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เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ท�ำไมต้องปรับตัวเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศเป็ นประเด็ น ที่ ถูก หยิ บ ยก
และกล่าวถึงมากขึ ้นในปั จจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มิตขิ องภัยพิบตั ิ ความมัน่ คงด้ านอาหาร และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทังที
้ ่ความจริ งแล้ ว
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนันเชื
้ ่อมโยงและเกี่ยวข้ องกับ
ทุกมิติ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม แตกต่างกันแค่เพียงแต่ระดับของผลกระทบ
และความเกี่ยวข้ องที่มากน้ อยต่างกัน ดังนั
้ นการสร้
้
าง
ภูมิค้ มุ กันและเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับและปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ ในระดับประเทศ และในระดับพื ้นที่
ควรจัดท�ำยุทธศาสตร์ รองรับพิบตั ภิ ยั ระยะยาว และการ
เตรี ยมความพร้ อมในการรับมือความแปรปรวนในปั จจุบนั

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
อากาศเฉลี่ยในพื ้นที่หนึง่ ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
ฝน การขยับเลื่อนของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
การเปลี่ ย นแปลงความถี่ แ ละความรุ น แรงของสภาวะ
อากาศรุนแรง เช่น พายุตา่ งๆ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
จะส่งผลให้ ระบบและภาคส่วนต่างๆ ได้ รับผลกระทบและ
ตกอยูใ่ ต้ ภาวะเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนันแต่
้ ละภาคส่วน
จ�ำเป็ นต้ องท�ำความเข้ าใจถึงความเสี่ยง การเปิ ดรับ และ

ความเปราะบาง ของภาคส่วนต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพื่อเข้ าใจถึงต้ นเหตุและผลสืบเนื่องต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ ้นและวางแผนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้
ภูมิอากาศและภูมิประเทศจะเป็ นตัวก�ำหนดคุณลักษณะ
พื ้นฐานทางกายภาพ ระบบนิเวศ ระบบเศรฐกิจและ
มิตทิ างสังคม
ที่มีอยูใ่ นแต่ละพื ้นที่วา่ จะมีโอกาสที่จะ
เปิ ดรับ (Exposure) ต่อภาวะความแปรปรวนหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างไร แต่การเปิ ดรับเพียง
อย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ เ ป็ นตัว ก� ำ หนดว่ า ระบบหรื อ ภาคส่ ว น
(System/Sectors) จะได้ รับผลกระทบเสมอไป เพราะ
ความอ่อนไหว (Sensitivity) เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่เข้ ามา
เกี่ยวข้ อง ความอ่อนไหวก็คือการตอบสนองในเชิงที่จะก่อ
ให้ เกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น การปลูกข้ าวพันธุ์ต้น
เตี ้ย ในพื ้นที่ลมุ่ กับในพื ้นที่นาดอน ในกรณีเกิดน� ้ำท่วมหรื อ
สภาวะฝนตกหนัก การปลูกข้ าวในพื ้นที่ลมุ่ จะมีความอ่อน
ไวต่อความเสียหายมากกว่าในพื ้นที่นาดอน
ระบบหรื อภาคส่วนใดๆ ที่ถงึ แม้ วา่ จะมีการเปิ ดรับมาก
และมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ภาวะความแปรปรวนหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสูง ก็ไม่จ�ำเป็ นว่าจะต้ องได้ รับ
ผลกระทบในทางบวกหรื อทางลบอย่างรุนแรงหรื อต่อเนื่อง
เสมอไป เพราะว่าการเปิ ดรับและความอ่อนไหวจะแปรผัน
ไปตามเวลาและสถานที่ ซึง่ อาจจะเป็ นการแปรผันที่มีรูป
แบบ เช่น ตามฤดูกาล หรื อไม่มีรูปแบบก็ได้ ดังนันการ
้
ประเมินเพื่อวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงคิดอยู่
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บนฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) คือการคาดคะเน
ความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ และระดับของผลกระทบที่
จะเกิดขึ ้นจากเหตุการณ์นนั ้
นอกจากนี ้สิง่ ที่ต้องน�ำมาพิจารณาด้ วยคือ ความเปราะ
บาง (Vulnerability) หมายถึงการที่ระบบหรือภาคส่วน
หนึง่ ๆ ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะบริ หารจัดการให้
ตนเองพ้ นจากความเสี่ยงได้ ในการพิจารณาต้ องท�ำความ
เข้ าใจให้ ชัด เจนว่า เป็ นความเสี่ยงหรื อความเปราะบาง
ของระบบอะไร หรื อของภาคส่วนใด หรื อของใคร ภายใต้
แรงกดดันจากปั จจัยเสี่ยงหรื อตัวแปรทางภูมิอากาศใด
บ้ าง ตลอดจนพิจารณาถึงเงื่อนไขด้ านเวลาที่เกิดภาวะ
ของความเสี่ยงและความเปราะบางดังกล่าว เพื่อที่จะได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ การปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ บาง
ระบบหรื อภาคส่วนอาจมีขีดความสามารถในการรั บมือ
ระยะสัน้ (Coping capacity) แต่หากต้ องตกอยูใ่ นสภาวะ
เสี่ยงระยะยาวหรื อสภาวะแวดล้ อมเปลี่ยนไป ขีดความ
สามารถในการรั บมือระยะสัน้ นี อ้ าจไม่เพียงพอเพราะมี
ปั จจัยอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย
นอกจากขีดความสามารถในการรั บมือต่อเหตุการณ์ ใน
ระยะสันแล้
้ ว การปรับปรุงหรื อบริ หารจัดการเพื่อให้ ระบบ
หรื อภาคส่วนสามารถที่ จะด� ำรงอยู่และด� ำเนิ นกิ จกรรม
ไปได้ ตามปกติภายใต้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาวก็จะเป็ นการรับมือโดยการเพิ่มขีดความ
สามารถในการปรับตัว (Adaptation) ซึง่ แต่ละระบบและ
ภาคส่วนจะมีขีดความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกัน ใน
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ท�ำนองเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สง่ ผลให้ ระบบหรื อภาค
ส่วนต่างๆ มีความอ่อนแอ เปราะบาง ต่อความเสี่ยงมาก
ขึ ้น คือการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปั จจัย
ที่เกิดจากการเจริ ญเติบโตของสังคม ความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ตา่ งๆ ฯลฯ ปั จจัยเหล่านี ้อาจส่งผลให้ ระบบหรื อ
ภาคส่วนต่างๆ ต้ องเปิ ดรับ หรือมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบ
ของสภาพอากาศมากขึน้ อีกทัง้ อาจท�ำให้ มีขีดความ
สามารถในการรับมือหรื อการปรับตัวลดลงได้ เช่นกัน
ดังนันการวางแผนปรั
้
บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
คือการด�ำเนินการใดๆ
เพื่อลดความเปราะบางของทัง้
ระบบหรื อภาคส่วน สามารถด�ำเนินการได้ ทงการเพิ
ั้
่มขีด
ความสามารถในการตังรั
้ บระยะสันต่
้ อความเสียหายและ
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และการตังรั
้ บปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ในระยะยาวก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ระบบหรื อภาคส่วนที่จะ
ปรับตัว และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ส�ำหรับ
ในที่นี ้จะน�ำเสนอการปรับตัวในระยะยาวของชุมชนจนถึง
สังคม เป็ นการน�ำเสนอให้ เห็นถึงความส�ำคัญของการปรับ
ตัว แนวทางในการปรับตัว การตัดสินใจเลือกปรับตัว การ
บูรณาการการปรับตัวเข้ าสูแ่ ผนพัฒนาทัว่ ไป และอุปสรรค
ในการปรับภายใต้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัว
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ (Disaster Risk Reduction : DRR) กระบวนการในการพิจารณาความเป็ นไปได้
และการหาวิธีเพื่อลดหรื อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะน�ำไปสูก่ าร
เกิดภัยพิบตั แิ ละผลกระทบในทางลบจากภัยพิบตั ิ โดย
การป้องกัน หรื อการควบคุม หรื อจ�ำกัดความเสียหายและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิต่างๆ
ขณะที่
การปรั บตัวต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (Climate Change Adaptation : CCA) เป็ น
กระบวนการของการลดความเปราะบางต่อผลกระทบใน
ปั จจุบันและผลกระทบในอนาคตของการเปลี่ยนแปลง
และการปรับตัวจะให้ ความส�ำคัญกับภัยธรรมชาติท่ เี กิด
จากสภาพอากาศ เช่น ความแห้ งแล้ ง น� ้ำท่วม และพายุ

ไซโคลน ซึง่ คาดว่าจะเกิดบ่อยครัง้ มากขึ ้น และมีความ
รุ นแรงมากขึ ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี ก้ ารปรั บตัวยังมุ่งแก้ ไขปั ญหาจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปั จจัยต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณน� ้ำฝน โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลง
อย่างช้ าๆ ทีละเล็กน้ อยดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นเหตุภยั พิบตั ิ
แต่การเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชน และการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพจะต้ องลดความ
เปราะบางในทุกด้ านที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงเรื่ องความไม่
เท่าเทียมกันทางเพศ ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้ าถึง
ทรัพยากรต่างๆ การบริ การ และการขาดธรรมาภิบาล ซึง่
หมายความว่า การปรั บตัวไม่ ได้ จำ� กัดอยู่ท่ กี จิ กรรมซึ่ง
มุ่ งแก้ ไขปั ญหาภั ย พิ บั ติ ท่ ี เ กิ ด จากสภาพอากาศ
โดยตรงเท่ านัน้
การบูรณาการการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบตั เิ ข้ าด้ วยกัน จะช่วยเสริ มการท�ำงานและลดความ
เปราะบางที่เกิดขึน้ ทัง้ จากทัง้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภัยพิบตั ิ รวมทังสาเหตุ
้
อนั เป็ นต้ นตอของความ
เปราะบางทังด้
้ านเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่อีกด้ านหนึง่
เป็ นการสร้ างศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบตั ิและความ
สามารถในจัดการกับความเสี่ยงภัยที่มีความไม่แน่นอน
และเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ

ความส�ำคัญของการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชนต่างๆ
นัน้ ไม่ใช่การพยายามหาทางแก้ ปัญหาอนาคตของชุมชน
โดยการมองภาพชุมชนตามที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และหา
ทางป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาขึ ้น แต่การวางแผนการปรับ
ตัวมีเป้าหมายเพื่อรักษาสถานภาพของชุมชนให้ ด�ำรงอยู่
ในอนาคตได้ ภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้น ดัง้
นัน้ การพิจารณาเฉพาะภายใต้ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอาจไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งที่วา่ สังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ด้ วยเหตุนี ้ประเด็นที่ควร
พิจารณาจึงไม่ได้ มองเฉพาะเรื่ องภูมิอากาศ แต่มองถึง
แนวโน้ มของความเสี่ยงที่จะเกิดมากขึ ้นกับชุมชนและขีด
ความสามารถของชุมชนในการบริ หารจัดการความเสี่ยง

เพราะทัง้ สองประเด็นเป็ นเรื่ องเฉพาะที่ เปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลา
และขึ ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
แต่ละช่วงเวลานันๆ
้ ด้ วย ประกอบกับความแปรปรวนและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลในระยะยาว ดังนัน้
การวางแผนการปรับตัวของชุมชนจึงควรเป็ นกระบวนการ
ที่ตอ่ เนื่อง กล่าวคือ ชุมชนจะต้ องสามารถหาแนวทาง
บริ ห ารจัด การความเสี่ย งหรื อ วางยุท ธศาสตร์ ต ลอดจน
แผนพัฒนาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน จะ
ต้ องมีความยืดหยุน่ และมีกระบวนการทบทวนปรับแก้ ให้
มีความสอดคล้ องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง
มากที่สดุ กล่าวโดยสรุปคือ การวางแผนการปรั บตัวต่ อ
การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศของชุมชนต้ องอยู่บนฐาน
คิ ด การสร้ างขี ด ความสามารถให้ กั บ ชุ ม ชนในการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงจากภู มิ อ ากาศภายใต้
เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และจะต้ อง
พิ จ ารณาร่ วมกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมด้ วย

การบูรณาการมิติหญิงชายในการวางแผน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การตังรั้ บปรับตัวคือ การท�ำงานที่จะต้ องยกระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะ และความเข้ าใจที่เพิ่มมากกว่า
ความรู้ เดิมให้ กับชุมชนทังผลกระทบที
้
่เกิดจากสาเหตุอนั
เนื่องมาจากการพัฒนา และสาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการท�ำงานตังรั้ บปรับตัว
จะต้ องไม่ท�ำงานเฉพาะบุคคล ต้ องท�ำงานร่วมกันกับทุก
คนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทังหญิ
้ ง ชาย เด็ก เยาวชน ผู้สงู วัย
และคนชายขอบอื่นๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เป็ นสิง่ ที่กระทบกับทุกคน ดังนันการสร้
้
างระดับความรู้ให้

5

กับทุกคนจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญ โดยเฉพาะกลุม่ คนที่มีความ
อ่อนไหวและเปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชน หญิง ผู้สงู วัย
และกลุม่ คนจน เนื่องจากกลุม่ คนเหล่านี ้มีความที่ไม่เท่า
เทียมในชุมชน ทังในด้
้ านสิทธิ บทบาท และการยอมรับ
การยกระดับการปรับตัวต้ องมีการยกระดับความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย
การใช้ ชีวิตและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชาย
ที่ไม่ได้ มองเฉพาะสรี ระ แต่จะต้ องมองเข้ าไปถึงระดับของ
จิตใจ ความต้ องการและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
หญิงและชายในสังคม การมีสว่ นร่วม การวางแผน การ
ตัดสินใจ การปฏิบตั กิ าร และการติดตามประเมินผล หาก
สามารถบูรณาการแนวคิดมิติหญิงชายเข้ าไปสู่การตังรั
้ บ
ปรับตัวและการพัฒนาได้ แล้ ว เป็ นการสร้ างหลักประกัน
ว่า การวางแผนการปรับตัวและการวางแผนพัฒนานัน้
ตอบสนองต่อทุกคนและสร้ างความสมดุลของการปรับตัว
และการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกัน

การประเมินทางเลือกในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เดิมวิถีชีวิตประจ�ำวันของชุมชนพึง่ พิงอยูก่ บั ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมที่ด�ำรงอยู่ แต่เมื่อชุมชนมีการพัฒนาขึ ้นและ
วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็ นสังคมเมืองมากขึ ้น การพึง่ พิงทรัพยากร
ธรรมชาติจงึ อยูใ่ นรูปแบบที่สิ ้นเปลืองมากขึ ้น และองค์
ความรู้ ดงเดิ
ั ้ มที่สมั พันธ์กบั ธรรมชาติและท้ องถิ่นเริ่ มเลือน
หายไป ทังที
้ ่หากสังเกตจะเห็นว่าองค์ความรู้ดงเดิ
ั ้ มของ
ท้ องถิ่นล้ วนสอดคล้ องกับภูมิอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบ
วิธีการก่อสร้ าง ผังเมือง เทคโนโลยี อาชีพ วิถีชีวิต การ
เพาะปลูก วัฒนธรรม การกินอยูแ่ ละการแต่งกาย เป็ นต้ น
ดั ง นั น้ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ชุ ม ช น เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงควรเริ่ มต้ นจากฐานศักยภาพ
เดิมของพื ้นที่ อันประกอบไปด้ วย ภูมิปัญญา ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของชุมชน
ประการส�ำคัญต่อมาคือ การพิจารณาและวิเคราะห์ร่วม
กับความเสี่ยง และความเปราะบางที่มีอยูภ่ ายในชุมชน
เพราะว่าในแต่ละชุมชนมีระดับความเสี่ยงไม่เท่ากัน ขึ ้น
อยูก่ บั หลายปั จจัย จากนันแต่
้ ละชุมชนจะต้ องพิจารณา
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ร่วมกันว่าชุมชนของตนนันมี
้ ปัญหาอะไรบ้ าง
มีระดับ
ความส�ำคัญมากหรื อน้ อยและส่งผลกระทบต่อคนกลุม่ ใด
บ้ าง จากนันจะน�
้ ำมาสูก่ ารพัฒนายุทธศาสตร์ หรื อ
มาตรการการปรับตัว อย่างไรก็ตามการปรับตัวของชุมชน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ
อากาศนัน้ ยัง จ� ำ เป็ นต้ อ งเกิ ด จากกระบวนการคิ ด และ
พัฒนากลไกที่มาจากหลากหลายภาคส่วนร่วมกัน
ปั จจัยส�ำคัญของการประเมินทางเลือกในการปรับตัว คือ
รูปแบบและช่วงเวลาที่จะปรับตัว ซึง่ ในแต่ละบริ บทของ
พื ้นที่จะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ดังนันการวาง
้
ยุทธศาสตร์ ส�ำหรับการปรับตัวจึงจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
ก�ำหนดระยะเวลาสันและยาวในการเลื
้
อกวิธีการปรับตัว
ให้ เหมาะสม โดยในการตัดสินใจเลือกการปรับตัวรูปแบบ
ใดนัน้ สิง่ ที่ควรพิจารณาคือ ทางเลือกของการปรับตัวดัง
กล่าวจะต้ องเกิดจากกระบวนการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และต้ องน�ำข้ อมูลและทางเลือกของ
การปรั บ ตั ว ที่ เ หมาะสมจากนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ นั ก
วิชาการมาพิจารณาร่วมด้ วย ในส่วนของหน่วยงานภาค
รัฐ และองค์กรท้ องถิ่น จะต้ องท�ำหน้ าที่ผสมผสามทาง
เลือกการปรั บตัวที่ เหมาะสมเข้ าสู่ยุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาในระดับต่างๆ เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิการจริ งใน
ชุมชนและสังคม
เอกสารอ้ างอิง

ศุภกร ชินวรรณโณ. 2555. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในบริ บทเชิงพื ้นที่ ชุมชน
กับการรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: บทเรี ยนจาก
พื ้นที่และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย.ชุดโครงการพัฒนาความ
รู้และยุทธศาสตร์ ความตกลงพหุภาคีด้านสิง่ แวดล้ อมและ
ยุทธศาสตร์ ลดโลกร้ อน.ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
วิฑรู ย์ ปั ญญากุล (แปลและเรี ยบเรี ยง). 2554. การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: ความเปราะบางและแนวทางการ
ปรับเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง.มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน

ผังชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ผังชุมชนคืออะไร

การวางผังชุมชน คือส่วนหนึง่ ของการวางผังเมือง เพราะ
การวางผังเมืองมีหลายระดับตังแต่
้
ผังชุมชน ผังเมือง
เฉพาะ ผังเมืองรวม ผังภาค จนถึงผังประเทศ เป้าหมาย
ของการวางผังชุมชนคือ การพัฒนาชุมชนให้ มีความยัง่ ยืน
เพราะการท�ำผังชุมชนนันเป็
้ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ช่วยให้ มีการ
ก� ำ หนดบทบาทและวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างเท่าทัน ภายใต้ การ
บริ หารจัดการด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
บริ หารจัดการภัยพิบตั ิ รวมทังการจั
้
ดการด้ านการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟู และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการวางผังชุมชน เป็ นการใช้ แผนที่เพื่อวิเคราะห์
และวางแผนการแก้ ปัญหาชุมชน เดิมทีการวางผังชุมชน
จะใช้ แก้ ปัญหาเฉพาะเรื่ อง คือเรื่ องที่ดิน ที่อยูอ่ าศัย แต่
การวางผังชุมชนในปั จจุบันจะมองมิติที่กว้ างขึน้ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ ว หากเปรี บบเทียบให้ เห็นภาพชัดเจน การวาง
ผังชุมชนก็เหมือนกับการท�ำ
“แผนที่ชีวติ ของคนใน
ชุมชน” เพราะกระบวนการท�ำผังชุมชนนัน้ เป็ นการผสม

ผสานองค์ความรู้ ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบ
เชิงพื ้นที่ เข้ ากับองค์ความรู้ดงเดิ
ั ้ ม ที่ดงึ เอามิตดิ ้ าน
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และความปลอดภัยและมัน่ คง
ของคนในชุมชนมาออกแบบร่วมกันให้ สอดคล้ องกับระบบ
นิเวศ เป็ นการวางแผนการพัฒนาชุมชนจากภาพบนแผนที่
และข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ จากชุมชน
กระบวนการท�ำผังชุมชนจึงให้ ความส�ำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกคนในชุมชน ไม่ใช่จ�ำกัดวงแค่ผ้ นู �ำชุมชน เพราะ
เข้ า ใจดี ก ว่ า ในชุม ชนนัน้ ประกอบด้ ว ยกลุ่ม คนที่ ห ลาก
หลายทังหญิ
้ งชาย เด็ก คนชรา คนพิการและคนด้ อยโอกา
สอื่นๆ ซึง่ คนแต่ละกลุม่ ก็มีความต้ องการที่แตกต่างกัน ยก
ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอาจจะต้ องการพื ้นที่ส�ำหรับหลบภัย
จากคลื่นในระยะที่ใกล้ กว่าผู้ชาย เพราะด้ วยก�ำลังและ
ความสามารถในการวิ่งอาจจะไม่เท่ากับผู้ชาย หรื อคน
พิการอาจจะต้ องการบุคคลอื่นในการเคลื่อนย้ ายกรณี ที่
เกิดภัยธรรมชาติ เป็ นต้ น การสามารถตอบสนองต่อความ
ต้ องการทีแ่ ตกต่างกันของคนกลุม่ ต่างๆ ย่อมเป็ นการรักษา
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน สร้ างความเท่าเทียมให้ กบั คนในทุกกลุม่
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ผังชุมชนลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในภาคใต้ ในอดีตมีความหลาก
หลายไปตามลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ งั ้
ที่ราบตามแนวชายฝั่ งทะเล ปากอ่าว ท่าเรื อ ที่ราบเชิงเขา
ที่ราบหลังเขาหรื อระหว่างเขา และที่ราบตามแนวสายน� ้ำ
น้ อยใหญ่ในป่ า หรื อบนเกาะ หรื อแผ่นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ตามปั จจัยพื ้นฐานของการยังชีพ จัดเป็ นความรู้
ความสามารถที่เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์ ในการ
จัด การและปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกับ การด� ำ รงชี พ และ
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม สิง่ เหล่านี ้ล้ วนแสดงออกถึง
ภูมิปัญญาในการจัดการที่อยูอ่ าศัย บ้ านเรื อนและการ
ประกอบอาชีพของคนในอดีตได้ เป็ นอย่างดี
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความคิดและการจัดการของคนก็
เปลี่ยนแปลงไป ปั จจุบนั พบว่าการตังถิ
้ ่นฐานและการ
ขยายตั ว ของชุ ม ชนได้ ให้ ความส� ำ คั ญ กั บ ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื ้นที่น้อยลง ท�ำให้ เกิดการขยายตัวหรื อการก่อสร้ างสิง่
ปลูกสร้ างต่างๆ ที่ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ เช่น การก่อสร้ างบ้ านเรื อน
ขวางทางน� ้ำ การสร้ างรี สอร์ ทในพื ้นที่ชายฝั่ ง การถมพื ้นที่
ที่เป็ นเส้ นทางน� ้ำเดิม เป็ นต้ น ลักษณะเช่นนี ้ส่งผลให้
ชุมชนมีความเสี่ยงจากภัยพิบตั เิ พิ่มขึ ้น นอกจากนี ้การ
ออกแบบบ้ านที่ ไ ม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง สภาพภู มิ อ ากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ให้ ความนิยมกับการสร้ างบ้ าน
แบบสมัยใหม่ตามกระแสนิยม หรื อการขาดช่างที่มีทกั ษะ
หรื อการออกแบบโดยขาดการค�ำนึงถึงสภาพแวดล้ อม
ล้ ว นเป็ นสาเหตุที่ ท� ำ ให้ ผ้ ูที่ อ ยู่อ าศัย มี ค วามเสี่ ย งจาก
สภาพอากาศเพิ่มขึ ้น
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การวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินจึง
เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่สามารถช่วยให้ ชมุ ชนวางแผนเชิง
กายภาพหรื อจัดการเชิงพื ้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผังชุมชน
สามารถน� ำ มาใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ วางแผนการจัด การภัย
พิบตั ริ ะดับชุมชน ที่แสดงให้ เห็นถึงบริ เวณหรื อจุดเสี่ยงที่
เกิดจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ เช่น น� ้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผังชุมชนช่วยแสดงให้ สมาชิกในชุมชน
ได้ รับรู้ และรับทราบเกี่ยวกับเส้ นทางการจัดการเมื่อเกิด
ภัย เส้ นทางอพยพ จุดปลอดภัย เป็ นต้ น และที่ส�ำคัญการ
จัดท� ำผังชุมชนท� ำให้ สามารถควบคุมการขยายตัวของ
ชุมชนได้ อย่างมีทิศทางและเป็ นระบบ ท�ำให้ ลดการบุกรุก
ท�ำลายพื ้นที่ป่าหรื อพื ้นที่สาธารณะ

การจั ด ท� ำ ผั ง ชุ ม ชนสามารถเชื่ อ มโยงการ
จัดการด้านต่างๆ ทั้งการป้องกันภัยพิบัติ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การก� ำ หนดแนวทางการขยายตั ว ของชุ ม ชน
การจัดการสาธารนูปโภค ฯลฯ เข้าด้วยกันได้
รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในการจั ดการด้ า นที่ ดิน ท� ำ กิ น และที่อ ยู่อ าศัย
และที่ส�ำคัญคือสามารถเชื่องโยงผังชุมชนและ
แผนเหล่านี้เข้าสู่นโยบายของชุมชนและท้องถิ่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกาะมุกด์ กบั บ้ านที่ม่ นั คงและความปลอดภัยของชีวติ
เกาะมุกด์ ต�ำบลเกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็ น
เกาะขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามสวยงามและมี ค วามสมบูร ณ์
ของธรรมชาติมากมาย ด้ วยเหตุนี ้ส่วนหนึง่ ของเกาะมุกด์
จึงถูกประกาศให้ อยู่ภายใต้ การดูแลของอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้ าไหม ภายในเกาะประกอบไปด้ วยชุมชนชายฝั่ ง
และสถานที่ ต ากอากาศหลายแห่ ง ที่ ส่ ว นใหญ่ ตั ง้ อยู่
บริ เวณแนวชายฝั่ ง ภายในเกาะแบ่งออกเป็ นโซนย่อยๆ
ตามลัก ษณะของภู มิ ป ระเทศและเป็ นที่ ตัง้ ของชุ ม ชน
ชายฝั่ ง มีด้วยกันทังหมด
้
7 อ่าว คือ อ่าวควน อ่าวมะขาม
อ่าวกลาง อ่าวบ้ านใหม่ อ่าวป่ ากัง้ อ่าวพังกาและอ่าว
หัวนอน ชาวบ้ านบนเกาะมุกด์สว่ นใหญ่นบั ถือศาสนา
อิสลาม ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านและสวนยางพารา
เป็ นหลัก
บางส่วนท�ำงานเป็ นพนักงานให้ บริ การของ
รี สอร์ ทในเกาะซึง่ ส่วนใหญ่จะท�ำงานในช่วงที่มีการเปิ ดให้
บริ การท่องเที่ยวทางทะเล อย่างไรก็ตามอาชีพเหล่านี ้ก็ยงั
ผูกพันกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง รวมทังสภาพ
้
อากาศโดยตรง

การโยกย้ ายบ้ านของชาวประมงพื น้ บ้ านที่ อ าศั ย อยู่
บริ เวณชายฝั่ งเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ด้ วยหลากหลายสาเหตุ เช่น
กรณีที่นายทุนจากทังในและนอกชุ
้
มชนท�ำการซื ้อหรื อเช่า
พื ้นที่ชายฝั่ งเพื่อพัฒนาเป็ นรี สอร์ ท ท�ำให้ ชาวบ้ านที่เคย
อาศั ย อยู่ เ ดิ ม ต้ องโยกย้ ายออกจากพื น้ ที่ เ พราะไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ แม้ จะอาศัยอยูใ่ นที่ดนิ ดังกล่าวตังแต่
้ รุ่น
ปู่ ย่าก็ตาม กลุม่ คนเหล่านี ้จะท�ำการโยกย้ ายและไปยก
บ้ านเรื อนอยูใ่ นบริ เวณอ่าวต่างๆ ที่มีชมุ ชนชายฝั่ งตังอยู
้ ่
ท� ำ ให้ บ างอ่า วที่ มี พื น้ ที่ จ� ำ กัด ต้ อ งแออัด ไปด้ ว ยปริ ม าณ
บ้ านที่เพิ่มขึ ้น และสาธารณูปโภคก็ไม่เพียงพอ หลังเกิด
เหตุการณ์สนึ ามิ บ้ านหลายหลังบริ เวณริ มชายฝั่ งได้ รับ
ความเสียหาย หลายครอบครัวจึงต้ องย้ ายไปอยูบ่ ริ เวณ
อ่า วบ้ า นใหม่ที่ ไ ด้ มี ก ารจัด สรรพื น้ ที่ ใ ห้ กับ บ้ า นซึ่ง ได้ รั บ
ความเสียหายจากสึนามิ
รวมทังครอบครั
้
วที่มีความ
ประสงค์จะย้ ายไปอยูใ่ นที่ที่ร้ ูสกึ ว่ามีความปลอดภัย การ
โยกย้ ายครัง้ นี ้หลายองค์กรให้ การสนับสนุนการปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนในพื ้นที่ดงั กล่าว หรื อบางกรณีชาวบ้ านได้ รับ
ผลกระทบจากคลื่นและลมที่พัดแรงและถี่ ขึน้ ท�ำให้ บ้าน
เรื อนเสียหายแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ย้ายออกจากพื ้นที่
ตังบ้
้ านเดิม ด้ วยเหตุเพราะต้ องเฝ้าเรื อที่จอดอยูร่ ิ มทะเล
หรื อไม่มีที่จะให้ ย้ายไปตังบ้
้ านหลังใหม่
หรื อไม่มีงบ
ประมาณในการสร้ างบ้ าน เป็ นต้ น
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าชุมชนที่อาศัยอยูบ่ นเกาะ
มุกด์ก�ำลังตกอยู่ในสภาวะความไม่มนั่ คงในแง่ของสิทธิที่
อยูอ่ าศัย และความไม่ปลอดภัยด้ านที่อยูอ่ าศัยอันเนื่อง
มาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีความถี่และรุ นแรงขึ ้น
อย่างไรก็ดีภายใต้ ปัญหาที่มองเห็น
ได้ มีหน่วยงานที่
ตระหนักถึงเรื่ องนีเ้ ข้ ามาแก้ ไขปั ญหาความไม่มนั่ คงในที่
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อยูอ่ าศัยภายใต้ โครงการบ้ านมัน่ คง โดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่อยู่
อาศัยของชุมชน สร้ างความมัน่ คงในการครอบครองที่ดนิ
และสิ่งแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความสามารถ
ในการจัดการของชุมชน โดยชุมชนจะท�ำหน้ าที่บริ หาร
จัดการภายในด้ วยตนเอง กระบวนการส�ำคัญคือการจัด
ท�ำผังชุมชนและระเบียบข้ อตกลงในการใช้ พื ้นที่
ผู้หญิงมีบทบาทในการจัดท�ำผังชุมชน คือ ผู้หญิงเป็ น
ก�ำลังหลักในการจัดท�ำผังชุมชนครัง้ นี ้ ด้ วยทักษะที่มีความ
ละเอียดรอบคอบ ท�ำให้ หน้ าที่ในการจัดท�ำข้ อมูลและการ
ส�ำรวจจึงตกหนักอยูท่ ี่กลุม่ ผู้หญิง ข้ อมูลพื ้นฐานในการจัด
ท�ำแผนที่ชมุ ชนประกอบด้ วยรายละเอียดข้ อมูล กายภาพ
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม ประชากรของคนใน
ชุมชน พื ้นที่และรายละเอียดของข้ อมูลการปลูกสร้ างบ้ าน
เรื อน ข้ อมูลแหล่งน� ้ำ ข้ อมูลการใช้ ที่ดนิ ข้ อมูลปั ญหาต่างๆ
รวมถึงพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงด้ านภัยพิบตั ติ า่ งเช่น พายุ น� ้ำ
ท่วม เป็ นต้ น รวมทังข้
้ อมูลกรรมสิทธิ์ตา่ งๆ ในพื ้นที่ ฯลฯ
เมื่ อ ได้ ข้ อ มูล ดัง กล่า วแล้ ว สมาชิ ก จะท� ำ การตรวจสอบ
ปรับปรุงข้ อมูล และรับฟั งความคิดเห็นของชุมชน ในการ
ก�ำหนดขอบเขต รูปแบบบ้ าน การก่อสร้ าง การจัดสรร
พื ้นที่ตา่ งๆ ในชุมชน
จากการจัดเก็บข้ อมูลเพื่อจัดท�ำผังชุมชน พบว่าบนเกาะ
มุกด์มีบ้านเรื อนรวมทังสิ
้ ้น 513 ครัวเรื อน โดยทัง้ 7 อ่าวมีผ้ ู
ทีแ่ สดงเจตจ�ำนงค์ทจี่ ะเข้ าร่วมโครงการบ้ านมัน่ คง 265 หลัง
ซึง่ บ้ านที่เข้ าร่ วมโครงการบ้ านมัน่ คงส่วนใหญ่นนจะอยู
ั้
ใน
พื ้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ คลื่น บางครอบครัว
ได้ รับผลกระทบจากภัยเหล่านีท้ �ำให้ บ้านเสียหายหลาย
ครัง้ ดังนันอี
้ กหนึง่ เหตุผลของการจัดท�ำผังชุมชนครัง้ นี ้คือ
เพื่อจัดระเบียบการใช้ พื ้นที่ให้ มีความเหมาะสม ลดความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตมาก
ขึ ้น หลายครัง้ ที่ผา่ นมาพบว่าบ้ านเรื อนบริ เวณชายฝั่ งได้
รั บ ความเสี ย หายจากคลื่ น และลมที่ มี ค วามแรงและ
ความถี่เพิ่มขึ ้น ท�ำให้ หลายครอบครัวมีความวิตกกังวล
และเกรงว่ า หากไม่ มี ม าตราการหรื อ แนวทางป้ องกั น
ตนเองที่ชดั เจนแล้ วจะมีไม่ความปลอดภัยในชีวิต
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ต�ำบลจองถนนกับปั ญหาน�ำ้ ท่ วมซ�ำ้ ซาก
ปั จ จุบัน ปั ญ หาน� ำ้ ท่ ว มหรื อ อุท กภัย มี แ นวโน้ ม ทวี ค วาม
รุนแรงมากยิ่งขึ ้น ส่วนหนึง่ เพราะการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีการขยายตัวของสิง่ ปลูก
สร้ างและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาสาธารณูปโภค
และโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็ นต้ น
ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนท�ำให้ ต้องพิจารณา
ถึงการควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อป้องกันและบรรเทาปั ญหาน� ำ้ ท่วม
อย่างจริ งจัง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปราะ
บางของต�ำบลจองถนนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ลมุ่ น� ้ำท่า
เชียด พบว่าพื ้นที่นี ้ประสบปั ญหาน� ้ำท่วมซ� ้ำซากทุกปี และ
มีแนวโน้ มที่จะเกิดความรุนแรงและต่อเนื่อง
สาเหตุของปั ญหาน�ำ้ ท่วมในพืน้ ที่จองถนนประกอบด้ วย
หลายสาเหตุ ได้ แก่ ลักษณะทางกายภาพของต�ำบลจอง
ถนนเป็ นที่ลมุ่ ต�่ำและติดกับทะเลสาบสงขลา ซึง่ เมื่อเข้ าสู่
ฤดู ฝ นต้ องเผชิ ญ กั บ น� ำ้ ไหลหลากจากพื น้ ที่ เ ทื อ กเขา
บรรทัดลงสูล่ มุ่ น� ้ำต่างๆ
ซึง่ ต�ำบลจองถนนเป็ นพื ้นที่

ปลายน� ำ้ ของลุ่ม น� ำ้ ท่ า เชี ย ดก่ อ นจะไหลลงสู่ท ะเลสาบ
สงขลา ขณะเดียวกันในฤดูฝนปริ มาณน� ้ำฝนจากฝนที่
ตกหนักติดต่อกัน ประกอบกับน� ้ำทะเลที่หนุนสูงท�ำให้
ชุมชนชายฝั่ งของต�ำบลจองถนน ตกอยูใ่ นสภาพน� ้ำท่วมขัง
นานกว่าพื ้นที่อื่น เพราะรับน� ้ำสองทางคือจากลุม่ น� ้ำท่าเชีย
ดและทะเลสาบสงขลา
แม้ กายภาพของพื ้นที่จะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ท�ำให้ เกิดน� ้ำท่วม
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปั ญหาน� ้ำท่วมในช่วง 10 ปี ที่ผา่ น
มา ตัวแทนชุมชนได้ สะท้ อนให้ เห็น ระยะเวลาในการท่วม
ของน� ้ำยาวนานขึ ้น ประกอบกับในบางปี มีน� ้ำท่วมหลาย
ครัง้ ซึง่ แตกต่างจากอดีตที่รับรู้กนั โดยทัว่ ไปว่าน� ้ำจะท่วม
ในช่วงฤดูฝน แต่บางปี เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ท�ำให้ เกิดน� ้ำท่วมขัง ชาวบ้ านในต�ำบลจองถนนได้ ตงข้
ั้ อ
สังเกตว่าที่เป็ นเช่นนัน้
ส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในพื ้นที่ ประกอบกับ
ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ท�ำให้ ชมุ ชนชายฝั่ งใน
ต�ำบลจองถนนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น

ชุมชนตะโหมด เตรียมพร้ อมลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ตังอยู
้ ด่ ้ านทิศตะวัน
ออกของเทือกเขาบรรทัด อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของลมมรสุม
ทังมรสุ
้ มตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึง
กลางเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ ม
ตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ ลมมรสุมนี ้จะมี
ผลท�ำให้ มีฝนตกมากในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม และ
เกิดฝนตกหลักในตะโหมดด้ วย โดยเฉพาะในช่วงเดือน
พฤศจิกายน มักจะมีฝนตกหนักจนเกิดน� ้ำหลากท่วมใน
ชุมชนตะโหมดเป็ นประจ�ำทุกปี ชาวตะโหมดส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�ำสวนยาง ทังในบริ
้
เวณเชิงเขาและที่ราบร
อบๆชุมชน
ด้ วยลักษณะของพืน้ ที่ชุมชนตะโหมดที่ตัง้ อยู่บริ เวณเชิง
เขาทังเทื
้ อกเขาบรรทัด และเขาหัวช้ าง ตะโหมดจึงกลาย
เป็ นพื ้นที่รองรับน� ้ำจากเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้ ตะ
โหมดต้ องเผชิญกับภัยธรรมชาติอยูเ่ ป็ นประจ�ำ โดยเฉพาะ
อุทกภัย และวาตภัย อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในตะโหมด มักจะ
เกิดขึ ้นอยูเ่ ป็ นประจ�ำในช่วงฤดูฝนของทุกปี ทังนี
้ ้เพราะที่

การวางแผนศึกษาผังชุมชนและการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ จึง
เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ง ที่ อ าจจะช่ ว ยลดความเสี่ ย งและเพิ่ ม
ศักยภาพในการรั บมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้
กับคนต�ำบลจองถนนได้
เพราะกระบวนการจัดท�ำผัง
ชุมชนนัน้ ไม่ใ ช่เพี ย งแค่ก ารจัดท� ำ แผนที่ แ ละก� ำ หนดจุด
ต่างๆ
บนแผนที่เพื่อแสดงถึงความปลอดภัยหรื อไม่
ปลอดภัยในพื ้นที่ แต่ยงั เป็ นอีกเครื่ องมือที่สามารถท�ำให้
ชุมชนได้ ตระหนักและรับรู้ ถึงรากเหง้ าของปั ญหาที่แท้ จริ ง
ของการเกิดน� ้ำท่วมในพื ้นที่ อีกทังเป็
้ นกระบวนการเปิ ด
โอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงวิสยั ทัศน์ในการรับมือกับน� ้ำ
ท่วมหรื อความแปรปรวนของสภาพอากาศแบบฉับพลัน
ภายใต้ ก ารก� ำ หนดแผนรั บมื อ กับภัย พิ บัติร่ ว มกับ หน่ว ย
งานท้ องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ น
เครื่ องมือหนึ่งที่น�ำไปสู่การออกแบบการพัฒนาที่เหมาะ
สมกับระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ
คนในพื ้นที่ด้วย

ตังชุ
้ มชนซึง่ ตังอยู
้ เ่ ชิงเขา ท�ำให้ เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันจึง
มักเกิดน� ้ำท่วมฉับพลัน ประกอบกับพื ้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม
และกลายสภาพเป็ นสวนยางจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ ระบบ
นิเวศของป่ าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ ในหน้ าแล้ งน� ้ำใน
ล�ำห้ วย ล�ำคลองแห้ งขอด แต่ในหน้ าฝนไม่มีต้นไม้ ชว่ ยดูด
ซับน� ้ำ และชะลอความแรงของน� ้ำ ชาวบ้ านในชุมชนจึง
ร่วมกันด�ำเนินการด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ ป่าและการจัดการน� ้ำมาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้ มีการพัฒนาให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพื ้นที่ มาเป็ นเวลากว่า 10 ปี แต่ก็ยงั คงพบ
ว่าปั ญหาน� ำ้ ท่วมยังคงเป็ นปั ญหาที่ยังคงเกิดขึน้ อยู่บ่อย
ครัง้ ในแต่ละปี และมีแนวโน้ มสร้ างผลกกระทบที่รุนแรงต่อ
ชาวชุมชนตะโหมด
โดยเฉพาะพื ้นที่บริ เวณที่เป็ นที่ตงั ้
ชุมชน
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ต�ำบลตะโหมดต้ องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่คอ่ ยๆ
เพิ่มความรุนแรงและความถี่มากขึ ้นทุกปี ไม่วา่ จะเป็ นลม
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พายุและน� ้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนัก ส่งผลกระทบทังบ้
้ าน
เรื อนที่อยูอ่ าศัย และพื ้นที่ท�ำการเกษตรต่างๆ ทังที
้ ่นา สวน
ยาง สวนผลไม้ มากกว่าในอดีตมาก เมื่อชุมชนต้ องเผชิญ
กับน� ้ำท่วมและสร้ างความเสียหายให้ กบั บ้ านเรื อน ชาว
บ้ านในชุมชนจึงต้ องหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยเริ่ มต้ น
จากต่างคนต่างท�ำ แต่ละบ้ านพยายามหาทางป้องกันบ้ าน
เรื อนของตัวเอง ไม่วา่ จะโดยการก่อก�ำแพงกันรอบบ้ าน
และการถมที่ดนิ เพื่อให้ บ้านสูงกว่าถนน แต่การแก้ ปัญหา
แบบต่างคนต่างท�ำกลับท�ำให้ ปัญหารุนแรงมากขึ ้น ในปี ที่
ผ่านมาความเร็วและรุนแรงของกระแสน� ้ำเพิ่มมากขึ ้น จน
น� ้ำที่ไหลผ่านเข้ ามาในเขตชุมชนแรงจนสามารถดันให้ ฝา
ท่อระบายน� ้ำเปิ ดออกได้ เลย
จากประสบการณ์ในอดีต เมื่อครัง้ เกิดภัยพิบตั ิน� ้ำท่วม
รุนแรง ชุนชนไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ อย่างเต็มที่ ท�ำได้
เพียงการช่วยเหลือกันเฉพาะหน้ า เพราะไม่ร้ ูวา่ เมื่อเกิดน� ้ำ
ท่วมแล้ วบริ เวณไหนได้ รับผลกระทบมากหรื อน้ อยแค่ไหน
และไม่ร้ ูวา่ ควรให้ ความช่วยเหลือใครก่อน จึงเป็ นจุดเริ่ ม
ต้ นของแนวความคิดการท�ำแผนผังชุมชนเพื่อใช้ รับมือกับ
สถานการณ์น� ้ำท่วมและภัยธรรมชาติที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นใน
อนาคตอย่างแน่นอน โดยการท�ำแผนที่ชมุ ชน ซึง่ บอกราย
ละเอียดบ้ านเรื อนทุกหลัง สถานที่ส�ำคัญ พื ้นที่เสี่ยงภัย
และพื ้นที่อพยพ นอกจากข้ อมูลทางกายภาพ ข้ อมูลราย
ละเอียดครัวเรื อน ทังด้
้ านสังคมเช่น คนพิการ คนชรา หรื อ
คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษในสังคมและข้ อมูล
เศรษฐกิจเช่น ทรัยพ์สนิ การประกกอบอาชีพ ก็เป็ นสิง่ ที่
จ�ำเป็ นที่จะต้ องท�ำต่อไป

ภายหลังจากการท�ำแผนผังชุมชนแล้ ว แผนการจัดการภัย
พิบตั ขิ องชุมชนเพื่อให้ ทกุ คนในชุมชนมีสว่ นร่วม จ�ำเป็ น
ต้ องสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ชุมชนเรื่ องแผนผังชุมชน พร้ อม
กับการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องโครงสร้ างบ้ านเรื อนที่จะ
ช่วยลดผลกระทบจากน� ้ำท่วม เช่น บ้ านเรื อนในอดีตที่
สร้ างแบบใต้ ถนุ สูงที่ไม่สงู มากนักเพื่อให้ น� ้ำลอดผ่านใต้ ถนุ
บ้ านไป
แต่ไม่สร้ างความเสียหายให้ กบั บ้ านเรื อนและ
ทรัพย์สนิ ซึง่ จะเป็ นการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้น
และการซักซ้ อมการอพยพ เพื่อให้ ทกุ คนในชุมชนเข้ าใจ
เส้ นทางอพยพและสามารถจัดการตนเองเมื่อเกิดภัยได้
แม้ ในขณะนี ้แผนงานชุมชนจะเพิ่มเริ่ มท�ำแผนผังชุมชนไป
เพียงบางส่วนยังไม่มีข้อมูลอย่างรอบด้ านทังชุ
้ มชน แต่ก็มี
แผนที่จะจัดท�ำให้ ครบทังชุ
้ มชน และในอนาคตคาดว่าจะ
ต้ องเตรี ยมชุมชนในพร้ อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่
อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึนเรื่ อยๆ คือซ้ อมการกู้ภยั กู้ชีพ
อพยพช่วยเหลือ
เพื่อให้ แต่ละคนรู้บทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ มากขึ ้น ทัง้ เทศบาล อปพร และหน่วยงาน
จากภายนอกอื่นๆ โดยคาดหวังว่าการท�ำผังชุมชน หรื อ
แผนผังภัยพิบตั ิจะเป็ นแผนประชาคม แผนปี หรื อแผน 3 ปี
ของเทศบาลต่อไป และเทศบาลมีเทศบัญญัติไม่ให้ มีการ
ปลูกสร้ างบ้ านกีดขวางทางน� ้ำ เพราะด้ วยลักษณะของ
พื ้นที่ที่อยูเ่ ชิงเขาชุมชนจึงต้ องเผชิญกับน� ้ำหลากท่วมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนจึงต้ องปรับตัวให้ เหมาะกับลักษณะ
ของพื น้ ที่ เ พื่ อ ลดปั ญหาและผลกระทบเมื่ อ เกิ ด ภั ย
ธรรมชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและถี่ขึ้น ดังนั้น การจัดการภัย
ธรรมชาติโดยใช้มาตรการการวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ลดความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศดังเช่นที่ บ้านเกาะมุกด์น�ำมาใช้การตั้งรับกับพายุ คลื่นลมและมรสุม หรือ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในต�ำบลจองถนนลุ่มน�้ำท่าเชียด
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดท�ำผังชุมชนและ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องน�ำเอาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาร่วม ทั้งในแง่ของ
การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวภายใต้ข้อมูลเชิงพื้นที่ องค์ความรู้ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง และที่ส�ำคัญคือ ความ
พร้อมในการปรับตัวของชุมชน เพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าแนวทางนี้เป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกให้แก่ชุมชนในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น การจะประสบผลส�ำเร็จหรือไม่นั้นยังไม่สามารถ
ตอบได้ชัดเจน
แต่จะเป็นอีกมาตราการหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นอีกระบวนการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชน ทั้งหญิง ชาย เด็ก และเยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด ป้องกัน และก�ำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยตรง
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การปรับตัว
ของชุมชนชายฝั่ง

แ

ดาวรรณ สันหลี
มูลนิธิอนั ดามัน
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พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลต�ำบลเกาะลิบงตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ชุ่มน�ำ้
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม-เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมูเ่ กาะลิบงปากน� ้ำตรัง จังหวัดตรัง มีเนื ้อที่ 230,928 ตารางกิโลเมตร
(144,330 ไร่) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหมมีเขตครอบคลุม
พื ้นที่ป่า ภูเขา ทุง่ หญ้ า โดยมีพื ้นที่ตดิ ต่อในต�ำบลใกล้ เคียง
เช่น ต�ำบลนาเกลือ ต�ำบลหาดส�ำราญ อ�ำเภอสิเกา
อ�ำเภอปะเหลียน อ�ำเภอกันตัง ประกอบด้ วยระบบนิเวศ
3 ลักษณะ คือ แม่น� ้ำ ปากแม่น� ้ำ และพื ้นที่ชายฝั่ ง ซึง่ มี
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์สงู ประกอบด้ วย ป่ า
ชายเลน แหล่งน� ้ำกร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง
และแหล่งหญ้ าทะเล สัตว์น� ้ำเศรษฐกิจ และเป็ นถิ่นที่อยู่
ของสัตว์น� ้ำใกล้ สญ
ู พันธุ์ เช่นพะยูน โลมา เต่าทะเล และยัง
มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงาม
สร้ างรายได้ แก่ผ้ ู
ประกอบการท่องเที่ยวปี ละมหาศาล จากข้ อมูลในอดีตพบ
ว่าพื ้นที่ชายฝั่ งของประเทศไทยราว 2,700 กิโลเมตรนัน้ มี
ศักยภาพกักเก็บคาร์ บอนได้ ถงึ 100 ล้ านตันต่อปี เมื่อ
เทียบกับปริ มาณ 40 ล้ านตันต่อปี ส�ำหรับพื ้นที่ป่าบก ขณะ
ที่หญ้ าทะเลและสาหร่ ายทะเลสามารถกักเก็บคาร์ บอนได้
1,130 และ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปี ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ปะการังที่พบมีความหลากหลายทางชีวภาพกว่า 200
ชนิดและแพลงก์ตอนสามารถกักเก็บก๊ าซได้ ถงึ 1,800 และ
1,500 กิโลกรัมต่อปี ตามล�ำดับ (รัตนาภรณ์, 2555) และ
จากการตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องพบว่าหญ้ า
ทะเล 1 เฮกตาร์ สามารถดูดซับคาร์ บอนได้ 330 ตันต่อปี
ซึง่ เป็ นปริ มาณเทียบเท่ากับก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดจากการ
ขับรถยนต์ระยะทาง 3,350 กิโลเมตร ประโยชน์ของหญ้ า
ทะเลในการดู ด ซั บ และกั ก เก็ บ คาร์ บ อนจึ ง เกี่ ย วข้ อง
โดยตรงกับปั ญหาโลกร้ อนซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊ าซ
เรื อนกระจกในชันบรรยากาศ
้
นักวิทยาศาสตร์ ได้ เคย
ประมาณการว่าร้ อยละ 15 ของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซต์ที่
กักเก็บไว้ ในโลกเกิ ดจากการดูดซับและกักเก็บคาร์ บอน
ของหญ้ าทะเล
(ส�ำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ, 2555) นัน่ หมายความว่ายิ่งพื ้นที่หญ้ าทะเลลด
น้ อยลงเท่ า ไหร่ ก็ จ ะเกิ ด ก๊ าซเรื อ นกระจกสะสมในชั น้
บรรยากาศมากขึน้ ท� ำ ให้ อุณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ของโลกร้ อนขึน้
อย่ า งไรก็ ต ามไทยเองก็ ก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญหาความ
เสื่อมโทรมและการท�ำลายป่ า ชายเลน แหล่งหญ้ าทะเล
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การกัดเซาะชายฝั่ งท�ำให้ ความสามารถดูดซับคาร์ บอนก็
อาจลดลงได้ บริ เวณพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลต�ำบลเกาะลิบง มี
แหล่งหญ้ าทะเลแปลงใหญ่ และมีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ โดยมีแนวหญ้ าทะเลยาว 1,900 เมตร คิดเป็ น
พื ้นที่ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร บริ เวณที่พบได้ แก่บริ เวณ
รอบหาดเจ้ าไหม และเกาะมุกด์ มีพื ้นที่หญ้ าทะเลประมาณ
7 ตารางกิโลเมตร จึงเป็ นแหล่งดูดซับคาร์ บอนที่ส�ำคัญ
มากที่สดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ
และนอกจากนันยั
้ งมี
ปะการังกระจายอยูร่ อบๆ เกาะเกือบทุกเกาะ จึงเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ รวมทังสั
้ ตว์น� ้ำเศรษฐกิจหลากหลาย
ชนิดที่สร้ างรายได้ แก่ชาวประมงในพื ้นที่ได้ แก่ ปลาอินทรี ย์
ปลาสาก ปลาทู ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากะพง ปลา
กระเบน ปลาโทง ปลาทราย ปลาหลังเขียว ปูม้า ปูดาว ปู
เสือ ปูด�ำ หมึกกระดอง หมึกหอม หอยชักตีน หอยตะเภา
หอยมุก หอยเปาฮื ้อ
ชุมชนชายฝั่ งทะเลต�ำบลเกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง ในพื ้นที่บ้านเกาะมุกด์ เกาะลิบง บ้ านมดตะนอย หมู่
ที่ 3 ประชากรกว่าครึ่งประกอบอาชีพท�ำสวนยางพารา
และอีกเกือบครึ่งประกอบอาชีพประมง มีเพียงไม่มากนัก
ที่ประกอบอาชีพค้ าขายและอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้ าง รับ
ราชการ ส�ำหรับอาชีพท�ำการประมงถือเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มที่
คนในพื ้นที่สืบทอดกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ เป็ นลักษณะ
ของการท�ำประมงขนาดเล็กใช้ เครื่ องมือประมงที่เลือกจับ
สัตว์น� ้ำเฉพาะชนิดเท่านัน้ โดยพื ้นที่ท�ำการประมงจะอยู่
ตามแนวชายฝั่ ง ไม่ไกลจากฝั่ งมากนักมีลกั ษณะการท�ำ
ประมงแบบครัวเรื อน บางครอบครัวทังสามี
้ และภรรยา จะ
ออกทะเลด้ วยกัน บางครอบครัวสามีจะออกทะเลคนเดียว
หรื อไปกับลูกชาย ส่วนภรรยาจะอยูด่ แู ลบ้ านและลูกรวม
ทังจะช่
้ วยสามีรวบรวมและจ�ำหน่ายสัตว์น� ้ำ
ดังนัน้
ครอบครัวชาวประมงจึงต้ องพึง่ พิงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเป็ นหลัก
ระบบนิเวศชายฝั่ งทะเลในปั จจุบันประสบปั ญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมซึง่ เกิด
จากหลายสาเหตุ ได้ แก่ การเพิ่มขึ ้นของประชากร การใช้
เครื่ อ งมื อ ประมงที่ ท� ำ ลายพัน ธุ์ สัต ว์ น� ำ้ วัย อ่อ นจากการ
ประมงพาณิชย์ กิจกรรมการขนส่งทางทะเล การทิ ้งขยะ
และปล่อยน� ้ำเสียลงในพื ้นที่ชายฝั่ ง ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้ล้ วน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในพื ้นที่ช่มุ น�ำ้ ซึ่งก่อ
ให้ เกิดปั ญหาที่เชื่อมโยงในระดับโลก
การหาทางยับยังความสู
้
ญเสียและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศน์ทางทะเล รวมทังรั้ กษาการสะสมของ blue
carbon เอาไว้ ให้ ยงั่ ยืน จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของชุมชนตามชายฝั่ งทะเลรวมไปถึงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากระบบนิเวศในบริ เวณดังกล่าวมีความ
ส�ำคัญต่อการสร้ างรายได้
เสริ มสร้ างความมัน่ คงทาง
อาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามชายฝั่ งให้ ดี
ขึ ้น ในทางตรงข้ าม การสูญเสียการสะสม blue carbon
ของระบบนิเวศทางทะเลและพื ้นที่ช่มุ น� ้ำบริ เวณชายฝั่ งจะ
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
มัน่ คงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนัน้ จึง
จ� ำ เป็ นต้ อ งมี ก ารจัด การระบบนิ เ วศทางทะเลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการ
สะสมของคาร์ บอนสูง (C-rich) ได้ แก่ ตามชายฝั่ งทะเล

พื ้นที่ป่าชายเลนและแนวหญ้ าทะเล โดยจะต้ องอนุรักษ์
ลดการสูญเสียและการท�ำลาย รวมทังร่้ วมกันฟื น้ ฟูและส่ง
เสริ มการใช้ อย่างยัง่ ยืน (sustainable use)
นอกจากนัน้ ยังมีปัญหาความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและ
ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึง่ ชุมชนชายฝั่ งในพื ้นที่
ต�ำบลเกาะลิบงมีความเสี่ยงจากภัยประจ� ำถิ่ นประกอบ
ด้ วย คลื่น มรสุม รุนแรงและถี่มากขึ ้น ไม่สามารถคาด
การณ์ได้ เช่นในอดีต การกัดเซาะชายฝั่ งที่รุนแรงขึ ้น ท�ำให้
บ้ านเรื อนได้ รับความเสียหาย
และไม่สามารถออกไป
ประกอบอาชีพประมงหรื อกรี ดยางพาราได้ ดินโคลนถล่ม
และท� ำให้ ประชาชนที่ อาศัยอยู่บนเกาะไม่สามารถเดิน
ทางติดต่อกับฝั่ งได้ โดยในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาเกิดภาวะฝน
ตกชุกเป็ นระยะเวลานาน ท�ำให้ ไม่สามารถกรีดยางพารา
และออกทะเลท�ำการประมง ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และ
สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื ้นที่ ยังไม่รวมถึงภัย
ทีเ่ กิดขึ ้นและอาจเกิดได้ อกี เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว
จากการที่ผ้ หู ญิงในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
ต้ องพึง่ พิงฐาน
ทรั พยากรและความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่ ง
ท� ำให้ กลุ่มผู้หญิ งยิ่งเห็นถึงความส�ำคัญของระบบนิ เวศ
ชายฝั่ งในบ้ านตัวเองมากขึ ้น เนื่องจากปั ญหาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง เสื่ อ มโทรมและการเปลี่ ย นแปลง
สภาพอากาศในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพ
ทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย
ปั จจุบันผู้หญิ งในพื น้ ที่ ได้ เข้ ามาร่ วมในกิ จกรรมอนุรักษ์
ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น รวมทัง้
การรวมกลุ่มกันเพื่อหาอาชีพเสริ มซึ่งเป็ นอาชีพทางเลือก
ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของตัวเองมากที่สดุ เพื่อเป็ นช่อง
ทางในการสร้ างรายได้
ท่ามกลางสภาพอากาศที่
แปรปรวน ควบคูก่ บั การเข้ ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์
ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในชุมชนของตัว
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เอง นอกจากนันยั
้ งมีการรวมกลุม่ กันเป็ นครื อข่ายระดับ
จังหวัด ในนาม “เครื อข่ายสตรี ประมงพื ้นบ้ าน จังหวัดตรัง”
และในระดับภาค
โดยได้ มีการจดทะเบียนในนาม
“สมาคมสตรี ประมงพื ้นบ้ านภาคใต้ ” โดยร่วมกับกลุม่ สตรี
ประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่อื่นอีก ประมาณ 12 จังหวัด เพื่อ
สร้ างพลังในการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมาย
เพื่อแก้ ปัญหาจากการก�ำหนดนโยบายที่กระทบต่อวิถีชีวิต
และทรัพยากรซึง่ เป็ นที่ท�ำกินของชาวประมง เป็ นการแก้
ปั ญหาในระยะยาวที่จะช่วยให้ เรามีความมัน่ คงด้ านราย
ได้ ที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
จากสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นส่งผลให้ ครอบครัวชาวประมง
ทังหญิ
้ งและชายเริ่ มมีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด ทังใน
้
การเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม โดยพื ้นที่เป้าหมาย มีการรวม
กลุม่ ขององค์กรชุมชนทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับเครื อข่าย
เพื่อร่ วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและมีศกั ยภาพในการ
ดูแลรักษาทะเลตรังได้ เป็ นอย่างดี จนท�ำให้ พื ้นที่ป่าชาย
เลนเพิ่มขึ ้น และเรื ออวนรุนซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ท�ำลายพันธุ์
สัตว์น� ้ำวัยอ่อนลดลง โดยมีการรวมกลุม่ เครื อข่ายที่เรี ยก
ว่า “ชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจราษฎรอาสาเฝ้าระวังทาง
ทะเล (ฉก.)” ในการเฝ้าระวังรักษาทะเล มีการก�ำหนด
กติ ก าการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้ อม ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนและได้ มีการตรา
ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนต�ำบล ว่าด้ วยการอนุรักษ์
พะยูน ในปี พ.ศ.2553 โดยชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจราษฎร
อาสาเฝ้าระวังทางทะเล (ฉก.) ออกตรวจตราเฝ้าระวังการ
ลักลอบใช้ เครื่ องมือประมงที่ท�ำลายพันธุ์สตั ว์น�ำ้ วัยอ่อน
เช่น เรื ออวนลาก อวนรุน เบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน
การลักลอบตัดไม้ ในป่ าชายเลน และการท�ำลายระบบ
นิเวศหญ้ าทะเล โดยมีการจัดท�ำแผนการออกตรวจตรา
เฝ้าระวัง ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งที่ 6 เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมูเ่ กาะลิบง ศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำผิดทางทะเล (ใบไม้
เขียว) และกองบังคับการต�ำรวจภูธรตรังจังหวัดตรัง เพื่อ
ให้ เกิดการบังคับใช้ กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายประมง และ พรบ.บริ หารจัดการทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝั่ ง ประกาศกระทรวงและสหกรณ์ ประกาศ
จังหวัด และข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนต�ำบลเกาะลิ
บงว่าด้ วยการอนุรักษ์ พะยูน พ.ศ.2553 ที่เน้ นให้ ให้ ชมุ ชน
ร่วมกันก�ำหนด กฎ กติกา ควบคุมเครื่ องมือและกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ช่มุ น� ้ำที่มีความส�ำคัญในการช่วยดูด
ซับคาร์ บอน
บทบาทในการเข้ ามามีส่วนร่ วมของผู้หญิงในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเริ่ มชัดเจนขึ ้น ซึง่ ในอดีต
เราสามารถมองเห็นบทบาทหน้ าที่ระหว่างหญิงและชาย
ได้ อย่างชัดเจน
ผู้หญิงเป็ นเพียงแค่ผ้ ชู ว่ ยเตรี ยมการ
ประชุม จัดเตรี ยมสถานที่ จดบันทึกการประชุม และท�ำ
อาหารเท่านัน้ แต่ปัจจุบนั พบว่าผู้หญิงได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมต่างๆ มากขึ ้น
และเมื่ อ เที ย บสัด ส่ ว นระหว่ า งหญิ ง ชายในการจัด เวที
ประชุมแต่ละครัง้ จะพบว่าส่วนใหญ่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเป็ น
ผู้หญิง นัน่ แสดงให้ เห็นว่าผู้หญิงเริ่ มให้ ความสนใจกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ค้ มุ ครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งและสิง่ รอบตัวมากขึ ้น และเมื่อมองผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ก็พบว่าผู้หญิงมีความรับผิดชอบในหน้ าที่
ของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ชาย ซึง่ ถือเป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ ได้ รับ
การยอมรับจากสังคมว่าผู้หญิงก็มีความสามารถ และเป็ น
พลัง ส� ำ คัญ ในการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อม
ทังในระดั
้
บชุมชนและระดับเครื อข่าย
นอกจากนั น้ การเชื่ อ มร้ อยเครื อข่ า ยยั ง ช่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้หญิงในด้ านต่างๆ ช่วยให้ ผ้ หู ญิง กล้ าคิด
และกล้ าแสดงออกมากขึ ้น
เอกสารอ้ างอิง
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์. 2555. คาร์ บอนสีน� ้ำเงิน:
ขุมทรัพย์ใหม่ที่นา่ จับตา. เข้ าถึงได้ ที่ http://www.measwatch.org/writing/3600 [30/10/2555].
ส�ำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ.
2555.
บทบาทของระบบนิเวศน์ทางทะเลต่อการบรรเทาปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. เข้ าถึงได้ ที่ http://
www.measwatch.org/writing/3600 [30/10/2555].

ธนาคารปูม้า: สร้างความ
มั่นคงงานอาชีพรับมือโลกร้อน
การประมงชุมชนชายฝั่ง : ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ท่า มกลางการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศส่ง ผลกระ
ทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อชุมชนชายฝั่ ง ทังนี
้ ้จากมุม
มองของชาวประมงพื ้นบ้ าน ผลกระทบและความเสี่ยง
ด้ านการประกอบอาชีพการประมงถูกหยิบยกจัดว่าเป็ น
ประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็ นล�ำดับสูงสุด ด้ วยวิถีชีวิต การมี
อยู่ มีกินและการท�ำมาหากินของชาวประมงพื ้นบ้ านพึง่ พิง
โดยตรงกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ ง
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนร่ วมกับชุมชนชาวประมงพื ้น
บ้ านประเมินความเสี่ยงในต�ำบลไม้ รูด อ�ำเภอคลองใหญ่,
ต�ำบลแหลมกลัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด รวมทังที
้ ่
ต�ำบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี ในการส�ำรวจและพูดคุยแลก
เปลี่ยนกับกลุม่ ชาวประมงพื ้นบ้ านพบว่า ต่างมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่าในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมานี ้ พวกเขา
สังเกตเห็นว่าทิศทางของกระแสลมเปลี่ยนแปลงไป มรสุม
ที่เกิดขึ ้นไม่เป็ นไปตามช่วงเวลาเดิมตามฤดูกาล ท�ำให้ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ อย่างที่พวกเขาเคยมีภมู ิร้ ู และเอา
มาใช้ ก�ำหนดการออกท�ำการประมงอย่างที่เคยยึดถือสืบ
ต่อกันมาไม่ได้ ลักษณะมรสุมมีความรุนแรงและถี่มากขึ ้น
กระแสน� ้ำไหลในทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิม ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล และเมื่อยามฝนตกกลับมีความรุนแรงมาก
ขึ ้น ความสูงของระดับน� ้ำเพิ่มมากขึ ้น โดยสังเกตพบว่ามี
น� ำ้ ท่วมสะพานหรื อระดับพืน้ บ้ านซึ่งไม่เคยท่วมมาก่อน

น� ้ำทะเลเพิ่มสูงขึ ้นระหว่าง 10-20 เซนติเมตร น� ้ำทะเลอุน่
ขึ ้นคาดว่าน่าจะเป็ นเพราะน� ้ำทะเลมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้น และ
ลักษณะคลื่นที่มีความสูงมากขึ ้น พื ้นที่ในบริ เวณชายฝั่ ง
ถูกน� ้ำท่วมและถูกกัดเซาะมากขึ ้น การสูญเสียที่ดนิ อัน
เนื่องจากระดับน� ้ำทะเลมีเพิ่มขึ ้น
แม้ นจะยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ชาวประมงได้
ให้ ข้อมูลว่ามีสตั ว์น� ้ำบางชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อน และ
ขณะเดียวกันสัตว์น� ้ำบางชนิดก็ลดน้ อยลง การที่พบสัตว์
บางชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็ นเรื่ องที่พวกเขาไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชดั
แต่กรณีสตั ว์น� ้ำน้ อยลงนันชาวประมงให้
้
ความเห็นว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ยัง
เกิดจากการใช้ เครื่ องมือที่ไม่เหมาะสมมีลกั ษณะท�ำลาย
ล้ าง อวนรุน อวนลากของชาวประมงพานิชย์ที่เข้ ามาท�ำ
ประมงในบริ เวณ 3,000 เมตรที่เป็ นเขตอนุรักษ์ รวมทังพบ
้
ว่ามีการเพิ่มขึ ้นของเครื่ องมือประมงชายฝั่ งด้ วย ซึง่ ส่งผล
ให้ ปริ มาณสัตว์น� ้ำที่จบั ได้ ลดน้ อยลง แต่กลับพบว่าต้ นทุน
ในการท�ำประมงพื ้นบ้ านกลับสูงขึ ้น และต้ องใช้ เวลาใน
การท�ำประมงเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ ปริ มาณสัตว์น� ้ำที่ค้ มุ กับการ
ลงทุน และเพื่อความอยูร่ อดในการท�ำมาหากินและการมี
ชีวิตอยู่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
การลดลงของทังชนิ
้ ด
และปริ มาณสัตว์น�ำ้ จากการใช้ เครื่ องมือท�ำการประมงที่
ไม่เหมาะสมและมีลกั ษณะท�ำลายล้ าง ยิ่งท�ำให้ การงาน
อาชีพชุมชนชายฝั่ งที่เสี่ยงอยูแ่ ล้ วมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ ้น
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การพัฒนาอาชีพชุมชนชายฝัง่ รับมือโลกร้อน

ปูม้า ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Blue swimming crab เป็ นสัตว์
น� ้ำที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่ ง แหล่ง
ที่อยู่อาศัยของปูม้าแพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไปในทะเลเขตร้ อน
โดยเฉพาะปากแม่น� ้ำและชายฝั่ ง ส�ำหรับประเทศไทย
ปูม้าพบเห็นมากทัง้ ชายฝั่ งอันดามันและอ่าวไทยรวมทัง้
ในบริ เวณอ่าวตราด ปูม้าเป็ นสัตว์น� ้ำที่มีรสชาติอร่อย เป็ น
ที่นิยมในหมูค่ นที่ชื่นชอบบริ โภคอาหารทะเล เนื ้อปูที่แน่น
และมีรสหวานแสดงให้ เห็นถึงความสดและสมบูรณ์ ของ
ปูม้า ปูม้าที่มีคณ
ุ ภาพดีสว่ นใหญ่จบั โดยชาวประมงพื ้น
บ้ านที่ใช้ อวนจับ การจับปูโดยใช้ ตาอวนขนาดประมาณไม่
ต�่ำกว่า 4 นิ ้วจะจับได้ ปทู ี่มีขนาดใหญ่
ในพื ้นที่ที่มลู นิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนท�ำงาน ปูม้าจัด
เป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญชนิดหนึ่งในการท�ำมา
หากินของชาวประมงพื ้นบ้ านและเป็ นที่มาของรายได้ หลัก
ของชาวประมงในต�ำบลแหลมกลัดและต�ำบลไม้ รูด ราย
ได้ จากการขายปูม้าท�ำให้ ชมุ ชนสามารถเลี ้ยงดูครอบครัว
และพัฒนาความเป็ นชุมชนชายฝั่ ง สืบสานวัฒนธรรม
สร้ างความมัน่ คงในเศรษฐกิจฐานราก การสร้ างความ
มัน่ คงทางอาหารของทังชาวบ้
้
านเองและผู้คนในสังคม
ปูม้ามีชุกชุมและเป็ นแหล่งรายได้ ส�ำคัญของชาวประมง
ที่นี่ แต่ชมุ ชนชายฝั่ งก็ต้องเผชิญกับปั ญหาการจับปูม้าที่
มากเกินไปจนท�ำให้ พบว่าปริ มาณลดน้ อยลง ดังนันการ
้
ออกท�ำการประมงปูม้าในบางครัง้ จึงไม่ค้ มุ กับการลงทุน
ท�ำให้ บางรายต้ องเลิกประกอบอาชีพไป
และออกไป
ท�ำงานนอกชุมชน นอกจากนี ้การที่ปมู ้ าเป็ นสัตว์น� ้ำที่นิยม
บริ โภคกันในประเทศ จึงมีการน�ำมาแปรรูปบรรจุกระป๋ อง
และแปรรูปแช่แข็งเพื่อการส่งออก เมื่อความต้ องการของ
ตลาดเปิ ดกว้ างขึ ้นจึงพบปั ญหาการจับปูม้าโดยไม่ค�ำนึง
ถึงขนาด มีการจับปูม้าที่ยงั โตไม่เต็มที่มาท�ำการแปรรูป
แกะเนื ้อส่งเข้ าโรงงานแปรรูป
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการจับปูม้าตามปริ มาณที่ตลาด
ต้ องการจึงได้ มีการพัฒนาเครื่ องมือใหม่ คือ “ลอบปูพบั ได้ ”
มาใช้ ในการท�ำประมงแต่ขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการก�ำหนดจ�ำนวนเครื่ องมือการท�ำประมง ซึง่ พบว่ามี
ชาวประมงชายฝั่ งบางครอบครัว และเรื อประมงพาณิชย์
ที่ท�ำประมงปูม้าได้ เพิ่มจ�ำนวนลอบปูพบั ได้ ท�ำการจับปูม้า
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เรื อบางล�ำบรรทุกอวนปูพบั ได้ ส�ำหรับปูม้าจ�ำนวนมากถึง
2,000 ลูก และเป็ นอวนขนาดตาถี่ในการจับปูม้าเพื่อให้ ได้
ทังขนาดใหญ่
้
และขนาดเล็กในปริ มาณมาก ส่งผลท�ำให้
มีการน�ำทรัพยากรปูม้าขนาดเล็กขึน้ มาใช้ ประโยชน์ เป็ น
จ�ำนวนมาก นอกจากนี ้ยังมีการจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
ในปริ มาณมากด้ วยเช่นกัน
ส่งผลให้ ประชากรปูม้าใน
ทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ วา่ ลักษณะการท�ำปูม้า
ปั จจุบนั เป็ นการจับที่เกินก�ำลังการผลิตของทะเล (carrying capacity) ด้ วยมีการจับปูม้าขนาดเล็กก่อนถึงขนาด
เจริ ญพันธุ์ขึ ้นมาใช้ ประโยชน์เป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ ปมู ้ าที่
จะเติบโตเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์มีจ�ำนวนลดลงเป็ นอันมาก
จากการร่ วมกันประเมินความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับชาวบ้ านในต� ำบล
ไม้ รูดและต�ำบลแหลมกลัด จังหวัดตราด เพื่อก�ำหนด
แนวทางการท� ำ งานการตัง้ รั บ ปรั บ ตัว เพื่ อ รั บ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงของชุนชายฝั่ งต่างเห็นว่าการขยายฐานงาน
อาชีพของชาวประมงเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ เป็ นการลดความ
เสี่ยงในการประกอบอาชีพ
และสร้ างรายได้ จากการ
อาศัย ความอุด มสมบูร ณ์ ข องธรรมชาติ ท รั พ ยากรทะเล
และชายฝั่ ง นอกจากนี ้การพัฒนาและสร้ างอาชีพทาง
เลือกอื่นๆ ให้ กบั สมาชิกในชุมชนชายฝั่ ง เป็ นอีกแนวทาง
ที่จ�ำเป็ นทังเพื
้ ่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้ กบั คนในชุมชน
การส่งเสริ มและการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ กบั ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ งก็ถือว่าเป็ นแนวทางที่ได้ ก�ำหนดร่ วมกับ
ชุม ชนที่ มี ค วามส� ำ คัญ เพื่ อ คื น ความอุด มสมบูร ณ์ ใ ห้ กับ
ทรั พยากรธรรมชาติโดยมี เป้าหมายไม่เพี ยงสร้ างความ
มัน่ คงในงานอาชีพ การมีรายได้ หากเป็ นการลดปั ญหา
ความเสื่อมโทรม คืนความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ให้ ท�ำหน้ าที่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของสัตว์น� ้ำวัยอ่อน
รวมทังท�
้ ำหน้ าที่ตามธรรมชาติใน
การดูดซับคาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์จากการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และ
ป้องกันการท�ำลายป่ าชายเลน หญ้ าทะเล ปะการัง

“ธนาคารปูม้าชุมชน” ในต�ำบลไม้รูด
และต�ำบลแหลมกลัด

มาบ้ างแล้ วโดยได้ รับการส่งเสริ มจากกรมประมง แต่พบว่า
ไม่สามารถด�ำเนินการต่อเนื่องให้ เป็ นวิถีปกติได้ ทางมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเริ่ มจากการทบทวนบทเรี ยนที่
ผ่านมาทังปั
้ ญหาและอุปสรรค เพื่อน�ำมาใช้ ส�ำหรับพัฒนา
ระบบการส่ ง เสริ ม ธนาคารปูม้ า รู ป แบบใหม่ ที่ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับการขยายฐานการเรี ยนรู้ลงสูช่ าวประมงโดยตรง
ในแต่ละหมูบ่ ้ าน และสร้ างเวทีการเรี ยนรู้ให้ กบั ภรรยาชาว
ประมงเองและประมงผู้หญิงในชุมชน ด้ วยพบว่าเธอเหล่า
นี ้มีโอกาสเข้ าถึงการเรี ยนรู้โดยตรงได้ น้อย ทังที
้ ่พวกเธอมี
บทบาทส�ำคัญในครอบครัวชาวประมง ทังในฐานะผู
้
้ ร่วม
ออกท�ำประมงกับสามีและหนุนเสริ มการท�ำอาชีพประมง
โดยเฉพาะด้ านการตลาด
กระบวนการเรี ยนรู้และแลกเปลีย่ นได้ น�ำมาซึง่ การปรับปรุง
เทคนิควิธีการเพาะฟั กปูม้า และขยายงานการส่งเสริมให้
ครอบคุมในทุกหมู่บ้านโดยเชิญนักวิชาการที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์การส่งเสริมปูม้ามาให้ ความรู้กบั ชุมชน และ
ที่สำ� คัญคือการร่วมปรึกษากับชาวประมงชุมชนในการรวม
กลุม่ ด�ำเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้ อง และโดยการมีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนซึง่ ในแต่ละพื ้นทีม่ รี ูปแบบต่างต่างกันไป
ช่วงเวลาปี เศษนับแต่เริ่ มโครงการเสริ มสร้ างความสามารถ
ในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศในพื ้นที่ชายฝั่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิฯ ได้
ร่ วมก่อตัง้ และสนับสนุนการท�ำธนาคารปูม้าร่ วมกับชาว
ประมง และได้ ประสานความร่วมมือกับองค์กรบริ หาร
ส่วนท้ องถิ่นและท้ องที่เข้ าด�ำเนินกิจกรรมฟื น้ ฟูทรัพยากร
ปูม้าให้ กบั ท้ องทะเล ด้ วยวิธีการง่ายๆ ภายใต้ กิจกรรม
“ธนาคารปูชมุ ชน” ซึง่ แต่ละพื ้นที่จะมีรายละเอียดของข้ อ
ตกลงระหว่างสมาชิกชุมชนแตกต่างกันไปแล้ วแต่ชมุ ชนจะ
เป็ นผู้ก�ำหนด แต่มีหลักการร่วมคือ คณะกรรมการชุมชน
จะรั บ บริ จ าคปูม้ า ไข่ น อกกระดองที่ ติ ด มากับ อวนหรื อ
เครื่ องมือประมงอื่นๆ ของสมาชิกชุมชน ซึง่ เน้ นรับบริ จาค
ปูที่มีไข่สีด�ำคล� ้ำเกาะติดบริ เวณส่วนท้ อง และสามารถมอง
เห็นได้ ชดั เจน เพราะน�ำมาเพาะฟั กในถังที่ตดิ ตังเครื
้ ่ อง
ออกซิเจนช่วยเพิ่มปริ มาณอากาศ จะใช้ เวลาในการเพาะ
ฟั กเพียงคืนเดียว จากนันสามารถน�
้
ำลูกปูจากการเพาะฟั ก
ปล่อยกลับสูท่ ะเลได้

ธนาคารปูม้าในทังสองต�
้
ำบลเป็ นกิจกรรมที่ชุมชนเคยท�ำ
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แม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อนประมาณ
250,000 ถึง 2,000,000 ล้านตัวต่อครั้ง ขึ้น
อยู่กับน�้ำหนักของไข่ที่แม่ปูแต่ละตัวมีอยู่ จากการ
ศึกษาของนักวิชาการ

ธนาคารปูม้ากับการสร้างความมั่นคง
ฐานอาชีพ

จากการใช้ คณิตศาสตร์ งา่ ยๆ ค�ำนวณผลประโยชน์ที่จะ
ได้ รับจากธนาคารปูที่มีระบบการบันทึกข้ อมูลจ�ำนวนและ
ขนาดแม่ปูที่ได้ รับบริ จาคพบว่าในรอบหนึ่งปี ตังแต่
้ เดือน
มกราคมถึงสิ ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ในทังสองต�
้
ำบล
มีการบริ จาคปูมากกว่า 5,000 ตัว เมื่อค�ำนวณอัตราการ
รอดของลูกปูที่ถกู ปล่อยลงทะเลอยูท่ ี่ร้อยละ 0.1 เราก็จะ
ได้ ปริ มาณปูในทะเลเพิ่มขึ ้นอีก ประมาณ 250 - 2,000
ตัวต่อแม่ปู 1 ตัว ถ้ าธนาคารปู เพาะในสองต�ำบลนี ้ที่ได้
ปล่อยลูกปูจากแม่ปไู ข่นอกกระดอง 5,000 ตัวในรอบ
เกือบหนึง่ ปี ที่ผา่ นมาจากการท�ำจุดรับแม่ปใู นหมู่ 1 6 4
ในต�ำบลไม้ รูด และในหมู่ ที่ 1 2 5 10 ในต�ำบลแหลมกลัด
ซึง่ ทังสองหมู
้
บ่ ้ านนี ้เป็ นพื ้นที่ตดิ ต่อกัน จะพบว่าธนาคาร
ปูที่ท�ำกัน สามารถเพิ่มประชากรปูให้ กบั ท้ องทะเลได้ ปี
ละ 1,250,000 - 10,000,000 ตัว และถ้ าค�ำนวณการเพิ่ม
โอกาสให้ กบั ชาวประมงพบว่าที่ผ่านมาชาวประมงที่นี่ได้
ร่ วมกันสร้ างหลักประกันให้ กบั งานอาชีพตัวเองในการท�ำ
ประมงจับปูม้าเพื่อขาย หากคิดง่ายๆ อยูท่ ี่ 6 ตัว ต่อ 1
กิโลกรัม และกิโลกรัมละ 200 บาท ชาวประมงมีโอกาส
เพิ่มรายได้ จากปูม้าที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ประมาณ 41-333 ล้ าน
บาท ในเฉพาะรอบปี 2555 ซึง่ พบว่าได้ ก่อประโยชน์ให้ กบั
ธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงปูม้าอย่างมหาศาล
การค� ำ นวนที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น เป็ นการค� ำ นวนจากฐาน
ตัวเลขขันต�
้ ่ำ แต่ยงั สามารถเห็นผลประโยชน์จากธนาคาร
ปูหนึง่ แห่งได้ อย่างมากมายมหาศาล การค�ำนวนนี ้ไม่
รวมถึงตัวเลขการออกไข่ในระหว่างปี ของลูกปูแต่ละตัวที่
ถูกปล่อยไป และค�ำนวนอัตราการรอดของลูกปูเพียงแค่
ร้ อยละ 1 เท่านันยั
้ งไม่นบั การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ของชาว
ประมงและธุรกิจประมงต่อเนื่อง ตลอดจนการเพิ่มพูน
อาหารทะเลที่มีคุณภาพให้ กับครอบครัวชาวประมงและ
กับสังคมไทย
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การจัดการทรัพยากรบนฐานนิเวศอ่าวตราด

ขณะนี ท้ ัง้ สองต� ำ บลก� ำ ลัง พัฒ นากิ จ กรรมต่อ เนื่ อ งจาก
การท�ำธนาคารปูคือ “การจัดท�ำเขตอนุรักษ์ ” เพื่ออนุรักษ์
ป่ าชายเลนและอนุรักษ์ สตั ว์น� ้ำวัยอ่อน รวมทังก�
้ ำลังร่วม
กันรณรงค์ก�ำหนดมาตรการการใช้ อวนตาห่างจับปู การ
ก�ำหนดมาตรการปริ มาณเครื่ องมือประมง การขยายตา
อวน “ลอบปูพบั ได้ ” ไม่ให้ จบั ปูขนาดเล็กโดยการเพิ่มช่อง
ตาลอบให้ มีขนาดไม่ต�่ำกว่าอวนปูที่ชาวประมงพืน้ บ้ าน
ใช้ กนั อยู่ และลดการลงแรงประมงของเรื อ “ลอบปูพบั ได้ ”
โดยการจ� ำกัดจ� ำนวนลอบในแต่ละเที่ ยวการท� ำประมง
เพื่อไม่ให้ เกิดการการท�ำประมงที่เกินศักยภาพการผลิต
ของทะเล ที่ส�ำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของชาวประมง
หญิง ชาย เยาวชนในการมีสว่ นร่วมในการจัดการประมง
และพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งโดยความร่ วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ และขณะนี ้
พบว่าองค์กรบริ หารส่วนท้ องถิ่นที่ต�ำบลแหลมกลัด กรม
ประมงและกรมทรั พยากรทะเลและชายฝั่ งได้ จัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนโครงการที่ชาวบ้ านและโครงการฯ จัด
ท�ำขึ ้นอย่างมีนยั ยะส�ำคัญ และได้ มีการปรึกษาหารื อร่วม
กันอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางท�ำงานการจัดการทรัพยากร
บนฐานนิเวศอ่าวตราดต่อไป

การจัดการทรัพยากร
เชิงภูมินิเวศ
ดาวรรณ สันหลี
มูลนิธิอนั ดามัน

การบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชน
บ้านน�ำ้ ราบ
“ท่ าขยง” หรื อ “ท่ ากะหยง” เป็ นชื่อเรี ยกของ
หย่ อมบ้ านของบ้ านน�ำ้ ราบ หมู่ท่ ี 4 ต�ำบล
บางสัก อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรั ง ซึง่ ตังอยู
้ ่
ทางทิศตะวันตกของหมูบ่ ้ าน
เป็ นจุดที่ชาว
ประมงกว่า 60 ครัวเรื อน ใช้ เป็ นท่าเรื อส�ำหรับ
ชาวประมงขนาดเล็ก ด้ วยลักษณะภูมิประเทศ
ที่อยูต่ ดิ กับล�ำคลอง ทอดยาวไปตามแนวป่ า
ชายเลนผืนใหญ่ ก่อนจะออกสูท่ ะเลบริ เวณอ่าว
หน้ าเกาะมุกด์ ปั จจุบนั ป่ าผืนนี ้ มีความอุดม
สมบูรณ์เป็ นอย่างมาก และสัตว์น� ้ำหลากหลาย
ชนิดทังกุ
้ ้ ง หอย ปู ปลา มีความชุกชุมกว่าอดีต
อย่างเห็นได้ ชดั
เป็ นผลมาจากการบริ หาร
จัดการของกลุม่ ออมทรัพย์ประมงพื ้นบ้ าน บ้ าน
น�ำ้ ราบที่ร่วมกันบริ หารจัดการป่ าชายเลนและ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เชิ ง ภูมิ นิ เ วศ
อย่างต่อเนื่อง
ย้ อนกลั บ ไปในยุ ค ที่ มี ก ารเปิ ดสั ม ปทานแก่
นายทุ น เพื่ อ ตั ด ไม้ เผาถ่ า นในเชิ ง พาณิ ช ย์
บริ เวณพื ้นที่ป่าชายเลนกว่า 3,000 ไร่ ในพื ้นที่
ท่ากะหยง ท�ำให้ ป่าชายเลนผืนนี ้อยูใ่ นสภาพ
เสื่อมโทรม สัตว์น� ้ำที่เคยชุกชุมกลับลดน้ อยลง
เนื่ อ งจากขาดแหล่ ง อนุ บ าลสัต ว์ น� ำ้ วัย อ่ อ น
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นอกจากนันการลั
้
กลอบใช้ เครื่ องมือประมง ที่ท�ำลาย
พันธุ์สตั ว์น� ้ำยังคงทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ เป็ น
เครื่ องมือ ประมงอวนรุน ระเบิด และยาเบื่อ เกิดจาก
คนในพื ้นที่และคนนอกพื ้นที่ ส่งผลให้ กุ้ง หอย ปู ปลา ที่
เคยมีชกุ ชุมกลับลดน้ อยลง รายได้ ของชาวประมงขนาด
เล็ก ก็พลอยลดลงไปด้ วย จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความขัด
แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ม ชาวประมงที่ ต้ อ งการปกปั ก ษ์ รั ก ษา
ทรัพยากร หรื อที่ใครๆ เรี ยกว่า “นักอนุรักษ์ ” กับกลุม่ คนที่
ใช้ เครื่ องมือท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำ
ปี พ.ศ.2534 แกนน�ำชาวบ้ านซึง่ เป็ นกลุม่ ชาวประมงใน
พื ้นที่ ได้ ร่วมกับชมรมชาวประมงพื ้นบ้ าน จังหวัดตรังและ
นักพัฒนาเอกชน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการใช้ เครื่ อ งมื อ ประมงผิ ด
กฎหมายและท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำ ท�ำให้ คนในพื ้นที่บาง
ส่วนยุตกิ ารใช้ เครื่ องมือประมงที่ท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำ แต่ก็
ยังมีคนนอกพื ้นที่ที่ยงั คงเข้ ามาลักลอบท�ำประมงอวนรุ น
บริ เวณล�ำคลองบ้ านน� ้ำราบ ด้ วยเพราะมูลค่าของสัตว์น� ้ำ
ที่จบั ได้ แต่ละครัง้ มีจ�ำนวนมหาศาล จึงเป็ นสาเหตุให้ เกิด
การปะทะกันระหว่างแกนน�ำที่เป็ นนักอนุรักษ์ กบั เรื ออวน
รุน แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้ รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต ท�ำให้
เรื ออวนรุน ยุตกิ ารท�ำประมงไปสักระยะหนึง่ แต่ก็ยงั คง
ลักลอบเข้ ามาท�ำประมงอยู่เสมอและเป็ นที่น่าสังเกตว่า
หน่วยงานภาครัฐยังไม่คอ่ ยมีบทบาทมากนักในช่วงนี ้
ปี พ.ศ. 2540 ได้ มีการรวมกลุม่ กันจัดตังกลุ
้ ม่ ออมทรัพย์
ประมงพื ้นบ้ านบ้ านน� ้ำราบขึ ้น โดยได้ รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม
หรื อ
กองทุน SIF ท�ำให้ เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยน มีการ
ประชุมประจ�ำเดือน เพื่อพูดคุยในเรื่ องสภาพปั ญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น� ้ำ และการเปิ ดให้ สมาชิกกู้
ยืมเงินไปซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ประมงในราคายุตธิ รรม และ
ประสานงานกับกองบังคับการต�ำรวจภูธร จังหวัดตรัง ใน
การออกร่วมปฏิบตั กิ ารตรวจตรา เฝ้าระวังการลักลอบใช้
เครื่ องมือประมงผิดกฎหมายและท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำใน
พื ้นที่ จนกระทัง่ เครื่ องมืออวนรุน ระเบิด และยาเบื่อ เริ่ ม
หมดไปจากพื ้นที่
ปลายปี พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ธรณีพิบตั ิภยั สึนามิ ท�ำให้
เกิดการสูญเสียทังชี
้ วิตและทรัพย์สนิ ในพื ้นที่ 6 จังหวัด
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ชายฝั่ งทะเลอันดามัน ซึง่ บ้ านน� ้ำราบ ก็เป็ นอีกพื ้นที่หนึง่ ที่
ได้ รับความเสียหายจากกระแสน� ้ำที่พดั พาเรื อ เครื่ องมือ
ประมง และมีผ้ เู สียชีวิต 1 ราย จากการออกไปท�ำประมง
กลางทะเล สิง่ หนึง่ ที่คนในชุมชนได้ รับรู้ร่วมกันคือการ
เห็นถึงคุณค่าและความส�ำคัญของป่ าชายเลน ที่ชว่ ย
ปกป้องชุมชน ให้ รอดพ้ นจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิ จึงเป็ นที่มา
ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าชายเลนผืนนี ้ให้ รอดพ้ นจาก
การลักลอบตัดไม้ ของนายทุนที่แม้ ว่าจะประกาศยกเลิก
สัมปทานไปแล้ ว แต่ก็ยงั มีการลักลอบตัดไม้ ท�ำลายป่ า
อย่างต่อเนื่อง
นายหลงเฝี ยะ บางสัก ประธานกลุม่ ออมทรัพย์ประมง
พื ้นบ้ าน บ้ านน� ้ำราบ กล่าวว่า เส้ นทางการต่อสู้ของกลุม่
อนุรักษ์ ไม่ได้ โรยด้ วยกลีบกุหลาบ
เพราะการท�ำงาน
อนุรักษ์ นัน้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ต้องเผชิญหน้ ากับความขัด
แย้ ง ทังระหว่
้
างชาวประมงที่ท�ำเครื่ องมือประมงต่างกัน
กลุม่ นายทุน รวมทังหน่
้ วยงานของภาครัฐ โดยในช่วงที
เริ่ มมีการจัดตังกลุ
้ ม่ อนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชนบ้ านน� ้ำราบ
นัน้ หน่วยงานภาครัฐยังไม่เชื่อมัน่ ว่าชุมชนจะสามารถ

บริ หารจัดการป่ าชายเลนได้ จึงเกิดเวทีประชุมหารื อเพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งแนวทางการบริ ห าร
จัดการป่ าชายเลนโดยชุมชน มีสว่ นร่วมขึ ้นหลายครัง้ แต่
สิ่ ง ที่ พิ สูจ น์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานรั ฐ เกิ ด การยอมรั บ การบริ ห าร
จัดการป่ าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชนบ้ าน
น� ำ้ ราบนั น้ คื อ ระบบบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม ที่ มี ค วาม
ชัดเจน ตลอดจนความตังใจจริ
้
งของคนในกลุม่ ที่อยาก
ปกป้องผืนป่ าชายเลนเอาไว้ น�ำมาซึง่ การออกลาดตระเวน
เฝ้าระวัง และแจ้ งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ ของนายทุนใน
พื ้นที่และคนภายนอก ท�ำให้ เกิดการจับกุมอย่างต่อเนื่อง
ได้ แสดงให้ เห็นว่า หากไม่มีคนในพื ้นที่ โดยเฉพาะกลุม่
อนุรักษ์ ที่มีอยูใ่ นชุมชนช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา
ล�ำพังแค่
หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ ายเดียวไม่สามารถดูแลรักษาผืน
ป่ าทังหมดไว้
้
ได้
จนกระทัง่ ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2548 ได้ มีการจัดตัง้
กลุ่มป่ าชายเลนชุมชนบ้ านน�ำ้ ราบขึน้ อย่างเป็ นทางการ
รวมทังมี
้ การจัดตังคณะกรรมการป่
้
าชายเลนชุมชน พร้ อม
ก�ำหนด กฎ กติกา การใช้ ไม้ ในป่ าชายเลนไว้ อย่างชัดเจน
เพื่อให้ คนทังในและนอกชุ
้
มชนได้ ร่วมกันปฏิบตั ิ และทาง
สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 40 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ให้ การยอมรับในกลไก การบริ หาร
จัดการของกลุม่ อนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชนบ้ านน� ้ำราบมาก
ขึ ้น โดยมีการแบ่งพื ้นที่และก�ำหนดกฎระเบียบการบริ หาร
จัดการโดยชุมชนดังนี ้
(1) พื ้นที่ป่าใช้ สอย วัตถุประสงค์เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ ใช้
ประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตโดยมีแผนการจัดการที่เหมาะ
สมต่อการคงอยูข่ องความสมดุลของระบบนิเวศ และต้ อง
ค�ำนึงถึงการฟื น้ ฟูทดแทนที่ไม่น�ำไปสูค่ วามเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร
(2) พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็ นป่ ากันคลื่นลมและฟื น้ ฟูหลังสึนา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกันคลื่นลมพายุที่จะเข้ ามาท�ำลายบ้ าน
เรื อนพร้ อมทังฟื
้ น้ ฟูสภาพป่ าที่โดนท�ำลายจากคลื่นสึนามิ
(3) พื ้นที่ศกึ ษาระบบนิเวศน์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่
ศึกษาระบบนิเวศป่ าชายเลนแก่เยาวชนและผู้สนใจทัว่ ไป
แผนการฟื ้น ฟูนัน้ จะเน้ น ฟื ้น ฟูทัง้ ระบบและเน้ น หนัก ใน
พื ้นที่ป่าใช้ สอย ที่ถกู คลื่นยักษ์ สนึ ามิท�ำลายและบริ เวณที่

ในอดีตเปิ ดสัมปทานเตาถ่านท�ำให้ มีการตัดไม้ จากบริ เวณ
นี ้ไปเป็ นจ�ำนวนมาก และมีการก�ำหนด กฎ ระเบียบ การ
ใช้ ประโยชน์จากป่ าชายเลนชุมชนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้ สมาชิกได้ รับรู้ร่วมกัน

การจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
เชิงภูมินิเวศ (เขตเล-เสบ้าน): การจัดการ
ความขัดแย้ง รัฐ กับชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชนบ้ านน� ำ้ ราบมี ประเด็นขัด
แย้ งกับสถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 40 ในเรื่ อง
นโยบายการสนับ สนุน งบประมาณจัด จ้ า งอาสาสมัค ร
พิทกั ษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (รสทช.) ซึง่ ให้ เป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือนแก่อาสาสมัคร จ�ำนวน 2 คน ท�ำให้
เกิดปั ญหาการบริ หารจัดการกลุม่
เนื่องจากที่ผา่ นมา
สมาชิกทุกคนได้ ร่วมกันออกลาดตระเวนประจ�ำเดือนโดย
การแบ่งชุดลาดตระเวนเป็ น 3 ชุดๆ ละ 10 คน ออกลาด
ตระเวนเดือนละ 3 ครัง้ เมื่อมีการว่าจ้ างอาสาสมัคร ท�ำให้
เกิ ดปั ญหาเรื่ องระบบการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วม
และที่ ส� ำ คัญ ที่ สุด คื อ ท� ำ ให้ ก ารดูแ ลรั ก ษาพื น้ ที่ ป่ าและ
ชายฝั่ งทะเลท�ำได้ ไม่ทวั่ ถึง กลุม่ อนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชน
บ้ านน� ้ำราบ จึงได้ มีการเจรจาต่อรองกับสถานีพฒ
ั นาป่ า
ชายเลน เพื่อน�ำงบประมาณที่ได้ มาเข้ ากองกลาง ส�ำหรับ
การจัดซื ้อน� ้ำมันเรื อตรวจการณ์ และค่าใช้ จา่ ยในการออก
ตรวจตราเฝ้าระวังของสมาชิกทุกคนที่ออกปฏิบตั ิหน้ าที่
ทุกครัง้ ซึง่ ทางสถานีพฒ
ั นาป่ าชายเลน ก็เปิ ดโอกาสให้ ทา
งกลุ่มฯบริ หารจัดการงบประมาณให้ สอดคล้ องกับระบบ
บริ หารจัดการเดิม
นอกเหนือจากการบริ หารจัดการป่ าชายเลนชุมชนแล้ ว ใน
ปี พ.ศ.2552 ทางกลุม่ ออมทรัพย์ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านน� ้ำ
ราบ ยังได้ ขยายขอบเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ค้ มุ ครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งเชิงภูมินิเวศ เนื่องจากฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งถือเป็ นฐานอาชีพ สร้ างรายได้ แก่ชาว
ประมงพื ้นบ้ านทังในพื
้ ้นที่และชุมชนใกล้ เคียง ประกอบ
กับยังมีการลักลอบใช้ เครื่ องมือประมงผิดกฎหมายและ
ท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำวัยอ่อน เช่นลอบพับตาถี่ เบ็ดราไว
อวนจมปลากระเบน อวนประกอบไม้ กระทุ้งน� ้ำ และการ
ใช้ เครื่ องลมด�ำหอย บริ เวณอ่าวหน้ าเกาะมุกด์ ซึง่ เป็ น
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แหล่งอนุบาลสัตว์ น� ำ้ วัยอ่อนและแหล่งอาหารของสัตว์
ทะเลหายาก เช่น พะยูน โดยมีการก�ำหนด กฎ กติกา
ควบคุมการใช้ เครื่ องมือประมงที่ทำ� ลายพันธุ์สัตว์ น�ำ้
ร่ วมกับชุมชนข้ างเคียง และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งในรู ปแบบของการ
ปลูกป่ าชายเลน ปลูกหญ้ าทะเล ปล่ อยพันธุ์สัตว์ น�ำ้
ปี ละ 2 ครั ง้ จนประกาศเป็ นพืน้ ที่แนวเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ น�ำ้ วัยอ่ อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้ าน) และมี
การออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวังทางทะเลโดยมีชดุ
ปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเล (ฉก.) ออก
ลาดตระเวนร่ วมกับศูนย์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งที่ 6
ชุดปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจกองบังคับการ
ต�ำรวจภูธร จังหวัดตรัง ศูนย์บริ หารจัดการประมงฝั่ ง
อันดามัน จังหวัดกระบี่ (ใบไม้ เขียว) ส่งผลให้ เครื่ องมือ
ประมงที่ท�ำลายพันธุ์สตั ว์น� ้ำลดลง และสัตว์น� ้ำมีความ
อุดมสมบูรณ์ขึ ้น และนอกจากนันยั
้ งมีกิจกรรมอนุรักษ์
ฟื น้ ฟูปมู ้ าไข่นอกกระดอง ในรูปแบบของธนาคารปูม้าขึ ้น
เพื่ อให้ สมาชิ ก ที่ ท� ำประมงปูม้ า รวมทัง้ แพรั บซื อ้ ปูม้ าใน
พื ้นที่น�ำแม่ปมู ้ าไข่นอกกระดองมาเพาะฟั ก จนเป็ นลูก
ปูม้าแล้ วจึงปล่อยคืนสูท่ ะเล ผลที่ได้ รับคือปริ มาณปูม้าที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ชาวประมงปูม้ามีรายได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย
ปั จจุบนั กลุม่ ออมทรัพย์ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านน� ้ำราบ ได้ จดั
ท�ำศูนย์เรี ยนรู้ ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง และศูนย์เรี ยนรู้ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง
บริ เวณที่ท�ำการกลุม่ ฯ
ในแต่ละปี จะมีนกั ศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไป
มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริ หาร
จัดการป่ าชายเลนชุมชน
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งเชิงภูมินิเวศ (เขตเล-เส
บ้ าน) ที่เน้ นมิตคิ วามร่วมมือแบบบูรณาการของเครื อข่าย
องค์กรภาคี การจัดท�ำธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองซึง่ ได้
ขยายไปสูช่ มุ ชนข้ างเคียงทัว่ ทังชายฝั
้
่ งทะเลตรัง ทังนี
้ ้เพื่อ
น�ำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่
และประยุกต์ในการบริ หาร
จัดการในพื ้นที่ของตนเอง ซึง่ เป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่จะช่วย
ขยายพื ้นที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ให้ เกิดความยัง่ ยืนยิ่งขึ ้น
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การท�ำนาในลุ่มน�้ำท่าเชียด

การท� ำ นาเป็ นอาชี พ ดัง้ เดิ ม ที่ ส� ำ คัญ ของคนในจัง หวัด
พัทลุงและคนในพื ้นที่ลมุ่ น� ้ำท่าเชียด เพราะพื ้นที่มีสภาพ
ของดินที่เหมาะสมกับการท�ำนามากที่สดุ
ดังจะเห็นได้
จากการศึกษาของกิตติ ตันไทย (2545: 17)1 โครงการ
เศรษฐกิจท้ องถิ่นลุม่ น� ้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะ
กรณีข้าวและยางพาราตังแต่
้ พ.ศ. 2439 – 2539 ได้
กล่าวว่า การท�ำนาเป็ นอาชีพที่ส�ำคัญของคนส่วนใหญ่ใน
ลุม่ น� ้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะที่พทั ลุง ผู้คนในเมือง
พัทลุงท�ำนาเป็ นอาชีพหลักท�ำกันทุกครัวเรื อน ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเขียนบรรยายสภาพ
ไร่นาของพัทลุงเมื่อ พ.ศ. 2432 ไว้ วา่ “...เมืองพัทลุงมีไร่
นาบริ บรู ณ์มาก เลี ้ยงเมืองสงขลาได้ ทงเมื
ั ้ อง คนในเมือง
พัทลุงที่จะไม่ท�ำนาไม่มีเลย เกือบจะเป็ นหากินอย่างเดียว
ด้ วยเรื่ องท�ำนาทังนั
้ น้ ที่แผ่นดินก็อดุ มดี”
พื ้นที่ล่มุ น�ำ้ ท่าเชียดโดยเฉพาะต�ำบลนาปะขอและต�ำบล
จองถนน มีการท�ำนามาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั แม้ วา่
พืน้ ที่ท�ำนาในปั จจุบนั บางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็ นพืน้ ที่ท�ำ
สวนยางบ้ าง หรื อถูกปล่อยทิ ้งร้ างบ้ าง แต่การท�ำนาก็ยงั
คงอยูใ่ นทังสองพื
้
้นที่ จากอดีตก่อนปี พ.ศ. 2514 การท�ำ
นาในทัง้ สองพื น้ ที่ มี รู ป แบบเหมื อ นการท� ำ นาโดยทั่ว ไป
ในจังหวัดพัทลุง ที่มีเป้าหมายการผลิตเพื่อยังชีพ ดังนัน้

ปรับเปลี่ยนวิถีนา
รับมือโลกร้อน
ขันตอนการผลิ
้
ต ตังแต่
้ การไถ หว่าน ปั กด�ำ เก็บเกี่ยว จึง
อาศัยแรงงานในครอบครัว ชุมชน แรงงานสัตว์ และอาศัย
น� ้ำฝนเป็ นปั จจัยการผลิตหลักจึงผลิตเฉพาะนาปี ด้ วย
เหตุนี ้ฤดูกาลท�ำนา (ภาพที่ 1) จึงเริ่ มตังแต่
้ เดือนสิงหาคม
หรื อ กันยายน หากปี ใดฝนมาเร็วก็จะเริ่ มท�ำนาเร็ ว หากปี
ใดฝนแล้ ง ก็จะท�ำให้ ไม่สามารถท�ำนาได้ หรื อท�ำได้ แต่นา
แห้ งเสียหายไม่ได้ ข้าว หรื อหากปี ใดน� ้ำมากเกินไปนาล่ม
ข้ าวก็จะเสียหายหรื อไม่ได้ เก็บเกี่ยว การท�ำนาปี ขึ ้นอยูก่ บั
ปริ มาณของน� ้ำฝน ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำนาปี จะสิ ้น
สุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรื อมีนาคม ขึ ้นอยูก่ บั พันธ์
ข้ าวที่ปลูก การปลูกข้ าวในอดีตนันยั
้ งคงใช้ ป๋ ยที
ุ ่ได้ จาก
มูลสัตว์โดยเฉพาะปุ๋ยที่ได้ จากมูลค้ างคาวซึง่ ถือว่าเป็ นปุ๋ย
ฤดูกาลเพาะปลูกนาปี

คุณภาพดีส�ำหรับการท�ำนา ส�ำหรับสายพันธุ์ข้าวที่นิยม
ปลูกเป็ นพันธุ์หนัก ได้ แก่ ข้ าวกอและ ข้ าวหัวนา ข้ าวช่อ
ไพร สังข์หยด เล็บนก เป็ นต้ น
ปี พ.ศ. 2514 เมื่อโครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาท่าเชียด
ของส�ำนักชลประทานที่ 16 ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ สามารถ
ส่งน� ้ำให้ เกษตรกรที่อยูภ่ ายในโครงการได้ ต�ำบลนาปะขอ
และต�ำบลจองถนนเป็ นอีกพื ้นที่หนึ่งที่อยู่ภายใต้ โครงการ
ส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษาท่าเชียด การท�ำนาในพื ้นทีเ่ ริ่มเข้ มข้ น
ขึ ้น เป้าหมายการท�ำนาเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพ
เป็ นการผลิตเพื่อค้ าขาย และมีการท�ำนาปรังเพิ่มขึ ้นโดย
อาศัยน� ้ำจากชลประทาน (ภาพที่ 2) ซึง่ การท�ำนาปรัง อยู่
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พันธุ์ข้าวที่นิยม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ภาพที่ 1 ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีและนาปรังลุ่มน�้ำท่าเชียดหลังมีโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่าเชียด
ที่มา : การสัมภาษณ์กลุม่ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูพนั ธุ์ข้าวพื ้นบ้ านนาปะขอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555
หมายเหตุ
ช่วงผลผลิตออกปกติ
ช่วงผลผลิตออกมาก

ฤดูกาลเพาะปลูกนาปี

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี

ฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง
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ภาพที่ 2 ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีและนาปรังลุ่มน�้ำท่าเชียดหลังมีโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาท่าเชียด
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ช่วงเพาะปลูก
ช่วงผลผลิตออกปกติ
ช่วงผลผลิตออกมาก
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ปลูกเป็ นข้ าวพันธุ์เบา ได้ แก่ ชัยนาท หอมปทุม กข 33
เบตง เจียแดงลาย และเจียแดงธรรมดา ซึง่ นิยมน�ำไปผลิต
เป็ นอาหารสัตว์
					

น�้ำท่วมซ�้ำซากในพื้นที่ลุ่มน�้ำท่าเชียด

น� ้ำท่วมกลายเป็ นอุปสรรคต่อการท�ำนาในลุ่มน� ้ำท่าเชียด
จากการสังเกตของชาวบ้ านทังต�
้ ำบลนาปะขอและต�ำบล
จองถนนพบว่า สถานการณ์ปัญหาเรื่ องน� ้ำท่วมในพื ้นที่
เริ่ มมีความรุนแรงขึ ้นจากในอดีต โดยเฉพาะในช่วง 10 ปี
ที่ผา่ นมา กล่าวคือมีระยะเวลาของการท่วมขังที่ยาวนาน
และมีการท่วมซ� ้ำซากในบางพื ้นที่ และจากการวิเคราะห์
ร่วมกันของชาวบ้ าน พบว่าน่าจะเกิดจาก 3 สาเหตุคือ
1) การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ใน
พื ้นที่
ทังในแง่
้
ของการประกอบอาชีพและการพัฒนา
สาธารณูปโภคในพื ้นที่ต่างมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการใช้
ที่ดนิ ของต�ำบลนาปะขอ เดิมที่ต�ำบลนาปะขอเต็มไปด้ วย
นาข้ าว แต่เมื่อราคาข้ าวที่ตกต�่ำในขณะที่ราคายางพารา
ที่สงู ขึ ้น ท�ำให้ เกษตกรหันมาปรับเปลี่ยนพื ้นที่เพื่อปลูก
ยางพาราแบบยกร่องเพิ่มขึ ้น ขณะเดียวกันนโยบายส่ง
เสริ มการปลูกปาล์มน� ำ้ มันเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้
เกษตกรลงทุน ปรั บ เปลี่ ย นพื น้ ที่ น ามาปลูก ปาล์ ม น� ำ้ มัน
เพิ่มขึ ้น ท�ำให้ มีการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ เมื่อเกิดน� ้ำท่วม
มีการระบายน� ้ำสู่คลองลงสู่ทะเลท�ำให้ ทางน� ้ำในพื ้นที่เกิด
การเปลี่ยนแปลง เมื่อน� ้ำท่วมจึงท�ำให้ น� ้ำกระจายไปทัว่
บริ เวณ การไหลลงสูค่ ลองระบายและทะเลจึงเป็ นไปได้
ช้ า นอกจากนี ้การพัฒนาสาธารณูปโภคในพื ้นที่ เช่น การ
สร้ างระบบชลประทาน การสร้ างถนน ต่างมีผลต่อการ
ระบายน� ้ำในพื ้นที่ คลองหลายสายในต�ำบลนาปะขอถูก
ปรับเปลี่ยน หรื อตื ้นเขิน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ต่างมี
ผลต่อประสิทธิ ภาพในการระบายน� ำ้ ของต�ำบลนาปะขอ
โดยตรง
2) การบริ หารจัดการน� ้ำในพื ้นที่ชลประทานโครงการ
ส่งน�ำ้ และบ�ำรุ งรั กษาท่าเชียดเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
เกษตรกรที่ ท� ำนาต้ องประสบปั ญหาการขาดน� ำ้ และน� ำ้
ท่วม แม้ ระบบชลประทานช่วยให้ ชาวนาสามารถท�ำได้
ทังนาปี
้ และนาปรัง หากแต่ในระยะหลังพบว่า ทางส�ำนัก
ชลประทานได้ มีการบ�ำรุง ปรับปรุงและแซ่มแซมระบบ
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ชลประทานบ่อยครัง้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูท�ำนาปรัง เป็ น
ผลให้ ชาวนาขาดแคลนน� ้ำ แต่ขณะเดียวกันในช่วงการท�ำ
นาปี ชลประทานได้ มีการปล่อยน� ้ำให้ กบั เกษตรกร ซึง่ ช่วง
เวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาที่เกษตรกรไม่ต้องการน� ้ำมาก
ยังผลให้ หลายพืน้ ที่มีปริ มาณน�ำ้ ที่มากเกินไปเกิดปั ญหา
น� ้ำท่วมขังในพื ้นที่การเกษตรเพิ่มขึ ้น
3) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ในช่วงระยะเวลา
10
ปี ที่ผา่ นมาต�ำบลนาปะขอพบกับสถานการณ์ฝนที่
ไม่ตกต้ องตามฤดูกาลบ่อยครัง้ ส่งผลกระทบต่อการท�ำ
เกษตรกรรมทังการท�
้
ำนาและสวนยางพารา ประกอบกับ
ชาวบ้ านสังเกตว่าทิศทางของลมและกระแสน� ้ำที่พดั เข้ า
มาจากทะเลสาบสงขลามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทัง้
ช่วงเวลา ความแรง และความถี่ สิง่ เหล่านี ้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการขึ ้นลงของน� ้ำในทะเลสาบสงขลา ผลที่
ตามมาคือน� ้ำในทะเลสาบสงขลาหนุนสูงขึ ้น เกิดน� ้ำท่วม
ในพื ้นที่ใกล้ กบั ทะเลสาบสงขลา แม้ จะไม่สามารถยืนยัน
ได้ โดยหลักฐานด้ านวิทยาศาสตร์ แต่การเฝ้าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงและความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งของชาวบ้ าน
ก็สามารถเป็ นเครื่ องพิสจู น์ได้ วา่ สภาพภูมิอากาศในพื ้นที่
มีความแปรปรวนจริ ง และส่งผลกระทบด้ านลบต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เมือ่ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุได้ แล้ว ทางชุมชนจึงได้ คดิ หาแนวทาง
การปรับตัว โดยมองแนวทางการแก้ ไขปั ญหาแบบองค์รวม

การปรับตัวของชุมชนชาวนาในลุม่ น�ำ้ ท่าเชียด

เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี ้ ท�ำให้ เกษตรกรที่ท�ำนาในลุม่
น� ้ำท่าเชียด เช่น ต�ำบลนาปะขอ และต�ำบลจองถนนจึง
ต้ องมองหาแนวทางปรั บเปลี่ยนวิธีการท� ำนาอีกครั ง้ เพื่อ
ให้ สญ
ู เสียผลผลิตน้ อยที่สดุ โดยน�ำเอาสภาวะน� ้ำท่วมเป็ น
โจทย์ หลักในการแก้ ไขผสมผสานกับต้ นทุนเดิมที่ปฏิบัติ
อยูใ่ นพื ้นที่ คือ การท�ำนาแบบเกษตรอินทรี ย์และการคัด
เลือกพันธุ์ข้าว จากนันได้
้ ค้นหากลุม่ ผู้ทดลองปฏิบตั กิ าร
ปรั บ ตัว ร่ ว มกัน ภายใต้ โ จทย์ ล ดการสูญ เสี ย ผลผลิต ของ
ข้ าวในกรณีน� ้ำท่วม ขณะเดียวกันก็ได้ มีการควบคุมปั จจัย
ภายนอกที่สามารถจัดการได้ ไปพร้ อมกัน เช่น การบริ หาร
จัดการน�ำ้ ในพื ้นที่ชลประทานจะต้ องสอดคล้ องกับความ
ต้ องการในการเพาะปลูก เพราะหากไม่มีความสัมพันธ์

กับความต้ องการที่แท้ จริ งย่อมส่งผลกระทบต่อปริ มาณ
น� ้ำในอ่างเก็บน� ้ำในแต่ละฤดูกาล การเก็บกักน� ้ำไว้ มาก
จนเกินไปในช่วงก่อนเข้ าฤดูน� ้ำหลาก อาจท�ำให้ เกิดน� ้ำ
ส่วนเกินที่ต้องระบายออกจากลุม่ น� ้ำตอนล่าง ในขณะที่มี
ปริมาณฝนตกกระจายอยูท่ วั่ ไปในพื ้นที่ จะเป็ นการเติมน� ้ำ
ส่วนเกินในแม่น� ้ำ จะเกิดสภาพน� ้ำไหลล้ นตลิง่ และกลายเป็ น
ภาวะอุทกภัยในทีส่ ดุ ด้ วยเหตุนี ้การพัฒนาโครงสร้ างทาง
วิศวกรรมในการบริหารจัดการน� ้ำ จึงต้ องศึกษาความเหมาะ
สมในการควบคุมและบริหารจัดการน� ้ำอย่างเป็ นระบบ
“กลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟูพนั ธ์ ข้าวพืน้ บ้ านนาปะขอ” เป็ น
ตัว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ไ ด้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง พั ฒ นาการของการ
วางแผนปรับตัวในการท�ำนา โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษา
และพัฒนาระบบการจัดการน� ้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน พัฒนาระบบการจัดการน� ้ำและการบริ หาร
จัดการน� ้ำแบบบูรณาการและเป็ นธรรม ขณะเดียวกันได้
ประสานกับทางชลประทานโครงการส่งน� ้ำและบ�ำรุงรักษา
ท่าเชียด ของส�ำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เพื่อ
ผลักดันให้ มีการบริ หารจัดการน� ้ำแบบมีส่วนร่ วมกับภาค
ประชาชน เพื่อลดปั ญหาน� ้ำท่วมอันเนื่องจากการบริ หาร
จัดการน� ้ำที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
ส�ำหรับการตังรั้ บกับสภาวะแปรปรวนของอากาศ ที่ทาง
กลุม่ อนุรักษ์ ฯ มองว่าเป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ที่ท�ำให้ การท�ำ
นาไม่สามารถท�ำได้ ตามฤดูกาล หรื อเมื่อท�ำนาอาจจะ
ต้ องเผชิญกับสภาวะน� ้ำท่วมขังในฤดูกาลท�ำนา ทางกลุม่
อนุรักษ์ ฯ จึงพยายามที่หาวิธีจดั การกับระบบการผลิต
ที่สามารถรองรับกับสถานการณ์น� ้ำท่วมในพื ้นที่ได้ โดย
ผนวกเข้ ากับ ความรู้ ดัง้ เดิม เรื่ องการคัดเลือ กเมล็ดพัน ธุ์
มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั กิ าร แต่เพราะทางกลุม่ อนุ
รักษ์ ฯ ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจมีผลต่อการท�ำนาหรื อระบบเกษตร จึงไม่
สามารถเลือกหรื อก�ำหนดแนวทางส�ำหรับการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตที่สอดคล้ องกับสภาพภูมิอากาศได้ ดังนัน้
เพื่ อได้ เข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการ
เลือกแนวทางการปรับตัว ทางกลุม่ อนุรักษ์ ฯ จึงต้ องศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
กับกลุม่ สมาชิกที่ท�ำเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น ก่อนที่จะตัดสิน
ใจเลือกแนวทางที่คาดว่าจะเหมาะสมส�ำหรับการปรับตัว
ท�ำนาในพื ้นที่น� ้ำท่วม

กลุม่ อนุรักษ์ ฯ ได้ ตดั สินใจเลือกวิธีการท�ำนาโยน พร้ อมกับ
การคัดเลือกพันธ์ขุ ้ าวที่เหมาะสมกับสภาพน� ้ำท่วม โดย
เริ่ มจากการเปรี ยบเทียบวิธีการท�ำนาแบบดังเดิ
้ ม กับการ
ท�ำนาโยน พบว่า ระยะเวลาในการเตรี ยมนาสันลง
้ และ
ผลผลิตที่ได้ มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น ที่ส�ำคัญคือ หลีกเลี่ยงช่วง
เวลาที่เกิดน� ้ำท่วมซ� ้ำซากได้ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ของ ศูนย์วนเกษตรโลก (World Agroforestry Centre) ที่
ได้ ท�ำการศึกษาเรื่ องการปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศของชาวนาขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 2 พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความ
เปราะบางและได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ โดยเฉพาะชาวนาขนาดเล็ก ขณะเดียวกันทาง
ศูนย์วนเกษตรโลกได้ เสนอว่า การเปลี่ยนปฏิทินการเพาะ
ปลูกพืชและการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการปลูก คือ การ
ปรั บ ตัว ทั่ว ไปในระดับ ที่ น าซึ่ง เกิ ด ขึน้ เมื่ อ สภาพอากาศ
แปรปรวน จะเกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่ด�ำเนินกิจกรรมในที่
นา ทังนี
้ ้เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป
อ้ างอิง

1 กิตติ ตันไทย (2545) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์โครงการ
เศรษฐกิจท้ องถิ่นลุม่ น� ้ำทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าว
และยางพาราตังแต่
้ พ.ศ. 2439 – 2539. ชุดโครงการประวัตศิ าสตร์
ท้ องถิ่นภาคใต้ บริ เวณลุม่ น� ้ำทะเลสาบสงขลา. ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
2 Lasco RD, Habito CMD, Delfino RJP, Pulhin FB, Concepcion RN. 2011. Climate Change Adaptation for Smallholder
Farmers in Southeast Asia. World Agroforestry Centre. Philippines. 65p.
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การจัดการทรัพยากรและ
การปรับตัวภายใต้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปรับตัวต้องควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

ประเทศไทย นับได้ วา่ เป็ นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากความแปรปรวนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการด�ำรง
ชี วิ ตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพ
รวม ต้ องพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น� ้ำ ป่ าไม้
และชายฝั่ ง และปั จจัยทางดินฟ้าอากาศเป็ นส่วนหนึง่
ที่ตวั ก�ำหนดผลผลิตทัง้ สินค้ าเกษตร การประมง และ
การป่ าไม้ ดังนันหากสภาพภู
้
มิอากาศเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมไม่วา่ จะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงย่อมต้ องส่งผลก
ระทบโดยตรงต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละผลผลิ ต
ดังกล่าว
ซึง่ หากมองในภาพของความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงถึงกันภายใต้ ระบบนิเวศ แล้ วพบว่า ท้ าย
ที่สดุ แล้ วมนุษย์ก็จะได้ รับผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิกาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นัน้ เป็ นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงบทบาท และหน้ าทีข่ อง
ระบบนิเวศที่มีตอ่ มนุษย์ในด้ านต่างๆ เช่น เป็ นแหล่ง
ของทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี
คุณค่าก่อให้ เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศเป็ น
แหล่งต้ นน�ำ้ ล�ำธารและควบคุมสมดุลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นแหล่งอาชีพและรายได้ ของคน
หลากหลายกลุม่ ดังนันการรองรั
้
บและแก้ ไขปั ญหา
ด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ต่ อ
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ทรั พยากรธรรมชาติโดยการบรรเทาผลกระทบที่ เกิ ดขึน้
และการสร้ างความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากร
ธรรมชาติ จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญที่ควรเร่ งด�ำเนินการเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติยงั คงมีศกั ยภาพในการรักษาบทบาท
และหน้ าที่ของระบบนิเวศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนสังคม
ด้ วยเหตุนี ้การปรับตัวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อมต้ องด� ำ เนิ น การควบคู่ กั น ภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต และแนวทางส�ำคัญ
ที่ควรจะเป็ นยุทธศาสตร์ ส�ำคัญในการด�ำเนินการในเรื่ อง
นี ้คือการบูรณาการแนวคิดการตังรั้ บปรับตัวเข้ าสูแ่ ผนการ
จัด การทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อ มทัง้ ในระดับ
ชุมชน ท้ องถิ่น และในระดับประเทศ เพราะการบริ หาร
จัด การแบบองค์ ร วมที่ ห ยิ บ ยกเอาทุก มิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมา
พิจารณาพร้ อมกันย่อมท�ำให้ เห็นภาพของปั ญหาที่ชดั เจน
ซึ่งจะท� ำให้ สามารถจัดสรรบทบาทหน้ าที่ และศักยภาพ
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อน�ำไปสูก่ ารจัดการปั ญหานันๆ
้
ได้
อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ

วิถีประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งกับ
ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ

วิ ถี ชี วิ ต ชาวประมงพื น้ บ้ านนั น้ เป็ นวิ ถี ที่ ผู ก พั น อยู่ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศตลอดเวลา เมื่อ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นย่อมส่งผลกระเทือนทันที จาก
สภาพการณ์ปัจจุบนั บริ เวณชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา
ต�ำบลจองถนน มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่น ลม ทิศทางลม
ช่วงเวลา และความรุนแรงของลมมรสุมเพิม่ ขึ ้น ซึง่ ค่อย ๆ
เปลี่ยนไปจากองค์ความรู้ และประสบการณ์ เดิมของชาว
ประมงที่มีการสัง่ สมมานาน ส่งผลให้ วนั ที่สามารถออก
เรื อได้ ตลอดทังปี
้ ลดลง ช่วงเวลาที่ชาวประมงอยูใ่ นทะเล
ได้ น้อยลง เพราะมีความเสี่ยงมากขึ ้น โดยเฉพาะในช่วง
ลมมรสุม เป็ นช่ ว งที่ ช าวประมงไม่ ส ามารถออกเรื อ ได้
เลย รวมทังบ้
้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มชายฝั่ งก็ได้ รับความเสี่ยง
เพิ่มขึ ้นจากความรุนแรงของลมมรสุม ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสน� ้ำ ช่วงเวลาน� ้ำเค็ม น� ้ำจืด น� ้ำ
กร่อย ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ ายของสัตว์น� ้ำ หากเป็ นช่วง
เวลาเดียวกับมรสุม ชาวประมงก็จะพลาดโอกาสนันไป
้

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึน้
แล้ วนัน้
ผลจากการกระท�ำของมนุษย์ก็ยงั ซ� ้ำเติมความ
รุนแรงให้ กบั ตนเองด้ วย เช่น การใช้ เครื่ องมือประมงที่ไม่
เหมาะสมท�ำลายล้ าง การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่ จับ
ปลาขนาดเล็ก ขาดความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎ
กติกา เพราะต้ องการรายได้ เพิ่มขึ ้น จึงท�ำให้ ปริ มาณสัตว์
น� ้ำลดลง จึงต้ องออกเรื อไกลขึ ้น รวมทังการใช้
้
ประโยชน์
ที่ดนิ การขุดลอกคลอง ท�ำลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์
น� ้ำ การใช้ สารเคมีการเกษตร เนื่องจากลักษณะที่ตงของ
ั้
ชุมชนเป็ นพื ้นที่ปลายน� ้ำ น� ้ำจากต้ นน� ้ำที่มีการปนเปื อ้ น
สารเคมีการเกษตรจึงไหลลงมา
ท�ำให้ คณ
ุ ภาพน� ้ำใน
ทะเลสาบแย่ลง ประกอบกับการขุดลอกคลองและสร้ าง
ทางระบายน� ้ำ ท�ำให้ น� ้ำไหลเร็ วขึ ้น เจอกับน� ้ำทะเลหนุน
น� ้ำจึงท่วมขังนานขึ ้น ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ของชาวประมงอย่างมาก
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อปริ มาณสัตว์น�ำ้ ที่จบั ได้
ลดลงทังจ�
้ ำนวนและชนิดของพันธุ์ที่เหลือเพียง 2-3 ชนิด
หลัก ๆ อย่างเห็นได้ ชดั ท�ำให้ การออกเรื อต้ องออกไปไกล
ขึ ้น ชาวประมงจึงมีความเสี่ยงมากขึ ้นทังต่
้ อชีวิต และการ
สูญหายของเครื่ องมือประมง ซึง่ เมื่อเกิดความเสียหายขึ ้น
กับเครื่ องมือประมง ประมงพื ้นบ้ านก็ยงั ขาดโอกาสในการ
ได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากกฏ
หมายประมงไม่รองรับการขึ ้นทะเบียนเรื อขนาดเล็ก เมื่อ
เกิดความเสียหายจากภัยพิบตั ิ หรื อการช่วยเหลือในกรณี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังเช่น ในกรณีการเกิดพายุเพื่อปี พ.ศ.
2553 การรับขึ ้นทะเบียนชาวประมงและชดเชยค่าเสียหาย
นันเกิ
้ ดจากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ถือเป็ นกรณีพิเศษ แต่ในปี
อื่นๆ ที่เกิดอุทกภัยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายของเครื่ องมือ
ประมงจากภัยพิบตั ิ ในขณะที่ภายในชุมชนก็ไม่มีการรวม
กลุม่ กันอย่างชัดเจน ด้ วยเหตุนี ้จึงขาดโอกาสในการได้ รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เมื่อความเสี่ยงในการออกเรื อเพิ่มมากขึ ้น ต้ นทุนการจับ
สัตว์น� ้ำสูงขึ ้น ปริ มาณที่จบั ได้ น้อยลง แต่กลับถูกกดราคา
จากแม่ค้าที่มารับซื ้อ เพราะไม่มีตลาดรองรับผลผลิตใน
ชุมชน เมื่อรายได้ จากการออกเรื อไม่เพียงพอกับค่าใช้ จา่ ย
ในครัวเรื อน หนี ้สินจึงเพิ่มขึ ้น ท�ำให้ ชาวประมงไม่มีหลัก
ประกันรายได้ และผลผลิตที่แน่นอน ทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง

29

จึงต้ องออกไปท�ำงานรับจ้ างภายนอกชุมชน
จนท�ำให้
ชุมชนเกิดความเปราะบางเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จากสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้น ชาวประมงพื ้นบ้ านในต�ำบลจองถนน จังหวัด
พัทลุง จึงร่วมกันมองหาแนวทางลดความเสี่ยงและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อตังรั้ บปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ ้น

จัดการพื้นที่ชายฝั่ง : ลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติเพิ่มความปลอดภัยให้กับวิถีชีวิต

ในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมานัน้ พบว่า ลักษณะพื ้นที่ชายฝั่ ง
ทะเลสาบสงขลา เป็ นชายฝั่ งโล่ง ๆ เมื่อเกิดคลื่น ลม หรื อ
มีพายุ จะได้ รับความเสียหายอย่างหนัก ยกเว้ นบริ เวณที่มี
ต้ นไม้ จะช่วยเป็ นแนวกันชน และกันการกัดเซาะตามแนว
ตลิง่ ได้
ท า ง ก ลุ่ ม ช า ว ป ร ะ ม ง พื น้ บ้ า น ใ น ต� ำ บ ล จ อ ง ถ น น
ประกอบด้ วยหมูท่ ี่ 1,3,4,5, จึงเริ่ มต้ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแนวชายฝั่ ง จากการปลูกต้ นล�ำพู เพื่อ
เป็ นหนึง่ ในวิธีการรับมือและปรับตัวของชุมชน นอกจาก
ต้ นล�ำพูจะป้องกันพื ้นตลิง่ กันน� ้ำเซาะริ มตลิง่ ช่วยชะลอ
การพังทลายของดิน และช่วยชะลอความแรงของกระแส
ลมแล้ ว สัตว์น� ้ำยังนิยมใช้ เป็ นที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อน
นอกจากนี ย้ ังเป็ นแหล่งสะสมของดินตะกอนที่ ช่วยเพิ่ม
พื ้นที่บริ เวณชายทะเล (land builder) เนื่องจากระบบราก
มีความซับซ้ อนจึงเก็บกักดินไว้ ได้ มาก และล�ำต้ นสามารถ
ใช้ ท�ำฟื น ดอกอ่อน รับประทานเป็ นผักสด สามารถเก็บ
ขายเป็ นรายได้ เสริ มอีกด้ วย ที่ส�ำคัญก็คือ ลักษณะของ
ต้ นล�ำพูยังเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล
สาบฯ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่น� ้ำค่อนข้ างจืด หรื อมีระยะเวลา
ที่ระดับความเค็มของน� ้ำน้ อยเป็ นเวลานาน ท�ำให้ ต้นล�ำพู
สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ น
โกงกางซึง่ ชอบน� ้ำเค็ม หากน�ำมาปลูกในพื ้นที่น� ้ำจืดก็จะ
ไม่เหมาะสม และไม่เจริ ญเติบโต
การด�ำเนินการปลูกต้ นล�ำพูนนั ้
จะแบ่งเป็ นกลุม่ ตาม
หมูบ่ ้ าน
เพื่อรับผิดชอบกันปลูกและดูแลในเขตพื ้นที่
หมูบ่ ้ านของตนเอง ซึง่ จะเริ่ มปลูกในช่วงหน้ าแล้ ง หรื อ
เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถนุ ายน ก่อนที่น� ้ำในทะเลสาบจะ
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ขึ ้นเมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝน เมื่อต้ นล�ำพูตายก็มีการปลูกซ่อมเสริ ม
โดยจะปลูกตลอดแนวชายฝั่ ง เพื่อเสริ มในพื ้นที่วา่ ง มีการ
วางระยะต้ นล�ำพูให้ เหมาะสมส�ำหรับน�ำเรื อเข้ าไปจอดริ ม
ฝั่ งได้ ซึง่ แต่ละหย่อมบ้ านจะมีบริ เวณส�ำหรับจอดเรื อของ
ตน ซึง่ ต้ นล�ำพูยงั สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
กับเรื อในขณะเกิดมรสุมได้ อีกด้ วย
ซึ่งทางกลุ่มชาวประมงมีแผนการด�ำเนินการในขัน้ ต่อไป
คือ การท�ำโรงเรื อนเพาะช�ำต้ นไม้ ตา่ ง ๆ ที่เหมาะสมและ
อยู่ใ นท้ อ งถิ่ น ส�ำหรั บปลูกบริ เวณที่ ว่างบนฝั่ ง ทะเลสาบ
เพื่ อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และเป็ นแหล่งอาหารให้ กับ
ชุมชน หลังจากที่ต้นล�ำพูโตพอที่จะเป็ นแนวกันลมให้ กบั
ต้ นไม้ บนฝั่ งได้ แล้ ว สร้ างการบูรณาการท�ำงานร่วมกับ
ท้ องถิ่น เช่น การขยายพื ้นที่เขตอนุรักษ์ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั
ต� ำ บลจองถนนมี เ ขตอนุรั ก ษ์ พัน ธุ์ สัต ว์ น� ำ้ เพื่ อ เป็ นที่ อ ยู่
อาศัยของสัตว์น� ้ำวัยอ่อน รวมทังในพื
้ ้นที่เขตอภัยทาน
ของวัดเขียนบางแก้ วแล้ ว หากร่วมกันวางมาตรการ สร้ าง
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของเขตอนุรักษ์ การปลูก
ต้ นไม้ แนวชายฝั่ ง
รวมทังการก�
้
ำหนดชนิดเครื่ องมือ
ประมงในทะเลสาบ ซึง่ จะท�ำให้ การปล่อยพันธุ์สตั ว์น� ้ำ
ในทะเลสาบของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ประสิทธิผลเพิ่มมาก
ขึ ้น จะท�ำให้ ปริ มาณสัตว์น� ้ำและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทะเลสาบกลับคืนมา

กองทุนเครื่องมือประมง : ความมั่นคงใน
อาชีพและหลักประกันการจัดการทรัพยากร
ทะเลที่ยั่งยืน

กองทุนเครื่ องมือประมงเพื่อความยัง่ ยืน ของต�ำบลจอง
ถนน
มีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อสร้ างความมัน่ คงในการ
ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ าน โดยการรวมกลุม่ ของชาว
ประมงครัง้ นี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการปรับตัวของชุมชน เพื่อ
การสร้ างความตระหนักและการเรี ยนรู้ ของชาวประมง
ผ่านกองทุนฯ เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกันในการก�ำหนด
ขนาดและประเภทเครื่ องมือประมงที่ไม่ท�ำลายล้ างสัตว์
น� ้ำ อันเป็ นองค์ความรู้ที่ชาวประมงมีอยูแ่ ล้ ว ทังช่
้ วงเวลา
ในการจับสัตว์น� ้ำตามฤดูกาล ทังเครื
้ ่ องมือที่เหมาะสม
กับสัตว์น� ้ำแต่ละชนิด ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารจัดการผลผลิต
การก� ำ หนดราคาที่ ชุม ชนสามารถร่ ว มกัน ก� ำ หนดราคา
ที่เป็ นธรรมได้
และเพื่อช่วยเหลือชาวประมงในการ
บรรเทาภาระหนี ส้ ินนอกระบบจากการกู้ยืมเงิ น เพื่ อ มา
ซื อ้ เครื่ อ งมื อ ประมงที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการออก
ท�ำการประมงและจากกรณีที่ได้ รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ ประกอบกับเป็ นการลดภาระหนี ้สินให้ กบั ชาว
ประมงเนื่องจากเครื่ องมือประมงส่วนใหญ่มีต้นทุนที่สงู ขึ ้น
การด�ำเนิ นการของกลุ่มในการจัดตัง้ คณะกรรมการนัน้
มีทงผู
ั ้ ้ หญิงและผู้ชายเข้ ามามีส่วนร่ วมในการด�ำเนินงาน
ซึง่ วันท�ำการของกลุม่ คือ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อให้
สมาชิกได้ มาฝากเงินออม อย่างน้ อยเดือนละ 50 บาท/
บัญชี/คน และจะเปิ ดให้ มีการแจ้ งความประสงค์เพื่อยืม
เงินไปซื ้อเครื่ องมือประมงด้ วยเช่นกัน โดยจะต้ องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของกองทุนฯ และ
เมื่อได้ รับเงินไปแล้ วก็จะมีการติดตามการน�ำเงินไปใช้ เพื่อ
ซื ้อเครื่ องมือประมงอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการด�ำเนินการกองทุน พบว่า ในปั จจุบนั กลุม่
กองทุนเครื่ องมือประมงฯ ด�ำเนินการมาแล้ วประมาณ 5
เดือน มีสมาชิกในกลุม่ ทังชายหญิ
้
งรวม 52 คน ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยชาวประมงจากหมูท่ ี่ 1 , 3 , 4 และ 5 ของต�ำบล
จองถนน มีเงินสะสมในกองทุน 69,000 บาท ประกอบ
ด้ วย เงินกองทุนหมุนเวียนเครื่ องมือประมง 50,000 บาท
เงินลงหุ้นสัจจะของสมาชิก 19,000 บาท โดยให้ สมาชิก
กู้ยืมไปแล้ วทังสิ
้ ้น 23 ราย ๆ ละ 3,000 บาท คิดอัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 บาท เพื่อเก็บไว้ เป็ นค่าด�ำเนินการ
กลุม่ และเป็ นกองทุนสวัสดิการในการท�ำกิจกรรม เพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ซึ่งจากการรวมกลุ่มเป็ นกองทุนเครื่ องมือประมงฯ นี ้
สมาชิกที่ต้องการซื ้อเครื่ องมือประมง เงินที่ก้ ยู ืมไปเป็ น
เพียงบางส่วนของต้ นทุนเท่านัน้ เนื่องจากกองทุนเครื่ อง
มือประมงฯ พึง่ ก่อตัง้ จ�ำนวนเงินที่สามารถให้ สมาชิกกู้
ยืมต่อคนจึงเป็ นจ�ำนวนไม่มาก และไม่เพียงพอกับการ
ซื ้อเครื่ องมือประมงบางชนิดในจ�ำนวนที่เพียงพอกับความ
ต้ องการของสมาชิก เงินจากกองทุนจึงช่วยบรรเทาหนี ้สิน
นอกระบบได้ สว่ นหนึง่ เท่านัน้
โดยแนวทางการด� ำ เนิ น การของกลุ่ม กองทุน เครื่ อ งมื อ
ประมง ฯ ในอนาคต คือ การมีกฎระเบียบของชุมชนในการ
ท�ำประมง มีแนวทางในการจัดการระบบราคาและตลาด
ในชุมชน เช่น การมีแพชุมชนเพื่อรับซื ้อปลา การก�ำหนด
ราคาโดยสมาชิ ก ประมงร่ ว มมื อ กั น ก� ำ หนดราคาขาย
รวบรวมข้ อมูลสัตว์น� ้ำ ราคาผลผลิตเพื่อให้ ทราบก�ำลัง
ผลิตของชุมชน มีการรวมกลุม่ แปรรูปของผู้หญิงประมง
ที่มีความสามารถในการแปรรูปสัตว์น� ้ำ จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าราคาสัตว์น� ้ำได้ เพราะผลผลิตในพื ้นที่ทะเลสาบ
เป็ นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากรสชาติของเนื ้อปลา
หวาน มัน เป็ นจุดเด่นของพื ้นที่ทะเลสาบ จึงเป็ นโอกาส
ส�ำคัญของชาวประมง นอกจากนี ้การท�ำงานยังต้ องมี
การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุม่ ในชุมชนและเครื อข่าย เพื่อ
ให้ เกิดความมัน่ คงด้ านอาชีพและการด�ำรงชีวิตอีกด้ วย
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืืน
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