การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศและ
การปรับตัวภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บทนา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีอิทธิพลต่อการพัฒนาในวงกว้ าง เพราะมีสว่ นทาให้ เกิดภัยธรรมชาติบอ่ ยครัง้ และรุนแรง
มากขึ ้น โดยในช่วงปี
มากขึ ้น

2548-2554 มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ ้นในช่วงฤดูฝนเป็ นประจาทุกปี และมีอทุ กภัยนอกฤดูฝนเพิ่ม

ซึง่ จะเป็ นภัยคุกคามกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยาของพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคใต้

เช่น

การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหารถูกทาลาย การกัดเซาะชายฝั่ ง เป็ นต้ น รวมทังยั
้ งส่งผลกระทบด้ านสังคมและเศรษฐกิจที่
หน่วยงานภาครัฐ ท้ องถิ่น และประชาชนจะต้ องเผชิญกับความเสียหาย ทาให้ แบกรับค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซม ฟื น้ ฟูความ
เสียหายอันเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทังจะต้
้ องจัดสรรค่าใช้ จา่ ยเพื่อใช้ สาหรับป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศเพิม่
ชุมชนชายฝั่ งนับ เป็ นกลุม่ หนึง่ ทีม่ ีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะได้ รับผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากการดารงชีวิตของชุมชนชายฝั่ งต้ องพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ
อาชีพ

และปั จจัยทางดินฟ้ าอากาศเป็ นส่วนในการประกอบ

ดังนันหากสภาพภู
้
มิอากาศเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมไม่วา่ จะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงย่อมต้ องส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปะ

กอบอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทังหมดนี
้
้อยูภ่ ายใต้ ระบบนิเวศเดียวกันซึง่ เมื่อสิ่งใดสิง่ หนึง่ เปลีย่ นแปลงไปย่อยสร้ าง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์อื่นภายในอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

ดังนันการรองรั
้
บและแก้ ไขปั ญหาด้ านการเปลีย่ นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติโดยการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ ้น

และการสร้ างความสามารถในการปรับตัวของ

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่ควรเร่งดาเนินการเพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาติยงั คงมี ศักยภาพในการรักษาบทบาทและ
หน้ าที่ของระบบนิเวศเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ ีแก่มนุษย์
ด้ วยเหตุนี ้การปรับตัวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจึงต้ องดาเนินการควบคูก่ นั ภายใต้ บริ บทของการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต สาหรับแนวทางสาคัญที่ควรจะเป็ นยุทธศาสตร์ ใน
การดาเนินการเรื่ องนี ้คือการบูรณาการแนวคิดการตังรั้ บปรับตัวเข้ าสูแ่ ผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมทังใน
้
ระดับชุมชน ท้ องถิ่น และในระดับประเทศ เพราะการบริ หารจัดการแบบองค์รวมที่หยิบยกเอาทุกมิติที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์
พร้ อมกันเพื่อให้ เห็นภาพของปั ญหาที่ชดั เจน

ซึง่ จะทาให้ สามารถจัดสรรบทบาทหน้ าที่และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ

นาไปสูก่ ารจัดการปั ญหานันๆ
้ ได้ อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ
ชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง
การประมงบริ เวณชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การประมงพื ้นบ้ าน และการประมง
เพาะเลี ้ยง การประมงพื ้นบ้ านนันเป็
้ นอาชีพดังเดิ
้ มของคนจังหวัดพัทลุง ทากันมากบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง คืออาเภอ
เขาชัยสน และอาเภอปากพะยูน ลักษณะของการประมงของชุมชนชายฝั่ งจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ใช้ เครื่ องมือประมงแบบ
1

พื ้นบ้ าน ที่ใช้ วสั ดุในท้ องถิ่น เช่น แห ตาข่าย โพงพาง อวนลอย เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ผ้ ชู ายจะออกเรื อ หรื อออกเรื อทังผู
้ ้ หญิง
และผู้ชาย เมื่อกลับจากการทาประมงจะช่วยกันคัดแยกสัตว์น ้า หรื อในกรณีทจี่ บั สัตว์น ้าได้ ปริ มาณมากเกินกาลังภายของ
สมาชิกในครอบครัวก็จะจ้ างคนในหมูบ่ ้ าน เช่น คนสูงอายุ และผู้หญิง มาช่วย
จากการสัมภาษณ์ นางกันยา ด้ วนเส้ ง อายุ 57 ปี ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4 บ้ านอาพัด ตาบลจองถนน อาเภอเขาชัยสน ซึง่ ประกอบ
อาชีพประมงเป็ นอาชีพหลัก เล่าว่า ส่วนใหญ่เมื่อป้าปลดปลาของตัวเองเสร็ จแล้ ว ก็จะรับจ้ างปลดปลาซึง่ เป็ นธุรกิจเล็ก ๆ ที่ทา
กันในเครื อญาติ ปลาที่ป้ารับจ้ างปลดส่วนใหญ่จะเป็ นปลาหัวโหม้ ง แล้ วแต่ฤดูกาลที่จบั ได้ ราคากิโลกรัมละ 3 บาท ทุกวันป้า
จะมีรายได้ จากการปลดปลา วันละ 60-100 บาท1 เจ้ าของปลาจะนาปลาไปขายสด หรื อทาปลาตากแห้ ง แต่สว่ นใหญ่จะขาย
ปลาให้ กบั แม่ค้าทีม่ ารับซื ้อในหมูบ่ ้ าน ชาวประมงบางรายจะนาไปขายเองที่ตลาดนัด หรื อขายให้ กบั ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านมาซื ้อ
ปลาสดเพื่อประกอบอาหาร ซึง่ แต่ละฤดูกาลก็จะจับปลาได้ ตา่ งกัน (ตารางที่ 1) แต่มีปลาบางชนิดที่ชาวประมงสามารถจับได้
มากและจับได้ เกือบทังปี
้ คือ ปลาหัวโหม้ ง
ตารางที่ 1 แสดงการทาประมง ในรอบ 12 เดือน ของชาวประมงชายฝั่ ง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เครื่องมือประมง/สัตว์ นา้ ที่จับได้

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

อวนปลาหัวโหม้ ง
อวนกุ้งหัวมัน
อวนปลากะพง
อวนปลาตรับ
อวนกุ้งก้ ามกราม
ไซแม่ก้ งุ
ไซธนูจบั ปลากด
ไซหลงจับปลาช่อน
หยุ๊ดดักปลากด
ที่มา: จากการสัมภาษณ์ ชาวประมงชายฝั่ งในพืน้ ที่ ต. จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เครื่ องมือทาการประมงของชาวประมง (ตารางที่ 2) จะขึ ้นอยูก่ บั ชนิดและฤดูกาลของสัตว์น ้า เครื่ องมือประมงที่ใช้ อยูเ่ ป็ น
ประจาและเป็ นเครื่ องมือหลัก คือ กัด แห ไซกุ้งนา และเครื่ องมือที่มีเฉพาะบางคน เช่น เบ็ดราว ไซเล็ก และหยุ๊ด เนื่องจาก
อาชีพประมงเป็ นอาชีพที่ขึ ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ และฤดูกาลโดยตรง การเปลีย่ นแปลงของช่วงเวลาทาให้ ชนิดของสัตว์น ้า
เปลีย่ นแปลงไปตลอดทังปี
้
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
1

ด้ วยเหตุนี ้ชาวประมงหนึง่ ครอบครัวจึงมีเครื่ องมือประมงหลายชนิดเพื่อใช้ สาหรับจับสัตว์น ้าที่
และเครื่ องมือที่หลากหลายนี ้ส่งผลให้ ต้นทุนในการจับสัตว์น ้าของชาวประมงสูงไปด้ วย

สัมภาษณ์ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม. พ.ศ.2554 ณ บ้ านอาพัด
2

ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวประมงหนึง่ ครอบครัวมีเรื อเป็ นของตนเอง 1 ลา เรื อที่ใช้ มีขนาด 10 -11 เมตร และมีเครื่ องมือประมง
ประเภท กัดปลาหัวโหม้ ง กัดปลากะพง กัดปลากด กัดกุ้งหัวมัน ซึง่ กัดแต่ละประเภทก็จะมีขนาดแตกต่างกัน คือ กัดขนาด
5 ซ.ม 6 ซ.ม 8 ซ.ม และ 5.5 เซนติเมตร ด้ วยเหตุนี ้เครื่ องมือประมงจึงเป็ นต้ นทุนที่สาคัญของการทาประมง และจากการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมพบว่า ชาวประมงหนึง่ ครอบครัวต้ องมีเครื่องมือประมงอย่างน้ อย 4 ชนิด เช่น กัดกุ้ง กัด ไซแม่ก้ งุ แห
กุ้ง เป็ นต้ น เพื่อใช้ จบั สัตว์น ้าตามฤดูกาล ซึง่ เมื่อหมดช่วงเวลา หรื อมีการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ คลืน่ ลม หรื อน ้า ก็จะ
พลาดโอกาสในการใช้ เครื่ องมือนัน้
ตัวอย่างของจานวนเครื่ องมือประมงที่แต่ละครัวเรื อนในตาบลจองถนนมี เช่น นายคล้ อย แก้ วภักดี ชาวประมงหมูท่ ี่ 1 บ้ าน
แหลมจองถนน มีกดั สามชัน้ 18 หัว กัดชันเดี
้ ยว 15 หัว ขนาด 4.5 เซนติเมตร คิดเป็ นต้ นทุน 19,800 บาท2 หรื อนายจรูญ เซง
ซวน ชาวประมงหมูท่ ี่ 1 บ้ านแหลมจองถนน มีกดั ชันเดี
้ ยว 10 หัว ขนาด 4.5 เซนติเมตร, กัดชันเดี
้ ยว 20 หัว ขนาด 5
เซนติเมตร และแหกุ้งหัวมัน 20 หัว คิดเป็ นต้ นทุน 22,000 บาท3 นางสาวเอมอร ทิพย์วารี หมูท่ ี่ 1 บ้ านจงเก มีกดั ชันเดี
้ ยว 10
หัว ขนาด 4 เซนติเมตร แหกุ้ง 1 หัว ไซแม่ก้ งุ 20 หน่วย ไซกุ้งนา 500 หน่วย คิดเป็ นต้ นทุน 12,700 บาท4
ตารางที่ 2 แสดงราคาเครื่องมือประมง
เครื่องมือประมง

ราคา

กัดชันเดี
้ ยว ขนาด 4.5 เซนติเมตร

รวมอุปกรณ์ ประกอบหัวละ 500 - 600 บาท

กัดกุ้งหัวมัน

1,300 บาท

กัดสามชัน้ แบบไนลอน

600 บาท

แหกุ้ง

1,200 บาท

ไซแม่ก้ งุ

200 บาท

ไซกุ้งนา

30 บาท

เครื่ องยนต์เรื อ 13 แรงม้ า

22,000 บาท

เรื อไม้ ขนาด 12 เมตร

36,000 บาท

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ชาวประมงตาบลจองถนน วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
เมื่อจานวนปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ มีปริ มาณลดลง ทาให้ ต้นทุนในการจับสัตว์น ้าสูงขึ ้น เช่น ในกรณีของนางสาวเอมอร ทิพย์
วารี หมูท่ ี่ 1 บ้ านจงเก เสียค่าน ้ามันในการออกเรื อ 3 ลิตร 135 บาท จับปลาหัวโหม้ งได้ 5 กก. ขายแบบแห้ งได้ ราคากิโลกรัม

2

สัมภาษณ์วนั ที่ 20 กันยายน 2555 ณ หมูท่ ี่ 1 บ้ านแหลมจองถนน
สัมภาษณ์วนั ที่ 20 กันยายน 2555 ณ หมูท่ ี่ 1 บ้ านแหลมจองถนน
4
สัมภาษณ์วนั ที่ 20 กันยายน 2555 ณ หมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก
3

3

ละ 60 บาท (เหลือ 3 กิโลกรัม) คิดเป็ น รายได้ 180 บาท หักค่าใช้ จ่ายเหลือ 55 บาท (ช่วงเดือนกันยายน 55) 5 ทาให้ รายได้ ไม่
เพียงพอกับการดาเนินชีวติ
ดังนัน้ ในการที่จะลงทุนซื ้อเครื่ องมือประมง เช่น ซื ้อกัดกุ้งหัวมัน 10 หัว ราคา 13,000 บาท ซึง่ เป็ นเงินก้ อนใหญ่ ชาวประมง
จึงใช้ วธิ ีการซื ้อเครื่ องมือประมงโดยการกู้ยืมเงิน

เจ้ าของเงินกู้จะคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 10 หรื อ 20 บาทต่อเดือน และเมื่อมี

รายได้ ก็จะผ่อนใช้ ไปเรื่ อย ๆ หากต้ องการเครื่ องมือใหม่ ก็จะต้ องกู้ยืมเพิม่ หลังจากที่ได้ ชาระดอกเบี ้ย โดยที่เงินต้ นยังไม่ลดไป
ระยะหนึง่ ทาให้ เป็ นหนี ้สินต่อเนื่อง และรายได้ ไม่เพียงพอกับการจ่ายเงินต้ น หรื อหากเป็ นสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์ ก็จะใช้
วิธีการกู้ยืมจากกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อมาใช้ หนี ้

เพื่อที่จะกู้ยมื เงินก้ อนใหม่ หรื อการกู้ยมื เงินกลุม่ ออมทรัพย์ เพื่อใช้ จ่ายใน

ครอบครัว หรื อการเป็ นสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์หลาย ๆ กลุม่ พื่อหมุนเวียนเงินกู้ และค่าใช้ จ่าย เนือ่ งจาก ดอกเบี ้ยกูกกว่าของผู้
ปล่อยเงินกู้ทวั่ ไป
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จากการให้ ข้อมูลของ นางสาววรรณกร เพ็งมาก หมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก7 พบว่า ในส่วนของภาระหนี ้สิน

นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ มักจะเกิดในช่วงเวลาทีช่ าวประมงไม่สามารถออกเรื อได้ จะใช้ วิธีการกู้ยมื เงิน การกู้ยืมครัง้
ละประมาณ 30,000 - 50,000 บาท ส่วนมากแหล่งเงินกู้ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และกลุม่ ออมทรัพย์
ตารางที่ 2 แสดงราคาสัตว์ นา้ ในตาบลจองถนน
ชนิดปลา

ขนาดใหญ่

ราคาสัตว์ นา้ ต่ อ กิโลกรัม
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก

ปลาหัวโหม้ ง

60-40

20

10

กุ้งหัวมัน

110

กุ้งก้ ามกราม

450

300

200

ปลาขี ้ตัง

400

200

ปลากระบอก

300

200

ปลากระพงหิน

150

100

ปลามิหลัง

120

80

ปลาแป้น (ปลาบุตรี )

40

ปลาแมว

20

ปลาลิ ้นหมา

120

ปลาละปั ง

120

กุ้งนา

40

หอยตาก

20

ตากแห้ ง
60

5

อ้ างอิงแล้ ว
อ้ างอิงแล้ ว
7
สัมภาษณ์วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ หมูท่ ี่ 3 บ้ านจงเก
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ปลากด

150

ปลากระเบน

70

ปลาจิ ้มฟั นจระเข้

120

ปลากะตัก

40

ปลาดุก (เลี ้ยง)

40

400

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ นายน้ อย แก่ นแท่ น วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ หมู่ท่ ี 1 บ้ านแหลมจองถนน
และเนื่องด้ วยปั ญหาการลดลงของสัตว์น ้า ประกอบกับต้ นทุนในการทาประมงที่สงู ขึ ้น จึงทาให้ ปัจจุบนั ชาวประมงพื ้นบ้ านส่วน
หนึง่ ได้ เปลีย่ นไปประกอบอาชีพอืน่ หรื อ ประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม เช่น รับจ้ าง ทางานโรงงาน เลี ้ยงสัตว์ ทานา ทาสวนยาง
รวมทังการเพาะเลี
้
้ยงสัตว์น ้าควบคู่ไปกับการทาประมงพื ้นบ้ าน
นอกจากการประมงพื ้นบ้ านแล้ ว การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าชายฝั่ งเป็ นอีกอาชีพทีช่ มุ ชนชายฝั่ งในจังหวัดพัทลุงได้ ให้ ความสนใจมาก
ขึ ้น โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงปลา สาหรับปลาที่นิยมเพาะเลี ้ยงมาก คือ ปลาดุกลูกผสม ปลาช่อน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว
และปลากินพืชชนิดต่าง ๆ จากข้ อมูลของสานักงานประมงจังหวัดพัทลุง มีผ้ เู พาะเลี ้ยงสัตว์น ้าอีก จานวน 8,983 ราย พื ้นที่
3,983 ราย พื ้นที่ 3,050 ไร่ ปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ 14,453 กิโลกรัม นับว่าเป็ นทางเลือกหนึง่ ของการทาประมงในพื ้นที่
ทะเลสาบสงขลา
ชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบสงขลากับความเสี่ยงในปั จจุบนั
วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ งนันเป็
้ นวิถีที่ผกู พันอยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศตลอดเวลา

เมื่อการเปลีย่ นแปลง

เกิดขึ ้นย่อมส่งผลกระเทือนทันที จากสภาพการณ์ปัจจุบนั บริ เวณชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบ มีการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ลม
ทิศทางลม ช่วงเวลา และความรุนแรงของลมมรสุมเพิ่มขึ ้น ซึง่ ค่อย ๆ เปลีย่ นไปจากองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ชาวประมงทีม่ ีการสัง่ สมมานาน ส่งผลให้ วนั ที่สามารถออกเรื อได้ ตลอดทังปี
้ ลดลง ช่วงเวลาทีช่ าวประมงอยูใ่ นทะเลได้ น้อยลง
แต่มีความเสีย่ งมากขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงลมมรสุมเป็ นช่วงทีช่ าวประมงไม่สามารถออกเรื อได้ เลย ขณะที่การเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งที่
ผ่านมาพบว่า ก็ประสบกับปั ญหาภัยพิบตั ิในพื ้นทีเ่ พิ่มขึ ้น เช่น การเพาะเลี ้ยงปลาดุก ในรอบ 3 ปี (ปี 2548-2550) สถานการณ์
ด้ านการผลิตและราคาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่ในปี 2548 เกิดภาวะน ้าท่วมส่งผลให้ ผลผลิตเสียหายมาก สถานการณ์ลกั ษณะนี ้
ส่งผลต่อการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งเป็ นอย่างมาก
นอกจากการประกอบอาชีพประมงที่มีความเสีย่ งเพิม่ ขึ ้นแล้ วพบว่า

บ้ านเรื อนหลายหลังทีต่ งอยู
ั ้ ร่ ิ มชายฝั่ งก็ได้ รับความเสีย่ ง

เพิม่ ขึ ้นจากความรุนแรงของลมมรสุม หลายครัง้ พบว่ามรสุมหรื อพายุทาให้ บ้านเรื อเสียหาย เช่น หลังคาพัดไปกับกระแสลม
ผนังบ้ านพัง เสาบ้ านชารุด เป็ นต้ น ไม่เพียงลมมรสุม หรื อพายุจะสร้ างความเสียหายให้ กบั บ้ านเรื อนเท่านัน้ ยังพบว่าพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลสาบสงขลาหลายแห่งถูกกัดเซาะ เช่น ที่ตาบลจองถนนพบว่า มีพืน้ ที่บางส่วนถูกกัดเซาะไป โดยชาวประมงใช้
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วิธีการเปรี ยบเทียบระยะทางจากการนาเรื อเข้ าออกในแต่ละวัน ประกอบกับในระยะหลังกระแสลมเปลีย่ นทิศทางและมีความ
รุนแรงมากขึ ้น จนเป็ นสาเหตุให้ เกิดคลืน่ ในทะเลสูง และเกิดลมมรสุมเพิ่มมากขึ ้น รวมทังการที
้
่เกิดน ้าท่วมบ่อยครัง้ และมี
ระยะเวลาที่ทว่ มขังนานขึ ้น เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ ตลิง่ พังและถูกกัดเซาะเพิม่ ขึ ้น
ขณะทีภ่ าวะน ้าท่วมขังที่ยาวนานในบางพื ้นที่ เช่น ตาบลจองถนนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ที่รับน ้าจากลุม่ น ้าท่าเชียดก่อนไหล
ลงสูท่ ะเลสาบสงขลา พบว่า การที่น ้าท่วมขังนาน หรื อ การที่น ้าท่วมบ่อยครัง้ ในพื ้นที่มีผลต่อการทาประมงเช่นกัน กล่าวคือ
ชาวประมงไม่สามารถออกทาการประมงได้ บางครอบครัวอาศัยทาการประมงบริเวณชายฝั่ ง แต่ผลตอบแทนที่ได้ ก็ไม่ค้ มุ ค่า
เพราะสถานการณ์น ้าท่วมทาให้ สตั ว์น ้าหลายชนิดที่อยูร่ ิ มฝั่ งในสภาพน ้ากร่อยต้ องหนีน ้าไป เนือ่ งจากน ้าท่วมทาให้ ความเค็ม
ของน ้าบริ เวณริ มฝั่ งเปลีย่ นแปลง ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของกระแสน ้า ช่วงเวลาน ้าเค็ม น ้าจืด น ้ากร่อย ส่งผลต่อการ
เคลือ่ นย้ ายของสัตว์น ้า หากเป็ นช่วงเวลาเดียวกับมรสุมและน ้าท่วม ชาวประมงก็จะพลาดโอกาสทังหมดในการท
้
าประมง
นอกจากการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมิอากาศทีเ่ กิดขึ ้นแล้ วนัน้

ผลจากการกระทาของมนุษย์ก็ยงั ซ ้าเติมความรุนแรงของ

ปั ญหา เช่น การใช้ เครื่ องมือประมงที่ไม่เหมาะสมทาลายล้ าง การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่ จับปลาขนาดเล็ก ขาดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฏกติกา เพราะต้ องการรายได้ เพิม่ ขึ ้น จึงทาให้ ปริ มาณสัตว์น ้าลดลง จึงต้ องออกเรื อไกลขึ ้น รวมทัง้
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน การขุดลอกคลอง ทาลายแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้า การใช้ สารเคมีการเกษตร เนื่องจากลักษณะที่ตงั ้
ของชุมชนเป็ นพื ้นที่ปลายน ้า น ้าจากต้ นน ้าที่มีการปนเปื อ้ นสารเคมีการเกษตรจึงไหลลงมา ทาให้ คณ
ุ ภาพน ้าในทะเลสาบแย่
ลง ประกอบกับการขุดลอกคลองและสร้ างทางระบายน ้า ทาให้ น ้าไหลงมาเร็ วขึ ้น เจอกับน ้าทะเลหนุน น ้าจึงท่วมขังนานขึ ้น
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ และทรัพย์สนิ ของชาวประมงอย่างมาก
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ ้นส่งผลต่อการลดลงทังจ
้ านวนและชนิดของพันธุ์สตั ว์น ้า ซึง่ ปั จจุบนั นี ้พบว่ามีพนั ธุ์สตั ว์น ้าทีเ่ หลือให้ จบั หลักๆ
เพียงไม่กี่ชนิด และก็ต้องออกเรื อไปจับในระยะทางที่ไกลขึ ้น ซึง่ ทาให้ ชาวประมงจึงมีความเสีย่ งต่อชีวิตเพิ่มขึ ้นด้ วย หลายครัง้ ที่
พบว่า เมื่อชาวประมงออกไปจับปลากลับต้ องเผชิญกับลมที่พดั แรงทาให้ ต้องกลับเรื อเข้ าฝั่ งไม่สามารถออกไปได้ เพราะจะ
เสีย่ งกับการที่เรื อล่มหรื อเครื่ องมือประมงเสียหายได้ ซึง่ หากเกิดความเสียหายขึ ้นกับเครื่ องมือประมง ชาวประมงก็ขาดโอกาส
ในการได้ รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากกฏหมายประมงไม่รองรับการขึ ้นทะเบียนเรื อขนาดเล็ก เมื่อเกิดความ
เสียหายจากภัยพิบตั ิ หรื อการช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังเช่น ในกรณีการเกิดพายุเพื่อปี พ.ศ. 2553 การรับขึ ้น
ทะเบียนชาวประมงและชดเชยค่าเสียหายนันเกิ
้ ดจากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ถือเป็ นกรณีพิเศษ แต่ในปี อื่นๆ ที่เกิดอุทกภัยไม่มีการ
ชดเชยค่าเสียหายของเครื่ องมือประมงจากภัยพิบตั ิ ในขณะที่ภายในชุมชนก็ไม่มกี ารรวมกลุม่ กันอย่างชัดเจน ด้ วยเหตุนี ้จึงขาด
โอกาสในการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เมื่อความเสีย่ งในการออกเรื อเพิม่ มากขึ ้น ต้ นทุนการจับสัตว์น ้าสูงขึ ้น ปริ มาณสัตว์น ้าที่จบั ได้ น้อยลง แต่กลับถูกกดราคาจาก
แม่ค้าทีม่ ารับซื ้อ เพราะไม่มตี ลาดรองรับผลผลิตในชุมชน เป็ นผลให้ รายได้ จากการออกเรื อไม่เพียงพอกับค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อน
และหนี ้สินจึงเพิ่มขึ ้น ประกอบกับการทาประมงนันพบว่
้
าชาวประมงไม่มีหลักประกันรายได้ และผลผลิตที่แน่นอน ไม่มีความ
มัน่ คงด้ านอาชีพและอาหาร ด้ วยเหตุนี่ทงผู
ั ้ ้ ชายและผู้หญิงในชุมชนชายฝั่ งส่วนหนึง่ จึงต้ องออกไปทางานรับจ้ างภายนอกชุมชน
6

โดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิงที่พบว่าต้ องทางานหนักเพิ่มขึ ้นโดยการออกรับจ้ างเพื่อเป็ นแรงงานทังภายในชุ
้
มชนและนอกชุมชน
ขณะที่บางครอบครัวผู้หญิงต้ องออกไปใช้ ชีวิตนอกชุมชน เช่น ทางานโรงงาน แรงงานในเมือง เพื่อส่งรายได้ กลับมายังบ้ าน
สาหรับเลี ้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

แม้ จะทางานหนักเพื่อให้ ครอบครัวมีกินมีใช้ อย่างเพียงพอ

แต่ความรับผิดชอบในฐาน

แม่บ้านก็ยงั คงต้ องดาเนินอยู่ และถือเป็ นภารกิจที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ สถานการณ์เช่นนี ้เกิด ให้ เห็นในชุมชนชายฝั่ งหลาย
พื ้นที่ หากแต่ความตระหนักหรื อการให้ ความสาคัญกับกลุม่ ผู้หญิงกลับถูกมองข้ ามไปด้ วยเพราะปั ญหาปากท้ องจัดเป็ นปั ญหา
เร่งด่วนที่จะต้ องให้ ความสาคัญมากกว่า
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง
การพัฒนายุทธศาสตร์ สาหรับบริหารจัดการพื ้นที่ทะเลและชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา

จังหวัดพัทลุง

ดาเนินการโดยใช้ การ

วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อม การวิเคราะห์แผนพัฒนาของจังหวัดพัทลุง และการวิเคราะห์ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
ภูมิอากาศมาเป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์และพิจารณา เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินงานที่เหมาะสม
กับพื ้นที่ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดพัทลุง คือ “เมืองเกษตรยั่งยืน ท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คนมีคุณภาพชีวติ ที่ด”ี
จุดแข็ง
1. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลสาบสงขลามีความเหมาะสมต่อการผลิตด้ านการเกษตรที่
สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะ ข้ าว ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และผลิตผลประมง
2. ชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบสงขลามีภมู ิปัญญาดังเดิ
้ มในการเฝ้ าระวังการเปลีย่ นแปลงของภูมิอากาศ เช่น ชาวประมง
พื ้นบ้ านมีภมู ิปัญญาในการดูทิศทางลมและกระแสน ้า ทาให้ ลดความเสีย่ งในการออกเรื อ
3. ชุมชนชายฝั่ งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เอื ้อต่อการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากร

เช่น

ชาวประมงส่วนใหญ่เลือกใช้

เครื่ องมือประมงทีเ่ หมาะสมกับการจับสัตว์น ้าในแต่ละฤดูกาล
4. ชุมชนชายฝั่ งมีศกั ยภาพในการทางานที่เป็ นทักษะเฉพาะ เช่น ชาวประมงพื ้นบ้ าน นอกจากมีทกั ษะในการทาประมง
แล้ ว กลุม่ ผู้หญิงประมงมีความสามารถในการแปรรูปสัตว์น ้า กลุม่ ผู้ชายมีความสามารถในการผลิตเครื่ องมือประมง
เป็ นต้ น
5. ชุมชนชายฝั่ งอยูร่ ่วมกันในลักษณะเครื อญาติ ทาให้ มกี ารช่วยเหลือเกื ้อกูลกันเมื่อเกิดปั ญหา เช่น กรณีเกิดภัยพิบตั ิ
น ้าท่วม พายุ เป็ นต้ น
6. องค์กรส่วนท้ องถิ่นส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการทางานบรรเทาภัยพิบตั ิธรรมชาติในพื ้นที่ และมีแผนสาหรับให้ การ
ช่วยเหลือชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
7. การจัดทาเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้ารอบทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าวัยอ่อน

และมีการขยายพื ้นที่

เขตอนุรักษ์ เพิ่มขึ ้น รวมทังในพื
้ ้นที่เขตอภัยทานของวัดต่างๆ ในรอบทะเลสาบ
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จุดอ่อน
1. ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็ นฐานการผลิตกาลังเผชิญสภาวะเสือ่ มโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรประมงทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤติ
และมีผลกระทบต่อเนื่องต่อความมัน่ คงด้ านอาหารและอาชีพของคนในพื ้นทีช่ ายฝั่ งทะเลสาบสงขลา
2. การจัดการภัยพิบตั ิขององค์กรส่วนท้ องถิ่นส่วนใหญ่เป็ นการให้ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยและการฟื น้ ฟูหลังประสบ
ภัย แต่ขาดแผนการป้องกันภัย หรื อแผนการป้องกันภัยส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการบริ หารจัดการโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น
การซ่อมถนน การขุดลอกคลอง ซึง่ ไม่สามารถช่วยในการบรรเทาปั ญหาได้ อย่างยัง่ ยืนเพราะขาดการจัดการร่วมกับ
ชุมชน
3. กรณีที่เกิดภัยพิบตั ิพบว่ามีหลายหน่วยงานเข้ ามาทางานในพื ้นที่แต่ขาดการบูรณาการแผนงานและการขาดจุด
ประสานงานทีช่ ดั เจนให้ ทาให้ เกิดการทางานที่ซ ้าซ้ อนไม่ตรงกันความต้ องการของชาวบ้ านอย่างแท้ จริ ง
4. ขาดการบูรณาการแผนการตังรั้ บปรับตัว เข้ ากับแผนการพัฒนาท้ องถิ่น และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่
เป็ นเสมือนปราการธรรมชาติทชี่ ว่ ยในการป้องกันภัยพิบตั ิและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศทีส่ าคัญ
5. ความตระหนัก ความเข้ าใจและความรู้ของชุมชนและท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับการตังรั้ บปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ินนยั
ั ้ งไม่ถกู เชื่อมโยงให้ เห็นว่าเกี่ยวข้ องกับปั ญหาปากท้ องและวิถีชีวติ โดยตรง
6. สถานการณ์ภายในชุมชนไม่เอื ้อต่อการพัฒนา เช่น มีความขัดแย้ งภายในบางชุมชนทาให้ ชมุ ชนไม่เห็นความสาคัญ
ของการรวมกลุม่ จึงขาดโอกาสในการให้ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หรื อ ผู้นาชุมชนไม่ทาหน้ าที่ของตนเอง
ทาให้ สมาชิกชุมชนขาดความเชื่อถือและขาดความสามัคคีของคนในชุมชน
7. ขาดความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามกฏกติกาของสมาชิกชุมชน เช่น

การใช้ เครื่ องมือประมงส่งผลให้ มีการจับปลา

ขนาดเล็ก เพราะต้ องการให้ รายได้ เพิ่มจึงทาให้ ปริ มาณสัตว์น ้าลดลง และต้ องออกเรื อไกลขึ ้น ต้ นทุนสูงขึ ้น ใช้ เวลา
มากไม่มีหลักประกันผลผลิต
โอกาส
1. หน่วยงานที่ทางานด้ านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งมีการทากิจกรรมฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ งมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มีการปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้าในทะเลสาบทุก
ปี ส่งผลให้ สตั ว์น ้าเพิม่ ปริ มาณขึ ้น
2. การประสบภัยพิบตั ิบอ่ ยครัง้ ทาให้ หน่วยงานในจังหวัดพัทลุงหลายหน่วยงาน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สานักงานชลประทานที่ 16 ให้ ความสาคัญกับการวางแผนป้องกันภัยพิบตั ใิ นพื ้นที่โดยเฉพาะในส่วนของการ
ป้องกันน ้า
3. การพัฒนาให้ ชมุ ชนชายฝั่ งรอบทะเลสาบสงขลาเป็ นแหล่งอาหารทะเล

เนื่องจากผลผลิตในพื ้นที่ทะเลสาบเป็ นที่

ต้ องการของตลาด เพราะรสชาติของเนื ้อปลาเนื ้อกุ้งมีความหวาน มัน เป็ นจุดเด่นและจุดขายที่สาคัญของผลผลิตจาก
ทะเลสาบ
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ภาวะคุกคาม
1. การวางแผนการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลสาบสงขลาโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ผา่ นมาพบว่าเป็ นการวางแผนแยกกันตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ขาดการวางแผนในภาพรวมร่วมกัน
2. ปั ญหาเดิมที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ทะเลสาบสงขลา เช่น ทะเลสาบตื ้นเขิน น ้าเน่า น ้าเค็มรุกล ้า ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ ง การใช้ เครื่ องมือประมงผิดกฏหมาย ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม และเมื่อเผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ ยิ่งทาให้ สถานการณ์ปัญหาในพื ้นที่ซบั ซ้ อนยิง่ ขึ ้น
3. การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิธรรมชาติในพื ้นที่มีความรุนแรงและถี่ขึ ้น สังเกตได้ จากในระยะ
หลังพบว่ากระแสลมเปลีย่ นทิศทางและมีความรุนแรงมากขึ ้น จนเป็ นสาเหตุให้ เกิดคลืน่ ในทะเลสูง และเกิดลมมรสุม
เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ มีผลต่อการประกอบอาชีพของชุมชนชายฝั่ ง และเป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้ พื ้นทีช่ ายฝั่ งถูกกัดเซาะเพิม่ ขึ ้น
4. กายภาพของที่ตงชุ
ั ้ มชนเป็ นพื ้นทีต่ ิดทะเลสาบ และส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ปลายน ้าที่ทาหน้ าที่รองรับน ้าจากเทือกเขา
บรรทัด ขณะทีใ่ นช่วงฤดูมรสุมพื ้นที่ชายฝั่ งเหล่านี ้ก็ต้องเผชิญกับน ้าท่วมเพราะน ้าทะเลหนุนสูงเช่นกัน เมื่อต้ องเผชิญ
กับน ้าท่วมขังจากสองสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และบางครัง้ สร้ างความเสียหายให้ กบั
บ้ านเรื อนหรื อเครื่ องมือในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพประมง ด้ วย
5. ชุมชนชายฝั่ งส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ด้ วยข้ อจากัดด้ านกฏหมายและระเบียบ
ของราชการ เช่น กฏหมายประมงไม่รองรับการขึ ้นทะเบียนเรื อขนาดเล็ก เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยพิบตั ิ หรื อการ
ช่วยเหลือในกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ชาวประมงจึงขาดโอกาสในการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
6. การเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน เช่น การเปลีย่ นพื ้นทีเ่ กษตร การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในท้ องถิ่น การสร้ าง
ที่อยูอ่ าศัย เป็ นไปอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการวิเคราะห์ผงั ชุมชนโดยร่วม ทาให้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ทีก่ ่อให้ เกิดปั ญหาน ้า
ท่วมขังในพื ้นที่ชายฝั่ งหลายพื ้นที่
จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมได้ นามาสูก่ ารพัฒนายุทธศาสตร์ สาหรับบริ หารจัดการพื ้นที่ทะเลและชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา
จังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ สาคัญคือ “การบริ หารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง และทรัพยากรลุม่ น ้าบนฐานระบบนิเวศเพื่อ
ตังรั้ บปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอกาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติ” แนวทางการทางานทีส่ าคัญคือ
1. การบูรณาการเป้าหมายงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังการจั
้
ดการลุม่ น ้า การจัดการผังเมือง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันภัยพิบตั ิ การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง และการพัฒนาอาชีพทางเลือก
บนฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น

เพราะจะได้ เห็นเส้ นทางของการเดินเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่เป็ น

ภาพรวมของการจัดการพื ้นที่และการพัฒนาทังหมด
้
2. การสนับสนุนให้ ชมุ ชน ท้ องถิ่น และหน่วยงานได้ เข้ ามาร่วมวิเคราะห์และวางแผนการ การตังรั้ บปรับตัวและการ
พัฒนาต่างๆ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วม และแผนที่ได้ จะสามารถสะท้ อนสภาพปั ญหาที่
แท้ จริ งในพื ้นที่ สร้ างการยอมรับในเป้าหมายร่วมกันจากทุกฝ่ าย
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3. การจัดปรับแผนงานพัฒนาของแต่ละหน่วยงานให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริงในปั จจุบนั มาก โดยมีการวิเคราะห์การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบตั ิร่วมกับการวิเคราะเพื่อวางแผนพัฒนาเดิม เพื่อจะยิง่ เอื ้อให้
การทางานไม่ซ ้าซ้ อนแต่ชดั เจนยิง่ ขึ ้น
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กรณีศึกษาตาบลจองถนนกับการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั วิถชี ีวติ
ชุมชนชายฝั่ งตาบลจองถนนได้ รวมตัวกันเพื่อร่วมทางานกับ

โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ งที่เสี่ยง

ต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ดาเนินการร่วมกันระหว่างสมาคมรักษ์ ทะเลไทย มูลนิธิชีวิตไท และมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากได้ แก่ สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยมีภาคี
ที่ร่วมดาเนินโครงการคือ สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และ
ฝึ กอบรมการเปลีย่ นแปลงของโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายคือเพือ่ ให้ ชมุ ชนมีการเตรี ยมพร้ อม
ป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เช่น ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย การ
จัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมทัว่ ไป เป็ นต้ น ซึง่ มีระยะเวลาในการดาเนินงาน 3 ปี (ธันวาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2556)
ทางกลุม่ ชาวประมงพื ้นบ้ านในตาบลจองถนน ประกอบด้ วยหมูท่ ี่ 1,3,4,5, เริ่ มต้ นวางแผนตังรั้ บปรับตัวโดยมีเป้าหมายคือ
“สร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารและวิธีชีวิต

โดยการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งควบคูไ่ ปกับการเตรียมรับมือกับการ

เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ” แนวทางสาคัญคือ การปรับตัวเพื่อลดความเสีย่ งด้ านภัยพิบตั ิ การปรับตัวเพื่อ
ลดความเสีย่ งด้ านวิถีชีวติ และงานอาชีพ การปรับตัวเพื่อลดความเสีย่ งจากที่อยูอ่ าศัยและโครงสร้ างพื ้นฐาน และการปรับตัว
เพื่อลดและบรรเทาความเสีย่ งจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ
นิเวศ
ชุมชนชายฝั่ งทะเลสาบสงขลาตาบลจองถนน เริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์ความเสีย่ งในพื ้นที่ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สมาคมรักษ์ ทะเลไทย และมูลนิธิชีวิตไท จึงได้ ข้อมูลว่าในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมานัน้ พบว่า ด้ วยลักษณะพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลสาบ
สงขลาเป็ นชายฝั่ งโล่งๆ เมื่อเกิดคลืน่ ลม หรื อมีพายุ จะได้ รับความเสียหายอย่างหนัก ยกเว้ นบริ เวณที่มีต้นไม้ จะช่วยเป็ นแนว
กันชน และกันการกัดเซาะตามแนวตลิง่ ได้ นอกจากนี ้ยังพบว่าปั ญหาน ้าท่วมที่เกิดซ ้าซากและระยะเวลานานขึ ้นได้ สง่ ผลต่อ
การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่ งในพื ้นที่ ขณะเดียวกันปั ญหาเดิมที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ เช่น การลดลงของชนิดพันธุ์
สัตว์น ้าและปริ มาณสัตว์น ้า ปั ญหาน ้าเสีย การตื ้นเขินของทะเลสาบ ฯลฯ ก็ยังคงดารงอยู่ ดังนันทางกลุ
้
ม่ จึงเริ่ มจาก การจัดการ
พื ้นที่แนวชายฝั่ งโดยการการปลูกต้ นลาพู เพราะต้ นลาพูจะเป็ นปราการธรรมชาติที่สาคัญในการป้องกันพื ้นตลิง่ พัง กันน ้าเซาะ
ริ มตลิง่ ช่วยชะลอการพังทลายของดิน และช่วยชะลอความแรงของกระแสลม ที่สาคัญต้ นลาพูยงั เป็ นแหล่งที่สตั ว์น ้านิยมใช้
เป็ นที่วางไข่และอนุบาลตัวอ่อน
นอกจากนี ้ต้ นลาพูยงั เป็ นแหล่งสะสมของดินตะกอนทีช่ ว่ ยเพิ่มพื ้นที่บริ เวณชายทะเล (land builder) เนื่องจากระบบรากมี
ความซับซ้ อนจึงเก็บกักดินไว้ ได้ มาก สาหรับประโยชน์อื่นๆ ทีช่ าวบ้ านจะได้ รับ เช่น ลาต้ นสามารถใช้ ทาฟื น

ดอกอ่อน

รับประทานเป็ นผักสด สามารถเก็บขายเป็ นรายได้ เสริ มอีกด้ วย การเลือกปลูกต้ นลาพูดเพราะว่าลักษณะของต้ นลาพูมคี วาม
เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเลสาบสงขลา เพราะน ้าในทะเลสาบค่อนข้ างจืด หรื อมีระยะเวลาที่ระดับความเค็ม
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ของน ้าน้ อยเป็ นเวลานาน ทาให้ ต้นลาพูสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ นโกงกางซึง่ ชอบน ้าเค็ม หาก
นามาปลูกในพื ้นที่น ้าจืดก็จะไม่เหมาะสม และไม่เจริ ญเติบโต
การดาเนินการปลูกต้ นลาพูนนั ้ จะแบ่งเป็ นกลุม่ ตามหมูบ่ ้ าน เพือ่ รับผิดชอบกันปลูกและดูแลในเขตพื ้นที่หมู่บ้านของตนเอง ซึง่
จะเริ่ มปลูกในช่วงหน้ าแล้ ง หรื อเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถนุ ายน ก่อนที่น ้าในทะเลสาบจะขึ ้นเมื่อเข้ าสูฤ่ ดูฝน เมื่อต้ นลาพูตายก็
มีการปลูกซ่อมเสริ ม โดยจะปลูกตลอดแนวชายฝั่ ง เพื่อเสริ มในพื ้นที่วา่ ง มีการวางระยะต้ นลาพูให้ เหมาะสมสาหรับนาเรื อเข้ า
ไปจอดริ มฝั่ งได้ ซึง่ แต่ละหย่อมบ้ านจะมีบริเวณสาหรับจอดเรื อของตน ซึง่ ต้ นลาพูยงั สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ
เรื อใขณะเกิดมรสุมได้ อีกด้ วย
ซึง่ ทางกลุม่ ชาวประมงมีแผนการดาเนินการในขันต่
้ อไป คือ การทาโรงเรื อนเพาะชาต้ นไม้ ตา่ ง ๆ ที่เหมาะสมและอยูใ่ นท้ องถิ่น
สาหรับปลูกบริ เวณที่วา่ งบนฝั่ งทะเลสาบ เพื่อเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งอาหารให้ กบั ชุมชน หลังจากที่ต้นลาพูโต
พอที่จะเป็ นแนวกันลมให้ กบั ต้ นไม้ บนฝั่ งได้ แล้ ว

สร้ างการบูรณาการทางานร่วมกับท้ องถิ่น เช่น การขยายพื ้นทีเ่ ขตอนุรักษ์

เพิ่มขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั ตาบลจองถนนมีเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้าเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าวัยอ่อน รวมทังในพื
้ ้นที่เขตอภัยทาน
ของวัดเขียนบางแก้ วแล้ ว หากร่วมกันวางมาตราการ สร้ างความตระหนักถึงความสาคัญของเขตอนุรักษ์ การปลูกต้ นไม้ แนว
ชายฝั่ ง รวมทังการก
้
าหนดชนิดเครื่ องมือประมงในทะเลสาบ ซึง่ จะทาให้ การปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้าในทะเลสาบของหน่วยงานต่าง
ๆ ได้ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น จะทาให้ ปริ มาณสัตว์น ้าและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบกลับคืนมา
กองทุนเครื่องมือประมง : ความมั่นคงในอาชีพและหลักประกันการจัดการทรัพยากรทะเลที่ย่ งั ยืน
กองทุนเครื่ องมือประมงเพื่อความยัง่ ยืน ของตาบลจองถนน

มีเป้าหมายสาคัญเพื่อสร้ างความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ

ประมงพื ้นบ้ าน โดยการรวมกลุม่ ของชาวประมงครัง้ นี ้เป็ นจุดเริ่มต้ นในการปรับตัวของชุมชน เพื่อการสร้ างความตระหนักและ
การเรี ยนรู้ของชาวประมงผ่านกองทุนฯ

เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกันในการกาหนดขนาดและประเภทเครื่ องมือประมงที่ไม่

ทาลายล้ างสัตว์น ้า อันเป็ นองค์ความรู้ที่ชาวประมงมีอยูแ่ ล้ ว

ทังช่
้ วงเวลาในการจับสัตว์น ้าตามฤดูกาล

ทังเครื
้ ่ องมือที่

เหมาะสมกับสัตว์น ้าแต่ละชนิด ซึง่ จะนาไปสูก่ ารจัดการผลผลิต การกาหนดราคาทีช่ มุ ชนสามารถร่วมกันกาหนดราคาที่เป็ น
ธรรมได้ และเพื่อช่วยเหลือชาวประมงในการบรรเทาภาระหนี ้สินนอกระบบจากการกู้ยืมเงินเพือ่ มาซื ้อเครื่ องมือประมงที่ได้ รับ
ความเสียหายจากการออกทาการประมงและจากกรณีที่ได้ รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ประกอบกับเป็ นการลดภาระ

หนี ้สินให้ กบั ชาวประมงเนื่องจากเครื่ องมือประมงส่วนใหญ่มตี ้ นทุนที่สงู ขึ ้น
การดาเนินการของกลุม่ ในการจัดตังคณะกรรมการนั
้
นมี
้ ทงผู
ั ้ ้ หญิงและผู้ชายเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน

ซึง่ วันทาการ

ของกลุม่ คือ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อให้ สมาชิกได้ มาฝากเงินออม อย่างน้ อยเดือนละ 50 บาท/บัญชี/คน และจะเปิ ดให้ มกี าร
แจ้ งความประสงค์เพื่อยืมเงินไปซื ้อเครื่ องมือประมงด้ วยเช่นกัน โดยจะต้ องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
กองทุนฯ และเมื่อได้ รับเงินไปแล้ วก็จะมีการติดตามการนาเงินไปใช้ เพื่อซื ้อเครื่ องมือประมงอย่างต่อเนื่อง
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ผลจากการดาเนินการกองทุน พบว่า ในปั จจุบนั กลุม่ กองทุนเครื่ องมือประมงฯ ดาเนินการมาแล้ วประมาณ 5 เดือน มีสมาชิก
ในกลุม่ ทังชายหญิ
้
งรวม 52 คน ซึง่ ประกอบไปด้ วยชาวประมงจากหมูท่ ี่ 1 , 3 , 4 และ 5 ของตาบลจองถนน มีเงินสะสมใน
กองทุน 69,000 บาท ประกอบด้ วย เงินกองทุนหมุนเวียนเครื่ องมือประมง 50,000 บาท เงินลงหุ้นสัจจะของสมาชิก 19,000
บาท โดยให้ สมาชิกกู้ยืมไปแล้ วทังสิ
้ ้น 23 ราย ๆ ละ 3,000 บาท คิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 บาท เพื่อเก็บไว้ เป็ นค่า
ดาเนินการกลุม่ และเป็ นกองทุนสวัสดิการในการทากิจกรรม เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ซึง่ จากการรวมกลุม่ เป็ นกองทุนเครื่ องมือประมงฯ นี ้ สมาชิกที่ต้องการซื ้อเครื่ องมือประมง เงินทีก่ ้ ยู ืมไปเป็ นเพียงบางส่วนของ
ต้ นทุนเท่านัน้ เนื่องจากกองทุนเครื่ องมือประมงฯ พึง่ ก่อตัง้ จานวนเงินที่สามารถให้ สมาชิกกู้ยมื ต่อคนจึงเป็ นจานวนไม่มาก
และไม่เพียงพอกับการซื ้อเครื่ องมือประมงบางชนิดในจานวนที่เพียงพอกับความต้ องการของสมาชิก

เงินจากกองทุนจึงช่วย

บรรเทาหนี ้สินนอกระบบได้ สว่ นหนึง่ เท่านัน้
โดยแนวทางการดาเนินการของกลุม่ กองทุนเครื่ องมือประมง ฯ ในอนาคต คือ การมีกฎระเบียบของชุมชนในการทาประมง มี
แนวทางในการจัดการระบบราคาและตลาดในชุมชน เช่น การมีแพชุมชนเพื่อรับซื ้อปลา การกาหนดราคาโดยสมาชิกประมง
ร่วมมือกันกาหนดราคาขาย รวบรวมข้ อมูลสัตว์น ้า ราคาผลผลิตเพื่อให้ ทราบกาลังผลิตของชุมชน มีการรวมกลุม่ แปรรูปของ
ผู้หญิงประมงที่มคี วามสามารถในการแปรรูปสัตว์น ้า จะสามารถเพิ่มมูลค่าราคาสัตว์น ้าได้ เพราะผลผลิตในพื ้นที่ทะเลสาบ
เป็ นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากรสชาติของเนื ้อปลาหวาน มัน เป็ นจุดเด่นของพื ้นที่ทะเลสาบ จึงเป็ นโอกาสาคัญของ
ชาวประมง

นอกจากนี ้การทางานยังต้ องมีการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุม่ ในชุมชนและเครื อข่าย

เพื่อให้ เกิดความมัน่ คงด้ าน

อาชีพและการดารงชีวิตอีกด้ วย
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