
 “การปกป้องฐานทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั�งใน
พื�นที�ภูเกต็และอ่าวพงังาท่ามกลางอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว
ทางนํ�าโลก



สภาพทั�วไปของภเูก็ตและอ่าวพังงา



พื �นที�
ครอบคลุมพื �นที� 3 จังหวัด คือ ภูเกต็ พังงา กระบี� 8  อาํเภอ 25 ตาํบล 114 หมู่บ้าน มี
พื �นที�รวมทั �งหมด 1,960 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 1,225,000 ไร่ มีเกาะ 67 เกาะ

ฐานทรัพยากรที�สาํคัญ ได้แก่
-ป่าชายเลนที�ขึ �นอยู่รอบๆชายฝั� งอ่าวพังงามีเนื �อที�กว่า  157,191.77 ไร่ -ป่าชายเลนที�ขึ �นอยู่รอบๆชายฝั� งอ่าวพังงามีเนื �อที�กว่า  157,191.77 ไร่ 

(จังหวัดพังงาและกระบี�มีป่าชายเลนมากที�สุดตามลาํดับ)
-แนวหญ้าทะเล แหล่งใหญ่ๆมีอยู่ถงึ 10 แห่ง มีเนื �อที�กว่า 7,061.88 ไร่
-ปะการังหรือแนวกองหนิขึ �นอยู่รอบๆเกาะ กระจายทั�วทั �งอ่าว ร้อยละ 40 ของ

ประเทศ
-มีประชากรกว่า 300,000 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั� ง เพราะเลี �ยง สวน
ยางพารา ปาล์มนํ �ามัน รับจ้าง และธุรกจิการท่องเที�ยว
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พื�นที�ภูเกต็และอ่าวพงังาผลติอาหารไม่พอ/อาหารถูกกวาดต้อน
จากทุกทศิเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวในภูเกต็

ประเภทอาหาร ปริมาณที�

บริโภค(ตัน/

วัน)

สถานที�ผลติ/ที�มา หมายเหตุ

วัน)
ผักจีน 600 -ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี

-ตลาดหัวอฐิ จ.นครศรีธรรมราช

รับซื �อต่อมาอีกทอด

หนึ�ง

ผลไม้ทั�วไป 200 -ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี

ผักพื �นบ้าน/ผลไม้พื �นเมือง (ผัก
แกล้มกับนํ �าพริก หมาก ทุเรียน

บ้าน ฯลฯ) 

ตามฤดูกาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /นครศรีธรรมราช แม่ค้ารับซื �อจาก

เจ้าของสวนในชุมชน

สับปะรดภเูก็ต ภเูก็ต/พงังา/กระบี�/ชุมพรและภาค

ตะวันออก

ถั�วหัวโต จังหวัดพทัลุง



ชนิดพชืชนิดพชืชนิดพชืชนิดพชื

ปี ปี ปี ปี 2552255225522552 ปี ปี ปี ปี 2553255325532553

พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู 
((((ไร่ไร่ไร่ไร่))))

ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ((((ตนัตนัตนัตนั)))) พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีป่ลกู ((((ไร่ไร่ไร่ไร่)))) ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ((((ตนัตนัตนัตนั))))

ยางพารายางพารายางพารายางพารา 101,164101,164101,164101,164 29,755.5629,755.5629,755.5629,755.56 89,08589,08589,08589,085 21,319.6321,319.6321,319.6321,319.63

ปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนัปาลม์นํ้ามนั 1,1091,1091,1091,109 5,501.265,501.265,501.265,501.26 1,1271,1271,1271,127 3,515.143,515.143,515.143,515.14

มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าว 12,56512,56512,56512,565 22,765.4022,765.4022,765.4022,765.40 6,9596,9596,9596,959 9,856.209,856.209,856.209,856.20

ที�มา: สํานักงานเกษตรจังหวดัภูเก็ต(2554)

สับปะรดสับปะรดสับปะรดสับปะรด 1,2621,2621,2621,262 8,0608,0608,0608,060 2,4922,4922,4922,492 8,7298,7298,7298,729

สะตอสะตอสะตอสะตอ 2,8292,8292,8292,829 2,985.842,985.842,985.842,985.84 2,1392,1392,1392,139 2,295.862,295.862,295.862,295.86

พชืผกั 1,0041,0041,0041,004 310310310310 434434434434 654.26654.26654.26654.26
รวมรวมรวมรวม 119,933119,933119,933119,933 66,31166,31166,31166,311 102,236102,236102,236102,236 46,37046,37046,37046,370



อาหารทะเล (ภายในประเทศ)
ปริมาณสัตว์นํ�าที�มกีารขึ�นที�ท่าเทยีบเรือประมงภูเกต็ ปีงบประมาณ 2555

1. ปลาทูแขก ปริมาณ 1,698,271 กโิลกรัม 
2. กุ้ง ปริมาณ 124,674 กโิลกรัม
3. ปลาทูน่า ปริมาณ 3,500,898 กโิลกรัม
4. ปลาหมกึ ปริมาณ 263,902 กโิลกรัม
5. ปู ปริมาณ 102,093 กโิลกรัม
6. ปลาลงั ปริมาณ 2,326,610 กโิลกรัม
7. ปลากะตัก ปริมาณ 5,429,140 กโิลกรัม
6. ปลาลงั ปริมาณ 2,326,610 กโิลกรัม
7. ปลากะตัก ปริมาณ 5,429,140 กโิลกรัม
8. ปลาโอ  ปริมาณ 998,044 กโิลกรัม
9. ปลาสีกนุ ปริมาณ 1,060,807 กโิลกรัม
10. ปลาทรายแดง ปริมาณ 1,368,150 กโิลกรัม
11. ปลาปากคม ปริมาณ 926,348 กโิลกรัม

รวม                                             17,798,937  กโิลกรัม 





ประเภท ปริมาณที�บริโภค(กก.ปี) สถานที�ผลติ/ที�มา หมายเหตุ

แบบชําแหละ
เนื�อโค/กระบือ 

211,715.84 
พงังา ประจวบครีีขนัธ์

ซากสัตว์ปีก(ไก่) 6,350,763.29 ฟาร์มในจังหวดัพงังา สุราษฎร์ธานี สตูล (เบทาโกรซี พ ีเอฟบริษทั 
ภาคใต้ค้าสัตว์นายสรวรี์ ลลีา
กานต์บริษทั ศรีโรจน์อาหาร
ภาคใต้ค้าสัตว์นายสรวรี์ ลลีา
กานต์บริษทั ศรีโรจน์อาหาร
สัตว์ เกษตรรุ่งเรือง)

ซากสุกรชําแหละ 600,828 ฟาร์มในจังหวดัพงังา สุราษฎร์ธานี สตูล

แบบเป็นตัว
โค /กระบือ

117 ตัว พงังา ประจวบครีีขนัธ์

สุกร 37,471 ตัว

แพะ 687  ต;ั พงังา ประจวบครีีขนัธ์

สัตว์ปีก 1,557,323 ฟาร์มในจังหวดัพงังา สุราษฎร์ธานี สตูล



จากพื �นที�ผลิตอาหาร(ที�เหลืออยู่)สู่พื �นที�การท่องเที�ยว
แบบเรือยอช์ท



รู้จักการท่องเที�ยวเรือยอช์ท
-ยอช์ท(Yacht)มาจากภาษาดชัท์ ที�แปลว่าการล่า(hunt) เรือยอช์ท 
ถูกสร้างขึ �นครั�งแรกโดย กองทพัเรือของประเทศฮอลแลนด์เพื�อขับไล่
โจรสลัดทางทะเล

-เรือยอช์ทเพื�อการท่องเที�ยว เกิดขึ �นในช่วงเริ�มต้นศตวรรษที� 20 ที�
จาํนวนมหาเศรษฐีและชนชั �นนําของโลกเพิ�มจาํนวนมากขึ �นเนื�องจากจาํนวนมหาเศรษฐีและชนชั �นนําของโลกเพิ�มจาํนวนมากขึ �นเนื�องจาก

การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ เรือยอช์ทขนาดใหญ่ลาํแรกชื�อ 
cristina o ที�ดดัแปลงมาจากเรือทหาร ปัจจุบันเรือลาํดงักล่าวยังคง
เปิดบริการให้นักท่องเที�ยวได้เช่าเหมาลาํอยู่ในทะเลเมตเิตอร์เรเนียน 

(www.camperandnicholsons.com)



ประเภทของเรือยอช์ท

1.เรือยอช์ทประเภทเรือใบ (sailing yacht)  

2.เรือยอช์ทประเภทเครื�องยนต์ (Motor yachts)  2.เรือยอช์ทประเภทเครื�องยนต์ (Motor yachts)  

3.เรือยอช์ทหรู/เรือยอช์ทขนาดใหญ่ 
(luxury yacht /Superyacht and Large Yacht)
 หมายถงึ เรือที�มีราคาสูงมาก มีทั �งแบบ เรือใบ(sailing) 
หรือแบบเครื�องยนต์(motor yacht) 



รูปแบบการท่องเที�ยวแบบเรือยอช์ท
-ใช้เรือยอช์ทเป็นที�พักผ่อน หรือท่องเที�ยวไปในทะเลตามสถานที�
ท่องเที�ยวหรือประเทศต่างๆ 
-การเช่าเหมาเรือ (charter) ราคาจะแพงมากน้อยเพยีงใดขึ�นอยู่กบั
ขนาดของเรือถ้าเป็นเรือแบบ Superyacht จะอยู่ที�ประมาณ
20,000  - 1 ล้านยูโรต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 800,000 บาท - 40 ล้าน
บาทต่อสัปดาห์ ทั�งนี�ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์จะเป็นค่าอาหารและค่านํ�ามัน บาทต่อสัปดาห์ ทั�งนี�ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์จะเป็นค่าอาหารและค่านํ�ามัน 
นอกจากนี� ผู้ที�ท่องเที�ยวจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าทปิให้กบัพนักงานบริการบน
เรือประมาณ15-20 เปอร์เซ็นต์ของราคาเช่าเรือ 

(www.superyachts.com.)  



ชีวติชาวเรือยอช์ท
“

เจ้าของเรือยอช์ทคนที�1 

“มหาเศรษฐีชาวรัสเซียรายหนึ�ง มีเรือยอช์ทหรู 5 ลํา จอดตามจุดต่างๆ
ทั�วโลก  เมื�อต้องการจะไปเที�ยวหรือพักผ่อนที�ใด 
ก็จะเช็คสภาพอากาศก่อน แล้วจะโทรเรียกเครื�องบนเจต็ส่วนตัวไปจอด
ตามจุดที�ต้องการ แล้วให้เรือยอช์ทลําที�อยู่ใกล้ไปรับ เขาและพรรคพวกตามจุดที�ต้องการ แล้วให้เรือยอช์ทลําที�อยู่ใกล้ไปรับ เขาและพรรคพวก
ต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงมาก การเดนิทางต้องเป็น
ความลับ พนักงานบนเรือต้องไม่บอกบุคคลภายนอกว่าเขาเป็นใคร
 หรือตารางเวลาเขาเป็นอย่างไร เขาให้พนักงานเรียกเขาว่า Boss 

ไม่ยอมให้เรียกชื�อจริง เขามีบอดี6การ์ด 25 คน 
ทุกคนล้วนเป็น เค จี บี และทหารรัสเซียเก่าทั6งสิ6น”
แคธี� (นามสมมต)ิ อดีตพนักงานเรือยอช์ท(2556,สัมภาษณ์)



ตวัอย่างที� 2

Mr. A 

จัดเลี �ยงวันเกดิให้ภรรยาคนที�สอง โดยการเช่าเกาะ
ในมัลดฟิ 1เกาะเพื�อให้ภรรยาได้เดนิและนั� งชมพระอาทติย์ตก
ตามลาํพงั ตามลาํพงั 

และซื �อsuper yacht ขนาดความยาว 45 เมตร
 เป็นของขวัญวันเกดิให้ลูกชายวัย 14 ปี 
ราคาประมาณ 800  ล้านบาท
แซม (นามสมมต)ิ คนขับเรือยอช์ท(2556,สัมภาษณ์)



ตวัอย่างที�3

เจ้าของเรือเป็นชาวอเมริกัน ไม่มีครอบครัว เป็นคนรัก
สุนัขมาก พาสุนัขนั� งprivate jet และต้องนั� งเก้าอี �ดี
ที�สุด ส่วนพนักงานก็นั� งชั �นรองๆลงไป เมื�อถงึงานวัน
เกดิเจ้าของจะจัดงานวันเกดิในเรือ โดยเชฟจะต้องเกดิเจ้าของจะจัดงานวันเกดิในเรือ โดยเชฟจะต้อง
ทาํอาหารที�สุนัขชอบให้ทาน ลูกเรือทุกคนต้องแต่งชุดยู
นิฟอร์มและต้องร้องเพลงอวยพรวันเกดิ พร้อมกับเปิด
ฟลอร์เต้นรําเหมือนกับงานวันเกดิคนอื�นๆ
ปิ; กกี6 (นามสมมต)ิ อดีตพนักงานเรือยอช์ท
(2556,สัมภาษณ์)



กจิกรรมของชุมชนชาวเรือยอช์ท

ในทะเลเมตเิตอร์เรเนียน (Mediterranean) 

-เทศกาลหนังเมืองคานส์
-แข่งกรังปรีซ์ที�โมนาโค
-เทศกาลชอปปิ�ง สินค้าแบรนด์เนม(brand -เทศกาลชอปปิ�ง สินค้าแบรนด์เนม(brand 

name ) 
-บ่อนคาสิโน

* โดยส่วนใหญ่จะมีบ้านพักหรือวลิล่าหรูตามเมืองต่างๆ
รอบทะเลเมตเิตอร์เนียน
 (บางครั�งอาจเรียกกลุ่มนี �ว่า luxury tourism )



ราคาเรือยอช์ท 

เรือยอช์ทที�มีขนาดใหญ่และแพงที�สุดชื�อ Eclipse ราคา 340 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 13,600 ล้านบาท  เป็นของนาย โรมัน อับมราโมวชิ (Roman 

Abramovich) มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย เรือลาํนี �ประกอบด้วยห้องพัก 24 ห้อง สระ
ว่ายนํ �า 2 สระ ลานจอดเฮลคิอปเตอร์ ห้องเต้นรํา และสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน 
รองรับผู้โดยสารได้ 70 คน 

ปัจจุบันเรือยอช์ทลาํใหญ่ที�สุดและแพงที�สุดของโลก ชื�อว่า harzam มีความปัจจุบันเรือยอช์ทลาํใหญ่ที�สุดและแพงที�สุดของโลก ชื�อว่า harzam มีความ
ยาวกว่า 180 เมตร ราคา ประมาณ 20,000 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื�อเดือนเมษายน 
2556 ที�ผ่านมา  แต่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของคาดว่าน่าจะเป็นของราชวงศ์
ในเมืองดูไบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตต์)( www.superyacht com)



เรือ Eclipse ของนาย โรมนั อบัราโมวชิ (Roman 

Abramovich)



กลุ่มคนที�ครอบครองเรือยอช์ทหรู(Superyacht ) 
-100 อันดบัในปัจจุบนัประกอบไปด้วยโลก มหาเศรษฐี

นักธุรกจิที�เป็นเจ้าของบรรษัทข้ามชาต ิเช่น อับมราโมวชิ พอล 
อัลเลน ฯลฯ กษัตริย์รวมถงึเชื �อพระวงศ์ตะวันออกกลาง (ดไูบ 
โอมาน ซาอุดอิาระเบีย ตุรกี การ์ตา อริัค )  

- ตลอดจนกลุ่มดารา นักร้อง หรือนักกีฬาระดบัโลก เช่น - ตลอดจนกลุ่มดารา นักร้อง หรือนักกีฬาระดบัโลก เช่น 
นักฟุตบอลในยุโรป นักมวยสากลอาชีพที�มีค่าตวัแพง เช่น แมน
นี� ปาเกียว ยอดมวยขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ ฯลฯ
อาจสรุปได้ว่า การท่องเที�ยวแบบเรือยอช์ทคือที�ชุมนุมของมหา
เศรษฐีโลก “รวมพลคนรวยเกนิ”



เส้นทางการท่องเที�ยวแบบเรือยอช์ท



ทะเลเมตเิตอร์เรเนียน



ทะเลแคริบเบียน



เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้(มัลดฟี หมู่เกาะอนัดามัน มะริด ภูเกต็ สิมิลนั 

ลงักาว ี)



อ่าวพงังาจากพื �นที�ผลิตอาหารมาสู่พื �นที�การท่องเที�ยว
แบบเรือยอช์ทได้อย่างไร
1.การสนับสนุนจากภาครัฐและนโยบาย
-ยุทธศาสตร์จังหวัดภเูกต็
เป้าหมาย”สู่ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที�ยวทางนํ �าของโลก”
ที�มา :แผนพฒันาจังหวัดภเูก็ต(2554)

-รัฐลดภาษีนําเข้าเรือยอช์ทเหลือ 0 เปอร์เซน็ต์-รัฐลดภาษีนําเข้าเรือยอช์ทเหลือ 0 เปอร์เซน็ต์
2.กลุ่มมหาเศรษฐีโลกเลือกเป็นจุดการท่องเที�ยวแบบเรือยอช์ท 

-พื �นที�จาํกัด คุ้มกับการลงทุน (กาํไรมากกว่าการลงทุนใน
เมตเิตอร์เรเนียน,แคริบเบียนหรือศูนย์กลางการท่องเที�ยวอื�นๆในโลก)

-กลุ่มมหาเศรษฐีโลกเข้ามาอาศัยและลงทุนทั �งท่าเรือยอช์ทมารีน่า
 วิลล่าหรู เช่นกลุ่มจูเมียร่า จากดไูบ taj จากอนิเดยี กล่มทุนจากรัสเซีย 
เกาหลี เยอรมันหรือทุนในประเทศเพิ�มมากขึ �นตามพื �นที�ชายฝั� งอ่าวพงังา



บลิ  เกตส์ สน สร้างเกาะในไทยล่อใจเศรษฐีโลก
สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานจากฮ่องกงเมื�อวันที� 20 พ.ค. ว่า การเดนิทางมาเยือนประเทศไทย

ของนายบลิ เกตส์มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลกชาวอเมริกันทาํให้เกดิแรงบันดาลใจที�จะสร้าง
เกาะที�มนุษย์สร้างขึ6นนอกชายฝั�งจ.ภเูกต็ของไทย เพื�อใช้สําหรับเป็นท่าจอดเกบ็เรือยอชท์หรูหรา
ของบรรดาอภมิหาเศรษฐีโลกรวมทั6งตัวเขาเองและเป็นแหล่งพักผ่อนของบรรดาอภมิหาเศรษฐี
ในภมูภิาคเอเชีย ซึ�งอาจจะเป็นคู่แข่งสาํคัญของชายหาดริเวียราของฝรั�งเศส
 และ หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน (เดลินิวส์,2550) 



จํานวนเรือยอช์ทที�เข้ามาท่องเที�ยวในภูเกต็







ท่าเรือยอช์ทในประเทศไทยและจังหวดัภูเกต็



ตัวอย่างโครงการที�กาํลงัดําเนินการ
เมื�อปี 2547 บริษทั ทจีีอาร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดัและได้เจรจาซื�อที�ดนิเกาะแรด บริเวณอ่าว

ปอ จังหวัดภูเกต็ เนื�อที� 175 ไร่ จากเจ้าของที�ดนิ 8 ราย รวมทั�งที�ดนิของนางอัญชลี เทพบุตร อดตี ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ เพื�อพฒันาโรงแรมระดบั 7  ดาวภายใต้ชื�อโครงการ ""จเูมร่า ไพรเวท ไอแลนด์ 

ภูเกต็"" มูลค่าโครงการ(ไม่รวมค่าที�ดิน)ประมาณ 5,000 ล้านบาท
โครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1.ท่าเทยีบเรือยอชท์ (มารีน่า)
2.วิลล่าหรู บนที�ดิน 104 ไร่ 50 ยนูิต ราคาเริ�มต้นที� 60-150 ล้านบาท/ยนูิต 
ขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในรูปสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้ตามกฎหมาย ปัจจบุนัมีขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติในรูปสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้ตามกฎหมาย ปัจจบุนัมี
ยอดจองแล้ว 70%
 3.โรงแรมระดบั 7 ดาว บนที�ดนิ 74 ไร่ 107 ห้องพกั
 ค่าเช่าห้องพกัอยู่ที� 900-1,000 ดอลลาร์/คนื มูลค่าลงทุนรวม 1,600 ล้านบาทโดยให้กลุ่มจเูมร่า
จากดูไบเป็นผู้บริหาร
ที�มา : กรุงเทพธุรกจิ(2552) 



ผลกระทบและปัญหาที�เกดิขึ �น
1.ปัญหาการ บุกรุกยดึครองพื �นที�ผลิตอาหาร( ชายหาด /ป่า
ชายเลน/ชายฝั� ง) และเป็นการใช้ "พื �นที�สาธารณะ" เพื�อ
ประโยชน์ของเอกชนเพยีงกลุ่มเดยีว
2.ราคาที�ดนิที�พุ่งสูงขึ �นทาํให้คนท้องถิ�นขายที�ดนิส่วนตวัเป็น
จาํนวนมาก ตวัอย่างเช่นราคาที�ดนิมีราคาสูงขึ �นอย่างก้าว
กระโดด จากราคาที�ดนิเพยีงแค่ 80,000-100,000ไร่กระโดด จากราคาที�ดนิเพยีงแค่ 80,000-100,000ไร่
ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2550 ระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันราคาที�ดนิ
อยู่ที�ไร่ละ 8 -15 ล้านบาทและเ
(http://www.teedindd.com/) 
3.ความขัดแย้งของการแย่งชงิพื �นที�ระหว่างการทาํประมงและ
การท่องเที�ยว /คลื�นจากเรือยอช์ท



บ้านบางลา จังหวัดภเูก็ต

จ





รูปแบบการบุกรุกพื �นที�ชายฝั� ง/ป่าชายเลนเพื�อสร้างท่าเรือยอช์ทและ
มารีน่า 

1.แบบแจ้งการครอบครองที�ดนิ (ส.ค.1)เป็นเครื�องมือในการบุกรุก
พื �นที�(ใช้ของแปลงอื�นมาสวมทบั ขยายพื �นที�เกินหลักฐานที�ดนิ
และการซื �อสิทธิRจากชาวบ้าน )

2. เปลี�ยนสภาพพื �นที�ให้เป็นพื �นที�เสื�อมโทรม (แบบจรยุทธ)
3.ใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื�องมือ(อนุมัตจิากส่วนกลาง ) 3.ใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื�องมือ(อนุมัตจิากส่วนกลาง ) 
4.ตอบโต้ชาวบ้านโดย 
-การจัดการตามวัฒนธรรม (ข่มขู่ คุกคาม /การเจรจาให้
ผลประโยชน์แกนนํา)
-ใช้อาํนาจตุลาการ(ฟ้องศาล)
5.ใช้กลไกประชาคมหมู่บ้านเป็นเครื�องมือ
6.เช่าพื �นที�จากรัฐ
 



คนภูเกต็/อ่าวพงังาอยู่อย่างไร
เข้าไปเป็นลูกจ้างในการท่องเที�ยวแบบเรือยอช์ท





อยูร่่วมอยา่งสนัติสุข/สามคัคี/สมานฉนัท์



ความแตกต่างจากปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรในอดตี

-คู่ขัดแย้งหลักจาก ระดบั ชุมชนกับทุนท้องถิ�น / ทุนชาติ
(ประมงพื �นบ้านvs พานิชย์) เป็นชุมชนกับกลุ่มเศรษฐีโลก
-เป็นการแบ่งปันทรัพยากรที�ไม่เป็นธรรม(คนจนสุด ที�
ต้องการทรัพยากรเพื�อดาํรงชีพกับคนรวยสุดเพื�อต้องการต้องการทรัพยากรเพื�อดาํรงชีพกับคนรวยสุดเพื�อต้องการ
บริโภคเพื�อไลฟ์สไตล์)
-พลังของเงนิที�มีจาํนวนมหาศาล
-กลุ่มทุนใช้การเจรจาโดยตรงกับชุมชน



-ประเดน็การท่องเที�ยว เป็นประเดน็คลีน และทุกคนเข้าไป
เกาะเกี�ยวทั �งทางตรงและทางอ้อม(เป็นส่วนหนึ�งในชีวติ) คน
ค้านกลายเป็นคนส่วนน้อยในสังคม
-กลไกเดมิไม่เพยีงพอต่อการแก้ไขปัญหาและถูกแทรกแซง
(รัฐท้องถิ�น กลไกศาสนา)
-เกดิในพื �นที�ทางกายภาพระดบัชุมชน แต่ความหนักหน่วง
ระดบัสากล และเป็นส่วนหนึ�งของสากล(เช่น เรือยอช์ทลาํระดบัสากล และเป็นส่วนหนึ�งของสากล(เช่น เรือยอช์ทลาํ
เดยีวมีราคาเท่ากับนิคมอุตสาหกรรม /เป็นพื �นที�หนึ�งของ
กจิกรรมเรือยอช์ท)
-ใช้มุมมองทางกายภาพเพื�อวเิคราะห์ปัญหา และ
กาํหนดการเคลื�อนไหวแบบเดมิไม่ได้
-ชุมชนไม่ได้ค้านแบบล้มกระดาน แต่ค้านแบบต่อรองเป็น
หลัก



เคลื�อนไหวเพื�อปกป้องฐานอาหารโดยมผีู้หญงิและเดก็เป็น
หัวขบวนหลกั













































.ผลที�เกิดขึ �น

- ปกป้องและตรึงพื �นที�ป่าชายเลนและชายฝั� งจากการบุกรุก คุกคาม กว่า 5,000 ไร่

- เกดิปฏบิัตกิารความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการประกาศเป็นพื �นที�ฐานอาหาร
ของชุมชน 3 พื �นที�

- ผู้หญิงและเดก็เข้ามามีบทบาทหลักในการปกป้องป่าชายเลนและชายฝั� งไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 



ประเดน็ท้าทาย

 -แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาการคุกคามฐานทรัพยากรป่าชาย
เลนและชายฝั� งในอนาคต ลาํพังกระบวนการเคลื�อนไหวของชุมชน
เพียงอย่างเดยีวจะต้านทานไหวหรือไม่

-ชุดความคดิหลักในปัจจุบันคือใช้ชุมชนเป็นตัวตั �ง นํามาสู่ภาวะชุมชน
ล้นเกนิ (hyper community) ที�ชุมชนแก้ปัญหาได้สารพัดโรค ล้นเกนิ (hyper community) ที�ชุมชนแก้ปัญหาได้สารพัดโรค 
และอีกด้านหนึ�งเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบของคนในสังคมให้
ชุมชนแบกรับแต่เพียงฝ่ายเดียว สถานการณ์ที�เกดิขึ �นและแนวโน้มใน
อนาคตในพื �นที�ภเูกต็ เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มทุนนิยมโลก
กับ(คนส่วนน้อย)ในชุมชนท้องถิ�น ประเดน็ที�ท้าทายกค็ือ ชุมชน
เข้มแข็งจงึไม่ใช่หลักประกันว่าจะรักษาฐานทรัพยากรส่วนรวมไว้ได้






