บูรณาการการจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรและชุมชน
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรเชิงระบบนิเวศ
เป็นการจัดการบนแนวคิดที่มอง
ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ทางกายภาพ
สังคมและชีวภาพ
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โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ นิยามและความหมาย
อาหาร อาชีพ และอนาคต ของคนมดตะนอย
สิทธิชุมชน การกระจายอ�ำนาจ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ผู้หญิง...ศักยภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานจากพื้นที่... ตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา
ศึกษาดูงานสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ภาคีความร่วมมือ จุดเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลง
ปลูกป่าในใจเรา
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โครงการการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ
หลักการด�ำเนินโครงการฯ
ยึดหลัก 5 ฐาน
1. ฐานการมีส่วนร่ วมและการบูรณาการการจัดการ
เชิงระบบนิเวศ เป็ นการจัดการบนแนวคิดที่มองทุกสิ่ง
เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ ทางกายภาพ
สังคมและชีวภาพ โดยใช้ ระบบนิเวศเป็ นพืน้ ฐานในการ
จัดการ และให้ ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2. ฐานหลักการร่ วมด้ านสิทธิมนุษยชน ซึง่ หมายความ
รวมถึง “สิทธิชมุ ชน” ที่สะท้ อนถึงความเป็ นประชาธิปไตย
ในลัก ษณะที่ เ ป็ นข้ อ ตกลงร่ ว มของชุม ชนในการจัด การ
ทรัพยากร ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะไปตามทรัพยากรแต่ละ
ประเภท ด้ วยเหตุนี ้สิทธิชมุ ชนจึงมีความหลากหลายและ
ยืดหยุน่ สูง เพราะกฎเกณฑ์ของชุมชนจะปรับไปตามเงือ่ นไข
ปั จจัยที่มากระทบ สิทธิชมุ ชนยังก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน การตรวจสอบถ่วงดุล การเปลี่ยนแปลงและ
การเจรจาต่อรองอย่างต่อเนื่อง ระหว่างสมาชิกภายใน
ชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับอ�ำนาจภายนอก

3. ฐานแนวคิดและหลักการส่ งเสริมความเสมอภาค
หญิงชาย ในสังคมไทยนันพบว่
้
า หญิงและชายมีความ
แตกต่างกันในระดับของการเข้ าถึงข้ อมูล การมีสว่ นร่วม
และการตัดสินใจ ดังนันการสร้
้
างความเท่าเทียมกันใน
เรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญ
4. ฐานคิดการมีส่วนร่ วมของพหุภาคี มีเป้าหมายเพื่อ
สร้ างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ได้ ร่วมกันปรึกษา
หารื อ ก�ำหนดวิธีการแก้ ไขปั ญหา และการวิเคราะห์ผ้ มู ี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ การวิ เ คราะห์ พ หุภ าคี เ ป็ นสิ่ ง จ� ำ เป็ น
อย่างยิ่ง เพื่อค้ นหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
และการจัดการปั ญหาร่ วมกันภายใต้ ศกั ยภาพและความ
สามารถที่แต่ละกลุม่ มีอยู่
5.ฐานการจัดการบนพืน้ ฐานข้ อมูลและองค์ ความรู้
ข้ อมูลเป็ นพื ้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการ โดยข้ อมูล
ที่ ไ ด้ ม าจากแหล่ง ข้ อ มูล ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร
และข้ อมูลจากการศึกษา จะถูกน�ำมาใช้ ในการวางแผน
งาน การด�ำเนินโครงการ การตัดสินใจ และการเผยแพร่สู่
สาธารณะเพื่อการขยายผล
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ฝั่งอ่าวไทย

เป้าหมายและประเด็นงานของโครงการ

พื ้นที่ด�ำเนินโครงการจ�ำนวน 4 หมูบ่ ้ านชายฝั่ ง อยูใ่ น
ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราชคือ
บ้ านในถุ้ง บ้ านสระบัว บ้ านหน้ าทับและบ้ านท่าสูงบน ทัง้
4 ชุมชน เป็ นชุมชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ าน

เป้าหมายส�ำคัญของโครงการคือ
การจัดการ
ทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง ทื ่ เ ชื ่ อ มโยงเข้ า กั บ
ความมั่ น คงด้ า นอาหารและความมั่ น คงด้ า น
อาชี พของชุมชนชายฝั่ ง รวมทัง้ การสร้างความ
ตระหนัก การป้ องกัน และการตัง้ รับปรับตัวจากภัย
ธรรมชาติ ความแปรปรวนของภูมิอากาศ และการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ประเด็น
งานหลักของโครงการคือ
1. ท�ำแผนการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ ง และแผน
รั บมือกับภัยพิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโดยชุมชนเป็ นฐาน
2. บูรณาการแผนการจัดการระบบนิเวศชายฝั่ ง
และแผนรั บมื อกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดยชุมชนเป็ นฐานเข้ าสู่แผนงาน
ในระดับท้ องถิ่น
3. ฟื น้ ฟู อนุรักษ์ และปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ ง
ที่ น� ำ ไปสู่ก ารสร้ างความมั่น คงด้ า นอาหารและ
อาชีพของชุมชนชายฝั่ ง รวมทังการตั
้
งรั้ บกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.
การปรับเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
การจัดการภัยพิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ปฏิบตั งิ านร่วมกับ
องค์กรภาคี ประกอบด้ วย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วิจยั และ
ฝึ กอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START) และ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ
มีมลู นิธิอนั ดามันและสมาคมดับบ้ านดับเมือง ร่วม
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่
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พื้นที่เป้าหมายในการด�ำเนินโครงการ
ทะเลไทย มีเนื ้อที่ 378,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื ้นที่ 23 จังหวัด มีแนวชายฝั่ งทะเลยาว 2,614 กิโลเมตร
โดยแยกเป็ นชายฝั่ งด้ านอ่าวไทย 1,660 กิโลเมตร และ
ชายฝั่ งด้ านทะเลอันดามัน 954 กิโลเมตร
ทังฝั
้ ่ งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามัน แม้ จะมีพื ้นที่ทะเลไม่กว้ าง
ใหญ่นกั แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมาก
ที่ สุด แห่ง หนึ่ง เนื่ อ งจากมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส� ำ คัญ
มากมาย เช่น ป่ าชายเลน แนวปะการัง แนวหญ้ าทะเล
สัตว์ทะเล เป็ นต้ น ดังนันทะเลและชายฝั
้
่ งทะเลไทย จึงเป็ น
แหล่งเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ เป็ นทังแหล่
้ งอาหาร
และอาชีพของคนในบริเวณชายฝั่ ง และผู้ประกอบธุรกิจหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทะเลและชายฝั่ ง เช่น อุตสาหกรรม
ประมง การท่องเที่ยว การพัฒนาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น
การคัดเลือกพื ้นที่เป้าหมายของโครงการฯ ไม่ได้ พิจารณา
เฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และปั จจัย
แวดล้ อมทางกายภาพ แต่พิจารณาถึงเรื่ องวิถีชีวิตและ
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนประมงพื ้นบ้ าน รวมทังกิ
้ จกรรม
ด้ านต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
โดยปั จจัยเหล่านี ้จะต้ องอยูภ่ ายใต้ ระบบนิเวศเดียวกัน
พืน้ ที่เป้าหมายที่เป็ นตัวแทนส�ำหรับด�ำเนินโครงการการ
มีส่วนร่ วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศ ประกอบด้ วย 2 ระบบนิเวศ
ที่เป็ นตัวแทนของทะเลไทย คือ

ในปัจจุบนั ต�ำบลท่าศาลาประสบปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะชายฝั่ ง
จากระบบ
นิเวศหาดทรายเป็ นหาดเลนทับถมอย่างรวดเร็ ว ท�ำให้ เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากร อาชีพ และวิถีชีวิตของชุมชนทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ในพื ้นที่บ้านหน้ าทับและ
บ้ านสระบัวบางส่วนมีพื ้นที่ที่เป็ นป่ าชายเลนปลูกใหม่และ
บางส่วนเป็ นป่ าชายเลนใหม่ตามธรรมชาติอนั เป็ นผลสืบ
เนื่องจากการเปลี่ยนระบบนิเวศในพื ้นที่
นอกจากนี ป้ ั ญหาเรื่ องการท�ำประมงที่ ผิดกฎหมายเป็ น
อีกหนึง่ ปั ญหาที่พบในพื ้นที่ โดยเฉพาะเรื อคราดหอยลาย
โดยที่ผา่ นมาองค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา เครื อข่าย
ประมงพื ้นบ้ านอ่าวท่าศาลา และหน่วยงานราชการต่างๆ
ภายใต้ สงั กัดของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง ได้ ร่วมกันจัดท�ำ “ข้อบัญญัติองค์การบริ หาร
ส่ วนต� ำบลท่ าศาลา เรื ่ อง การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอย่างยัง่ ยืน พ.ศ. 2552”
ขึ ้น ท�ำให้ ปัญหาดังกล่าวลดลง จากเดิมที่ชาวประมงพื ้น
บ้ านไม่สามารถท�ำการประมงในพืน้ ที่ได้ เต็มศักยภาพก็
สามารถด�ำเนินการได้ นอกจากนี ้ยังแสดงให้ เห็นถึงพลัง
ความร่วมมือกันระหว่างท้ องถิ่น ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งอีกด้ วย
และเพื่อให้ มีความก้ าวหน้ าของการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ ง หลายฝ่ ายจึงเห็นควรให้ มีการขยายเขตพื ้นที่
ท�ำประมงชายฝั่ งออกไปอีก ซึง่ เรื่ องนี ้เป็ นประเด็นที่จะ
ต้ องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นาศัก ยภาพของชุม ชนเป็ นอี ก ประเด็ น ที่ ถูก ให้
ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนให้ สามารถจัดการปั ญหาได้ ด้วยตนเอง โดยใช้ หลัก
การมีสว่ นร่วม และสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ ง การจัดการภัยพิบตั ิ และการตังรั้ บปรับ
ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การด�ำเนินงานของโครงการ
โครงการการมี ส่ ว นร่ ว มและบู ร ณาการการจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศมีระยะ
เวลาด�ำเนินงาน 2 ปี เริ่ มกันยายน พ.ศ.2552 และสิ ้นสุด
31 สิงหาคม พ.ศ.2554 (ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงาน
ในปี ที่ 2) ตลอดระยะเวลา 14 เดือน ของการปฏิบตั งิ าน
ตามโครงการ ท�ำให้ ค้นพบบทเรี ยน และรูปธรรมของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากการด�ำเนินโครงการ ดังต่อไปนี ้

ฝั่งทะเลอันดามัน
ด�ำเนินโครงการในพื ้นทีข่ องอ�ำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง
จ�ำนวน 2 หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านมดตะนอย ต�ำบลเกาะลิบง
และบ้ านน� ้ำราบ ต�ำบลบางสัก ทัง้ 2 หมูบ่ ้ านเป็ นหมูบ่ ้ าน
ที่มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นชุมชนชายฝั่ งล้ อมรอบด้ วยป่ าชาย
เลน มีระบบนิเวศหญ้ าทะเลและชายหาดเป็ นบริ เวณกว้ าง
และมี ความส�ำคัญทัง้ ในด้ านทรั พยากรและมี คุณค่าต่อ
วิถีชีวิตของชุมชน
บ้ านมดตะนอยและบ้ านน� ำ้ ราบเป็ นชุ ม ชนที่ มี ก าร
ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านเป็ นอาชีพหลัก ทรัพยากรที่
จับได้ คือ ปลา หมึก ปู นอกจากนี ้ในบริ เวณหญ้ าทะเลยังมี
หอยชักตีนที่เป็ นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
แต่เพราะเป็ นบริ เวณที่มีแหล่งทรัพยากรที่มีความส�ำคัญ
ท� ำ ให้ มี ผ้ ู ที่ เ ข้ ามาใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรเหล่ า นี ้
จ�ำนวนมาก ทังจากพื
้
้นที่เดียวกันและจากต่างพื ้นที่ ส่ง
ผลให้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการท�ำประมงและการใช้ เครื่ อง
มือประมงผิดประเภท การลักลอบตัดไม้ เป็ นต้ น ในการ
จัดการทรัพยากรต่างๆ มีการด�ำเนินการอยูแ่ ล้ วแต่การ
จัดการที่มีการด�ำเนินการผ่านมายังเป็ นแบบการจัดการ
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แยกในแต่ละประเด็น และมีความขัดแย้ งกันระหว่างผู้ใช้
ประโยชน์แต่ละกลุ่มและบทบาทในการจัดการทรัพยากร
ของชุมชน ซึง่ การด�ำเนินโครงการเน้ นการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมอย่างบูรณาการทังชุ
้ มชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐ

1. การท�ำงานโดยตรงกับหมูบ่ ้ านเป็ นสิง่ ส�ำคัญ เนื่องจาก
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในโครงการนัน้ เกิดจากการ
ท�ำงานโดยตรงในหมูบ่ ้ าน ทังการศึ
้
กษาชุมชน การเรี ยนรู้
ศักยภาพและข้ อจ�ำกัดของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ เอกชน ที่
ร่วมท�ำงาน และเรี ยนรู้วา่ หน่วยงานใด้ ท�ำงานในส่วนไหน
รวมทังปรึ
้ กษาหารื อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เข้ าร่วมใน
การด�ำเนินโครงการ ประสานงานและจัดเวทีประชุมแลก
เปลี่ยนต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประสานโดยตรง
กับองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น กับหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ในระดับของอ�ำเภอ จังหวัด การประสานงานและจัดเวที
แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรึกษาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ ระดับ ถือเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่เอื ้อในการพัฒนา
แผนการจัด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อย่า งมี
ส่วนร่วมบนฐานระบบนิเวศน์

นอกจากนี ท้ ัง้ สองหมู่บ้านเป็ นพื น้ ที่ ที่เคยประสบกับภัย
พิบตั สิ นึ ามิ ซึง่ ถือเป็ นภัยพิบตั ริ ้ ายแรงที่สง่ ผลกระทบต่อ
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนเป็ นอย่างมาก ดังนันการสร้
้
าง
กระบวนการเรี ยนรู้ และการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิ
จึงเป็ นประเด็นงานหนึง่ ที่ชมุ ชนให้ ความส�ำคัญ แม้ วา่ ทัง้
สองชุมชนจะมีป่าชายเลนที่เป็ นเสมือนด่านหน้ าในการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเล็ก
น้ อยแต่ตอ่ เนื่องอันเป็ นผลจากสภาพอากาศ ซึง่ เป็ นสิง่
ที่ชมุ ชนเข้ าใจและตระหนักน้ อยมาก ดังนันจึ
้ งต้ องมีการ
สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มความตระหนัก และจัดท�ำ
แผนรองรับที่เชื่อมโยงให้ เห็นทังมิ
้ ติการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ ง ที่บรู ณาการร่วมเข้ ากับการตังรั้ บปรับตัว
กับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต

2.จัดท�ำข้ อมูลอย่างมีสว่ นร่วม ทังข้
้ อมูลพื ้นที่ ข้ อมูลด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรในพื ้นที่ และมีการน�ำเอาข้ อมูล
ดังกล่าวมาใช้ ส�ำหรับท�ำความเข้ าใจกับสภาพปั ญหาและ
มาร่วมกันก�ำหนดกิจกรรมที่ต้องท�ำร่วมกัน ได้ สง่ ผลใน
การสร้ างความร่วมมือที่เป็ นรูปธรรม เนื่องจากทุกฝ่ าย ทุก
หน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ ท�ำงานร่วมกัน และท�ำให้
ง่ายที่หน่วยงานต่างๆ จะเชื่อมโยง การเรี ยนรู้ ปั ญหา
และความต้ องการของชุมชนเพื่อทราบภารกิจของหน่วย
งานต่างๆ ที่จะเข้ ามาร่วมท�ำงานกับชุมชน จึงเอื ้อให้ การ
ท� ำงานได้ เปลี่ยนจากการก� ำหนดภารกิ จจากส่วนกลาง
จากหน่วยงานของตัวเองได้ เข้ ามาท� ำกิจกรรมเป็ นครั ง้ ๆ
ไป กลายเป็ นการท�ำงานโดยเอาพื ้นที่เป็ นฐาน และท�ำงาน
บนฐานระบบนิเวศที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั
ไม่ใช่ท�ำงาน
ตามเขตการปกครอง

3.กระบวนการท�ำงานที่ให้ ความส�ำคัญและตระหนักถึง
ศักยภาพของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทัง้
การจัดกิจกรรมร่วมสร้ างการเรี ยนรู้ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการปรึ กษาหารื อที่ ท�ำให้ เกิ ดกระบวนการแลก
เปลี่ ย นข้ อ มูล ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คัญ ในการสร้ างและหาข้ อ
ตกลงในเป้าหมายงานที่เห็นร่วมกัน รวมทังการมี
้
สว่ นร่วม
ในการก�ำหนดกระบวนการขับเคลื่อน และได้ ประสานให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ ใช้ ศกั ยภาพที่มีอยูท่ �ำงานด้ วยกัน ส่ง
ผลให้ ไม่เพียงแต่น�ำไปสูพ่ ลัง แต่ยงั ท�ำให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ น
เป็ นเจ้ าของงานที่มีมิติมากกว่าการท�ำงานตามโครงการ
นอกจากนีพ้ บว่าการน� ำเอาเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
โดยประสานสถาบันการศึกษาที่มีทกั ษะ ความเชี่ยวชาญ
ในการด�ำเนินการเรื่ องนี ้ ช่วยท�ำให้ มีระบบข้ อมูลที่เข้ าใจ
ง่ายขึ ้น และเป็ นเครื่ องมือที่ดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัง้
ระดับชาวบ้ านและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.การเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ถกู ก�ำหนดขึ ้นจากการปรึ กษา
หารื อไม่ใช่ก�ำหนดไปจากโครงการ
ก่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ รับประโยชน์
และถูกน�ำมาใช้ ประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรม เพราะการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้
เป็ นการสร้ างกระบวนทัศน์และเปิ ดมุมมองใหม่ให้ กบั กลุม่
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาดูงาน การเชิญ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หรื อการสร้ างเวทีให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นกับ ชุม ชนในประเด็นที่ ต กลงร่ ว มกัน
เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ค วามส� ำ คัญ ไม่เ พี ย งแต่ท�ำ ให้ ช าวบ้ า น
อบต. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ มองเห็นเรื่ อง
การจัด การทรั พ ยากรทะเลและชายฝั่ ง ในภาคองค์ ร วม
มากกว่าภารกิจที่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้ องอยู่ หากยังส่ง
ผลในการเสริ มสร้ างเครื อข่าย มิตรภาพ ความรู้สกึ ที่ให้
คุณค่าซึง่ กันและกัน อันท�ำให้ เกิดการยกระดับความร่วม
มือที่เพิ่มมากขึ ้น จากความส�ำคัญ และการไว้ เนื ้อเชื่อใจ
รวมทังการได้
้
มีความเชื่อใจ ที่ชาวบ้ านและทุกฝ่ ายเห็น
ชอบร่วมกัน
5.การให้ ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน การ
ให้ ค วามส� ำ คัญ ในการพัฒ นางานเข้ า สู่อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนท้ องถิ่น
และประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยที่
เกี่ยวข้ องน�ำไปสูก่ ารลดความขัดแย้ ง ท�ำให้ เกิดการเคารพ
กันมากขึ ้น ผลที่ตามมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่ แวดล้ อมได้ ถกู แก้ ไข จัดการ ท�ำให้ มีสภาพที่ดีขึ ้น อัน
ส่งผลต่อการท�ำให้ ชุมชนมีหลักประกันการมีอาหารและ
มีรายได้ ในขณะที่การใช้ ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมก็ได้ รับ
การแก้ ไข ท�ำให้ การเข้ าถึงทรัพยากรและการใช้ ทรัพยากร
เป็ นในลักษณะที่ไม่ท�ำลายล้ าง แต่เป็ นการเกื ้อกูล ทังกั
้ บ
ตัวทรัพยากรและวิถีชีวิต วิถีการผลิตของชุมชน นอกจาก
นีย้ ังท�ำให้ เจ้ าหน้ าที่ท�ำงานอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน้
ได้ รับความไว้ วางใจเพิ่มมากขึ ้น แม้ นว่าในขณะนี ้จะยัง
ไม่มีตวั เลขจากการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ชี ้ให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทังด้
้ านทรัพยากร เศรษฐกิจ ชุมชน รวมทัง้
ธรรมาภิบาลที่เกิดขึ ้นในการบริ หารจัดการทรัพยากร หาก
แต่จากการสะท้ อนข้ อคิดเห็นจากทังชาวบ้
้
าน องค์การ
บริ หารส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ให้ ทศั นะต่อการเปลี่ยนแปลงจากการท�ำงาน
ร่วมกันที่ทกุ ฝ่ ายมีทศั นคติในทางบวก จึงเป็ นโจทย์ของ
โครงการที่จะท�ำงานในระยะเวลาที่เหลืออยูอ่ ีก 8 เดือน
ข้ างหน้ า ที่ต้องให้ ความส�ำคัญในการศึกษาอย่างมีสว่ น
ร่วมที่จะบ่งบอกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
6.การขับ เคลื่ อ นงานการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรบน
ฐานมิตหิ ญิงชายอย่างยัง่ ยืน เป็ นมิตสิ �ำคัญอย่างหนึง่
ที่ โ ครงการได้ วางน� ำ้ หนั ก และมี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ มี
นัยยะส�ำคัญ ท�ำให้ สมาชิกในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ องได้ ให้ ความส� ำ คั ญ กั บ มิ ติ ห ญิ ง ชายและมี
กระบวนการท�ำงานที่เอื ้อต่อการมีส่วนร่ วมในการท�ำงาน
สร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้หญิงมากขึ ้น สามารถยกระดับ
ให้ ผ้ หู ญิงได้ เข้ าร่วมแลกเปลี่ยน การรับรู้ ได้ น�ำไปสูก่ ารยก
ระดับของการท�ำกิจกรรมที่มีความส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็ นการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู การแก้ ไขปั ญหา กติกา ข้ อก�ำหนด สูก่ ารเอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ สมาชิกทังที
้ ่เป็ นผู้หญิงและผู้ชาย นอกจากนี ้
การที่โครงการได้ ให้ ความส�ำคัญต่อการเชื่อมโยง หยิบยก
ทังในระบบโรงเรี
้
ยนและนอกระบบโรงเรี ยน ได้ เข้ าร่วมใน
การท�ำกิจกรรม ท�ำให้ พลังความร่วมมือเป็ นความร่วมมือ
จากฐานประชากรหญิง ชาย และคนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
อายุ จึงมีความแตกต่างจากการมีสว่ นร่วมเดิมที่ยงั ผูกขาด
เฉพาะผู้น�ำที่เป็ นทางการและที่เป็ นผู้ชาย
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ระบบนิเวศ = กลุ่มสิ่งมีชีวติ + แหล่งทีอ่ ยู่อาศัย

ระบบนิเวศ
นิยามและความหมาย
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ตามหลักวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ระบบที่มีโครงสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ของสิง่ มี
ชีวิตชนิดต่างๆ ในแหล่งที่อยูแ่ หล่งใดแหล่งหนึง่ ในบริ เวณ
ที่ด�ำรงชีวิตอยู่ ดังนัน้ ระบบนิเวศหนึง่ ๆ จะประกอบไป
ด้ วยสิง่ มีชวี ติ ชนิดต่างๆ และบริเวณทีส่ งิ่ มีชวี ติ เหล่านัน้
อาศัยอยู่
ในขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยว
โยงกันระหว่างสิ่งมีชีวิตอย่างสลับซับซ้ อนที่ส่งผลต่อกัน
ระหว่างสิง่ มีชีวิตด้ วยกันเอง ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่
มากเท่ากับโลกซึ่งมีความสัมพันธ์ และกระบวนการต่างๆ
ของสิง่ มีชีวิต หรื ออาจจะมีขนาดเล็กมากเท่ากับแหล่งน� ้ำ
เล็กๆ แหล่งหนึง่ ที่มีกลุม่ สิง่ มีชีวิตอาศัยอยู่

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ งเป็ นระบบนิเวศที่มีความ
สลับซับซ้ อนและเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ
เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมของทะเลเองที่ มีผลท� ำให้ สิ่งมี
ชีวิตต้ องมีการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม สภาพ
แวดล้ อ มที่ ท� ำ ให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เ วศทางทะเลและ
ชายฝั่ งแตกต่างจากระบบนิเวศบนบก ได้ แก่ อุณหภูมิ
ระดับความเค็ม และระดับความลึก เป็ นต้ น ระบบนิเวศ
ทางทะเลสามารถแบ่งตามบริ เวณและลักษณะพื ้นที่ที่พบ
ออกได้ เป็ นหลายระบบนิเวศย่อย เช่น ระบบนิเวศน� ้ำกร่อย
ระบบนิเวศป่ าชายเลน ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศ
แหล่งหญ้ าทะเล ระบบนิเวศหาดทราย ระบบนิเวศหาด
โคลน ระบบนิเวศหาดหิน เป็ นต้ น
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ระบบนิเวศหาดหิน
(Rocky Shore Ecosystem)

ระบบนิเวศน�้ำกร่อย
(Esturine Ecosystem)
ระบบนิเวศน� ้ำกร่อยสามารถพบได้ บริ เวณ
ปากแม่น� ้ำที่มีการผสมกันระหว่างน� ้ำจืด
และน� ้ำทะเล โดยได้ รับอิทธิพล
จากการขึ ้นลง
ของระดับน� ้ำทะเลและ
ปริ มาณน� ้ำจืดที่ไหลมาจากแผ่นดิน
ระบบนิเวศน� ้ำกร่อยถือว่ามี
ความส�ำคัญมากระบบหนึง่
เนื่องจากเป็ นระบบนิเวศที่มี
ลักษณะค่อนข้ างเฉพาะตัว
บริ เวณน� ้ำกร่อยมีความ
ส�ำคัญมากในการเป็ นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น� ้ำ ซึง่ สัตว์น� ้ำที่มีคา่
ทางเศรษฐกิจหลายชนิดมีสว่ นหนึง่
ของวงจรชีวิตในบริ เวณนี ้

หาดหินเป็ นระบบนิเวศที่พบได้ ตามบริ เวณชายฝั่ ง
ในเขตน� ำ้ ขึ น้ น� ำ้ ลงที่ มี พื น้ ที่ บ างส่ว นเป็ นพื น้ ผิ ว
แข็ง ท�ำให้ หินเหล่านี ้เหมาะเป็ นแหล่งอาศัยของ
สัตว์ที่อาศัยการยึดเกาะกับก้ อนหิน เช่น พรม
ทะเลบางชนิด หอย เพรียงหิน เป็ นต้ น ในขณะ
เดียวกันความซับซ้ อนของก้ อนหินท�ำให้ เหมาะแก่
การเป็ นแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเลบางชนิดอีก
ด้ วย เช่น ปูบางชนิด เนื่องจากลักษณะของพื ้นที่
ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับแอ่งน� ้ำในขณะน� ้ำลง ท�ำให้
สัต ว์ น�ำ้ ในบริ เ วณดัง กล่า วต้ อ งมี ค วามสามารถ
ในการปรั บตัวรั บมื อ ต่อ ระดับความเค็ม ที่ สูง ขึน้
และสามารถทนต่อความร้ อนจาก
แสงอาทิตย์เนื่องจากการระเหย
ของน� ้ำในแอ่งน� ้ำนัน่

การศึกษาและจัดการระบบนิเวศ

ระบบนิเวศหาดทราย
(Sandy Beach
Ecosystem)

หาดทรายจัด เป็ นระบบนิ เ วศ
อีกแห่งหนึ่งที่มีความแตกต่าง
ไปจากระบบนิเวศอื่นเนื่องจาก
ลักษณะของพื ้นที่มกั เป็ นพื ้นที่
ราบ ไม่มีพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งหลบ
ซ่ อ นเหมื อ นระบบนิ เ วศแบบ
อื่น อีกทังยั
้ งได้ รับอิทธิพลจาก
คลื่ น ที่ ซัด และจากการขึ น้ ลง
ของน� ้ำ สัตว์ที่พบได้ ในบริ เวณ
นี ส้ ่ ว นใหญ่ จึ ง มั ก เป็ นสั ต ว์ ที่
สามารถฝั งตัวหรื อขุดรู ลงไปใน
พื ้นทรายได้ เช่น หอยต่างๆ ปู
ลม ไส้ เดือนทะเล เป็ นต้ น

ระบบนิเวศหาดโคลน
(Muddy Shore
Ecosystem)

หาดโคลนเป็ นระบบนิ เ วศ
ที่ใกล้ เคียงกับหาดทรายต่าง
กันตรงที่ หาดโคลนประกอบ
ด้ ว ยการทับ ถมของตะกอน
ดิ น ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ม า ก
ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ของหาด
โ ค ล น คื อ เ ป็ น บ ริ เ ว ณ ที่ มี
อินทรี ยสารสูงและมีปริ มาณ
ของก๊ าซออกซิเจนต�่ำ จาก
ลัก ษณะเด่ น ของพื น้ ที่ ท� ำ ให้
สัตว์ในบริ เวณนี ้ต้ องสามารถ
ปรับตัวต่อสภาวะดังกล่าวได้

ระบบนิเวศป่าชายเลน

(Mangrove Forest Ecosystem)
ระบบนิเวศป่ าชายเลนเป็ นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญ ทังในด้
้ านความหลากหลายของต้ นไม้ และสิง่ มี
ชีวิต โดยปกติป่าชายเลนพบได้ ในบริ เวณปากแม่น� ้ำหรื อ
บริ เวณใกล้ ชายฝั่ งที่มีการไหลของน� ้ำจืดลงมาผสมกับน� ้ำ
ทะเล ป่ าชายเลนเป็ นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู
เนื่องจากความซับซ้ อนของรากไม้ และพื ้นที่ท�ำให้ เหมาะ
แก่การเป็ นแหล่งอาศัยและแหล่งหลบภัย แหล่งอาหาร
และแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์น� ้ำ สัตว์น� ้ำที่พบได้ ในป่ า
ชายเลนมีทงที
ั ้ ่อาศัยอยู่ถาวรและสัตว์น� ้ำที่เข้ ามาอาศัยอยู่
ชัว่ คราว นอกจากนี ้ป่ าชายเลนยังเป็ นแหล่งอาหารที่อดุ ม
สมบูรณ์ของมนุษย์ เป็ นที่ก�ำบังลม ป้องกันการพังทลาย
ของดินและการกัดเซาะชายฝั่ ง อีกด้ วย
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ระบบนิเวศแนวปะการัง

(Coral reef ecosystem)

ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล

(Seagrass Bed Ecosystem)
ระบบนิเวศแหล่งหญ้ าทะเลเป็ นระบบนิเวศที่มีความส� ำคัญอีก
ระบบหนึง่ หญ้ าทะเลเป็ นพืชดอกที่สามารถปรับตัวให้ ด�ำรงชีวิต
อยูไ่ ด้ ในทะเลโดยใช้ ล�ำต้ นใต้ ดนิ ช่วยพยุง พบได้ ในพื ้นทะเลตังแต่
้
ในบริ เวณที่เป็ นพื ้นโคลนละเอียดจนถึงพื ้นทรายหยาบ แหล่ง
หญ้ าทะเลเป็ นแหล่งอนุบาลและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น� ้ำหลายชนิด
ที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ อีกทังป็
้ นอาหารที่ส�ำคัญของพะยูน

แนวปะการังเป็ นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์
มากในทะเล
ระบบนิเวศปะการังพบได้ ใน
บริ เวณเขตร้ อนในบริ เวณน� ้ำตื ้นที่มีแสงส่องถึง
ปะการั ง เป็ นสัต ว์ ช นิ ด หนึ่ง ที่ มี ก ารด� ำ รงชี วิ ต
รวมกันเป็ นกลุม่ สร้ างโครงร่างแข็งที่มีลกั ษณะ
เป็ นก้ อนหินปูนที่มีรูปทรงที่แตกต่างกัน ท�ำให้
ระบบนิเวศมีความสลับซับซ้ อนเหมาะแก่การ
ด�ำรงชีวิตของสัตว์น� ้ำอื่นๆ

ปั จจุบนั การศึกษาเรื่ องระบบนิเวศ ไม่ได้ จ�ำเพราะอยู่
แต่งานด้ านวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ แต่ข้ามไปบูรณาการ
กับศาสตร์ ทางด้ านสังคมซึง่ ในอดีต ไม่เคยคาดคิดว่า
จะมีความเกี่ยวโยงกันได้ มีการน�ำแนวคิดเรื่ องระบบ
นิเวศไปประยุกต์ใช้ ในรูปแบบของการ “ลงมือปฏิบตั ”ิ
ได้ จริ ง มากกว่าเนื ้อหาตามทฤษฎี ด้ วยเหตุนี ้จึงก่อ
ให้ เ กิ ด การปกป้ องฟื ้น ฟูธ รรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม การ
จัดการระบบนิเวศ และการฟื น้ ฟูระบบนิเวศ ที่ถกู
บูรณาการเข้ากับกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ตามหลักการองค์ความรู้ตา่ งๆ เพื่อท้ ายที่สดุ แล้ วจะ
ต้ องน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ประเทศ
ภูมิภาค หรื อระดับโลก
ดังนัน้ “ระบบนิเวศ” ภายใต้ แนวคิดของ โครงการการ
มีส่วนร่ วมและบูรณาการการจัดการทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศ จึงหมายความถึง
ความสัมพันธ์ในด้ านบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
วัฒนธรรม องค์ความรู้ และศักยภาพอันพึง่ มีของทุก
ภาคีทงชุ
ั ้ มชน หน่วยงาน และเครื อข่ายต่างๆ ที่อยู่
ภายใต้ ขอบเขตพื ้นที่เดียวกันมาร่วมกันฟื น้ ฟู ปกป้อง
พิ ทัก ษ์ แ ละจัด การกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้ อมทังที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ สอดคล้ องไป
กับวิถีชีวิต หรื อโครงสร้ างของระบบนิเวศนันเพื
้ ่อยก
คุณภาพชีวิตและงานอาชีพที่ยงั่ ยืน
เอกสารอ้างอิ ง :
Jeffrey S. Levinton, 2008, MARINE BIOLOGY:
FUNCTION, BIODIVERSITY, ECOLOGY
Carol Lalli and Timothy Parsons, 1997,
Biological Oceanography: An Introduction

ภาพจาก : Pepe Clarke and Stacy Jupiter, 2010, PRINCIPLES AND PRACTICE
OFECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT: A GUIDE FOR CONSERVATION
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อาหาร อาชีพ และ อนาคต
ของคนมดตะนอย
บ้ านมดตะนอย คือหมูบ่ ้ านชาวประมงพื ้นบ้ านขนาดเล็ก
ซึง่ มีผ้ คู นอาศัยอยูป่ ระมาณ 300 กว่าครัวเรื อนหรื อ
กว่า1000 ชีวิตที่เกื ้อกูลซึง่ กัน อาชีพหลักดังเดิ
้ มของคน
ที่นี่พงึ่ พาอาศัยทะเลและป่ าชายเลน ประหนึง่ ตู้กบั ข้ าว
ขนาดใหญ่และกระปุกออมสินของครอบครัวถูกฝากไว้ กบั
สัตว์น� ้ำต่างๆ ในท้ องทะเลและผืนป่ าชายเลน หากปริ มาณ
สัตว์น� ้ำลดลงหรื อหมดไป ทุกชีวิตของบ้ านมดตะนอยก็เข้ า
สูส่ ภาวะขาดความมัน่ คงด้ านอาหารและอาชีพอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้
ณ ปั จจุบนั การพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้ างมุง่ สูก่ าร
บริ โภคนิยม ซึง่ มันได้ กลายเป็ นกระแสหลักของคนทัว่
โลกที่กระตุ้นให้ ผ้ ูคนตอบสนองความต้ องการของตนเอง
ทังค่
้ านิยม เทคโนโลยี การอุปโภคและบริ โภคในรูปแบบ
ต่างๆ เพิ่มขึ ้น และบ้ านมดตะนอยก็เป็ นหนึง่ ในวงจร
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กระแสแห่งความนิยมนี ้เช่นกัน...! สิง่ ใกล้ ตวั ที่สดุ คือการ
นิยมบริ โภคอาหารจากภายนอกชุมชนไม่วา่ จะเป็ นอาหาร
ปรุงแต่ง หรื ออาหารถุงที่เป็ นขนมกรุบกรอบหลากหลาย
สีสนั ซึง่ อาจมีที่มาของความต้ องการทดลองบริ โภคผ่าน
เครื่ องกระตุ้นต่อมน� ้ำลายของทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ในชุมชน
คือโทรทัศน์และสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ นันเอง
้
นอกจากนี ้การได้ เป็ นผู้ครอบครองเทคโนโลยี
เช่น
โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เครื่ องซักผ้ า เครื่ องเล่นดีวีดี รถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ กลับเป็ นสิง่ ที่บง่ แสดงถึงความ
“ทันสมัย” ในทัศนะและมุมมองที่มีในวันนี ้ ด้ วยค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาซึง่ สิ่งเหล่านี ้หมาย
ถึง “เม็ดเงิน” ที่เป็ นรายจ่ายออกของครอบครัว เช่นนัน้
การประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านเพียงอย่างเดียวจึงไม่
อาจตอบสนองกับความต้ องการที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ หลาย
ครอบครั วจึงหันมาประกอบอาชีพที่คิดว่าสามารถสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ตนเองได้ อย่างสม�่ำเสมอเป็ นประจ�ำอย่างต่อ
เนื่อง โดยไม่ต้องรอลมฟ้าอากาศ น� ้ำขึ ้นน� ้ำลง และความ
ชุกชุมของสัตว์น� ้ำในบางฤดูกาล

ปั จจุบนั นีจ้ ึงพบว่าอาชีพของคนในบ้ านมดตะนอยเริ่ มมี
ความหลากหลายมากขึ ้น เช่น การเปิ ดร้ านค้ าขายของ
เล็กๆ น้ อยๆ ในชุมชนเพื่อเป็ นทังอาชี
้ พเสริ มและอาชีพ
หลักในบางครอบครัว การเป็ นลูกจ้ างโรงงานและการ
รั บจ้ างแกะเนื อ้ ปูทัง้ ในและนอกชุมชนที่ ได้ ค่าตอบแทน
แรงงานในอัตรารายวัน การผันตัวเองไปเป็ นลูกจ้ างเรื อ
ประมงขนาดใหญ่ ห รื อ ประมงท่ อ งเที่ ย วทัง้ ในและนอก
จังหวัดทังที
้ ่มีโอกาสได้ กลับบ้ านเพียงเดือนละ 2-3 ครัง้
รวมทังการเข้
้
าไปท�ำงานรับจ้ างในรูปแบบต่างๆ ในตัว
เมืองกันตัง เมืองตรัง หาดใหญ่ ภูเก็ต และกรุงเทพฯ
เป็ นต้ น แต่ถงึ กระนันคนในบ้
้
านมดตะนอยแห่งนี ้ ยังคงยึด
อาชีพประมงพื ้นบ้ านเป็ นอาชีพหลัก แม้ นหลายครอบครัว
จะรู้ ดีว่าอาชีพดังกล่าวไม่สามารถให้ ค่าตอบแทนได้ เป็ น
ประจ�ำและสม�่ำเสมอ แต่ก็เป็ นอาชีพที่เคียงคูว่ ิถีชีวิตบ้ าน
มดตะนอยและสายเลือดของคนที่นี ้มาเป็ นเวลาช้ านาน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของบ้ านมดตะนอยเป็ นอี กหนึ่ง
ปั จจัยที่ เอื อ้ ให้ อาชี พประมงพื น้ บ้ านเป็ นอาชี พหลักของ
คนในชุมชนแห่งนี ้ นัน่ ก็เพราะว่าบ้ านมดตะนอยถูกโอบ
ล้ อมไปด้ วยทะเลสีฟ้าที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
สีเขียวจากป่ าชายเลนที่มีเนื ้อที่ประมาณ 3000 ไร่ คงไม่
ต้ องสงสัยเลยว่าท� ำไมคนบ้ านมดตะนอยจึงมี วิถีชีวิตที่
สอดคล้ องไปกับทรัพยากรเหล่านี ้

ย้ อ นกลับ ไปในอดี ต ป่ าชายเลนบ้ า นมดตะนอยเป็ นอี ก
หนึง่ พื ้นที่ ที่ได้ มีการสัมปทาน แต่เมื่อผ่านพ้ นยุคของการ
สัมปทานไป ยุคของการอนุรักษ์ ป่าชายเลนตามนโยบาย
ของรัฐได้ แพร่กระจายไปทุกพื ้นที่ที่มีป่าชายเลน เดิมทีการ
จัดการป่ าชายเลนของบ้ านมดตะนอยถูกบริ หารจัดการ
โดยกรมป่ าไม้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการป่ า
ชายเลนบ้ านมดตะนอยก็ได้ เปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของ
ส่วนบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 3 (ภาคใต้ ตอน
ล่าง) และสถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่ าชายเลนที่ 30 ภายใต้
สังกัดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
การบริ หารจัดการป่ าชายเลนบริ เวณบ้ านมดตะนอยแห่ง
นี ้มีจดุ เปลี่ยนผ่านในหลายเหตุการณ์ จากเดิมที่ชมุ ชนไม่
ได้ มีสว่ นร่วมในการจัดการป่ าชายเลน แต่เมื่อหน่วยงาน
เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนได้ มีส่วนร่ วมและคนในชุมชนได้ เห็น
ถึงความส�ำคัญก็ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการจั
้
ดการป่ า
ชายเลนชุมชนบ้ านมดตะนอย และการก�ำหนดระเบียบ
การบริ หารจัดการป่ าชายเลนชุมชนขึ ้น แต่เพราะความ
ไม่ตอ่ เนื่องของการท�ำงานอย่างจริ งจังประกอบกับแกนน�ำ
ชุมชนเริ่ มอ่อนล้ า และหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวาระ ท�ำให้
การด� ำ เนิ น งานภายใต้ ค ณะกรรมการชุ ด ดัง กล่ า วลด
ประสิทธิผลลงตามล�ำดับ
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แต่สิ่งที่ยังคงเป็ นร่ องรอยและถูกด�ำเนินการมาอย่างต่อ
เนื่องในพื ้นที่แห่งนี ้คือ การดูแล ปกป้อง พื ้นฟู และปลูก
ป่ าชายเลน ที่แม้ จะไม่มีหน่วยงานเข้ ามาร่วมกิจกรรมแต่
ชาวบ้ านก็ตระหนักและให้ ความส�ำคัญกับเรื่ องนี ้ ประกอบ
กับบ้ านมดตะนอยเป็ นพื ้นที่ของการท�ำกิจกรรมค่ายอาสา
ของนักเรี ยนทังระดั
้ บมัธยมและอุดมศึกษา ท�ำให้ การปลูก
ป่ าชายเลนจากคนนอกชุมชนในบ้ านมดตะนอยได้ เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามขณะนี ้คนในบ้ านมดตะนอย
ได้ พยายามที่จะจัดตังคณะกรรมการป่
้
าชายเลนขึ ้นมาอีก
ครัง้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการป่ าชายเลนของชุมชนเป็ น
ไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเพื่อเป็ นหลัก
ประกันให้ ปากท้ องของคนในชุมชนได้ รับการดูแลอย่างต่อ
เนื่องจากฐานทรัพยากรที่มีอยู่
ขณะที่ ท้ องทะเลเป็ นอี ก แหล่ ง อาชี พ ของคนบ้ าน
มดตะนอย การประมงที่นี ้จะเป็ นการประมงตามฤดูกาล
การจับสัตว์น� ้ำเป็ นไปตามวิถีประมงดังเดิ
้ มใช้ เรื อที่มีแรงต�่ำ
ตาอวนตามขนาดของสัตว์ที่จบั ใช้ เครื่ องมือที่สอดคล้ อง
กับชนิดของพันธุ์สตั ว์น� ้ำในแต่ละฤดูกาล เช่น อวนปู อวน
ปลาทราย ลอบหมึก เป็ นต้ น ประกอบกับวิธีการจับที่เรี ยบ
ง่าย
การจับ สัต ว์ น� ำ้ ได้ ป ริ ม าณมากหรื อ น้ อยถู ก ก� ำ หนดให้
เป็ นความทักษะความสามารถ
ความขยันหมัน่ เพียร
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และความประสงค์ของอัลลฺอ
แต่สิ่งที่ชาวประมงบ้ านมดตะนอยตระหนักอยู่เสมอคือ
การดูแลรักษาทะเลให้ เหมือนกับการดูแลคนในครอบครัว
ของตนเอง เช่นนันการที
้
่จะละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบ
คนกระท� ำ ย�่ ำ ยี ต่อ ทะเลโดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประมงผิ ด
กฎหมาย การจับสัตว์น� ้ำขนาดเล็ก การใช้ อวนตาถี่ เป็ นสิง่
ที่ไม่เคยเกิดขึ ้นในที่นี ้
แต่อย่างไรก็ตามทรัพยากรสัตว์น� ้ำในทะเลก็ยงั คงลดน้ อย
ลงเรื่ อยๆ นันเป็
้ นเพราะว่าการจับสัตว์น� ้ำในท้ องทะเลที่
กว้ างใหญ่ ไม่ได้ ถูกตีกรอบให้ มีขอบเขตจ� ำกัดเฉพาะคน
บ้ านมดตะนอย แต่เปิ ดกว้ างให้ ทกุ คนได้ เข้ าถึงและเป็ น
ทรัพยากรส่วนร่วมของทุกคน โดยเฉพาะชุมชนชายฝั่ ง
และทุกผู้คนที่ใช้ ทะเลเป็ นฐานอาหารและอาชีพ แต่หลาย
ครั ง้ ที่ พ บว่ า การใช้ ท ะเลและพื น้ ที่ ช ายฝั่ ง ของคนหลาย
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กลุ่มได้ เป็ นไปในลักษณะของการท�ำลายและเอาเปรี ยบ
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ข้ อเท็จจริ งนี ้จึงเป็ นหนึง่ ปั ญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ งและการลดลงของ
สัตว์น� ้ำของประเทศไทย
การที่ ค นมดตะนอยเห็ น ถึ ง ความส� ำ คัญ ของทรั พ ยากร
ทะเลและป่ าชายเลนนัน้ เป็ นเพราะว่าพวกเขารู้ ดีว่าการ
พิทกั ษ์ ปกป้องและฟื น้ ฟูทะเลนันหมายถึ
้
งการสร้ างความ
มัน่ คงด้ านอาหาร อาชีพ และชีวิตของคนมดตะนอย
เปรี ยบเสมือนกับ “การรักษาอู่ขา้ วอู่น�้ำ และตลาด
ธรรมชาติ ทีส่ ามารถช้อบปิ้ งได้เมื อ่ ยามยาก” นอกจากนี ้
คนมดตะนอยตระหนักดีกว่าหากจะรักษาอูข่ ้ าวอูน่ � ้ำแห่งนี ้
ให้ ยงั่ ยืนสืบต่อไปยังคนรุ่นต่อไป จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
มีการสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้ านต่างชุมชน สร้ าง
ความสัม พัน ธ์ กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนให้
ตระหนักและเข้ าถึงสิง่ เหล่านี ้ด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ก็เพื่อความ
เข้ มแข็งและความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
จากข้ อมูลข้ างต้ น
หลายคนคงมองเห็นอนาคตหรื อ
สามารถท�ำนายได้ ว่าชีวิตของคนบ้ านมดตะนอยจะด�ำรง
ต่อไปอย่างไร และภารกิจที่ส�ำคัญที่คนบ้ านมดตะนอย
ยังคงให้ ความส�ำคัญคือเรื่ องอะไร ค�ำตอบจึงชัดเจนว่า
เราต้ อ งผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การจัด การทรั พ ยากรทะเลและ
ชายฝั่ งบนมิตชิ มุ ชน โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เป็ นส�ำคัญและยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ต้องเพียรตังมั
้ น่ ให้ ถงึ
อนาคต ภูมิค้ มุ กันและพลังที่จะสานมัน่ คือความเข้ มแข็ง
ของชุม ชนเท่า นัน้ ที่ จ ะเป็ นเครื่ อ งป้ องกัน ทัง้ ตนเองและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่นตนเองให้ ด�ำรงอยูใ่ ห้ ได้ ด้ วย
ความตระหนักชัดร่ วมแล้ วว่าการพัฒนาเศรษฐกิ จภาย
ใต้ กระแสการบริ โภคนิยมนีเ้ ป็ นเสมือนเชื ้อโรคร้ ายค่อยๆ
ท�ำให้ ชมุ ชนเกิดความสัน่ คลอน หากเราคงปล่อยเชื ้อโรค
เหล่านี ้เข้ าสูร่ ่างกาย (ชุมชน) ของเราได้ ผู้เขียนเชื่อแน่วา่
แม้ เราจะดูแลรั กษาทรั พยากรดี เพี ยงใดย่อมมิ สามารถ
ปกป้อง หรื อประคองร่างกายเราได้ ขณะเดียวกันเรายัง
คงอยูใ่ นวนเวียนของความเสี่ยงทังด้
้ านชีวิต ความมัน่ คง
ทางอาหารและอาชีพเฉกเช่นเดิม
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สิทธิชุมชน การกระจายอ�ำนาจ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝัง
องค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นองค์กรที่ถือได้ วา่ ท�ำเรื่ อง
ท้ าทายภายใต้ สิทธิ การกระจายอ�ำนาจตามรั ฐธรรมนูญ
ให้ กลายเป็ นจริ งได้ โดยการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมกับ
เครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าวท่าศาลาซึ่งเป็ นองค์กรภาค
ประชาชน อย่างไรก็ตามเครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าว
ท่าศาลาไม่ได้ ท�ำงานแบบโดดเดี่ยว แต่ได้ ประสานงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
ประมง
อ�ำเภอท่าศาลา และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในอ�ำเภอท่าศาลาโดยมีสมาคมดับบ้ านดับเมืองท�ำหน้ าที่
เป็ นองค์กรประสานงาน จากการท�ำงานร่วมกันแบบเข้ าใจ
ในปั ญหาและบทบาทของแต่องค์กรส่งผลให้ เกิดการแก้ ไข
ปั ญหาอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจนในพื ้นที่ และน�ำมาสูก่ าร
จัดท�ำข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา เรื่ อง
“การอนุรักษ์ และ ใช้ ป ระโยชน์ ทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งอย่างยัง่ ยืน พ.ศ. 2552” ขึ ้น
ภายใต้ ศกั ยภาพที่ชมุ ชนมีอยูเ่ ดิม บวกกับต้ นทุนจากการ
ท�ำงานร่วมกันของภาคีที่หลากหลาย ท�ำให้ มลู นิธิเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนน�ำเอาปั จจัยด้ านบวกดังกล่าวมาต่อยอด
เพื่อพัฒนางานให้ เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ งในมิตอิ ื่นๆ เพิ่มเติม คือ การจัดการป่ าชายเลน
ชุมชนของต�ำบลท่าศาลา ภายใต้ การท�ำงานของโครงการ
การมี ส่วนร่ วมและบูรณาการการจัดการทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศ
พื ้นที่ป่าชายเลนในอ�ำเภอท่าศาลาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสถานีพฒ
ั นาลุม่ น� ้ำปากพนัง ประกอบด้ วยเป็ นป่ าชาย
เลนคงสภาพ 2,957 ไร่ และพื ้นที่ป่าชายเลนที่เป็ นป่ าชาย
เลนเปลี่ยนสภาพ 1,483 ไร่ มีพื ้นที่ร่วมกันทังหมด
้
4,440
ไร่ มีหมูบ่ ้ านที่มีพื ้นที่ป่าชายเลนจ�ำนวน 4 หมูบ่ ้ าน คือ
บ้ านสระบัว บ้ านหน้ าทับ บ้ านปากน� ้ำใหม่ และบ้ านแหลม
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ในอดี ต พื น้ ที่ ป่ าชายเลยดัง้ เดิ ม ในต�ำ บลท่า ศาลาได้ ถูก
บุกรุกเพื่อใช้ ในการท�ำนากุ้งแบบธรรมชาติ ปั จจุบนั พื ้นที่
ป่ าชายเลนที่มีอยู่สว่ นหนึง่ เป็ นพื ้นที่ดินเลนงอกใหม่และมี
การใช้ ประโยชน์พื ้นทีด่ งั กล่าวในการปลูกป่ าชายเลน เพื่อ
เพิ่มพื ้นที่ป่า โดยมีองค์กรต่างๆ เข้ ามาใช้ พื ้นที่เลนงอก

บริ เวณบ้ านหน้ าทับ ต�ำบลท่าศาลา ในการจัดกิจกรรม
ปลูกป่ าชายเลนและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์น� ้ำ ซึง่ เป็ น
กิจกรรมที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
พบว่าที่ผ่านมาป่ าชายเลนของต�ำบลท่าศาลายังไม่ได้ มี
การจัดการที่เป็ นรูปธรรมจริ งจากชุมชน

สาเหตุ ที่ ชุ ม ชนท่ า ศาลายั ง ไม่ มี ก ารจั ด การ
ป่าชายเลนที่เป็นรูปธรรม
1. ความซ� ้ำซ้ อนของการปลูกป่ าชายเลน : ที่ผา่ นมานัน้
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกลุม่ องค์กรต่างๆ เข้ า
มาปลูกป่ าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ การปลูกป่ า
ชายเลนเป็ นการท�ำซ� ้ำและต่อเนื่องขยายแปลงปลูก
ป่ าออกไปตามแต่สถานที่จะเอื ้ออ�ำนวย แต่ขาดการ
บริ หารจัดการอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน เพราะหน่วย
งานและกลุ่ ม องค์ ก รที่ เ ข้ ามาปลู ก นั น้ เน้ นการท� ำ
กิจกรรมปลูกป่ า แต่ไม่ได้ ให้ ความส�ำคัญกับการดูแล
และบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. ชุมชนไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการจัดการ : การท�ำกิจกรรม
หน่วยงาน บริ ษัท และกลุม่ องค์กรต่างๆ ที่เข้ ามา
ปลูกป่ าชายเลนนัน้ เป็ นการด�ำเนินการในพืน้ ที่ของ
ชุมชน มีการปั กป้ายแสดงพื ้นที่ปลูกและความเป็ น
เจ้ าของ แต่ไม่มีการเชิญชุมชนเข้ ามาร่วมกิจกรรม
ท�ำให้ ชุมชนเกิดความไม่มนั่ ใจถึงบทบาทของตนเอง
ว่า จะสามารถมี ส่ว นร่ ว มในการจัด การป่ าชายเลน
ได้ หรื อไม่ หรื อว่าป่ าชายเลนในพื ้นที่เป็ นของหน่วย
งานราชการ บริ ษัท หรื อองค์กรที่เข้ ามาปลูกเท่านัน้

3. การไม่กระจายอ�ำนาจสูท่ ้ องถิ่น : ระบบการจัดการป่ า
ชายเลนของหน่วยงานภาครัฐทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารกระจาย
อ�ำนาจความรับผิดชอบ และไม่ได้ สนับสนุนให้ ชมุ ชน
และองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่วมรับรู้
จัดการ เฝ้าระวัง อนุรกั ษ์ และติดตามประเมินผลเกีย่ วกับ
พื ้นที่ป่าชายเลนของต�ำบล
เป็ นลักษณะของการ
บริ หารจัดการที่แยกส่วนออกมาไม่ได้ บูรณาการงาน
เข้ ากับท้ องถิ่น จึงท�ำให้ ประสิทธิภาพของการบริ หาร
จัดการพื ้นทีป่ ่ าชายเลนไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ อย่างเต็มที่
4. สิทธิชมุ ชนไม่ถกู ให้ ความส�ำคัญ : รูปธรรมและผล
ส�ำเร็ จจากการใช้ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญยังไม่ได้
ถูกเผยแพร่และขยายไปสูส่ งั คมในวงกว้ าง ดังนันจึ
้ ง
ท�ำให้ คนในชุมชนหลายคนไม่เข้ าใจในสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ของตนเอง ในพื ้นที่ต�ำบลท่าศาลาก็เช่นเดียวกัน พบ
ว่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ร้ ูและเข้ าใจเฉพาะกลุม่
ท�ำให้ ชมุ ชนที่อยู่ในพื ้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่ไม่กล้ าที่
จะแสดงบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง

ป่ าชายเลนของต�ำ บลท่า ศาลาเป็ นพื น้ ที่ ง อกใหม่แ ละมี
การขยายพื ้นที่ออกไปอย่างรวดเร็ ว แต่การจัดการระบบ
นิเวศและกฎกติกาต่างๆ
ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็ น
รูปธรรม ทังด้
้ านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรใน
ป่ าชายเลนและพื ้นที่ชายฝั่ ง การก�ำหนดพื ้นที่ที่สามารถ
เข้ าใช้ ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล เป็ นต้ น ซึง่
เป็ นประเด็นที่นา่ เป็ นห่วงว่า หากไม่มีการจัดการที่มีความ
ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม จะท�ำให้ เกิดความเสียหายต่อพื ้นที่
ระบบนิเวศป่ าชายเลนที่มีแนวโน้ มเป็ นแหล่งป่ าชายเลน
ขนาดใหญ่ อี ก แหล่ง หนึ่ ง ในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชได้
ด้ วยเหตุนีท้ างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมาคม
ดับบ้ านดับเมืองจึงได้ ปรึกษาหารื อร่ วมกับองค์การบริ หาร
ส่วนต�ำบลท่าศาลา ประมงอ�ำเภอ และสถานีพฒ
ั นาลุม่ น� ้ำ
ปากพนัง เพื่อจัดตังคณะท�
้
ำงานป่ าชายเลนชุมชนต�ำบล
ท่าศาลาขึ ้น และเพื่อให้ การจัดการป่ าชายเลนชุมชนก่อให้
เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงได้ จริ ง จึงได้ มีการน�ำร่องปฏิบตั ิ
การในพื ้นที่บ้านหน้ าทับเป็ นพื ้นที่แรก ซึง่ หากปฏิบตั กิ าร
ส�ำเร็ จหรื อไม่ส�ำเร็ จจะได้ มีการปรับเปลี่ยนและน�ำไปสูก่ าร
ขยายผลทังต�
้ ำบลต่อไป
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กระบวนการจัดท�ำป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับ
การประสาน
และ
การรวบรวม ปรึกษาหารือ
และวิเคราะห์ ร่วมกับภาคี
ข้อมูล
ระดับต�ำบล
พื้นฐาน
และจัดตั้ง
คณะท�ำงาน
ระดับต�ำบล

การท�ำ
ความเข้าใจ
ระดับหมู่บ้าน
และจัดตั้ง
คณะท�ำงาน
ระดับหมู่บ้าน

การประสาน
และ
การระดม
ปรึกษาหารือ ความคิดเห็น
สร้าง
และยกร่าง
ความเข้าใจ กฎระเบียบ
ร่วมกับ
ป่าชายเลน
หน่วยงาน
ชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง

การส�ำรวจ
พื้นที่
และ
จัดท�ำ
แผนที่
สารสนเทศ
ทาง
ภูมิศาสตร์

การท�ำ
การประกาศ
ประชาคม การขยายผล ข้อบัญญัติ
ภายใต้
หมู่บ้าน
ระดับต�ำบล
ระบบนิเวศ
และรับฟัง
และ
ความคิดเห็น เดียวกัน
สื่อสาร
เพ่ิ่มเติม
อย่างต่อเนือ่ ง

หลักคิดเบื้องต้นของกระบวนการจัดการป่าชายเลนชุมชนในต�ำบลท่าศาลา
กรณีป่าชายเลนบ้านหน้าทับ
กระบวนการจัดท�ำป่ าชายเลนชุมชนมีหวั ใจส�ำคัญ
8 ขันตอน
้
ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน

กระบวนการจัด ท�ำ ป่ า ชายเลนชุม ชน
บ้านหน้าทับ
หัวใจส�ำคัญของการ
จัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านหน้าทับ
คือ “การกระจายอ�ำนาจในการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติสู ่ ภ าคี ที่ ห ลาก
หลาย” เป็นการสร้างความสมดุลใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ข้ อมูลพื ้นฐานที่ท�ำการรวบรวมเป็ นการรวบรวมทังต�
้ ำบล
เพื่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมของระบบนิ เ วศน์ ใ นพื น้ ที่ ต� ำ บล
ท่าศาลา ข้ อมูลที่ท�ำการรวบรวมได้ แก่ สภาพพื ้นที่ทวั่ ไป
ข้ อมูลระดับหมูบ่ ้ าน ข้ อมูลทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง เช่น
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ภัยธรรมชาติ
พื ้นที่ป่าชายเลน เป็ นต้ น รวมทังข้
้ อมูลหน่วยงานต่างๆ ใน
พื ้นที่ ทังหน่
้ วยงานราชการ องค์กรชุมชน องค์การบริ หาร
ส่วนต�ำบล และองค์กรพัฒนาเอกชน น�ำข้ อมูลที่ได้ มาใช้
ในการวิเคราะห์พื ้นที่ให้ เห็นถึงบทบาทและความส�ำคัญที่
เชื่อมโยงกันในระบบนิเวศน์ และส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ
จะท�ำการวิเคราะห์บทบาท ศัยกภาพ และข้ อจ�ำกัด ที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ เหล่านี ้น�ำใช้ ในการวางแผนการ
จัดการจัดการป่ าชายเลนชุมชนในต�ำบลท่าศาลา

ขั้นตอนที่ 2 การประสานและปรึกษาหารือ
ร่วมกับภาคีในระดับต�ำบลและจัดตั้งคณะท�ำงาน
ระดับต�ำบล

ป่ าชายเลนชุมชนโดยคนในชุมชน และได้ มีการจัดตังคณะ
้
กรรมการระดับชุมชนขึ ้นมาเป็ นเสมือนกองเลขานุการใน
การด�ำเนินการยกร่างกฎระเบียบป่ าชายเลนชุมชน

จากการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม คนที่ เ กี่ ย วข้ องท� ำ ให้ ค้ นพบว่ า
องค์ การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลาเป็ นองค์ กรท้ องถิ่ นที่
ให้ ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้
การท� ำงานครั ง้ นี จ้ ึงเริ่ มจากการท� ำงานร่ วมกันในระดับ
ต�ำบล และได้ ประสานให้ องค์กรภาคีในระดับต�ำบลได้ มี
โอกาสในการปรึกษาหารื อร่วมกัน ส�ำหรับองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้ องในที่นี ้ เช่น องค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา
สถานีพฒ
ั นาลุม่ น� ้ำปากพนัง ประมงอ�ำเภอท่าศาลา เครื อ
ข่า ยประมงพื น้ บ้ า นอ่า วท่า ศาลาก� ำ นัน และผู้ใ หญ่ บ้า น
ในต�ำบลท่าศาลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาคม
ดับบ้ านดับเมือง ฯลฯ เป็ นต้ น องค์กรเหล่านี ้เป็ นองค์กร
ที่อยูใ่ นพื ้นที่ มีบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และมี
ข้ อมูลพื ้นที่เกี่ยวข้ องกับป่ าชายเลน ซึง่ ความแตกต่างใน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนจะเป็ น
ปั จจัยส�ำคัญในการพัฒนาแนวทางหรื อวิถีแห่งการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการจัดการป่ าชายเลนชุมชนในต� ำบล
ท่าศาลา

ขั้นตอนที่ 4 การประสานและปรึกษาหารือ
ท�ำความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 การท�ำความเข้าใจระดับหมู่บ้าน
และจัดตั้งคณะท�ำงานระดับหมู่บ้าน
เมื่อมีการจัดสรรบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบใน
ระดับต�ำบล ที่เป็ นงานในภาคส่วนของการบริ หารระดับ
องค์กรแล้ ว การปฏิบตั กิ ารเพื่อพิสจู น์ถงึ ความเป็ นไปได้ ใน
การจัดการป่ าชายเลนชุมชนในต�ำบลท่าศาลาจึงเริ่ มขึน้
ที่บ้านหน้ าทับ เพราะเป็ นพื ้นที่ที่มีความพร้ อมทังในระดั
้
บ
ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำระดับต�ำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และสิง่ ต่อมาที่จะต้ องด�ำเนินการคือ การท�ำให้ หวั ใจของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนเกิดขึ ้น การท�ำความเข้ าใจในระดับหมูบ่ ้ านถึง
เรื่ องการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง เช่น ป่ าชาย
เลน จึงเป็ นขันตอนที
้
่จะแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมและ
ความตังใจของชุ
้
มชนในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ซึง่
บ้ านหน้ าทับก็ได้ แสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมในการจัดการ

คณะท�ำงานป่ าชายเลนชุมชนบ้ านหน้ าทับเริ่ มต้ นปฏิบตั ิ
การตามหน้ า ที่ ข องตนจากการประสานกับ หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ถึ ง แนวทางการจัด การป่ า
ชายเลนชุมชน การยกร่างกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับป่ า
ชายเลน รวมทังยกระดั
้
บความเข้ าใจของคณะท�ำงานป่ า
ชายเลนชุมชนก่อนที่ปฏิบตั กิ าร นอกจากนี ้จะท�ำให้ คณะ
ท�ำงานป่ าชายเลนชุมชนได้ เข้ าใจถึงปั จจัยเสริ มและข้ อ
จ�ำกัดที่จะมีผลต่อการด�ำเนินการในอนาคต อาจกล่าวได้
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น องค์การบริ หารส่วนต�ำบล
ท่าศาลา สถานีพฒ
ั นาลุม่ น� ้ำปากพนัง ประมงอ�ำเภอ
ท่าศาลา เครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าวท่าศาลา ก�ำนัน
และผู้ใหญ่บ้านในต�ำบลท่าศาลา สมาคมดับบ้ านดับเมือง
ฯลฯ ได้ ท�ำหน้ าที่เป็ นทังพี
้ ่เลี ้ยงและแหล่งตรวจสอบข้ อมูล
ให้ กบั ชุมชนในการเริ่ มต้ นปฏิบตั กิ าร

ขั้นตอนที่ 5 การระดมความคิดเห็นและยกร่าง
กฎระเบียบป่าชายเลนชุมชน
คณะท�ำงานป่ าชายเลนชุมชนบ้ านหน้ าทับเป็ นเสมือนกอง
เลขานุการทีร่ วบรวม และยกร่างความคิดเห็นของชุมชน
ในการก�ำหนด กฎ กติกา ในการจัดการป่ าชายเลนชุมชน
ทังการอนุ
้
รักษ์ การใช้ ประโยชน์ และการฟื น้ ฟู และใน
ขณะเดียวกันคณะท�ำงานป่ าชายเลนชุมชนบ้ านหน้ าทับ
ก็มีบทบาทอีกด้ านในการท�ำหน้ าที่เป็ นนักวิเคราะห์ และ
วางแผนในระดับนโยบายของชุมชน
เพราะยกร่างกฎ
ระเบียบป่ าชายเลนชุมชนเป็ นเสมือนธรรมนูญชุมชนในการ
ทีจ่ ะอยูใ่ ช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การยก
ร่างขึ ้นอยูก่ บั การพิจาณาในหลายด้ าน ทังด้
้ านกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่น กฏหมายประมง กฎหมายป่ าไม้ นโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล รวมเข้ ากับระบบนิเวศของ
ทรัพยากร วิถวี ฒ
ั นธรรมและประเพณีของท้ องถิน่ จึงได้ ออก
มาเป็ น (ร่าง) กติกาการจัดการป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับ
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ขั้นตอนที่ 6 การส�ำรวจพืน้ ที่
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

และจัดท�ำแผนที่

ภายใต้ (ร่าง) กติกาการจัดการป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับมีความ
จ� ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการอ้ างอิงและบันทึกข้ อมูลเบือ้ งต้ น
เพื่อให้ เห็นถึงขอบเขตการจัดการในพื ้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้ าน
หน้ าทับ ดังนั
้ นการจั
้
ดท�ำแผนที่ตามมาตรฐานย่อมเป็ นเรื่ องส�ำคัญ
ในการที่ จะช่วยให้ คนในและนอกชุมชนได้ เห็นถึงภาพรวมของ
พื ้นที่ป่าชายเลนในพื ้นที่บ้านหน้ าทับ บริ เวณที่ทกุ คนสามารถ
เข้ าไปประกอบกิจกรรมอาชีพได้ รวมทังข้
้ อมูลแผนที่สารสนเทศ
ที่จัดท�ำขึน้ จะมีประโยชน์ ส�ำหรั บการวางแผนต่อเนื่ องของบ้ าน
หน้ าทับในการอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น� ้ำ พันธุ์ป่าไม้ ชายเลน และการ
เฝ้าระวังสภาพลมฟ้าอากาศท�ำให้ สามารถเตือนภัยล่วงหน้ าและ
ป้องกันภัยธรรมชาติได้ เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 7 การท�ำประชาคมหมู่บ้านและรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
การท�ำประชาคมหมูบ่ ้ าน เป็ นการน�ำเอา (ร่าง) กติกาการจัดการ
ป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับมาท�ำการสื่อสารเพื่อขอค�ำแนะน�ำเพิ่ม
เติมจากสมาชิกในหมูบ่ ้ าน เพราะ (ร่าง) กติกาการจัดการป่ า
ชายเลนบ้ านหน้ าทับนีเ้ ป็ นธรรมนูญชุมชนที่คนในชุมชนจะต้ อง
ปฏิบตั ริ ่วมกัน และจะต้ องชี ้แจงให้ คนภายนอกเข้ าใจได้ เช่นกัน
ดังนัน้ การท�ำประชาคมจึงไม่ได้ เป็ นแค่การยกมื อเห็นชอบหรื อ
ไม่เห็นชอบ แต่เป็ นการสื่อสารระหว่างคณะท�ำงานป่ าชายเลน
ชุมชนบ้ านหน้ าทับสู่คนในชุมชนให้ ได้ ร่วมกันพิจารณานโยบาย
ของหมูบ่ ้ านที่จดั ท�ำขึ ้น และผู้รับฟั งก็จะต้ องพร้ อมที่จะให้ ความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับคณะท�ำงานป่ าชายเลน
ชุมชนบ้ านหน้ าทับให้ ได้ ปรับปรุ งจนเป็ นที่เห็นชอบร่ วมกันอย่าง
สันติบนพื ้นฐานของประชาธิปไตย

ขั้นตอนที่ 8 การขยายผลภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน
เมื่อ (ร่าง) กติกาการจัดการป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับได้ รับความเห็น
ชอบร่วมกันแล้ ว การรับรองในเชิงสัญลักษณ์จากองค์การบริ หาร
ส่วนต�ำบลท่าศาลาเป็ นอีกประเด็นที่จะต้ องด�ำเนินการ แต่อย่างไร
ก็ตามการน�ำผลที่ได้ จากบ้ านหน้ าทับ
ที่เป็ นเหมือนรูปธรรม
ตัวอย่างไปขยายผลสู่พืน้ ที่ใกล้ เคียงที่มีระบบนิเวศเดียวกันจะ
ท�ำให้ เกิดการจัดการที่ครอบคลุมและสร้ างการฟื น้ ฟูระบบนิเวศ
ทะเลและชายฝั่ งได้ อย่างกว้ างขวางขึ ้น ซึง่ การขยายผลอาจจะ
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ประสบความส�ำเร็ จหรื อไม่ประสบความส�ำเร็ จก็ได้ แต่จะได้ แสดง
ให้ เห็นถึงความพยายามของภาคีที่เกี่ยวข้ องในการจัดการระบบ
นิเวศทะเลและชายฝั่ งของต�ำบลท่าศาลาอย่างเป็ นองค์รวม

ขั้นตอนที่ 9 การประกาศเป็นข้อบัญญัติระดับต�ำบล
และสื่อสารอย่างต่อเนือ่ ง
การท�ำงานในระดับต�ำบลนัน้ เป็ นการท�ำงานในเชิงการกระจาย
อ�ำนาจ กล่าวคือ กระจายอ�ำนาจให้ ท้องถิ่นและชุมชนได้ มีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ มีการ
รับรองในรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างชัดเจน กฎกติกาการจัดการ
ป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับก็เช่นเดียวกัน จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมี
การรับรองในระดับต�ำบลโดยองค์การบริ หารส่วนต�ำบล ทังนี
้ ้เพื่อ
ให้ เห็นถึงความตังใจขององค์
้
กรท้ องถิ่นและชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังเป็
้ นการรับรองสิทธิอนั ชอบธรรมของ
ประชาชนในการออกแบบธรรมนูญชุมชนของตนที่สอดคล้ องกับ
วิถีวฒ
ั นธรรม และไม่ขดั กับกฎหมาย อีกทังเป็
้ นการสร้ างความ
ชอบธรรมในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน และสิง่ ที่จะต้ อง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การสื่อสารกติกาการจัดการป่ าชาย
เลนบ้ านหน้ าทับกับคนภายนอกชุมชน ให้ คนเหล่านี ้ได้ อยูภ่ ายใต้
ความชอบธรรมและสิทธิอนั เท่าเทียมที่ไม่สร้ างความขัดแย้ งซึง่ กัน
และกัน และกระบวนการสื่อสารนันจะต้
้ องเป็ นไปด้ วยความเข้ าใจ
ไม่ใช่เป็ นการบังคับเพื่อให้ เกิดความขัดแย้ งตามมา
ขณะนี ้การท�ำงานอยูใ่ นขันตอนที
้
่ 7 ซึง่ นับว่าก้ าวข้ ามครึ่งหนึง่ ของ
กระบวนการท�ำงานแล้ ว ซึง่ ผลจากการด�ำเนินโครงการนันแม้
้ จะ
ยังไม่ชดั เจนว่าจะประสบความส�ำเร็ จหรื อล้ มเหลว แต่ผลที่เกิด
ขึ ้น ณ เวลานี ้ คนในชุมชนตระหนัก ห่วงแหน และเข้ าใจในสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของตนเองในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติมากขึน้
ขณะที่องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐก็ได้ มีการ
ประสานงานและกระจายอ�ำนาจความรับผิดชอบตามบทบาทและ
ภารกิจที่เอื ้อประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้น
สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นผลทางบวกที่ปรากฏให้ เห็นและเป็ นสิ่งที่หลายคน
คาดหวังจะให้ เกิดขึ ้นและด�ำเนินต่อเนื่องไปเพื่อน�ำไปสูก่ ารจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
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ผู้หญิง...
ศักยภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนท�ำให้ ผ้ ูหญิ ง
เกี่ยวข้ องกับทรัพยากร วิถีชีวิตประจ�ำวันของเธอเกี่ยวข้ อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหลากหลายรู ปแบบ
แบ่งตามลักษณะวิถีชีวิตในแต่ละชุมชน ซึง่ จะมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงกับการ
อนุรักษ์ พนั ธุ์พืช การท�ำประมง การเพาะปลูก เป็ นต้ น ซึง่
การด�ำเนินชีวิตและบทบาทของผู้หญิงเกี่ยวข้ องกับการใช้
ทรัพยากรแทบทังสิ
้ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ผู้หญิงในชุมชนประมงชายฝั่ ง
เป็ นอีกกลุม่ คนหนึง่ ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง เพราะเป็ นทังผู
้ ้
ผลิต ผู้บริ โภคและผู้อนุรักษ์ ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งใน
เวลาเดียวกัน นันเป็
้ นเพราะว่าผู้หญิงตระหนักดีวา่ ความ
อุด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามสัม พัน ธ์
โดยตรงกับความมัน่ คงด้ านอาหาร
ความมัน่ คงด้ าน
รายได้
ซึง่ ทังหมดคื
้
อความมัน่ คงในวิถีชีวิตของชุมชน
ชายฝั่ งทังสิ
้ ้นด้ วยเหตุนี ้วิถีการปฏิบตั ิของผู้หญิงในชุมชน
ชายฝั่ งจึงสะท้ อนออกมาในด้ านองค์ความรู้ ในการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง เช่น การเก็บรักษาอาหาร การ
แปรรูปอาหาร การเลือกเก็บหอย การจับกุ้ง จับปู เป็ นต้ น
หากแต่สงิ่ ที่ปรากฏในชุมชนและสังคมคือ องค์ความรู้
ประสบการณ์ และบทบาทที่พวกเธอที่อยู่ ถูกมองข้ ามและ
ไม่ถกู ให้ คณ
ุ ค่า ดังนันสิ
้ ง่ ที่พบเห็นกันเสมอในอดีตและก็
เป็ นจริ งอยู่ในปั จจุบนั คือการละเลยที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ หู ญิง
เข้ มแข็ง มีสว่ นร่วมในการพัฒนา ในทางตรงกันข้ ามสิง่ ที่
เป็ นปรากฏการณ์ ของการพัฒนาคือการให้ ความส�ำคัญ
กับมิตเิ ศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเป็ นหลัก ซึง่ สิง่ เหล่า
นี ้ล้ วนท�ำให้ บทบาทของผู้หญิงถูกบดบัง ไม่ได้ ถกู เปิ ดเผย
ออกมาในภาพรวมของประเทศ ส่งผลท�ำให้ ผ้ หู ญิงขาด
โอกาสเข้ าร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ
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ที่เกิดขึ ้น ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การพัฒนาเหล่านี ้ได้
สร้ างปั ญหาโดยตรงต่อวิถีและความเป็ นอยู่ของผู้หญิ ง
อันส่งผลต่อความมัน่ คงด้ านอาหาร รายได้ และครอบครัว
โดยตรง
โครงการการมี ส่ ว นร่ ว มและบู ร ณาการการจั ด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิ เ วศ
ตระหนักถึงสถานการณ์เหล่านี ้เป็ นอย่างดี
ดังนันการ
้
ท�ำงานเสริ มศักยภาพของผู้หญิ งเพื่อน� ำไปสู่การจัดการ
ทรัพยการทะเลและชายฝั่ งอย่างมีส่วนร่ วมกับทุกภาคีจึง
เป็ นอีกหนึง่ ภาระกิจของโครงการ การด�ำเนินงานที่ผา่ นมา
ได้ มีการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงทังในด้
้ านการท�ำงาน
วิจยั อย่างมีสว่ นร่วม ภายใต้ ประเด็นเรื่ อง ความมัน่ คง
ด้ านอาหาร ซึง่ ด�ำเนินการในสี่หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านน� ้ำราบ
บ้ านมดตะนอย จังหวัดตรัง และ บ้ านสระบัว บ้ านหน้ าทับ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จากการท�ำวิจยั อย่างมีสว่ นร่วม
กับกลุม่ ผู้หญิงท�ำให้ ค้นพบว่า ผู้หญิงมีศกั ยภาพในการ
ท�ำงานข้ อมูลในชุมชนเป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากผู้หญิง
จะพูด คุย กับ คนในชุม ชนเป็ นประจ� ำ แล้ ว สามารถที่ จ ะ
แลกเปลี่ยนและท�ำให้ คนในชุมชนไม่ร้ ู สกึ เหมือนกับถูกตัง้
ค�ำถามจากคนภายนอก เพราะคนในชุมชนเดียวกันเป็ น
ผู้สอบถาม สิง่ เหล่านี ้เกิดขึ ้นได้ จริ งหากได้ มีการพูดคุยกับ
ทีมผู้หญิ งในการท� ำงานวิจัยก่อนที่จะด�ำเนินการจริ งใน
พื ้นที่
การพัฒนาศักยภาพอีกด้ านหนึง่ ที่ทางโครงการฯ
ให้
ความส�ำคัญคือ การพัฒนาด้ านจิตใจ เป็ นการดึงเอา
จิ ต สาธารณะของผู้ห ญิ ง เข้ า มาท� ำ งานร่ ว มกัน ภายใต้
เงื่อนไขและความต้ องการของผู้หญิงที่สอดคล้ องกับความ
สามารถและทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชน รวมทังเป็
้ นการลด
ปั ญหาและไม่เพิ่มภาระให้ กบั ผู้หญิงด้ วย เช่น การส่งเสริ ม
ด้ านอาชีพเสริ ม หรื อ กิจกรรมที่ผ้ หู ญิงสามารถน�ำไปใช้ ได้
จริ งกับคนในครอบครัว

ดังเช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นภาระค่าใช้ จา่ ย
ภายในครอบครัวของผู้หญิง ซึง่ พบว่า ผู้หญิงเป็ นคน
ส�ำคัญในการบริ หารจัดการ
ในขณะที่สามีหรื อคนใน
ครอบครัวจะออกทะเลเพื่อน�ำรายได้ กลับมาสู่ครอบครัว
เช่นที่ บ้ านมดตะนอย จังหวัดตรัง บ้ านหน้ าทับ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช อย่างไรก็ตามรายได้ สว่ นใหญ่มีความ
ไม่ แ น่ น อนเพราะขึ น้ อยู่กับ ทัง้ ปั จ จัย ภายในครอบครั ว
เช่น การลงทุน แรงงานในการท�ำงาน ประสบการณ์ของ
ชาวประมง และปั จจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต่าง ๆ เป็ นต้ น สิง่ เหล่านี ้ต่าง
มีผลต่อรายได้ ของครอบครัวประมงทังสิ
้ ้น แต่ในขณะ
เดียวกันรายจ่ายภายในครอบครัวก็สงู ขึ ้นตามมา ทังค่
้ า
ใช้ จา่ ยประจ�ำวัน ค่าเล่าเรี ยน ค่าอาหารลูก สิง่ เหล่านี ้ล้ วน
เป็ นรายจ่ายที่ส�ำคัญทังสิ
้ ้น
หากแต่เมื่อได้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการรายได้ ภายในครอบครั วของชาวประมงพื น้ บ้ าน
ส่วนใหญ่ ท�ำให้ ค้นพบว่า มีรายจ่ายบางอย่างที่สามารถ
ลดหรื อปรับให้ เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวได้ ดังเช่น ที่
บ้ านมดตะนอยพบว่า ค่าข้ าวสารมีราคาสูงกว่าปกติถงึ
4-5 บาท ท�ำให้ การลดรายจ่ายโดยการรวมกลุม่ กันเพื่อ
ซื อ้ ข้ าวสารจึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหาของ
สมาชิกส�ำหรับครอบครัว หรื อ การที่กลุม่ ผู้หญิงในบ้ าน
หน้ าทับมีเวลาว่างมากและต้ องการท�ำกิจกรรมร่วมกัน จึง
น�ำมาสูแ่ นวคิดการร่วมเป็ นกลุม่ เพาะเห็ด เพื่อสร้ างรายได้
เสริ มให้ กบั แต่ละครอบครัว สิง่ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นแนวทางที่
ผู้หญิงได้ ร่วมกันคิด และก�ำหนดเองด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น ทาง

โครงการฯ ท�ำหน้ าที่เป็ นเพียงผู้อ�ำนวยโอกาสให้ ผ้ หู ญิง
ได้ แลกเปลี่ยน สนับสนุนด้ านข้ อมูล ช่วยเติมก�ำลังใจและ
ความคิดให้ เกิดขึ ้นเท่านัน้
ครึ่งระยะทางของโครงการฯ
แม้ จะตอบไม่ได้ เต็มปากว่าสามารถท�ำให้ เกิดความมัน่ คง
ด้ านอาหารและอาชีพให้ กบั กลุม่ ผู้หญิงได้ แต่สงิ่ หนึง่ ที่
สามารถยืนยันและพูดได้ เต็มปากคือ ผู้หญิงตระหนักและ
เห็นถึงความส�ำคัญของตนเองในการพัฒนาตัวเองและ
ชุมชนเพิ่มขึ ้นจากความเห็นของตัวแทนกลุม่ ผู้หญิงจากทัง้
สองพื ้นที่
จ๊ ะตูน หรื อ นางสาวหร่ อหน๊ ะ ทะเลลึก อายุ 30 ปี
ชาวบ้ านมดตะนอย อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรั งบอก
ว่ า “รู้ สึกดีใจทีไ่ ด้ ร่วมกลุ่มกันท�ำงาน แม้ ทผี่ ่ านมาจะ
มีปัญหาบ้ าง แต่ เราก็ไม่ ท้อ เพราะอยากจะพิสูจน์ ให้
เห็นว่ าผู้ หญิงเมื่อร่ วมกั นแล้ วจะเป็ นพลั งส�ำคั ญใน
การจัดการครอบครั วและทรั พยากรได้ ”
ก๊ ะมะ หรื อ นางร่ มหล๊ ะ หาญกล้ าอายุ 39 ปี “เมื่อก่ อน
บ้ านหน้ าทับเราก็มีการรวมตัวกันของผู้หญิง แต่ มี
หน่ วยงานราชการมาตั้งให้ ไม่ ได้ ท�ำกิจกรรมต่ อเนื่อง
การรวมตัวครั้ งนี้ตนก็คาดหวังว่ าจะได้ ทำ� งานร่ วนกัน
ต่ อเนื่อง และทีส่ �ำคัญจะได้ มีโอกาสท�ำงานจัดการ
ทรั พยากรในชุมชนด้ วย
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ การ
จั ดการป่ าชายเลนที่ถือเป็ นทรั พยากรที่ส�ำคั ญของ
หมู่บ้าน เพราะโดยส่ วนตัวแล้ วสามีกเ็ ป็ นชาวประมง
อยู่ ซึง่ ทีผ่ ่ านมาเราก็ต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรม
ของทรั พยากร ท�ำให้ การท�ำงานตรงนี้ส่งผลทีด่ ที ้งั ต่ อ
ตนเองและครอบครั วในเวลาเดียวกัน”
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รายงานจากพื้นที่...

ตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาศึกษาดูงาน
สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
การศึกษาดูงานตัวแทนชุมชนประมงพืน้ บ้ าน
บริเวณอ่ าวท่ าศาลา เรื่ องสิทธิชุมชนกับการจัดการ
ทรั พยากรชายฝั่ ง ในวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการการมี ส่ ว นร่ ว มและบู ร ณาการการจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศ มีเป้า
หมาย คือ การหยิบเอาประเด็นของทรัพยากรชายฝั่ งที่
ก� ำ ลัง ลดลงและชุม ชนชายฝั่ ง ที่ ถูก คุก คามจากสาเหตุ
ต่างๆ มาน�ำเสนอภายใต้ แนวคิดฐานระบบนิเวศที่บรู ณา
การเข้ ากับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ ง ตลอดจนส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมอย่างมีความหมายจากภาคีที่หลากหลาย
การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมทังการเชื
้
่อม
ช่ อ งว่า งการตัด สิ น ใจทางนโยบายระหว่า งท้ อ งถิ่ น และ
ระดับชาติที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกฎหมายในการจัดการระบบ
นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังการเตรี
้
ยมความ
พร้ อมในการรับมือกับภัยพิบตั ิ
ระบบนิเวศป่ าชายเลน ในบริ เวณอ�ำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นระบบนิเวศที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อ
วิถีการด�ำรงชีวิตของทัง้ ชาวประมงพืน้ บ้ านและชุมชนที่
อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง ปั จจุบนั การจัดการป่ าชายเลนใน
พืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นการจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐเพียง
ฝ่ ายเดียว เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของการจัดการทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ ง จึง ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการ
พัฒนาและการวางแผนการจัดการ ไปสูก่ ารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
ชุมชน ในรูปแบบที่ก้าวไปพร้ อมๆ กัน ดังนันจึ
้ งเกิดเป็ น
แนวคิดการจัดการป่ าชายเลนชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมใน
ต�ำบลท่าศาลาขึ ้น
การศึกษาดูงานครัง้ นี ้เป็ นกิจกรรมหนึง่ ของโครงการฯ ที่
จัดขึ ้น เพื่อขยายมุมมองของแกนน�ำชุมชนท้ องถิ่น และ
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกับ การจัด การป่ าชายเลนชุม ชนและ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริ ง
เรื่ องการ
จัด การทรั พ ยากรชายฝั่ ง โดยชุม ชนเป็ นฐานที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการมีสว่ นร่วม
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นายสุธรรม โต๊ ะหมาด อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้านหน้ าทับ หมู่
ที่ 7 และคณะท�ำงานป่ าชายเลนบ้ านหน้ าทับ กล่าวถึง
สิง่ ที่ตนเองได้ รับจากการศึกษาดูงานครัง้ นี ้ว่า “ได้เห็นถึง
แนวทางการจัดการป่ าชายเลนของบ้านป่ าคลอก ทีเ่ ริ่ ม
จากปั ญหานายทุนการบุกรุกพืน้ ที ป่ ่ าชายเลนท�ำให้ชมุ ชน
รวมตัวกัน ในขณะทีบ่ า้ นหน้าทับของเรานัน้ ยังไม่ได้มี
ปั ญหาการบุกรุกจากนายทุน นับว่าเป็ นสิ่ งทีด่ ีทีเ่ ราจะร่ วม
กันป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหาเหมื อนที ่บ้านป่ าคลอกเคยได้
เจอมาก่อน และขณะเดียวกันการได้แลกเปลีย่ นเรื ่องกฏ
ระเบี ยบ และกติ กาทีช่ มุ ชนบ้านป่ าคลอกได้ร่วมกันยกร่ าง
ขึ้น รวมทัง้ ระบบและวิ ธีการท�ำงานของทีนี้ เป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ น
ประโยชน์กบั ตนเองเช่นกัน เพราะจะได้น�ำไปใช้ส�ำหรับ
การยกร่ างกฎระเบี ยบป่ าชุมชนบ้านหน้าทับต่อไป”
นายเราะหมาน ปริ งทอง อายุ 47 ปี สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา หมูท่ ี่ 5 ได้ กล่าวถึงผลที่ได้
รับจากการศึกษาดูงานครัง้ นี ้ว่า “ ตนเองในฐานะทีเ่ ป็ น
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าศาลา รู้สึกดีใจ
มากทีไ่ ด้มาแลกเปลีย่ นกับพีน่ อ้ งในพืน้ ทีภ่ ูเก็ต โดยเฉพาะ
ทีบ่ า้ นกูกูท้ ีม่ ี ปัญหาเรื ่องการบุกรุกพืน้ ทีป่ ่ าชายเลน ซึ่ง
ลักษณะปั ญหาดังกล่าวนีเ้ กิ ดขึ้นแล้วในพืน้ ทีห่ มู่ที่ 5 บ้าน
ของตน แต่เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะของหมู่บา้ นและขณะนี ้
เป็ นกรณี ความกันอยู่ ตนก็ได้รบั มอบหมายจาก อบต.
ท่าศาลา ให้ท�ำหน้าทีต่ ิ ดตามเรื ่องนีอ้ ยู่ การมาดูงานครัง้

นี ้นอกจากจะได้แนวทางการด� ำเนิ นงานเพื อ่ แก้ไขปั ญหา
และป้ องกันปั ญหาในพืน้ ทีข่ องตนเองแล้ว ยังเป็ นการ
สร้ า งกระบวนการคิ ด และสร้ า งมิ ต รที ่ดี ร ะหว่ า งตนและ
สมาชิ กท่านอืน่ รวมทัง้ พีน่ อ้ งบ้านกูกูท้ ีม่ าร่ วมแลกเปลีย่ น
ในครัง้ นีด้ ว้ ย”
นางวนิดา ใบแต้ อายุ 49 ปี เครื อข่ายประมงพื ้นบ้ านอ่าว
ท่าศาลาและชาวบ้ านในถุ้ง หมูท่ ี่ 5 ได้ บอกเล่าถึงการ
ศึกษาดูงานครัง้ นี ้ว่า “การดูงานครัง้ นีม้ ี ประโยชน์มาก
เพราะจะได้น�ำไปเป็ นตัวอย่างส� ำหรับการท� ำงานในพื น้ ที ่
ของตน แต่จะสามารถด�ำเนิ นการได้มากน้อยเพียงใดนัน้
ก็ไม่สามารถบอกได้ เพราะว่าแต่ละพืน้ ทีก่ ็มีปัญหาทีแ่ ตก
ต่างกัน คนแตกต่างกัน แต่อย่างน้อยก็ท�ำให้รู้ว่าผูห้ ญิ ง
นัน้ มี บทบาทส� ำคัญในการเป็ นส่วนหนึ่ งของการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง”
นายนเรศ เกตุแก้ว อายุ 27 ปี ตัวแทนกลุ่มเยาวชนของ
เครื อข่ายประมงพืน้ บ้านอ่าวท่าศาลา ได้บอกเล่าถึความ
รู้สึกของการศึกษาดูงานครัง้ นีว้ ่า “ รู้สึกดีใจทีไ่ ด้เดิ นทาง
มาดูงานทีภ่ ูเก็ต และได้เรี ยนรู้เกี ย่ วกับสิ ทธิ ของชุมชนใน
การพิ ทกั ษ์ รกั ษาทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ได้เห็นถึง
ความตัง้ ใจของคนในการทีร่ ักษาพืน้ ทีข่ องตนเองทัง้ ทีบ่ า้ น
ป่ าคลอกและบ้านกูกู้ และสัญญาว่าจะน�ำกลับไปเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ ในต�ำบลท่าศาลาต่อไป”

25

ภาคีความร่วมมือ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดตรัง เป็ นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
และชายฝั่ งที่มีความส�ำคัญ ทังระบบนิ
้
เวศที่มีความหลาก
หลายที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เช่น แนว
ปะการัง ป่ าชายเลน และแหล่งหญ้ าทะเล เป็ นต้ น ซึง่ มี
ความส�ำคัญมากต่อระบบนิ เวศและมี ความส�ำคัญและ
เกี่ยวเนื่องต่อมนุษย์จ�ำนวนมาก ในแง่ของการเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรประเภทต่างๆ ความส�ำคัญต่อความมัน่ คงทาง
อาหารของชุมชนชายฝั่ งและชุมชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง
นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ทะเลตรังมี
ความส� ำ คัญ ในด้ า นการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สวยงามและมีความส�ำคัญ เช่น หาดทรายและแนว
ปะการังที่มีความสวยงาม เกาะต่างๆ เป็ นต้ น ท�ำให้ ราย
ได้ จากการท่องเที่ยวเป็ นเศรษฐกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของ
จังหวัดตรัง
จากความหลากหลายและความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรทางทะเลนี่เองที่ท�ำให้ ทะเลตรังเป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ทะเลที่มีความส�ำคัญหลายชนิด เช่น เต่า
ทะเล โลมา และพะยูน โดยในบริ เวณทะเลตรังเป็ นบริ เวณ
ที่ฝงู พะยูนฝูงใหญ่ที่สดุ ของประเทศอาศัยอยู่ ท�ำให้ พะยูน
กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย
ปั ญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลในช่วงไม่กี่
ปี ที่ผา่ นมาทังที
้ ่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติเองและจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การ
ลักลอบท�ำประมงผิดกฎหมาย ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากต่อท้ องทะเลตรัง
จากความเดือนร้ อนที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
กลายเป็ นแรง
ผลัก ดัน ที่ ท� ำ ให้ ก ลุ่ม ชาวประมงพื น้ บ้ า นและหน่ ว ยงาน
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ต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดการทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง เกิ ด การรวมกลุ่ม กัน ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการพัฒ นา
กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งในพื ้นที่จงั หวัดตรัง
จากการสนับสนุนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การ
ศึ ก ษาดัง กล่ า วได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อมูล ชุ ม ชน
ประมง สภาวะและสถานภาพการประมง รวมถึงการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งในรู ปแบบ
ต่างๆ โดยมีพื ้นที่ศกึ ษาจ�ำนวน 12 หมูบ่ ้ าน เริ่ มตังแต่
้
บริ เวณบ้ านฉางหลาง ต�ำบลไม้ ฝาด อ�ำเภอสิเกา จนถึง
บ้ านพระม่วง ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอกันตัง ผลจากการ
ศึกษาข้ อมูลและการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่าง
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ชุมชนประมง และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ มี
การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งและชุมชน
ประมง บนพื ้นฐานของความพร้ อมและความเหมาะสม
ของพื ้นที่ การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
ร่วมมือ ก่อให้ เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ งขึ ้นในบริ เวณพื ้นที่ 4 ชุมชน ได้ แก่ชมุ ชนบ้ านฉาง
หลาง ต�ำบลไม้ ฝาด อ�ำเภอสิเกา, ชุมชนบ้ านเกาะมุกด์
ต�ำบลเกาะลิบง, ชุมชนบ้ านน� ้ำราบ และชุมชนบ้ านควนตุ้ง
กู ต�ำบลบางสัก อ�ำเภอกันตัง จนในที่สดุ จึงมีการจัดตังเขต
้
อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น� ้ำวัยอ่อนสี่หมูบ่ ้ าน จังหวัดตรัง ที่เรี ยก
ว่า “เขตเลเสบ้ าน” ในปี 2550
หลังจากความร่วมมือในเรื่ องดังกล่าวเป็ นต้ นมา ท�ำให้ การ
จัดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งในบริ เวณจังหวัด
ตรั ง เกิ ด การท� ำ งานที่ เ ป็ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามมาอีกมากมายที่ท�ำให้ เกิดการ
ท�ำงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกัน เกิดการสร้ าง
เครื อข่าย และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างชุมชนประมง
ชายฝั่ ง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานทังจากภาครั
้
ฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการพัฒนากลไกการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอย่างมีประสิทธิภาพ

การท�ำงานที่เอื้อกัน

สร้างความตระหนัก: ภาระกิจส�ำคัญอันต่อไป

ปั จจุบนั การด�ำเนินการในพื ้นที่ดงั กล่าว ได้ มีการยกระดับ
และขยายขอบเขตการจัด การทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง ให้ มี ค วามคลอบคลุม มากยิ่ ง ขึน้ เป็ นการจัด การ
ทรัพยากรโดยใช้ สตั ว์ทะเลที่มีความส�ำคัญในพื ้นที่ คือ
เต่าทะเล โลมา และพะยูน เป็ นแกนหลักในการวางแผน
การจัดการ ในระดับพื ้นที่โดยใช้ ฐานของระบบนิเวศที่สตั ว์
ชนิดดังกล่าวอาศัยอยูเ่ ป็ นพื ้นที่หลักในการด�ำเนินงาน

จากการหนุนเสริ มและการท�ำงานร่ วมกันในพื ้นที่ระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ท�ำให้ เกิดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านการจัดการ ดูแลรักษา ฟื น้ ฟู
อนุรักษ์ ทรัพยากรที่มีความส�ำคัญตามมา โครงการการ
มีส่วนร่ วมและบูรณาการการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งบนฐานระบบนิเวศ ที่ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และองค์กรภาคีที่ร่วมด�ำเนินการได้
หนุนเสริ มกระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการเปลี่ยนแปลง
ต่อชุมชนประมงในพื ้นที่เป้าหมาย ผ่านการท�ำงานโดยตรง
ในหมูบ่ ้ าน ทังการศึ
้
กษาชุมชน การเรี ยนรู้ศกั ยภาพและข้ อ
จ�ำกัดของพื ้นที่ชมุ ชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหา
แนวทางการท�ำงานที่เหมาะสมในการด�ำเนินงานต่างๆที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ร่วมกันและให้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ

จากการร่ ว มมื อ กัน และปรึ ก ษาหารื อ ในการด� ำ เนิ น การ
ระหว่างชุมชน องค์การปกครองส่วนต�ำบล หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง องค์กรพัฒนาเอกชนและสถาบันการ
ศึกษา รวมถึงนโยบายที่เอื ้อในเรื่ องการจัดการรักษาสิง่
แวดล้ อมทางทะเลและการอนุรักษ์ สัตว์ ทะเลหายากใน
การยกระดับงานสู่การจัดท�ำบันทึกความร่ วมมือในการ
ก�ำหนดพื ้นที่อนุรักษ์ การคุ้มครองหญ้ าทะเล การอนุรักษ์
พะยูน และการบริ หารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน
ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่เกิดขึ ้นระหว่างกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง องค์การบริ หารส่วนต�ำบล
นาเกลือ องค์การบริ หารส่วนต�ำบลเกาะลิบง องค์การ
บริ หารส่วนต�ำบลบางสัก ชุดปฏิบตั ิการเฉพาะกิจราษฎร
อาสาป้ องกัน และปราบปรามการกระท� ำ ความผิ ด ทาง
ทะเล อุทยานแหล่งชาติเจ้ าไหม เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า และ
มูลนิธิอนั ดามัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ ท่าเทียบ
เรื อบ้ านหาดยาว โดยมีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดตรังร่วมลงนาม

กระบวนการท�ำงานให้ ความส�ำคัญและการสร้ างความ
ตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่
มีอยู่ รวมทังการจั
้
ดกิจกรรมร่วมสร้ างการเรี ยนรู้ การ
พัฒนาศักยภาพ
กระบวนการปรึกษาหารื อที่ท�ำให้
เกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คัญ
ในการสร้ างและหาข้ อ ตกลงในเป้ าหมายงานที่ เ ห็ น
ร่วมกัน จากการด�ำเนินการที่ผา่ นมาเห็นได้ วา่ การให้
ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน การให้ ความ
ส�ำคัญในการพัฒนางานเข้ าสู่องค์การบริ หารส่วนท้ อง
ถิ่น และประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
น�ำไปสูก่ ารลดความขัดแย้ ง
ผลที่เกิดขึ ้นตามมาคือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมได้ ถกู แก้ ไข จัดการ
ท�ำให้ เกิดการฟื น้ ฟูมีสภาพที่ดีขึ ้น และท�ำให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ
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เหตุผลข้ างต้ นเป็ นเพียงเศษเสีย้ วหนึ่งของความคิดเห็น
และเหตุผลที่ท�ำให้ หลายคน หลายหน่วยงาน หลาย
สถาบัน และหลายองค์กร ต้ องระดมการบริ หารจัดการ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ และอื่นๆ เพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมปลูกป่ าชายเลนให้ แล้ วเสร็ จตามเป้าประสงค์

ปลูกป่าในใจเรา
ป่ าชายเลนโดยทัว่ ไปมักพบบริ เวณชายฝั่ งทะเลที่มีสภาพ
เป็ นดินเลน
และมักมีสภาพของน� ้ำทะเลท่วมถึงอย่าง
สม�่ำเสมอ อาจไม่บอ่ ยครัง้ ที่ผ้ คู นหลายกลุม่ ได้ มีโอกาส
เดินย�่ำลงไปในป่ าชายเลน แต่เชื่อได้ วา่ เมื่อเท้ าผู้คนเหล่า
นันได้
้ ย�่ำเหยียบเตะพื ้นเลนที่ยากล�ำบากกับการฝื นฝ่ าเท้ า
ให้ ก้าวต่อนันๆ
้ เราๆ ต่างสัมผัสอายหอมถึงกลิน่ ดินเลน
เหลวที่อนุ่ ฝ่ าเท้ าย�่ำกดผ่าน และอิ่มสุขกับธรรมชาติที่คง
ยืนด้ วยตัวเอง
วันนีเ้ ราไม่ได้ พูดถึงเรื่ องการเดินป่ าชายเลนตามอารมณ์
ของคนแสวงหาธรรมชาติ ต ามใจฉั น .....แต่ สิ่ ง ที่ เ รา
ต้ องการบอกต่อ สื่อสาร และแลกเปลี่ยน ในเรื่ องของ
“การปลูกป่ าชายเลน”

หลายคนอาจได้ ยินการประชาสัมพันธ์ สาธารณะว่าด้ วย
การปลูกป่ าชายเลน และรวมถึงคนที่เคยร่วมกิจกรรม
ปลูกป่ าชายเลนกันมาบ้ าง .....เราเคยตังค�
้ ำถามกับตัวเอง
หรื อไม่วา่ “เรามาปลูกป่ าชายเลนท�ำไม..? “ ค�ำตอบ...!
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ถวายในหลวงกับราชิ นี ...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ปกปั กษ์ รกั ษาแผ่นดิ น...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ เป็ นก�ำแพงธรรมชาติ ...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ ทรัพยากร
ชายฝั่ ง...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ สร้างแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์น�้ำวัย
อ่อน...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ การอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะ
เลีย้ งกุง้ ทะเล...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ เพิ่ มพืน้ ทีส่ ีเขี ยว...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ช่วยเพิ่ มพืน้ ทีป่ ่ าและฟื ้ นฟูสภาพป่ า
ให้สมบูรณ์ ขึ้น...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ เพิ่ มปริ มาณออกซิ เจนให้กบั โลก...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ สังคมและเพือ่ โลกของเรา...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน...”
“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ป้ องกันและบรรเทาภัยพิ บตั ิ ทาง
ธรรมชาติ ...”

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ ้น อาจสะท้ อนในเชิงรูปธรรม เชิงกาย
ภาย และเชิงวิทยาศาสตร์ ซึง่ ทังมวลอาจตอบสนอง
้
และสามารถอธิบายต่อหลักการและเหตุผลข้ างต้ นได้ เป็ น
อย่างดี อาทิ ปริ มาณพื ้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณ
ออกซิเจนที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณธาตุอาหารที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณ
สัตว์น� ้ำและพันธุ์พืชที่เพิ่มขึ ้น ชนิดและความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์ที่เพิ่มขึ ้น เป็ นต้ น
ขณะเดียวกัน ข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏในเชิงสาธารณะ มิตคิ ดิ
ที่ส�ำคัญของการปลูกป่ าชายเลนซึ่งกลุ่มบุคคล-สถาบัน
ดังกล่าว ได้ พยายามที่จะแทรกซึมลงไปในกิจกรรมการ
ปลูกป่ าชายเลน คือ “การปลูกจิ ตส�ำนึก” ให้ กบั ผู้คนที่
ร่วมกิจกรรม ไม่เป็ นที่ประจักษ์ ภาพสะท้ อนที่สามารถ
อ่านได้ ซ� ้ำๆๆ พบว่าความส�ำคัญนันๆ
้ ถูกหักลบกลบไปกับ
เหตุผลเชิงโครงการ เหตุผลเชิงนโยบาย และเหตุผลเชิง
โครงสร้ างสถาบัน ที่หลายภาคส่วนมักจะให้ ความส�ำคัญ
มากเป็ นอันดับแรก
ท�ำไมถึงเป็ นเช่นนัน้ นันเป็
้ นเพราะว่าบุคคล-สถาบันเหล่า
นี ้ ให้ ความส�ำคัญกับ ตัวชี ้วัดด้ านปริ มาณและรูปธรรมเชิง
ประจักษ์ เพื่อสนองตอบเป้าประสงค์ของตนเอง

บทความชิ ้นนี ้ไม่ได้ ต้องการที่จะเรี ยกร้ องให้ ทกุ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งหันมา
ค้ นหาตัวชี ้วัดเพื่อใช้ วดั “การปลูกจิ ตส�ำนึก” ในการปลูก
ป่ าชายเลน แต่ต้องการที่จะแนะน�ำวิธี “ปลูกจิ ตส�ำนึก”
ให้ กบั คนที่ต้องการปลูกป่ าชายเลนหรื อสนใจท�ำกิจกรรม
ปลูกป่ าชายเลนในครัง้ ต่อไปหรื อในอนาคตอันใกล้ วา่
.....ทุก ครั ง้ ที่ ท่ า นได้ ย�่ ำ เท้ า ลงไปในดิ น เลนที่ เ หลวและ
เฉอะแฉะว่า “วันนี ้ ..ท่านได้เข้ามาปลูกป่ าชายเลน และ
ได้เป็ นส่วนหนึ่งที ท่ � ำให้ป่าชายเลนงอกงามตามธรรมชาติ
ณ เวลา ทีธ่ รรมชาติ พึ่งเอือ้ อาทรต่อกัน”
เช่นนันการก�
้
ำหนดมาตรวัตรเป็ นตัวเลขเชิงสถิติ
หรื อ
สูตรเคมีในทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักการทางวิชาการ ณ
สิ ้นสุดเวลาที่ทา่ นก�ำหนด ย่อมมิอาจเกิดขึ ้นได้ จริ ง
แต่สิ่งที่ เป็ นจริ งและชั่งมาตรวัตรจากมื อสองของท่านที่
สามารถ คือจิตส�ำนึกรักในคุณค่าของธรรมชาติที่สร้ าง
ตัวตน และท่านได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการปกป้อง ฟื น้ ฟู และ
อนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่ ง

“ปลูกป่าในใจ”
.....โดยไม่ต้องการผลตอบแทน......ยั่งยืนตลอดไป

ในขณะที่ “การปลูกจิตส�ำนึก” นั้นยากยิ่งนักที่จะ
จัดหาเครื่องมือชิ้นไหนหรือวิธีการใดมาชี้วัดได้
และไม่สามารถหยุด...! เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ณ
วันนั้น...การปลูกฝังควรมีความสม�่ำเสมอและ
ต่อเนือ่ ง....นาน เท่าทีส่ ามารถ

“ปลูกป่ าชายเลน เพือ่ ลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ...”
ฯลฯ
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“การรวมตัวครั้งนี้ตนก็คาดหวังว่าจะได้ท�ำงานร่วมกัน
ต่อเนื่อง และที่ส�ำ คัญ จะได้ มี โอกาสท�ำ งานจัดการ
ทรัพยากรในชุม ชนด้ วย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การ
จัด การป่ า ชายเลนที่ถื อ เป็ น ทรัพ ยากรที่ส�ำ คัญ ของ
หมู่บ้าน เพราะโดยส่วนตัวแล้วสามีก็เป็นชาวประมง
อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร ท�ำให้การท�ำงานตรงนี้ส่งผลทีด่ ีทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัวในเวลาเดียวกัน”
นางร่มหล๊ะ หาญกล้า พูดถึงการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิง
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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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