
1

ปกหน้า



2



3

ชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานระบบนิเวศ

สู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน



4

ชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานระบบนิเวศ
สู่การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

เขียน/เรียบเรียง
เกศินี  แกว่นเจริญ และคณะ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
วราภรณ์  เกตุจินดา

บรรณาธิการบริหาร
เรวดี  ประเสริฐเจริฐสุข

พิมพ์ครั้งที่ 1 
มกราคม  2555

จัดพิมพ์โดย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
86 ซอยลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนา แยก 2)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-9353560-2 โทรสาร 02-9352721
อีเมล์ sdfthai@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพ์

 



5

คำ�นำ�

หนังสือ ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ สู่การ
จัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน จัดทำาขึ้นจากประสบการณ์การ 
ทำางานภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต (Mangrove for the future: MFF) โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: 
UNDP) และ Service Centre for Development Cooperation 
– KEPA ดำาเนินการในพื้นที่โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และภาคีต่างในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์การจัดทำาหนังสือคร้ังน้ีเพื่อใช้สำาหรับเผยแพร่
ประสบการณ์การทำางานภายใต้แนวคิดการจัดการบนฐาน
ระบบนิเวศ (Ecosystem-based management) ในจังหวัด
ตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการดำาเนินงานของทั้ง
สองพื้นที่มีระดับความสำาเร็จที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ
บริบทของพื้นที่ ประสบการณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วย
งานต่างๆ 

อย่างไรก็ตามการนำาแนวคิดทั้งหมดแปลงสู่การปฏิบัติการ
จริงครั้งนี้ทำาให้ค้นพบว่า การดำาเนินงานใดกับชุมชน ท้องถิ่น  
และภาคที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาสังคมนั้น สิ่งสำาคัญที่จะต้องเข้าใจคือ “ชุมชนและท้องถิ่น 
เป็นฐาน หน่วยงานและภาคีต่างๆ เป็นฝ่ายสนับสนุน” 
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คณะผู้จัดทำา
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ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นมีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานอาหารและอาชีพที่สำาคัญของคนใน
พื้นที่ชายฝั่งมาเป็นเวลาช้านาน ด้วยคุณประโยชน์ที่ส่งต่อถึง
วิถีชีวิตและความมั่นคงด้านอาหารของผู้คนที่หลากหลายกลุ่ม 
ทำาให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ผ่านมา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เข้มข้น และท้ายที่สุดเกิดการเสื่อมโทรม
ลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน แม้หลายฝ่ายจะพยายามเรียก
ชีวิตคืนให้กับทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น หาด
ทราย หาดหิน ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และสัตว์นำ้า
ต่างๆ ก็ไม่สามารถทำาให้อดีตอันอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาได้
ภายในระยะเวลาชั่วข้ามคืน เพราะที่ผ่านมาการบริหาร
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้น ตั้งอยู่
บนฐานคิดเชิงมูลค่าเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อการเพิ่มปริมาณหรือมูลค่าของผลผลิต และ
ใช้หลักนิติศาสตร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการให้เกิดมูลค่า

บทนำ��
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หรือผลประโยชน์ที่สูงสุด แต่ขาดการเชื่อมโยงถึงมูลค่าด้าน
สั ง ค มที่ ใ ห ้ ค ว า มสำ า คัญกั บ ร ะบบก า ร ใ ห ้ คุณค ่ า กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิทธิของทุกฝ่ายที่จะเข้า
ถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นผลที่ปรากฏตามมาคือ 
ปัญหายังคงดำารงอยู่เหมือนเดิม แม้จะไม่เลวร้ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้
ดีขึ้นเช่นกัน ประกอบกับ “เวลา” ไม่ใช่กุญแจสำาคัญเพียงดอก
เดียวที่จะเรียกคืน หรือ กู้ความอุดมสมบูรณ์ในอดีตให้กลับมา
ได้ ยังคงมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น “ความ
ตระหนัก” “ความรู้” “ความเข้าใจ” “การมีส่วนร่วม” “การกระ
จายอำานาจ” และ “การบริหารจัดการ” เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้
เหมือนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ผสมผสาม ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้
บริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจะต้องเข้าใจ

แนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Ap-
proach) หรือ การจัดการบนฐานระบบนิเวศ (Ecosystem-
based management)  เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่นักบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมาชาติ ได้น�ามาบูรณาการใช้กับการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง กล่าวคือ การพยายามใช้
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้
ระบบนิเวศเดียวกัน เป็นการปรับความสมดุลของมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ มูลค่าด้านสังคมและระบบคุณค่าของสิ่งต่างๆ ภาย
ใต้ระบบนิเวศเดียวกัน ไม่ได้ให้น�้าหนักไปเฉพาะการจัดการ
ทรัพยากรให้ฟื้นคืนหรือเพิ่มปริมาณมากขึ้น แต่ให้ความ
ส�าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเหล่านั้น โดยกระจาย
สิทธิอ�านาจ การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงให้กลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องภายใต้ระบบนิเวศเดียวกันได้ใช้บทบาทหน้าที่ และ
ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อให้เดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ เป็นโครงการที่ได้รับ
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การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต (Mangrove for the future: MFF) และ โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 
Program: UNDP) ดำาเนินการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและภาคีต่างๆ ในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช โดย
ใช้แนวคิด การจัดการบนฐานระบบนิเวศ โดยเป็นการนำาเอา
หลักทฤษฎีแปลงสู่การปฏิบัติการจริงบนสถานการณ์ปัญหา
จริง คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง การลดลงของ
พืชและสัตว์นำ้าในท้องทะเล ภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำาลังคุกคามวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ และความมั่นคงของชุมชนชายฝั่ง 

กระบวนการทำางานที่สำาคัญ คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
มีความหมายจากภาคีที่หลากหลาย การจัดการองค์ความรู้ 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและตัวแทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ การเชื่อมประสานช่องว่างการตัดสินใจทาง
นโยบายของท้องถิ่น และระดับชาต ิที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
ในการจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ได้มีการนำาสถาบัน
ระดับชาติ อันได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับกรม 
องค์กรนานาชาติและองค์กรภาคประชาสังคม มาร่วมผลักดัน
ให้เกิดการริเริ่มรับรองและรณรงค์นโยบายระดับประเทศร่วม
กัน และกระบวนการหนึ่งที่จะนำาไปสู่ความสำาคัญในการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คือ กฎหมายจะต้องตอบ
สนองต่อคุณค่าของระบบนิเวศและการดำารงวิถีชีวิตที่มั่นคง
ของชุมชนชายฝั่ง

จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่
ถูกกำาหนดขึ้น เป็นเสมือนตัวแทนของระบบนิเวศชายฝั่งอ่าว
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ไทยและชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย แม้สองพื้นที่จะมี
ลักษณะของปัญหาดั้งเดิม ภัยคุกคาม รวมทั้งระดับของการมี
ส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ที่ต่างกัน 
แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองพื้นที่เหมือนกันคือ การถูกบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งภายใต้บริบทของกฏหมายและ
นโยบายที่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่า 
หากต้องจัดการตามแนวคิด การจัดการบนฐานระบบนิเวศ 
นั้นปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องพิจารณา และ
ปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกันน้ันจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำางานอย่างไรเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลตามที่ได้
ตั้งเป้าไว้
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จังหวัดตรังตั้งอยู ่ทางภาคใต ้ด ้านทะเลฝั ่งตะวันตกของ
ประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มีอำาเภอท่ีติดกับทะเล ได้แก่ 
สเิกา กนัตงั ย่านตาขาว หาดสำาราญ และปะเหลยีน มคีวามยาว
ของชายฝั่งทะเลรวมกัน 119 กิโลเมตร  ตลอดชายฝั่งของ
จังหวัดตรังประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่หญ้าทะเล 
พื้นที่ป่าชายหาด เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงถึงกันและมีความ
สำาคัญต่อพื้นที่ชายฝั่ง และมีพื้นที่เป็นเกาะจำานวน 46 เกาะ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำาเภอกันตัง 12 เกาะ อำาเภอปะเหลียน 13 เกาะ 
และอำาเภอสิเกา 21 เกาะ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญของจังหวัดตรัง ได้แก่ ป่าชายเลน
ที่ปกคลุมตลอดแนวชายฝั่งทะเลมีพื้นที่ประมาณ 220,973 ไร่   
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกราฟที่ 1 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนของ
จังหวัดตรังมีแนวโน้มที่ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2518 และ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป จนกระท่ังในปี 2543 

การเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝั่งทะเลตรัง
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พื้นที่ป่าชายเลนจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท้ังน้ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน
ในพืน้ที ่เช่น การปลกูป่าชายเลนเพิม่เตมิ การจดัทำาป่าชายเลน
ชุมชน การจัดทำาเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น

กราฟที ่1 พืน้ทีป่่าชายเลนในจงัหวดัตรงั ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2552

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ป ่าชายหาดกระจายอยู ่ ในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หมู่เกาะลิบง และปากนำ้าตรัง ซึ่ง
ไม่ได้มีการสำารวจพื้นที่ที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้มีการ
สำารวจพบว่า ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามสำาคญักบัจงัหวดัตรงั
มากนัน้ คอื “หญ้าทะเล” ท่ีมคีวามอดุมสมบูรณ์และผนืใหญ่ทีส่ดุ
เมื่อเทียบกับพื้นที่หญ้าทะเลในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย 
จากการสำารวจพบว่าพื้นที่หญ้าทะเลในจังหวัดตรังมีประมาณ 
21,493 ไร่ บริเวณที่พบ ได้แก่ ทุ่งแหลมไทร ริมเขาแบนะ หาด
หยงหลิง เกาะมุกด์ ปากคลองเจ้าไหม เกาะลิบง และเกาะนก 
ส่วนบริเวณทีพ่บแหล่งหญ้าทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุและสมบรูณ์ทีส่ดุ
ของประเทศไทยอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
เกาะลบิงและเกาะมกุด์ จงัหวดัตรงั (ภาพที ่1) ซึง่มพีืน้ทีค่รอบคลมุ
ถึง 12,000 ไร่ ที่สำาคัญคือหญ้าทะเลเหล่านี้เป็นแหล่งอาหาร
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ของเหล่าพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดเดียวท่ีเป็นสัตว์นำ้า 
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

สถาบนัวจัิยและพฒันาทรพัยากรทางทะเลชายฝ่ังทะเล และป่า
ชายเลน เป็นหน่วยงานของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ได้ทำาการติดตามพะยูนในจังหวัดตรังเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง  
พร้อมกับมีการบันทึกจำานวนพะยูนที่เกยตื้นในจังหวัดตรัง
ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2551 พบว่ามีจำานวนทั้งหมด 93 ตัว 
พบพะยูนเกยตื้นมากที่สุดปีละ 8 ตัวใน ปี พ.ศ. 2543 และ 
2544 รองลงไปปีละ 7 ตัวในปี พ.ศ. 2535, 2540 และ 2550 
เฉลี่ยในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2530-2550) มีพะยูน
มาเกยตื้นที่จังหวัดตรังปีละประมาณ 4-5 ตัว ทั้งนี้ในความ
เป็นจริงนั้นจำานวนพะยูนที่ตายจริงน่าจะมีมากกว่านี้ เพราะ
ตัวเลขที่ได้เป็นข้อมูลหรือซากพะยูนที่ทางสถาบันฯ ได้รับ
เท่านั้น แต่มีบางกรณีที่สถาบันฯ ไม่ได้รับแจ้งหรือข้อมูลที่ได้
รับไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ทำาให้ไม่สามารถนำามาใช้ใน
การวิเคราะห์รวมได้  

โดยทั่วไปพะยูนท่ีพบเกยตื้นหรือตายในจังหวัดตรังส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากการติดเคร่ืองมือประมงประเภทอวนลอย 
อวนลอยปลากระเบน เบ็ดราไว (เบ็ดราวปลากระเบน) โป๊ะ 
อวนลาก เป็นต้น จากการชันสูตรซากพะยูนพบว่าส่วนใหญ่
พะยูนจะมีสุขภาพสมบูรณ์ และกินอาหารตามปกติ สาเหตุ
การตายของพะยูนมักจะมาจากการจมนำ้าตาย หรือตายอย่าง
เฉียบพลัน ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการเข้าไปติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากแหล่งอาหารของพะยูนคือบริเวณท่ีมีหญ้า
ทะเล ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งทำาการประมงของชาวประมง
ด้วย ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่พะยูนจะเข้าไปติดเครื่องมือประมง
จนทำาให้จมนำ้าตาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบล่าพะยูน
เพื่อเอาอวัยวะและนำาไปใช้เป็นอาหารบำารุงกำาลังอีกด้วย
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ภาพที่ 1 แสดงบริเวณที่มีพื้นที่หญ้าทะเลในจังหวัดตรัง 
และจังหวัดต่างๆในประเทศทย

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2553)
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ช่วยพะยนู - ชาวบ้านเกาะลบิง 
จ.ตรัง ประกอบพิธีละหมาด
ฮายัต ขอพรจากพระเจ้าให้
ช่วยคุ้มครองพะยูน สัตว์ทะเล
หายากใกล้สูญพันธุ ์ ที่ถูก
ลกัลอบล่านำาเขีย้วและกระดกู
ไปขาย เมือ่ วนัท่ี 10 ก.พ. 2553 
ที่ชายหาดเกาะลิบง อ.กันตัง 
จ.ตรัง ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชน 
และชาวบ้านในพืน้ท่ี ต.เกาะลบิง 
ร่วมกันประกอบพิธีละหมาด
ฮายัต เนือ่งจากขณะน้ีทรพัยากร 
ทางธรรมชาติในท้องทะเล
กำาลังถูกทำาลายอย่างหนัก 
โดยมีสาเหตุมาจากเครื่องมือ
ประมงขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เครื่องมือประมงพื้นบ้านบาง
ชนิด เช่น อวนลากเรือปั่นไฟ 
 

ปลากะตักหรือปลาหมึกใกล้
ชายฝั่ง ทำาให้สัตว์ทะเลชนิด
ต่างๆ ตายลงไปจำานวนมาก 
โดยเฉพาะเต่าทะเลตายถงึ 8 ตวั
ชาวประมงพื้นบ้านในเกาะ
ลิบงกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมี
กลุ ่มประมงจากต ่างพื้นที่
ลักลอบเข้ามาจับพะยูน สัตว์
สงวนที่ยังหลงเหลือฝูงใหญ่
ที่สุดในทะเล จ.ตรัง เพื่อนำา
เขีย้ว กระดกู หรอือวยัวะต่างๆ 
ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน 
นำาไปทำายาบำารุงกำาลัง หรือ
ทำาเครื่องประดับ ตามความ
เชื่อแบบผิดๆ ด้วยวิธีการนำา
อวนปลากระเบน และเบ็ด
ราวไว มาลักลอบดักจับใน
เวลากลางคืน หากพะยูนตัว
ใดหลุดรอดออกมาจากอวน 
หรือเบ็ด ก็มักจะบาดเจ็บ 
และตาย ชาวบ้านไม่รู้จะทำา
อย่างไร จงึต้องละหมาดฮายตั 
ขอพรพระเจ้า ให้ดลใจกลุ่ม
คนดังกล่าวเลิกการกระทำาที่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และ
ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ

 

“ลิบง”ละหมาด-วอน
หยุ ด ล ่ า  “ พ ะยู น ”
วันที ่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  
ปีที ่19 ฉบบัที ่7014 ข่าวสดรายวนั
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ผู้ส่ือข่าวรายงานจากห้องทำางาน 
ผวจ.ตรัง ชั้น 2 อาคารศาลา
กลาง จ.ตรัง เมื่อเวลา 11.00น. 
วันที่ 19 เม.ย.นายไมตรี อินทุสุต 
ผวจ.ตรัง และนายสุชิน สุธาชีวะ 
ป้องกันจังหวัดตรัง กล่าวถึง
กรณีที่มีข่าวว่าพบพะยูนตายใน
ท้องทะเลตรัง เป็นตัวที่ 3 ใน
รอบปี 2554 ซึ่งได้มีการกล่าว
เรียกร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องลง
มาดูแลอย่างจริงจัง แต่จังหวัด
ไม ่จริงใจในการแก ้ ไขป ัญหา
เพียงแต ่รับปากแต ่ ไม ่ลงมือ
ปฏิบัติเป็น รูปธรรมนั้น

ผวจ.ตรัง ได้กล่าวชี้แจ้งว่า 
จังหวัดตรังให้ความสำาคัญอย่าง
จริงจังและใส่ใจเรื่องการดูแล
การอนุรักษ์พะยูน โลมาและเต่า
ทะเล เป็นอย่างมากได้มีการ
ประชุมร่วมกันกับภาคเอกชนผู้
แทนประมงพื้นบ ้านร ่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง 
ส่ิงทีจั่งหวัดตรงัได้ดำาเนนิการไปแล้ว  
 

กำาหนดมาตรการแล้ว 6 ด้าน มี
ดังนี้
(1) ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชน
คนรุ่นใหม่  ได้ กำาหนดให้มีการ
จัดทำาหลักสูตรพะยูนศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา ต่างๆ ในจังหวัด ขณะนี้
อยู ่ ในช ่วงเวลาที่คณะทำางาน
หลักสูตรกำาลังดำาเนินงานอยู่ 
(2) ด้านการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์  
ได้จัดให้มีการจัดทำาภาพพะยูน
ประกอบคำาบรรยายนำาไปติดตั้ง
ไว้ที่สนามบินตรัง สถานีรถไฟ
ตรังและสถานีขนส่งจังหวัดตรัง  
เพื่อให้ผู้เดินทางทั่วไปทั้งชาวต่าง
จังหวัดรวมท้ังชาวต่างประเทศ
ได้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของ
พะยูน 
(3) การรณรงค์ให้มีการปลูก
หญ้าทะเลซึ่งเป ็นอาหารของ
พะยูน  ได้เชิญชวนหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจจาก
ส่วนกลางให้ลงไปทำาโครงการ
ร่วมปลูกหลายครั้งแล้ว 

ผู้ว่าฯตรัง ส่ังล้อมคอกเฝ้าระวังดูแลพะยูน 
โลมา และเต่าทะเล หลังพบสัตว์ทะเลถูก
เครือ่งมอืประมงผดิกฎหมาย ตายอย่างต่อเน่ือง  
หนังสือพิมพ์ตรังไทม์. http://www.trangtime.com/index.php/home 
/42-rokstories/355-2011-04-19-182543?fontstyle=f-smaller
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(4) ด้านการป้องกัน  ได้ร่วมกัน
กำาหนดให ้มี เขตทะเลสำาหรับ
พะยูนอยู่อาศัย  เรียกว่า ”บ้าน
พะยูน” โดยอยู่ระหว่างการจัด
ทำาทุ่นลอยนำ้าเพื่อให้เรือประมง
ทั่วไปได้เห็น และได้ทำาประชาคม
ให้ประชาชนได้ทราบโดย  อบต.
ที่เกี่ยวข้อง  ห้ามมิให้ชาวประมง
นำาเครื่องมือท่ีเป็นอันตรายต่อ
พะยูน โลมา และเต่าทะเล  
เข ้าไปในเขตบ ้านพะยูนด ้วย 
นอกจากน้ียังมีการจัดตั้ งชุด
ป้องกันปราบปรามทางทะเล
คอยช่วยดูแล  โดย มีชาวประมง
พื้นบ้านร่วมด้วยช่วยกัน 
(5) อีกประการหนึ่งจังหวัดได้มี
หนังสือถึงกรมประมงขอให้มี
การประกาศขยายเขต ห้ามเรือ
ทุกชนิดเข้าไปในรัศมีเขตบ้าน
พะยูนแล้ว  เพื่อเป็นการป้องกัน
การลักลอบจับ  หรือทำาร้าย
พะยูน  โลมา และเต่าทะเล  อีก
ทางหนึ่งด้วย  ขณะนี้รอคำาตอบ
จากกรมประมงอยู่
(6) ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พจิารณาแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม
ทางทะเล  เพือ่ตดิตามปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นและจะได้รีบแก้ไขโดย
เร่งด่วน

ผวจ.ตรัง  กล่าวชี้แจงต่อไปว่า   
ยังพบการตายของพะยูนอยู ่

อย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะมีผู ้
เห็นแก ่ตัวลักลอบนำา เครื่อง
มื อที่ เ ป ็ นอันตรายต่อพะยูน  
โลมา และเต่าทะเล  เข้า ไปลอบ
วางในช่วงที่ชุดตรวจการณ์ผ่าน
พ้นแล้วหรือช่วงเวลากลางคืน
ซึ่งจังหวัด ได้กำาชับหน่วยงาน
เกี่ยวข้องให้แบ่งพื้นที่และดูแล
อย่างจริงจังตลอดเวลา  รวมทั้ง
ขอความร ่ วมมือจากพี่น ้อง
ประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง
แหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนต้อง
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลด้วย 
หากทราบหรือพบเห็นเรือต้อง
สงสยัให้รบีแจ้งนายอำาเภอท้องที่  
หรือชุดปราบปรามทางทะเลทนัที  
ซึ่ ง ได ้ มี ก ารประชาสั มพันธ ์
เ บอร ์ โทรศัพท ์สำ าหรับการ
ติดต่อไว้แล้ว  เพ่ือเจ้าหน้าที่จะ
ได้รีบออกไปตรวจค้น  จับกุม 
นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเพื่อ
กำาหนดแนวทางปฏิบัติ ให ้ทุก
ฝ่ายทราบแล้ว  ขณะนี้จังหวัด
ได้เร่งรัดหน่วยงานเกี่ยวข้องให้
เร่งรีบจัดทำาทุ่นกำาหนดบริเวณ
เขตบ้านพะยูนให้เสร็จโดยเร็ว 
รวมทัง้กำาชบัชดุปราบปรามฯ ให้
วางแผนการทำางานให้ครอบคลมุ
พื้ นที่ โ ดยมีการประสานกับ 
ชาวบ้านอย่างใกล้ชดิ.
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ปัจจุบันนี้ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังไม่ได้อุดม
สมบูรณ์เหมือนกับในอดีต อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจของประเทศตามกระแสโลก ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งเป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมหลาก
หลายรูปแบบ เช่น การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า โรงแรม
และรีสอร์ท การสร้างท่าเทยีบเรอื การสร้างถนน อตุสาหกรรม
และโรงงานไฟฟ้า รวมทัง้การขยายตวัของแหล่งชมุชน ท้ายทีส่ดุ
ได้นำามาสูก่ารลดลงของทรพัยากรสตัว์นำา้ และความเสือ่มโทรม
ของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดตรังก็กำาลังเผชิญ
กับสถานการณ์เหล่านี้เช่นกัน

เมื่อปี พ.ศ. 2547 พื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน อันได้แก่ 
ระนอง พังงา ตรัง กระบี่ สตูล และภูเก็ต ของประเทศไทยได้
เผชิญกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง และไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนในประเทศไทยนั่นคือสึนามิ ภัยคร้ังน้ันไม่เพียงแต่จะ
สร้างความสูญเสียด้านชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และงาน
อาชีพของผู้คนและชุมชนที่อยู ่ชายฝั่ง แต่ยังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งขึ้นอีกด้วย 
สิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนและรวดเร็วทางด้านระบบนิเวศคือ 
การเปลี่ยนแปลงของร่องนำ้าในทะเล พื้นที่บางแห่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชายหาดที่ขาวสะอาดกลายเป็นพื้นท่ี
หาดโคลนและพื้นที่หญ้าทะเล รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่งและ
การทับถมของตะกอนดินที่เพิ่มขึ้น 

จังหวัดตรังซึ่งได้ช่ือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรทางทะเลแห่งหนึ่งก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่า
นี้เช่นกัน ดังเช่น กรณีการกัดเซาะชายฝั่งหรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรัง แม้ว่าขณะ
นี้จะยังไม่ตกอยู่ในสภาวะท่ีรุนแรงเหมือนในหลายพื้นที่อื่นๆ 
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แต่พบว่าเกดิการกดัเซาะเพิม่ขึน้ทกุปี และมแีนวโน้มทีจ่ะมากขึน้
เรือ่ยๆ แม้ว่าการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้อย่างช้าๆ แต่กย็งัสามารถ
สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน
ชายฝ่ังได้เช่นกนั ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะชายฝ่ังทะเลเป็นพืน้ทีร่อยต่อ
ระหว่างทะเลกับแผ่นดินจึงมีขอบเขตทั้งส่วนท่ีอยู่ในทะเลและ
ส่วนที่เป็นแผ่นดิน ประกอบกับชายฝั ่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มี
พลวัต (Dynamic) กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว
ทั้งทางด้านรูปร่างและตำาแหน่งที่ตั้ง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากพื้นที่
ที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่ง เช่น กระแสลม กระแสคลื่น 
กระแสนำ้า การขึ้นลงของนำ้าทะเล และสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลมมรสุม ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ ระบบที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ แต่เมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นท้ังจาก
ธรรมชาติและการกระทำ าของมนุษย ์ก็ทำ า ให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น

สิทธิชุมชน�:�ทุนสังคมดั่งเดิม

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่นใน
จังหวัดตรังตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการดำาเนิน
การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทะเลและชายฝ่ังจงัหวดัตรงั ด้วยมาตรการ
ที่หลากหลายตามแนวทางปฏิบัติ และภารกิจความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการใช้มาตรการ
อนุรักษ์โดยกฎหมาย เช่น การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
การประกาศพื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น วิธีการนี้เป็นมาตรการที่
สามารถกระทำาได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ท้ายท่ีสุด
แล้วไม่ส่งผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังนำามาซึ่งความขัดแย้งกับ
ชมุชนในหลายพืน้ที ่ และไม่สามารถสร้างรปูธรรมความร่วมมอื
ระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานราชการจนนำาไปสู่การ
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อนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลง ลดความขัดแย้ง และนำาสู่การฟื้นฟูความ
หลากหลายทางทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งอย่างมีนัยยะ
สำาคัญ 

นายอะเหร็น พระคง หรอื บังเรน็  ประธานชมรมประมงพืน้บ้าน
จังหวัดตรังได้ให้ข้อมูลว่า “ที่ผ่านมาการท�างานของภาครัฐ
เป็นการท�างานในเชิงโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงกับความเป็นจริง ขณะเดียวกันไม่ได้สร้าง
กระบวนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีแต่จะเป็นลักษณะ
ของต่างคนต่างท�างาน ชาวบ้านอนุรักษ์ไป (กรม)ประมงก็
ปล่อยปลาไป (กรม)ป่าไม้ก็ห้ามตัดไม้  อุทยาน(แห่งชาติหาด
เจ้าไหม) ก็ประกาศเขตกันคนออกจากหมู่บ้าน  สิ่งทีรัฐท�ามีแต่
จะกีดกั้นประชาชน ภาพการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐและ
ประชาชนในจังหวัดจึงไม่มี หรือมีก็เป็นแบบจ�าใจต้องเชิญ
ชาวบ้านเข้าร่วม”

วไิลรัตน์ หาดเดน็ หรอื พีย่า  สมาชกิกลุม่ออมทรพัย์บ้านนำา้ราบ 
“ไม่ว่าเราหรือรัฐต่างก็ท�างานอนุรักษ์ทะเลเหมือนกัน แต่ว่า
แนวทางการท�างานก็เป็นของใครของมัน ไม่เคยได้เห็นว่าจะมา
คุยกันได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเวทีคุยกัน หรือพอมี
เวทีคุยกันก็ไม่ได้เปิดใจท่ีรับฟังความเหมือนหรือความต่างของ
แต่ละคน ท�าให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง” 

สำาหรับในส่วนของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ได้
พยายามสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักการ 
“สิทธิชุมชน” และ “การกระจายอำานาจ” เป็นฐานคิดในการ
ทำางาน โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังมีกระบวนการทำางานของภาค
ประชาชนเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพิทักษ์ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี 
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แล้ว มีกลุ่มที่ทำางานด้านนี้ เช่น ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน
จังหวัดตรัง สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ โดยทำางาน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ เช่น สมาคมหยาดฝน 
มูลนิธิอันดามัน เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
หลากหลาย เช่น สวัสดิการชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์ การทำา
ปะการงัเทยีม การปล่อยพนัธุส์ตัว์ การจดัทำาเขตอนรุกัษ์พชืพนัธุ์
สัตว์นำ้า การขยายเขตทะเลจาก 3,000 เมตร (3 กิโลเมตร) 
เป็น 5,400 เมตร (3 ไมล์ทะเล) การห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก
อวนรุนจับสตัว์นำา้ การจดัตัง้เขตป่าชายเลนชมุชน การเพาะเลีย้ง
ชายฝั่ง การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น กิจกรรม
เหล่านี้จัดเป็นองค์ประกอบย่อยที่จะนำาไปสู่เป้าหมายหลัก คือ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากร
อนัเป็นฐานอาหารและฐานอาชพีอนัสำาคญัของชาวประมงพืน้บ้าน
และชุมชนชายฝั่ง โดยหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการทำางาน
ของภาคประชาชนคือ ความเชื่อและเคารพในสิทธิด้ังเดิมท่ีมี
อยู่ของชุมชน หรือ “สิทธิชุมชน” นั่นเอง

ภายใต้พลวัตรความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการ
ปกครองของประเทศภายหลังรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ได้
กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถกำาหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหารองค์กร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอำานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และ
กำาหนดให้การกำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำา
เท่าที่จำาเป็น และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
และรัฐธรรมนูญยังได้กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ความรับผิดชอบกว้างขวางกว่าเดิมหลายประการ เช่น 
กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บำารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี
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ของท้องถิ่น ทั้งมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพท่ีมีความ
เหมาะสมกับท้องถิ่นโดยให้เป็นไปตามความต้องการและความ
เหมาะสมของท้องถิ่นนั้น รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอีกด้วย

สิทธิชุมชน...การกระจายอ�านาจ�
และการจัดการทรัพยากร
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังท่ีผ่านมา 
ภาครัฐและภาคประชาชนเป็นคนกลุ่มหลักที่มีบทบาทชัดเจน
แต่เมื่อมีการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเริ่มให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากความ
รับผิดชอบส่วนหนึ่งได้ถูกถ่ายโอนมาสู่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
การทำางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่คงให้ความ
สำาคัญกับเรื่องงานสาธารณูปโภคและงานสาธารณะเป็น
สำาคัญ งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกให้ความสำาคัญในระดับที่รองลงมา เมื่อการเปลี่ยนผ่าน
ด้านการจัดการและบริหารองค์กรผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายองค์กรเร่ิมเข้ามามีบทบาทใน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
โดยเฉพาะกรณีของ “ท่าศาลาโมเดล” ที่สร้างรูปธรรมและชี้
ให้เห็นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามา 
บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้ชดัเจน จงึเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หันมาให้ความสนใจทำางานการจัดการทะเลและชายฝั่งมากขึ้น

แต่เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งและ
ทะเล มคีวามลงัเลในบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 
เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ชายฝั่งและทะเลส่วนใหญ่ของจังหวัด
จะอยู่ภายใต้การดูแลและจัดการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
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ของรัฐส่วนกลาง ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ความลังเลเกี่ยวกับขอบเขตพื้นท่ีชายฝั่งและทะเลที่จะต้อง 
รับผดิชอบ ด้วยเหตผุลว่าพืน้ทีช่ายฝ่ังและทะเลไม่มสีญัญลกัษณ์
ที่บ่งบอกการแบ่งเขตพื้นที่ที่ชัดเจนเหมือนกับแผ่นดิน 

เมื่อประมวลภาพรวมของจังหวัดตรังเชื่อมโยงเข้ากับภาพรวม
ระดับประเทศพบว่า สาเหตุที่ทำาให้มาตรการ นโยบาย และ
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของหลายภาคส่วนไม่สามารถฟ้ืนฟ ูและอนรุกัษ์ทรพัยากร
เหล่านีไ้ด้อย่างยัง่ยนืได้นัน้ มสีาเหตมุาจากกระบวนการทำางาน
ของทุกฝ่ายเป็นแบบแยกส่วน แม้จะมีการประสานความ
ร่วมกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องแต่กไ็ม่ได้มกีารกำาหนด
เป้าหมาย หรือ ความฝันที่อยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน 
รวมทั้งไม่ได้มีการกำาหนดบทบาท แนวทางการทำางาน ภารกิจ
และหน้าที่ร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำางานที่ซำ้าซ้อนในระดับ
พื้นที่ ความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ และการสูญเปล่า
ของทรัพยากรทางการเงินและบุคลากร ยิ่งไปกว่านั้นปัญหานี้
ยังถูกตอกยำ้าด้วยการขาดการบูรณาการระหว่างนโยบายของ
ประเทศกับการดำาเนินงานในระดับท้องถิ่น บางพื้นท่ีไม่ได้ให้
ความสำาคญักบัชมุชน และท้องถิน่ หรอืไม่มกีารกระจายอำานาจ
ให้ชุมชนและท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขณะที่ท้องถิ่นเองก็ไม่ชัดเจน
ในบทบาทของตนเอง ด้วยเหตนุีก้ารจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั ่งท่ีเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจึงยังไม่ 
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ประกอบกับการทำางานท่ีผ่านมาไม่มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักเรื่องการจัดการ
ทรัพยกรทะเลและชายฝั่งได้ภายในหน่วยงานหรือองค์กร
เดียว ท้ายที่สุดการทำางานด้านฟื้นฟู อนุรักษ์ และพิทักษ์
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ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำา 
ขาดการวิเคราะห์และบูรณาการงานร่วมกัน รวมทั้งไม่มอง
การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ คือ ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง 
แต่มองเป็นความรับผิดชอบตามภารกิจและพื้นที่เชิงการ
ปกครองเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามท่ามกลางปัญหาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
จุดพลิกผันของความร่วมมือในจังหวัดตรังเกิดขึ้นหลังจาก 
เหตกุารณ์สนึาม ิท่ีทำาให้ชมุชนชายฝ่ัง 4 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านนำา้ราบ 
บ้านฉางหลาง บ้านควนตุ้งกู และบ้านเกาะมุกด์ เห็นถึงความ
สำาคัญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมกัน โดย
จัดทำาแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้าวัยอ่อนสี่หมู่บ้านจังหวัด
ตรัง หรือ “เขตเลเสบ้าน” มีการตั้งกฎกติการ่วมกันที่จะรักษา
ทะเลและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จะไม่ทำาการประมงด้วย
เครื่องมือประมงทำาลายล้างพันธุ์สัตว์นำ้า 

นายหลงเฝียะ บางสกั หรอืบังเดียร์ ประธานกลุม่ประมงพืน้บ้าน
บ้านนำ้าราบ  เล่าว่า “ในหมู่บ้านมีการรวมตัวกันอยู่แล้วในนาม
กลุ่มออมทรัพย์บ้านนำ้าราบ โดยกลุ่มตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 
ช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ทั้ง
ระเบดิ ยาเบือ่ อวนรนุ ป่าชายเลนกม็กีารลกัลอบตดัเยอะมาก 
ทรพัยากรลดลงเยอะ พอหลงัสนึามเิกดิ เครือ่งมอืผดิกฎหมาย
กล็ดลงเพราะเสยีหายเยอะ แต่ว่าไม่นานกเ็ริม่กลบัมา ตอนนัน้
ผมมองไปในท้องทะเล เห็นว่าพี่น้องเราส่วนใหญ่แถวนี้ทำา
ประมงเป็นหลัก ทั้งไซปูม้า อวนปู แล้วผมก็เห็นว่า หากปล่อย
ให้ใช้เครื่องมือบางประเภท เช่น เบ็ดราไว (เบ็ดราว) แม้จะไม่
ผิดกฎหมายแต่ทำาลายสัตว์หายาก เช่น พะยูน เต่าทะเล หรือ
อวนทีม่ตีาอวนตำา่กว่า 2 นิว้ กท็ำาให้ลกูปลูกูปลาตดิอวนไปด้วย 
ไม่มีโอกาสเติบโต รวมถึงการดำาหอยโดยใช้เครื่องลมทำาให้
หายใจใต้นำ้าได้จึงเก็บกวาดสัตว์นำ้าไปหมด ในขณะที่ชาวบ้านใช้
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เพียงมือเปล่า หากปล่อยให้จับให้ทำาไปเรื่อยๆ โดยเราก็ไม่ได้
ดูแลป้องกัน ต่อไปสัตว์นำ้าก็ต้องลดลงมากกว่านี้ จะยิ่งทำาให้ 
พี่น้องประมงพื้นบ้านเราทำามาหากินยากข้ึน ผมเลยปรึกษา
หารือร่วมกันระหว่างแกนนำาและพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
อันดามัน) ก่อนที่จะมีการปรึกษาหารือกับแกนนำาในระดับ
หมู่บ้านอีก 3 บ้านคือ บ้านฉางหลาง บ้านควนตุ้งกู บ้านเกาะ
มุกด์ ให้มาร่วมทำาเขตอนุรักษ์กัน เพราะว่าทั้งสี่หมู่บ้านหากิน
อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มทำากันเมื่อปี พ.ศ. 2550 กว่าจะได้เขต
เลเสบ้าน ใช้เวลาตั้ง 9 เดือน หลังจากทำาเขตเลเสบ้านแล้วเรา
พบว่าชาวบ้านจับปูได้มากขึ้น มีรายได้ดีขึ้นมาก บ้างวันได้เงิน
จากการขายปูมากกว่า 2,000 บาท การทำาเขตเลสี่บ้านขึ้นมา
เป็นกติกาชุมชน นอกจากจะสร้างความตระหนักให้คนได้เข้าใจ 
และหันมาจัดการทรัพยากรท่ีเป็นของส่วนรวมร่วมกันแล้ว 
ยังได้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการทำางานร่วมกันด้วย” 

นอกจากนี้บ้านนำ้าราบได้มีการจัดการป่าชายเลนชุมชนที่มี
เนื้อที่ประมาณ 3,200 ไร่ ขึ้น โดยได้ดำาเนินการอย่างจริงจัง
หลังจากเกิดสึนามิ เนื่องจากชาวบ้านเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
ป่าชายเลนในการช่วยป้องกันความเสียหายให้กับบ้านเรือน
และเรือประมงทีจ่อดอยูใ่นคลอง ป่าชายเลนชมุชนบ้านนำา้ราบ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื เขตอภยัทาน เขตป่าศกึษา เขตป่า
กั้นคลื่นกั้นลม และเขตป่าใช้สอย

นายอะเหร็น พระคง  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติ่มว่า “เขตเลสี่บ้าน มี
พื้นที่ที่เป็นทะเลราว 27,000 ไร่ คือ มีกฏ กติกาและข้อตกลง
ในการใช้ทะเล แต่เราเพียงคนเดียวคงดูแลจัดการทะเลได้ไม่
ทั้งหมด เราตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจรักษาทะเล (ฉก.) หรือ 
ชุด “ฉก.ทางทะเล” ขึ้นมาช่วยทำาหน้าที่รักษาทะเลกับทางกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยหน้าที่หลักของชุด ฉก. คือ
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การเฝ้าระวงัการใช้เครือ่งมอืประมงผิดกฎหมาย ซึง่การทำาหน้าที่
นี้ช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐได้ และได้ทำาหน้าท่ี
คนทะเลในการดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานด้วย ” 

รูปธรรมการจัดการทะเลของ “เขตเลเสบ้าน” เป็นจุดเริ่มต้นที่
นอกจากจะทำาให้ชมุชนจดัการทะเลรวมกนัแล้ว ยงัทำาให้เกดิการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครฐัและชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 
จากจุดเริ่มต้นนี้ได้มีการขยายแนวคิดไปสู่การจัดการทะเลตรัง
ทั้งระบบนิเวศ

นายอะเหร็น พระคง หรอื บังเรน็ ได้สะท้อนวธิคีดิในกระบวนการ
ทำางานไว้อย่างน่าสนใจว่า “เราทำางานทะเลเหมือนกัน เราเป็น
พี่น้องเป็นญาติกันมา หลังสึนามิเราพบว่าเครื่องมือประมงได้
ถูกทำาลายไปเยอะ ทั้งเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายด้วย จึง
เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาคุยเรื่องการจัดทำาเขตอนุรักษ์กัน  
เขตเลสี่บ้านจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้น แต่ว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นก็จะ
ต้องมีกระบวนการปรึกษาหรือพูดคุยกันหลายครั้ง ทั้งภายใน
ชุมชนกันเอง ต่างชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กระบวนการเหล่านีท้ำาให้เราได้มาซึง่เขตเลสีบ้่าน เราได้ต่อยอด
มาสู่การจัดการทั้งระบบนิเวศ เพราะต้องการให้พื้นที่อนุรักษ์
ได้ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ คือ พะยูน เต่า
ทะเล หญ้าทะเล ป่าชายเลน ร่วมทั้งเป็นการสร้างหลักประกัน
ด้านอาชีพของชุมชนประมงพื้นบ้านด้วย กระบวนการปรึกษา
หารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และต่างพื้นท่ีเป็นเครื่องมือ
สำาคญั เพราะนอกจากจะสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนกั
ให้กับคนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังทำาให้เราเห็นเป้าหมายของการ
ทำางานร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องค์กรท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสร้างงานบนฐานความต้องการ
ของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดกลไกการทำางานที่ยั่งยืนในพื้นที่”
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การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิงระบบนิเวศอย่างบูรณาการ

ด้วยระบบนเิวศทีเ่ชือ่มโยงถงึกนัทัง้ทะเล ทำาให้การจดัการทะเล
เฉพาะหน้าบ้านตนเองนั้นไม่เพียงพอ เพราะสัตว์นำ้ามีการ
เคลื่อนย้ายไปมา อีกทั้งการจัดการทรัพยากรจะต้องดูความ
เชือ่มโยงกนัทัง้ระบบนเิวศ ดังนัน้จงึได้มกีารขยายความร่วมมอื
ไปสู่การทำางานในระดับตำาบลจึงเป็นก้าวต่อไป กระบวนการ
ปรึกษาหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเริ่มต้นขึ้นที่
ตำาบลเกาะลบิง เพราะว่าเกาะลบิงเป็นพืน้ท่ีทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
มีหญ้าทะเล มีป่าโกงกาง เป็นแหล่งอาศัยของเต่าทะเลและ
พะยูนฝูงใหญ่ของจังหวัด ดังนั้นการเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีสัตว์
อนัเป็นสญัลกัษณ์สำาคญัของจงัหวดั จะเป็นยทุธศาสตร์สำาคญั
ของการทำางานรักษาทะเลตรังในครั้งนี้

ฐานคิด กระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตาม
หลักการดำาเนิน โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ ที่อยู่บน
ฐานการจัดการระบบนิเวศ 5 ฐาน คือ
1. ฐานการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการจัดการเชิง
ระบบนเิวศ เป็นการจดัการบนแนวคดิทีม่องทกุสิง่เชือ่มโยงกนั 
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพ สังคมและชีวภาพ 
โดยใช้ระบบนิเวศเป็นพื้นฐานในการจัดการ และให้ความ
สำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ฐานหลกัการร่วมด้านสทิธมินษุยชน ซึง่หมายความรวมถงึ 
“สิทธิชุมชน” ที่สะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยในลักษณะที่
เป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะไปตามทรัพยากรแต่ละประเภท ด้วยเหตุนี้
สทิธิชมุชนจึงมคีวามหลากหลายและยดืหยุน่สงู เพราะกฎเกณฑ์
ของชุมชนจะปรับไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่มากระทบ สิทธิชุมชน
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ยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน การตรวจสอบถ่วงดุล 
การเปลี่ยนแปลงและการเจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง
สมาชิกภายในชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับอำานาจภายนอก
3. ฐานแนวคดิและหลกัการส่งเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย 
ในสงัคมไทยนัน้พบว่า หญงิและชายมคีวามแตกต่างกนัในระดบั
ของการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ ดังนั้น
การสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ 
4. ฐานคิดการมีส่วนร่วมของพหุภาคี มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน ได้ร่วมกนัปรกึษาหารอื กำาหนด
วิธีการแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
การวเิคราะห์พหภุาคเีป็นสิง่จำาเป็นอย่างยิง่ เพือ่ค้นหาแนวทาง
ความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการปัญหาร่วมกันภาย
ใต้ศักยภาพและความสามารถที่แต่ละกลุ่มมีอยู่
5.ฐานการจัดการบนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ข้อมูล
เป็นพืน้ฐานสำาคญัในการดำาเนนิโครงการ โดยข้อมลูทีไ่ด้มาจาก
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และข้อมูลจากการ
ศึกษา จะถูกนำามาใช้ในการวางแผนงาน การดำาเนินโครงการ 
การตัดสินใจ และการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการขยายผล
เป้าหมายและประเด็นงานของโครงการ

เป้าหมายส�าคัญของโครงการคือ
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งท่ืเชื่อมโยงเข้ากับความ
มั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชนชายฝั่ง 
รวมทั้งการสร้างความตระหนัก การป้องกัน และการตั้งรับ
ปรับตัวจากภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

ประเด็นงานหลักของโครงการคือ
1. ทำาแผนการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง และแผนรับมือกับ
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ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน 
เป็นฐาน 
2. บรูณาการแผนการจดัการระบบนเิวศชายฝ่ังและแผนรบัมอื
กับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน
เป็นฐานเข้าสู่แผนงานในระดับท้องถิ่น
3. ฟื้นฟู อนุรักษ์ และปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งที่นำาไปสู่การ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพของชุมชนชายฝั่ง รวม
ทั้งการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. การปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง การจัดการภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อตั้งเป้าทำางานบนฐานระบบนิเวศ การจะมองพื้นที่ทะเล
และชายฝั ่งแบบเส ้นแบ ่งตามการปกครองเป ็นไปไม ่ได ้ 
เนื่องจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะลิบง
นั้นมาจากชุมชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ตำาบลบางสัก
และตำาบลนาเกลือที่มีพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งติดต่อกัน เพื่อ
ให้เกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลในทางปฏิบัติ 
กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกับอีกสองตำาบลจึงเกิดขึ้น

นายชูศักดิ์ ชุมคง นายก อบต.เกาะลิบง กล่าวในเวทีสรุปบท
เรียนเรื่องการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งแบบบูรณา
การบนฐานระบบนิเวศโดยภาคีที่หลากหลาย ในงานสัมมนา
ชายฝั่งทะเลไทย ในทศวรรษใหม่ที่ยั่งยืน วันที่ 23 – 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี ถึง
กระบวนการทำางานในพื้นที่ว่า “จุดเริ่มต้นของงานคือเราเห็น
ว่าเกาะลิบงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง แต่ว่าเริ่มที่จะเสื่อมโทรมลง เมื่อทางมูลนิธิอันดามัน
เข้ามาปรกึษาหารอืเรือ่งการทำาเขตอนรุกัษ์ เราเหน็ว่าเป็นสิง่ที่
ส่งผลประโยชน์กับพี่น้องและชุมชนชายฝั่งมาก จึงเห็นว่าควร
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ทีจ่ะดำาเนนิการ แต่ขณะเดียวกนั พืน้ทีท่ะเลมนัเชือ่มกนัระหว่าง
ตำาบลนาเกลือและตำาบลบางสัก หากจะทำางานให้เกิดผลจริงๆ 
เราต้องเชญิให้ทัง้สองตำาบลเข้าร่วมด้วย เพราะมนัจะเกีย่วข้อง
กับเรื่องงบประมาณในการจัดการ เพราะเพียงอบต. บางสัก
คงไม่มงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะดูและทะเลทัง้อ่าวกนัตงั แต่หาก
เชิญอีกสองอบต. ที่มีระบบนิเวศเชื่อมต่อมาร่วมทำางาน ร่วม
วางแผนกันตั้งแต่เริ่มน่าจะทำาให้เกิดเขตอนุรักษ์ในอ่าวตรังได้
จริง และคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องความ
เสื่อมโทรมของทะเลได้จริง”

การพูดคุยกับองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะลิบง เริ่มต้นข้ึน
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2552 โดยมูลนิธิอันดามันร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าปรึกษาหารือกับทางนายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเกาะลิบงถึงแนวทางการจัดทำาเขตอนุรักษ์
ในพื้นที่ตำาบลเกาะลิบง จากการปรึกษาหารือทำาให้พบว่าการ
จัดการทะเลในตำาบลเกาะลิบงจะต้องทำางานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบางสัก และองค์การบริหารส่วนตำาบล
นาเกลือด้วย เพราะทั้งสามตำาบลมีพื้นที่ติดต่อเป็นระบบนิเวศ
เดียวกัน แม้ว่าตำาบลบางสักจะไม่มีพื้นที่ทะเล แต่ก็มีหมู่บ้านที่
ทำาหน้าที่รักษาทะเลมานาน เช่น บ้านนำ้าราบ ขณะที่ตำาบล

การให้คุณค่ากับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เป็นการรู้และเข้าใจถึงความส�าคัญ และความพันธ์
ของระบบนิเวศที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
นิเวศด้วยกันเอง และที่ส่งผลต่อฐานอาหารและ
ฐานอาชีพของชุมชนชายฝั่ง รวมทั้งรูปแบบการ
พึง่พาทรพัยากรของชมุชนชายฝ่ังและคนกลุม่ต่างๆ
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เกาะลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน
อ�าเภอกันตัง มีลักษณะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม ที่มีฐานเป็น
รูปแนวยาวไปทางทิศเหนือจรดใต้ และด้านทั้งสองจะค่อยๆ 
รวบสอบเข้าหากนัทางทศิตะวนัออก สภาพพืน้ทีบ่นเกาะลบิง
นั้นทางทิศตะวันตกจะเป็นภูเขาซึ่งทอดตัวขวางเกาะไปใน
แนวทิศเหนือจรดใต้ ถัดจากนั้นแผ่นดินจะค่อยๆ ลาดเอียง
ลงมาทางทิศตะวันออกจนกระทั่งเป็นที่ราบก่อนจะถึง
ชายทะเล อาณาเขตทะเลของต�าบลเกาะลิบงเชื่อมต่อกับ
ต�าบลบางสัก ต�าบลนาเกลือ และต�าบลเกาะสุกร ต่อเนื่อง
ไปทางเหนือมีพื้นที่ทะเลติดต่อกับจังหวัดกระบี่

เกาะลิบงมีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ ได้ถูกประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหมูเ่กาะลบิง บนเกาะจะเป็นแหล่งรวมของนก
หลายชนิด รอบเกาะมแีหลมและหาดหลายแห่ง เช่น หาดตบู 
แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย เป็นต้น ที่ส�าคัญคือ
เกาะลิบงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ส�าคัญของจังหวัด
ตรัง เพราะมีพื้นที่หญ้าทะเลกว่า 12,000 ไร่ ซ่ึงมีความ
สมบรูณ์และมีจ�านวนชนิดของหญ้าทะเลมากถึง 12 ชนิด 
ดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการพบเห็นพะยูนอยู่บ่อยครั้ง และ
ท่ีส�าคัญคือบรเิวณเกาะลบิงยงัเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน 
และที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์น�้าในระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น 
ปลิงทะเล  หอยชกัตนี หอยกะพง ฯลฯ ด้วยความอดุสมบรูณ์
ของทรัพยากรสัตว์น�้าเช่นนี้ จึงท�าให้บนเกาะมีชุมชนชายฝั่ง
ที่เป็นหมู่บ้านประมงหลายหมู่บ้าน

ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นในเกาะลิบงและทะเลรอบๆ คือ ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเล ป่าชายเลน 
และพื้นที่ชายหาด สิ่งเหล่านี้ส่งผลอย่างยิ่งต่อการประกอบ
อาชีพประมงชายฝั ่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้ง
เกาะลิบงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบกัยภัยพิบัติสินามิ และ
ภัยจากมรสุมต่างๆ หลายครั้ง
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นาเกลือมีพื้นที่ทะเลติดต่อกันกับเกาะลิบง และชุมชนชายฝั่ง
ในตำาบลนาเกลอืกม็าทำาการประมงในพืน้ทีท่ะเลเกาะลบิงเช่นกนั 
ดังนั้นจึงเห็นควรว่าจะต้องเชิญท้ังสองตำาบลมาปรึกษาหารือ
เรื่องการจัดทำาเขตอนุรักษ์ร่วมกัน 

การพูดคุยได้มีการขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ประมง
จังหวัดตรัง ประมงอำาเภอกันตัง เป็นต้น จนกระทั่ง การพูด
คุยถูกยกระดับไปสู่การปรึกษาหารือในระดับอำาเภอ มีการ
เชิญนายอำาภเอกันตัง (นายสนิท ศรีวิหค) เข้ามาร่วมปรึกษา
หารือและท้ายท่ีสุดได้ยกระดับไปสู ่ความร่วมมือในระดับ
จังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายไมตรี อินทุสุต)
ให้การสนับสนุน และมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง” ขึ้นโดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  มีองค์ประกอบของบุคคลท่ี

การวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและภาคทีีห่ลากหลาย
ในพ้ืนที่ เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์สถานการณ์
พื้นที่ วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อมูลว่า 
“ใคร? ท�าอะไร? ที่ ไหน? อย่างไร? เมื่อไหร่? 
ผลเป็นอย่างไร? แผนอนาคตคอือะไร และเป้าหมาย
สงูสดุคอือะไร?”  จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้ส�าหรบั
วางแผนการท�างาน กระบวนการท�างาน ประเด็นงาน 
การประสานงาน และการบริหารกลุ ่มคนที่
หลากหลายเพื่อน�ามาสู่การท�างานร่วมกันในพื้นที่
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ได้รับการแต่งตั้งมาจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน 
ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีอำานาจ
หน้าที่สำาคัญคือ จัดทำาแผนและนโยบายการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง ประสานปฏิบัติงานตามแผน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำาเขตคุ้มครอง
ระบบนิเวศและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล
อย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมให้มีคณะทำางานด้านการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับอำาเภอ/ท้องถิ่น 
และสนับสนุนกลไกการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของ
คณะทำางาน

นายไมตรี อินทุสุต   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้ความเห็น
ระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกับผู ้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
การมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ  ในการทำางานจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดตรังว่า “พื้นท่ีเป็นฐาน ชุมชน
เป็นทุน  รวมพลังทุกภาคส่วน และบูรณาการงานร่วมกันนั้น
คือ ใช้ระบบนิเวศทะเลเป็นพื้นฐานการท�างาน ใช้ชุมชนเป็น

การพัฒนากลไกระหว่างภาคี เป็นการสร้างระบบ
ที่ยั่ งยืนของการท�างานร่วมกันระหว่างคณะ
บุคคลที่มาจากหลากหลายภาคส่วน และกลไก
ดังกล่าวควรจะสามารถเป็นตัวแทนของการ
ตดัสนิใจในระดับต่างๆ ได้  และเชือ่มัน่ในการท�างาน
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สิทธิชุมชน



36

เจ้าของ และหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ท้องถิ่น 
เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นภาคีร่วมพัฒนาสนับสนุน
การท�างานของชุมชน และจะต้องไม่ลืมที่จะการบูรณาการ 
กระบวนการ บคุลากร แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
สนับสนุน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยมีกลุ่มคน
และพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน การที่จะต้องให้ชุมชนเป็นหลัก
เป็นเจ้าของเพราะว่าหากเป็นข้าราชการอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่นานจะต้องย้ายไปท�างานที่อื่นตามค�าสั่ง แต่ชุมชนเป็น
คนที่อยู่ในพื้นที่และน้อยนักที่จะย้ายไปไหน ดังนั้นเขาเหล่านี้
จะเป็นพลังส�าคัญในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
และการท�างานกับชุมชนนั้นจะต้องมีความชัดเจน กระชับ 
ไม่ต้องสวยหรูแต่ให้ตรงกับความต้องการของเขา คือ กระชับ
พื้นที่ กระชับการสื่อสาร กระชับการสั่งการ และกระชับการ
จัดการ ไม่เช่นนั้นชุมชนจะร่วมมือกับเรา” 

นายสนิท ศรีวิหค นายอำาเภอกันตัง กล่าวในการปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างภาคีในโครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ ว่า 
“การท�างานร่วมกันที่ผ่านมานั้นเราจะต้องไม่คิดว่า พวกมึง 
พวกกู แต่จะต้องปรับมุมมองใหม่เป็น ไม่มีพวกมึง ไม่มีพวกกู 
แต่มีพวกเรา ไม่เช่นนั้นแล้วงานที่ท�าอยู่คงไม่มีความก้าวหน้า
และเห็นผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

นายชฎา วังบุญคง  ผู้อำานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่งที่ 6 ได้เพิ่มเติมว่า “ฐานท่ีส�าคัญ คือ 
ทรัพยากรและชุมชน หน่วยงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนวิธีการ
ท�างานให้เห็นเป้าหมายร่วมกับชุมชน และเห็นความส�าคัญใน
การท�างานร่วมกับชุมชน กระบวนการท�างานด้านทรัพยากร
ในจังหวัดตรัง ผมคิดว่าชุมชนสามรถด�าเนินการได้ดี และ
ส�าหรับจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐคือ ข้าราชการส่วนกลาง
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หรือระดับบนมองงานข้างล่างไม่เห็น ท�าให้ความเข้าใจและ
การก�าหนดเป้าหมายไม่ตรงกันความต้องการในระดับพื้นที่ 
อนาคตผมคิดว่าชุมชนในจังหวัดตรังหลายพื้นที่สามารถเดิน
เองได้ ทั้งการจัดการในระดับพื้นที่ ต้นน�้า ถึงปลายน�้า และ
การท�างานในระดบัท้องถิน่ อกีทัง้หากสามารถทีจ่ะใช้ศกัยภาพ
ของทกุหน่วยงานมาสนบัสนนุชมุชนในการท�างานได้ จะยิง่ท�าให้
ชมุชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานได้มากขึ้น เนื่องจากชุมชน
เองก็ต้องเผชิญกับนโยบายบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน”

การทำางานในระดับจังหวัดมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มี
กระบวนการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง จนนำาไปสู่บันทึก
ความร่วมมือ การคุ้มครองหญ้าทะเล การอนุรักษ์พะยูน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน ณ ท่าเทียบเรือบ้าน
หาดยาว หมู่ที่ 6 ตำาบลเกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ระหว่าง จังหวัดตรัง อบต. 
เกาะลิบง อบต. บางสัก และอบต. นาเกลือ ชมรมประมง
พื้นบ้านจังหวัดตรัง และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด
การจัดการเชิงระบบนิเวศแบบบูรณาการ

การบูรณาการแผนงาน แผนงบประมาณและ
บุคลากร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
การท�างานด้านการจัดการทรัพยาการทางทะล
และชายฝ่ังร่วมกนั รวมทัง้เป็นการบรหิารทรพัยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด 
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บรูณาการ�:�ความยัง่ยนืของระบบนิเวศและความมัน่คง
ของชุมชนชายฝั่ง

ผลงานรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรึกษาหารือ การ
กำาหนดเป้าหมายของการทำางานร่วมกนั การบรูณาการแผนงาน
และงบประมาณเข้าไปในแต่ละหน่วยงาน ที่สำาคัญคือ  การ
ประกาศใช้ “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะลิบงว่า
ด้วยการอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 2554” อย่างเป็นทางการเมื่อวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในตำาบลเกาะลิบง ตำาบลบางสัก ตำาบลนาเกลือ ร่วมกับ
จังหวัดตรัง อำาเภอกันตัง ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะลิบง ว่าด้วยการ
อนุรักษ์พะยูน พ.ศ.2554 ได้มีการคุ้มครองพื้นท่ีหญ้าทะเล 
พะยูน เต่าทะเล โลมา และสัตว์นำ้าวัยอ่อน ตลอดจนการจัด
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
พื้นที่ตำาบลเกาะลิบง ให้แบ่งเขตทะเลและชายฝั่งเป็นเขต
อนุรักษ์พะยูน  4 เขต ได้แก่ เขตที่ 1  เขตอนุรักษ์พะยูนบ้าน
มดตะนอย-เจ้าไหม เขตที่ 2  เขตอนุรักษ์พะยูนเกาะลิบง 
เขตที ่3  เขตอนรุกัษ์พะยนูเกาะมกุด์  เขตที ่4  เขตอนรุกัษ์พะยนู
เขตทะเลสี่บ้าน ภายในเขตอนุรักษ์พะยูนเขตแต่ละเขตจะมี 
กฏกตกิาชมุชนทีเ่กดิจากการทำาประชาคมหมูบ้่านทัง้ 12 หมูบ้่าน 
ประกอบกัน เช่น บุคคลสามารถทำาการประมงด้วยเครื่องมือ
การประมงที่ไม่ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
และห้ามใช้เครื่องมือ เบ็ดราไว อวนประกอบไม้กระทุ้งนำ้า ลอบ
หรือไซหยองปูม้าที่มีตาอวนตำ่ากว่า 2 นิ้ว ลอบหรือไซปูพับที่
ท้องลอบหรือไซมีตาอวนตำ่ากว่า 2.5 นิ้ว  การเก็บหอยชักตีน
เปลือกบาง อวนถ่วงหรืออวนจมปลากระเบน เป็นต้น 
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กระบวนการปรึกษาหารือได้ขยายความร่วมมือไปสู่ การจัด
ทำาแผนงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 6 (จังหวัดตรัง) ร่วมกับสำานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วน
ตำาบลเกาะลิบง และมูลนิธิอันดามัน ที่มีความเห็นร่วมกันว่า
ควรจะนำาเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง คือ พะยูน ซึ่งเป็น
สัตว์หายากของจังหวัดมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
ตระหนักและจิตสำานึกในการฟื ้นฟู พิทักษ์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยได้มีการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้
พะยูน เต่าทะเล โลมา ที่ท่าเรือหาดยาว การจัดทำาหลักสูตร
ท้องถิน่เร่ือง “ตรงัศกึษา” เป็นหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรเชงิแนะนำา 
ไม่ใช่หลักสูตรเชิงบังคับ หลักสูตรตรังศึกษาเรียกว่าเริ่มต้นก้าว
ที่หนึ่ง ตกผลึกทางความคิดว่าตรังศึกษาจะต้องมีการเรียนทุก
ชัน้ปีเป็นอย่างน้อย และกม็กีารบูรณาการเข้าไปในรายวชิาต่างๆ 
หรือโรงเรียนไหนให้ความสำาคัญเป็นพิเศษก็จะทำาเป็นรายวิชา
ของโรงเรียนขึ้นมา

นอกจากนีย้งัมแีผนชดุเฉพาะกจิทางทะเลตรงั “คนรกัษาพะยนู” 
ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะลิบง องค์การ
บริหารส่วนตำาบลบางสัก องค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกลือ 
ร่วมกับมูลนิธิอันดามัน ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง 
ชุดเฉพาะกิจ (ฉก.) ทางทะเลตรัง และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน  แผนดังกล่าวจะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดำาเนินงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาซึ่ง 
แต่งตัง้โดยผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั และชดุปฏบิตักิารทางทะเล
ของกองบงัคบัการตำารวจภธูรจงัหวดัตรงั เพือ่ทำาหน้าทีต่รวจตรา 
เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทำาการประมงที่กวาดจับ
สัตว์นำ้าวัยอ่อน เป็นอันตรายต่อพะยูน เต่าทะเล โลมา และ
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ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาป่าชายเลน ป่า
ชายหาด การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเช่น ค่านำ้ามันเรือ 
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
การอบรมประชมุ  โดยจดัสรรงบประมาณเป็นงบประมาณร่วม

การสนับสนุนงบประมาณและข ้อมูลจากสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 ที่มาจัดทำาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เรื่องป่าชายเลนที่บ้านนำ้าราบ การจัดสรรงบประมาณของ
จังหวัดตรังเพื่อการหนุนเสริมการทำางานขององค์กรชาวบ้าน 
คือ ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และมูลนิธิอันดามัน ซึ่ง
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ให้ได้เข้ามาเชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชน
ชายฝั่งในจังหวัดตรัง และร่วมทำางานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน
ชายฝั่งรอบอ่าวกันตัง เป็นต้น ทั้งหมดเป็นงานส่วนหนึ่งที่เกิด
จากการผ่านกระบวนการคิดและวางแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ภายใต้การจัดการระบบนิเวศ
ชายฝั่งโดยชุมชนเป็นฐาน ทั้งหมดที่กล่าวมาได้ถูกยกเป็นวาระ
ของจังหวัด ในการรณรงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับ
จังหวดั รวมทัง้มกีารรณรงค์สูส่าธารณะเพือ่ให้เกดิการร่วมมอื
กันที่กว้างขวางมากไปกว่าความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านชุมชน
ชายฝั่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวกันตัง

ด้านการป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ เกิดผลในเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจน เช่น ป่าชายเลนชุมชนท่ีได้รับการดูแลและ
ปลูกเพิ่มในแต่ละปี บ้านปลา และธนาคารปู ซึ่งเป็นแผนงานที่
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ถูกดำาเนินการในพื้นท่ี 
โดยการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากหน่วยงานในพื้นที่ และ
องค์กรภายนอก  กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะทำาให้ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับการดูแลและรักษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความ
อุดมสมบรูณ์ให้กบัระบบนเิวศด้วย การมรีะบบนเิวศทีส่มบูรณ์
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ย่อมจะส่งผลดีต่อชุมชนชายฝั่ง ที่ส่วนใหญ่ต่อใช้ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งเป็นฐานอาหารและการผลิต ดังน้ันการทำา
กิจกรรมในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ 
รายได้ และอาหารให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างหลัก
ประกันความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นท่ี
ชายฝั่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูป่าชายเลน และการ
สร้างความสมดุลให้คืนกลับมาสู่ธรรมชาติ และลักษณะการ
ทำาเช่นนี้เป็นการสร้างกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และชุมชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้
คนในชุมชนได้เห็นถึงความสำาคัญของการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิอันดามัน ได้
เรียบเรียงเรื่องราว และบอกเล่าถึงหัวใจสำาคัญของการทำางาน
ก่อนที่จะนำามาสู ่รูปธรรมดังกล่าวว่า สิ่งที่จำาเป็นจะต้อง
ทำาความเข้าใจให้มากสำาหรับการทำางานบนฐานระบบนิเวศคือ 
“คน เป็นหัวใจสำาคัญในการจัดการชุมชน ในการจัดการทะเล
โดยระบบนิเวศเป็นตัวตั้ง ที่ผ่านมางานคืบหน้าไปได้เพราะว่ามี
การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคน จัดให้มีกระบวนการ
ปรึกษาหารือ เคารพความเห็นที่แตกต่าง เน้นให้มั่นใจว่าทุก
ความเห็นจากคนทั้งผู้หญิงผู้ชาย เด็กและเยาวชน และภาคีทุก
ภาคส ่วนได ้ รับการพิจารณาและถูกนำ า ไปรวมอยู ่ ใน
กระบวนการตัดสินใจต่างๆ  โดยเป้าหมายของการจัดการไม่ใช่
ข้อขัดแย้งระหว่างใครกับใคร แต่เป็นการวางประเด็นของการ
หารือว่าทำาพนัพรอื(ทำาอย่างไร) เล(ทะเล) จะสมดลุใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืนเป็นหลัก เช่น เวลาคุยกับสมาคมประมง (ประมง
พาณิชย์) เราไม่ได้คุยว่าประมงพื้นบ้านรบกับประมงพาณิชย์ 
แต่คุยกันว่าทะเลตรังตอนในนี้มีหญ้าทะเล มีปะการัง มีป่า
ชายเลน มีหาดโคลน ที่เหมาะสำาหรับการเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า
และการอนุบาลสัตว์นำ้าวัยอ่อน เพราะฉะนั้นพื้นที่ตอนในควร
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จะได้รบัการดแูลเพือ่ผลติสตัว์นำา้ เมือ่มนัโตกจ็ะออกไปข้างนอก 
ซึ่งประมงพาณิชย์ก็จะสามารถจับได้ ประมงพื้นบ้านก็จับได้ ก็
จะมีการตกลงกันในหลักการลักษณะนี้มากกว่า เมื่อเห็นชอบ
ตรงกันก็เลยมีความเห็นว่าเขตอวนลากนี้ ควรจะมีการขยาย
เขตให้ครอบคลุมทะเลตรังตอนใน เพื่อสงวนไว้สำาหรับการ
อนุรักษ์ ”

การสร้างหลักประกันให้ “คน” ทั้งหญิงและชาย
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับ
อย่างเท่าเทียมกันในทุกขั้นตอน และส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากกลุ่ม
คนดังกล่าวเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดทำา “ข้อบัญญัติองค์การ
บรหิารส่วนตำาบลเกาะลบิงว่าด้วย การอนรุกัษ์พะยนู พ.ศ. 2554” 
จากเป้าหมายเริ่มต้นที่ต้องการเครื่องมือเพื่อแสดงให้เห็นถึง
สิทธิอันชอบธรรมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดของรัฐธรรมนูญที่ต้องการ
กระจายอำานาจไปสู่ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเท่าเทียม ได้ยก
ระดับไปสู่การจัดการท่ีไม่ได้คำานึงถึงเฉพาะขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่มอง
การจัดการบนฐานระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศท่ีกำาหนดไว้ในกรอบแนวคิด
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554 ด้วย
เหตุนี้กระบวนการทำางานจึงไม่ได้หยุดเฉพาะขอบเขตทะเลที่
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เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะลิบง 
แต่ได้ขยายไปสู่ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลที่มืพื้นที่ทะเลติดต่อกัน คือ องค์การบริหารส่วน
ตำาบลบางสัก และองค์การบริหารส่วนตำาบลนาเกลือ

นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ มองว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเกาะลิบงว่าด้วย การอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 2554 
เป็นนวัตกรรมใหม่ของการปกครองตนเองของท้องถิ่น ไม่ใช้
การกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น “ข้อบัญญัติเป็นการจัดระบบ
การบริหารทะเลและชายฝั่ง ระหว่าง อบต. หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และชุมชน มีการวางระบบว่าจะต้องด�าเนินการ
อย่างนี้นะ มีแผนประจ�าปี จะต้องมีการปรึกษาหารือ มีการ
สนับสนุนงบประมาณในการท�างาน จะต้องมีอาสาสมัคร น้ี
เป็นการจัดระบบว่าโครงสร้างจะไปถาวร การออกข้อบัญญัติ
ท�าให้ อบต. สามารถสนบัสนนุกจิกรรมได้ตาม พรบ. งบประมาณ
ได้สะดวกขึ้น ปกติก็พอจะท�าได้อยู่แล้ว อบต. ก็สามารถจ่าย
งบประมาณได้เลยเพราะถือว่าเป็นเงินของ อบต. แล้ว เมื่อ
ก่อนจ่ายได้แต่ว่าไม่คล่อง ท�าให้ระบบมนัไหลลืน่ขึน้ ให้สอดคล้อง
กับระเบียบและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. งบประมาณ เพราะว่า
พอ อบต. ออกข้อบัญญัติขึ้น อบต. ก็จะมีอ�านาจจัดแจ้ง 
องค์กรชุมชนที่ท�าเรื่องรักษาทะเล เมื่อ อบต. จัดแจ้งองค์กร
ชุมชนเอง อบต. ก็สามารถสนับสนุนองค์กรชุมชนได้ มันเป็น
หลักของการปกครองตนเอง ไม่ใช้การกระจายอ�านาจ เมื่อที่ 
รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครอง
ตนเอง ภายใต้เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่รฐัธรรมนญู 
ใช้ค�าว่าการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้หลักการของการกระจายอ�านาจ”
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รัฐธรรมนูญ มาตรา 78  
แนวนโยบายด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (3) กระจายอ�านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท ้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น 
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาบรกิาร
สาธารณะ และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาในพืน้ที่
   ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 282 การก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท�า 
เท่าที่จ�าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถิน่หรอืประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบ
ถึงสาระส�าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิน่ หรอืนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ไว้มิได้
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แนวคิดการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ
- ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดตั้ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นอิสระตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  การ
กำากับดูแลโดยรัฐต้องทำาเท่าที่จำาเป็น โดยจะกระทบถึงสาระ
สำาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองหรือนอกเหนือจากท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 
- รัฐต้องกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่ง
ตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
- จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นั้น 
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รูปธรรมและเสียงสะท้อนจากการทำางานในจังหวัดตรัง แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบ
นิเวศสามารถเกิดขึ้นได้จริง และจำาเป็นต้องมีองค์กรเจ้าภาพที่
ทำาหน้าทีเ่ชือ่มประสานให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาทำางานร่วมกนั 
มีกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำาคัญเรื่อง
การวางแผนบนฐานของข้อมูล รวมทั้งต้องมีการจัดทำาแผนใน
ระดับพื้นที่ ท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกันในเป้าหมาย 
มีการกำาหนดภารกิจ และประเด็นงานท่ีชัดเจนว่าจะทำาอะไร 
มีการกำาหนดผลท่ีเห็นชอบร่วมกันชัดเจน 

อีกประการที่นำามาสู่ความสำาเร็จคือ การเคารพในสิทธิชุมชน 
สิทธิในความเป็นมนุษย์ ให้คุณค่ากับทั้งคนและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนางานเข้าสู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตระหนกัถงึศกัยภาพของชมุชนและหน่วยงานต่างๆ ทีม่อียู ่และ
การประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องนำาไปสู่การ
ลดความขัดแย้ง ทำาให้เกิดการเคารพในคุณค่าของทั้งคนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และจะต้องการขับเคลื่อนงานบนฐานธรรมภิบาล โปร่งใส่ 
เสมอภาคและมีมิติหญิงชาย ผลที่ตามมาคือ ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งได้รับการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ รวมทั้ง
จัดการให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีหลักประกันการ
มอีาหารและมรีายได้ การเข้าถงึทรพัยากรและการใช้ทรพัยากร
เป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำาลายล้าง แต่เป็นการเกื้อกูล ทั้งกับตัว
ทรัพยากร วิถีชีวิต วิถีการผลิตของชุมชน นอกจากนี้ได้ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจ
เพิ่มมากขึ้น
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บทสรุปของการเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและภาคีท่ีทำางานร่วมกันภายใต้ 
“โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ” ได้แปลงฐานหลักคิดสู่
การปฏิบัติงาน ความคาดหวังคือสร้างความยั่งยืนและ
ปรับปรุงสภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน โดยการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ของชุนชนประมงพื้นบ้าน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการเสริมสร้างความ
สามารถในการพัฒนาแผน และระบบการจัดการของชุมชนใน
การรับมือกับภาวะความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติอัน 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกได้ และ
เพื่อให้อำานาจแก่พวกเขาในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของ
ตัวเองในแบบยั่งยืน 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต้องการให้สมาชิกชุมชนชายฝั่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การทำาลายทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งที่สัมพันธ์กับความ
ยากไร้ทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างความ
ร่วมมอืกบัภาคต่ีางๆ เช่น หน่วยงานรฐัส่วนกลาง หน่วยงานรฐั
ในระดับจังหวัด สถาบันวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม 
ในการสร้างความเป็นเอกภาพในการทำางานร่วมกัน รวมท้ัง
การศึกษาภาวะความเสี่ยงอันเกิดจากสภาวะภูมิอากาศของ
โลกที่มีผลต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำาไปใช้ในการ
วางแผนชุมชนในการจัดการทรัพยกรทะเลและชายฝั่งและ
แผนการรับมือกับภาวะความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ของการทำางานภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมและ
บูรณาการการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งบนฐาน
ระบบนิเวศ ในพื้นที่จังหวัดตรังใช้แนวทางแบบองค์รวมในการ
พัฒนาอันประกอบด้วยสามยุทธศาสตร์ คือ (1) เสริมสร้าง
สิทธิชุมชนให้กับองค์กรชาวประมงพ้ืนบ้านและองค์กรบริหาร
ส่วนตำาบลเพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (2) การมี
ส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายที่เอื้ออำานวยแก่การจัดการ
ทรพัยากรของท้องถิน่และการบงัคบัใช้กฎหมายทีม่อียู ่ (3) การ
ส่งเสริมความรู้ วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟู 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบท้ังสามประการน้ีจะมุ ่งไปสู ่เป้าหมายอันเป็น
กิจกรรมหลายอย่างพร้อมๆ กัน อันมีความหมายท่ีแสดงว่า
ดุลยพินิจทางสังคมและการเมืองมีบทบาทที่สำาคัญในความ
สำานึกเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ถ้า
องค์กรประชาชนไม่มีอำานาจในการต่อรองกับนโยบายรัฐบาล 
หรือถ้าหน่วยงานรัฐบาลไม่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมกำาหนดความต้องการของตนเองในการออกกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ก็แสดงว่ากรอบทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนยังไม่เกิดขึ้น

วิ ธีปฏิบัติงานของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาท่ียั่ งยืนภายใต ้
โครงการนี้ได้สะท้อนให้เห็นแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการดำาเนินการในทุกระดับ การดำาเนินการตาม
โครงการจะต้องผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีอยู่และใช้ประโยชน์
จากศักยภาพขององค์กรเหล่านั้น ในกระบวนการนี้ การ
พัฒนาศักยภาพจะมิใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อองค์กรชุมชน
แต่ละแห่ง แต่ยังเกิดขึ้นกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมและ
เครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในโครงการนี้ด้วย
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 “ ท่าศาลา ” เป็นตำาบลหนึ่งของอำาเภอท่าศาลา พื้นที่ทั้งหมด
ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลมีความยาวไปตามแนวชายฝั่งจากเหนือจรด
ใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรดตำาบลท่าขึ้น ทิศใต้ 
จรดตำาบลปากพูน ทิศตะวันออก จรดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวัน
ตก จรดตำาบลไทยบุรี - โพธิ์ทอง มีเนื้อที่โดยประมาณ 16,775 
ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นหาดทรายสลับกับป่า
ชายเลน มีความยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลจากเหนือจรดใต้ 
ตั้งแต่หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และมีลักษณะ
เป็นดินเลนทับถม ในหมู่ที่ 7 , 14 และหมู่ที่ 8 ส่วนทางทิศ
ตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำานาในพื้นที่
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3

พื้นที่บริเวณท่าศาลาเป็นอ่าวเชื่อมที่ต่อกับอ่าวปากพนัง ปาก
นคร ปากพะยิง ปากดวด ดังนั้นจึงมีระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝั่งเชื่อมต่อกับ 4 อำาเภอ คือ อำาเภอเมือง อำาเภอปากพนัง 
อำาเภอท่าศาลา และอำาเภอสิชล ลักษณะโดยรวมเป็นอ่าวที่มี

สัมผัสอ่าวท่าศาลา...
จังหวัดนครศรีธรรมราช�
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หาดทราย ดินชายเลน ป่าชายเลนผสมผสานกัน ด้วยเหตุนี้
อ่าวท่าศาลาจึงเป็นแหล่งอาหาร แหล่งทำามาหากินที่
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาได้มาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานของชุมชนชายฝั่ง

ชุมชนชายฝ ั ่งบริ เวณอ่าวท ่าศาลามีประมาณกว ่าหมื่น
ครอบครัวที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำา
ประมงมาเป็นระยะเวลาหลายชั่วคนด้วยการวางอวนปลา กุ้ง 
ปู ด้วยเครื่องมือทำาประมงที่ไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ อัน
เป็นลักษณะของการทำาประมงพื้นบ้านแบบอนุรักษ์ อย่างไร
ก็ตามอ่าวท่าศาลาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านระบบ
นิเวศและกายภาพของพื้นที่ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ แต่ที่
เด่นชัดมากช่วงก่อนปี 2550 คือ การเสื่อมโทรมลงของ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอันเน่ีองมาจากการทำาประมงผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะปัญหาการเข้ามาของเรือคราดหอยลายที่
ส่งผลกระทบและทำาลายทรัพยากรชายฝั ่งของท่ีน่ีมานาน
มากกว่า 20 ปี และสร้างความเสียหายทำาให้เครื่องมือทำา
ประมงของชาวประมงขนาดเล็กต้องเสียหายและหลุดหายไป
จากระบบนิเวศอ่าวท่าศาลาที่เคยอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากหอยลายแล้ว สัตว์นำ้าชนิดอื่นๆ เช่น  กุ้ง หอย ปู ปลา 
กั้ง ยังติดไปตามคราดด้วย การพลิกหน้าดินสร้างให้เกิด
ตะกอนเลน ของเน่าเสียในดินฟุ้งกระจาย สัตว์นำ้าในบริเวณ
ใกล้เคียงต้องตายไปด้วยจำานวนมาก และทำาให้บริเวณนั้นยาก
แก่การทำาประมงได้อีก เนื่องจากหน้าดินพังและเน่ าเสีย  
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลบริเวณนั้นเสื่อมโทรมและอาจจะต้อง
ใช้ถึง 5-6 ปี ในการฟื้นฟูตัวเอง ขณะเดียวกันชุมชนที่นี่จะไม่
คราดหอยลาย เพราะเชื่อว่าถ้าไม่คราดหอยลายที่นี่ก็จะมีกุ้ง 
หอย ปู ปลามากขึ้น เพราะโดยธรรมชาติถ้าหอยลายตายจะ
กลายเป็นอาหารของสัตว์นำ้าอื่นๆ
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ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมาย และกลไกการ
ทำางานของภาครัฐ ที่ไม่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาของพื้นที่ ดังนั้น
ชุมชนจึงต้องร่วมมือ และช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ 
เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ
ของตนเอง ต่อมาชาวประมงพื้นบ้านในตำาบลท่าศาลาจึงรวม
ตัวกันในนาม “เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา” ทำางาน
ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา คณะทำางาน
สมัชชาสุขภาพ  โดยมีสมาคมดับบ้านดับเมืองเป็นกลไกในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น
และภาคประชาชน ในการดำาเนินการ การออกข้อบัญญัติท้อง
ถิ่นเรื่องการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2552 และถือเป็นความสำาเร็จของ
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลแห่งแรกของไทย ทั้งที่
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลถือว่าเป็นเรื่องท้าทาย 
เพราะไม่มีท้องถิ่นใดออกมาก่อน เพราะไม่มีเขตทางทะเลที่
ชัดเจน ซึ่งการออกข้อบัญญัตินี้ใช้หลักการสิทธิชุมชนในการ
ดำาเนินการ แต่สิ่งสำาคัญคือข้อบัญญัติจะต้องจะต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายหลักที่มีอยู่เดิม

การเปลี่ยนแปลงแปลงด้านกายภาพของระบบนิเวศชายฝั่งใน
ตำาบลท่าศาลา เป็นอีกรูปธรรมของปัญหาที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
การกัดเซาะชายฝั่งและการทับทมของตะกอนเลน ที่ห้าหาด
ทรายขาวที่เรื่องชื่อของท่าศาลาแปลเปลี่ยนเป็นหาดเลน เบื้อง
ต้นชุมชนที่ประสบปัญหาได้ประสานขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหา โดยก่อสร้าง
แนวกันคลื่นบริเวณชายฝั่ง แก้ไขและป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้น การกัดเซาะ
ที่รุนแรงทำาให้พื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือของอ่าวศาลา มี
ต้นมะพร้าวและสนล้มปีละ1แถว และหาดทรายที่สวยงาม
กลายเป็นดินเลนที่สะสมเพิ่มมากขึ้น และบางส่วนได้มีการ
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สะสมของเลนจนเกิดเป็นที่ดินงอกใหม่ ซึ่งในพื้นที่ดินใหม่ได้มี
การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ แต่ในคนในชุมชนต้องการให้
เสนอให้ประกาศพื้นที่งอกนั้นให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
แทน 

ชุมชนได้ทำาการก่อสร้างแนวกันคลื่นในพื้นที่หน้าบ้านของ
ตนเอง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันในการสร้างแนวกัน
คลื่นตลอดชายฝั่งที่นี่ ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในบางส่วนก็ได้รับผลกระทบ
จากการทับถมของตะกอนเลนที่เข้ามาแทนที่ชายหาด ดังที่
ปรากฏให้เห็นชัดในหมู่ที่ 7 บ้านหน้าทับ หมู่ที่ 6 บ้านสระบัว 
และหมู่ที่ 5 บ้านในถุ้ง ลักษณะเช่นนี้จะทำาให้พื้นที่ชายฝั่งตื้น
เขินและจะเป็นอุปสรรคต่อการออกเรือของชาวประมงริมฝั่ง 
และหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเป็นไปได้ว่า ตะกอนเลนจะ
สะสมมากขึ้นจนทำาให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยาก เนื่องมาจาก
ระบบชายฝั่งที่เปลี่ยนแปลงจากการไหลของกระแสนำ้า

นอกจากนี้สภาพอากาศที่มีทั้งคลื่น ลมมรสุม และลมพายุ 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการสะสมของตะกอนเลนที่ชายหาด
เกิดการทับถมเร็วขึ้น ยิ่งเมื่อมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำาให้
ปริมาณตะกอนที่จะถูกพามาจากแผ่นดินลงสู่ปากแม่นำ้าจะ
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในอนาคตสิ่งจะต้องให้ความ
สำาคัญคือ การจัดการชายฝั่งที่เปลี่ยนจากการจัดการชายฝั่งที่
เป็นชายหาดมาเป็นการจัดการชายหาดเลนแทน
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ทุนสังคมดั่งเดิมกับการจัดการปัญหา
ชุมชนประมงพื้นบ้านท่าศาลาถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีการ
จัดการทรัพยากรโดยใช้กระบวนการของชุมชน ใช้กฎทาง
สังคมในการควบคุมดูแล และจัดตั้งเป็นเครือข่ายประมงพื้น
บ้านอ่าวท่าศาลา ที่มีสมาชิกเบื้องต้น 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้าน
สระบัว บ้านในถุ้ง บ้านท่าสูงบน และบ้านหน้าทับ ได้มีการ
ร่วมกันทำากิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อาชีพ 
และการพัฒนาท้องถิ่นหลายกิจกรรมด้งยได้ เช่น กลุ่มการ
ออมทรัพย์ กลุ่มเครื่องมือประมงพื้นบ้าน การทำากิจกรรม
ร้านค้าชุมชน รวมทั้งงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อันสะท้อนถึงความสามารถ
และศักยภาพของชุมชนที่เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ของ
ตนเองอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ตำาบลท่าศาลาได้สะท้อนรูปธรรมความสามารถใน
การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี  เช่น การร่างข้อเสนอเชิงนโยบายใน 4 ระดับ คือ 
ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
โดยเฉพาะข้อเสนอต่อท้องถิ่น ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ประเด็น “การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน” ถูกนำาเข้า
พิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาแบบมีส่วนร่วม
จากสมาชิกเครือข่าย องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งได้กำาหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นตำาบลท่าศาลา ว่าด้วย 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายประมงพื้นบ้านท่าศาลา คณะทำางานสมัชชาสุขภาพ 
และองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา โดยเน้นที่ 3 จุดหลัก 
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คือ 1) กระบวนการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วม 2) การออกกติกา 
ข้อบัญญัติ ประกาศจังหวัด และ 3) แผนการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง ซึ่งถือว่าเป็นข้อบัญญัติของชุมชนที่ออกโดยชุมชน เพื่อ
ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเป็นฐาน

สิทธิชุมชน�:�การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง”

ภายใต้ศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่เดิม บวกกับต้นทุนจากการ
ทำางานร่วมกันของภาคีที่หลากหลาย ทำาให้มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนำาเอาปัจจัยด้านบวกดังกล่าวมาต่อยอดเพื่อ
พัฒนางานให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งในมิติอื่นๆ เพิ่มเติม คือ การจัดการป่าชายเลนชุมชน
ของตำาบลท่าศาลา ภายใต้การทำางานของโครงการการมีส่วน
ร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บนฐานระบบนิเวศ

พื้นที่ป่าชายเลนในอำาเภอท่าศาลาอยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานีพัฒนาลุ่มนำ้าปากพนัง ประกอบด้วยเป็นป่าชายเลนคง
สภาพ 2,957 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นป่าชายเลนเปลี่ยน
สภาพ 1,483 ไร่ มีพื้นที่ร่วมกันทั้งหมด 4,440 ไร่  มีหมู่บ้านที่
มีพื้นที่ป่าชายเลนจำานวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านสระบัว บ้านหน้า
ทับ บ้านปากนำ้าใหม่ และบ้านแหลม

ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลยดั้งเดิมในตำาบลท่าศาลาได้ถูกบุกรุก
พื้นที่เพื่อใช้ในการทำานากุ้งแบบธรรมชาติ แต่ถูกบุกรุกน้อย
กว่าอำาเภอปากพนังและอำาเภอเมือง ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลน
ที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนท่ีดินเลนงอกใหม่ท่ีได้มีการใช้ประโยชน์
พื้นที่ดังกล่าวในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า โดยมี
องค์กรต่างๆ เข้ามาใช้พื้นที่เลนงอกบริเวณบ้านหน้าทับ ตำาบล
ท่าศาลา ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรม
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ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาป่าชายเลนของตำาบล
ท่าศาลายังไม่ได้มีการจัดการที่เป็นรูปธรรมจริงจากชุมชน นั้น
เป็นเพราะ
1. ความซำ้าซ้อนของการปลูกป่าชายเลน : ที่ผ่านมานั้นมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้ามาปลูกป่าชาย
เลนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การปลูกป่าชายเลนเป็นการทำาซำ้าและ
ต่อเนื่องขยายแปลงปลูกป่าออกไปตามแต่สถานที่จะเอื้อ
อำานวย แต่ขาดการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพราะหน่วยงานและกลุ่มองค์กรที่เข้ามาปลูกน้ันเน้นการทำา
กิจกรรมปลูกป่า แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการดูแลและบำารุง
รักษาอย่างต่อเนื่อง
2. ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ : การทำากิจกรรม
หน่วยงาน บริษัท และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาปลูกป่าชาย
เลนนั้นเป็นการดำาเนินการในพื้นที่ของชุมชน มีการปักป้าย
แสดงพื้นที่ปลูกและความเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีการเชิญชุมชน
เข้ามาร่วมกิจกรรม ทำาให้ชุมชนเกิดความไม่มั่นใจถึงบทบาท
ของตนเองว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลน
ได้หรือไม่ หรือว่าป่าชายเลนในพื้นที่เป็นของหน่วยงาน
ราชการ บริษัท หรือองค์กรที่เข้ามาปลูกเท่านั้น 
3. การไม่กระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น : ระบบการจัดการป่า
ชายเลนของหน่วยงานภาครัฐท่ีผ่านมาไม่มีการกระจายอำา
นาจความรับผิดชอบ และไม่ได้สนับสนุนให้ชุมชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ จัดการ เฝ้าระวัง 
อนุรักษ์ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนของ
ตำาบล เป็นลักษณะของการบริหารจัดการที่แยกส่วนออกมา
ไม่ได้บูรณาการงานเข้ากับท้องถิ่น จึงทำาให้ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
เต็มที่
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4. สิทธิชุมชนไม่ถูกให้ความสำาคัญ : รูปธรรมและผล
สำาเร็จจากการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ถูกเผย
แพร่และขยายไปสู่สังคมในวงกว้าง ดังนั้นจึงทำาให้คนในชุมชน
หลายคนไม่เข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง ในพื้นที่ตำาบล
ท่าศาลาก็เช่นเดียวกัน พบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่รู้และ
เข้าใจเฉพาะกลุ่ม ทำาให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่
ไม่กล้าที่จะแสดงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

ป่าชายเลนของตำาบลท่าศาลาเป็นพื้นที่งอกใหม่และมีการ
ขยายพื้นที่ออกไปอย่างรวดเร็ว แต่การจัดการระบบนิเวศและ
กฏกติกาต่างๆ ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้าน
กฏระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรในป่าชายเลนและพื้นที่
ชายฝั่ง การกำาหนดพื้นที่ที่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ การติดตาม
และประเมินผล เป็นต้น  ซึ่งจึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่า 
หากไม่มีการจัดการที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะทำาให้
เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีแนวโน้ม
เป็นแหล่งป่าชายเลนขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสมาคมดับบ้านดับเมืองจึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา ประมงอำาเภอ และสถานี
พัฒนาลุ่มนำ้าปากพนัง เพื่อจัดตั้งคณะทำางานป่าชายเลนชุมชน
ตำาบลท่าศาลาขึ้น และเพื่อให้การจัดการป่าชายเลนชุมชนก่อ
ให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงได้จริง จึงได้มีการนำาร่องปฏิบัติ
การในพื้นที่บ้านหน้าทับเป็นพื้นที่แรก ซึ่งหากปฏิบัติการ
สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จจะได้มีการปรับเปลี่ยนและนำาไปสู่การ
ขยายผลทั้งตำาบลต่อไป 

กระบวนการจัดการป่าชายเลนชุมชนในตำาบลท่าศาลา กรณี
ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ มีหลักคิดเบื้องต้นที่กำาหนดไว้ดังต่อไป
นี้ 
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ภาพที ่1 แสดงกระบวนการจดัทำาป่าชายเลนชมุชนบ้านหน้าทบั

จากภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดทำาป่าชายเลนชุมชนบ้าน
หน้าทับ หัวใจสำาคัญของการจัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้า
ทับ คือ “การกระจายอำานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สู่ภาคีที่หลากหลาย” เป็นการสร้างความสมดุลในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัด
ทำาป่าชายเลนชุมชนมีหัวใจสำาคัญ 8 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานที่ทำาการรวบรวมเป็นการรวบรวมทั้งตำาบลเพื่อ
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ให้เห็นภาพรวมของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ตำาบลท่าศาลา ข้อมูล
ที่ทำาการรวบรวมได้แก่ สภาพพื้นที่ทั่วไป ข้อมูลระดับหมู่บ้าน 
ข้อมูลทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เช่น ช่วงเวลาการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ ภัยธรรมชาติ พื้นที่ป่าชายเลน 
เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน
ราชการ องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล และองค์กร
พัฒนาเอกชน นำาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ให้เห็น
ถึงบทบาทและความสำาคัญที่เชื่อมโยงกันในระบบนิเวศน์ และ
สำาหรับหน่วยงานต่างๆ จะทำาการวิเคราะห์บทบาท ศัยกภาพ 
และข้อจำากัด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้นำาใช้ในการ
วางแผนการจัดการจัดการป่าชายเลนชุมชนในตำาบลท่าศาลา

ขั้นตอนที่ 2 การประสานและปรึกษาหารือร่วมกับภาคีใน
ระดับตำาบลและจัดตั้งคณะทำางานระดับตำาบล
จากการวิเคราะห์กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ค้นพบว่า องค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าศาลาเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ให้ความสำาคัญ
กับกระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการทำางานครั้งนี้
จึงเริ่มจากการทำางานร่วมกันในระดับตำาบล และได้ประสาน
ให้องค์กรภาคีในระดับตำาบลได้มีโอกาสในการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน สำาหรับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในที่นี้ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าศาลา สถานีพัฒนาลุ่มนำ้าปากพนัง 
ประมงอำาเภอท่าศาลา เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา
กำานันและผู้ใหญ่บ้านในตำาบลท่าศาลา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ สมาคมดับบ้านดับเมือง ฯลฯ เป็นต้น องค์กรเหล่านี้
เป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
มีข้อมูลพื้นที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ซึ่งความแตกต่างใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนจะเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาแนวทางหรือวิถีแห่งการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนชุมชนในตำาบลท่าศาลา
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ขั้นตอนที่ 3 การทำาความเข้าใจระดับหมู่บ้านและจัดตั้งคณะ
ทำางานระดับหมู่บ้าน 
เมื่อมีการจัดสรรบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในระดับ
ตำาบล ที่เป็นงานในภาคส่วนของการบริหารระดับองค์กรแล้ว 
การปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการป่า
ชายเลนชุมชนในตำาบลท่าศาลาจึงเริ่มขึ้นที่บ้านหน้าทับ เพราะ
เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งในระดับผู้นำาชุมชน ผู้นำาระดับ
ตำาบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งต่อมาที่จะต้องดำาเนิน
การคือ การทำาให้หัวใจของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกิดขึ้น การทำาความ
เข้าใจในระดับหมู่บ้านถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน จึงเป็นขั้นตอนที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและความตั้งใจของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน ซึ่งบ้านหน้าทับก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการ
ที่จะจัดการป่าชายเลนชุมชนร่วมกันของคนในชุมชน และได้มี
การจัดตั้งคณะกรรการระดับชุมชนขึ้นมาเป็นเสมือนกอง
เลขานุการในการดำาเนินการยกร่างกฏระเบียบป่าชายเลน
ชุมชน

ขั้นตอนที่ 4 การประสานและปรึกษาหารือทำาความเข้าใจร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะทำางานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับเริ่มต้นปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ของตนจากการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดการป่าชายเลนชุมชน การ
ยกร่างกฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน รวมทั้งยกระดับ
ความเข้าใจของคณะทำางานป่าชายเลนชุมชนก่อนท่ีปฏิบัติการ 
นอกจากนี้จะทำาให้คณะทำางานป่าชายเลนชุมชนได้เข้าใจถึง
ปัจจัยเสริมและข้อจำากัดท่ีจะมีผลต่อการดำาเนินการในอนาคต 
อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
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ตำาบลท่าศาลา สถานีพัฒนาลุ่มนำ้าปากพนัง ประมงอำาเภอ
ท่าศาลา เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา กำานันและ
ผู้ใหญ่บ้านในตำาบลท่าศาลา สมาคมดับบ้านดับเมือง ฯลฯ ได้
ทำาหน้าที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและแหล่งตรวจสอบข้อมูลให้กับชุมชน
ในการเริ่มต้นปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 5 การระดมความคิดเห็นและยกร่างกฏ
ระเบียบป่าชายเลนชุมชน 
คณะทำางานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับเป็นเสมือนกอง
เลขานุการที่รวบรวม และยกร่างความคิดเห็นของชุมชนใน
การกำาหนด กฏ กติกา ในการจัดการป่าชายเลนชุมชน ทั้งการ
อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟู และในขณะเดียวกัน
คณะทำางานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับก็มีบทบาทอีกด้าน
ในการทำาหน้าท่ีเป็นนักวิเคราะห์และวางแผนในระดับนโยบาย
ของชุมชน เพราะยกร่างกฏระเบียบป่าชายเลนชุมชนเป็น
เสมือนธรรมนูญชุมชนในการท่ีจะอยู ่ ใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การยกร่างขึ้นอยู่กับการพิจาณา
ในหลายด้าน ทั้งด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมาย
ประมง กฏหมายป่าไม้ นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำาบล 
รวมเข้ากับระบบนิเวศของทรัพยากร วิถีวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น จึงได้ออกมาเป็น (ร่าง) กติกาการจัดการ
ป่าชายเลนบ้านหน้าทับ

ขั้นตอนที่ 6 การส�ารวจพื้นที่ และจัดท�าแผนที่
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ภายใต้ (ร่าง) กติกาการจัดการป่าชายเลนบ้านหน้าทับมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการอ้างอิงและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่อให้เห็นถึงขอบเขตการจัดการในพ้ืนท่ีป่าชายเลนชุมชนบ้าน
หน้าทับ ดั้งนั้นการจัดทำาแผนที่ตามมาตรฐานยอมเป็นเครื่อง
สำาคัญในการท่ีจะช่วยให้คนในและนอกชุมชนได้เห็นถึงภาพ
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รวมของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านหน้าทับ บริเวณที่ทุกคน
สามารถเข้าไปประกอบกิจกรรมอาชีพได้ รวมทั้งข้อมูลแผนที่
สารสนเทศที่จัดทำาขึ้นจะมีประโยชน์สำาหรับการวางแผนต่อ
เนื่องของบ้านหน้าทับในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้านำ้า พันธุ์ป่า
ไม้ชายเลน และการเฝ้าระวังสภาพลมฟ้าอากาศทำาให้สามารถ
เตือนภัยล่วงหน้าและป้องกันภัยธรรมชาติได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 7 การท�าประชาคมหมู่บ้านและรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
การทำาประชาคมหมู่บ้าน เป็นการนำาเอา (ร่าง) กติกาการ
จัดการป่าชายเลนบ้านหน้าทับมาทำาการสื่อสารเพื่อขอคำา
แนะนำาเพิ่มเติมจากสมาชิกในหมู่บ้าน เพราะ (ร่าง) กติกาการ
จัดการป่าชายเลนบ้านหน้าทับน้ีเป็นธรรมนูญชุมชนที่คนใน
ชุมชนจะต้องปฏิบัติร่วมกัน และจะต้องชี้แจงให้คนภายนอกได้
เข้าใจได้เช่นกัน ดังนั้นการทำาประชาคมจึงไม่ได้เป็นแค่การ
ยกมือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ แต่เป็นการสื่อสารระหว่าง
คณะทำางานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับสู่คนในชุมชนให้ได้
ร่วมกันพิจารณานโยบายของหมู่บ้านที่จัดทำาขึ้น และผู้รับฟังก็
จะต้องพร้อมท่ีจะให้ความคิดเห็นและเสนอแนวทางที่เหมาะ
สมกับคณะทำางานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับให้ได้ปรับปรุง
จนเป ็นที่ เห็นชอบร ่ วมกันอย ่ างสัน ติบนพื้ นฐานของ
ประชาธิปไตย

ขั้นตอนที่ 8 การขยายผลภายใต้ระบบนิ เวศ
เดียวกัน
เมื่อ (ร่าง) กติกาการจัดการป่าชายเลนบ้านหน้าทับได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันแล้ว การรับรองในเชิงสัญลักษณ์จากองค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าศาลาเป็นอีกประเด็นที่จะต้องดำาเนินการ 
แต่อย่างไรก็ตามการนำาผลที่ได้จากบ้านหน้าทับ ที่เป็นเหมือน
รูปธรรมตัวอย่างไปขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียงท่ีมีระบบนิเวศน์
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เดียวกันจะทำาให้เกิดการจัดการที่ครอบคลุมและสร้างการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทะเลและชายฝั่งได้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่ง
การขยายผลอาจจะประสบความสำาเร็จหรือไม่ประสบความ
สำาเร็จก็ได้ แต่จะได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของภาคีที่
เกี่ยวข้องในการจัดการระบบนิเวศน์ทะเลและชายฝั ่งของ
ตำาบลท่าศาลาอย่างเป็นองค์รวม

ขั้นตอนที่ 9 การประกาศเป็นข้อบัญญัติระดับ
ต�าบลและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
การทำางานในระดับตำาบลนั้นเป็นการทำางานในเชิงการกระจา
ยอำานาจ กล่าวคือ กระจายอำานาจให้ท้องถิ่นและชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งมีการรับรองในรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างชัดเจน กกติกา
การจัดการป่าชายเลนบ้านหน้าทับก็เช่นเดียวกันจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการรับรองในระดับตำาบลโดยองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจขององค์กรท้องถิ่น
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการ
รับรองสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการออกแบบ
ธรรมนูญชุมชนของตนที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และไม่
ขัดกับกฏหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างความชอบธรรมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน และสิ่งที่จะต้องดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องคือ การสื่อสารกติกาการจัดการป่าชายเลนบ้านหน้า
ทับกับคนภายนอกชุมชน ให้คนเหล่านี้ได้อยู่ภายใต้ความชอบ
ธรรมและสิทธิอันเท่าเทียมที่ไม่สร้างความขัดแย้งซึ่งกันและ
กัน และกระบวนการสื่อสารนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจ 
ไม่ใช่เป็นการบังคับเพื่อให้เกิดความขัดแย้งตามมา

ขณะนี้การทำางานอยู่ในขั้นตอนที่ 7 ซึ่งนับว่าก้าวข้ามครึ่งหนึ่ง
ของกระบวนการทำางานแล้ว แต่เนื่องด้วยปัจจัยภายนอก เช่น 
ภัยพิบัติได้ส่งผลให้การดำาเนินงานต้องหยุดชะงักไป (ช่วงเดือน
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ปลายเดือนตุลาคม 2553 และปลายเดือนมีนาคม 2554) 
เพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำานวยต่อการทำางาน ประกอบกับ
ชุมชนต้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเรือ
และเครื่องมือประมง ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการประกอบ
อาชีพของชุมชนชายฝั่ง และจะต้องมีการเว้นระยะเพื่อฟื้นฟู
ชุมชนช่วงหนึ่ง ระยะการทำางานที่ขาดตอนไปส่งผลให้การ
จัดการป่าชายเลนชุมชนยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบกับปัจจัยภายในท่ีเป็นความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
ชุมชนด้วยกันเองก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้การทำางานไม่
สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ แต่สิ่งที่ดำาเนินการมานั้นไม่ได้
สะท้อนถึงความล้มเหลวด้านการจัดการเพียงอย่างเดียว แต่
ในอีกด้านหนึ่งทำาให้พบว่า คนในชุมชนตระหนัก ห่วงแหน 
และเข ้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ขณะที่องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่นและหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการประสานงานและกระจาย
อำานาจความรับผิดชอบตามบทบาทและภารกิจที่ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สิ่งเหล่า
นี้เป็นผลทางบวกท่ีปรากฏให้เห็นและเป็นสิ่งที่หลายคนคาด
หวังจะให้เกิดขึ้น และดำาเนินต่อเนื่องไปเพื่อนำาไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในอนาคต

รูปธรรมของระบบการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในท่าศาลา เป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่นำาไปสู่ข้อพิสูจน์ว่า ความรู้ ความเข้าใจของ
ท้องถิ่นและชุมชน การบูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำางานที่ให้คุณค่ากับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และให้ความสำาคัญกับกระบวนการทำางานที่ตั้ง
อยู่บนหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการได้รับการหนุนเสริม 
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเป้าหมายเดียวกัน เป็น
ปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่การบูรณาการงานอย่างมีส่วนร่วม และ
นำาไปสู่การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืนได้ แต่สิ่ง
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สำาคัญคือชุมชนจะต้องเป็นฐานที่สำาคัญของการพัฒนางาน 
หากชุมชนขาดซึ่งเป้าหมายร่วมในการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง หรือขาดความเข้มแข็ง ชัดเจนในการทำางานร่วม
กันแล้ว บันไดแห่งความสำาเร็จก็จะยังเป็นเพียงภาพฝัน
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แนวคิดการจัดการระบบนิเวศน์โดยชุมชนเป็นฐาน แม้จะยังไม่
ชัดเจนในเชิงทฤษฎีและรูปแบบในทางปฏิบัติ แต่ได้รับการ
ยอมรับและกำาหนดอยู ่ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2550 – 2554 ทั้งนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของไทยในระดับพื้นที่ได้
เริ่มใช้แนวทางการจัดการที่มองทั้งระบบนิเวศบ้างแล้ว และสิ่ง
ที่หน่วยงานเหล่านี้โดยเฉพาะภาครัฐกำาลังเผชิญอยู่คือ ข้อ
จำากัดด้านแนวคิดและระบบการทำางานของหน่วยงานราชการ 
ประกอบกับข้อจำากัดด้านงบประมาณท่ีมีการอนุมัติเป็นรายปี 
และระบบงานของรัฐท่ีไม่มีมาตรการในการสร้างหลักประกัน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการทำางานที่ไม่
ได้หยิบยกประเด็นการจัดการเชิงพื้นที่หรือการจัดการเชิง
ระบบนิเวศน์มาเป็นตัวตั้ง ผลที่เกิดขึ้นคือการทำางานระยะยาว
เชิงบูรณาการเป็นปัญหาด้านแนวคิดที่ถูกกำาหนดไว้ในกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หากแต่การปฏิบัติจริง

บทสรุป�
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ในพื้นที่ไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงทำาให้ไม่เกิดรูปธรรม
ของการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน

การสนับสนุนให้แนวคิดการจัดการระบบนิเวศโดยชุมชนเป็น
ฐานให้เกิดขึ้นจริงได้ สิ่งที่จะต้องบริหารจัดการในอนาคตคือ 
การเข้าใจ รับรู้ และมองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ และจะต้องมียุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน จาก
กรณีรูปธรรมที่เกิดขึ้นในสองพื้นที่ สามารถสรุปให้เห็น
แนวทางสำาคัญได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งบนฐานระบบนิเวศ
สามารถจำาเป ็นที่ต ้องมีองค์กรเจ ้าภาพท่ีทำาหน้าท่ีเ ช่ือม
ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาทำางานร่วมกัน มี
กระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำาคัญเรื่อง
การวางแผนบนฐานของข้อมูล รวมทั้งต้องมีการจัดทำาแผนใน
ระดับพื้นที่ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกันในเป้าหมาย มี
การกำาหนดภารกิจ และประเด็นงานที่ชัดเจนว่าจะทำาอะไร มี
การกำาหนดผลท่ีเห็นชอบร่วมกันท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
กำาหนดชัดเจน ทั้งนี้บทบาทและกลไกของกรมทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งต้องมีภารกิจเพิ่มมากขึ้นในการประสานงานและ
เอื้ออำานวย หนุนเสริมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้เข้ามาทำางานร่วมกัน หากยังดำาเนินการเป็นผู้
ปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว จะทำาให้แนวคิดดังกล่าวไม่เกิดขึ้น 
ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจะ
ต้องให้ความสำาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน และตั้ง
อยู่บนฐานนิเวศน์และศักยภาพที่แท้จริงของพื้นที่ 

การส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของชุมชนชายฝั่งตามแนวคิด
ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550  คือ การให้ความสำาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสำาคัญในการพัฒนางานเข้าสู่
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือ
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กับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่การลดความขัดแย้ง ทำาให้เกิด
การเคารพกันมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ถูกแก้ไข จัดการ ทำาให้มีสภาพที่ดีขึ้น ส่งผล
ให้ชุมชนมีหลักประกันการมีอาหารและมีรายได้ ในขณะที่การ
ใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมก็ได้รับการแก้ไข ทำาให้การเข้าถึง
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำาลาย
ล้าง แต่เป็นการเกื้อกูล ทั้งกับตัวทรัพยากรและวิถีชีวิต วิถี
การผลิตของชุมชน นอกจากนี้ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในระดับ
ท้องถิ่นระหว่างชุมชนชายฝั่ง และภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มี
โอกาสวิเคราะห์และจัดทำาข้อเสนอกฏหมายและนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมกัน

การจัดทำาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนางานบนฐานข้อมูล
เป็นสิ่งที่จำาเป็น โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรในพื้นที่ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำามาใช้
สำาหรับทำาความเข้าใจกับสภาพปัญหาและกำาหนดกิจกรรมที่
ต้องทำาร่วมกัน ส่งผลในการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
ในพื้นที่ เนื่องจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทำางานร่วมกัน จึงง่ายสำาหรับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเชื่อมโยง 
การเรียนรู้ เข้ากับการแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน 
และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำางาน จากการ
กำาหนดภารกิจโดยตรงจากส่วนกลางของหน่วยงานของตัวเอง 
ได้เข้ามาทำากิจกรรมเป็นครั้งๆ เปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นการ
ทำางานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่
ทำางานตามเขตการปกครอง 

การเข ้าถึงและตระหนักถึงศักยภาพของทุกภาคส ่วนที่
เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การ
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พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการปรึกษาหารือแบบมีส่วน
ร่วม จะที่ทำาให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนที่ให้นำามาสู่ข้อ
ตกลงในเป ้าหมายงานและการกำาหนดกระบวนการขับ
เคลื่อนที่เห็นร่วมกัน  นอกจากนี้การยกระดับรูปแบบการ
ทำางานโดยประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ศักยภาพที่มี
อยู ่มาร่วมกันทำางานด้วยกันจะนำาไปสู ่การเปลี่ยนแปลงใน
พื้นที่ และทำาให้ทุกฝ่ายมีทัศนคติและความรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของงานมากกว่าการทำางานตามคำาสั่งหรือแผนงาน และกา
รบูรณาการทักษะด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เข้ากับองค์ความรู้ท้องถิ่นช่วยทำาให้มีระบบข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ดีในการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคีใน
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

การขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบนฐานมิติ
หญิงชายอย่างยั่งยืน ทำาให้สมาชิกในชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความตระหนักและให้ความสำาคัญกับ
การทำางานภายใต้มิติหญิงชาย และมีกระบวนการทำางานที่
เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย สร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้หญิงมากขึ้น สามารถยกระดับให้ผู้หญิงได้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยน การรับรู้ ได้นำาไปสู่การยกระดับของการทำา
กิจกรรมที่มีความสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู การ
แก้ไขปัญหา กติกา ข้อกำาหนด สู่การเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก
ทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย

จะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนเป็นฐาน 
แท้จริงแล้วไม่จำาเป็นที่จะต้องชัดเจนในเชิงทฤษฎีและรูปแบบ
ในทางปฏิบัติ การแต่ผู้นำาไปปฏิบัติงานจะต้องมีความเข้าใจ
และมองเห็นถึงภาพอนาคตที่ต้องการร่วมกันของทุกสิ่งใน
ระบบนิเวศร่วมกัน และจะต้องมองเห็นถึงความยั่งยืนของ
ระบบไปพร้อมกัน
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