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ทรพัยากรและชมุชน
บูรณาการการจัดการทรัพยากร

การมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 
การจัดการทรัพยากรเชิงระบบนิเวศ 
เป็นการจัดการบนแนวคิดที่มอง
ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ทางกายภาพ  
สังคมและชีวภาพ 
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หลักการด�าเนินโครงการฯ  
ยึดหลัก 5 ฐาน

1. ฐานการมีส่วนร่วมและการบรูณาการการจดัการ

เชิงระบบนิเวศ เป็นการจัดการบนแนวคิดท่ีมองทุกสิ่ง

เช่ือมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ทางกายภาพ 

สงัคมและชีวภาพ โดยใช้ระบบนิเวศเป็นพืน้ฐานในการ

จดัการ และให้ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของทกุภาค

สว่นท่ีเก่ียวข้อง

2. ฐานหลักการร่วมด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่หมายความ

รวมถงึ “สทิธิชมุชน” ท่ีสะท้อนถงึความเป็นประชาธิปไตย

ในลักษณะท่ีเป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากร ซึง่มีลกัษณะเฉพาะไปตามทรัพยากรแตล่ะ

ประเภท ด้วยเหตนีุส้ทิธิชมุชนจงึมีความหลากหลายและ 

ยืดหยุน่สงู เพราะกฎเกณฑ์ของชมุชนจะปรับไปตามเง่ือนไข 

ปัจจยัท่ีมากระทบ สทิธิชมุชนยงัก่อให้เกิดการมีสว่นร่วม

ของชมุชน การตรวจสอบถ่วงดลุ การเปลี่ยนแปลงและ

การเจรจาตอ่รองอยา่งตอ่เน่ือง ระหวา่งสมาชิกภายใน

ชมุชนเอง และระหวา่งชมุชนกบัอ�านาจภายนอก

3. ฐานแนวคดิและหลักการส่งเสริมความเสมอภาค

หญิงชาย ในสงัคมไทยนัน้พบวา่ หญิงและชายมีความ

แตกตา่งกนัในระดบัของการเข้าถงึข้อมลู การมีสว่นร่วม

และการตดัสนิใจ ดงันัน้การสร้างความเทา่เทียมกนัใน

เร่ืองดงักลา่วจงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญั 

4. ฐานคดิการมีส่วนร่วมของพหภุาคี มีเป้าหมายเพ่ือ

สร้างการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ได้ร่วมกนัปรึกษา

หารือ ก�าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา และการวิเคราะห์ผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องหรือการวิเคราะห์พหุภาคีเป็นสิ่งจ�าเป็น

อยา่งย่ิง เพ่ือค้นหาแนวทางความร่วมมือในการพฒันา

และการจดัการปัญหาร่วมกนัภายใต้ศกัยภาพและความ

สามารถท่ีแตล่ะกลุม่มีอยู่

5.ฐานการจัดการบนพืน้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้  

ข้อมลูเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการด�าเนินโครงการ โดยข้อมลู

ท่ีได้มาจากแหล่งข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

และข้อมลูจากการศกึษา จะถกูน�ามาใช้ในการวางแผน

งาน การด�าเนินโครงการ การตดัสนิใจ และการเผยแพร่สู่

สาธารณะเพ่ือการขยายผล
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ฝั่งอ่าวไทย

พืน้ท่ีด�าเนินโครงการจ�านวน 4 หมูบ้่านชายฝ่ัง อยูใ่น 

ต�าบลทา่ศาลา อ�าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราชคือ 

บ้านในถุ้ง บ้านสระบวั บ้านหน้าทบัและบ้านทา่สงูบน  ทัง้ 

4 ชมุชน เป็นชมุชนท่ีมีการประกอบอาชีพประมงพืน้บ้าน  

ในปัจจบุนั ต�าบลทา่ศาลาประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง

และการเปลี่ยนแปลงของลกัษณะชายฝ่ัง  จากระบบ

นิเวศหาดทรายเป็นหาดเลนทบัถมอยา่งรวดเร็ว ท�าให้เกิด

ผลกระทบตอ่ทรัพยากร อาชีพ และวิถีชีวิตของชมุชนทัง้

ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีบ้านหน้าทบัและ

บ้านสระบวับางสว่นมีพืน้ท่ีท่ีเป็นป่าชายเลนปลกูใหม่และ

บางส่วนเป็นป่าชายเลนใหม่ตามธรรมชาติอนัเป็นผลสืบ

เน่ืองจากการเปลี่ยนระบบนิเวศในพืน้ท่ี 

นอกจากนีปั้ญหาเร่ืองการท�าประมงท่ีผิดกฎหมายเป็น

อีกหนึง่ปัญหาท่ีพบในพืน้ท่ี โดยเฉพาะเรือคราดหอยลาย 

โดยท่ีผา่นมาองค์การบริหารสว่นต�าบลทา่ศาลา เครือขา่ย

ประมงพืน้บ้านอา่วทา่ศาลา และหนว่ยงานราชการตา่งๆ  

ภายใต้สงักดัของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ได้ร่วมกนัจดัท�า “ขอ้บญัญติัองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าศาลา เร่ือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน พ.ศ. 2552” 

ขึน้ ท�าให้ปัญหาดงักลา่วลดลง จากเดมิท่ีชาวประมงพืน้

บ้านไม่สามารถท�าการประมงในพืน้ท่ีได้เต็มศกัยภาพก็

สามารถด�าเนินการได้ นอกจากนีย้งัแสดงให้เหน็ถงึพลงั

ความร่วมมือกนัระหวา่งท้องถ่ิน ชมุชน และหนว่ยงาน

ราชการในการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอีกด้วย 

และเพ่ือให้มีความก้าวหน้าของการจดัการทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง หลายฝ่ายจงึเหน็ควรให้มีการขยายเขตพืน้ท่ี

ท�าประมงชายฝ่ังออกไปอีก  ซึง่เร่ืองนีเ้ป็นประเดน็ท่ีจะ

ต้องมีการด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเป็นอีกประเด็นท่ีถูกให้

ความส�าคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันาศกัยภาพของ

ชมุชนให้สามารถจดัการปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลกั

การมีสว่นร่วม และสทิธิชมุชนในการจดัการทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ัง การจดัการภยัพิบตั ิ และการตัง้รับปรับ

ตวัจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

  เป้าหมายและประเด็นงานของโครงการ

เป้าหมายส�าคญัของโครงการคือ การจดัการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังทื่เ ชื่อมโยงเข้ากับ

ความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้าน

อาชีพของชมุชนชายฝ่ัง รวมทัง้การสร้างความ

ตระหนกั การป้องกนั และการตัง้รบัปรบัตวัจากภยั

ธรรมชาติ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ และการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ประเดน็

งานหลกัของโครงการคือ 

1. ท�าแผนการจดัการระบบนิเวศชายฝ่ัง และแผน

รับมือกับภัยพิบตัิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศโดยชมุชนเป็นฐาน 

2. บรูณาการแผนการจดัการระบบนิเวศชายฝ่ัง

และแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศโดยชมุชนเป็นฐานเข้าสู่แผนงาน

ในระดบัท้องถ่ิน

3. ฟืน้ฟ ู อนรัุกษ์ และปกป้องระบบนิเวศชายฝ่ัง

ท่ีน�าไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

อาชีพของชมุชนชายฝ่ัง รวมทัง้การตัง้รับกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

4. การปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

การจดัการภยัพิบตัิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู

อากาศ

มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ปฏิบตังิานร่วมกบั

องค์กรภาคี ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ศนูย์เครือขา่ยงานวิเคราะห์วิจยัและ

ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แหง่ภมิูภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (SEA START) และ

โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (UNDP) และ

มีมลูนิธิอนัดามนัและสมาคมดบับ้านดบัเมือง ร่วม

ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี

 
 

พื้นที่เป้าหมายในการด�าเนินโครงการ

ทะเลไทย มีเนือ้ท่ี 378,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุ

พืน้ท่ี 23 จงัหวดั มีแนวชายฝ่ังทะเลยาว 2,614 กิโลเมตร 

โดยแยกเป็นชายฝ่ังด้านอา่วไทย 1,660 กิโลเมตร และ

ชายฝ่ังด้านทะเลอนัดามนั 954 กิโลเมตร 

ทัง้ฝ่ังอา่วไทยและฝ่ังอนัดามนั แม้จะมีพืน้ท่ีทะเลไมก่ว้าง

ใหญ่นกั แตมี่ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่ง เน่ืองจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญ

มากมาย เชน่ ป่าชายเลน แนวปะการัง แนวหญ้าทะเล 

สตัว์ทะเล เป็นต้น ดงันัน้ทะเลและชายฝ่ังทะเลไทย จงึเป็น

แหลง่เศรษฐกิจท่ีส�าคญัของประเทศ เป็นทัง้แหลง่อาหาร 

และอาชีพของคนในบริเวณชายฝ่ัง และผู้ประกอบธรุกิจหรือ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทะเลและชายฝ่ัง เชน่ อตุสาหกรรม

ประมง การทอ่งเท่ียว การพฒันาท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น

การคดัเลือกพืน้ท่ีเป้าหมายของโครงการฯ ไมไ่ด้พิจารณา

เฉพาะลกัษณะทางภมิูศาสตร์ ภมิูอากาศ และปัจจยั

แวดล้อมทางกายภาพ แตพิ่จารณาถงึเร่ืองวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยูข่องชมุชนประมงพืน้บ้าน รวมทัง้กิจกรรม

ด้านตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

โดยปัจจยัเหลา่นีจ้ะต้องอยูภ่ายใต้ระบบนิเวศเดียวกนั 

พืน้ท่ีเป้าหมายท่ีเป็นตวัแทนส�าหรับด�าเนินโครงการการ

มีส่วนร่วมและบูรณาการการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ ประกอบด้วย 2 ระบบนิเวศ

ท่ีเป็นตวัแทนของทะเลไทย คือ
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การด�าเนินงานของโครงการ

โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศมีระยะ

เวลาด�าเนินงาน 2 ปี เร่ิมกนัยายน พ.ศ.2552 และสิน้สดุ 

31 สงิหาคม พ.ศ.2554 (ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด�าเนินงาน

ในปีท่ี 2) ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ของการปฏิบตังิาน

ตามโครงการ ท�าให้ค้นพบบทเรียน และรูปธรรมของความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการด�าเนินโครงการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การท�างานโดยตรงกบัหมูบ้่านเป็นสิง่ส�าคญั เน่ืองจาก

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโครงการนัน้ เกิดจากการ

ท�างานโดยตรงในหมูบ้่าน ทัง้การศกึษาชมุชน การเรียนรู้

ศกัยภาพและข้อจ�ากดัของหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน ท่ี

ร่วมท�างาน และเรียนรู้วา่หนว่ยงานใด้ท�างานในสว่นไหน 

รวมทัง้ปรึกษาหารือกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ือให้เข้าร่วมใน

การด�าเนินโครงการ ประสานงานและจดัเวทีประชมุแลก

เปลี่ยนตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การประสานโดยตรง

กบัองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน กบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้

ในระดบัของอ�าเภอ จงัหวดั การประสานงานและจดัเวที

แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรึกษาความร่วมมืออยา่งตอ่เน่ือง

ในทกุๆ ระดบั ถือเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีเอือ้ในการพฒันา

แผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างมี

สว่นร่วมบนฐานระบบนิเวศน์

2.จดัท�าข้อมลูอยา่งมีสว่นร่วม ทัง้ข้อมลูพืน้ท่ี ข้อมลูด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรในพืน้ท่ี และมีการน�าเอาข้อมลู

ดงักลา่วมาใช้ส�าหรับท�าความเข้าใจกบัสภาพปัญหาและ

มาร่วมกนัก�าหนดกิจกรรมท่ีต้องท�าร่วมกนั ได้สง่ผลใน

การสร้างความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม เน่ืองจากทกุฝ่าย ทกุ

หนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้ท�างานร่วมกนั และท�าให้

งา่ยท่ีหนว่ยงานตา่งๆ จะเช่ือมโยง การเรียนรู้ ปัญหา

และความต้องการของชุมชนเพ่ือทราบภารกิจของหน่วย

งานตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาร่วมท�างานกบัชมุชน จงึเอือ้ให้การ

ท�างานได้เปลี่ยนจากการก�าหนดภารกิจจากส่วนกลาง

จากหน่วยงานของตวัเองได้เข้ามาท�ากิจกรรมเป็นครัง้ๆ 

ไป กลายเป็นการท�างานโดยเอาพืน้ท่ีเป็นฐาน และท�างาน

บนฐานระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั ไมใ่ชท่�างาน

ตามเขตการปกครอง 

3.กระบวนการท�างานท่ีให้ความส�าคัญและตระหนักถึง

ศกัยภาพของชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีอยู ่ รวมทัง้

การจดักิจกรรมร่วมสร้างการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพ 

กระบวนการปรึกษาหารือท่ีท�าให้เกิดกระบวนการแลก

เปลี่ยนข้อมูลท่ีให้ความส�าคัญในการสร้างและหาข้อ

ตกลงในเป้าหมายงานท่ีเหน็ร่วมกนั รวมทัง้การมีสว่นร่วม

ในการก�าหนดกระบวนการขบัเคลื่อน และได้ประสานให้

หนว่ยงานตา่งๆ ได้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยูท่�างานด้วยกนั สง่

ผลให้ไมเ่พียงแตน่�าไปสูพ่ลงั แตย่งัท�าให้ทกุฝ่ายมีสว่น

เป็นเจ้าของงานท่ีมีมิติมากกว่าการท�างานตามโครงการ 

นอกจากนีพ้บว่าการน�าเอาเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 

โดยประสานสถาบนัการศกึษาท่ีมีทกัษะ ความเช่ียวชาญ

ในการด�าเนินการเร่ืองนี ้ ชว่ยท�าให้มีระบบข้อมลูท่ีเข้าใจ

งา่ยขึน้ และเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการพดูคยุแลกเปลี่ยนทัง้

ระดบัชาวบ้านและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.การเสริมสร้างการเรียนรู้ถกูก�าหนดขึน้จากการปรึกษา

หารือไมใ่ชก่�าหนดไปจากโครงการ ก่อให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับประโยชน์ และถกูน�ามาใช้ประโยชน์ใน

การขบัเคลื่อนกิจกรรม เพราะการเสริมสร้างการเรียนรู้

เป็นการสร้างกระบวนทศัน์และเปิดมมุมองใหมใ่ห้กบักลุม่

เป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการศกึษาดงูาน การเชิญ

นกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญ หรือการสร้างเวทีให้ผู้ เช่ียวชาญ

มาร่วมแลกเปลี่ยนกับชุมชนในประเด็นท่ีตกลงร่วมกัน 

เป็นกิจกรรมท่ีมีความส�าคัญไม่เพียงแต่ท�าให้ชาวบ้าน 

อบต. และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้มองเหน็เร่ือง

การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังในภาคองค์รวม

มากกวา่ภารกิจท่ีหนว่ยงานตา่งๆ เก่ียวข้องอยู ่ หากยงัสง่

ผลในการเสริมสร้างเครือขา่ย มิตรภาพ ความรู้สกึท่ีให้

คณุคา่ซึง่กนัและกนั อนัท�าให้เกิดการยกระดบัความร่วม

มือท่ีเพ่ิมมากขึน้ จากความส�าคญั และการไว้เนือ้เช่ือใจ 

รวมทัง้การได้มีความเช่ือใจ ท่ีชาวบ้านและทกุฝ่ายเหน็

ชอบร่วมกนั  

5.การให้ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชน การ

ให้ความส�าคัญในการพัฒนางานเข้าสู่องค์การบริหาร

สว่นท้องถ่ิน และประสานความร่วมมือกบัทกุหนว่ยท่ี

เก่ียวข้องน�าไปสูก่ารลดความขดัแย้ง ท�าให้เกิดการเคารพ

กนัมากขึน้ ผลท่ีตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

ฝั่งทะเลอันดามัน

ด�าเนินโครงการในพืน้ท่ีของอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

จ�านวน 2 หมูบ้่าน คือ บ้านมดตะนอย ต�าบลเกาะลบิง 

และบ้านน�า้ราบ ต�าบลบางสกั ทัง้ 2 หมูบ้่านเป็นหมูบ้่าน

ท่ีมีลกัษณะเด่นคือเป็นชมุชนชายฝ่ังล้อมรอบด้วยป่าชาย

เลน มีระบบนิเวศหญ้าทะเลและชายหาดเป็นบริเวณกว้าง 

และมีความส�าคัญทัง้ในด้านทรัพยากรและมีคุณค่าต่อ

วิถีชีวิตของชมุชน

บ้านมดตะนอยและบ้านน� า้ราบเป็นชุมชนท่ีมีการ

ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านเป็นอาชีพหลกั ทรัพยากรท่ี

จบัได้คือ ปลา หมกึ ป ูนอกจากนีใ้นบริเวณหญ้าทะเลยงัมี

หอยชกัตีนท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคญัทางเศรษฐกิจ  

แต่เพราะเป็นบริเวณท่ีมีแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส�าคญั 

ท�าให้มีผู้ ท่ี เ ข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี ้

จ�านวนมาก ทัง้จากพืน้ท่ีเดียวกนัและจากตา่งพืน้ท่ี สง่

ผลให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการท�าประมงและการใช้เคร่ือง

มือประมงผิดประเภท การลกัลอบตดัไม้ เป็นต้น ในการ

จดัการทรัพยากรตา่งๆ มีการด�าเนินการอยูแ่ล้วแตก่าร

จัดการท่ีมีการด�าเนินการผ่านมายงัเป็นแบบการจัดการ

แยกในแตล่ะประเดน็ และมีความขดัแย้งกนัระหวา่งผู้ใช้

ประโยชน์แต่ละกลุ่มและบทบาทในการจดัการทรัพยากร

ของชมุชน  ซึง่การด�าเนินโครงการเน้นการจดัการอยา่งมี

สว่นร่วมอยา่งบรูณาการทัง้ชมุชน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ 

นอกจากนีท้ัง้สองหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีท่ีเคยประสบกับภัย

พิบตัสินึามิ ซึง่ถือเป็นภยัพิบตัร้ิายแรงท่ีสง่ผลกระทบตอ่

ความเป็นอยูข่องชมุชนเป็นอยา่งมาก ดงันัน้การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และการเตรียมพร้อมรับมือกบัภยัพิบตัิ

จงึเป็นประเดน็งานหนึง่ท่ีชมุชนให้ความส�าคญั แม้วา่ทัง้

สองชุมชนจะมีป่าชายเลนท่ีเป็นเสมือนด่านหน้าในการ

ป้องกนัภยัธรรมชาต ิ แตก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เลก็

น้อยแตต่อ่เน่ืองอนัเป็นผลจากสภาพอากาศ ซึง่เป็นสิง่

ท่ีชมุชนเข้าใจและตระหนกัน้อยมาก ดงันัน้จงึต้องมีการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ สง่เสริมความตระหนกั และจดัท�า

แผนรองรับท่ีเช่ือมโยงให้เห็นทัง้มิติการจดัการทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ัง ท่ีบรูณาการร่วมเข้ากบัการตัง้รับปรับตวั

กบัความเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน

อนาคต
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ระบบนเิวศ = กลุ่มสิ่งมีชีวติ + แหล่งทีอ่ยู่อาศยั

ระบบนิเวศ (Ecosystem) ตามหลกัวิทยาศาสตร์ หมายถงึ 

ระบบท่ีมีโครงสร้างความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ของสิง่มี

ชีวิตชนิดตา่งๆ ในแหลง่ท่ีอยูแ่หลง่ใดแหลง่หนึง่ในบริเวณ

ท่ีด�ารงชีวิตอยู ่  ดงันัน้ ระบบนิเวศหนึง่ๆ จะประกอบไป

ด้วยสิง่มีชีวติชนิดตา่งๆ และบริเวณท่ีสิง่มีชีวติเหลา่นัน้

อาศยัอยู ่ ในขณะเดียวกนัก็จะมีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียว

โยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตอย่างสลบัซบัซ้อนท่ีส่งผลต่อกัน

ระหวา่งสิง่มีชีวิตด้วยกนัเอง  ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่

มากเท่ากบัโลกซึ่งมีความสมัพนัธ์และกระบวนการต่างๆ

ของสิง่มีชีวิต หรืออาจจะมีขนาดเลก็มากเทา่กบัแหลง่น�า้

เลก็ๆ แหลง่หนึง่ท่ีมีกลุม่สิง่มีชีวิตอาศยัอยู ่

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังเป็นระบบนิเวศท่ีมีความ

สลบัซบัซ้อนและเป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุ  

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของทะเลเองท่ีมีผลท�าให้สิ่งมี

ชีวิตต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม  สภาพ

แวดล้อมท่ีท�าให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝ่ังแตกตา่งจากระบบนิเวศบนบก ได้แก่ อณุหภมิู 

ระดบัความเคม็ และระดบัความลกึ เป็นต้น  ระบบนิเวศ

ทางทะเลสามารถแบ่งตามบริเวณและลกัษณะพืน้ท่ีท่ีพบ

ออกได้เป็นหลายระบบนิเวศยอ่ย เชน่ ระบบนิเวศน�า้กร่อย 

ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศ

แหลง่หญ้าทะเล ระบบนิเวศหาดทราย ระบบนิเวศหาด

โคลน ระบบนิเวศหาดหิน เป็นต้น

สิง่แวดล้อมได้ถกูแก้ไข จดัการ ท�าให้มีสภาพท่ีดีขึน้ อนั

ส่งผลต่อการท�าให้ชุมชนมีหลกัประกันการมีอาหารและ

มีรายได้ ในขณะท่ีการใช้ทรัพยากรท่ีไมเ่หมาะสมก็ได้รับ

การแก้ไข ท�าให้การเข้าถงึทรัพยากรและการใช้ทรัพยากร

เป็นในลกัษณะท่ีไมท่�าลายล้าง แตเ่ป็นการเกือ้กลู ทัง้กบั

ตวัทรัพยากรและวิถีชีวิต วิถีการผลติของชมุชน นอกจาก

นีย้ังท�าให้เจ้าหน้าท่ีท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ได้รับความไว้วางใจเพ่ิมมากขึน้  แม้นวา่ในขณะนีจ้ะยงั

ไมมี่ตวัเลขจากการศกึษาอยา่งเป็นระบบ ชีใ้ห้เหน็ถงึการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ ชมุชน รวมทัง้ 

ธรรมาภิบาลท่ีเกิดขึน้ในการบริหารจดัการทรัพยากร หาก

แตจ่ากการสะท้อนข้อคดิเหน็จากทัง้ชาวบ้าน องค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ิน และหนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ได้ให้ทศันะตอ่การเปลี่ยนแปลงจากการท�างาน

ร่วมกนัท่ีทกุฝ่ายมีทศันคตใินทางบวก จงึเป็นโจทย์ของ

โครงการท่ีจะท�างานในระยะเวลาท่ีเหลืออยูอี่ก 8 เดือน

ข้างหน้า ท่ีต้องให้ความส�าคญัในการศกึษาอยา่งมีสว่น

ร่วมท่ีจะบง่บอกในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้

6.การขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบน

ฐานมิตหิญิงชายอยา่งยัง่ยืน เป็นมิตสิ�าคญัอยา่งหนึง่

ท่ี โครงการได้วางน� า้หนักและมีการด�าเ นินงานท่ีมี 

นยัยะส�าคญั ท�าให้สมาชิกในชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ 

ท่ีเ ก่ียวข้องได้ให้ความส�าคัญกับมิติหญิงชายและมี

กระบวนการท�างานท่ีเอือ้ต่อการมีส่วนร่วมในการท�างาน 

สร้างการมีสว่นร่วมของผู้หญิงมากขึน้ สามารถยกระดบั

ให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน การรับรู้ ได้น�าไปสูก่ารยก

ระดบัของการท�ากิจกรรมท่ีมีความส�าคญั ไมว่า่จะเป็นการ

อนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูการแก้ไขปัญหา กตกิา ข้อก�าหนด สูก่ารเอือ้

ประโยชน์ตอ่สมาชิกทัง้ท่ีเป็นผู้หญิงและผู้ชาย นอกจากนี ้

การท่ีโครงการได้ให้ความส�าคญัตอ่การเช่ือมโยง หยิบยก

ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้เข้าร่วมใน

การท�ากิจกรรม ท�าให้พลงัความร่วมมือเป็นความร่วมมือ

จากฐานประชากรหญิง ชาย และคนทกุชว่งวยั ทกุระดบั

อาย ุจงึมีความแตกตา่งจากการมีสว่นร่วมเดมิท่ียงัผกูขาด

เฉพาะผู้น�าท่ีเป็นทางการและท่ีเป็นผู้ชาย

ระบบนิเวศ
นิยามและความหมาย
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การศึกษาและจัดการระบบนิเวศ
ปัจจบุนัการศกึษาเร่ืองระบบนิเวศ ไมไ่ด้จ�าเพราะอยู่

แตง่านด้านวิทยาศาสตร์เทา่นัน้ แตข้่ามไปบรูณาการ

กบัศาสตร์ทางด้านสงัคมซึง่ในอดีต ไมเ่คยคาดคิดวา่

จะมีความเก่ียวโยงกนัได้ มีการน�าแนวคดิเร่ืองระบบ

นิเวศไปประยกุต์ใช้ในรูปแบบของการ “ลงมือปฏิบตั”ิ 

ได้จริง มากกวา่เนือ้หาตามทฤษฎี ด้วยเหตนีุจ้งึก่อ

ให้เกิดการปกป้องฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การ

จดัการระบบนิเวศ และการฟืน้ฟรูะบบนิเวศ ท่ีถกู 

บรูณาการเข้ากบักระบวนการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์

ตามหลกัการองค์ความรู้ตา่งๆ เพ่ือท้ายท่ีสดุแล้วจะ

ต้องน�าไปสูค่วามยัง่ยืนทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ 

ภมิูภาค หรือระดบัโลก 

ดงันัน้ “ระบบนิเวศ” ภายใต้แนวคิดของ โครงการการ

มีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ จงึหมายความถงึ  

ความสมัพนัธ์ในด้านบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

วฒันธรรม องค์ความรู้ และศกัยภาพอนัพึง่มีของทกุ

ภาคีทัง้ชมุชน หนว่ยงาน และเครือขา่ยตา่งๆ ท่ีอยู่

ภายใต้ขอบเขตพืน้ท่ีเดียวกนัมาร่วมกนัฟืน้ฟ ู ปกป้อง 

พิทักษ์และจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมทัง้ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต ให้สอดคล้องไป

กบัวิถีชีวิต หรือโครงสร้างของระบบนิเวศนัน้เพ่ือยก

คณุภาพชีวิตและงานอาชีพท่ียัง่ยืน

 

เอกสารอา้งอิง : 

Jeffrey S. Levinton, 2008, MARINE BIOLOGY: 

FUNCTION, BIODIVERSITY, ECOLOGY

Carol Lalli and Timothy Parsons, 1997,  

Biological Oceanography: An Introduction

ระบบนเิวศหาดหนิ  
(Rocky Shore Ecosystem)

หาดหินเป็นระบบนิเวศท่ีพบได้ตามบริเวณชายฝ่ัง

ในเขตน�า้ขึน้น�า้ลงท่ีมีพืน้ท่ีบางส่วนเป็นพืน้ผิว

แข็ง  ท�าให้หินเหลา่นีเ้หมาะเป็นแหลง่อาศยัของ

สตัว์ท่ีอาศยัการยดึเกาะกบัก้อนหิน เชน่ พรม

ทะเลบางชนิด หอย เพรียงหิน เป็นต้น ในขณะ

เดียวกนัความซบัซ้อนของก้อนหินท�าให้เหมาะแก่

การเป็นแหล่งหลบภยัของสตัว์ทะเลบางชนิดอีก

ด้วย เชน่ ปบูางชนิด  เน่ืองจากลกัษณะของพืน้ท่ี

ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัแอง่น�า้ในขณะน�า้ลง ท�าให้

สัตว์น�า้ในบริเวณดังกล่าวต้องมีความสามารถ

ในการปรับตัวรับมือต่อระดับความเค็มท่ีสูงขึน้  

          และสามารถทนตอ่ความร้อนจาก 

                       แสงอาทิตย์เน่ืองจากการระเหย  

                                                 ของน�า้ในแอง่น�า้นัน่

ระบบนเิวศหาดโคลน  
(Muddy Shore 
Ecosystem)

หาดโคลนเป็นระบบนิเวศ 

ท่ีใกล้เคียงกับหาดทรายต่าง 

กันตรงท่ีหาดโคลนประกอบ

ด้วยการทับถมของตะกอน

ดิ น ท่ี มี ข น า ด เ ล็ ก ม า ก 

ลักษณะท่ีส�าคัญของหาด

โ ค ล น คื อ เ ป็ น บ ริ เ ว ณ ท่ี มี 

อินทรียสารสูงและมีปริมาณ

ของก๊าซออกซเิจนต�่า  จาก

ลักษณะเด่นของพืน้ท่ีท�าให้

สตัว์ในบริเวณนีต้้องสามารถ

ปรับตวัตอ่สภาวะดงักลา่วได้

ระบบนเิวศหาดทราย  
(Sandy Beach  
Ecosystem) 

หาดทรายจัดเป็นระบบนิเวศ

อีกแห่งหนึ่งท่ีมีความแตกต่าง

ไปจากระบบนิเวศอ่ืนเน่ืองจาก 

ลกัษณะของพืน้ท่ีมกัเป็นพืน้ท่ี

ราบ ไมมี่พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่หลบ

ซ่อนเหมือนระบบนิเวศแบบ

อ่ืน อีกทัง้ยงัได้รับอิทธิพลจาก

คลื่นท่ีซัดและจากการขึน้ลง

ของน�า้  สตัว์ท่ีพบได้ในบริเวณ

นีส้่วนใหญ่จึงมักเป็นสัตว์ ท่ี

สามารถฝังตวัหรือขดุรูลงไปใน

พืน้ทรายได้  เชน่ หอยตา่งๆ ปู

ลม ไส้เดือนทะเล เป็นต้น

ระบบนเิวศป่าชายเลน 
(Mangrove Forest Ecosystem)

ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคญั ทัง้ในด้านความหลากหลายของต้นไม้และสิง่มี

ชีวิต โดยปกติป่าชายเลนพบได้ในบริเวณปากแมน่�า้หรือ

บริเวณใกล้ชายฝ่ังท่ีมีการไหลของน�า้จืดลงมาผสมกบัน�า้

ทะเล  ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความอดุมสมบรูณ์สงู 

เน่ืองจากความซบัซ้อนของรากไม้และพืน้ท่ีท�าให้เหมาะ

แก่การเป็นแหลง่อาศยัและแหลง่หลบภยั แหลง่อาหาร

และแหลง่ขยายพนัธุ์ของสตัว์น�า้ สตัว์น�า้ท่ีพบได้ในป่า

ชายเลนมีทัง้ท่ีอาศยัอยู่ถาวรและสตัว์น�า้ท่ีเข้ามาอาศยัอยู่

ชัว่คราว นอกจากนีป่้าชายเลนยงัเป็นแหลง่อาหารท่ีอดุม

สมบรูณ์ของมนษุย์  เป็นท่ีก�าบงัลม  ป้องกนัการพงัทลาย

ของดนิและการกดัเซาะชายฝ่ัง อีกด้วย

ระบบนเิวศน�้ากร่อย  
(Esturine Ecosystem)

ระบบนิเวศน�า้กร่อยสามารถพบได้บริเวณ

ปากแมน่�า้ท่ีมีการผสมกนัระหวา่งน�า้จืด

และน�า้ทะเล โดยได้รับอิทธิพล 

                จากการขึน้ลง 

                 ของระดบัน�า้ทะเลและ 

ปริมาณน�า้จืดท่ีไหลมาจากแผน่ดนิ   

ระบบนิเวศน�า้กร่อยถือวา่มี 

ความส�าคญัมากระบบหนึง่  

เน่ืองจากเป็นระบบนิเวศท่ีมี 

ลกัษณะคอ่นข้างเฉพาะตวั   

บริเวณน�า้กร่อยมีความ 

ส�าคญัมากในการเป็นแหลง่ 

อนบุาลสตัว์น�า้ ซึง่สตัว์น�า้ท่ีมีคา่ 

ทางเศรษฐกิจหลายชนิดมีสว่นหนึง่ 

                ของวงจรชีวิตในบริเวณนี ้

ระบบนเิวศแหล่งหญ้าทะเล  
(Seagrass Bed Ecosystem)

ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส�าคัญอีก

ระบบหนึง่ หญ้าทะเลเป็นพืชดอกท่ีสามารถปรับตวัให้ด�ารงชีวิต

อยูไ่ด้ในทะเลโดยใช้ล�าต้นใต้ดนิชว่ยพยงุ  พบได้ในพืน้ทะเลตัง้แต่

ในบริเวณท่ีเป็นพืน้โคลนละเอียดจนถงึพืน้ทรายหยาบ แหลง่

หญ้าทะเลเป็นแหลง่อนบุาลและท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น�า้หลายชนิด

ท่ีมีความส�าคญัทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ป็นอาหารท่ีส�าคญัของพะยนู 

ระบบนเิวศแนวปะการงั  
(Coral reef ecosystem)

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศท่ีมีความสมบรูณ์

มากในทะเล ระบบนิเวศปะการังพบได้ใน

บริเวณเขตร้อนในบริเวณน�า้ตืน้ท่ีมีแสงสอ่งถึง  

ปะการังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งท่ีมีการด�ารงชีวิต

รวมกนัเป็นกลุม่ สร้างโครงร่างแข็งท่ีมีลกัษณะ

เป็นก้อนหินปนูท่ีมีรูปทรงท่ีแตกตา่งกนั  ท�าให้

ระบบนิเวศมีความสลบัซบัซ้อนเหมาะแก่การ

ด�ารงชีวิตของสตัว์น�า้อ่ืนๆ  ภาพจาก : Pepe Clarke and Stacy Jupiter, 2010, PRINCIPLES AND PRACTICE  

OFECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT: A GUIDE FOR CONSERVATION  

PRACTITIONERS IN THE TROPICAL WESTERN PACIFIC
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ปัจจุบนันีจ้ึงพบว่าอาชีพของคนในบ้านมดตะนอยเร่ิมมี

ความหลากหลายมากขึน้ เชน่ การเปิดร้านค้าขายของ

เลก็ๆ น้อยๆ ในชมุชนเพ่ือเป็นทัง้อาชีพเสริมและอาชีพ

หลกัในบางครอบครัว  การเป็นลกูจ้างโรงงานและการ

รับจ้างแกะเนือ้ปูทัง้ในและนอกชุมชนท่ีได้ค่าตอบแทน

แรงงานในอตัรารายวนั การผนัตวัเองไปเป็นลกูจ้างเรือ

ประมงขนาดใหญ่หรือประมงท่องเท่ียวทัง้ในและนอก

จงัหวดัทัง้ท่ีมีโอกาสได้กลบับ้านเพียงเดือนละ 2-3 ครัง้ 

รวมทัง้การเข้าไปท�างานรับจ้างในรูปแบบตา่งๆ ในตวั

เมืองกนัตงั เมืองตรัง หาดใหญ่ ภเูก็ต และกรุงเทพฯ 

เป็นต้น แตถ่งึกระนัน้คนในบ้านมดตะนอยแหง่นี ้ยงัคงยดึ

อาชีพประมงพืน้บ้านเป็นอาชีพหลกั แม้นหลายครอบครัว

จะรู้ดีว่าอาชีพดงักล่าวไม่สามารถให้ค่าตอบแทนได้เป็น

ประจ�าและสม�่าเสมอ แตก็่เป็นอาชีพท่ีเคียงคูว่ิถีชีวิตบ้าน

มดตะนอยและสายเลือดของคนท่ีนีม้าเป็นเวลาช้านาน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านมดตะนอยเป็นอีกหนึ่ง

ปัจจัยท่ีเอือ้ให้อาชีพประมงพืน้บ้านเป็นอาชีพหลักของ

คนในชมุชนแหง่นี ้ นัน่ก็เพราะวา่บ้านมดตะนอยถกูโอบ

ล้อมไปด้วยทะเลสีฟ้าท่ีสวยงาม และอดุมสมบรูณ์ไปด้วย

สีเขียวจากป่าชายเลนท่ีมีเนือ้ท่ีประมาณ 3000 ไร่ คงไม่

ต้องสงสัยเลยว่าท�าไมคนบ้านมดตะนอยจึงมีวิถีชีวิตท่ี

สอดคล้องไปกบัทรัพยากรเหลา่นี ้

ย้อนกลับไปในอดีตป่าชายเลนบ้านมดตะนอยเป็นอีก

หนึง่พืน้ท่ี ท่ีได้มีการสมัปทาน แตเ่ม่ือผา่นพ้นยคุของการ

สมัปทานไป ยคุของการอนรัุกษ์ป่าชายเลนตามนโยบาย

ของรัฐได้แพร่กระจายไปทกุพืน้ท่ีท่ีมีป่าชายเลน เดมิทีการ

จัดการป่าชายเลนของบ้านมดตะนอยถูกบริหารจัดการ

โดยกรมป่าไม้ แตเ่ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการป่า

ชายเลนบ้านมดตะนอยก็ได้เปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของ

สว่นบริหารจดัการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 3 (ภาคใต้ตอน

ลา่ง) และสถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 30 ภายใต้

สงักดัของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

การบริหารจดัการป่าชายเลนบริเวณบ้านมดตะนอยแห่ง

นีมี้จดุเปลี่ยนผา่นในหลายเหตกุารณ์ จากเดมิท่ีชมุชนไม่

ได้มีสว่นร่วมในการจดัการป่าชายเลน แตเ่ม่ือหนว่ยงาน

เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและคนในชุมชนได้เห็น

ถึงความส�าคญัก็ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการจดัการป่า

ชายเลนชมุชนบ้านมดตะนอย และการก�าหนดระเบียบ

การบริหารจดัการป่าชายเลนชมุชนขึน้ แตเ่พราะความ

ไมต่อ่เน่ืองของการท�างานอยา่งจริงจงัประกอบกบัแกนน�า 

ชมุชนเร่ิมออ่นล้า และหมนุเวียนเปลี่ยนไปตามวาระ ท�าให้ 

การด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการชุดดังกล่าวลด

ประสทิธิผลลงตามล�าดบั 

บ้านมดตะนอย คือหมูบ้่านชาวประมงพืน้บ้านขนาดเลก็ 

ซึง่มีผู้คนอาศยัอยูป่ระมาณ 300 กวา่ครัวเรือนหรือ

กวา่1000 ชีวิตท่ีเกือ้กลูซึง่กนั   อาชีพหลกัดัง้เดมิของคน

ท่ีน่ีพึง่พาอาศยัทะเลและป่าชายเลน ประหนึง่ตู้กบัข้าว

ขนาดใหญ่และกระปกุออมสินของครอบครัวถกูฝากไว้กบั

สตัว์น�า้ตา่งๆ ในท้องทะเลและผืนป่าชายเลน หากปริมาณ

สตัว์น�า้ลดลงหรือหมดไป ทกุชีวิตของบ้านมดตะนอยก็เข้า

สูส่ภาวะขาดความมัน่คงด้านอาหารและอาชีพอย่างหลีก

เลี่ยงไมไ่ด้

ณ ปัจจบุนัการพฒันาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างมุง่สูก่าร

บริโภคนิยม   ซึง่มนัได้กลายเป็นกระแสหลกัของคนทัว่

โลกท่ีกระตุ้นให้ผู้คนตอบสนองความต้องการของตนเอง 

ทัง้คา่นิยม เทคโนโลยี การอปุโภคและบริโภคในรูปแบบ

ตา่งๆ เพ่ิมขึน้ และบ้านมดตะนอยก็เป็นหนึง่ในวงจร

กระแสแหง่ความนิยมนีเ้ชน่กนั...! สิง่ใกล้ตวัท่ีสดุคือการ

นิยมบริโภคอาหารจากภายนอกชมุชนไม่วา่จะเป็นอาหาร

ปรุงแตง่ หรืออาหารถงุท่ีเป็นขนมกรุบกรอบหลากหลาย

สีสนั   ซึง่อาจมีท่ีมาของความต้องการทดลองบริโภคผา่น

เคร่ืองกระตุ้นต่อมน�า้ลายของทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ในชุมชน 

คือโทรทศัน์และสิง่พิมพ์ตา่งๆ นัน้เอง   

นอกจากนีก้ารได้เป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยี  เชน่ 

โทรศพัท์มือถือ โทรทศัน์ เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองเลน่ดีวีดี รถ

จกัรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ  กลบัเป็นสิง่ท่ีบง่แสดงถงึความ 

“ทนัสมยั” ในทศันะและมมุมองท่ีมีในวนันี ้  ด้วยคา่นิยมท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพฒันาซึง่สิ่งเหล่านีห้มาย

ถงึ “เมด็เงิน” ท่ีเป็นรายจา่ยออกของครอบครัว  เชน่นัน้

การประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านเพียงอย่างเดียวจึงไม่

อาจตอบสนองกบัความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ได้ หลาย

ครอบครัวจึงหันมาประกอบอาชีพท่ีคิดว่าสามารถสร้าง

รายได้ให้กบัตนเองได้อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าอย่างต่อ

เน่ือง โดยไมต้่องรอลมฟ้าอากาศ น�า้ขึน้น�า้ลง และความ

ชกุชมุของสตัว์น�า้ในบางฤดกูาล 

อาหาร อาชีพ และ อนาคต 
ของคนมดตะนอย
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แต่สิ่งท่ียังคงเป็นร่องรอยและถูกด�าเนินการมาอย่างต่อ

เน่ืองในพืน้ท่ีแหง่นีคื้อ การดแูล ปกป้อง พืน้ฟ ู และปลกู

ป่าชายเลน ท่ีแม้จะไมมี่หนว่ยงานเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่

ชาวบ้านก็ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัเร่ืองนี ้ประกอบ

กบับ้านมดตะนอยเป็นพืน้ท่ีของการท�ากิจกรรมคา่ยอาสา

ของนกัเรียนทัง้ระดบัมธัยมและอดุมศกึษา ท�าให้การปลกู

ป่าชายเลนจากคนนอกชมุชนในบ้านมดตะนอยได้เกิดขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามขณะนีค้นในบ้านมดตะนอย

ได้พยายามท่ีจะจดัตัง้คณะกรรมการป่าชายเลนขึน้มาอีก

ครัง้ เพ่ือให้การบริหารจดัการป่าชายเลนของชมุชนเป็น

ไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่เดมิ และเพ่ือเป็นหลกั

ประกนัให้ปากท้องของคนในชมุชนได้รับการดแูลอยา่งตอ่

เน่ืองจากฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่

ขณะ ท่ี ท้องทะ เล เ ป็ น อีกแหล่ งอา ชีพของคนบ้าน 

มดตะนอย การประมงท่ีนีจ้ะเป็นการประมงตามฤดกูาล 

การจบัสตัว์น�า้เป็นไปตามวถีิประมงดัง้เดมิ ใช้เรือท่ีมีแรงต�่า 

ตาอวนตามขนาดของสตัว์ท่ีจบั ใช้เคร่ืองมือท่ีสอดคล้อง

กบัชนิดของพนัธุ์สตัว์น�า้ในแตล่ะฤดกูาล เชน่ อวนป ู อวน

ปลาทราย ลอบหมกึ เป็นต้น ประกอบกบัวิธีการจบัท่ีเรียบ

งา่ย 

การจับสัตว์น� า้ได้ปริมาณมากหรือน้อยถูกก�าหนดให้

เป็นความทกัษะความสามารถ ความขยนัหมัน่เพียร 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ และความประสงค์ของอลัลฺอ 

แต่สิ่งท่ีชาวประมงบ้านมดตะนอยตระหนักอยู่เสมอคือ 

การดแูลรักษาทะเลให้เหมือนกบัการดแูลคนในครอบครัว

ของตนเอง เชน่นัน้การท่ีจะละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบ

คนกระท�าย�่ายีต่อทะเลโดยการใช้เคร่ืองมือประมงผิด

กฎหมาย การจบัสตัว์น�า้ขนาดเลก็ การใช้อวนตาถ่ี เป็นสิง่

ท่ีไมเ่คยเกิดขึน้ในท่ีนี ้

แต่อย่างไรก็ตามทรัพยากรสตัว์น�า้ในทะเลก็ยงัคงลดน้อย

ลงเร่ือยๆ นัน้เป็นเพราะวา่การจบัสตัว์น�า้ในท้องทะเลท่ี

กว้างใหญ่ไม่ได้ถูกตีกรอบให้มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะคน

บ้านมดตะนอย แตเ่ปิดกว้างให้ทกุคนได้เข้าถงึและเป็น

ทรัพยากรสว่นร่วมของทกุคน โดยเฉพาะชมุชนชายฝ่ัง

และทกุผู้คนท่ีใช้ทะเลเป็นฐานอาหารและอาชีพ แตห่ลาย

ครัง้ท่ีพบว่าการใช้ทะเลและพืน้ท่ีชายฝ่ังของคนหลาย

กลุ่มได้เป็นไปในลกัษณะของการท�าลายและเอาเปรียบ

ธรรมชาตอิยา่งตอ่เน่ือง ข้อเทจ็จริงนีจ้งึเป็นหนึง่ปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังและการลดลงของ

สตัว์น�า้ของประเทศไทย 

การท่ีคนมดตะนอยเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากร

ทะเลและป่าชายเลนนัน้เป็นเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าการ

พิทกัษ์ ปกป้องและฟืน้ฟทูะเลนัน้หมายถงึการสร้างความ

มัน่คงด้านอาหาร อาชีพ และชีวิตของคนมดตะนอย 

เปรียบเสมือนกบั “การรกัษาอู่ขา้วอู่น�้า และตลาด

ธรรมชาติทีส่ามารถชอ้บป้ิงไดเ้มือ่ยามยาก” นอกจากนี ้

คนมดตะนอยตระหนกัดีกวา่หากจะรักษาอูข้่าวอูน่�า้แหง่นี ้

ให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไปยงัคนรุ่นตอ่ไป จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้อง

มีการสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบ้านตา่งชมุชน สร้าง

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้

ตระหนกัและเข้าถงึสิง่เหลา่นีด้้วยเชน่กนั ทัง้นีก็้เพ่ือความ

เข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง

จากข้อมลูข้างต้น หลายคนคงมองเหน็อนาคตหรือ

สามารถท�านายได้ว่าชีวิตของคนบ้านมดตะนอยจะด�ารง

ตอ่ไปอยา่งไร และภารกิจท่ีส�าคญัท่ีคนบ้านมดตะนอย

ยงัคงให้ความส�าคญัคือเร่ืองอะไร ค�าตอบจงึชดัเจนวา่

เราต้องผลักดันให้เกิดการจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ังบนมิตชิมุชน โดยมีความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

เป็นส�าคญัและยัง่ยืน  ซึง่เป็นสิง่ท่ีต้องเพียรตัง้มัน่ให้ถงึ

อนาคต ภมิูคุ้มกนัและพลงัท่ีจะสานมัน่ คือความเข้มแข็ง

ของชุมชนเท่านัน้ท่ีจะเป็นเคร่ืองป้องกันทัง้ตนเองและ

ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ินตนเองให้ด�ารงอยูใ่ห้ได้ ด้วย

ความตระหนักชัดร่วมแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจภาย

ใต้กระแสการบริโภคนิยมนีเ้ป็นเสมือนเชือ้โรคร้ายค่อยๆ

ท�าให้ชมุชนเกิดความสัน่คลอน หากเราคงปลอ่ยเชือ้โรค

เหลา่นีเ้ข้าสูร่่างกาย (ชมุชน) ของเราได้ ผู้ เขียนเช่ือแนว่า่ 

แม้เราจะดูแลรักษาทรัพยากรดีเพียงใดย่อมมิสามารถ

ปกป้อง หรือประคองร่างกายเราได้   ขณะเดียวกนัเรายงั

คงอยูใ่นวนเวียนของความเสี่ยงทัง้ด้านชีวิต ความมัน่คง

ทางอาหารและอาชีพเฉกเชน่เดมิ
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สิทธิชุมชน การกระจายอ�านาจ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง

บริเวณบ้านหน้าทบั ต�าบลทา่ศาลา ในการจดักิจกรรม

ปลกูป่าชายเลนและกิจกรรมปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น�า้ ซึง่เป็น

กิจกรรมท่ีได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม

พบว่าท่ีผ่านมาป่าชายเลนของต�าบลท่าศาลายังไม่ได้มี

การจดัการท่ีเป็นรูปธรรมจริงจากชมุชน

องค์การบริหารสว่นต�าบลทา่ศาลา อ�าเภอทา่ศาลา 

จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นองค์กรท่ีถือได้วา่ท�าเร่ือง

ท้าทายภายใต้สิทธิการกระจายอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ

ให้กลายเป็นจริงได้ โดยการท�างานอยา่งมีสว่นร่วมกบั

เครือข่ายประมงพืน้บ้านอ่าวท่าศาลาซึ่งเป็นองค์กรภาค

ประชาชน อยา่งไรก็ตามเครือขา่ยประมงพืน้บ้านอา่ว

ทา่ศาลาไมไ่ด้ท�างานแบบโดดเด่ียว แตไ่ด้ประสานงาน

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช ประมง

อ�าเภอทา่ศาลา และหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในอ�าเภอท่าศาลาโดยมีสมาคมดบับ้านดบัเมืองท�าหน้าท่ี

เป็นองค์กรประสานงาน จากการท�างานร่วมกนัแบบเข้าใจ

ในปัญหาและบทบาทของแตอ่งค์กรสง่ผลให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนในพืน้ท่ี และน�ามาสูก่าร

จดัท�าข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต�าบลทา่ศาลา เร่ือง 

“การอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังอยา่งยัง่ยืน พ.ศ. 2552”  ขึน้

ภายใต้ศกัยภาพท่ีชมุชนมีอยูเ่ดมิ บวกกบัต้นทนุจากการ

ท�างานร่วมกนัของภาคีท่ีหลากหลาย ท�าให้มลูนิธิเพ่ือการ

พฒันาท่ียัง่ยืนน�าเอาปัจจัยด้านบวกดงักล่าวมาต่อยอด

เพ่ือพฒันางานให้เกิดกิจกรรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ังในมิตอ่ืินๆ เพ่ิมเตมิ คือ การจดัการป่าชายเลน

ชมุชนของต�าบลทา่ศาลา ภายใต้การท�างานของโครงการ

การมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ

พืน้ท่ีป่าชายเลนในอ�าเภอท่าศาลาอยู่ในความรับผิดชอบ

ของสถานีพฒันาลุม่น�า้ปากพนงั ประกอบด้วยเป็นป่าชาย

เลนคงสภาพ 2,957 ไร่ และพืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีเป็นป่าชาย

เลนเปลี่ยนสภาพ 1,483 ไร่ มีพืน้ท่ีร่วมกนัทัง้หมด 4,440 

ไร่ มีหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลนจ�านวน 4 หมูบ้่าน คือ 

บ้านสระบวั บ้านหน้าทบั บ้านปากน�า้ใหม ่และบ้านแหลม

ในอดีตพืน้ท่ีป่าชายเลยดัง้เดิมในต�าบลท่าศาลาได้ถูก

บกุรุกเพ่ือใช้ในการท�านากุ้งแบบธรรมชาต ิ ปัจจบุนัพืน้ท่ี

ป่าชายเลนท่ีมีอยู่สว่นหนึง่เป็นพืน้ท่ีดินเลนงอกใหม่และมี

การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีดงักลา่วในการปลกูป่าชายเลน เพ่ือ

เพ่ิมพืน้ท่ีป่า โดยมีองค์กรตา่งๆ เข้ามาใช้พืน้ท่ีเลนงอก 

ป่าชายเลนของต�าบลท่าศาลาเป็นพืน้ท่ีงอกใหม่และมี

การขยายพืน้ท่ีออกไปอยา่งรวดเร็ว แตก่ารจดัการระบบ

นิเวศและกฎกตกิาตา่งๆ ยงัไมมี่การจดัการอยา่งเป็น 

รูปธรรม ทัง้ด้านกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรใน

ป่าชายเลนและพืน้ท่ีชายฝ่ัง การก�าหนดพืน้ท่ีท่ีสามารถ

เข้าใช้ประโยชน์ การตดิตามและประเมินผล เป็นต้น  ซึง่

เป็นประเดน็ท่ีนา่เป็นหว่งวา่ หากไมมี่การจดัการท่ีมีความ

ชดัเจนและเป็นรูปธรรม จะท�าให้เกิดความเสยีหายตอ่พืน้ท่ี

ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีมีแนวโน้มเป็นแหล่งป่าชายเลน

ขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ 

ด้วยเหตุนีท้างมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมาคม

ดบับ้านดบัเมืองจงึได้ปรึกษาหารือร่วมกบัองค์การบริหาร

สว่นต�าบลทา่ศาลา ประมงอ�าเภอ และสถานีพฒันาลุม่น�า้

ปากพนงั เพ่ือจดัตัง้คณะท�างานป่าชายเลนชมุชนต�าบล

ทา่ศาลาขึน้ และเพ่ือให้การจดัการป่าชายเลนชมุชนก่อให้

เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงได้จริง จงึได้มีการน�าร่องปฏิบตัิ

การในพืน้ท่ีบ้านหน้าทบัเป็นพืน้ท่ีแรก ซึง่หากปฏิบตักิาร

ส�าเร็จหรือไมส่�าเร็จจะได้มีการปรับเปลี่ยนและน�าไปสูก่าร

ขยายผลทัง้ต�าบลตอ่ไป 

สาเหตุที่ชุมชนท่าศาลายังไม ่มีการจัดการ 

ป่าชายเลนที่เป็นรูปธรรม

1. ความซ�า้ซ้อนของการปลกูป่าชายเลน : ท่ีผา่นมานัน้

มีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และกลุม่องค์กรตา่งๆ เข้า

มาปลกูป่าชายเลนอยา่งตอ่เน่ือง ท�าให้การปลกูป่า

ชายเลนเป็นการท�าซ�า้และต่อเน่ืองขยายแปลงปลกู

ป่าออกไปตามแตส่ถานท่ีจะเอือ้อ�านวย แตข่าดการ

บริหารจดัการอยา่งมีสว่นร่วมของชมุชน เพราะหนว่ย

งานและกลุ่มองค์กรท่ีเข้ามาปลูกนัน้เน้นการท�า

กิจกรรมปลกูป่า แตไ่มไ่ด้ให้ความส�าคญักบัการดแูล

และบ�ารุงรักษาอยา่งตอ่เน่ือง

2. ชมุชนไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการจดัการ : การท�ากิจกรรม

หนว่ยงาน บริษัท และกลุม่องค์กรตา่งๆ ท่ีเข้ามา

ปลูกป่าชายเลนนัน้เป็นการด�าเนินการในพืน้ท่ีของ

ชมุชน มีการปักป้ายแสดงพืน้ท่ีปลกูและความเป็น

เจ้าของ แตไ่มมี่การเชิญชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรม 

ท�าให้ชุมชนเกิดความไม่มัน่ใจถึงบทบาทของตนเอง

ว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลน

ได้หรือไม ่ หรือวา่ป่าชายเลนในพืน้ท่ีเป็นของหนว่ย

งานราชการ บริษัท หรือองค์กรท่ีเข้ามาปลกูเทา่นัน้ 

 

3. การไมก่ระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน : ระบบการจดัการป่า

ชายเลนของหนว่ยงานภาครัฐท่ีผา่นมาไมมี่การกระจาย 

อ�านาจความรับผิดชอบ และไมไ่ด้สนบัสนนุให้ชมุชน

และองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมรับรู้ 

จดัการ เฝ้าระวงั อนรัุกษ์ และตดิตามประเมินผลเก่ียวกบั 

พืน้ท่ีป่าชายเลนของต�าบล เป็นลกัษณะของการ

บริหารจดัการท่ีแยกส่วนออกมาไม่ได้บูรณาการงาน

เข้ากบัท้องถ่ิน จงึท�าให้ประสทิธิภาพของการบริหาร

จดัการพืน้ท่ีป่าชายเลนไมส่ามารถเกิดขึน้ได้อยา่งเตม็ท่ี

4. สทิธิชมุชนไมถ่กูให้ความส�าคญั : รูปธรรมและผล
ส�าเร็จจากการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญยงัไม่ได้
ถกูเผยแพร่และขยายไปสูส่งัคมในวงกว้าง ดงันัน้จงึ
ท�าให้คนในชมุชนหลายคนไมเ่ข้าใจในสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของตนเอง ในพืน้ท่ีต�าบลทา่ศาลาก็เชน่เดียวกนั พบ
วา่ เร่ืองดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีรู้และเข้าใจเฉพาะกลุม่ 
ท�าให้ชมุชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีป่าชายเลนสว่นใหญ่ไม่กล้าท่ี
จะแสดงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง
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ขั้นตอนที ่ 2 การประสานและปรึกษาหารือ
ร่วมกับภาคีในระดับต�าบลและจัดตั้งคณะท�างาน
ระดบัต�าบล

จากการวิเคราะห์กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องท�าให้ค้นพบว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าศาลาเป็นองค์กรท้องถ่ินท่ี

ให้ความส�าคญักับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดงันัน้

การท�างานครัง้นีจ้ึงเร่ิมจากการท�างานร่วมกันในระดับ

ต�าบล และได้ประสานให้องค์กรภาคีในระดบัต�าบลได้มี

โอกาสในการปรึกษาหารือร่วมกนั ส�าหรับองค์กรภาคีท่ี

เก่ียวข้องในท่ีนี ้ เชน่ องค์การบริหารสว่นต�าบลทา่ศาลา 

สถานีพฒันาลุม่น�า้ปากพนงั ประมงอ�าเภอทา่ศาลา เครือ

ข่ายประมงพืน้บ้านอ่าวท่าศาลาก�านันและผู้ ใหญ่บ้าน

ในต�าบลทา่ศาลา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สมาคม

ดบับ้านดบัเมือง ฯลฯ เป็นต้น องค์กรเหลา่นีเ้ป็นองค์กร

ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี มีบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมี

ข้อมลูพืน้ท่ีเก่ียวข้องกบัป่าชายเลน ซึง่ความแตกตา่งใน

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบแต่ละภาคสว่นจะเป็น

ปัจจยัส�าคญัในการพฒันาแนวทางหรือวิถีแห่งการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนชุมชนในต�าบล

ทา่ศาลา

ขั้นตอนที ่ 3 การท�าความเข้าใจระดบัหมู่บ้าน
และจดัตั้งคณะท�างานระดับหมู่บ้าน 

เม่ือมีการจดัสรรบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบใน

ระดบัต�าบล ท่ีเป็นงานในภาคสว่นของการบริหารระดบั

องค์กรแล้ว การปฏิบตักิารเพ่ือพิสจูน์ถงึความเป็นไปได้ใน

การจัดการป่าชายเลนชุมชนในต�าบลท่าศาลาจึงเร่ิมขึน้

ท่ีบ้านหน้าทบั เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมทัง้ในระดบั

ผู้น�าชมุชน ผู้น�าระดบัต�าบล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และสิง่ตอ่มาท่ีจะต้องด�าเนินการคือ การท�าให้หวัใจของ

การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิคือ การมีสว่นร่วมของภาค

ประชาชนเกิดขึน้ การท�าความเข้าใจในระดบัหมูบ้่านถงึ

เร่ืองการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง เชน่ ป่าชาย

เลน จงึเป็นขัน้ตอนท่ีจะแสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและ

ความตัง้ใจของชมุชนในการจดัการทรัพยากรร่วมกนั ซึง่

บ้านหน้าทบัก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจดัการ

ป่าชายเลนชมุชนโดยคนในชมุชน และได้มีการจดัตัง้คณะ

กรรมการระดบัชมุชนขึน้มาเป็นเสมือนกองเลขานกุารใน

การด�าเนินการยกร่างกฎระเบียบป่าชายเลนชมุชน

ขั้นตอนที ่ 4 การประสานและปรึกษาหารือ
ท�าความเข้าใจร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

คณะท�างานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทบัเร่ิมต้นปฏิบตัิ

การตามหน้าท่ีของตนจากการประสานกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดการป่า 

ชายเลนชมุชน การยกร่างกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัป่า

ชายเลน รวมทัง้ยกระดบัความเข้าใจของคณะท�างานป่า

ชายเลนชมุชนก่อนท่ีปฏิบตักิาร นอกจากนีจ้ะท�าให้คณะ

ท�างานป่าชายเลนชุมชนได้เข้าใจถึงปัจจัยเสริมและข้อ

จ�ากดัท่ีจะมีผลตอ่การด�าเนินการในอนาคต อาจกลา่วได้

วา่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ องค์การบริหารสว่นต�าบล

ทา่ศาลา สถานีพฒันาลุม่น�า้ปากพนงั ประมงอ�าเภอ

ทา่ศาลา เครือขา่ยประมงพืน้บ้านอา่วทา่ศาลา ก�านนั

และผู้ใหญ่บ้านในต�าบลทา่ศาลา สมาคมดบับ้านดบัเมือง 

ฯลฯ ได้ท�าหน้าท่ีเป็นทัง้พ่ีเลีย้งและแหลง่ตรวจสอบข้อมลู

ให้กบัชมุชนในการเร่ิมต้นปฏิบตักิาร

ขั้นตอนที ่ 5 การระดมความคิดเหน็และยกร่าง 
กฎระเบียบป่าชายเลนชุมชน 

คณะท�างานป่าชายเลนชมุชนบ้านหน้าทบัเป็นเสมือนกอง

เลขานกุารท่ีรวบรวม และยกร่างความคดิเหน็ของชมุชน

ในการก�าหนด กฎ กตกิา ในการจดัการป่าชายเลนชมุชน 

ทัง้การอนรัุกษ์ การใช้ประโยชน์ และการฟืน้ฟ ู และใน

ขณะเดียวกันคณะท�างานป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทบั 

ก็มีบทบาทอีกด้านในการท�าหน้าท่ีเป็นนักวิเคราะห์และ

วางแผนในระดบันโยบายของชมุชน เพราะยกร่างกฎ

ระเบียบป่าชายเลนชมุชนเป็นเสมือนธรรมนญูชมุชนในการ

ท่ีจะอยูใ่ช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตร่ิวมกนั การยก

ร่างขึน้อยูก่บัการพิจาณาในหลายด้าน ทัง้ด้านกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฏหมายประมง กฎหมายป่าไม้ นโยบาย

ขององค์การบริหารสว่นต�าบล รวมเข้ากบัระบบนิเวศของ

ทรัพยากร วถีิวฒันธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน จงึได้ออก

มาเป็น (ร่าง) กตกิาการจดัการป่าชายเลนบ้านหน้าทบั

กระบวนการจัดท�าป่าชายเลนชุมชน
บ้านหน้าทับ หวัใจส�าคญัของการ
จัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับ 
คือ “การกระจายอ�านาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู ่ภาคีที่หลาก
หลาย” เป็นการสร้างความสมดุลใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

กระบวนการจดัท�าป่าชายเลนชมุชนมีหวัใจส�าคญั  

8 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที ่ 1 การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู 
พืน้ฐาน

ข้อมลูพืน้ฐานท่ีท�าการรวบรวมเป็นการรวบรวมทัง้ต�าบล

เพ่ือให้เห็นภาพรวมของระบบนิเวศน์ในพืน้ท่ีต�าบล

ทา่ศาลา ข้อมลูท่ีท�าการรวบรวมได้แก่ สภาพพืน้ท่ีทัว่ไป 

ข้อมลูระดบัหมูบ้่าน ข้อมลูทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง เชน่ 

ชว่งเวลาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ภยัธรรมชาต ิ

พืน้ท่ีป่าชายเลน เป็นต้น รวมทัง้ข้อมลูหนว่ยงานตา่งๆ ใน

พืน้ท่ี ทัง้หนว่ยงานราชการ องค์กรชมุชน องค์การบริหาร

สว่นต�าบล และองค์กรพฒันาเอกชน น�าข้อมลูท่ีได้มาใช้

ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีให้เห็นถึงบทบาทและความส�าคญัท่ี

เช่ือมโยงกนัในระบบนิเวศน์ และส�าหรับหนว่ยงานตา่งๆ 

จะท�าการวิเคราะห์บทบาท ศยักภาพ และข้อจ�ากดั ท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่ข้อมลูท่ีได้เหลา่นีน้�าใช้ในการวางแผนการ

จดัการจดัการป่าชายเลนชมุชนในต�าบลทา่ศาลา

การรวบรวม
และวิเคราะห์

ข้อมูล
พื้นฐาน

การขยายผล
ภายใต้

ระบบนิเวศ
เดียวกัน

การท�า
ประชาคม
หมู่บ้าน

และรับฟัง
ความคิดเห็น

เพ่ิ่มเติม

การส�ารวจ
พื้นที่
และ

จัดท�า
แผนที่

สารสนเทศ
ทาง

ภูมิศาสตร์

การระดม
ความคิดเห็น
และยกร่าง
กฎระเบียบ
ป่าชายเลน

ชุมชน

การประสาน
และ

ปรึกษาหารือ
สร้าง

ความเข้าใจ
ร่วมกับ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

การท�า
ความเข้าใจ
ระดับหมู่บ้าน
และจัดตั้ง

คณะท�างาน
ระดับหมู่บ้าน

การประสาน
และ 

ปรึกษาหารือ
ร่วมกับภาคี
ระดับต�าบล
และจัดตั้ง

คณะท�างาน
ระดับต�าบล

การประกาศ
ข้อบัญญัติ
ระดับต�าบล

และ
สื่อสาร

อย่างต่อเนือ่ง

กระบวนการจัดท�าป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับ

หลักคิดเบื้องต้นของกระบวนการจัดการป่าชายเลนชุมชนในต�าบลท่าศาลา 
กรณีป่าชายเลนบ้านหน้าทับ
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ประสบความส�าเร็จหรือไมป่ระสบความส�าเร็จก็ได้ แตจ่ะได้แสดง

ให้เห็นถึงความพยายามของภาคีท่ีเก่ียวข้องในการจดัการระบบ

นิเวศทะเลและชายฝ่ังของต�าบลทา่ศาลาอยา่งเป็นองค์รวม

ขั้นตอนที ่ 9 การประกาศเป็นข้อบัญญตัริะดบัต�าบล
และสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง 

การท�างานในระดบัต�าบลนัน้เป็นการท�างานในเชิงการกระจาย 

อ�านาจ กลา่วคือ กระจายอ�านาจให้ท้องถ่ินและชมุชนได้มีสว่น

ร่วมในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูละจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ ซึง่มีการ

รับรองในรัฐธรรมนญูปี 2550 อยา่งชดัเจน กฎกตกิาการจดัการ

ป่าชายเลนบ้านหน้าทบัก็เชน่เดียวกนั จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมี

การรับรองในระดบัต�าบลโดยองค์การบริหารสว่นต�าบล ทัง้นีเ้พ่ือ

ให้เห็นถึงความตัง้ใจขององค์กรท้องถ่ินและชุมชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้เป็นการรับรองสทิธิอนัชอบธรรมของ

ประชาชนในการออกแบบธรรมนญูชมุชนของตนท่ีสอดคล้องกบั

วิถีวฒันธรรม และไมข่ดักบักฎหมาย อีกทัง้เป็นการสร้างความ

ชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตร่ิวมกนั และสิง่ท่ีจะต้อง

ด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองคือ การสื่อสารกตกิาการจดัการป่าชาย

เลนบ้านหน้าทบักบัคนภายนอกชมุชน ให้คนเหลา่นีไ้ด้อยูภ่ายใต้

ความชอบธรรมและสิทธิอนัเท่าเทียมท่ีไม่สร้างความขดัแย้งซึง่กนั

และกนั และกระบวนการสื่อสารนัน้จะต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจ 

ไมใ่ชเ่ป็นการบงัคบัเพ่ือให้เกิดความขดัแย้งตามมา

ขณะนีก้ารท�างานอยูใ่นขัน้ตอนท่ี 7 ซึง่นบัวา่ก้าวข้ามคร่ึงหนึง่ของ

กระบวนการท�างานแล้ว ซึง่ผลจากการด�าเนินโครงการนัน้แม้จะ

ยงัไมช่ดัเจนวา่จะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว แตผ่ลท่ีเกิด

ขึน้ ณ เวลานี ้ คนในชมุชนตระหนกั หว่งแหน และเข้าใจในสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานของตนเองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 

ขณะท่ีองค์การบริหารสว่นท้องถ่ินและหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการ

ประสานงานและกระจายอ�านาจความรับผิดชอบตามบทบาทและ

ภารกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นผลทางบวกท่ีปรากฏให้เห็นและเป็นสิ่งท่ีหลายคน

คาดหวงัจะให้เกิดขึน้และด�าเนินตอ่เน่ืองไปเพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังอยา่งยัง่ยืนในอนาคต

ขั้นตอนที ่ 6 การส�ารวจพืน้ที ่ และจดัท�าแผนที่
สารสนเทศทางภมูศิาสตร์ 

ภายใต้ (ร่าง) กตกิาการจดัการป่าชายเลนบ้านหน้าทบัมีความ

จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการอ้างอิงและบันทึกข้อมูลเบือ้งต้น 

เพ่ือให้เห็นถึงขอบเขตการจดัการในพืน้ท่ีป่าชายเลนชุมชนบ้าน

หน้าทบั ดัง้นัน้การจดัท�าแผนท่ีตามมาตรฐานยอ่มเป็นเร่ืองส�าคญั

ในการท่ีจะช่วยให้คนในและนอกชุมชนได้เห็นถึงภาพรวมของ

พืน้ท่ีป่าชายเลนในพืน้ท่ีบ้านหน้าทบั บริเวณท่ีทกุคนสามารถ

เข้าไปประกอบกิจกรรมอาชีพได้ รวมทัง้ข้อมลูแผนท่ีสารสนเทศ

ท่ีจัดท�าขึน้จะมีประโยชน์ส�าหรับการวางแผนต่อเน่ืองของบ้าน

หน้าทบัในการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น�า้ พนัธุ์ป่าไม้ชายเลน และการ

เฝ้าระวงัสภาพลมฟ้าอากาศท�าให้สามารถเตือนภยัล่วงหน้าและ

ป้องกนัภยัธรรมชาตไิด้เชน่กนั

ขั้นตอนที ่ 7 การท�าประชาคมหมู่บ้านและรับฟังความ
คดิเหน็เพิ่มเตมิ 

การท�าประชาคมหมูบ้่าน เป็นการน�าเอา (ร่าง) กตกิาการจดัการ

ป่าชายเลนบ้านหน้าทับมาท�าการสื่อสารเพ่ือขอค�าแนะน�าเพ่ิม

เตมิจากสมาชิกในหมูบ้่าน เพราะ (ร่าง) กตกิาการจดัการป่า

ชายเลนบ้านหน้าทบันีเ้ป็นธรรมนูญชุมชนท่ีคนในชุมชนจะต้อง

ปฏิบตัร่ิวมกนั และจะต้องชีแ้จงให้คนภายนอกเข้าใจได้เชน่กนั 

ดังนัน้การท�าประชาคมจึงไม่ได้เป็นแค่การยกมือเห็นชอบหรือ

ไมเ่หน็ชอบ แตเ่ป็นการสื่อสารระหวา่งคณะท�างานป่าชายเลน

ชุมชนบ้านหน้าทบัสู่คนในชุมชนให้ได้ร่วมกันพิจารณานโยบาย

ของหมูบ้่านท่ีจดัท�าขึน้ และผู้ รับฟังก็จะต้องพร้อมท่ีจะให้ความ

คิดเห็นและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกบัคณะท�างานป่าชายเลน

ชุมชนบ้านหน้าทบัให้ได้ปรับปรุงจนเป็นท่ีเห็นชอบร่วมกันอย่าง

สนัตบินพืน้ฐานของประชาธิปไตย

ขั้นตอนที ่8 การขยายผลภายใต้ระบบนเิวศเดียวกนั

เม่ือ (ร่าง) กตกิาการจดัการป่าชายเลนบ้านหน้าทบัได้รับความเหน็

ชอบร่วมกนัแล้ว การรับรองในเชิงสญัลกัษณ์จากองค์การบริหาร

สว่นต�าบลทา่ศาลาเป็นอีกประเดน็ท่ีจะต้องด�าเนินการ แตอ่ยา่งไร

ก็ตามการน�าผลท่ีได้จากบ้านหน้าทบั ท่ีเป็นเหมือนรูปธรรม 

ตัวอย่างไปขยายผลสู่พืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีระบบนิเวศเดียวกันจะ

ท�าให้เกิดการจดัการท่ีครอบคลมุและสร้างการฟืน้ฟูระบบนิเวศ

ทะเลและชายฝ่ังได้อยา่งกว้างขวางขึน้ ซึง่การขยายผลอาจจะ
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ดงัเชน่ การพดูคยุแลกเปลี่ยนในประเดน็ภาระคา่ใช้จา่ย

ภายในครอบครัวของผู้หญิง ซึง่พบวา่ ผู้หญิงเป็นคน

ส�าคญัในการบริหารจดัการ ในขณะท่ีสามีหรือคนใน

ครอบครัวจะออกทะเลเพ่ือน�ารายได้กลบัมาสู่ครอบครัว  

เชน่ท่ี บ้านมดตะนอย จงัหวดัตรัง บ้านหน้าทบั จงัหวดั

นครศรีธรรมราช อยา่งไรก็ตามรายได้สว่นใหญ่มีความ

ไม่แน่นอนเพราะขึน้อยู่กับทัง้ปัจจัยภายในครอบครัว 

เชน่ การลงทนุ แรงงานในการท�างาน ประสบการณ์ของ

ชาวประมง และปัจจยัภายนอก เชน่ สภาพอากาศ การ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตา่ง ๆ เป็นต้น สิง่เหลา่นีต้า่ง

มีผลตอ่รายได้ของครอบครัวประมงทัง้สิน้ แตใ่นขณะ

เดียวกนัรายจา่ยภายในครอบครัวก็สงูขึน้ตามมา  ทัง้คา่

ใช้จา่ยประจ�าวนั คา่เลา่เรียน คา่อาหารลกู สิง่เหลา่นีล้้วน

เป็นรายจา่ยท่ีส�าคญัทัง้สิน้ 

หากแต่เม่ือได้มีการพดูคยุแลกเปลี่ยนเก่ียวกบัการบริหาร

จัดการรายได้ภายในครอบครัวของชาวประมงพืน้บ้าน

สว่นใหญ่ ท�าให้ค้นพบวา่ มีรายจา่ยบางอยา่งท่ีสามารถ

ลดหรือปรับให้เหมาะสมกบัแตล่ะครอบครัวได้ ดงัเชน่ ท่ี

บ้านมดตะนอยพบวา่ คา่ข้าวสารมีราคาสงูกวา่ปกตถิงึ 

4-5 บาท ท�าให้การลดรายจา่ยโดยการรวมกลุม่กนัเพ่ือ

ซือ้ข้าวสารจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของ

สมาชิกส�าหรับครอบครัว หรือ การท่ีกลุม่ผู้หญิงในบ้าน

หน้าทบัมีเวลาวา่งมากและต้องการท�ากิจกรรมร่วมกนั จงึ

น�ามาสูแ่นวคดิการร่วมเป็นกลุม่เพาะเหด็ เพ่ือสร้างรายได้

เสริมให้กบัแตล่ะครอบครัว สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นแนวทางท่ี 

ผู้หญิงได้ร่วมกนัคิด และก�าหนดเองด้วยตนเองทัง้สิน้ ทาง

โครงการฯ ท�าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ�านวยโอกาสให้ผู้หญิง

ได้แลกเปลี่ยน สนบัสนนุด้านข้อมลู ชว่ยเตมิก�าลงัใจและ

ความคดิให้เกิดขึน้เทา่นัน้ คร่ึงระยะทางของโครงการฯ 

แม้จะตอบไม่ได้เต็มปากว่าสามารถท�าให้เกิดความมัน่คง

ด้านอาหารและอาชีพให้กบักลุม่ผู้หญิงได้ แตส่ิง่หนึง่ท่ี

สามารถยืนยนัและพดูได้เตม็ปากคือ ผู้หญิงตระหนกัและ

เห็นถึงความส�าคัญของตนเองในการพัฒนาตัวเองและ

ชมุชนเพ่ิมขึน้จากความเห็นของตวัแทนกลุม่ผู้หญิงจากทัง้

สองพืน้ท่ี 

จ๊ะตนู หรือ นางสาวหร่อหน๊ะ ทะเลลึก อายุ 30 ปี 
ชาวบ้านมดตะนอย อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรังบอก
ว่า “รู้สึกดใีจทีไ่ด้ร่วมกลุ่มกันท�างาน แม้ทีผ่่านมาจะ
มีปัญหาบ้าง แต่เรากไ็ม่ท้อ เพราะอยากจะพสูิจน์ให้
เห็นว่าผู้หญิงเม่ือร่วมกันแล้วจะเป็นพลังส�าคัญใน
การจัดการครอบครัวและทรัพยากรได้” 

ก๊ะมะ หรือ นางร่มหล๊ะ หาญกล้าอายุ 39 ปี “เม่ือก่อน
บ้านหน้าทบัเรากมี็การรวมตัวกันของผู้หญิง แต่มี
หน่วยงานราชการมาต้ังให้ไม่ได้ท�ากิจกรรมต่อเน่ือง 
การรวมตัวคร้ังน้ีตนก็คาดหวังว่าจะได้ท�างานร่วนกัน
ต่อเน่ือง และทีส่�าคัญจะได้มีโอกาสท�างานจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
จัดการป่าชายเลนที่ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของ
หมู่บ้าน เพราะโดยส่วนตัวแล้วสามีกเ็ป็นชาวประมง
อยู่  ซึง่ทีผ่่านมาเรากต้็องเผชญิกับความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากร ท�าให้การท�างานตรงน้ีส่งผลทีด่ทีั้งต่อ

ตนเองและครอบครัวในเวลาเดยีวกัน”

ผู้หญิงมีบทบาทส�าคญัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

เน่ืองจากวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนท�าให้ผู้หญิง

เก่ียวข้องกบัทรัพยากร วิถีชีวิตประจ�าวนัของเธอเก่ียวข้อง

กบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ

แบง่ตามลกัษณะวิถีชีวิตในแตล่ะชมุชน ซึง่จะมีความ

หลากหลายแตกตา่งกนัไป ตวัอยา่งเชน่ ผู้หญิงกบัการ

อนรัุกษ์พนัธุ์พืช การท�าประมง การเพาะปลกู เป็นต้น ซึง่

การด�าเนินชีวิตและบทบาทของผู้หญิงเก่ียวข้องกบัการใช้

ทรัพยากรแทบทัง้สิน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบทบาทของการ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ผู้หญิงในชมุชนประมงชายฝ่ัง เป็นอีกกลุม่คนหนึง่ท่ี

เก่ียวข้องกบัทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง เพราะเป็นทัง้ผู้

ผลติ ผู้บริโภคและผู้อนรัุกษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังใน

เวลาเดียวกนั นัน้เป็นเพราะวา่ผู้หญิงตระหนกัดีวา่ความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์

โดยตรงกบัความมัน่คงด้านอาหาร ความมัน่คงด้าน

รายได้ ซึง่ทัง้หมดคือความมัน่คงในวิถีชีวิตของชมุชน

ชายฝ่ังทัง้สิน้ด้วยเหตนีุว้ิถีการปฏิบตัิของผู้หญิงในชมุชน

ชายฝ่ังจึงสะท้อนออกมาในด้านองค์ความรู้ในการจดัการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง เชน่ การเก็บรักษาอาหาร การ

แปรรูปอาหาร การเลือกเก็บหอย การจบักุ้ง จบัป ูเป็นต้น

หากแตส่ิง่ท่ีปรากฏในชมุชนและสงัคมคือ องค์ความรู้ 

ประสบการณ์ และบทบาทท่ีพวกเธอท่ีอยู ่ถกูมองข้ามและ

ไมถ่กูให้คณุคา่ ดงันัน้สิง่ท่ีพบเหน็กนัเสมอในอดีตและก็

เป็นจริงอยู่ในปัจจบุนัคือการละเลยท่ีจะสง่เสริมให้ผู้หญิง

เข้มแข็ง มีสว่นร่วมในการพฒันา ในทางตรงกนัข้ามสิง่ท่ี

เป็นปรากฏการณ์ของการพฒันาคือการให้ความส�าคญั

กบัมิตเิศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเป็นหลกั ซึง่สิง่เหลา่

นีล้้วนท�าให้บทบาทของผู้หญิงถกูบดบงั ไมไ่ด้ถกูเปิดเผย 

ออกมาในภาพรวมของประเทศ สง่ผลท�าให้ผู้หญิงขาด

โอกาสเข้าร่วมคิด ร่วมตดัสนิใจในกิจกรรมพฒันาตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้ว การพฒันาเหลา่นีไ้ด้

สร้างปัญหาโดยตรงต่อวิถีและความเป็นอยู่ของผู้ หญิง 

อนัสง่ผลตอ่ความมัน่คงด้านอาหาร รายได้และครอบครัว

โดยตรง 

โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ 

ตระหนกัถงึสถานการณ์เหลา่นีเ้ป็นอยา่งดี ดงันัน้การ

ท�างานเสริมศักยภาพของผู้หญิงเพ่ือน�าไปสู่การจัดการ

ทรัพยการทะเลและชายฝ่ังอย่างมีส่วนร่วมกบัทกุภาคีจึง

เป็นอีกหนึง่ภาระกิจของโครงการ การด�าเนินงานท่ีผา่นมา

ได้มีการพฒันาศกัยภาพของผู้หญิงทัง้ในด้านการท�างาน

วิจยัอยา่งมีสว่นร่วม ภายใต้ประเดน็เร่ือง ความมัน่คง

ด้านอาหาร ซึง่ด�าเนินการในสี่หมูบ้่าน คือ บ้านน�า้ราบ 

บ้านมดตะนอย จงัหวดัตรัง และ บ้านสระบวั บ้านหน้าทบั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จากการท�าวิจยัอยา่งมีสว่นร่วม

กบักลุม่ผู้หญิงท�าให้ค้นพบวา่ ผู้หญิงมีศกัยภาพในการ

ท�างานข้อมลูในชมุชนเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากผู้หญิง

จะพูดคุยกับคนในชุมชนเป็นประจ�าแล้วสามารถท่ีจะ

แลกเปลี่ยนและท�าให้คนในชมุชนไม่รู้สกึเหมือนกบัถกูตัง้

ค�าถามจากคนภายนอก เพราะคนในชมุชนเดียวกนัเป็น

ผู้สอบถาม สิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้ได้จริงหากได้มีการพดูคยุกบั

ทีมผู้หญิงในการท�างานวิจัยก่อนท่ีจะด�าเนินการจริงใน

พืน้ท่ี 

การพฒันาศกัยภาพอีกด้านหนึง่ท่ีทางโครงการฯ ให้

ความส�าคญัคือ การพฒันาด้านจิตใจ เป็นการดงึเอา

จิตสาธารณะของผู้ หญิงเข้ามาท�างานร่วมกันภายใต้

เง่ือนไขและความต้องการของผู้หญิงท่ีสอดคล้องกบัความ

สามารถและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชน รวมทัง้เป็นการลด

ปัญหาและไมเ่พ่ิมภาระให้กบัผู้หญิงด้วย เชน่ การสง่เสริม

ด้านอาชีพเสริม หรือ กิจกรรมท่ีผู้หญิงสามารถน�าไปใช้ได้

จริงกบัคนในครอบครัว 

ผู้หญิง... 
ศักยภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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นายสธุรรม โต๊ะหมาด อาย ุ47 ปี ผู้ใหญ่บ้านหน้าทบั หมู่

ท่ี 7 และคณะท�างานป่าชายเลนบ้านหน้าทบั กลา่วถงึ

สิง่ท่ีตนเองได้รับจากการศกึษาดงูานครัง้นีว้า่ “ไดเ้ห็นถึง

แนวทางการจดัการป่าชายเลนของบา้นป่าคลอก ทีเ่ร่ิม

จากปัญหานายทนุการบกุรุกพืน้ทีป่่าชายเลนท�าใหช้มุชน

รวมตวักนั ในขณะทีบ่า้นหนา้ทบัของเรานัน้ยงัไม่ไดมี้

ปัญหาการบกุรุกจากนายทนุ นบัว่าเป็นส่ิงทีดี่ทีเ่ราจะร่วม

กนัป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่บ้านป่าคลอกเคยได้

เจอมาก่อน และขณะเดียวกนัการไดแ้ลกเปลีย่นเร่ืองกฏ

ระเบียบ และกติกาทีช่มุชนบา้นป่าคลอกไดร่้วมกนัยกร่าง

ข้ึน รวมทัง้ระบบและวิธีการท�างานของทีนี ้ เป็นส่ิงทีเ่ป็น

ประโยชน์กบัตนเองเช่นกนั เพราะจะไดน้�าไปใชส้�าหรบั

การยกร่างกฎระเบียบป่าชมุชนบา้นหนา้ทบัต่อไป”

นายเราะหมาน ปริงทอง อาย ุ 47 ปี สมาชิกสภาองค์การ

บริหารสว่นต�าบลทา่ศาลา หมูท่ี่ 5 ได้กลา่วถงึผลท่ีได้

รับจากการศกึษาดงูานครัง้นีว้า่ “ ตนเองในฐานะทีเ่ป็น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าศาลา รู้สึกดีใจ

มากทีไ่ดม้าแลกเปลีย่นกบัพีน่อ้งในพืน้ทีภู่เก็ต โดยเฉพาะ

ทีบ่า้นกูกูที้มี่ปัญหาเร่ืองการบกุรุกพืน้ทีป่่าชายเลน ซ่ึง

ลกัษณะปัญหาดงักล่าวนีเ้กิดข้ึนแลว้ในพืน้ทีห่มู่ที ่ 5 บา้น

ของตน แต่เป็นพืน้ทีส่าธารณะของหมู่บา้นและขณะนี้

เป็นกรณีความกนัอยู่ ตนก็ไดร้บัมอบหมายจาก อบต. 

ท่าศาลา ใหท้�าหนา้ทีติ่ดตามเร่ืองนีอ้ยู่ การมาดูงานครัง้

นี้นอกจากจะได้แนวทางการด�าเนินงานเพือ่แก้ไขปัญหา

และป้องกนัปัญหาในพืน้ทีข่องตนเองแลว้ ยงัเป็นการ

สร้างกระบวนการคิดและสร้างมิตรที่ดีระหว่างตนและ

สมาชิกท่านอืน่ รวมทัง้พีน่อ้งบา้นกูกูที้ม่าร่วมแลกเปลีย่น

ในครัง้นีด้ว้ย”

นางวนิดา ใบแต้ อาย ุ49 ปี เครือขา่ยประมงพืน้บ้านอา่ว

ทา่ศาลาและชาวบ้านในถุ้ง หมูท่ี่ 5 ได้บอกเลา่ถงึการ

ศกึษาดงูานครัง้นีว้า่ “การดูงานครัง้นีมี้ประโยชน์มาก

เพราะจะได้น�าไปเป็นตวัอย่างส�าหรับการท�างานในพืน้ที่

ของตน แต่จะสามารถด�าเนินการไดม้ากนอ้ยเพียงใดนัน้

ก็ไม่สามารถบอกได ้ เพราะว่าแต่ละพืน้ทีก็่มีปัญหาทีแ่ตก

ต่างกนั คนแตกต่างกนั แต่อย่างนอ้ยก็ท�าใหรู้้ว่าผูห้ญิง

นัน้มีบทบาทส�าคญัในการเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการ

ทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง”

นายนเรศ เกตแุกว้ อาย ุ 27 ปี ตวัแทนกลุ่มเยาวชนของ

เครือข่ายประมงพืน้บา้นอ่าวท่าศาลา ไดบ้อกเล่าถึความ

รู้สึกของการศึกษาดูงานครัง้นีว่้า “ รู้สึกดีใจทีไ่ดเ้ดินทาง

มาดูงานทีภู่เก็ต และไดเ้รียนรู้เกีย่วกบัสิทธิของชมุชนใน

การพิทกัษ์รกัษาทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง ไดเ้ห็นถึง

ความตัง้ใจของคนในการทีร่ักษาพืน้ทีข่องตนเองทัง้ทีบ่า้น

ป่าคลอกและบา้นกูกู ้ และสญัญาว่าจะน�ากลบัไปเป็น

แนวปฏิบติัในต�าบลท่าศาลาต่อไป”

การศกึษาดงูานตวัแทนชุมชนประมงพืน้บ้าน

บริเวณอ่าวท่าศาลา เร่ืองสิทธิชุมชนกับการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ัง ในวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ มีเป้า

หมาย คือ การหยิบเอาประเดน็ของทรัพยากรชายฝ่ังท่ี

ก�าลังลดลงและชุมชนชายฝ่ังท่ีถูกคุกคามจากสาเหตุ

ตา่งๆ มาน�าเสนอภายใต้แนวคดิฐานระบบนิเวศท่ีบรูณา

การเข้ากบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ตลอดจนสง่เสริม

การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายจากภาคีท่ีหลากหลาย 

การจดัการองค์ความรู้ การพฒันาศกัยภาพของผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องและตวัแทนจากภาคสว่นตา่งๆ รวมทัง้การเช่ือม

ช่องว่างการตัดสินใจทางนโยบายระหว่างท้องถ่ินและ

ระดบัชาติท่ีเก่ียวข้องกบัข้อกฎหมายในการจดัการระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวมทัง้การเตรียมความ

พร้อมในการรับมือกบัภยัพิบตั ิ

ระบบนิเวศป่าชายเลน ในบริเวณอ�าเภอทา่ศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เป็นระบบนิเวศท่ีมีความส�าคญัย่ิงตอ่

วิถีการด�ารงชีวิตของทัง้ชาวประมงพืน้บ้านและชุมชนท่ี

อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  ปัจจบุนัการจดัการป่าชายเลนใน

พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นการจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐเพียง

ฝ่ายเดียว เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของการจดัการทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

พฒันาและการวางแผนการจดัการ ไปสูก่ารจดัการแบบมี

สว่นร่วมระหวา่งภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และ

ชมุชน ในรูปแบบท่ีก้าวไปพร้อมๆ กนั  ดงันัน้จงึเกิดเป็น

แนวคิดการจัดการป่าชายเลนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน

ต�าบลทา่ศาลาขึน้

การศกึษาดงูานครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมหนึง่ของโครงการฯ ท่ี

จดัขึน้ เพ่ือขยายมมุมองของแกนน�าชมุชนท้องถ่ิน และ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการป่าชายเลนชุมชนและ

การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ มีประสบการณ์จริง เร่ืองการ

จัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนเป็นฐานท่ีเกิดจาก

กระบวนการมีสว่นร่วม 

รายงานจากพื้นที่... 
ตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาศึกษาดูงาน 
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
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การท�างานที่เอื้อกัน

ปัจจบุนัการด�าเนินการในพืน้ท่ีดงักลา่ว ได้มีการยกระดบั

และขยายขอบเขตการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังให้มีความคลอบคลุมมากย่ิงขึน้เป็นการจัดการ

ทรัพยากรโดยใช้สตัว์ทะเลท่ีมีความส�าคญัในพืน้ท่ี คือ 

เตา่ทะเล โลมา และพะยนู เป็นแกนหลกัในการวางแผน

การจดัการ ในระดบัพืน้ท่ีโดยใช้ฐานของระบบนิเวศท่ีสตัว์

ชนิดดงักลา่วอาศยัอยูเ่ป็นพืน้ท่ีหลกัในการด�าเนินงาน 

จากการร่วมมือกันและปรึกษาหารือในการด�าเนินการ

ระหวา่งชมุชน องค์การปกครองสว่นต�าบล หนว่ยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพฒันาเอกชนและสถาบนัการ

ศกึษา รวมถงึนโยบายท่ีเอือ้ในเร่ืองการจดัการรักษาสิง่

แวดล้อมทางทะเลและการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใน

การยกระดับงานสู่การจัดท�าบันทึกความร่วมมือในการ

ก�าหนดพืน้ท่ีอนรัุกษ์ การคุ้มครองหญ้าทะเล การอนรัุกษ์

พะยนู และการบริหารจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติ

อยา่งยัง่ยืน ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง องค์การบริหารสว่นต�าบล

นาเกลือ องค์การบริหารสว่นต�าบลเกาะลบิง องค์การ

บริหารสว่นต�าบลบางสกั ชดุปฏิบตัิการเฉพาะกิจราษฎร

อาสาป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทาง

ทะเล อทุยานแหลง่ชาตเิจ้าไหม เขตห้ามลา่สตัว์ป่า และ

มลูนิธิอนัดามนั ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2553 ณ ทา่เทียบ

เรือบ้านหาดยาว โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัตรังร่วมลงนาม

สร้างความตระหนกั: ภาระกจิส�าคญัอนัต่อไป

จากการหนนุเสริมและการท�างานร่วมกนัในพืน้ท่ีระหว่าง

ชมุชนกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท�าให้เกิดกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการจดัการ ดแูลรักษา ฟืน้ฟ ู

อนรัุกษ์ทรัพยากรท่ีมีความส�าคญัตามมา โครงการการ

มีส่วนร่วมและบูรณาการการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังบนฐานระบบนิเวศ ท่ีด�าเนินงานโดยมลูนิธิเพ่ือ

การพฒันาท่ียัง่ยืน และองค์กรภาคีท่ีร่วมด�าเนินการได้

หนนุเสริมกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมในการเปลี่ยนแปลง

ตอ่ชมุชนประมงในพืน้ท่ีเป้าหมาย ผา่นการท�างานโดยตรง

ในหมูบ้่าน ทัง้การศกึษาชมุชน การเรียนรู้ศกัยภาพและข้อ

จ�ากดัของพืน้ท่ีชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหา

แนวทางการท�างานท่ีเหมาะสมในการด�าเนินงานต่างๆท่ี

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีร่วมกนัและให้เกิดประสทิธิภาพมากท่ีสดุ

กระบวนการท�างานให้ความส�าคญัและการสร้างความ

ตระหนกัถงึศกัยภาพของชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ี

มีอยู ่ รวมทัง้การจดักิจกรรมร่วมสร้างการเรียนรู้ การ

พฒันาศกัยภาพ กระบวนการปรึกษาหารือท่ีท�าให้

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีให้ความส�าคัญ

ในการสร้างและหาข้อตกลงในเป้าหมายงานท่ีเห็น

ร่วมกนั จากการด�าเนินการท่ีผา่นมาเหน็ได้วา่การให้

ความส�าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชน การให้ความ

ส�าคญัในการพฒันางานเข้าสู่องค์การบริหารส่วนท้อง

ถ่ิน และประสานความร่วมมือกบัทกุหนว่ยท่ีเก่ียวข้อง

น�าไปสูก่ารลดความขดัแย้ง ผลท่ีเกิดขึน้ตามมาคือ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ถกูแก้ไข จดัการ 

ท�าให้เกิดการฟืน้ฟมีูสภาพท่ีดีขึน้ และท�าให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืนในท่ีสดุ

จงัหวดัตรัง เป็นแหลง่ของทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเล

และชายฝ่ังท่ีมีความส�าคญั ทัง้ระบบนิเวศท่ีมีความหลาก

หลายท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร เชน่ แนว

ปะการัง ป่าชายเลน และแหลง่หญ้าทะเล เป็นต้น ซึง่มี

ความส�าคัญมากต่อระบบนิเวศและมีความส�าคัญและ

เก่ียวเน่ืองตอ่มนษุย์จ�านวนมาก ในแงข่องการเป็นแหลง่

ทรัพยากรประเภทตา่งๆ  ความส�าคญัตอ่ความมัน่คงทาง

อาหารของชมุชนชายฝ่ังและชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง

นอกจากความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากร ทะเลตรังมี

ความส�าคัญในด้านการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

สวยงามและมีความส�าคญั เชน่ หาดทรายและแนว

ปะการังท่ีมีความสวยงาม เกาะตา่งๆ เป็นต้น ท�าให้ราย

ได้จากการท่องเท่ียวเป็นเศรษฐกิจหลกัอีกอย่างหนึ่งของ

จงัหวดัตรัง

จากความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรทางทะเลน่ีเองท่ีท�าให้ทะเลตรังเป็นแหล่งท่ีอยู่

อาศยัของสตัว์ทะเลท่ีมีความส�าคญัหลายชนิด เชน่ เตา่

ทะเล โลมา และพะยนู โดยในบริเวณทะเลตรังเป็นบริเวณ

ท่ีฝงูพะยนูฝงูใหญ่ท่ีสดุของประเทศอาศยัอยู ่ ท�าให้พะยนู

กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัตรัง

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย

ปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเลในช่วงไม่ก่ี

ปีท่ีผา่นมาทัง้ท่ีมีสาเหตจุากการเปลี่ยนแปลงและภยัพิบตัิ

ทางธรรมชาตเิองและจากการกระท�าของมนษุย์ เชน่ การ

ลกัลอบท�าประมงผิดกฎหมาย ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อยา่งมากตอ่ท้องทะเลตรัง

จากความเดือนร้อนท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี กลายเป็นแรง

ผลักดันท่ีท�าให้กลุ่มชาวประมงพืน้บ้านและหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังเกิดการรวมกลุ่มกันด�าเนินกิจกรรมการพัฒนา

กระบวนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง

จากการสนบัสนนุของหนว่ยงานและองค์กรตา่งๆ การ

ศึกษาดังกล่าวได้มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลชุมชน

ประมง สภาวะและสถานภาพการประมง รวมถงึการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในรูปแบบ

ตา่งๆ โดยมีพืน้ท่ีศกึษาจ�านวน 12 หมูบ้่าน เร่ิมตัง้แต่

บริเวณบ้านฉางหลาง ต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสเิกา จนถงึ

บ้านพระมว่ง ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอกนัตงั  ผลจากการ

ศกึษาข้อมลูและการประชมุแลกเปลี่ยนความรู้ ระหวา่ง

นกัวิชาการ สถาบนัการศกึษา ชมุชนประมง และหนว่ย

งานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน ได้มี

การพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและชมุชน

ประมง บนพืน้ฐานของความพร้อมและความเหมาะสม

ของพืน้ท่ี การประชมุแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ

ร่วมมือ ก่อให้เกิดการพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากร

ชายฝ่ังขึน้ในบริเวณพืน้ท่ี 4 ชมุชน ได้แก่ชมุชนบ้านฉาง

หลาง ต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสเิกา, ชมุชนบ้านเกาะมกุด์ 

ต�าบลเกาะลบิง, ชมุชนบ้านน�า้ราบ และชมุชนบ้านควนตุ้ง

ก ูต�าบลบางสกั อ�าเภอกนัตงั จนในท่ีสดุจงึมีการจดัตัง้เขต

อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น�า้วยัออ่นสี่หมูบ้่าน จงัหวดัตรัง  ท่ีเรียก

วา่ “เขตเลเสบ้าน” ในปี 2550

หลงัจากความร่วมมือในเร่ืองดงักลา่วเป็นต้นมา ท�าให้การ

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในบริเวณจังหวดั

ตรังเกิดการท�างานท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วย

งานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตามมาอีกมากมายท่ีท�าให้เกิดการ

ท�างานในรูปแบบของการบรูณาการร่วมกนั เกิดการสร้าง

เครือขา่ย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งชมุชนประมง

ชายฝ่ัง ตลอดจนประสานงานกบัหนว่ยงานทัง้จากภาครัฐ

และองค์กรพฒันาเอกชน ในการพฒันากลไกการจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งมีประสทิธิภาพ

ภาคีความร่วมมือ  
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
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เหตุผลข้างต้นเป็นเพียงเศษเสีย้วหนึ่งของความคิดเห็น

และเหตผุลท่ีท�าให้หลายคน หลายหนว่ยงาน หลาย

สถาบนั และหลายองค์กร ต้องระดมการบริหารจดัการ   

บคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์  และอ่ืนๆ   เพ่ือด�าเนิน

กิจกรรมปลกูป่าชายเลนให้แล้วเสร็จตามเป้าประสงค์ 

ผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ อาจสะท้อนในเชิงรูปธรรม  เชิงกาย

ภาย   และเชิงวิทยาศาสตร์  ซึง่ทัง้มวลอาจตอบสนอง

และสามารถอธิบายตอ่หลกัการและเหตผุลข้างต้นได้เป็น

อยา่งดี อาทิ ปริมาณพืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมาณ

ออกซเิจนท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมาณธาตอุาหารท่ีเพ่ิมขึน้ ปริมาณ

สตัว์น�า้และพนัธุ์พืชท่ีเพ่ิมขึน้ ชนิดและความหลากหลาย

ของพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นต้น

ขณะเดียวกนั  ข้อเทจ็จริงท่ีปรากฏในเชิงสาธารณะ มิตคิดิ

ท่ีส�าคัญของการปลูกป่าชายเลนซึ่งกลุ่มบุคคล-สถาบัน

ดงักลา่ว ได้พยายามท่ีจะแทรกซมึลงไปในกิจกรรมการ

ปลกูป่าชายเลน คือ “การปลูกจิตส�านึก”  ให้กบัผู้คนท่ี

ร่วมกิจกรรม  ไมเ่ป็นท่ีประจกัษ์    ภาพสะท้อนท่ีสามารถ

อา่นได้ซ�า้ๆๆ พบวา่ความส�าคญันัน้ๆ ถกูหกัลบกลบไปกบั

เหตผุลเชิงโครงการ  เหตผุลเชิงนโยบาย และเหตผุลเชิง

โครงสร้างสถาบนั ท่ีหลายภาคสว่นมกัจะให้ความส�าคญั

มากเป็นอนัดบัแรก 

ท�าไมถงึเป็นเชน่นัน้ นัน้เป็นเพราะวา่บคุคล-สถาบนัเหลา่

นี ้ ให้ความส�าคญักบั ตวัชีว้ดัด้านปริมาณและรูปธรรมเชิง

ประจกัษ์เพ่ือสนองตอบเป้าประสงค์ของตนเอง

ในขณะที ่ “การปลกูจติส�านึก” นั้นยากยิ่งนกัทีจ่ะ
จัดหาเครื่องมือชิ้นไหนหรือวิธีการใดมาชี้วัดได้  
และไม่สามารถหยุด...!  เมือ่กจิกรรมสิ้นสดุ  ณ 
วันนั้น...การปลูกฝังควรมีความสม�่าเสมอและ
ต่อเนือ่ง....นาน เท่าทีส่ามารถ

บทความชิน้นีไ้ม่ได้ต้องการท่ีจะเรียกร้องให้ทกุภาคสว่นท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังหนัมา

ค้นหาตวัชีว้ดัเพ่ือใช้วดั “การปลูกจิตส�านึก” ในการปลกู

ป่าชายเลน แตต้่องการท่ีจะแนะน�าวิธี “ปลูกจิตส�านึก” 

ให้กบัคนท่ีต้องการปลกูป่าชายเลนหรือสนใจท�ากิจกรรม

ปลกูป่าชายเลนในครัง้ตอ่ไปหรือในอนาคตอนัใกล้วา่ 

.....ทุกครัง้ท่ีท่านได้ย�่าเท้าลงไปในดินเลนท่ีเหลวและ

เฉอะแฉะวา่ “วนันี ้ ..ท่านไดเ้ขา้มาปลูกป่าชายเลน  และ

ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้ป่าชายเลนงอกงามตามธรรมชาติ  

ณ เวลา ทีธ่รรมชาติพ่ึงเอือ้อาทรต่อกนั” 

เชน่นัน้การก�าหนดมาตรวตัรเป็นตวัเลขเชิงสถิต ิ หรือ

สตูรเคมีในทางวิทยาศาสตร์ตามหลกัการทางวิชาการ ณ 

สิน้สดุเวลาท่ีทา่นก�าหนด ยอ่มมิอาจเกิดขึน้ได้จริง

แต่สิ่งท่ีเป็นจริงและชั่งมาตรวัตรจากมือสองของท่านท่ี

สามารถ  คือจิตส�านกึรักในคณุคา่ของธรรมชาตท่ีิสร้าง

ตวัตน และทา่นได้เป็นสว่นหนึง่ของการปกป้อง ฟืน้ฟ ูและ

อนรัุกษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง  

 “ปลกูป่าในใจ”

.....โดยไม่ต้องการผลตอบแทน......ยั่งยืนตลอดไป 
 

ป่าชายเลนโดยทัว่ไปมกัพบบริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีมีสภาพ

เป็นดนิเลน และมกัมีสภาพของน�า้ทะเลทว่มถงึอยา่ง

สม�่าเสมอ อาจไมบ่อ่ยครัง้ท่ีผู้คนหลายกลุม่ได้มีโอกาส

เดนิย�่าลงไปในป่าชายเลน   แตเ่ช่ือได้วา่เม่ือเท้าผู้คนเหลา่

นัน้ได้ย�่าเหยียบเตะพืน้เลนท่ียากล�าบากกบัการฝืนฝ่าเท้า

ให้ก้าวตอ่นัน้ๆ  เราๆ ตา่งสมัผสัอายหอมถงึกลิน่ดนิเลน

เหลวท่ีอุน่ฝ่าเท้าย�่ากดผา่น  และอ่ิมสขุกบัธรรมชาตท่ีิคง

ยืนด้วยตวัเอง

วนันีเ้ราไม่ได้พูดถึงเร่ืองการเดินป่าชายเลนตามอารมณ์

ของคนแสวงหาธรรมชาติตามใจฉัน... . .แต่สิ่ง ท่ี เรา

ต้องการบอกตอ่  สื่อสาร   และแลกเปลี่ยน ในเร่ืองของ 

“การปลกูป่าชายเลน”

หลายคนอาจได้ยินการประชาสมัพนัธ์สาธารณะว่าด้วย

การปลกูป่าชายเลน  และรวมถงึคนท่ีเคยร่วมกิจกรรม

ปลกูป่าชายเลนกนัมาบ้าง  .....เราเคยตัง้ค�าถามกบัตวัเอง

หรือไมว่า่ “เรามาปลูกป่าชายเลนท�าไม..? “  ค�าตอบ...!

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ถวายในหลวงกบัราชินี ...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ปกปักษ์รกัษาแผ่นดิน...” 

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่เป็นก�าแพงธรรมชาติ...” 

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากร

ชายฝ่ัง...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่สร้างแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์น�้าวยั

อ่อน...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเพาะ

เลีย้งกุง้ทะเล...” 

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่เพ่ิมพืน้ทีสี่เขียว...” 

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ช่วยเพ่ิมพืน้ทีป่่าและฟ้ืนฟสูภาพป่า

ใหส้มบูรณ์ข้ึน...” 

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่เพ่ิมปริมาณออกซิเจนใหก้บัโลก...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่สงัคมและเพือ่โลกของเรา...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ...”

“ปลูกป่าชายเลน เพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ...”

ฯลฯ

 
ปลูกป่าในใจเรา
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“การรวมตัวครั้งนี้ตนก็คาดหวังว่าจะได้ท�างานร่วมกัน 
ต่อเนื่อง และที่ส�าคัญจะได้มีโอกาสท�างานจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการป่าชายเลนที่ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของ
หมู่บ้าน เพราะโดยส่วนตวัแล้วสามีกเ็ป็นชาวประมง
อยู่ ซึง่ทีผ่่านมาเราก็ต้องเผชญิกบัความเสือ่มโทรม
ของทรพัยากร ท�าให้การท�างานตรงนี้ส่งผลทีด่ีทั้งต่อ
ตนเองและครอบครวัในเวลาเดียวกนั”

 

นางร่มหล๊ะ หาญกล้า พูดถึงการรวมตวัของกลุ่มผู้หญงิ  
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืืน
86 ซอยลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนา แยก 2)  ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-9353560-2 โทรสาร 02-9352721
อีเมล์ : sdfthai@gmail.com  เว็บไซด์ : www.sdfthai.org
www.facebook.com/sdfthai 
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