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การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศและ 

การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

บทน า 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศโลกมีอิทธิพลตอ่การพฒันาในวงกว้าง เพราะมีสว่นท าให้เกิดภยัธรรมชาติบอ่ยครัง้และรุนแรง

มากขึน้ โดยในชว่งปี  2548-2554 มีปัญหาอทุกภยัเกิดขึน้ในชว่งฤดฝูนเป็นประจ าทกุปี และมีอทุกภยันอกฤดฝูนเพิ่ม

มากขึน้ ซึง่จะเป็นภยัคกุคามกระทบโดยตรงตอ่ระบบนิเวศวิทยาของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ เช่น การสญูเสยีความ

หลากหลายทางชีวภาพ แหลง่อาหารถกูท าลาย การกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นต้น รวมทัง้ยงัสง่ผลกระทบด้านสงัคมและเศรษฐกิจที่

หนว่ยงานภาครัฐ ท้องถ่ิน และประชาชนจะต้องเผชิญกบัความเสยีหาย ท าให้แบกรับคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม ฟืน้ฟคูวาม

เสยีหายอนัเกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ รวมทัง้จะต้องจดัสรรคา่ใช้จา่ยเพื่อใช้ส าหรับป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศเพิม่ 

ชมุชนชายฝ่ังนบั เป็นกลุม่หนึง่ทีม่ีความเสีย่งสงูทีจ่ะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

เนื่องจากการด ารงชีวิตของชมุชนชายฝ่ังต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจยัทางดินฟ้าอากาศเป็นสว่นในการประกอบ

อาชีพ ดงันัน้หากสภาพภมูิอากาศเปลีย่นแปลงไปจากเดิมไมว่า่จะเพิ่มขึน้หรือลดลงยอ่มต้องสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปะ

กอบอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทัง้หมดนีอ้ยูภ่ายใต้ระบบนิเวศเดียวกนัซึง่เมื่อสิ่งใดสิง่หนึง่เปลีย่นแปลงไปยอ่ยสร้าง

ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์อื่นภายในอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ดงันัน้การรองรับและแก้ไขปัญหาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูิอากาศที่มีตอ่ทรัพยากรธรรมชาติโดยการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้ และการสร้างความสามารถในการปรับตวัของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ จึงเป็นสิง่ส าคญัที่ควรเร่งด าเนินการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตยิงัคงมี ศกัยภาพในการรักษาบทบาทและ

หน้าที่ของระบบนิเวศเพื่อคณุภาพชีวิตทีด่ีแก่มนษุย์  

ด้วยเหตนุีก้ารปรับตวัและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงึต้องด าเนินการควบคูก่นัภายใต้บริบทของการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และการพฒันาทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต ส าหรับแนวทางส าคญัที่ควรจะเป็นยทุธศาสตร์ใน

การด าเนินการเร่ืองนีค้ือการบรูณาการแนวคดิการตัง้รับปรับตวัเข้าสูแ่ผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทัง้ใน

ระดบัชมุชน ท้องถ่ิน และในระดบัประเทศ เพราะการบริหารจดัการแบบองค์รวมที่หยิบยกเอาทกุมิติที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์

พร้อมกนัเพื่อให้เห็นภาพของปัญหาที่ชดัเจน ซึง่จะท าให้สามารถจดัสรรบทบาทหน้าที่และศกัยภาพของผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อ

น าไปสูก่ารจดัการปัญหานัน้ๆ ได้อยา่งมีทิศทางและมีประสทิธิภาพ 

ชุมชนชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา จังหวดัพทัลุง 

การประมงบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การประมงพืน้บ้าน และการประมง

เพาะเลีย้ง การประมงพืน้บ้านนัน้เป็นอาชีพดัง้เดิมของคนจงัหวดัพทัลงุ ท ากนัมากบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง คืออ าเภอ

เขาชยัสน และอ าเภอปากพะยนู ลกัษณะของการประมงของชมุชนชายฝ่ังจงัหวดัพทัลงุ สว่นใหญ่ใช้เคร่ืองมือประมงแบบ
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พืน้บ้าน ที่ใช้วสัดใุนท้องถ่ิน เช่น แห ตาขา่ย โพงพาง อวนลอย เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ผู้ชายจะออกเรือ หรือออกเรือทัง้ผู้หญิง

และผู้ชาย เมื่อกลบัจากการท าประมงจะชว่ยกนัคดัแยกสตัว์น า้ หรือในกรณีทีจ่บัสตัว์น า้ได้ปริมาณมากเกินก าลงัภายของ

สมาชิกในครอบครัวก็จะจ้างคนในหมูบ้่าน เช่น คนสงูอาย ุและผู้หญิง มาช่วย 

จากการสมัภาษณ์ นางกนัยา ด้วนเส้ง อาย ุ 57 ปี  ชาวบ้านหมูท่ี่ 4 บ้านอาพดั ต าบลจองถนน อ าเภอเขาชยัสน ซึง่ประกอบ

อาชีพประมงเป็นอาชีพหลกั เลา่วา่  สว่นใหญ่เมื่อป้าปลดปลาของตวัเองเสร็จแล้ว ก็จะรับจ้างปลดปลาซึง่เป็นธุรกิจเลก็ ๆ ที่ท า

กนัในเครือญาต ิปลาที่ป้ารับจ้างปลดสว่นใหญ่จะเป็นปลาหวัโหม้ง  แล้วแตฤ่ดกูาลที่จบัได้  ราคากิโลกรัมละ 3 บาท  ทกุวนัป้า

จะมีรายได้จากการปลดปลา วนัละ 60-100 บาท1  เจ้าของปลาจะน าปลาไปขายสด หรือท าปลาตากแห้ง  แตส่ว่นใหญ่จะขาย

ปลาให้กบัแมค้่าทีม่ารับซือ้ในหมูบ้่าน  ชาวประมงบางรายจะน าไปขายเองที่ตลาดนดั  หรือขายให้กบัชาวบ้านในหมูบ้่านมาซือ้

ปลาสดเพื่อประกอบอาหาร   ซึง่แตล่ะฤดกูาลก็จะจบัปลาได้ตา่งกนั (ตารางที่ 1)  แตม่ีปลาบางชนิดที่ชาวประมงสามารถจบัได้

มากและจบัได้เกือบทัง้ปี คือ ปลาหวัโหม้ง  

ตารางที่ 1 แสดงการท าประมง ในรอบ 12 เดอืน ของชาวประมงชายฝ่ัง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ชาวประมงชายฝ่ังในพืน้ที่ ต. จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

เคร่ืองมือท าการประมงของชาวประมง (ตารางที่ 2) จะขึน้อยูก่บัชนิดและฤดกูาลของสตัว์น า้ เคร่ืองมือประมงที่ใช้อยูเ่ป็น

ประจ าและเป็นเคร่ืองมือหลกั คือ กดั  แห  ไซกุ้งนา  และเคร่ืองมือที่มีเฉพาะบางคน  เช่น  เบ็ดราว ไซเลก็  และหยุ๊ด   เนื่องจาก

อาชีพประมงเป็นอาชีพท่ีขึน้กบัทรัพยากรธรรมชาติ  และฤดกูาลโดยตรง  การเปลีย่นแปลงของช่วงเวลาท าให้ชนิดของสตัว์น า้

เปลีย่นแปลงไปตลอดทัง้ปี ด้วยเหตนุีช้าวประมงหนึง่ครอบครัวจงึมีเคร่ืองมือประมงหลายชนิดเพื่อใช้ส าหรับจบัสตัว์น า้ที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงเวลา และเคร่ืองมือที่หลากหลายนีส้ง่ผลให้ต้นทนุในการจบัสตัว์น า้ของชาวประมงสงูไปด้วย  

                                                           
1
 สมัภาษณ์ วนัท่ี 15 เดือน ตลุาคม. พ.ศ.2554   ณ บ้านอาพดั 

เคร่ืองมือประมง/สัตว์น า้ที่จับได้ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

อวนปลาหวัโหม้ง             

อวนกุ้งหวัมนั             

อวนปลากะพง             

อวนปลาตรับ             

อวนกุ้งก้ามกราม             

ไซแมกุ่้ ง             

ไซธนจูบัปลากด             

ไซหลงจบัปลาช่อน             

หยุ๊ดดกัปลากด             
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ยกตวัอยา่งเช่น ครอบครัวประมงหนึง่ครอบครัวมีเรือเป็นของตนเอง 1 ล า  เรือที่ใช้มีขนาด 10 -11 เมตร  และมีเคร่ืองมือประมง

ประเภท  กดัปลาหวัโหม้ง  กดัปลากะพง กดัปลากด   กดักุ้งหวัมนั  ซึง่กดัแตล่ะประเภทก็จะมีขนาดแตกตา่งกนั คือ  กดัขนาด 

5 ซ.ม 6 ซ.ม 8 ซ.ม และ 5.5 เซนติเมตร  ด้วยเหตนุีเ้คร่ืองมอืประมงจงึเป็นต้นทนุท่ีส าคญัของการท าประมง และจากการ

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมพบวา่ ชาวประมงหนึง่ครอบครัวต้องมีเคร่ืองมือประมงอยา่งน้อย  4  ชนิด  เช่น กดักุ้ง  กดั  ไซแมกุ่้ ง แห

กุ้ง  เป็นต้น  เพื่อใช้จบัสตัว์น า้ตามฤดกูาล ซึง่เมื่อหมดช่วงเวลา หรือมีการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ คลืน่ลม หรือน า้ ก็จะ

พลาดโอกาสในการใช้เคร่ืองมือนัน้  

ตวัอยา่งของจ านวนเคร่ืองมือประมงที่แตล่ะครัวเรือนในต าบลจองถนนมี เช่น  นายคล้อย  แก้วภกัดี  ชาวประมงหมูท่ี่ 1 บ้าน

แหลมจองถนน มีกดัสามชัน้ 18 หวั  กดัชัน้เดียว 15 หวั ขนาด 4.5 เซนติเมตร คดิเป็นต้นทนุ 19,800  บาท2  หรือนายจรูญ  เซง

ซวน  ชาวประมงหมูท่ี่ 1 บ้านแหลมจองถนน  มีกดัชัน้เดียว 10 หวั ขนาด 4.5 เซนตเิมตร, กดัชัน้เดยีว 20  หวั ขนาด 5 

เซนตเิมตร และแหกุ้งหวัมนั 20 หวั คิดเป็นต้นทนุ 22,000 บาท3  นางสาวเอมอร ทิพย์วารี  หมูท่ี่  1 บ้านจงเก  มกีดัชัน้เดยีว 10 

หวั ขนาด 4 เซนตเิมตร  แหกุ้ง  1 หวั  ไซแมกุ่้ ง 20 หนว่ย  ไซกุ้งนา  500 หนว่ย คิดเป็นต้นทนุ 12,700 บาท4  

ตารางที่ 2   แสดงราคาเคร่ืองมือประมง 

เคร่ืองมือประมง ราคา 

กดัชัน้เดียว ขนาด 4.5 เซนติเมตร รวมอปุกรณ์ ประกอบหวัละ 500 - 600 บาท  

กดักุ้งหวัมนั  1,300 บาท 

กดัสามชัน้ แบบไนลอน 600  บาท 

แหกุ้ง 1,200 บาท 

ไซแมกุ่้ ง 200 บาท 

ไซกุ้งนา 30 บาท 

เคร่ืองยนต์เรือ 13 แรงม้า  22,000 บาท 

เรือไม้ขนาด 12 เมตร 36,000 บาท 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ชาวประมงต าบลจองถนน วันที่ 12 กรกฎาคม 2555  

เมื่อจ านวนปริมาณสตัว์น า้ที่จบัได้มีปริมาณลดลง ท าให้ต้นทนุในการจบัสตัว์น า้สงูขึน้  เช่น ในกรณีของนางสาวเอมอร ทิพย์

วารี  หมูท่ี่  1 บ้านจงเก เสยีคา่น า้มนัในการออกเรือ 3 ลติร 135 บาท จบัปลาหวัโหม้งได้ 5 กก.  ขายแบบแห้งได้ราคากิโลกรัม

                                                           
2 สมัภาษณ์วนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ณ หมูท่ี่  1 บ้านแหลมจองถนน 
3 สมัภาษณ์วนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ณ หมูท่ี่  1 บ้านแหลมจองถนน 
4 สมัภาษณ์วนัท่ี 20 กนัยายน 2555 ณ หมูท่ี่ 3 บ้านจงเก 
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ละ 60 บาท (เหลอื 3 กิโลกรัม) คดิเป็น รายได้ 180 บาท หกัคา่ใช้จ่ายเหลอื 55 บาท (ช่วงเดือนกนัยายน 55) 5  ท าให้รายได้ไม่

เพียงพอกบัการด าเนินชีวติ   

ดงันัน้ ในการท่ีจะลงทนุซือ้เคร่ืองมือประมง เช่น  ซือ้กดักุ้งหวัมนั 10 หวั  ราคา  13,000 บาท  ซึง่เป็นเงินก้อนใหญ่  ชาวประมง

จึงใช้วธีิการซือ้เคร่ืองมือประมงโดยการกู้ยืมเงิน   เจ้าของเงินกู้จะคิดดอกเบีย้ร้อยละ 10 หรือ 20 บาทตอ่เดือน  และเมื่อมี

รายได้ก็จะผอ่นใช้ไปเร่ือย ๆ หากต้องการเคร่ืองมือใหม ่ ก็จะต้องกู้ยืมเพิม่  หลงัจากที่ได้ช าระดอกเบีย้  โดยที่เงินต้นยงัไมล่ดไป

ระยะหนึง่  ท าให้เป็นหนีส้นิตอ่เนื่อง  และรายได้ไมเ่พยีงพอกบัการจา่ยเงินต้น  หรือหากเป็นสมาชิกกลุม่ออมทรัพย์  ก็จะใช้

วิธีการกู้ยืมจากกลุม่ออมทรัพย์เพื่อมาใช้หนี ้  เพื่อท่ีจะกู้ยมืเงินก้อนใหม ่ หรือการกู้ยมืเงินกลุม่ออมทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายใน

ครอบครัว  หรือการเป็นสมาชิกกลุม่ออมทรัพย์หลาย ๆ กลุม่พื่อหมนุเวยีนเงินกู้  และคา่ใช้จ่าย  เนือ่งจาก ดอกเบีย้กกูกวา่ของผู้

ปลอ่ยเงินกู้ทัว่ไป 6 จากการให้ข้อมลูของ นางสาววรรณกร  เพ็งมาก หมูท่ี่ 3 บ้านจงเก7 พบวา่ ในสว่นของภาระหนีส้นิ

นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ มกัจะเกิดในชว่งเวลาทีช่าวประมงไมส่ามารถออกเรือได้ จะใช้วิธีการกู้ยมืเงิน การกู้ยืมครัง้

ละประมาณ 30,000 - 50,000 บาท สว่นมากแหลง่เงินกู้  คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกลุม่ออมทรัพย์ 

ตารางที่ 2 แสดงราคาสตัว์น า้ในต าบลจองถนน 

ชนิดปลา 
ราคาสัตว์น า้ ต่อ กิโลกรัม 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ ตากแห้ง 

ปลาหวัโหม้ง 60-40 20 10 60 

กุ้งหวัมนั 110    

กุ้งก้ามกราม 450 300 200  

ปลาขีต้งั 400  200  

ปลากระบอก 300  200  

ปลากระพงหิน 150  100  

ปลามิหลงั 120  80  

ปลาแป้น (ปลาบตุรี) 40    

ปลาแมว 20    

ปลาลิน้หมา 120    

ปลาละปัง 120    

กุ้งนา 40    

หอยตาก 20    

                                                           
5 อ้างอิงแล้ว 
6 อ้างอิงแล้ว 
7 สมัภาษณ์วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ณ หมูท่ี่  3 บ้านจงเก 
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ปลากด 150    

ปลากระเบน 70    

ปลาจิม้ฟันจระเข้ 120   400 

ปลากะตกั 40    

ปลาดกุ (เลีย้ง) 40    

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ นายน้อย แก่นแท่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ หมู่ที่ 1 บ้านแหลมจองถนน 

และเนื่องด้วยปัญหาการลดลงของสตัว์น า้ ประกอบกบัต้นทนุในการท าประมงที่สงูขึน้ จงึท าให้ปัจจบุนัชาวประมงพืน้บ้านสว่น

หนึง่ได้เปลีย่นไปประกอบอาชีพอืน่ หรือ ประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเตมิ เช่น รับจ้าง ท างานโรงงาน  เลีย้งสตัว์ ท านา ท าสวนยาง 

รวมทัง้การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ควบคู่ไปกบัการท าประมงพืน้บ้าน 

นอกจากการประมงพืน้บ้านแล้ว การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังเป็นอีกอาชีพท่ีชมุชนชายฝ่ังในจงัหวดัพทัลงุได้ให้ความสนใจมาก

ขึน้ โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งปลา ส าหรับปลาที่นิยมเพาะเลีย้งมาก คือ ปลาดกุลกูผสม ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว 

และปลากินพืชชนดิตา่ง ๆ จากข้อมลูของส านกังานประมงจงัหวดัพทัลงุ มีผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น า้อกี จ านวน 8,983 ราย พืน้ท่ี 

3,983 ราย พืน้ท่ี 3,050 ไร่ ปริมาณสตัว์น า้ที่จบัได้ 14,453 กิโลกรัม นบัวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ของการท าประมงในพืน้ที่

ทะเลสาบสงขลา 

ชุมชนชายฝ่ังทะเลสาบสงขลากับความเสี่ยงในปัจจุบนั 

วิถีชีวิตของชมุชนชายฝ่ังนัน้เป็นวถีิที่ผกูพนัอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภมูิอากาศตลอดเวลา เมื่อการเปลีย่นแปลง

เกิดขึน้ยอ่มสง่ผลกระเทือนทนัที  จากสภาพการณ์ปัจจบุนับริเวณชมุชนชายฝ่ังทะเลสาบ  มีการเปลีย่นแปลงของคลืน่  ลม 

ทิศทางลม ช่วงเวลา และความรุนแรงของลมมรสมุเพิ่มขึน้  ซึง่คอ่ย ๆ เปลีย่นไปจากองค์ความรู้และประสบการณ์เดมิของ

ชาวประมงทีม่ีการสัง่สมมานาน  สง่ผลให้วนัท่ีสามารถออกเรือได้ตลอดทัง้ปีลดลง  ชว่งเวลาทีช่าวประมงอยูใ่นทะเลได้น้อยลง

แตม่ีความเสีย่งมากขึน้ โดยเฉพาะในชว่งลมมรสมุเป็นชว่งทีช่าวประมงไมส่ามารถออกเรือได้เลย ขณะที่การเพาะเลีย้งชายฝ่ังที่

ผา่นมาพบวา่ ก็ประสบกบัปัญหาภยัพิบตัิในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น การเพาะเลีย้งปลาดกุ ในรอบ 3 ปี (ปี 2548-2550) สถานการณ์

ด้านการผลติและราคาอยูใ่นเกณฑ์ปกติ แตใ่นปี 2548 เกิดภาวะน า้ทว่มสง่ผลให้ผลผลติเสยีหายมาก สถานการณ์ลกัษณะนี ้

สง่ผลตอ่การเพาะเลีย้งชายฝ่ังเป็นอยา่งมาก 

นอกจากการประกอบอาชีพประมงที่มีความเสีย่งเพิม่ขึน้แล้วพบวา่ บ้านเรือนหลายหลงัทีต่ัง้อยูริ่มชายฝ่ังก็ได้รับความเสีย่ง

เพิม่ขึน้จากความรุนแรงของลมมรสมุ หลายครัง้พบวา่มรสมุหรือพายทุ าให้บ้านเรือเสยีหาย เช่น หลงัคาพดัไปกบักระแสลม 

ผนงับ้านพงั เสาบ้านช ารุด เป็นต้น ไมเ่พียงลมมรสมุ หรือพายจุะสร้างความเสยีหายให้กบับ้านเรือนเทา่นัน้ ยงัพบวา่พืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาหลายแหง่ถกูกดัเซาะ เช่น ที่ต าบลจองถนนพบวา่ มีพืน้ท่ีบางสว่นถกูกดัเซาะไป โดยชาวประมงใช้
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วิธีการเปรียบเทยีบระยะทางจากการน าเรือเข้าออกในแตล่ะวนั ประกอบกบัในระยะหลงักระแสลมเปลีย่นทิศทางและมคีวาม

รุนแรงมากขึน้ จนเป็นสาเหตใุห้เกิดคลืน่ในทะเลสงู และเกิดลมมรสมุเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้การท่ีเกิดน า้ทว่มบอ่ยครัง้และมี

ระยะเวลาที่ทว่มขงันานขึน้ เป็นสาเหตหุนึง่ที่ท าให้ตลิง่พงัและถกูกดัเซาะเพิม่ขึน้ 

ขณะทีภ่าวะน า้ทว่มขงัที่ยาวนานในบางพืน้ท่ี เช่น ต าบลจองถนนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีที่รับน า้จากลุม่น า้ทา่เชียดก่อนไหล

ลงสูท่ะเลสาบสงขลา พบวา่ การท่ีน า้ทว่มขงันาน หรือ การท่ีน า้ท่วมบอ่ยครัง้ในพืน้ท่ีมีผลตอ่การท าประมงเช่นกนั กลา่วคือ 

ชาวประมงไมส่ามารถออกท าการประมงได้ บางครอบครัวอาศยัท าการประมงบริเวณชายฝ่ัง แตผ่ลตอบแทนที่ได้ก็ไมคุ่้มคา่ 

เพราะสถานการณ์น า้ทว่มท าให้สตัว์น า้หลายชนิดที่อยูริ่มฝ่ังในสภาพน า้กร่อยต้องหนีน า้ไป เนือ่งจากน า้ท่วมท าให้ความเค็ม

ของน า้บริเวณริมฝ่ังเปลีย่นแปลง ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงของกระแสน า้ ช่วงเวลาน า้เคม็ น า้จืด น า้กร่อย สง่ผลตอ่การ

เคลือ่นย้ายของสตัว์น า้ หากเป็นช่วงเวลาเดยีวกบัมรสมุและน า้ทว่ม ชาวประมงก็จะพลาดโอกาสทัง้หมดในการท าประมง   

นอกจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูิอากาศทีเ่กิดขึน้แล้วนัน้ ผลจากการกระท าของมนษุย์ก็ยงัซ า้เติมความรุนแรงของ

ปัญหา เช่น การใช้เคร่ืองมือประมงที่ไมเ่หมาะสมท าลายล้าง การลกัลอบจบัปลาในฤดวูางไข ่ จบัปลาขนาดเลก็  ขาดความ

ร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฏกตกิา  เพราะต้องการรายได้เพิม่ขึน้  จึงท าให้ปริมาณสตัว์น า้ลดลง  จึงต้องออกเรือไกลขึน้ รวมทัง้

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขดุลอกคลอง ท าลายแหลง่ที่อยูอ่าศยัของสตัว์น า้ การใช้สารเคมีการเกษตร เนื่องจากลกัษณะที่ตัง้

ของชมุชนเป็นพืน้ท่ีปลายน า้  น า้จากต้นน า้ที่มีการปนเปือ้นสารเคมีการเกษตรจงึไหลลงมา  ท าให้คณุภาพน า้ในทะเลสาบแย่

ลง  ประกอบกบัการขดุลอกคลองและสร้างทางระบายน า้ ท าให้น า้ไหลงมาเร็วขึน้ เจอกบัน า้ทะเลหนนุ  น า้จึงทว่มขงันานขึน้ 

สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวติ และทรัพย์สนิของชาวประมงอยา่งมาก   

สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้สง่ผลตอ่การลดลงทัง้จ านวนและชนดิของพนัธุ์สตัว์น า้ ซึง่ปัจจบุนันีพ้บวา่มีพนัธุ์สตัว์น า้ทีเ่หลอืให้จบัหลกัๆ 

เพียงไมก่ี่ชนิด และก็ต้องออกเรือไปจบัในระยะทางที่ไกลขึน้ ซึง่ท าให้ชาวประมงจงึมีความเสีย่งตอ่ชีวิตเพิ่มขึน้ด้วย หลายครัง้ที่

พบวา่ เมื่อชาวประมงออกไปจบัปลากลบัต้องเผชิญกบัลมที่พดัแรงท าให้ต้องกลบัเรือเข้าฝ่ังไมส่ามารถออกไปได้ เพราะจะ

เสีย่งกบัการท่ีเรือลม่หรือเคร่ืองมอืประมงเสยีหายได้ ซึง่หากเกิดความเสยีหายขึน้กบัเคร่ืองมือประมง ชาวประมงก็ขาดโอกาส

ในการได้รับความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานตา่งๆ เนื่องจากกฏหมายประมงไมร่องรับการขึน้ทะเบยีนเรือขนาดเลก็ เมื่อเกิดความ

เสยีหายจากภยัพิบตัิ หรือการชว่ยเหลอืในกรณีอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดงัเช่น ในกรณีการเกิดพายเุพื่อปี พ.ศ. 2553 การรับขึน้

ทะเบียนชาวประมงและชดเชยคา่เสยีหายนัน้เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ถือเป็นกรณีพิเศษ แตใ่นปีอื่นๆ ที่เกิดอทุกภยัไมม่ีการ

ชดเชยคา่เสยีหายของเคร่ืองมือประมงจากภยัพิบตัิ ในขณะท่ีภายในชมุชนก็ไมม่กีารรวมกลุม่กนัอยา่งชดัเจน ด้วยเหตนุีจ้งึขาด

โอกาสในการได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก   

เมื่อความเสีย่งในการออกเรือเพิม่มากขึน้  ต้นทนุการจบัสตัว์น า้สงูขึน้ ปริมาณสตัว์น า้ที่จบัได้น้อยลง แตก่ลบัถกูกดราคาจาก

แมค้่าทีม่ารับซือ้ เพราะไมม่ตีลาดรองรับผลผลติในชมุชน เป็นผลให้รายได้จากการออกเรือไมเ่พยีงพอกบัคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน

และหนีส้นิจึงเพิ่มขึน้  ประกอบกบัการท าประมงนัน้พบวา่ชาวประมงไมม่ีหลกัประกนัรายได้และผลผลติที่แนน่อน ไมม่ีความ

มัน่คงด้านอาชีพและอาหาร ด้วยเหตนุี่ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงในชมุชนชายฝ่ังสว่นหนึง่จึงต้องออกไปท างานรับจ้างภายนอกชมุชน 
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โดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิงที่พบวา่ต้องท างานหนกัเพิ่มขึน้โดยการออกรับจ้างเพื่อเป็นแรงงานทัง้ภายในชมุชนและนอกชมุชน 

ขณะที่บางครอบครัวผู้หญิงต้องออกไปใช้ชีวิตนอกชมุชน เช่น ท างานโรงงาน แรงงานในเมือง เพื่อสง่รายได้กลบัมายงับ้าน

ส าหรับเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัว แม้จะท างานหนกัเพื่อให้ครอบครัวมีกินมีใช้อยา่งเพียงพอ แตค่วามรับผิดชอบในฐาน

แมบ้่านก็ยงัคงต้องด าเนินอยู ่ และถือเป็นภารกิจที่ไมส่ามารถปลอ่ยวางได้ สถานการณ์เช่นนีเ้กิดให้เห็นในชมุชนชายฝ่ังหลาย

พืน้ท่ี หากแตค่วามตระหนกัหรือการให้ความส าคญักบักลุม่ผู้หญิงกลบัถกูมองข้ามไปด้วยเพราะปัญหาปากท้องจดัเป็นปัญหา

เร่งดว่นท่ีจะต้องให้ความส าคญัมากกวา่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา จังหวดัพัทลุง 

การพฒันายทุธศาสตร์ส าหรับบริหารจดัการพืน้ท่ีทะเลและชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ ด าเนินการโดยใช้การ

วิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อม การวเิคราะห์แผนพฒันาของจงัหวดัพทัลงุ และการวเิคราะห์ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของ

ภมูิอากาศมาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์และพิจารณา เพื่อน าไปสูก่ารก าหนดยทุธศาสตร์และแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสม

กบัพืน้ท่ี โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาจงัหวดัพทัลงุ คือ “เมืองเกษตรย่ังยนื ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

คนมีคุณภาพชีวติที่ด”ี  

จดุแขง็  

1. ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบสงขลามีความเหมาะสมตอ่การผลติด้านการเกษตรที่

ส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา ปาล์มน า้มนั และผลติผลประมง 

2. ชมุชนชายฝ่ังทะเลสาบสงขลามภีมูิปัญญาดัง้เดมิในการเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงของภมูิอากาศ เช่น ชาวประมง

พืน้บ้านมีภมูิปัญญาในการดทูิศทางลมและกระแสน า้ ท าให้ลดความเสีย่งในการออกเรือ 

3. ชมุชนชายฝ่ังสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท่ีเอือ้ตอ่การฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากร เช่น ชาวประมงสว่นใหญ่เลอืกใช้

เคร่ืองมือประมงทีเ่หมาะสมกบัการจบัสตัว์น า้ในแตล่ะฤดกูาล  

4. ชมุชนชายฝ่ังมีศกัยภาพในการท างานท่ีเป็นทกัษะเฉพาะ เช่น ชาวประมงพืน้บ้าน นอกจากมีทกัษะในการท าประมง

แล้ว กลุม่ผู้หญิงประมงมีความสามารถในการแปรรูปสตัว์น า้ กลุม่ผู้ชายมีความสามารถในการผลติเคร่ืองมือประมง 

เป็นต้น 

5. ชมุชนชายฝ่ังอยูร่่วมกนัในลกัษณะเครือญาติ ท าให้มกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัเมื่อเกิดปัญหา เช่น กรณีเกิดภยัพิบตั ิ

น า้ทว่ม พาย ุเป็นต้น  

6. องค์กรสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัการท างานบรรเทาภยัพิบตัิธรรมชาติในพืน้ท่ี และมแีผนส าหรับให้การ

ช่วยเหลอืชมุชนเมื่อเกิดภยัพิบตัิ  

7. การจดัท าเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้รอบทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้วยัออ่น และมีการขยายพืน้ท่ี

เขตอนรัุกษ์เพิ่มขึน้ รวมทัง้ในพืน้ที่เขตอภยัทานของวดัตา่งๆ ในรอบทะเลสาบ 
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จดุออ่น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลติก าลงัเผชิญสภาวะเสือ่มโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรประมงทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤติ 

และมีผลกระทบตอ่เนื่องตอ่ความมัน่คงด้านอาหารและอาชีพของคนในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา  

2. การจดัการภยัพิบตัิขององค์กรสว่นท้องถ่ินสว่นใหญ่เป็นการให้ความชว่ยเหลอืเมื่อเกิดภยัและการฟืน้ฟหูลงัประสบ

ภยั แตข่าดแผนการป้องกนัภยั หรือแผนการป้องกนัภยัสว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น 

การซอ่มถนน การขดุลอกคลอง ซึง่ไมส่ามารถช่วยในการบรรเทาปัญหาได้อยา่งยัง่ยืนเพราะขาดการจดัการร่วมกบั

ชมุชน  

3. กรณีที่เกิดภยัพิบตัิพบวา่มีหลายหนว่ยงานเข้ามาท างานในพืน้ท่ีแตข่าดการบรูณาการแผนงานและการขาดจดุ

ประสานงานท่ีชดัเจนให้ท าให้เกิดการท างานท่ีซ า้ซ้อนไมต่รงกนัความต้องการของชาวบ้านอยา่งแท้จริง 

4. ขาดการบรูณาการแผนการตัง้รับปรับตวั เข้ากบัแผนการพฒันาท้องถ่ิน และแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่

เป็นเสมือนปราการธรรมชาติทีช่ว่ยในการป้องกนัภยัพิบตัิและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศทีส่ าคญั 

5. ความตระหนกั ความเข้าใจและความรู้ของชมุชนและท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้รับปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัินัน้ยงัไมถ่กูเช่ือมโยงให้เห็นวา่เก่ียวข้องกบัปัญหาปากท้องและวิถีชีวติโดยตรง 

6. สถานการณ์ภายในชมุชนไมเ่อือ้ตอ่การพฒันา เช่น มีความขดัแย้งภายในบางชมุชนท าให้ชมุชนไมเ่ห็นความส าคญั

ของการรวมกลุม่ จึงขาดโอกาสในการให้การสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก หรือ ผู้น าชมุชนไมท่ าหน้าที่ของตนเอง

ท าให้สมาชิกชมุชนขาดความเช่ือถือและขาดความสามคัคขีองคนในชมุชน 

7. ขาดความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฏกติกาของสมาชิกชมุชน เช่น  การใช้เคร่ืองมือประมงสง่ผลให้มีการจบัปลา

ขนาดเลก็ เพราะต้องการให้รายได้เพิ่มจงึท าให้ปริมาณสตัว์น า้ลดลง และต้องออกเรือไกลขึน้ ต้นทนุสงูขึน้ ใช้เวลา

มากไมม่ีหลกัประกนัผลผลติ 

โอกาส 

1. หนว่ยงานท่ีท างานด้านการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังมกีารท ากิจกรรมฟืน้ฟแูละอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ังมาอยา่งตอ่เนื่อง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีการปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ในทะเลสาบทกุ

ปี สง่ผลให้สตัว์น า้เพิม่ปริมาณขึน้ 

2. การประสบภยัพิบตัิบอ่ยครัง้ท าให้หนว่ยงานในจงัหวดัพทัลงุหลายหนว่ยงาน เช่น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั ส านกังานชลประทานที่ 16 ให้ความส าคญักบัการวางแผนป้องกนัภยัพิบตัใินพืน้ท่ีโดยเฉพาะในสว่นของการ

ป้องกนัน า้  

3. การพฒันาให้ชมุชนชายฝ่ังรอบทะเลสาบสงขลาเป็นแหลง่อาหารทะเล เนื่องจากผลผลติในพืน้ท่ีทะเลสาบเป็นท่ี

ต้องการของตลาด เพราะรสชาตขิองเนือ้ปลาเนือ้กุ้งมีความหวาน มนั เป็นจดุเดน่และจดุขายที่ส าคญัของผลผลติจาก

ทะเลสาบ 
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ภาวะคกุคาม 

1. การวางแผนการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาโดยหนว่ยงานตา่งๆ ที่ผา่นมาพบวา่เป็นการวางแผนแยกกนัตาม

ภารกิจของแตล่ะหนว่ยงาน ขาดการวางแผนในภาพรวมร่วมกนั  

2. ปัญหาเดมิที่มีอยูใ่นพืน้ท่ีทะเลสาบสงขลา เช่น ทะเลสาบตืน้เขิน น า้เนา่ น า้เค็มรุกล า้ ความเสือ่มโทรมของทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ัง การใช้เคร่ืองมอืประมงผิดกฏหมาย ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งเป็นรูปธรรม และเมื่อเผชิญกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิ ยิ่งท าให้สถานการณ์ปัญหาในพืน้ท่ีซบัซ้อนยิง่ขึน้ 

3. การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิธรรมชาติในพืน้ท่ีมีความรุนแรงและถ่ีขึน้ สงัเกตได้จากในระยะ
หลงัพบวา่กระแสลมเปลีย่นทิศทางและมคีวามรุนแรงมากขึน้ จนเป็นสาเหตใุห้เกิดคลืน่ในทะเลสงู และเกิดลมมรสมุ
เพิ่มมากขึน้ ซึง่มีผลตอ่การประกอบอาชีพของชมุชนชายฝ่ัง และเป็นอีกสาเหตทุี่ท าให้พืน้ท่ีชายฝ่ังถกูกดัเซาะเพิม่ขึน้ 

4. กายภาพของที่ตัง้ชมุชนเป็นพืน้ท่ีติดทะเลสาบ และสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีปลายน า้ที่ท าหน้าที่รองรับน า้จากเทือกเขา
บรรทดั ขณะทีใ่นชว่งฤดมูรสมุพืน้ท่ีชายฝ่ังเหลา่นีก็้ต้องเผชิญกบัน า้ทว่มเพราะน า้ทะเลหนนุสงูเชน่กนั เมื่อต้องเผชิญ
กบัน า้ทว่มขงัจากสองสาเหตดุงักลา่วจงึสง่ผลกระทบตอ่การประกอบอาชีพ และบางครัง้สร้างความเสยีหายให้กบั
บ้านเรือนหรือเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพประมง ด้วย 

5. ชมุชนชายฝ่ังสว่นใหญ่ไมส่ามารถเข้าถึงการชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานภาครัฐ ด้วยข้อจ ากดัด้านกฏหมายและระเบียบ
ของราชการ เช่น กฏหมายประมงไมร่องรับการขึน้ทะเบียนเรือขนาดเลก็ เมื่อเกิดความเสยีหายจากภยัพิบตัิ หรือการ
ช่วยเหลอืในกรณีอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ชาวประมงจึงขาดโอกาสในการได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน 

6. การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การเปลีย่นพืน้ท่ีเกษตร การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในท้องถ่ิน การสร้าง

ที่อยูอ่าศยั เป็นไปอยา่งรวดเร็ว แตข่าดการวิเคราะห์ผงัชมุชนโดยร่วม ท าให้กลายเป็นสว่นหนึง่ทีก่่อให้เกิดปัญหาน า้

ทว่มขงัในพืน้ท่ีชายฝ่ังหลายพืน้ท่ี 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมได้น ามาสูก่ารพฒันายทุธศาสตร์ส าหรับบริหารจดัการพืน้ท่ีทะเลและชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา 

จงัหวดัพทัลงุ ยทุธศาสตร์ส าคญัคือ “การบริหารจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง และทรัพยากรลุม่น า้บนฐานระบบนเิวศเพื่อ

ตัง้รับปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอกาศและภยัพิบตัธิรรมชาติ” แนวทางการท างานท่ีส าคญัคือ 

1. การบรูณาการเป้าหมายงานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้การจดัการลุม่น า้ การจดัการผงัเมือง การใช้

ประโยชน์ที่ดิน การป้องกนัภยัพบิตัิ การฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง และการพฒันาอาชีพทางเลอืก

บนฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่นท้องถ่ินเป็นสิง่ที่จ าเป็น เพราะจะได้เห็นเส้นทางของการเดินเพื่อไปสูเ่ป้าหมายที่เป็น

ภาพรวมของการจดัการพืน้ท่ีและการพฒันาทัง้หมด  

2. การสนบัสนนุให้ชมุชน ท้องถ่ิน และหนว่ยงานได้เข้ามาร่วมวเิคราะห์และวางแผนการ การตัง้รับปรับตวัและการ

พฒันาตา่งๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม และแผนท่ีได้จะสามารถสะท้อนสภาพปัญหาที่

แท้จริงในพืน้ท่ี สร้างการยอมรับในเป้าหมายร่วมกนัจากทกุฝ่าย  
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3. การจดัปรับแผนงานพฒันาของแตล่ะหนว่ยงานให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงในปัจจบุนัมาก โดยมีการวิเคราะห์การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการรับมือกบัภยัพิบตัิร่วมกบัการวิเคราะเพื่อวางแผนพฒันาเดิม เพื่อจะยิง่เอือ้ให้

การท างานไมซ่ า้ซ้อนแตช่ดัเจนยิง่ขึน้  
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กรณีศึกษาต าบลจองถนนกบัการลดความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติเพิ่มความปลอดภยัให้กบัวิถชีีวติ 

ชมุชนชายฝ่ังต าบลจองถนนได้รวมตวักนัเพื่อร่วมท างานกบั โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ังที่เสี่ยง

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ด าเนินการร่วมกนัระหวา่งสมาคมรักษ์ทะเลไทย มลูนิธิชีวิตไท และมลูนิธิเพื่อการ

พฒันาที่ยัง่ยืน โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากได้แก่ ส านกังานโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ (UNDP) โดยมีภาคี

ที่ร่วมด าเนินโครงการคือ ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ สภากาชาดไทย ศนูย์เครือขา่ยงานวเิคราะห์วจิยัและ

ฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แหง่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมีเป้าหมายคือเพือ่ให้ชมุชนมีการเตรียมพร้อม 

ป้องกนั และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศของโลก เช่น ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ สขุภาพอนามยั การ

จดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทัว่ไป เป็นต้น ซึง่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี (ธนัวาคม 2553 ถึง ธนัวาคม 2556) 

ทางกลุม่ชาวประมงพืน้บ้านในต าบลจองถนน ประกอบด้วยหมูท่ี่ 1,3,4,5, เร่ิมต้นวางแผนตัง้รับปรับตวัโดยมีเป้าหมายคือ 

“สร้างความมัน่คงด้านอาหารและวิธีชีวิต โดยการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังควบคูไ่ปกบัการเตรียมรับมือกบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัธรรมชาติ” แนวทางส าคญัคอื การปรับตวัเพื่อลดความเสีย่งด้านภยัพิบตัิ การปรับตวัเพื่อ

ลดความเสีย่งด้านวถีิชีวติและงานอาชีพ การปรับตวัเพื่อลดความเสีย่งจากที่อยูอ่าศยัและโครงสร้างพืน้ฐาน และการปรับตวั

เพื่อลดและบรรเทาความเสีย่งจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากการเปลีย่นสภาพภมูิอากาศตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ

นิเวศ 

ชมุชนชายฝ่ังทะเลสาบสงขลาต าบลจองถนน เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ความเสีย่งในพืน้ท่ีร่วมกบัมลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื 

สมาคมรักษ์ทะเลไทย และมลูนิธิชีวิตไท จงึได้ข้อมลูวา่ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผา่นมานัน้ พบวา่ ด้วยลกัษณะพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลสาบ

สงขลาเป็นชายฝ่ังโลง่ๆ เมื่อเกิดคลืน่ ลม หรือมีพาย ุ จะได้รับความเสยีหายอยา่งหนกั ยกเว้นบริเวณที่มีต้นไม้จะชว่ยเป็นแนว

กนัชน และกนัการกดัเซาะตามแนวตลิง่ได้ นอกจากนีย้งัพบวา่ปัญหาน า้ทว่มที่เกิดซ า้ซากและระยะเวลานานขึน้ได้สง่ผลตอ่

การประกอบอาชีพ วถีิชีวิตและทรัพยากรชายฝ่ังในพืน้ท่ี ขณะเดียวกนัปัญหาเดิมที่มีอยูใ่นพืน้ท่ี เช่น การลดลงของชนดิพนัธุ์

สตัว์น า้และปริมาณสตัว์น า้ ปัญหาน า้เสยี การตืน้เขินของทะเลสาบ ฯลฯ ก็ยังคงด ารงอยู ่ดงันัน้ทางกลุม่จึงเร่ิมจาก การจดัการ

พืน้ท่ีแนวชายฝ่ังโดยการการปลกูต้นล าพ ู เพราะต้นล าพจูะเป็นปราการธรรมชาติที่ส าคญัในการป้องกนัพืน้ตลิง่พงั กนัน า้เซาะ

ริมตลิง่ ช่วยชะลอการพงัทลายของดิน และช่วยชะลอความแรงของกระแสลม ที่ส าคญัต้นล าพยูงัเป็นแหลง่ที่สตัว์น า้นิยมใช้

เป็นที่วางไขแ่ละอนบุาลตวัออ่น  

นอกจากนีต้้นล าพยูงัเป็นแหลง่สะสมของดินตะกอนทีช่ว่ยเพิ่มพืน้ที่บริเวณชายทะเล (land builder) เนื่องจากระบบรากมี

ความซบัซ้อนจึงเก็บกกัดินไว้ได้มาก ส าหรับประโยชน์อื่นๆ ทีช่าวบ้านจะได้รับ เช่น ล าต้นสามารถใช้ท าฟืน  ดอกออ่น 

รับประทานเป็นผกัสด สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอกีด้วย การเลอืกปลกูต้นล าพดูเพราะวา่ลกัษณะของต้นล าพมูคีวาม

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา เพราะน า้ในทะเลสาบคอ่นข้างจืด หรือมีระยะเวลาที่ระดบัความเค็ม
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ของน า้น้อยเป็นเวลานาน ท าให้ต้นล าพสูามารถเจริญเติบโตได้ดี เพราะเมื่อเปรียบเทียบกบัต้นโกงกางซึง่ชอบน า้เคม็ หาก

น ามาปลกูในพืน้ท่ีน า้จืดก็จะไมเ่หมาะสม และไมเ่จริญเติบโต 

การด าเนินการปลกูต้นล าพนูัน้ จะแบง่เป็นกลุม่ตามหมูบ้่าน เพือ่รับผิดชอบกนัปลกูและดแูลในเขตพืน้ท่ีหมู่บ้านของตนเอง ซึง่

จะเร่ิมปลกูในชว่งหน้าแล้ง หรือเดือนมีนาคม ถงึ เดือนมิถนุายน ก่อนที่น า้ในทะเลสาบจะขึน้เมื่อเข้าสูฤ่ดฝูน  เมื่อต้นล าพตูายก็

มีการปลกูซอ่มเสริม  โดยจะปลกูตลอดแนวชายฝ่ัง  เพื่อเสริมในพืน้ท่ีวา่ง  มีการวางระยะต้นล าพใูห้เหมาะสมส าหรับน าเรือเข้า

ไปจอดริมฝ่ังได้  ซึง่แตล่ะหยอ่มบ้านจะมีบริเวณส าหรับจอดเรือของตน  ซึง่ต้นล าพยูงัสามารถป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดกบั

เรือใขณะเกิดมรสมุได้อีกด้วย   

 ซึง่ทางกลุม่ชาวประมงมีแผนการด าเนินการในขัน้ตอ่ไป คือ การท าโรงเรือนเพาะช าต้นไม้ตา่ง ๆ ที่เหมาะสมและอยูใ่นท้องถ่ิน  

ส าหรับปลกูบริเวณที่วา่งบนฝ่ังทะเลสาบ  เพื่อเพิม่ความอดุมสมบรูณ์และเป็นแหลง่อาหารให้กบัชมุชน  หลงัจากที่ต้นล าพโูต

พอท่ีจะเป็นแนวกนัลมให้กบัต้นไม้บนฝ่ังได้แล้ว  สร้างการบรูณาการท างานร่วมกบัท้องถ่ิน เช่น การขยายพืน้ท่ีเขตอนรัุกษ์

เพิ่มขึน้  ซึง่ปัจจบุนัต าบลจองถนนมีเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้วยัออ่น รวมทัง้ในพืน้ท่ีเขตอภยัทาน

ของวดัเขียนบางแก้วแล้ว หากร่วมกนัวางมาตราการ สร้างความตระหนกัถงึความส าคญัของเขตอนรัุกษ์  การปลกูต้นไม้แนว

ชายฝ่ัง  รวมทัง้การก าหนดชนิดเคร่ืองมือประมงในทะเลสาบ ซึง่จะท าให้การปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้ในทะเลสาบของหนว่ยงานตา่ง 

ๆ ได้ประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้  จะท าให้ปริมาณสตัว์น า้และความอดุมสมบรูณ์ของทะเลสาบกลบัคนืมา 

กองทุนเคร่ืองมือประมง : ความม่ันคงในอาชพีและหลกัประกันการจัดการทรัพยากรทะเลที่ยั่งยนื 

กองทนุเคร่ืองมือประมงเพื่อความยัง่ยืน ของต าบลจองถนน  มีเป้าหมายส าคญัเพื่อสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพ

ประมงพืน้บ้าน  โดยการรวมกลุม่ของชาวประมงครัง้นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นในการปรับตวัของชมุชน เพื่อการสร้างความตระหนกัและ

การเรียนรู้ของชาวประมงผา่นกองทนุฯ  เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการก าหนดขนาดและประเภทเคร่ืองมือประมงที่ไม่

ท าลายล้างสตัว์น า้ อนัเป็นองค์ความรู้ที่ชาวประมงมีอยูแ่ล้ว  ทัง้ช่วงเวลาในการจบัสตัว์น า้ตามฤดกูาล  ทัง้เคร่ืองมือที่

เหมาะสมกบัสตัว์น า้แตล่ะชนิด  ซึง่จะน าไปสูก่ารจดัการผลผลติ  การก าหนดราคาทีช่มุชนสามารถร่วมกนัก าหนดราคาที่เป็น

ธรรมได้  และเพื่อช่วยเหลอืชาวประมงในการบรรเทาภาระหนีส้นินอกระบบจากการกู้ยืมเงินเพือ่มาซือ้เคร่ืองมือประมงที่ได้รับ

ความเสยีหายจากการออกท าการประมงและจากกรณีที่ได้รับความเสยีหายจากภยัธรรมชาติ ประกอบกบัเป็นการลดภาระ

หนีส้นิให้กบัชาวประมงเนื่องจากเคร่ืองมือประมงสว่นใหญ่มต้ีนทนุท่ีสงูขึน้   

การด าเนินการของกลุม่ในการจดัตัง้คณะกรรมการนัน้มีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน ซึง่วนัท าการ

ของกลุม่ คือ วนัท่ี 25 ของทกุเดอืน เพื่อให้สมาชิกได้มาฝากเงินออม อยา่งน้อยเดือนละ 50 บาท/บญัชี/คน และจะเปิดให้มกีาร

แจ้งความประสงค์เพื่อยืมเงินไปซือ้เคร่ืองมือประมงด้วยเช่นกนั โดยจะต้องผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

กองทนุฯ และเมื่อได้รับเงินไปแล้วก็จะมีการติดตามการน าเงินไปใช้เพื่อซือ้เคร่ืองมือประมงอยา่งตอ่เนื่อง  
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ผลจากการด าเนินการกองทนุ  พบวา่ ในปัจจบุนักลุม่กองทนุเคร่ืองมือประมงฯ ด าเนินการมาแล้วประมาณ 5 เดือน มีสมาชิก

ในกลุม่ทัง้ชายหญิงรวม 52 คน ซึง่ประกอบไปด้วยชาวประมงจากหมูท่ี่ 1 , 3 , 4 และ  5  ของต าบลจองถนน มเีงินสะสมใน

กองทนุ  69,000 บาท ประกอบด้วย  เงินกองทนุหมนุเวียนเคร่ืองมือประมง 50,000 บาท  เงินลงหุ้นสจัจะของสมาชิก 19,000 

บาท โดยให้สมาชิกกู้ยืมไปแล้วทัง้สิน้  23 ราย ๆ ละ 3,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ  2  บาท  เพื่อเก็บไว้เป็นคา่

ด าเนินการกลุม่ และเป็นกองทนุสวสัดิการในการท ากิจกรรม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   

ซึง่จากการรวมกลุม่เป็นกองทนุเคร่ืองมือประมงฯ นี ้  สมาชิกที่ต้องการซือ้เคร่ืองมือประมง เงินท่ีกู้ยืมไปเป็นเพยีงบางสว่นของ

ต้นทนุเทา่นัน้ เนื่องจากกองทนุเคร่ืองมือประมงฯ พึง่ก่อตัง้ จ านวนเงินที่สามารถให้สมาชิกกู้ยมืตอ่คนจงึเป็นจ านวนไมม่าก  

และไมเ่พียงพอกบัการซือ้เคร่ืองมือประมงบางชนิดในจ านวนที่เพยีงพอกบัความต้องการของสมาชิก เงินจากกองทนุจึงช่วย

บรรเทาหนีส้นินอกระบบได้สว่นหนึง่เทา่นัน้  

โดยแนวทางการด าเนินการของกลุม่กองทนุเคร่ืองมือประมง ฯ ในอนาคต คือ การมีกฎระเบยีบของชมุชนในการท าประมง  มี

แนวทางในการจดัการระบบราคาและตลาดในชมุชน เช่น การมีแพชมุชนเพื่อรับซือ้ปลา การก าหนดราคาโดยสมาชิกประมง

ร่วมมือกนัก าหนดราคาขาย  รวบรวมข้อมลูสตัว์น า้ ราคาผลผลติเพื่อให้ทราบก าลงัผลติของชมุชน  มีการรวมกลุม่แปรรูปของ

ผู้หญิงประมงที่มคีวามสามารถในการแปรรูปสตัว์น า้  จะสามารถเพิ่มมลูคา่ราคาสตัว์น า้ได้  เพราะผลผลติในพืน้ท่ีทะเลสาบ

เป็นท่ีต้องการของตลาด เนื่องจากรสชาติของเนือ้ปลาหวาน มนั เป็นจดุเดน่ของพืน้ท่ีทะเลสาบ จึงเป็นโอกาส าคญัของ

ชาวประมง   นอกจากนีก้ารท างานยงัต้องมีการแลกเปลีย่นระหวา่งกลุม่ในชมุชนและเครือขา่ย   เพื่อให้เกิดความมัน่คงด้าน

อาชีพและการด ารงชีวิตอกีด้วย  

 


