
เนื่องจากบานน้ําเค็มประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมง ทําใหชุมชนจึงมี
เรือประมงจํานวนมากทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมทั้งมีแพปลา
ตางๆ กระจายอยูตลอดชายฝงทะเลบานน้ําเค็ม สัตวน้ําที่ชาวประมงจับไดสวนหนึ่ง
จะเปนอาหารสําหรับบริโภคภายในครอบครัว และจําหนายภายในชุมชน และอีก
สวนหนึ่งจะจําหนายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซื้อเพื่อสงตอไปยังภัตตาคาร 
โรงแรม และรีสอรทในเขตเขาหลักตอเนื่องไปจนถึงจังหวัดภูเก็ต   
 
สําหรับบริเวณในพื้นที่ของชุมชนจะมีขุมเหมืองเกาหลายแหง อันเนื่องมาจากบาน
น้ําเค็มเคยเปนชุมชนที่ทํากิจกรรมเหมืองแรดีบุกสําคัญแหงหนึ่งของไทยในอดีต 
และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายหลังการเลิกกิจการเหมืองแร กลายมาเปนชุมชน
ประมงแทน ซึ่ง 80 % ของประชากรประกอบอาชีพประมง รวมทั้งชุมชนแหงนี้
ยังคงมีแรงงานที่มารับจางในกิจการเหมืองแรเดิมอยูเปนจํานวนมาก และยังคง
ปกหลักในการดํารงชีพ ทํามาหากินอยูในชุมชน ประกอบกับบานน้ําเค็มเปนพื้นที่ที่
อยูไมไกลจากแหลงแรงงานประมงชาวพมาซึ่งสามารถเดินทางผานจังหวัดระนอง
เขามายังบานน้ําเค็มได จึงทําใหชุมชนบานน้ําเค็มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเหมืองแร
กลายเปนชุมชนที่มีการทําอาชีพประมงแทน  
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พ้ืนที่ชายฝงทะเลของชุมชนบานน้ําเค็มจะมีคลื่นทะเลที่ซัดเขาหาชายฝงของชุมชน
ใน 3 ลักษณะ ที่เอื้อตอการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชน คือ  

แผนที่  2  ลักษณะคลื่นทะเลท่ีพัดเขาหาชายฝงทะเลบานน้ําเค็ม 
 
ลักษณะแรก คลื่นมีขนาดใหญจะพัดเขาชายฝงเกาะคอเขา โดยมีขอบเขตของแนว
หาดทรายที่ยื่นลงไปในทะเลเปนแนวบังคลื่นใหกับคลองปากเกาะและชายฝง
หมูบานน้ําเค็ม  
 
ลักษณะที่ 2 เปนคลื่นขนาดเล็กบริเวณหนาชายฝงทะเลบานน้ําเค็ม ซึ่งเปนผล
ตอเนื่องจากแนวคลื่นลูกแรก 
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ลักษณะที่ 3 เปนแนวคลื่นในบริเวณดานทิศตะวันตกของหมูบานน้ําเค็ม บริเวณ
แหลมสน – หาดแหลมปอม ตอเนื่องเรื่อยไป ลักษณะของคลื่นจะเปนคลื่นที่มีขนาด
ใหญคลายกับคลื่นลักษณะแรก   
 
ลักษณะคลื่นดังกลาวทําใหชุมชนบานน้ําเค็ม มีความเหมาะสมตอการพัฒนาอาชีพ
ประมงเรื่อยมา เนื่องจากเปนทั้งแหลงแรงงาน แหลงจอดเรือประมงเพื่อหลบ     
คลื่นลม และยังมีรองน้ําสําหรับเปนเสนทางเดินเรือตอเนื่องตั้งแตคลองปากเกาะไป
ออกทะเลอันดามัน  

 
2.2  ระบบนิเวศนชุมชนกอนเกิดเหตุการณสึนามิ 
 
หมูบานน้ําเค็มเปนชุมชนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศน โดยเฉพาะ
ระบบนิเวศนชายฝงทะเลของชุมชนและบริเวณใกลเคียง เพียงแตชุมชนยังไมมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงทะเลของชุมชน
อยางเปนระบบ เนื่องจากชุมชนขาดองคความรูในเรื่องของการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล และยังไมมีหนวยงาน หรือองคกรใดเขามาใหความชวยเหลือ หรือสนับสนุน 
ทั้งๆ ที่จากการใหขอมูลของชาวบานและแกนนําชุมชนทําใหทราบวาชุมชน      
บานน้ําเค็มแหงนี้มีระบบนิเวศนชายฝงทะเลและในทะเลที่มีความสมบูรณ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และมีหวงโซอาหารที่มีความซับซอนแตยังไมมีการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศนชุมชน สําหรับเปนขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนอยางเปน
ระบบ ที่ผานมาทั้งกอนและหลังเกิดเหตุการณสึนามิไดมีหนวยงาน หรือองคกร
หลายแหงไดเคยเขามาทําการศึกษา สํารวจ และศึกษาวิจัยในพื้นที่บานน้ําเค็ม แตยัง
ไมเคยมีหนวยงานหรือองคกรไหนนําขอมูลหรือขอคนพบตางๆ เหลานั้นสงกลับมา
ใหชุมชนไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนแตอยางใด และชุมชนก็ตองการ
มีขอมูลดังกลาวเก็บไวที่ศูนยประสานงานของชุมชนเพื่อใชประกอบการวาง
แผนการพัฒนาชุมชน และเก็บไวเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับหนวยงานหรือองคกร
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อื่นที่สนใจเขามาทํางานรวมกับชุมชนไดนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนตอไป 
 
และจากการใหขอมูลของแกนนําชุมชน และคนในชุมชนบานน้ําเค็มเกี่ยวกับระบบ
นิเวศนชายฝงทะเลและในทะเลของชุมชน และบริเวณใกลเคียงที่ชุมชนไดอาศัยใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพจากอดีตจวบจนถึงปจจุบัน ซึ่งไม
สามารถใหขอมูลในรายละเอียดเชิงปริมาณหรือสถิติที่แนนอนได จึงเปนเพียงขอมูล
ที่ชุมชนประมาณการณดวยประสบการณของพวกเขาที่ใชประโยชนจากระบบ
นิเวศนในชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถแยกระบบนิเวศชุมชนไดดังนี้ 

 
2.2.1 ปะการัง 
 
แหลงปะการังสําคัญของชุมชนบานน้ําเค็ม อยูบริเวณเกาะผา ซึ่งเปนเกาะเล็กๆ ใน
เขตหมูที่ 4 ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่อยู 3.729 ตาราง
กิโลเมตร อยูหางจากชายฝงประมาณ 10 กิโลเมตร มีน้ําทะเลใส บนเกาะรมรื่นเต็ม
ไปดวยตนไมนานาชนิด และสวนใหญจะเปนตนโกงกางใบใหญ ตนแสม เปนตน 
บริเวณชายหาดมีหาดทรายขาวละเอียด สะอาด และเงียบสงบ ชาวบานน้ําเค็มจึงใช
เกาะผาแหลงปะการังแหงนี้เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และเปนแหลงสรางรายได
สวนหนึ่งของชุมชนในการเปนสถานที่ทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม  
และที่เกาะผาเปนแหลงปะการังสําคัญของชุมชน ไดแก ปะการังโขด, ปะการังวง
แหวน, ปะการังชองเหลี่ยม, ปะการังโตะ, ปะการังสมอง และปะการังเคลือบหนาม 
ซึ่งที่แหลงปะการังเหลานี้ก็เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําหลากชนิดอีกเชนกัน ไดแก 
ปลาการตูน ปลาสวยงามตางๆ และหอยมือเสือ ซึ่งปจจุบันหอยมือเสือนี้เปนสัตวน้ํา
อนุรักษ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทานไดรับสั่งให
รวมกันอนุรักษไว  
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แผนที่ 3  แสดงที่ตั้งแหลงปะการังของชุมชน (เกาะผา) 
 
เกาะผาแหงนี้นอกจากจะเปนแหลงปะการังหลากชนิดที่สวยงามแลว ยังเปนแหลง
ผลิตสัตวน้ําและทรัพยากรทางทะเล เปนแหลงอาหารธรรมชาติใหกับชาวประมง
พ้ืนบานในชุมชนบานน้ําเค็มและชุมชนใกลเคียงไดเปนอยางดีแลวนั้น เกาะผายัง
เปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบานน้ําเค็มเพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ
ของชาวเล ในการไหวผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบานจะประกอบพิธีกรรมดังกลาวเปน
ประจําในชวงเดือนเมษายนของทุกป  แสดงใหเห็นวา เกาะผาแหงนี้นอกจากจะมี
ความสําคัญตอชุมชนในดานระบบนิเวศนแลว ยังมีความสําคัญในการเปนที่         
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน เปนศูนยรวมของชาวบานที่จะพรอมใจกันเพื่อ
ทํากิจกรรมทางความเชื่อที่เปนสิ่งหลอหลอมใหคนในชุมชนมีความรักและเกิด
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ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และยังเปนสวนหนึ่งที่สงผลใหชาวบานน้ําเค็ม
เกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนให
มีความยั่งยืนสําหรับลูกหลานในรุนตอไป 

 
2.2.2 ปาชายเลน 
 
ปาชายเลนบริเวณบานน้ําเค็มเปนปาลักษณะหาดเลนงอกใหม มีพันธุไม เชน แสม 
โกงกางขึ้นอยู ซึ่งเปนพันธุไมเบิกนํา โดยมีความสูงประมาณ 8-10 เมตร ปาชายเลน
มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความสําคัญตอชุมชนบานน้ําเค็มสําหรับใช
ประโยชนในหลายรูปแบบ เชน การใชประโยชนจากตนไมในปาชายเลนเพื่อนํามา
เผาถานทําฟนใชในครอบครัว ใชไมในการทําอุปกรณการประมง เปนตน ปาชาย
เลนมีระบบนิเวศนที่เปนหวงโซอาหารของสัตวน้ําเค็มที่อาศัยบริเวณชายฝงทะเล
และในทะเล โดยเปนทั้งแหลงอาหาร แหลงเพาะพันธุ แหลงอนุบาล เปนที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา และสัตวเศรษฐกิจนานาชนิดที่ชาวบานน้ําเค็มไดอาศัยใชประโยชนใน
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ  
 
นอกจากนั้นปาชายเลนแหงนี้ยังชวยปองกันภัยธรรมชาติ เปนเกราะกําบังและชวย
ลดความรุนแรงของคลื่นลมชายฝงใหแกชุมชน และระบบนิเวศนที่ต้ังอยูดานหลัง
ของปาชายเลนไดเปนอยางดี จากประสบการณกรณีเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิที่
ผานมา คลื่นสึนามิไดทําลายลางหมูบานน้ําเค็มและชุมชนใกลเคียงเกือบทั้งหมูบาน 
จะหลงเหลืออยูเพียงแตบานเรือนที่ต้ังอยูหลังปาชายเลนเทานั้น ที่ไมไดรับความ
เสียหายใดๆ ซึ่งปรากฏการณนี้เองไดแสดงใหเห็นวา ปาชายเลนไมไดใหประโยชน
เพียงแคใหชาวบานในชุมชนใชตนไมในการทําฟน เปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตว
น้ํานานาชนิด หรือวาเปนแหลงกําเนิดหวงโซอาหารที่สําคัญของระบบนิเวศนดังที่
เขาใจกันเทานั้น แตปาชายเลนยังไดทําหนาที่เปนเกราะกําบังที่สําคัญในการปองกัน
ภัยจากคลื่นยักษสึนามิไดอยางดีอีกดวย 
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แผนที่ 4   แสดงพื้นท่ีปาชายเลนบริเวณบานน้ําเค็ม 
 
ทั้งนี้ชาวบานน้ําเค็มเองไดใหความสําคัญตอการอนุรักษปาชายเลนไว  จึงไดมีการ
ต้ังกฎของชุมชนที่ถือเปนกติการวมกันในการใชประโยชนจากปาชายเลนและ      
ปาชายหาดวา หากมีชาวบานคนไหนที่ตองการตัดไมในปาชายเลน หรือปาชายหาด 
ใหบุคคลนั้นทําการปลูกตนไมทดแทนตามจํานวนที่ตนเองไดทําการตัดไป ซึ่งใน
การตัดตนไมในแตละครั้งนั้นตองไมตัดเกินความจําเปนที่ตองการใชประโยชนจริง  
ในทุกๆ ป ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมบวชปา และปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ เชน 
วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม  หรือตามโอกาสสําคัญใน
การจัดกิจกรรมของชุมชน สงเสริมใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักและหวงแหน
ในตนไมแตละตนที่ตนเองเปนผูปลูกดวยมือของตน และภายหลังเหตุการณสึนามิ 
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ทางชุมชนไดจัดใหมีการปลูกตนไมเพื่ออุทิศแกดวงวิญญาณที่ครอบครัวตองสูญเสีย
ไปในเหตุการณสึนามิ ทําใหชาวบานมีความรักและหวงแหนตอตนไมที่ตนเองได
ปลูกเสมือนเปนตัวแทนของดวงวิญญาณของผูที่จากไปในเหตุการณสึนามิครั้งนั้น  
นี่เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาปาชายเลน เปนสิ่งที่มีความสําคัญกับชุมชนบานน้ําเค็ม
นานัปการ นอกจากการใชประโยชนในการทํากิจกรรมดานตางๆ ของชุมชน และยัง
มีความสําคัญตอจิตใจ ความเชื่อ และความศรัทธาของพวกเขาทําใหเกิดพฤติกรรมที่
ดีตอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา และเกิดการตระหนักรูในการอนุรักษ
และเรงฟนฟูระบบนิเวศนปาชายเลนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิให
กลับมามีสภาพสมบูรณดังเดิมโดยเร็วที่สุด  
 
2.2.3 แนวทรายกันคลื่น 
 
นับเปนเวลานานแลวที่ชุมชนบานน้ําเค็ม ไดมีแนวทรายกันคลื่นธรรมชาติที่เปน
แนวกั้นระหวางทะเลและชายฝงทะเล ในการลดแรงปะทะของคลื่นทะเลและลดการ
กัดเซาะบริเวณชายฝง แนวทรายกันคลื่นดังกลาวมีความยาวกวา 2 กิโลเมตรทอด
ยาวขนานกับชายฝงทะเลดานแหลมสน และที่แนวทรายกันคลื่นแหงนี้ยังมีตนไม
ขึ้นเปนแนวปะทะ เชน ตนสน ตนมะพราว เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวหลายชนิด 
ซึ่งแนวทรายกันคลื่นนอกจากมีหนาที่คอยเปนแนวกั้นคลื่นทะเลที่ซัดเขาหาชายฝง

ของชุมชนแลว บนสันดอนทรายยังมีระบบนิเวศนที่ชุมชนสามารถใชประโยชนได

อีกทางหนึ่ง ไมวาจะเปนแหลงจับสัตวน้ํา เชน ปูดํา ปลาเกา เปนตน  เปนแหลงที่พัก
จอดเรือของชาวประมง และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดรองน้ําสําหรับเปนเสนทางใน
การเดินเรือของชาวประมงพื้นบานอีกทางหนึ่งดวย  
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แผนที่ 5  แสดงแนวทรายกันคลื่นธรรมชาต ิ

 
2.2.4 ปาชายหาดและชายหาด 
 
บริเวณปาชายหาดและชายหาดของหมูบานน้ําเค็ม มีตนไมหลักไดแก ตนสนทะเล 
ตนจิกทะเล และตนเตยทะเล ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลคลุมพื้นดินและพื้นทราย 
บริเวณที่น้ําทะเลทวมไมถึง ปาชายหาดและชายหาดเปนทรัพยากรธรรมชาติแหง
หนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศนชายฝงของชุมชน ซึ่งปาชายหาดและชายหาด
นั้นทําหนาที่เปนเขตแดนที่ก้ันหรือเปนแนวกันชนระหวางทะเลกับชายฝงทะเล ชวย
ลดความรุนแรงของคลื่นลมและพายุ ที่สําคัญเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่
พักผอนหยอนใจของคนบานน้ําเค็มไดเปนอยางดี และชายหาดชาวประมงจะใชเปน
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ภาพที ่1 รีสอรทท่ีตั้งบริเวณริมชายหาด

สถานที่ในการนําเรือขึ้นมาจอดบนชายหาดเพื่อทําการซอมแซมเรือเทานั้น เนื่องจาก
ชาวประมงมักจะนําเรือมาจอดในทะเลริมชายฝงมากกวา  
 
ถึงแมชุมชนบานน้ําเค็มคอนขางที่จะใชประโยชนจากปาชายหาดและชายหาดเพียง
บางสวน แตชุมชนก็ไดใหความสําคัญในการอนุรักษปาชายหาดและชายหาด มีการ
ต้ังกฎของชุมชนในการตัดตนไมในปาเพื่อนําไปทําอุปกรณการประมง หรือ
กิจกรรมตางๆ ใหมีการปลูกตนไมทดแทนตามจํานวนที่ตนไดนําไปใช เพื่อไมให
จํานวนตนไมในปาลดลง อีกทั้งชุมชนยังมีการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานและ
องคกรอื่นๆ ในพื้นที่ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมกันปลูกตนไม
เพื่อดวงวิญญาณอันเปนที่รัก (จากภัยสึนามิ) เพื่อเปนการบํารุงรักษาไมสนชายหาด
ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิใหสามารถอยูรอดตอไปไดในการทําหนาที่ปองกัน
คลื่นลมทะเลกัดเซาะชายฝงของชุมชน 
 
2.3  ประโยชนจากระบบนิเวศนชุมชนตอผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว 
 
จากการที่ พ้ืนที่ในชุมชนบานน้ํา เค็ม  มีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศน              
มี ป า ช า ยห า ดและ
ชายหาดที่สวยงาม   
มี เ ก า ะ ที่ มี ค ว า ม
ส ม บู ร ณ ท า ง
ธ ร ร ม ช า ติ  เ ช น      
เ ก า ะ ผ า  ที่ มี ห า ด
ทรายขาวละ เอี ย ด 
ปะการังสวยงามทั้ง
เปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ําหลากชนิด 
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และปลาสวยงามตางๆ มีเกาะคอเขาที่เปนแหลงพักผอนหยอนใจทั้งคนในชุมชน 
และเปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหแกชุมชน 
 
ดังนั้นความสวยงาม และความสมบูรณของธรรมชาติทั้งชายฝงทะเลและในทะเล   
นี้เอง เปนเหตุทําใหมีผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวเขามาทําธุรกิจรูปแบบตางๆ ใน
บริเวณบานน้ําเค็ม เกาะคอเขา และชุมชนใกลเคียง ซึ่งสวนใหญผูประกอบการที่เขา
มาทําธุรกิจในพื้นที่นั้นจะเปนไปในรูปแบบของโรงแรม รีสอรท เกสเฮาท และ
รานอาหาร ตลอดจนมีกลุมทัวรตางๆ ที่เปนธุรกิจที่นํานักทองเที่ยวเขามาเพื่อมา
ทองเที่ยวเพื่อซึมซับเอาบรรยากาศ และความสวยงามของธรรมชาติอันสมบูรณแหง
นี้แลวก็จากไป 
 
ธุรกิจการทองเที่ยวตางๆ ไดใชประโยชนจากระบบนิเวศนชุมชนบานน้ําเค็มและ
บริเวณใกลเคียง ทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ โรงแรม รีสอรท หรือเกสเฮาท
โดยเฉพาะที่ต้ังอยูบริเวณริมหาด จะใชประโยชนจากปาชายหาดเพื่อเปนแนวปะทะ
ของคลื่นลม คลื่นทะเล เปนที่พักผอนของนักทองเที่ยว บริเวณชายหาดใชเปนที่ต้ัง
เปลนอนใหนักทองเที่ยวไดพักผอน ช่ืนชมทะเลอันดามันอันสวยงามของไทย และ
เปนจุดที่นักทองเที่ยวสามารถลงเลนน้ําทะเลไดอยางสะดวก สบาย และปลอดภัย 
 
จากการใหขอมูลของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ ไดใหขอมูลและความ
คิดเห็นที่คลายกันเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศนชุมชนตอการประกอบธุรกิจ
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวทุกคนที่เขามาทองเที่ยวในพื้นที่ มีจุดมุงหมายเหมือนกัน
หมด คือการไดพักผอนและสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความสวยงามและสมบูรณ  
สถานที่ทองเที่ยวหลายแหงในหลายจังหวัด ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ถูกบุกรุกจากการทองเที่ยวจนทําใหเกิดความเสื่อมโทรม
ลงไปเชน ที่หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต และหาดอีกหลายแหง ไดมีนักทองเที่ยว
จํานวนมหาศาลที่หล่ังไหลเขาไปทองเที่ยวและทําภารกิจตางๆ  จนสภาพของระบบ
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นิเวศนและสิ่งแวดลอมถูกคุกคามจนไดรับความเสียหายและเสื่อมโทรมไป 
ธรรมชาติและระบบนิเวศนไมมีชวงเวลาที่จะไดรับการฟนฟู เพราะมีนักทองเที่ยว
เขามาในพื้นที่อยางตอเนื่อง  ซึ่งตางไปจากที่บานน้ําเค็มและบริเวณใกลเคียงที่ยังคง
มีสภาพภูมิทัศนอันคงความสวยงามของธรรมชาติ ความสมบูรณของระบบนิเวศน 
และชายหาดที่เงียบสงบทอดยาวขนานไปกับทะเลที่สวยใส ยาวไปจนถึงเขาหลัก จึง
มีนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยที่ยังตองการมาทองเที่ยวเพื่อรับเอาบรรยากาศที่เปน
ธรรมชาติอัน เงี ยบสงบและสวยงาม  ตลอดจนสถานที่ทอง เที่ ยวต างๆ  มี
ความสามารถในการรองรับกับจํานวนนักทองเที่ยวไดโดยไมกระทบตอระบบ
นิเวศนและสิ่งแวดลอม เพราะการทองเที่ยวไดทิ้งชวงเวลาใหระบบนิเวศนไดมี
โอกาสในการฟนตัวจากการรบกวนของนักทองเที่ยว  
 
สําหรับผูประกอบการเองระบบนิเวศนชายฝงทะเล ปาชายหาดและชายหาดเปนสิ่ง
สําคัญตอการดํา เนินกิจการเปนอยางมาก  เพราะเปนบริ เวณพื้นที่ที่สถาน
ประกอบการใชประโยชนในทางตรง ในการเปนสถานที่ที่โรงแรมและรีสอรทใช
ในการรองรับนักทองเที่ยวที่มาพักอาศัยในโรงแรมหรือรีสอรทของตนเองเมื่อ
นักทองเที่ยวและแขกที่มาพักตองการพักผอน เลนน้ําทะเล หรือเดินเลนตาม
ชายหาด ก็สามารถพักผอนไดสะดวกและปลอดภัย  ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความ
มั่นใจใหแกนักทองเที่ยว ผูพักอาศัย  บางโรงแรมไดมีการติดตั้งระบบเตือนภัยของ
โรงแรมบริเวณชายฝงทะเล และทําการเชื่อมโยงกับระบบสัญญาณของหอเตือนภัย
ในชุมชน   
 
และประโยชนทางออมของระบบนิเวศนชุมชนตอสถานประกอบการในการเปน
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกลกับสถานประกอบการใชเวลาในการ
เดินทางไมมากนัก และมีความสะดวกในการเดินทางไปทองเที่ยว เชน เกาะผา   
เกาะคอเขา ชายหาดตางๆ เปนตน  
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จากการที่ผูประกอบการไดใชประโยชนจากนิเวศนชุมชนทั้งทางตรงและทางออม
นั้น ทําใหพูดเปนเสียงเดียวกันวาหากระบบนิเวศนชุมชนที่นี่เปลี่ยนแปลงไป เกิด
ความเสื่อมโทรมลงจะดวยสาเหตุจากภัยสึนามิ หรือจะดวยสาเหตุใดก็ตาม จะสงผล
กระทบตอการประกอบธุรกิจการทองเที่ยวอยางแนนอน เพราะความมุงหวังของ
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเที่ยวในบริเวณชุมชนบานน้ําเค็ม  เขาหลัก และสถานที่
ตางๆ บริเวณใกลเคียง ตางก็ตองการมาพักผอนหยอนใจสัมผัสในธรรมชาติที่
สวยงาม เงียบสงบ และมีระบบนิเวศนชุมชนที่ยังคงความสมบูรณ ซึ่งปจจุบันนี้หา
ไดยากจากสถานที่ทองเที่ยวในหลายแหง ที่ถูกคุกคามดวยนักทองเที่ยวจํานวน
มหาศาล สถานเริงรมยตางๆ ที่ต้ังเรียงรายริมชายหาด แตที่นี่ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่
นักทองเที่ยวสามารถพักผอนหยอนใจ และสัมผัสในความเปนธรรมชาติอยาง
แทจริงของภูเขาและทะเล มีบริเวณชายหาดที่เงียบสงบ ไมวุนวาย และอยูใกลกับ
โรงแรมหรือเกสเฮาทที่พักไดอยางสะดวกและปลอดภัย 
 

3. ระบบนิเวศนท่ีเปลี่ยนแปลงภายหลังสึนามิ 
 
ภายหลังจากเหตุการณสึนามิไดทําใหระบบนิเวศนของชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัดที่
ประสบกับภัยสึนามิไดรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงไป จังหวัดพังงาเปนจังหวัดที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะที่บริเวณบานน้ําเค็ม ซึ่งเคยมีความสมดุลของ
ระบบนิเวศน มีหวงโซอาหารที่มีความซับซอนและสมบูรณ เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่เพียงพอสําหรับใหชาวบานน้ําเค็มและผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
ไดอาศัยใชประโยชนในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพประมง
ซึ่งถือวาเปนอาชีพหลักของชาวบานในชุมชนบานน้ําเค็ม 
 
แตภายหลังคลื่นยักษสึนามิไดซัดถลมทําลายลางพื้นที่ชุมชนบานน้ําเค็ม จนไดรับ
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงแหลงอาหารทางธรรมชาติและแหลง
สรางรายไดของชุมชน ที่เคยเต็มเปยมไปดวยความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศน 
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ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง บางสวนไมสามารถทําการฟนฟูขึ้นมาใหมได และ
บางสวนที่ทําการฟนฟูไดก็ตองอาศัยระยะเวลาในกระบวนการฟนฟูใหกลับมามี
ความสมบูรณเหมือนเดิมหรือมีความใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด 
  
3.1 ปะการัง 
 
คลื่นสึนามิที่มีความรุนแรงในการทําลายลางไดซัดถลมแนวปะการังที่สําคัญของ
ชุมชนในบริเวณเกาะผา ซึ่งเปนเกาะที่เกิดจากการทับถมของปะการังมาเปนรอยๆ ป 
เปนแหลงทรัพยากรทางทะเลที่ชาวบานน้ําเค็ม และชาวประมงพื้นบานภายใน
ชุมชนและบริเวณใกลเคียง ไดอาศัยในการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อเปนแหลงอาหาร
ธรรมชาติสําหรับใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแก
ครอบครัว ตลอดจนใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน เมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
ซัดทําลายเกาะผาแหลงปะการังแหงนี้จนพังทลายแตกออกเปนช้ินเล็กช้ินนอย 
ระบบนิเวศนบนเกาะไดรับความเสียหายและเกิดความเปลี่ยนแปลงไป สงผลให
ปะการังสวยงามตางๆ แตกหัก พลิกควํ่า และลมตายเปนจํานวนมาก ซึ่งปะการัง
เหลานี้เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําสําคัญๆ หลายชนิดที่เปนแหลงอาหารของคน
ในชุมชนบางสูญหาย บางก็สูญพันธุไป หาดทรายที่เคยสวยงามเปนแหลงพักผอน
หยอนใจของคนน้ําเค็ม และเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของชุมชนถูกทราย
ทับถมจนเสียหาย ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถทําการแกไขหรือฟนฟูระบบนิเวศนให
กลับคืนมาเหมือนเดิมได 
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ภาพที่ 2 ความเสียหายของปาชายเลน 

3.2  ปาชายเลน 
 
ปาชายเลนที่ขึ้นอยูใกลทะเลริมปากอาวไดรับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ เพราะ  
ปาชายเลนบริเวณชุมชนบานน้ําเค็มและใกลเคียง เปนพื้นที่ดินเลนงอกใหมและอยู
ติดปากอาวรับทะเลมากที่สุด 
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ  
ปาชายเลนจากความแรงของ
คลื่นสึนามิทําใหตนไม เชน 
ตนโกงกาง ตนแสม หักโคน
ลมอยางถอนรากถอนโคน
อยู กับที่  บ างก็ ยืนตนตาย
เนื่องจากการถูกคลื่นทะเล
ซั ด จนโยกทํ า ให เ กิ ด ก า ร     
ฉีกขาดหรือไมสามารถยึดเกาะกับดินได  และบางสวนที่ถอนรากถอนโคนแลวหลุด
หายไปเหลือแตหลุมหรือบอของบริเวณราก พ้ืนดินถูกกัดเซาะ และบางจุดมีตะกอน
ทรายที่ถูกคลื่นซัดมาทับถมในพื้นที่ของปาชายเลน รวมทั้งมีเศษซากปรักหักพังจาก
สิ่งกอสราง ซากเรือของชาวประมง กระชังปลา เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการทํา
ประมงตางๆ ถูกคลื่นซัดเขามาติดอยูในพื้นที่ปาชายเลน 
 
ระบบนิเวศนที่มีหวงโซอาหารที่ซับซอนและมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบดวย พืชพันธุนานาชนิด สัตวตางๆ ที่อยูอาศัยในระบบนิเวศนบริเวณ      
ปาชายเลน เชน คางคาวแมไก ลิง งู กระรอก และสัตวน้ําหลายชนิดมีจํานวนลดลง 
หรือสูญหายไปเนื่องจากการลมสลายของระบบนิเวศน และขาดแหลงอนุบาล    
สัตวน้ําที่สําคัญในการผลิตสัตวน้ําเพื่อฟนฟูสภาพที่ถูกทําลาย 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะความเสียหายของปาชายเลนจากคลื่นสึนามิในพื้นที่จังหวัด    
                 พังงา 

ลักษณะพื้นที่ สภาพพื้นที่เดิม ความเสียหาย ตัวอยางพื้นที่ 

1. หาดเลนงอก
ใหม 

มีพันธุไมพวก
แสมขึ้นอยู ซึ่งเปน
พันธุไมเบิกนํา 
โดยมีความสูง
ประมาณ 8-10 
เมตร 

ตนแสมโคนลม 
พ้ืนที่ไดรับความ
เสียหาย 
 100 % 

* บานน้ําเค็ม  
   อ.ตะกั่วปา  
   จ.พังงา 
* บานทุงออง  
    อ.คุระบุรี  
    จ.พังงา 

2. ปาโกงกาง
ธรรมชาติ 

ปาโกงกางอุดม
สมบูรณ ตนไม
ขึ้นอยูอยาง
หนาแนน 

ไดรับความ
เสียหายเปน
ระยะทางไมเกิน 
40 เมตรจาก
ชายฝงเขาหา
แผนดิน 

* บานทับละมุ  
    อ.ทายเหมือง 
    จ.พังงา 
* บานเกาะคอเขา  
   อ.ตะกั่วปา  
   จ.พังงา 

3. ริมฝงคลองใน
ปาชายเลน 

มีพันธุไมขึ้น 
อยูนอย 

ริมฝงคลองถูก
คลื่นกัดเซาะ
พังทลาย 

* เกาะพระทอง  
   อ.คุระบุรี  
   จ.พังงา 

แหลงท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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3.3   แนวทรายกันคลื่น 
 
แนวทรายกันคลื่นธรรมชาติของบานน้ําเค็มที่มีความยาวกวา 2 กิโลเมตรบริเวณ
ชายฝงทะเลทางดานแหลมสน ที่เปนแนวกั้นแรงปะทะของคลื่นทะเลกับชายฝงของ
ชุมชนมาเปนเวลายาวนานนั้น ไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่ไดพัดทําลาย      
แนวทรายกันคลื่นธรรมชาติจนไดรับความเสียหาย ถูกคลื่นพัดเอาสันดอนทรายที่
เปนแนวกั้นเสียหาย สงผลใหคลื่นทะเลสามารถพัดผานและซัดเขาหาชายฝงไดงาย  
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แผนที่ 7  แสดงความเสียหายของแนวกันคลื่นธรรมชาติจากคลื่นสึนาม ิ

 
นอกจากนั้นรองน้ําเดิมที่อยูตรงกลางระหวางแนวทรายกันคลื่นกับชายฝงทะเลของ
บานน้ําเค็มเกิดการตื้นเขิน เนื่องจากคลื่นทะเลจากที่เคยพัดมาปะทะกับแนวทรายกัน
คลื่นกลับกลายเปนสามารถพัดผานแนวทรายนั้นเขาถึงชายฝง  และในขณะที่คลื่น
พัดผานสันดอนทรายที่อยูใตน้ํา ไดพัดเอาทรายที่อยูบนสันดอนแนวกันคลื่นนั้น
ไหลลงสูรองน้ํา กลายเปนตะกอนทับถมตรงบริเวณรองน้ําทุกครั้งที่มีคลื่นทะเล 
และในขณะที่คลื่นพัดผานแนวทรายไปปะทะกับชายฝงทะเลก็พัดเอาทรายบริเวณ
ชายฝงลงสูรองน้ําอีกทางหนึ่ง ทําใหรองน้ําแหงนี้ไดรับทรายทั้งจากสันดอนทราย
เดิมและทรายจากบริเวณชายฝง ซึ่งไดสงผลใหรองน้ําดังกลาวที่เคยเปนเสนทาง
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เดินเรือของชาวประมงเกิดการตื้นเขิน เรือไมสามารถแลนผานไดเหมือนเคย 
ชาวประมงจึงจําเปนตองใชเสนทางเดินเรืออื่นแทน อันเปนเสนทางที่ตองเดินเรือ
ออมแนวทรายกันคลื่นซึ่งเปนเสนทางที่มีระยะทางไกลกวาเดิม   

แผนที่ 8  แสดงแนวทรายกันคลื่นของชุมชนบานน้ําเค็มท่ีไดรับผลกระทบจากแนวกันคลื่นของ        
 รีสอรท 

 

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่สงผลใหแนวทรายกันคลื่นธรรมชาติของชุมชนบานน้ําเค็ม
ที่เคยมีความยาวกวา 2 กิโลเมตรนั้น มีพ้ืนที่ลดลงเรื่อยๆ นั่นก็คือเกิดจากการที่สถาน
ประกอบการ (รีสอรท) ที่ต้ังกิจการอยูบริเวณเกาะคอเขา ไดมีการสรางแนวกันคลื่น
ทะเลที่สรางจากคอนกรีต เพื่อปองกันการถูกกัดเซาะชายฝงของรีสอรท จากแรง
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ปะทะของคลื่นทะเล  และเมื่อคลื่นทะเลซัดเขาหาชายฝงมาปะทะกับแนวกันคลื่น
คอนกรีตดังกลาวก็เกิดแรงสะทอนของคลื่นยอนออกมาทําใหชายฝงบริเวณสองขาง
ของแนวกันคลื่น ถูกแรงน้ําที่สะทอนออกมากัดเซาะใหไดรับความเสียหาย รวมถึง
แนวทรายกันคลื่นธรรมชาติของชุมชนน้ําเค็มกอนที่จะถูกคลื่นสึนามิซัดทําลาย       
ก็ไดรับผลกระทบจากแรงคลื่นที่สะทอนออกจากแนวกันคลื่นคอนกรีตแหงนี้
เชนกัน ถึงแมอาจจะใชระยะเวลาพอสมควรในการรับผลกระทบดังกลาว แตก็
เกิดขึ้นทุกครั้ง ทุกเวลา ทุกวันที่ทะเลยังมีคลื่นซัดเขาหาชายฝงบริเวณรีสอรท 

 
3.4  ปาชายหาดและชายหาด 
 
บริเวณชายฝงทะเลของ
ชุมชนบานน้ําเค็มไดรับ
ผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
อยางมากเนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศของชุมชนมี
ชายฝงที่ทอดยาวขนาน
ไปกับแนวคลื่นทะเลที่
ซัดเขาสูชายฝง สงผลให
ปาชายหาดและชายหาด
ส ว น ใหญ ถู ก ต ะ กอน
ทรายที่คลื่นสึนามิพัดเขา
มาทับถม รองน้ําเดิมถูก
กัดเซาะกวางขึ้น 2-3 เทา 
ชายฝงบริ เวณชายหาด 
และสันดอนทราย ถูกกัด
เซาะ  ตนไมบริ เวณปา
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ชายหาดที่เคยเปนแนวกั้นระหวางทะเลกับชายฝงทะเล ทําหนาที่ในการชวยลดความ
รุนแรงของคลื่นลมและพายุที่จะมาปะทะกับชายฝงนั้นลมตาย และบางสวนยืนตน
ตาย บางสวนดินที่อยูบริเวณโคนตนถูกกัดเซาะจนเห็นรากโผลขึ้นมา  

 

4. ผลกระทบตอชุมชนบานน้ําเค็ม 
 
4.1  ผลกระทบจากคลื่นสึนามิ 
 
จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิที่พัดถลมบานน้ําเค็มสงผลใหระบบนิเวศนชุมชน
ไดรับความเสียหายไปมาก ทั้งปาชายเลน ปาชายหาดและชายหาด แหลงปะการัง 
รวมถึงแนวทรายกันคลื่นธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน
ชุมชนของบานน้ําเค็มนั้น ทําใหชุมชนไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศนชุมชนบางในบางสวนแตก็ไมมากนัก เนื่องจากชุมชนไดพยายาม      
ทําการฟนฟูสภาพของระบบนิเวศนและปรับสภาพภูมิทัศนในพื้นที่ของชุมชนและ
บริเวณใกลเคียง ชุมชนไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อทําการแกไขและฟนฟู โดย
ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรในพื้นที่ในดานตางๆ   
เชน ในการฟนฟูปาชายเลนและปาชายหาด ไดมีการปลูกตนไมทดแทนซึ่งก็ไดรับ
การสนับสนุนตนกลาจากสํานักงานปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
และการปลอยสัตวน้ําลงสูทะเล เปนตน 
 
นอกเหนือจากที่ชุมชนไดดําเนินการแกไขและฟนฟูระบบนิเวศนชุมชน บางสวน
ของระบบนิเวศนก็สามารถฟนฟูไดดวยตัวของมันเองโดยอาศัยกระบวนการทาง
ธรรมชาติเพียงแตตองอาศัยระยะเวลาเปนตัวชวยในกระบวนการฟนฟูเทานั้น เชน 
ระบบนิเวศนของปาชายเลน ระบบนิเวศนทางทะเล สัตวทะเล หญาทะเล รวมถึง  
ปาชายหาดและชายหาดบางสวนก็ไดมีการฟนตัวดวยกระบวนการทางธรรมชาติ 
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จากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนชุมชนภายหลังเหตุการณสึนามิ ไดสงผล
กระทบตอชุมชนในบางสวน อันไดแก มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพของ
ชาวประมงพื้นบาน ซึ่งเมื่อระบบนิเวศนเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรทางทะเลลดลง 
หรือสัตวน้ําบางชนิดหายไป ตองใชระยะเวลาในการทิ้งชวงใหทรัพยากรดังกลาว
เหลานี้กลับฟนตัวคืนกลับสูสภาพเดิม และมีปริมาณที่เพียงพอตอการทําการประมง 
เพราะชุมชนบานน้ําเค็มเปนชุมชนที่มีประชากรสวนใหญทําอาชีพประมงเพื่อนํามา
ดํารงชีพและนําไปจําหนายเพื่อเปนรายไดหลอเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นเมื่อการทํา  
อาชีพการประมงมีความลําบากมาก ทําใหชาวบานตองพยายามหาอาชีพอื่นทดแทน
เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ความลําบากในการทําการประมงนี้ทําใหรายได
หลักของครอบครัวลดลง สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจากภาคการประมงก็ลดลงตาม
เชนกัน ไมเพียงเทานั้น การลดลงของรายไดจากภาคการประมงนี้ยังสงผลกระทบ
ไปถึงสภาพคลองทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม ผลผลิตทางทะเลลดลง ภาคเศรษฐกิจ
ของไทยที่มีรายไดจากการทําประมงก็ลดลงตามไปดวย จึงทําใหเกิดผลกระทบเปน
หวงโซของระบบเศรษฐกิจไทยจากภาคการประมง 
 
ดวยเหตุนี้ทําใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนชุมชนอันเกิดจากคลื่น
ยักษสึนามินั้น  เปนผลกระทบที่ยั งพอมีแนวทางทําการแกไขฟนฟูไดโดย
กระบวนการทางธรรมชาติและการขับเคลื่อนของชุมชน เพียงแตตองอาศัย
ระยะเวลาในการดําเนินการฟนฟู แตสิ่งที่สงผลกระทบตอชุมชนในระยะยาวอยาง
ถาวรนั้นกลับเปนคลื่นยักษจากความชวยเหลือและการพยายามฟนฟูระบบนิเวศน
และสภาพชุมชนตางหาก ที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนบานน้ําเค็ม รวม
ไปถึงนโยบายตางๆ จากภาครัฐที่ลงไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยที่ชาวบานไมมีสวนรู
เห็น หรือไมไดถามความสมัครใจของชาวบานแมแตนอย ซึ่งไมรูวาผลกระทบจาก
คลื่นความชวยเหลือและนโยบายจากภาครัฐนี้ เวลาจะสามารถเปนตัวชวยใหชุมชน
ไดรับการแกไขและฟนฟูหรือไม อยางไร?  
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หรือวาคลื่นความชวยเหลือจากมหาชนนี้จะกลายเปนอุปสรรคตอการฟนฟูและ
พัฒนาชุมชนที่สงผลกระทบอยางรุนแรงและถาวรตอชุมชนมากกวาจะเปนการ
แกไขและฟนฟูชุมชนอยางยั่งยืนดังที่ชุมชนเขาใจ 
 
4.2   ผลกระทบจากคลื่นมหาชน 
 
4.2.1 คล่ืนแหงความชวยเหลือ 
 
เปนที่ทราบกันดีวาภายหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิพัดถลมพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝง
ทะเลอันดามันทางภาคใตของไทยจนทําใหประชาชนผูประสบภัยไดรับความ
เสียหายอยางรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพยสิน และเมื่อคลื่นยักษสึนามินั้นหายไป คลื่น
ยักษลูกใหมก็ไดเขาแทนที่ในทันที นั่นก็คือคลื่นแหงความชวยเหลือจากมหาชน 
ตางก็หล่ังไหลเขาสูชุมชนที่ประสบภัยเปนจํานวนมาก  และที่ชุมชนบานน้ําเค็ม      
ก็เปนอีกชุมชนหนึ่งที่ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน องคกรอิสระ รวมถึงผูใจบุญทั้งหลายที่มุงหนาเขาสูชุมชนประสบภัยเพ่ือให
ความชวยเหลืออยางเรงดวน กระบวนการใหความชวยเหลือของแตละหนวยงาน
หรือองคกรนั้นมีความแตกตางกันออกไปในหลายรูปแบบ ทั้งการสรางบานพัก
อาศัย การมอบเงินทุนใหผูประสบภัยสําหรับเปนทุนในการยังชีพ  มอบอุปกรณการ
ประมงและเรือประมงเพื่อบรรเทาทุกขเฉพาะหนาแกชาวประมงพื้นบาน เพียงแต
ความชวยเหลือเหลานั้นขาดการประสานงาน การเชื่อมโยงการใหความชวยเหลือ
ของแตละหนวยงาน ซึ่งจากปจจุบันถึงระยะยาวมีผลกระทบตอคนในชุมชนในดาน
ตางๆ เปนอยางมาก อันเกิดจากปจจัยการชวยเหลือที่แตกตางกันเหลานั้น จนทําให
เกิดความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนที่ไดรับในความเทาเทียมและทั่วถึง เปน
ตัวกระตุนใหชาวบานมีความตองการที่ไมรูจักพอ และรีบหาผลประโยชนใน
ระยะเวลาเพียงสั้นๆ มากกวาที่จะคิดถึงกระบวนการพัฒนาในระยะยาวแบบยั่งยืน   
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ดังนั้นจึงทําใหหลายหนวยงานหรือองคกรที่เขามาใหความชวยเหลือมีปญหาใน
เรื่องความซ้ําซอนในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน สงผลใหชาวบานเกิด
ความตองการที่ไมพอเพียงขยายความตองการออกไปเรื่อยๆ  และสิ่งที่สําคัญก็คือมี
หลายหนวยงาน หลายองคกรที่ไมไดใหความสําคัญในเรื่องบริบททางสังคมของ
ชุมชน จึงทําใหลักษณะการดําเนินงานเพียงแคใหความชวยเหลือและถายภาพเพื่อ
นําไปรายงานผลการดําเนินงานวาประสบผลสําเร็จตอแหลงทุนผูใหการสนับสนุน 
หรือมุงเนนเพียงเพื่อการประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของหนวยงานและองคกร
ของตนเทานั้น แนวทางและกระบวนการความชวยเหลือของมหาชนเหลานี้จึงเปน
แนวทางนําไปสูการสรางปญหาในระยะยาวและความลมเหลวของชุมชนโดยที่พวก
เขาไมทันรูตัว 
 
ชุมชนบานน้ําเค็มเปนชุมชนหนึ่งที่ไดรับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ และไดรับ
ผลกระทบจากคลื่นความชวยเหลือของมหาชนนับตั้งแตวันแรกของการที่คลื่น
ยักษสึนามิสงบลง จวบจนถึงทุกวันนี้หลายปญหายังไมไดรับการชวยเหลือและ
แกไขอยางจริงจัง ปญหาที่เห็นไดชัดจากคลื่นความชวยเหลือตอชุมชน คือการสราง
บานพักอาศัยใหแกผูประสบภัยโดยไมมีรองรอยของวิถีชุมชนเดิม มีการสรางบาน
ตามความตองการของผูให มีการออกแบบมาแลวเบ็ดเสร็จนํามาสรางในพื้นที่โดย
ไมมองถึงความสอดคลองตอสภาพพื้นที่ของชุมชน ไมคํานึงถึงความตองการของ  
ชาวบานที่จะตองเปนผูอยูอาศัย  
 
การใหความชวยเหลือจากหนวยงานและองคกรตางๆ ในการซอมแซมเรือประมง 
อุปกรณการประมง ตลอดจนการบริจาคเรือประมงลําใหม และอุปกรณการประมง
ใหแกชาวประมงพื้นบาน เนื่องจากชุมชนบานน้ําเค็มเปนชุมชนชาวประมงที่
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมงเปนอาชีพหลัก  สงผลทําใหในชุมชนมี
จํานวนเรือประมงและอุปกรณสําหรับการประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีจํานวนที่มากกวากอน
เกิดเหตุการณสึนามิเสียดวยซ้ําไป ทําใหมีการทําการประมงมากขึ้นตามไปดวย    
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อันสงผลกระทบตอระบบนิเวศนชุมชนและบริเวณใกลเคียง ซึ่งทรัพยากรทางทะเล
ยังไมสามารถฟนตัวใหกลับมามีความอุดมสมบูรณไดทันและมีปริมาณที่ไมเพียงพอ
ตอความตองการของชาวประมงที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ  
 
และจากการใหความชวยเหลือชาวบานที่สูญเสียอุปกรณในการทําการประมงโดย
การบริจาคอุปกรณการประมงจํานวนมาก และหลายชนิด เชน อวน แห หรือแมแต
การสนับสนุนการทํากระชังเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และจากการบริจาคซ้ําซอนของหลาย
หนวยงานที่ไมมีการประสานงานในการใหความชวยเหลือนั้น สงผลใหชาวประมง
จากที่เคยมีอุปกรณการประมงในจํานวนที่จํากัดในแตละครอบครัวกลับมีมากขึ้น 
ยกตัวอยางเชน อวนหาปลาที่เคยมีเพียงครอบครัวละหนึ่งหลังกลับมีอวนจํานวน
มากขึ้น ชาวประมงจึงละเลยในการดูแลรักษาอวนของตนเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย 
กลาวคือเดิมทีชาวประมงใชอวนลากในการทําประมงเมื่ออวนไปติดสิ่งกีดขวางใน
ทะเล เชน โขดหิน ปะการัง และสิ่งกีดขวางตางๆ ในทองทะเลก็จะทําใหอวนนั้น
ขาดและชํารุดไป ชาวประมงก็จะนําอวนนั้นกลับขึ้นมาซอมแซมเพื่อนํากลับไปใช
ใหมในครั้งตอไป แตภายหลังจากที่ไดรับบริจาคอวนหาปลาจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ ทําใหมีจํานวนมากกวาหนึ่งหลังตอครอบครัว เมื่อออกหาปลาแลวเจอ
ปญหาเดิมชาวประมงจะไมนําอวนนั้นกลับมาซอมแซมเพราะคิดวาทําใหเสียเวลา 
จะปลอยทิ้งไวในทะเล แลวนําอวนหลังใหมมาใช ซึ่งชาวประมงยังไมมีความ
ตระหนักวาอวนที่พวกเขาปลอยทิ้งไวเหลานั้นไดกลายเปนขยะสะสมในทองทะเล
อันเปนแหลงอาหารธรรมชาติของชุมชนมาแตบรรพกาล 
 
และอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญตอภาคการประมงของชุมชน ก็คือ ในภาคอุตสาหกรรม
การประมงขนาดใหญ ซึ่งใชอุปกรณและเครื่องมือที่เปนอันตรายและสรางความ
เสียหายใหแกสัตวทะเลและทรัพยากรทางทะเล เชน อวนหาปลาของชาวประมงซึ่ง
เป นอวนลากขนาด เล็ ก ไม ก อผล เสี ยต อทรัพย ากรในทอ งทะ เล  แต ใน
ภาคอุตสาหกรรมการประมงมีการใชอุปกรณและเครื่องมือที่ไดพัฒนาเทคโนโลยี
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การประมงมาใชอุปกรณและเครื่องมือขนาดใหญ เชน การใชอวนหาปลา ที่เปน
อวนตีนตะขาบ  เปนอวนที่มีการพัฒนามาเปนอวนที่ลักษณะตรงสวนปลายของอวน
จะทําดวยลอเลื่อนที่เปนเหล็ก มีศักยภาพในการลากผานสิ่งกีดขวางตางๆ ในทอง
ทะเลได เชน ปะการัง และหินสวยงามตางๆ ใตทองทะเล  ทําใหไดรับความเสียหาย 
แตกหัก และพลิกควํ่า  สัตวน้ําขนาดเล็กที่ยังไมสามารถนําไปทําประโยชนหรือ
จําหนายไดก็ติดอวนเหลานี้ไปดวย สงผลตอหวงโซอาหารและระบบนิเวศนใน
ทะเล 
 
จากการใหขอมูลของคนในชุมชนปญหาเหลานี้เปนเพียงตัวอยางบางสวนเทานั้นที่
พวกเขารูเทาทันและชัดเจนในสภาพปญหา แตในความเปนจริงแลวยังมีปญหาอีก
หลายดาน หลายประการที่ชุมชนไดรับความเดือดรอนอยางตอเนื่องตั้งแตเกิด
เหตุการณสึนามิจวบจนถึงปจจุบัน อันเกิดจากคลื่นความชวยเหลือของมหาชนที่มุง
เขามาแกไขปญหาอยางเรงดวนในชวงเวลาเพียงระยะสั้น แตกลับทิ้งทวนความ
เดือดรอนแกชาวบานใหเปนปญหาเรื้อรังยากเยียวยาในระยะยาว 

 
4.2.2 นโยบายจากภาครัฐ 
 
ไมเพียงแตปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนผูประสบภัยที่ยังไมไดรับการแกไขจากผูมี
สวนที่เกี่ยวของ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของชุมชน
เทานั้น แตปรากฏวาในสวนของทางภาครัฐยังไดมีการกําหนดนโยบายตางๆ เพื่อ
การฟนฟูพ้ืนที่ประสบภัยและชวยเหลือผูประสบภัยจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ที่สงผล
กระทบในระยะยาวตอชุมชนบานน้ําเค็ม โดยที่ชาวบานในชุมชนไมมีโอกาสไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือแมกระทั่งไมมีโอกาสในการเขาถึงขอมูล
และรับรูการดําเนินงานใดๆ จากหนวยงานของภาครัฐที่มีบทบาทในการรับผิดชอบ
ดําเนินงานแมแตนอย  
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ยกตัวอยางนโยบายที่กําลังสรางปญหาใหแกชุมชนอยูในขณะนี้ คือ นโยบายการ
ดําเนินโครงการฟนฟูการทองเที่ยวชายฝงอันดามัน เพื่อจัดสรรที่ดินพื้นที่เดิมเพื่อ
การทองเที่ยวพิเศษตามแนวทางของรัฐที่บรรจุเปาหมายแบบเบ็ดเสร็จ มีนโยบาย
และแผนยุทธศาสตรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนา “พ้ืนที่พิเศษ” เพื่อการ
ทองเที่ยว และอีกนโยบายหนึ่งซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอชาวประมงพื้นบานใน
ชุมชนก็คือ นโยบายแปลงสินทรัพยใหเปนทุน หรือการออก “โฉนดน้ํา” ที่
ชาวบานตางก็คุนหูกันเปนอยางดี โดยนโยบายดังกลาวไดผลักดันใหพ้ืนที่ในทะเลมี
เจาของจับจองเปนกรรมสิทธิ์อยางเปนรูปธรรม นโยบายเหลานี้ลวนแลวแตสราง
ปญหาใหแกชุมชน และสงผลกระทบในระยะยาวอยางถาวรตอวิถีชีวิต การเปนอยู 
และการทํามาหากินแบบพื้นบานและโครงสรางบริบทของชุมชน  

 
โครงการฟนฟูการทองเท่ียวชายฝงอันดามัน  
 
นโยบายดังกลาวเปนนโยบายที่ภาครัฐ ไดมีการมอบหมายให “องคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเท่ียวอยางยั่งยืน”1 หรือ “อพท.”  ซึ่งขึ้นตรงกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่เปาหมายใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยที่ผูประกอบการรายใดสนใจในการเขามาลงทุนก็สามารถนําเสนอ
แผนงานของตนเองไดที่ศูนย อพท. ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะไดรับการพิจารณาและ
แนะนําในเรื่องการติดตอในขั้นตอนตอไป โดย อพท. จะเปนผูออกใบอนุญาตใหไป
ยื่นกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง เปนใบเบิกทาง และจะไดรับอนุมัติภายในเวลา
ไมเกิน 30 วัน  และที่นาสังเกตคือในการลงทุนในพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวนี้ รัฐ
จะเปนผูออกทุนให ผูประกอบการ  สวนรายได ผูประกอบการจะเปนผูรับ

                                                 
1 เปนองคการมหาชนของรัฐจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อป 2546 มีหนาท่ีบูรณาการ การบริหาร
การพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นท่ีพิเศษเพื่อใหเกดิประสิทธภิาพและเปนเอกภาพ เกิดความสมดุล
ระหวางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติกับการพฒันาการทองเที่ยวสรางความพึงพอใจแกผู
มาเยือนและเพิ่มรายไดใหแกประเทศไทย 
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ผลประโยชน ดังนั้นหากการดําเนินงานขาดทุนแสดงวาผูประกอบการไมไดรับ
ผลเสียอะไรเลย!!! 
 
และสิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อ อพท. ประกาศใหพ้ืนที่ใดเปนพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวแลว อพท.จะสามารถนําพื้นที่นั้นไปรวมทุนกับเอกชน ทั้งที่
เปนตัวบุคคล หรือเปนนิติบุคคล รวมทั้งอพท . ยังเปนตัวแทน เปนนายหนา
มอบหมายหรือวาจางใหบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นประกอบกิจการตางๆ ในพื้นที่
พิเศษนั้นได 
 
ซึ่งวัตถุประสงคของ อพท. ไดบัญญัติไวชัดเจนในมาตรา 7 (5) (6) และ (7) ของพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 (www.kodmhai.com/m8/New/N4.html) ที่
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตน สงเสริมและสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นจัดใหมีการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และสงเสริมการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ตลอดจนใหเกิดการจางงานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่นใหดีขึ้น แตปรากฏวาในทาง
ปฏิบัติกลายเปนคนละเรื่องกับกฎหมายที่กําหนดไว ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่
ดําเนินโครงการแลว เชน เชียงใหม เกาะเสม็ด ภูหลวง เกาะชาง และเกาะพีพี ที่
ประชาชนแสดงความคิดเห็นคัดคานนโยบายและแผนยุทธศาสตรพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมาโดยตลอด โครงการดังกลาวมีการวางผังเมืองและ
แผนการดําเนินงานเพื่อเอื้อประโยชนตอกลุมทุนอสังหาริมทรัพยและการทองเที่ยว  
 
และภายหลังจากเหตุการณสึนามิซัดกระหน่ําชายฝงทะเลอันดามัน นโยบายดังกลาว
นี้ก็เขามาจัดการดูแลพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงาในทันที นั่นเปนสัญญาณใหรูวาจะมี
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การหลั่งไหลของกลุมทุนขนาดใหญ และกลุมทุนที่มีนักการเมืองแฝง เขามา
กอบโกยเอาผลประโยชนในพื้นที่ และในระยะยาวกลุมทุนขนาดใหญเหลานี้จะ
เบียดกลุมทุนทองถิ่นขนาดเล็กออกนอกพื้นที่เขาหลักและบริเวณใกลเคียงอยาง
แนนอน  
 
ในสวนของพื้นที่ เขาหลัก อพท. มีแผนการดําเนินงานโดยจะมีการแบงพื้นที่
ออกเปน 3 สวน คือ ดานเหนือสุดบริเวณบานน้ําเค็ม จะจัดใหเปนชุมชนอยูอาศัย ถัด
มาพื้นที่หาดบางเนียงจัดเปนพื้นที่กอสรางบังกะโลและรีสอรทขนาดเล็ก สวน
บริเวณ หมูที่ 5-7 ตําบลคึกคัก จะเปนพื้นที่สําหรับโรงแรมและรีสอรทขนาดใหญ 
ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวบานในพื้นที่ไมมีสวนรูเห็น ตอการดําเนินการดังกลาวของรัฐแมแต
นอย ชาวบานบางสวนอาจตองถูกเวนคืนที่ดิน และโยกยายที่อยูอันเนื่องจากการ
แบงพื้นที่และปรับภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยวใหมของ อพท.ทําใหชาวบานไดรับ
ผลกระทบจากโครงการดังกลาว จึงไมตองการโครงการโดยมีการรวมตัวกันเปน
กลุมเครือขายชุมชนยกเลิก อพท. เพื่อเรียกรองใหยุติการดําเนินการโครงการ
ดังกลาว หากเปนไปไดพวกเขาอยากใหยุบ อพท. ดวย เนื่องจากเปนโครงการและ
องคกรที่สรางปญหาความขัดแยง และสงผลกระทบตอชาวบานทองถิ่น 
 
การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวก็ไมตางไปจากการประกาศเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่การบริหารดําเนินการเปนอิสระ และแปลงรูปโฉมใหมในคราบของรัฐบาล
รวมกับกลุมนักการเมือง  ขาราชการประจํา  และกลุมทุนในการแสวงหา
ผลประโยชน ทั้งยังเปนองคกรแฝงอํานาจทุน แปลงทรัพยากรธรรมชาติใหตกอยูใน
มือของกลุมทุนเขามาแทนการกระจายรายไดใหกับคนในพื้นที่  แตถาหากรัฐยัง
ยืนยันที่จะดําเนินงานโครงการนี้ตอจึงควรตั้งคณะกรรมการการบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนรวมกับชุมชนในพื้นที่มากกวารูปแบบการ
ต้ังคณะกรรมการแบบเดิม  เทาที่ผานมาการดําเนินการจะเปนไปเฉพาะใน
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แนวนโยบายระดับสูง ที่ไมแตะลงมาถึงระดับรากหญาบนพื้นฐานแหงความเปนจริง
ของบริบทชุมชน 

 
นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน หรือ “โฉนดน้ํา”  
 
นโยบายแกปญหาความยากจนและความตองการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของ
แหลงประมง และการลดลงของผลิตภัณฑสัตวน้ํา เพื่อเปนการพัฒนาฐานการผลิต
อาหารทะเลในประเทศขึ้นใหม ทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติ โดยดําเนินงานตั้งอยู
ในฐานความคิดการแปลงสินทรัพยเปนทุน หรือ “โฉนดน้ํา” ที่ชาวบานรูจัก ซึ่ง
เปนอีกนโยบายหนึ่งที่สงผลกระทบตอชุมชนบานน้ําเค็ม อันจะนํามาซึ่งความ
แตกแยก และกอใหเกิดปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงในการแยงชิงผืนน้ําทํากิน
ของคนในชุมชนที่เกิดจากการขัดผลประโยชนจากการแบงพื้นที่ทํากินทางทะเล 
การออกโฉนดน้ําใหแกชาวประมงพื้นบานที่ไมทั่วถึง ซึ่งอาจทําใหเกิดการซ้ํารอย
กับเหตุการณความขัดแยงกรณีการทําเหมืองแรในอดีต และนโยบายนี้ยังเปนการ
ดําเนินงานที่เอื้อประโยชนใหกับกลุมนายทุน และนักการเมืองที่แฝงเขามาเพื่อถือ
กรรมสิทธิ์ผืนน้ํา และเขามาใชทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนของชุมชนอยาง
ชอบธรรม 
 
นโยบายดังกลาวเปนหนึ่งในชุด “นโยบายประชานิยม” ของรัฐบาลนายกทักษิณ มี
ระยะเวลายาวไปจนถึงป 2551 เปนการจัดสรรพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทะเลเพื่อใช
ในการแปลงสินทรัพยใหเปนทุนประเภทหนึ่ง โดยใหมีการรับรองสิทธิ์บนพื้นที่
อนุญาตเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมงผูใดไดรับอนุญาตใชหนังสือรับรองสิทธิ์นั้น จะ
สามารถนําไปใชประกอบการขอกูเงินจากธนาคารได แตตองเปนธนาคารของรัฐที่
เขารวมโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเทานั้น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณหรือ ธกส. เปนธนาคารแหงแรกที่ใหชาวบานสามารถนําโฉนดน้ํามาเปน
หลักทรัพยค้ําประกันในการทําเรื่องขอกูเงินจากธนาคารเพื่อไปทําอาชีพเพาะเลี้ยง
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สัตวน้ําในกระชัง โดยที่ทางธนาคารจะทําการปลอยเงินกูใหแกชาวประมงไดรายละ
ไมเกิน 50,000 บาท 
 
ทั้งนี้โฉนดน้ํา จะซื้อขายถายโอนใหแกบุคคลอื่นไมได จะโอนไดก็ตอเมื่อเจาของ
เสียชีวิตไปแลว และผูมีสิทธิ์ไดครอบครองโฉนดนั้นตอตองเปนทายาทหรือลูก
เจาของโฉนดน้ําเทานั้น จึงจะสามารถนําไปจํานองเพื่อกูเงินจากธนาคารได  
 
สําหรับการดําเนินงานการแปลงสินทรัพยเปนทุนหรือ การออกโฉนดน้ํารับผิดชอบ
ดําเนินการโดยกรมประมง ในการจัดทําแผนที่ทะเลในพื้นที่เปาหมายแลวแบงเปน
แปลง โดยใหสิทธิ์ชาวบานในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดไมเกิน 8 กระชัง ถาเปน
กระชังเลี้ยงหอย ก็มีพ้ืนที่ไมเกิน 72 ตารางเมตร (1 กระชังตองใชพ้ืนที่ 3x3เมตร) ถา
เปนกระชังเลี้ยงปลา ตองมีพ้ืนที่ไมเกิน 128 ตารางเมตร (1 กระชังตองใชพ้ืนที่ 4x4 
เมตร)   
 
สําหรับชุมชนบานน้ําเค็มหลังจากรัฐบาลมีนโยบายการออกโฉนดน้ําในพื้นที่ของ
ชุมชนก็ไดมีชาวประมงจํานวนหนึ่งที่เขารวมโครงการ และไดรับการออกโฉนดน้ํา
แลวกวา 30 ราย โดยที่ชาวประมงเหลานั้นเขาใจวาเปนการชวยเหลือจากภาครัฐแก
ชาวประมงที่ประสบภัยสึนามิในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังเทานั้น ไมรูวา
เหตุผลที่แทจริงนั้นเปนการพยายามออกโฉนดเพื่อใหมีสิทธิ์ครอบครองผืนน้ําทํากิน
สวนรวมของชุมชน ภายหลังจากที่ทราบขอมูลที่เปนจริง ทางแกนนําชุมชนบาน
น้ําเค็มและชาวบานเห็นวานโยบายดังกลาวจะเปนนโยบายที่สรางปญหาใหกับ
ชุมชนในระยะยาว เพราะชุมชนเห็นวาผืนทะเลเปนทรัพยสินสวนรวมของทุกคน 
ชาวบานไมเคยมีใครคิดอยากเปนเจาของมากอน หากพื้นที่ในทะเลเปนกรรมสิทธิ์
สวนบุคคลจะทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชนในภายหลังอยางแนนอน  
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และนโยบายในการออกโฉนดน้ํานี้ไดเปนนโยบายที่กระตุนใหทุกคนเกิดความ
ตองการเปนเจาของมีกรรมสิทธิ์ในทะเลมากขึ้น และขยายวงกวางไปยังบุคคลนอก
ชุมชน ซึ่งชาวบานเกรงวาอาจจะทําใหกรรมสิทธิ์ในผืนทะเลมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
จากมือของชาวประมงไปอยูในมือของนายทุนหรือนักการเมือง  
 
ชาวบานน้ําเค็มโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบานเคยฝากปากทองไวกับทะเล ทุกคนมี
สิทธิและเสรีภาพในการใชประโยชนจากทะเลรวมกัน เพราะทะเลเปนของทุกคน 
ไมมีใครเปนผูถือกรรมสิทธิ์ครอบครองเปนเจาของ แตรัฐบาลกลับมีนโยบายทําให
ทะเลมีเจาของ เปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ในอนาคตหากพื้นที่ในทะเลมีเจาของที่
ครอบครองโดยชอบธรรมดวยกฎหมายแลว จะสงผลทําใหชาวประมงอีกหลายสวน 
ที่ไมไดเขารวมในโครงการ ไมไดรับการออกโฉนดน้ําเขาไปทําประมงในพื้นที่ที่มี
การออกโฉนดมีเจาของครอบครองไมได เพราะจะละเมิดสิทธิของเจาของที่มีโฉนด 
และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือนอกกฎหมาย นี่อาจจะเปนการเริ่มตนของ
การจุดชนวนความขัดแยงในชุมชนจนถึงความลมสลายของชุมชนอยางถาวรก็
เปนได 
 
นอกจากนั้นชาวประมงรายใดที่ไดรับการออกโฉนดน้ําแลว แตไมมีประสบการณ
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โอกาสที่จะขาดทุนก็มีสูง และหากไปกูเงินธนาคารโดยการ
นําโฉนดน้ําที่ไดกรรมสิทธิ์นั้นไปจํานองกับธนาคาร เพื่อนําเงินมาใชในการลงทุน 
ไมวาจะเปนการซื้อวัสดุ อุปกรณมาทํากระชังเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซื้อพันธุสัตวน้ํา
ตางๆ หากเมื่อดําเนินกิจการไประยะหนึ่งแลวเกิดขาดทุน ทําใหไมมีเงินพอในการ
จายหนี้คืนธนาคาร สุดทายก็จะถูกธนาคารยึดโฉนดน้ําของพวกเขาไป และนี่จะเปน
ชองทางและโอกาสใหแกนายทุนรายใหญเขามาถือครองกรรมสิทธิ์ผืนน้ําเหลานั้น
อยางชอบธรรม ทั้งกลุมทุนการเมือง และกลุมทุนที่เขามาครอบครองที่ดินในพื้นที่ 
และกําลังพยายามเริ่มลงทุนประกอบธุรกิจอยางเอาจริงเอาจัง และที่นาเปนหวงไป
มากกวานั้น ขณะที่ความตองการในการเขาถือครองมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลมี
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เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงกวางออกไป โอกาสการเปลี่ยนมือจากเจาของผูถือ
กรรมสิทธิ์นั้นอาจตกไปอยูในมือของนักลงทุนชาวตางชาติไดในอนาคต แลว
ชาวประมงพื้นบานของไทยจะอยูอยางไร จะทํามาหาเลี้ยงชีพอยางไร เพราะทะเล
กลายเปนพื้นที่ที่มีเจาของจับจองกันหมดแลว  
 
กลุมทุนขนาดใหญ เริ่มเขามาในพื้นที่เพื่อยื่นขอเสนอในรูปแบบตางๆ ใหแก
ชาวบาน เชน นายทุนสนับสนุนอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง โดยมี
พันธะสัญญากันวาเมื่อสัตวน้ํานั้นโตเต็มที่ใหจําหนายใหกับนายทุนที่ทําสัญญา
รวมกันเทานั้น ทั้งนี้ไมไดกําหนดขอสัญญาที่ชัดเจนวา หากสัตวน้ําที่ชาวบาน
เพาะเลี้ยงนั้นตาย หรือมีจํานวนที่ไมเพียงพอตอการสงใหกับนายทุนตามสัญญา
ชาวบานจะตองทําอยางไร จะถูกปรับหรือไม ไมมีความชัดเจน นี่เปนตัวอยางของ
การคุกคามของกลุมนายทุน ซึ่งบางครั้งแฝงมากับนโยบายของภาครัฐ ที่มีสวนรูเห็น
เปนใจ และเอื้อประโยชนใหอยางแนบเนียน แสดงใหเห็นวาขอสงสัยของชุมชนตอ
นโยบายของรัฐในความไมชัดเจนยอมสงผลตอภาคปฏิบัติในอนาคตอยางแนนอน 
 
อีกทั้งชุมชนเกรงวาหากทางกรมประมงหรือหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการออกโฉนดน้ําไมทั่วถึง ไมครอบคลุมชาวประมงภายในพื้นที่ อาจสงผล
กระทบในระยะยาวตอชุมชน เพราะจะเกิดความขัดแยงเรื่องผลประโยชน เกิด
เหตุการณซ้ํารอยกับในอดีตที่มีชาวบานไดรับความเดือดรอน และเสียชีวิตจาก
เหตุการณความขัดแยงในชุมชนสมัยยังดําเนินกิจการเหมืองแร  ดวยเหตุนี้ชาวบาน
น้ําเค็มจึงไมอยากใหชายฝงทะเลมีโฉนดใหใครเขามาเปนเจาของถือครองเปน
กรรมสิทธิ์ ไมใชเฉพาะในพื้นที่ของชุมชนเทานั้น แตหมายรวมถึงผืนน้ําทะเล
ทั้งหมดของประเทศไทย เพราะทะเลเปนพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการใชประโยชนรวมกันอยางสงบสุขตลอดมา และอยากใหเปนแบบนี้ตลอดไป 
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5. เสียงสะทอนจากชุมชน 
 
5.1 ชาวบานในชุมชนบานน้ําเค็มยังขาดความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จึงอยากใหหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของเขามาใหความรู
และความเขาใจแกคนในชุมชน จะกอใหเกิดความตระหนักในสิ่งแวดลอม
มากขึ้น เพราะหากมีผูเช่ียวชาญ หรือนักวิชาการจากหนวยงาน องคกรของ
ภาครัฐหรือเอกชนที่มีความนาเชื่อถือมาใหความรูชาวบานจะเชื่อฟงมากกวา
คนในชุมชนดวยกันเองเปนผูบอกกลาว   
 

5.2 ชุมชนบานน้ํ า เค็ม เปนชุมชนที่มีระบบนิ เวศนที่สมบูรณ  และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพียงแตขาดการรวบรวมขอมูลและจัดการอยางเปน
ระบบ จึงอยากใหมีนักวิชาการ และผูเช่ียวชาญมาชวยในการรวบรวมขอมูล
เพื่อใหชุมชนไดนําไปใชในการพัฒนาชุมชนตอไป 

 
5.3 ภาครัฐมีการขับเคลื่อนในระดับสูง ในการวางแนวนโยบายตางๆ โดยไมมีการ

คํานึงถึงชุมชนวามีความสามารถในการรองรับแนวนโยบายดังกลาวเพื่อนําไป
ปฏิบัติไดจริงหรือไม อีกทั้งไมมีการสํารวจความคิดเห็นของคนระดับทองถิ่น 
ที่เปนผูที่อยูกับสภาพปญหา อยูในพื้นที่เผชิญกับทุกสภาพการณ ซึ่งภาครัฐ
ควรมีการสํารวจความคิดเห็นและความตองการของชุมชน แลวคอยนําขอมูล
นั้นไปแปลงเปนนโยบายแลวกลับนําเขาสู ชุมชนทองถิ่นนาจะเปนสิ่งที่
เหมาะสมที่สุด 

 
5.4 ชุมชนบานน้ําเค็มอยากใหหนวยงานและองคกรตางๆ เขามาชวยเหลือเรื่อง

การฟนฟูระบบนิเวศนของชุมชนมากกวาการวางแนวนโยบายที่มุงเนนเรื่อง
การทองเที่ยว อยางเชน โครงการฟนฟูการทองเที่ยวชายฝงอันดามันซึ่งเปน
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โครงการที่แทนจะชวยเหลือและฟนฟูชุมชน กลับกลายเปนโครงการที่เขามา
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของชุมชนและเอื้อประโยชนใหกลุมคนเพียงบางกลุม
เทานั้น  

 
5.5 ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่อยากใหภาครัฐสงเสริมการทองเที่ยวใน

พ้ืนที่ โดยคํานึงถึงสภาพระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่มากกวาการ
คํานึงถึงภาคเศรษฐกิจเปนหลัก เพราะนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่สวนใหญมี
ความตองการที่จะทองเที่ยวในการสัมผัสกับบรรยากาศของความเปน
ธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและสมบูรณ  รวมถึงการคํานึงถึงผูประกอบการ
รายเล็กที่ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ มากกวาที่สงเสริมผูประกอบการ
รายใหญเขามาเบียดเบียนและดําเนินธุรกิจแทนที่ผูประกอบการรายเล็กใน
ทองถิ่น 

 
6. บทสงทาย 
 
การที่หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตองการชวยเหลือและฟนฟูชุมชนที่
ประสบภัยจากสึนามิไมวาจะเปนชุมชนใดก็ตาม ควรใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูล รวมแสดงความคิดเห็น และรวมดําเนินการในการฟนฟูสภาพชุมชนใน
ดานตางๆ ทั้งสภาพแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจของชุมชน ควรเปดโอกาสให
ชุมชนไดเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนการฟนฟูชุมชนของตนเอง บนพื้นฐาน
ของความตองการ ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณของแตละชุมชน   
 
ซึ่งที่ผานมาภาครัฐไดมีการขับเคลื่อนแนวนโยบายในระดับสูง เพื่อพยายามเรงฟนฟู
ชุมชนโดยละเลยในการคํานึงถึง หรือใหความสําคัญกับคนในระดับชุมชนวามีความ
ตองการ หรือมีความพรอมในการรองรับกับนโยบายที่รัฐกําหนดขึ้นและสั่งการลง
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ไปในพื้นที่หรือไม รวมไปถึงนโยบายที่รัฐไดกําหนดไวนั้นควรเปนนโยบายที่
สามารถนําไปสูภาคปฏิบัติไดจริง เปนการดําเนินงานที่เนนการฟนฟูในระยะยาว   
ใชเปนเพียงนโยบายที่กําหนดเพื่อรองรับกับผลประโยชนสําหรับกลุมคนบางกลุมที่
พยายามหาโอกาสและชองวางของการเกิดเหตุการณสึนามิ หรือวิกฤตการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน แทรกซึมเขาทําการตักตวงเอาผลประโยชนอยางไรคุณธรรม      
บนความสูญเสีย ความเดือดรอนของชาวบานที่รูเทาไมถึงการณ หรือตองเดินตาม
หมากที่กลุมคนเห็นแกไดเหลานั้นไดวางเอาไวแลวอยางแนบเนียน 
 
มีกระแสจากชุมชนและหลายภาคสวนที่ต้ังขอสังเกตวาแทที่จริงแลวนโยบายจาก
ภาครัฐที่กําหนดลงมาในชุมชนตางๆ เหลานั้น เปนนโยบายที่มีไวเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนและความยากจนของชาวบานจริงหรือไม? อยางเชนที่หลายชุมชนที่
ประสบภัยรวมถึงชุมชนบานน้ําเค็มที่เปนพื้นที่เปาหมายของนโยบายจากภาครัฐทั้ง
โครงการฟนฟูการทองเที่ยวชายฝงทะเลอันดามัน  จัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว และ
นโยบายแปลงสินทรัพยใหเปนทุน ซึ่งทั้ง 2 แนวนโยบายนี้ไดสรางปญหาอยาง
รุนแรง และสงผลกระทบตอชุมชนมากกวาที่จะเปนนโยบายในการชวยเหลือและ
ฟนฟูชุมชนอยางแทจริง 
 
นโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว ไดมีการเวนคืน
ที่ดินจากชาวบาน โดยมีกลยุทธในการดําเนินการที่แยบยลจนชาวบานไมรูเทาทัน 
เมื่อรัฐบอกใหทําอยางไรชาวบานก็ยินดีทําตามโดยไมมีเงื่อนไข เพราะพวกเขาหวงั
วารัฐจะใหความชวยเหลือใหพวกเขากาวพนความเดือดรอน ความยากจนที่ไมมี
ทางแกไข  
 
และอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐพยายามชี้ใหเห็นหรือบอกใหชาวบานเขาใจวาจะพนจาก
ความยากจน โดยการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน หรือการออก “โฉนดน้ํา” ใหพ้ืนที่
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ในทะเลมีเจาของ แปลงสินทรัพยที่มีอยูใหเปนทุนสําหรับชาวบานในการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในทะเล แตในความเปนจริงนโยบายดังกลาวนี้ เปนนโยบายที่แปลง
สินทรัพยสวนรวม สินทรัพยที่เคยเปนของสาธารณะไมมีผูใดคิดจับจองเปนเจาของ
มากอน ใหกลายเปนทุนของชุมชน หรือวาสินทรัพยเหลานั้นจะกลายเปนทุนของ
ใครหรือกลุมใดกันแน?  
 
เมื่อนโยบายดังกลาวยังคงเดินหนาดําเนินการในหลายพื้นที่ ชาวบานก็ยังคงประสบ
กับความยากจนอยูเหมือนเดิม มิหนําซ้ําเปนการสงเสริมและผลักดันใหชาวบานเปน
หนี้เพิ่มจากความไมรูเทาทัน การเปดโอกาสใหนําโฉนดน้ําไปทําการจํานองไดกับ
ธนาคารของรัฐ (ธกส.) เพื่อนํามาเปนทุนในการเพาะเลี้ยงสัตวทะเล ไดกลับ
กลายเปนโอกาสและชองทางใหแกกลุมนายทุนเขามาเปนเจาของทะเลอยาง      
ชอบธรรมตามกระบวนการของรัฐ ทั้งๆ ที่ทะเลนั้นเปนแหลงอาหารหลอเลี้ยง
ชาวบานมาตั้งแตบรรพบุรุษ ไมเคยมีความขัดแยงในผลประโยชน ทุกคนมีอิสระใน
การเขาถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล แตหากตอนี้ไปเมื่อทะเลและชายฝง
ทะเลมีเจาของ ชาวบานที่ไมมีสิทธิ์ในการเขาไปประกอบอาชีพไดเหมือนเคย หรือ
ความเปนเจาของนั้นไดถูกเปลี่ยนมือไป วิถีชีวิตของพวกเขาที่เคยสงบสุขจะถูก
เปลี่ยนไปอยางถาวร  
 
ธรรมชาติทําใหเกิดสึนามิ ธรรมชาติยอมมีระบบฟนฟูผลกระทบเพื่อใหเกิดความ
สมดุลยในธรรมชาติ แตภัยที่มาจากแนวคิด การกระทําของมนุษยนั้น ยากที่จะฟนฟู
แกไข หากผูกําหนดแนวคิด แนวนโยบายเหลานั้นขาดซึ่งจิตสํานึกและความ
ตระหนักตอผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นเพื่อสวนรวม มุงเนนแตผลประโยชนสวนตน
และพวกพองเดียวกัน 
 
นี่เปนเหตุผลหน่ึงที่ชาวบานน้ําเค็ม รวมตัวกันไมตองการ “โฉนดน้ํา” ไมตองการให
เกิดความแตกแยกกันภายในชุมชน และที่สําคัญพวกเขาไมตองการใหรัฐแปลงทะเล
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ที่เปนทรัพยสินสวนรวมเปนทุนของใคร พวกเขาจึงตองการใหรัฐยกเลิก นโยบาย 
“การแปลงสินทรัพยใหเปนทุน” รวมถึงการยกเลิก “องคการบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” หรือ “อพท.”  ดวย  และชุมชนบานน้ําเค็ม
แหงนี้ เมื่อพวกเขาไมตองการแผนงาน โครงการหรือนโยบายของรัฐที่ไมเปนธรรม
ตอชาวบาน ชุมชนจึงมีการจัดทําโครงการของตนเอง ที่เปนแผนของชุมชน คิดริเริ่ม
โดยชุมชน และจัดการโดยชุมชน บนพื้นฐานความตองการ ความเหมาะสมและ
ความสอดคลองกับสภาพโครงสรางของชุมชน โดยมีการต้ังกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 
การจัดทําแผนการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ธนาคารชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในชุมชน เปนตน นี่เปนสิ่งสําคัญที่รัฐควรตองรับฟง และนําไปพิจารณา
ในการวางแผน กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ไมใชเปนการ
ขับเคลื่อนในระดับสูงเพื่อกําหนดนโยบายสูเบื้องลางใหชุมชนปฏิบัติตามอยางไร
ประสิทธิภาพ 



 i

7. บรรณานกุรม 
สวนบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนที่ 2.2548. ปาชายเลนและปาชายหาด 

ผลกระทบจากคลื่นสึนามิและการฟนฟู. สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ. 

ขอมูลการสัมภาษณแกนนําชุมชนบานน้ําเค็ม ระหวางวันที่ 27 -31 สิงหาคม  2550 
ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ ระหวางวันที่ 3-6 

กันยายน 2550 

 
8. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
เว็บไซดของ มูลนิธิกองทุนไทย 
http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0414 

เว็บไซดของ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
http://www.dasta.or.th/dasta/  

เว็บไซดของบานน้ําเค็ม 
http://www.namkem.com  
เว็บไซดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
http://www.dmcr.go.th/  

เว็บไซดของสํานักกฎหมาย มงคลธรรม 

http://www.kodmhai.com/m8/New/N4.html  
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รายชื่อหนังสือท่ีจะจัดพิมพคร้ังตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid 
Watch  
 
โครงการวิจัยระยะสั้น 
1. วิถีและความเปนมาของชาวมอแกน 
2. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน    
3. โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน 
4. ผืนดินถิ่นกําเนิดถูกรุกรานดวยภัยมืด: เสียงของผูประสบภัย  
5. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 
6. สามปหลังการฟนฟูสึนามิวันนี้ที่บานน้ําเค็ม 
7. ยอนดูกระบวนการฟนฟูสึนามิ เราไดเรียนรูอะไรบางจากสามปที่ผานมา  
 
โครงการวิจัยระยะยาว 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 
2. วิถีชีวิตชาวมอแกน (ยิปซีทะเล) และประวัติการใชที่ดินของชนชาวมอแกน 
 
รายชื่อหนังสือท่ีไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้ 
1. สินามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ

เกี่ยวกับสถานการณในประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอํานวยการ
โครงการ TAW และ วไลทัศน วรกุล จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิ ไฮน
ริค เบิลล Brot Fur die Welt และ  medico inter national กรกฎาคม 2549 

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข ISBN 978 974 
887889 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW) หนึ่งในโครงการ
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ของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม ธันวาคม 
2549 

3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชนที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ดานพลังงาน ISBN 978 974 7093 51 3 

4. โซฟาร: สัญลักษณเพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ เรียบเรียงโดยทีมงาน
โครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 
สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1 

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต: ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา, บาน
ทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิประเสริฐกุล 
ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 
ISBN 978 974 8470 25 8 

6. 78 สัปดาหหลังสึนามิ: บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณหลัง
เหตุการณสึนามิในประเทศไทย โดย คารล เซกชไนเดอร และ วไลทัศน วรกุล 
ฉบับจัดพิมพครั้งที่ 2 ISBN 978 974 8410 24 1 

7. เอกสารวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทย ในรูปแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลพรอมบทสรุปและขอเสนอแนะจากชุมชนผูประสบภัย 
30 เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ โดย คารล เซกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว
และรอมลี  แมเราะ ISBN 978 974 8418 26 1 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ :  พฤศจิกายน 2548- มกราคม 2551 
 




