
ปกหน้า





ชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานระบบนิเวศ



4  ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ

ชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานระบบนิเวศ
 

เขียน/เรียบเรียง
เกศินี  แกว่นเจริญ และคณะ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
วราภรณ์  เกตุจินดา

บรรณาธิการบริหาร
เรวดี  ประเสริฐเจริฐสุข

พิมพ์ครั้งที่ 1 
มกราคม  2555

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

สนับสนุนการจัดพิมพ์

 



 ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ  5

คำ�นำ�

“ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ” เป็นหนังสือที่ 
รวบรวมข้อมูลทรัพยากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
สถานการณ์การจัดการทรัพยากรทะแลและชายฝั่งใน
ประเทศไทย นำามาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายและกฎหมาย 
และนำาเสนอถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิงบูรณาการบนฐานระบบนิเวศ 

เน้ือหาของหนังสือประกอบไปด้วย สาระสำาคัญของการกระจาย 
อำานาจ ความสำาคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบกระจายอำานาจ รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจาย 
อำานาจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และสถานการณ์การจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง จากนั้นจึงนำาเสนอแนวคิดการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งเชิงบูรณาการบนฐานระบบนิเวศ

การนำาเสนอเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีจะออกมาในลักษณะของ
หนังสือเชิงวิชาการ ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าควบคู่
กับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ คณะ
ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสามารถใช้เป็น
แนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจได้ไม่มาก
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ความหมายของการกระจายอ�านาจ�

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง “การกระจายอำานาจ” 
(Decentralization) เป็นสิง่จำาเป็นเพราะแนวคดิและความหมาย
ของการกระจายอำานาจน้ันเหมือนเป็นคำาที่รับรู ้และเข้าใจ
ความหมายตรงกัน หากแต่แท้จริงแล้วเมื่อได้มีการรวบรวม
และศึกษาจะพบว่า การกระจายอำานาจ เป็นคำาท่ีมีหลาย
บริบท ทั้งบริบทด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
การศึกษา การบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำาหรับในที่นี้จะให้ความ
สำาคัญกับบริบทของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

การกระจายอำานาจ  หมายถงึ  การถ่ายโอนอำานาจการตัดสนิใจ  
อำานาจหน้าที่  ทรัพยากร และภารกิจรับผิดชอบ จากภาครัฐ
ส่วนกลางไปยังองค์กรอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐส่วน
ภูมิภาค องค์กรอิสระ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน 

กระจายอ�านาจเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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และภาคประชาชน ให้ได้ดำาเนินการหรือร่วมดำาเนินการ การ
ถ่ายโอนดังกล่าว อาจจะมีลักษณะเป็นการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกจิ ซึง่เป็นการแบ่งภารกจิให้แก่องค์กรทีไ่ด้รบัการกระจาย 
อำานาจดำาเนินการ หรือ การถ่ายโอนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
เป็นการแบ่งหน่วยงานย่อยในการดำาเนินการ จุดมุ่งหมายของ
การกระจายอำานาจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น ได้มีอำานาจในการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพ่ึงตนเองและการปกครองตนเองที่สอดคล้อง
กับหลักประชาธิปไตย

กระจายอำ านาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมให้ประชาชน ชมุชนและท้องถิน่ หมายถงึ การถ่ายโอน
อำานาจ การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความ
เข้มแข็ง การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทและความ 
รับผิดชอบในหน้าที่ให้กับประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
ดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพิทักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน 
นำ้า ป่า ทะเล) ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและไม่สร้าง
มลพิษให้ชีวิตและระบบนิเวศ และถ่ายทอดยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เพื่อ
เชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับการผลิตของ
ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างจิตสำานึกทาง
สังคม สร้างมูลค่าด้านจิตใจ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันเพื่อเป็นรากฐานของความมั่นคงด้านอาหาร การดำารง
ชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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ความส�าคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบกระจายอ�านาจ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุดของระบบนิเวศ 
ขณะเดียวกันบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ
เวลาทีผ่่านมาคงปฏเิสธไม่ได้ว่า ได้มกีารนำาทรพัยากรธรรมชาติ 
อันได้แก่ ดิน นำ้า ป่า ทะเล มาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญในการ
ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลาย
ด้าน เช่น อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลังงาน อาหาร ฯลฯ 
โดยการดำาเนินการดังกล่าวขาดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าว
ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเกิดการขยายตัว 
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จำากัด 
ทำาให้ทรัพยากรที่ เคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์ร ่อยหรอและ
เสื่อมโทรมลง มีผลต่อความมั่นคงด้านอาชีพ อาหาร และ
เศรษฐกิจของคนเล็กคนน้อยที่อาศัยฐานทรัพยากรเหล่าน้ัน
เพื่อเป็นแหล่งอาชีพสำาหรับทำามาหากิน ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปรากฏให้เห็น
ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ อนัเป็นผลมาจากการแย่งชงิทรพัยากร 
ธรรมชาติ ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและ
ชุมชนโดยปราศจากการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมจะนำามาซึ่ง
ปัญหาทางมลพิษต่างๆ และทำาให้เกิดผลกระทบต่อความเป็น
อยู่ของประชาชนเอง

อย่างไรกต็าม ปัญหาทีส่ะสมและความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ในสงัคม
อนัเนือ่งมาจากการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ที่ไม่เป็นธรรมได้ก่อให้เกิดโอกาสในวิกฤติ ภาคประชาชนได้
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หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายของประเทศ จนในที่สุดได้นำา
มาสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 
พ.ศ. 2540  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำาหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
เนื่องจากมีเจตนารมย์และสาระสำาคัญโดยรวมในการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมเสรีภาพและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยส่งเสริมให้มี
การปฏริปูการเมอืงไปสูก่ารเมอืงภาคประชาชนมากขึน้ มกีาร 
กระจายอำานาจไปสู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อำานาจของรัฐ  เพื่อเน้นอำานาจ
ของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น อันจะนำาไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชน และเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการให้กับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและได้รับความเป็นธรรมในการได้
รับการศึกษา บริการสาธารณะ ข้อมูลข่าวสาร การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกระจาย
รายได้ และมีส่วนสำาคัญยิ่งในการปรับปรุงกฎหมายและจัดทำา
กฎหมายประกอบให้มคีวามสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู หลกัการ
ทั้งหมดยังคงปรากฏอย่างต ่อเนื่องในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 หากแต่มีการปรับปรุง 
หลักการในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สามารถนำาไปสู่แนวทางท่ี
ปฏิบัติการได้จริงมากขึ้น

สำาหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการกระจายอำานาจสู่ภาคประชาชนที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.  2550 
มีหลายประการ ตั้งแต่การรับรองสิทธิของประชาชน และ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ การดูแลรักษา และการใช้
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ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็น
หน้าที่ และแนวนโยบายของรัฐในอันที่จะต้องจัดการให้ส่วน
ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้ันได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยรบัรองสทิธใินการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารสาธารณะ สทิธกิาร
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ละเลยการปฏิบัติ
หน ้าที่ ในการให ้การคุ ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับรองสิทธิของภาคประชาชนในการร่วม
จัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดย
ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำาคัญต่อการ
ดำาเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม 
และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ มีการกระจายการพัฒนา 
การกระจายรายได้ การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง
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การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน� ใน
หลักการแล้วเป็นวิธีหรือมาตรการท่ีดีท่ีจะให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสปกครองกันเอง�
รวมทั้งเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่พิทักษ์� ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ�
แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องน�ากฎระเบียบและ
ข้อบงัคับด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
มาใช้� กลับมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน� ไม่รู้ถึง
บทบาทและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิด
ชอบทีแ่ท้จรงิ� ท�าให้การส่งเสรมิและรกัษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นเป็นไป
เพียงเพ่ือต้องท�าให้เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ
ท้องถิ่น� แต่ไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อแท้ของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติของ
การกระจายอ�านาจทีจ่ะต้องท�าให้ทกุคนในท้องถ่ิน 
ได้มีส่วนร่วมกันจัดการ� ขณะเดียวกันก็มีผู้น�า
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมมาใช้ส�าหรับแสวงหาผลประโยชน์
เฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่ม� หากปล่อยให้ด�ารงอยู่
เช่นนี้ต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาระดับ
ท ้องถิ่นและส ่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน 
ภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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รัฐธรรมนูญกับการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม การกระจายอำานาจสูภ่าคประชาชน และสทิธชิมุชน
ได้ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.  2550 
ในหลายมาตรา ดังต่อไปนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความ
คุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

หลักการของมาตรา 56 การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำาเป็น และเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น 
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
และไม่ได้จำากัดเพียงผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้ว จะเกิดความเสียหายต่อ
ประเทศชาติหรือความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตย
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2. การได้รบัข้อมลู ค�าชีแ้จง และเหตุผลจากหน่วยงาน
ของรัฐ
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผล
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบการ พิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำาหนดเขต
การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสำาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ

หลักการของมาตรา 57 การให้สิทธิ แก่บุคคลหรือ
ชุมชนท้องถิ่นที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือ
กจิกรรมใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อคณุภาพของสิง่แวดล้อม 
การดำารงชีวิต สุขภาพ สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ
ท้วงติงการอนุญาตให้จัดทำาโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจมีผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
โดยมีข้อแตกต่างจากมาตรา 56 ในประเด็นที่ว่า สิทธิ
ตามมาตรานี้เป็นสิทธิเฉพาะของผู้มีส่วนได้เสียหรือของ
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
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3.การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื ้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวม
ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักการของมาตรา 66   เป็นการยอมรับบทบาทของ
ชุมชนท้องถิ่น ศักยภาพ ความเข้มแข็ง และภูมิปัญญา
ของประชาชนในชมุชน ในการมสีทิธแิละอำานาจร่วมกบัรฐั 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจาก
เดิมที่ได้กำาหนดให้รัฐเป็นผู้บริหาร จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศแต่เพียงลำาพังตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ในการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
จะต้องคำานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกระบวนการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองที่เป็นมา
ตั้งแต่ในอดีต อาทิ การจัดการป่าชุมชน การทำาประมง
พื้นบ้าน การทำาเหมืองฝายของชุมชน รวมทั้งประเพณี
ในการกำาหนดความสมัพนัธ์ท่ีมต่ีอธรรมชาต ิ ในรปูแบบต่างๆ  
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการใช้ประโยชน์ การ
ควบคุมดูแล การพัฒนาระบบ และการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างได้ผล หลกัการ
ดังกล่าวเป็นการยอมรับ แนวคิดในเรื่อง “สิทธิชุมชน” 
(Community Right) ซึ่งสิทธิของชุมชนท้องถิ่นก็คือ การ
คืนอำานาจด้ังเดิมให้กับชุมชนและกระจายสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับทุก
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ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ 
1) สิทธิในการที่จะอนุรักษ์ ฟื ้นฟู จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 2) สทิธใินการมส่ีวนร่วมกบัรฐั
ในการจัดการ ดูแล และ บำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ 3) สิทธิในการที่จะใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

4.การด�ารงชวีติอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่แีละมีคุณภาพ และ
มส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ สิง่แวดล้อม
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการ
คุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ดำารงชพี 
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดิภาพหรอืคณุภาพชวีติของตน 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากร 
ธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ 
ประชาชนในชมุชน และจดัให้มกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ 
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว
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สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง

หลักการของมาตรา 67 วรรค (1) เป็นการให้สิทธิแก่
ปัจเจกบุคคลทั่วไปในอันที่จะดำารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสิทธิในการมีส่วนร่วม
กับชุมชนและรัฐใน การบำารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พิทักษ์สิทธิดังกล่าวนี้ไว้ แบ่งออกได้ 3 ประการ คือ 
1) สิทธิในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพใน
สิ่งแวดล้อม 2) สิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
3) สทิธิในการบำารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ

วรรค (2) ของมาตรา 67 ให้หลักประกันว่าสิ่งแวดล้อม
ที่ดีนั้นจะไม่ถูกทำาลายลง อันเป็นผลมาจากโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ได้กำาหนดให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ที่จะ
ต้องทำาการศึกษา และประเมินผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมนั้นเสียก่อน และจะต้อง
ผ่านการพิจารณาและให้ความคิดเห็นประกอบ โดย
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องจนมี
ข ้อยุติจึงจะสามารถดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม
เหล่านั้นได้
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วรรค (3) ของมาตรา 67 ให้สิทธิแก่ชุมชนในการฟ้อง
ร้องหน่วยราชการท่ีเกีย่วข้อง กรณีทีป่รากฏว่าหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
อื่นของรัฐ ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค (1) 
และวรรค (2) และชุมชนที่ได้รับความเสียหายจาก
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือผู ้ฟ ้องจะต้องเป็น 
ผู้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายท่ีตนได้รับจากปัญหา
ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

5.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 85 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

(1) กำาหนดหลักเกณฑ์การใช ้ที่ดินให ้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนำ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
กำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

(2) กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและดำาเนิน
การให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอย่างทัว่ถงึโดยการปฏริปูทีด่นิหรอื วธิอีืน่ รวมทัง้
จัดหาแหล่งนำ้าเพื่อให้เกษตรกรมีนำ้าใช้อย่างพอเพียงและ
เหมาะสมแก่การเกษตร

(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดำาเนินการตาม
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำารุง
รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

(5) ส่งเสริม บำารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำาจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินงาน

หลักการของมาตรา 85 การยอมรับบทบาทของชุมชน
และประชาชนในการมีส่วนร่วม กับรัฐเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กำาหนดให้
เป ็นหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สงวน ส่งเสริม บำารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นำ้า ป่า 
และทะเล รวมทั้ง ควบคุม ป้องกัน และกำาจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

6. การกระจายอ�านาจให้กับองค์กรท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำานาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

(1) การจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(2) ก า ร เ ข ้ า ไ ป มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร บำ า รุ ง รั ก ษ า

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีอ่ยู ่นอกเขตพืน้ที ่เฉพาะ
ในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ของตน

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

หลักการของมาตรา 290 เป็นการยอมรับบทบาทของ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
อิสระในการจัดการ ทรัพยากรดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริงมากขึ้นกว่าในอดีตที่การ
จัดการมักเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคที่
ดำาเนินการตามนโยบายที่ถูกกำาหนดมาจากส่วนกลาง
เป็นส่วนใหญ่ มาตรานี้ให้อำานาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการออกกฎหมาย เพื่อการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของท้องถิน่ดงันี ้1) การจดัการ
บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่  2) การเข้าไปมีส่วนใน
การบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ 
อยูน่อกเขตพืน้ท่ี เฉพาะในกรณี ท่ี อาจมผีลกระทบต่อการ
ดำารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน และ 3) การมี
ส ่วนร ่วมในการพิจารณาเพื่อริ เริ่มโครงการหรือ 
กิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
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การกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการศึกษาของ  ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ใน
รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอำานาจ
ในประเทศไทย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่สนบัสนนุการกระจายอำานาจ
และธรรมาภิบาลท้องถิ่น จากความร่วมมือระหว่างสำานักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสถาบัน 
วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดของ
ประชาธิปไตยท้องถิ่นและการปกครองตนเองท่ีให้ความสำาคัญ
กับประชาธิปไตยทางตรง โดยที่ประชาชนเข้ามาดำาเนินกิจการ
ชุมชนด้วยตัวเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้อง
ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ร่วมตรวจสอบ และร่วมกันรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้าวิเคราะห์ตามกรอบระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมสากลสำาหรับส่วนร่วม
ของประชาชน (International Association for Public 
Participation: IAP 2)  แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 5 ขั้น 
โดยแต่ละขั้นจะเรียงลำาดับ จากการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากที่สุดไปถึงระดับน้อยที่สุด ดังนี้

(1) การมีส่วนร่วมในระดับให้อำานาจกับประชาชน ซึ่ง
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนรัฐดำาเนินการตามการตัดสินนั้น 
หรือมีหน้าที่ประสานงาน จัดหาข้อมูล สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนและนำาเสนอทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตำาบลมบีทบาทในการลงประชามต ิ ซึง่โดยส่วนมาก 
การลงประชามตจิะเป็นเรือ่งทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
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(2) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เป็นการให้
บทบาทประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
ทำางานและตัดสินใจในระดับค่อนข้างสูง

(3) การมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามีบทบาท คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำางานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อมูลระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น

(4) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ เป็นลักษณะการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก 
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนจึงมี
บทบาทเฉพาะในการให้ข้อมูลเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจก็เป็น
ของหน่วยงานทางภาครัฐ ยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมระดับ
หารือ เช่น การสำารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 
เป็นต้น

(5) การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นระดับตำ่า
ที่สุดในการมีส่วนร่วม บทบาทของประชาชนจะน้อยมาก
เพราะรัฐจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลกับประชาชนเพียงด้านเดียว 
และประชาชนไม่มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ เช่น การจดัทำาป้าย 
การแจกวารสาร แต่อย่างไรก็ตามการทราบข้อมูลข่าวสารก็มี
ความจำาเป็นต่อการมีส่วนร่วมในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะถ้า
ประชาชนไม่ทราบข้อมลูทีค่รบถ้วน การตดัสนิใจทีส่มเหตสุมผล
คงไม่เกิดขึ้น

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
หลายระดับ การเลือกรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงมคีวามสำาคญั เพราะจะเป็นตวัชีว้ดัว่า การกระจาย 
อำานาจสู่ท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่าตน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่
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ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาสู่การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ตนสู ่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อนำามาเปรียบเทียบกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไทย จะพบว่า มทุีกระดบั แต่ระดบัทีพ่บมาก 
คือ การมีส่วนร่วมในระดับข้อมูลข่าวสารและ การมีส่วนร่วม
ในระดับหารือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่ แต่ให้ความ
สำาคญัในเรือ่งดังกล่าวในระดับน้อย และทีส่ำาคญัคอืกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันปัญหา
ที่อาจจะบานปลายในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นมิติใหม่ของเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่พูดถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่า การลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐโดยรวม การทำางานที่
มีประสิทธิผลมากขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

กระนัน้กต็าม ภายหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัปี พ.ศ.2550 
ที่ได้ให้ความสำาคัญและได้ระบุถึงการกระจายอำานาจไว้ใน 
2 หมวดสำาคญั ได้แก่  หมวดที ่5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารแผ่นดิน (มาตรา 78) 
ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา 80) และ หมวดที่ 14 ว่า
ด้วยการปกครองท้องถิ่น  ( มาตรา 281 – 290) ซึ่งหาก
กล่าวถงึการปกครองส่วนท้องถิน่ตามรฐัธรรมนญูแล้ว หลกัการ
สำาคัญคือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นโดย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารและปกครองตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยิ่งไปกว่า
นั้นการกระจายอำานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมี
ผลต่อการทำาให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง เพราะจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักและเรียนรู้ในการที่จะ
ปกครองตนเอง ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
และเรียนรู้การเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นผ่านการ
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เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตัวของพวกเขาเอง เพื่อร่วมกันคิด
กระทำาและแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมกันตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในชุมชนของตนเองด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่สำาคัญมากที่สุดที่ประชาชนจะต้อง
ให้ความสำาคัญคือ “การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น” เพราะเป็น
สิทธิเบื้องต้นที่ทำาให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ และเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ สามารถ
เข้าไปมีบทบาท อำานาจตัดสินใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
ทำาแผนพัฒนาตำาบลหรือชุมชน เนื่องจากแผนพัฒนาจะเป็น
เครื่องชี้ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและเป ็นสิ่ง ท่ีกำาหนด
แนวทางการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยประชาชน
สามารถร่วมเสนอปัญหาความต้องการ และร่วมเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาในท้องถิ่น

สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้กระบวนการมีส่วนร่วมปรากฏผลได้
ชัดเจนคือ การทำาให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of ownership) ซึ่งเกิดจากการเปิดโอกาสให้
ประชาชนช่วยกันคิด ตัดสินใจ ร่วมจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซ่ึงเป ็นการแสดงถึงความต้องการท่ีจะเสนอหรือสร ้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการวางแผนพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้
กิจกรรมต่างๆ เกิดประสิทธิภาพภายใต้บรรยากาศของการ
สมานฉันท์ในอุดมการณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน และเมื่อสิ้น
สดุการดำาเนนิการตามแผนใดๆ ท่ีเป็นของท้องถิน่แล้ว ประชาชน
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จะเป็นผู้ที่สามารถประเมินการดำาเนินงานของท้องถิ่นได้ว่า
โครงการใดหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น

กระจายอำานาจเพือ่จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
สู่ท้องถิ่น จึงเปรียบเสมือนการทำาให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของบนพ้ืนฐานของความสมัครใจและความ
ตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องตั้งอยู่บน
ความเสมอภาคและขดีความสามารถของแต่ละบคุคล ความเป็น
อิสระในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
และแม่นยำาที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนใน 
ท้องถิ่นนั้น 

นอกจากกระจายอำานาจเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ท้องถิ่นยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของ
หน่วยงานหรือท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในกลไกของการปกครองท้องถิ่น และที่
สำาคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาคประชาชนในการทำาความ
เข้าใจ มีส่วนร่วมและติดสินใจต่อนโยบายสาธารณะระดับชาติ
อีกด้วย 
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ภาพรวมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ห้าทศวรรษของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ดำาเนินงานในลักษณะแก้ไข ฟื ้นฟู ซึ่งเป็นการจัดการที่ 
“ปลายเหตุ” และยังดำาเนินการได้ในขอบเขตที่จำากัด ไม่ทันต่อ
สภาพความเป็นจริง เพราะความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละแนวโน้มการเกดิมลพษิยงัคงมอีย่างต่อเนือ่ง ส่วน
หนึง่เกดิจากการกำาหนดทศิทางการพฒันาประเทศทีผ่่านมา ได้
ให้ความสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรฐษกิจอย่างต่อเนื่อง โดย
ละเลยและขาดการบูรณาการประเด็นด ้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน  ส่งผลให้ยุทธศาสตร์และแผนงานการ
พัฒนายังมีลักษณะแยกส่วน  แม้ว่ากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา หลัง
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540  ได้มีความพยายามให้

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
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เกิดการบูรณาการนโยบายและแผนของประเทศและหน่วย
งานหลักต่างๆ ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็นและจัดตั้ง
คณะทำางานที่ประกอบด้วยภาคีที่หลากหลาย แต่ยังสะท้อนให้
เห็นถึงแนวทางที่แตกต่างกัน และการขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งได้นำาไปสู่การทำางาน
ที่ซำ้าซ้อนและการสูญเปล่าของทรัพยากรทางการเงินและ
บคุลากร  ยิง่ไปกว่านัน้ ปัญหานีย้งัถกูตอกยำา้ด้วยการขาดการ 
บูรณาการระหว่างนโยบายของประเทศกับการดำาเนินงานใน
ระดับท้องถิ่นด้วย

นอกจากนี้การจัดทำานโยบายและแผนงานที่ผ่านมาได้ประสบ
ปัญหาในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ไม่ได้มีการบูรณาการ
หลักการและเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จน
ทำาให้ไม่สามารถนำาไปสู่กระบวนการทำางานร่วมกันอย่างมี
ประสทิธิผลระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน หน่วยงาน
ท้องถิ่น และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานจะเป็นการ
ทำางานแบบแยกส่วน แยกความรบัผดิชอบไปในแต่ละทรพัยากร 
และการแบ่งเขตความรับผิดชอบตามแนวเขตการปกครองเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยท่ีทำาให้เกิดการแบ่งระบบนิเวศของพื้นที่ออก
เป็นส่วนไม่มองอย่างเชื่อมกัน ด้วยเหตุนี้การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ผ่านมาจึงไม่เพียงแต่จะเป็นการจัดการปลายเหตุ
เพียง แต่ยังเป็นการจัดการที่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ ไม่ได้มองเป็น
องค์รวมภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน

หลักการและมาตรการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ปี พ.ศ.  2550 แม้จะเอื้อต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม แต่กฎหมายรองหรอืกฎหมายลกูส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยไม่ได้สองคล้องกับรัฐธรรมนูญและมีความล้าหลัง
ด้านหลักปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าองค์กรชุมชนและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการ แต่ไม่มีกฎหมายลูกรับรองสิทธิของชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จึงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ี
ทำาให้เกิดข้อจำากัดของการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งนำาไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึง
จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุหรอืปรบัเปลีย่นกฏหมาย
ลูกให้มีความสอดคล้องต่อหลักการของรัฐธรรมนูญ

มีเสียงสะท้อน ทั้งจากประชาชน นักวิชาการจากทั้งองค์กรใน
ภาครัฐและนอกภาครัฐ รวมทั้งสื่อมวลชน ต่างแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาในหลายประเด็น เป็นต้นว่า ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำามาสู่การแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร และ
ระหว่างเมืองกับชนบท คนรวยและคนจน ฯลฯ เหล่านี้ล้วน
สร้างความเสียหายต่อระบบสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้นการจัดทำานโยบายสาธารณะด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจำาเป็นที่จะต้องนำา
ไปสู ่ความสมดุลและความเป็นธรรม สิ่งเหล่านี้กลายเป็น
ประเด็นท้าทายความสามารถในการบริหารของภาครัฐ 
เนื่องจากแผนบริหารราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา 
ในอดีต กลับไม่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืนได้ 

นับตั้งแต่มีการประกาศให้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ได้มกีารจดัทำานโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ตามมาตรา (1) โดยให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
เป็นผู ้มีอำานาจหน้าท่ีเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตร ีเพือ่ใช้เป็นแนวทางและกรอบแห่งการบรหิารงานการ
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ให้
ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าวแล้ว ทัง้นีไ้ด้กำาหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางการส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อมระยะยาว 20 ปี 
ปัจจุบัน คือ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2540 – 2559 และจะต้องดำาเนนิการ
จัดการทำาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 36 
ต่อเนือ่งกันเป็น 4 แผน แผนละ 5 ปี รวมทั้งจัดทำาแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ สำาหรับให้ส่วน
ราชการ ธุรกจิเอกชน องค์กรชมุชนประชาชน และทกุภาคต่ีางๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำาคัญกับการป้องกันผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมและสขุภาพจากการพฒันา สนบัสนนุให้มกีารกำากบั 
ดแูล ฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิห้เหมาะสม 
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2550- 2554 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 85 (5) ที่
กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการส่งเสริม บำารุงรักษา และคุ้มครอง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอด
จนควบคุมและกำาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน 
ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน และมาตรา 67 วรรค 1 
ที่กล่าวถึง สิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์บำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการ
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คุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ดำารงชพี
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสขุภาพอนามยั สวสัดภิาพ หรอืคณุภาพชวีติของตน 
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

กรอบแนวคิดของแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554  
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีเ่น้น
ความสมดุล ความพอประมาณ และความมีเหตุผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การกระจาย 
อำานาจสูภ่าคประชาชน และใช้แนวทางการจดัการแบบบรูณาการ
ที่สอดคล้องตามระบบนิเวศ (Ecological Approach) ผสม
ผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นไปตาม
กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเน้นเรื่องการสร้างสังคมที่มีความสุข
อย่างยั่งยืน บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลใน 3 มิติ
คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนใน
การอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเกื้อกูล และยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำาคัญกับการรักษา
ฐานทรัพยากรเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์
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เห็นได้ว่าปัจจุบันภาครัฐพยายามท่ีจะเช่ือมโยงประเด็นสังคม
และวฒันธรรม เศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
มาวเิคราะห์ร่วมกนั นอกจากนีไ้ด้มกีารกำาหนดกรอบเป้าหมาย
การทำางานที่ชัดเจน เหลือเพียงการแปลงกรอบแนวคิดเหล่านี้
สู ่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการสร้างรูปธรรม
ที่มาจากทุกภาคส่วน และทำาการขยายผลต่อไป 

สถานการณ์การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล 2 ด้านตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ คือ  ฝั่งอ่าวไทยที่ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ มหาสมุทร
แปซิฟิก และฝั่งทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย ฝั่งอ่าว
ไทยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ อ่าวไทยด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณ
ฝั่งทะเลตั้งแต่จุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่นำ้าท่าจีนกับแม่นำ้า
เจ้าพระยาไปทางตะวันออก วกไปจนจรดเขตแดนประเทศ
กัมพูชา บริเวณบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด รวมความยาว
ประมาณ 544 กิโลเมตร และอ่าวไทยด้านตะวันตก เริ่มจาก
จุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่นำ้าท่าจีน กับแม่นำ้าเจ้าพระยาไป
ทางตะวันตก วกลงไปทางใต้จรดเขตแดนประเทศมาเลเซีย ที่
ปากแม่นำ้าสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางยาว
ประมาณ 1,334 กิโลเมตร นำ้าทะเลของอ่าวไทยมีความตื้นกับ
ความลึกอยู่ระหว่าง 45-80 ม. อุดมไปด้วยสารอาหารจาก
แม่นำา้ต่างๆ ทีไ่หลลงสูอ่่าวไทย และฝ่ังทะเลอนัดามนั นบัตัง้แต่
ปากนำ้ากระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจรดกับเขตแดนของประเทศ
สหภาพพม่า เรื่อยลงไปทางใต้จนถึงเขตแดนของประเทศ
มาเลเซียที่จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ในช่องแคบมะละกา ระยะทาง
ยาวประมาณ 937 กิโลเมตร ด้านทะเลอันดามันมีลักษณะ
เป็นหมู่เกาะหินปูน มีหาดทรายสีขาวงดงาม, แนวปะการัง,  
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ป่าชายเลน และมหาสมุทร รวมความยาวชายฝั่งทะเลไทย
ทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตร และรวมพื้นที่ไหล่ทวีป
และอาณาเขตการปกครองของไทยคอื 394,000 ตารางกโิลเมตร 
ซึ่งครอบคลุมจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งสิ้น 23 จังหวัด 

พื้นที่ทะเลและชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความหลากหลายด้านนิเวศวิทยา ที่มีคุณค่าและประโยชน์
อย่างมาก จึงทำาให้เป็นบริเวณท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพราะมีฐานทรัพยากรที่สำาคัญ ได้แก่ 
ป่าชายเลน ชายหาดและชายฝั่ง ปะการัง หญ้าทะเล ทรัพยากร
ประมง ฯลฯ ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้กำาลังประสบปัญหา
ความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้น
จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องทราบว่าทรัพยากรที่สำาคัญแต่ละชนิด
มีสภาพอย่างไร และเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับทรัพยากรเหล่านี้
ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ชายหาดและชายฝ่ังทะเล : พืน้ทีช่ายหาดและชายฝ่ังทะเล
นบัเป็นฐานเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของประเทศ เนือ่งจาก่มทีรพัยากร 
ธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมาย เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล 
แนวปะการัง เป็นต้น อีกท้ังได้ถูกนำามาใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น การตั้งชุมชน การประกอบ
อาชีพ การท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งต่างๆ 
จนทำาให้ชายหาดและชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
พื้นที่ ซึ่งขณะน้ีปัญหาใหญ่คือ การกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง 
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล พัดพา 
ทรายและตะกอนออกสู ่ทะเล ทำาให้ชายหาดและชายฝั ่ง
บริเวณนั้นเสียสมดุล ส่วนในบริเวณที่ราบนำ้าขึ้นถึง รวมถึง
พื้นที่ป่าชายเลน ผิวหน้าดินประกอบด้วยตะกอนเม็ดละเอียด
จำาพวกดินเหนียวและทรายแป้ง เมื่อคลื่นเคลื่อนเข้ากระทบ
ชายฝั่งทะเล ก็จะทำาให้ตะกอนเหล่านี้เคลื่อนตัวออกไป ใน
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ขณะเดียวกันคลื่นก็นำาทรายและเปลือกหอยมาสะสมอยู ่ 
ส่วนบนของป่าชายเลน ทำาให้หาดเลนเปลี่ยนสภาพ ต้นไม้ใน
ป่าชายเลนล้มตาย การกดัเซาะชายฝ่ังยงัก่อให้เกดิความเสยีหาย
ต่อสิ่งปลูกสร้าง การสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินทั้งของรัฐและ
เอกชน นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติและวถิชีมุชน 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสวยความงามของชายฝั่งทะเล 
ปัจจุบนัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอยูใ่นขัน้วกิฤต ิ จากการสำารวจ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี พ.ศ. 2550  พบว่า 
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน (รูปตัว ก) มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง
เฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี และบางแห่งมากกว่า 10-20 เมตร
ต่อปี พื้นที่วิกฤติและพื้นที่เร่งด่วน มีทั้งสิ้น 13 จังหวัด คือ 
จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทาง
รวม 207.3 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 11.5 ของแนว
ฝั่งทะเลอ่าวไทย ในส่วนของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมี
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การกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ใน 
5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทาง
รวม 23 กิโลเมตร หรือร้อยละ 2.3 ของแนวชายฝั่งอันดามัน 
อัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 
โดยเฉพาะเมื่อได้รับอิทธิพลของคลื่นลม และกระแสนำ้าท่ี
แปรปรวน

(2) ป่าชายเลน : ตลอดความยาวของชายฝั่งประเทศไทย 
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันมีป่าชายเลนขึ้นอยู่อย่าง
หนาแน่นกระจายตามภูมิประเทศต่างๆ เช่น อ่าว ปากแม่นำ้า 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฝั่งทะเลอันดามันมีเนื้อที่ป่า
ชายเลนมากที่สุด ในอดีตป่าชายเลนของประเทศไทยมีความ
อุดมสมบูรณ์มากถึง 2.3 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการ
ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดทำาให้พื้นท่ีป่า
ชายเลนลดลงเนื่องมาจากสาเหตุสำาคัญหลายประการ ได้แก่ 
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                 �ตารางที่�1�พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย���������(แยกตามรายภาคและจังหวัด)� ���������������(หน่วย�:�ไร่)
จังหวัด��������พ.ศ. 2504* 2518* 2522* 2529* 2532* 2534* 2536* 2539* 2543* 2547* 2550**

ภาคกลาง 418,063 228,125 195,200 6,349 3,725 2,538 33,519 34,067 75,335 69,374 50,103
สมุทราปราการ 78,856 3,750 6,500 644 - - 1,950 1,868 1,999 9,249 9,663
กรุงเทพฯ 11,925 - - - - - 1,250 1,236 - 2,627 2,676
สมุทรสาคร 176,519 115,625 90,100 887 - - 11,369 10,602 21,144 19,253 14,503
สมุทรสงคราม 68,338 51,250 47,800 306 - - 5,775 7,156 15,351 15,957 13,759
เพชรบุรี 74,300 55,000 48,700 3,606 2,100 2,100 12,925 12,936 35,919 19,166 6,338
ประจวบคีรีขันธ์ 8,125 2,500 2,100 906 438 438 250 269 922 3,122 3,164

ภาคตะวันออก 342,781 306,250 275,900 174,879 129,430 69,277 81,548 79,112 142,131 165,205 139,831

ตราด 90,663 66,250 61,500 55,112 53,987 48,438 47,925 47,087 57,787 59,482 56,668
จันทบุรี 176,181 163,125 150,400 90,668 54,350 16,644 25,450 24,332 62,360 78,580 62,151
ระยอง 27,650 34,375 28,800 15,112 10,987 963 4,250 4,103 8,322 11,764 8,924
ชลบุรี 23,906 23,750 20,700 9,362 6,550 938 575 575 6,519 4,461 4,870
ฉะเชิงเทรา 24,381 18,750 14,500 4,625 3,556 2,294 3,348 3,015 7,143 10,918 7,218
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 352,807 221,875 211,100 122,772 106,775 87,375 102,654 103,571 205,053 212,894 169,772
ชุมพร 66,450 46,250 43,300 22,662 14,156 11,363 20,584 19,699 50,024 45,292 33,351
สุราษร์ธานี 73,769 23,125 36,300 26,774 23,544 13,775 19,775 19,586 22,078 58,127 38,392
นครศรีธรรมราช 135,106 96,875 80,200 55,224 53,256 50,156 49,975 52,601 61,718 59,876 65,990
พัทลุง 15,819 11,875 10,200 656 525 375 800 881 19,747 1,354 2,067
สงขลา 37,994 36,875 32,400 6,031 4,300 1,431 3,425 3,897 29,153 21,805 7,182
ปัตตานี 23,669 6,875 8,700 11,425 10,994 10,275 8,095 6,907 22,333 26,440 22,538
นราธิวาส - - - - - - - - - - 252
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,213,577 1,198,125 1,213,475 923,724 888,864 927,198 836,545 830,650 1,067,043 1,133,634 1,075,410
ระนอง 168,963 151,250 141,200 135,087 132,688 121,688 120,675 120,229 157,948 170,335 155,062
พังงา 274,869 319,375 304,475 227,625 222,663 209,438 191,976 190,265 248,113 262,737 266,168
ภูเก็ต 17,313 19,375 17,800 12,094 11,163 9,713 9,675 9,448 11,990 11,725 11,496
กระบี่ 249,331 206,250 198,500 189,450 185,269 199,469 178,292 176,709 218,727 219,338 222,457
ตรัง 249,488 212,500 205,400 164,225 156,500 192,806 152,050 150,597 209,375 223,677 207,191
สตูล 253,613 289,375 346,100 195,243 181,581 194,084 193,877 183,402 220,890 245,822 213,036
รวมทั้งประเทศ 2,327,228 1,954,375 1,895,675 1,227,724 1,128,794 1,086,388 1,054,266 1,047,400 1,489,562 1,581,107 1,435,116

ที่มา   * กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, รายงานสถานการณ์                    หมายเหตุ   - หมายถึง ไม่มีข้อมูล
            ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 1 ป่าชายเลน (2548)                               
        ** การแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ปี 2550
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                 �ตารางที่�1�พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย���������(แยกตามรายภาคและจังหวัด)� ���������������(หน่วย�:�ไร่)
จังหวัด��������พ.ศ. 2504* 2518* 2522* 2529* 2532* 2534* 2536* 2539* 2543* 2547* 2550**

ภาคกลาง 418,063 228,125 195,200 6,349 3,725 2,538 33,519 34,067 75,335 69,374 50,103
สมุทราปราการ 78,856 3,750 6,500 644 - - 1,950 1,868 1,999 9,249 9,663
กรุงเทพฯ 11,925 - - - - - 1,250 1,236 - 2,627 2,676
สมุทรสาคร 176,519 115,625 90,100 887 - - 11,369 10,602 21,144 19,253 14,503
สมุทรสงคราม 68,338 51,250 47,800 306 - - 5,775 7,156 15,351 15,957 13,759
เพชรบุรี 74,300 55,000 48,700 3,606 2,100 2,100 12,925 12,936 35,919 19,166 6,338
ประจวบคีรีขันธ์ 8,125 2,500 2,100 906 438 438 250 269 922 3,122 3,164

ภาคตะวันออก 342,781 306,250 275,900 174,879 129,430 69,277 81,548 79,112 142,131 165,205 139,831

ตราด 90,663 66,250 61,500 55,112 53,987 48,438 47,925 47,087 57,787 59,482 56,668
จันทบุรี 176,181 163,125 150,400 90,668 54,350 16,644 25,450 24,332 62,360 78,580 62,151
ระยอง 27,650 34,375 28,800 15,112 10,987 963 4,250 4,103 8,322 11,764 8,924
ชลบุรี 23,906 23,750 20,700 9,362 6,550 938 575 575 6,519 4,461 4,870
ฉะเชิงเทรา 24,381 18,750 14,500 4,625 3,556 2,294 3,348 3,015 7,143 10,918 7,218
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 352,807 221,875 211,100 122,772 106,775 87,375 102,654 103,571 205,053 212,894 169,772
ชุมพร 66,450 46,250 43,300 22,662 14,156 11,363 20,584 19,699 50,024 45,292 33,351
สุราษร์ธานี 73,769 23,125 36,300 26,774 23,544 13,775 19,775 19,586 22,078 58,127 38,392
นครศรีธรรมราช 135,106 96,875 80,200 55,224 53,256 50,156 49,975 52,601 61,718 59,876 65,990
พัทลุง 15,819 11,875 10,200 656 525 375 800 881 19,747 1,354 2,067
สงขลา 37,994 36,875 32,400 6,031 4,300 1,431 3,425 3,897 29,153 21,805 7,182
ปัตตานี 23,669 6,875 8,700 11,425 10,994 10,275 8,095 6,907 22,333 26,440 22,538
นราธิวาส - - - - - - - - - - 252
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1,213,577 1,198,125 1,213,475 923,724 888,864 927,198 836,545 830,650 1,067,043 1,133,634 1,075,410
ระนอง 168,963 151,250 141,200 135,087 132,688 121,688 120,675 120,229 157,948 170,335 155,062
พังงา 274,869 319,375 304,475 227,625 222,663 209,438 191,976 190,265 248,113 262,737 266,168
ภูเก็ต 17,313 19,375 17,800 12,094 11,163 9,713 9,675 9,448 11,990 11,725 11,496
กระบี่ 249,331 206,250 198,500 189,450 185,269 199,469 178,292 176,709 218,727 219,338 222,457
ตรัง 249,488 212,500 205,400 164,225 156,500 192,806 152,050 150,597 209,375 223,677 207,191
สตูล 253,613 289,375 346,100 195,243 181,581 194,084 193,877 183,402 220,890 245,822 213,036
รวมทั้งประเทศ 2,327,228 1,954,375 1,895,675 1,227,724 1,128,794 1,086,388 1,054,266 1,047,400 1,489,562 1,581,107 1,435,116

ที่มา   * กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, รายงานสถานการณ์                    หมายเหตุ   - หมายถึง ไม่มีข้อมูล
            ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 1 ป่าชายเลน (2548)                               
        ** การแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ปี 2550
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การเพาะเลีย้งสตัว์นำา้ การบกุรกุเพือ่ทำานากุง้ การทำานาเกลอื 
การขยายตัวของชุมชน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
จนปัจจุบันมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนท้ังประเทศเหลือเพียงประมาณ 
1.4 ล้านไร่ (ตารางที่ 1) 

(3) ทรัพยากรประมง : ปัจจุบันทรัพยากรประมงทะเลไทย ที่
เคยอุดมสมบูรณ์กำาลังเผชิญกับปัญหาวิกฤต เมื่อมีการตักตวง
ผลประโยชน์จากทะเลมากเกินพอดี ปริมาณการจับสัตว์นำ้า
ลดลงทุกปี เนื่องจากการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์เล็กสัตว์น้อย เช่น อวนลาก อวนรุน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
เปรียบเหมือนรถแทรกเตอร์ซึ่งจะกวาดเก็บสัตว์เล็กสัตว์น้อย
ทั้งหมด นอกจากนี้พบว่าเรือประมงขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์ใน
การจับสัตว์นำ้าที่ทันสมัยขึ้น เป็นผลให้จำานวนสัตว์นำ้าใน
ประเทศมีจำานวนน้อยลง โดยในปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณการ
จับสัตว์นำ้าต่อการลงแรงประมงเฉลี่ยประมาณ 23 ก.ก./ช.ม. 
ซึ่งในปี พ.ศ. 2527 เคยมีปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อการลงแรง
ประมงเฉลี่ยประมาณ 62 ก.ก./ช.ม.  และการประมงอย่างไม่
ถกูวธีิ เป็นการทำาลายแหล่งอาศยัและหากนิของสตัว์นำา้ทะเล ส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิต และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพของพวกเขาต้องอาศัยทรัพยากรในท้องทะเล
เป็นแหล่งรายได้หลัก ส่งผลให้หลายชุมชนต้องเปลี่ยนแปลง
อาชีพหรืออพยพออกนอกพื้นที่เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และ
นอกเหนือจากการจับสัตว์นำ้าจำานวนมากเกินกว่าศักยภาพ
ของทะเลแล้ว คงพบว่ามีสาเหตุจากความเสื่อมโทรมและ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย

(4) หญ้าทะเล : หญ้าทะเลในน่านนำ้าไทย มีการแพร่ะกระจาย
อยู่ฝั่งอ่าวไทย 37,876 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 65,980 ไร่ 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 103,856 ไร่ ปัจจุบันประเทศไทยพบหญ้า
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ทะเลทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส หญ้า
เงาแคระ หญ้าเงาใบเล็ก หญาต้นหอมทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล 
หญ้ากยุช่ายเข้ม หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า หญ้าชะเงาใบมน 
หญ้าชะเงาใบฟันเลือ่ย และหญ้าตะกานเคม็   ปัจจบุนัความเจรญิ
ด้านต่างๆ ได้ขยายตัวเข้าหาพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ทำาให้ระบบ
นิ เวศชายฝ ั ่ งมีการเปลี่ยนแปลงและส ่งผลกระทบต ่อ
ทรัพยากรหญ้าทะเล เช่น การพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งใกล้แหล่ง
หญ้าทะเล ได้แก่ การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การสร้างถนน 
การปรับหน้าดิน ทำาให้เกิดตะกอนทับถมและเกาะอยู่บนหญ้า
ทะเลในปริมาณสูง ทำาให้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทำาให้
อัตราการเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ปริมาณตะกอนดินที่มี
สูงและมีการทับถมเป็นเวลานานต่อเนื่อง จะมีผลต่อพื้นทะเล
ทำาให้หญ้าทะเลไม่สามารถเจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้ และ
การก่อสร้างท่าเทียบเรือ หรือการขุดลอกร่องนำ้า ยังเป็น
สาเหตุทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่องนำ้าและทิศทางของ
กระแสนำ้า นอกจากนี้การทำาประมงโดยใช้เครื่องมือประมง
บางประเภท เช่น อวนรุน อวนลาก ก็จะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการสูญเสียหญ้าทะเล

(5) แนวประการัง : แนวปะการังที่พบตามชายฝั่งทะเลไทย 
ด้านอ่าวไทยที่มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลนำ้าตื้น มีแม่นำ้าใหญ่ๆ 
หลายสายไหลลงสู่อ่าวไทย นำ้าทะเลจึงขุ่นมากกว่านำ้าทะเล
ด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างเป็น
หน้าผาชัน การก่อตัวของแนวปะการังของฝั่งทะเลอันดามัน
จึงเป็นไปได้ดีกว่าทางฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะความโปร่งใสของ
ทะเล ปัจจุบันนักวิชาการในประเทศไทยได้รวบรวมปะการัง
ที่พบในประเทศ รวม 280 ชนิด และผลการสำารวจแนว
ปะการังเกาะต่างๆ เกือบทั่วประเทศในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. 2549-2552) พบว่าฝั่งทะเลอันดามันมันแนวปะการัง
อยู่ในสภาพดีถึงดีมากประมาณ 46% ดีปานกลาง 28% และ
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เสียหายมาก 26% ส่วนทางอ่าวไทยแนวปะการังอยู่ในสภาพดี
ถึงดีมาก 22% ดีปานกลาง 29% และเสียหายถึงเสียหายมาก 
49% ทั้งนี้ในการประเมินจำากัดอยู่แค่การสำารวจบนโซนลาดชัน 
(reef edge –reef slop) ของแนวปะการังเท่านั้น ไม่รวมถึง
โซนพื้นราบ (reef flat)  ปัจจุบันการพัฒนาชายฝั่งในรูปแบบ
ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้น เช่น การฟอกขาวของ
ปะการังเนื่องจากอุณหภูมินำ้าทะเลสูงผิดปกติ คลื่นลมพายุ 
และอีกหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ 
นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมของแนวปะการังยังข้ึนอยู ่กับ
ประเภทและความรุนแรงของปัจจัยที่มากระทบ รวมท้ังชนิด
ของปะการังในพื้นที่ว่ามีความทนทานต่อผลกระทบมากน้อย
เพียงไร

(6) น�้าทะเลชายฝั่ง : คุณภาพนำ้าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ในปัจจุบัน จากการตรวจสอบคุณภาพ
นำ้าทะเลชายฝั่งตะวันออก คุณภาพนำ้าทะเลชายฝั่งตะวันตก
ของอ่าวไทย และคุณภาพนำ้าทะเลฝั่งอันดามันของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าคุณภาพนำ้าทะเลโดยทั่วไปอยู่ในระดับเดียวกัน
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คือ ระดับพอใช้ถึงระดับดี ยกเว้นบางบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ชุมชนขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือ มักจะ
มีคุณภาพนำ้าทะเลตำ่ากว่ามาตรฐาน คือมีระดับการปนเปื้อน
ของแบคทเีรยีสงูเกนิมาตรฐานทีก่ำาหนด ได้แก่ บรเิวณนำา้ทิง้และ
ของเสียจากกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมในครัวเรือน 
เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม เพือ่ลดปัญหาความเสือ่มโทรม
ของนำ้าทะเลชายฝั่ง รัฐจึงได้ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม
การระบายนำ้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ และทำาโครงการสำารวจ
คุณภาพนำ้าทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปรู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนและใช้ประโยชน์
จากนำ้าทะเลอย่างถูกต้อง 

จะเห็นได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
กำาลงัลดลงไปทกุขณะ เหลอืไว้เพยีงความเสือ่มโทรมทีก่ระจาย
ให้เห็นทั่วไปตั้งแต่ชายฝั่งจนถึงทะเล และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรในทะเลและชายฝั ่งน้ีเองได้ส่งผลกระทบอย่าง 
ต่อเนื่องต่อการวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง โดยเฉพาะชาวประมง
พื้นบ้านที่มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่ผูกติดกับทรัพยากรในท้องทะเล
และชายฝั่ง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะความหลากหลายของพันธุ์
สัตว์นำ้าหรือพืชพันธุ์ต่างๆ ได้ถูกบั่นทอนลงภายใต้กิจกรรม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจนทำาให้สิ่งเหล่าน้ี
กลายเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อความหลากหลาย
ของพันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว์ที่อาศัยอยู ่ในทะเลและบริเวณ
ชายฝ่ัง และท้ายท่ีสดุกส่็งผลกลบัมาสูม่นษุย์อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
สขุภาพ หรอืแม้กระทัง่ด้านความขดัแย้งทางสงัคม วนเวยีนกนั
ไปเช่นนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้พบว่าความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีอาจจะนำามาซึ่งการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลายเป็นปัญหาที่นานา
ประเทศกำาลงัให้ความสำาคญัเพิม่ขึน้ เนือ่งมาจากหลายประเทศ
ต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย ดินถล่ม 
พายุกระหนำ่า รวมทั้งภาวะแห้งแล้ง สภาพอากาศที่แปรปรวน
รุนแรง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมาย และ
จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลก ทำาให้ปลุกกระแส
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเกี่ยวกับเรื่อง
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า หาก
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจะนำาพามาซึ่ง
ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก จนอาจจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฝนและฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของระดับนำ้า
ทะเล และสภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ อีก
ทั้งยังนำาไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกหลายประการ เช่น การ
เกิดไฟป่า พายุโคนถล่ม หิมะถล่ม ภาวะแห้งแล้ง ภาวะนำ้าท่วม
อย่างรุนแรง พายุโซนร้อน คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก นำ้าไหล
เชี่ยวกราด เป็นต้น สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อชุมชนที่อาศัยและพึ่งพาปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติเป็น
พื้นฐานสำาหรับการประกอบอาชีพ อันได้แก่ เกษตรกรรม 
การประมง การท่องเที่ยวและการบริการ

ชุมชนชายฝ ั ่ ง เป ็นคนอีกกลุ ่มหนึ่ งที่มีความเสี่ยงสูงต ่อ
สถานการณ ์อัน เป ็นผลมาจากความแปรปรวนหรือ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  เพราะการดำารงชีวิตของชุมชน
ชายฝ่ังโดยรวม ต้องพึง่พาปัจจยัทางธรรมชาตแิทบทัง้สนิ ไม่ว่า
จะเป็น ดิน ฟ้า อากาศ และทรัพยากรต่างๆ ทั้งในทะเลและ
ชายฝ่ัง ด้วยเหตนุีช้มุชนชายฝ่ังจงึเสีย่งท่ีอาหารและรายได้อาจจะ
ลดลง หากเกดิความแปรปรวนของภมูอิากาศเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง 



การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย��45 

ยกตัวเอย่างเช่น พายุฝนที่เกิดขึ้นอยากต่อเนื่อง แม้จะทำาให้
ทรัพยากรสัตว์นำ้าในทะเลมีเพิ่มมากขึ้นแต่ชาวประมงพื้นบ้าน
ที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งก็ไม่สามารถออกทำาการประมงได้เพราะมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเรือล่มและเครื่องมือประมงเสียหาย 
ด้วยเหตนุีจึ้งทำาให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชพี โดยเฉพาะ
ชุมชนชายฝั่งที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพียงอาชีพเดียว 
ที่สำาคัญหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะ
ยาวจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงด้านภมูศิาสตร์ของประเทศด้วย 
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับนำ้าทะเล เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ระบบนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนแปลง เช่น ทำาให้
เกิดการสะสมตะกอนในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น หรือทำาให้บางพื้นที่
พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ รวมทั้งเป็นอีกปัจจัยทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายชีวภาพ สถานการณ์ที่
กล่าวมาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ชายฝั่งโดยตรง 

ดังนั้นการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั ่งนอกจากจะ
หยิบยกอดีตมาเป็นบทเรียนสำาหรับกำาหนดแนวทางปฏิบัติ
การในปัจจุบันแล้ว สิ่งที่สำาคัญคือการมองไปในอนาคตแบบ
มองทุกอย่างเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้การ
ทำางาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และท่ีสำาคัญคือการให้
ความสำาคัญกับผู ้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่แบ่งแยกการ
ทำางานว่าเป็นของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน แต่
ทำางานบนฐานระบบนิเวศและฐานคิดบนเป้าหมายร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน โดยใช้ศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และดำาเนินการร่วมกันเพื่อนำา
ไปสูก่ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สงัคมและ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
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    ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง�

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเป็นเป็นระบบนิเวศที่มี
ความสลับซับซ้อนและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุด  เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมของทะเล
ทำาให้สิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝ่ัง ซึง่จะแตกต่างจากระบบนเิวศบนบก 
ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิ ระดับความเค็ม และ
ระดับความลึก เป็นต้น  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่จะส่งผล
ต่อความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความซับซ้อนของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ขอบเขตของระบบนเิวศทางทะเลและชายฝ่ังนัน้  บางครัง้
ไม่สามารถระบุลงไปได้ชัดเจน เนื่องจากลักษณะของ
ชายฝั่งแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันออกไป  แต่ในท่ีน้ี
จะมองความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์ ระบบ
นิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น
ขอบเขตของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ชายฝั่ง
ทะเลจะหมายถึง ชายหาดที่ติดกับทะเลไปจนถึงบริเวณ
ไหล่ทวปี (continental shelf)  ซึง่บรเิวณเหล่านีน้บัว่ามี
ส่วนสมัพนัธ์กบัมนษุย์อย่างลกึซึง้มากทีส่ดุ อนัประกอบ
ไปด้วยระบบนิเวศที่สำาคัญ คือ 

บรเิวณทีม่หีาดเป็นทราย เรยีกว่า  ระบบนเิวศหาดทราย  
หากมีก้อนหินใหญ่น้อยอยู ่เต็มชายหาด เรียกว่า  
ระบบนเิวศหาดหนิ  หากพบว่าบรเิวณชายหาดมโีคลน
เป็นองค์ประกอบหลกัจะเรยีกว่า ระบบนเิวศหาดโคลน  
ทั้งสามระบบนิเวศนี้จะอยู่ในเขตที่เรียกว่า เขตน�้าข้ึน
น�้าลง  ถัดออกมาในบริเวณที่เป็นปากแม่นำ้าท่ีมีนำ้าจืด 
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จากแผ่นดินไหลลงมาบรรจบกับนำ้าทะเล ทำาให้นำ้าใน
บริเวณนั้นกลายเป็นนำ้ากร่อย บริเวณนี้เรียกว่าระบบ
นิเวศปากแม่น�้าหรือระบบนิเวศน�้ากร่อย ซึ่งจะมี
ความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากประกอบไปด้วยแร่ธาตุ  
สารอาหารต่างๆ  และในบริเวณที่ใกล้เคียงกันหากพบ
ว่าเกิดการสะสมตัวของหินตะกอนที่ชะล้างมาจาก
แผ่นดิน และมีพรรณไม้นานาชนิดที่ชอบนำ้ากร่อยข้ึน
อยู่เรียกบริเวณดังกล่าวว่า ระบบนิเวศป่าชายเลน 
นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่
มากมายบริเวณดังกล่าวจะเรียกว่า  ระบบนิเวศแหล่ง
หญ้าทะเล  ขณะที่บริเวณตามเกาะพบว่ามีปะการัง
อยู ่จะเรียกว่า  ระบบนิเวศแนวปะการัง  จะเห็น 
ได้ว ่าการเรียกชื่อระบบนิเวศแต่ละประเภทนั้นต้องดู
องค์ประกอบหลักท่ีมีบทบาทสำาคัญในระบบนิเวศนั้นๆ 

เป็นหลักทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตร่วมด้วย

ระบบนเิวศหาดทราย (Sandy Beach Ecosystem) 
หาดทรายที่พบได้ทั่วไป ที่เราใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวและการทำาประมง  จัดเป็นระบบนิเวศอีก
แห ่งหนึ่ งที่มีความแตกต ่างไปจากระบบนิ เวศอื่น
เนื่องจาก ลักษณะของพื้นที่มักเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีพื้นที่
ที่เป็นแหล่งหลบซ่อนเหมือนในระบบนิเวศแบบอื่น อีก
ทั้งสัตว์ในบริเวณน้ีได้รับอิทธิพลท่ีสำาคัญจากคลื่นที่ซัด
และจากการขึ้นลงของนำ้า  สัตว์ที่พบได้ในบริเวณนี้
ส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์ท่ีสามารถฝังตัวหรือขุดรูลงไปใน
พื้นทรายได้  เช่น หอยต่างๆ ปูลม ไส้เดือนทะเล เป็นต้น
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ระบบนิเวศหาดหิน (Rocky Shore Ecosystem)
หาดหินเป็นระบบนิเวศท่ีพบได้ตามบริเวณชายฝั่งใน
เขตนำ้าขึ้นขำ้าลงที่มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นผิวแข็ง  ทำาให้
หินเหล่านี้เหมาะกับการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ท่ี
อาศัยการยึดเกาะกับก้อนหิน เช่น พรมทะเลบางชนิด 
หอย เพรียงหิน เป็นต้น ในขณะเดียวกันความซับซ้อน
ของก้อนหินทำาให้เหมาะแก่การเป็นแหล่งหลบภัยของ
สัตว์ทะเลบางชนิดอีกด้วย เช่น ปูบางชนิด เป็นต้น  
เนื่องจากลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายกับแอ่งนำ้า
ในขณะนำ้าลง ทำาให้สัตว์นำ้าในบริเวณดังกล่าวต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อการรับมือต่อความร้อน
จากแสงอาทิตย์และสามารถทนต่อระดับความเค็มที ่
สูงขึ้นจากการระเหยของนำ้าในแอ่งนั่นเอง  

ระบบนเิวศหาดโคลน (Muddy Shore Ecosystem)
หาดโคลนเป็นระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับหาดทราย หาก
แต่แตกต่างกันตรงที่ หาดโคลนจะประกอบไปด้วยการ
ทับถมของขนาดตะกอนดินที่มีขนาดเล็กมาก  ลักษณะ
ที่สำาคัญของหาดโคลนคือเป็นบริเวณท่ีมีอินทรียสารสูง
และมีปริมาณของก๊าซออกซิเจนตำ่า  จากลักษณะเด่น
ของพื้นที่ทำาให้สัตว์ในบริเวณน้ีต้องสามารถปรับตัวต่อ
สภาวะที่กล่าวมาได้เท่านั้น
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ระบบนิเวศน�้ากร่อย (Esturine Ecosystem)
ระบบนิเวศนำ้ากร่อยเป็นระบบนิเวศที่สามารถพบได้ใน
บริเวณปากแม่นำ้าที่มีการผสมกันระหว่างนำ้าจืดและ 
นำ้าทะเล โดยได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของระดับนำ้า
ทะเลและปริมาณนำ้าจืดที่ไหลมาจากแผ่นดิน ระบบ
นิเวศนำ้ากร่อยเป็นระบบนิเวศท่ีมีลักษณะค่อนข้าง
เฉพาะตัว  และมีความสำาคัญมากในการเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์นำ้า และพบว่ามีสัตว์นำ้าที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิหลายชนดิมส่ีวนหนึง่ของวงจรชวีติในบรเิวณนี้

ระบบนิเวศป่าชายเลน (Mangrove Forest 
Ecosystem)
ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่มีความ
สำาคญั ทัง้ในด้านความหลากหลายของต้นไม้และสิง่มชีวีติ
จำานวนมากที่พึ่งพาระบบนิเวศนี้ โดยปกติป่าชายเลน
พบได้ในบริเวณปากแม่นำ้าหรือบริเวณใกล้ชายฝั่งท่ีมี
การไหลของนำ้าจืดลงมาผสมกับนำ้าทะเล  ป่าชายเลน
เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เน่ืองจาก
ความซับซ้อนของรากไม้และพื้นที่ ทำาให้เหมาะแก่การ
เป็นแหล่งอาศัย แหล่งหลบภัย แหล่งอาหารและแหล่ง
ขยายพนัธ์ุของสตัว์นำา้ สตัว์นำา้ทีพ่บได้ในป่าชายเลนมทีัง้ 
สัตว์นำ้าที่อาศัยอยู่ชั่วคราวและสัตว์นำ้าที่เข้ามาอาศัยอยู่
ถาวร นอกจากประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อระบบ
นเิวศแล้ว ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งอาหารทีอ่ดุมสมบรูณ์
ของมนุษย์  เป็นที่กำาบังลม ป้องกันการพังทลายของดิน
และการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วย
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ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล (Seagrass Bed 
Ecosystem)
ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีความ
สำาคัญอีกระบบหนึ่ง หญ้าทะเลเป็นพืชดอกที่สามารถ
ปรับตัวให้ดำารงชีวิตอยู่ได้ในทะเลโดยใช้ลำาต้นใต้ดินช่วย
พยุง  พบได้ในพื้นทะเลตั้งแต่ในบริเวณท่ีเป็นพื้นโคลน
ละเอียดจนถึงพื้นทรายหยาบ แหล่งหญ้าทะเลเป็น
แหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าหลายชนิดที่มี
ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งป็นอาหารที่สำาคัญของ
พะยูนด้วย 

ระบบนเิวศแนวปะการงั (coral reef ecosystem)
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ์มากใน
ทะเล ระบบนิเวศปะการังพบได้ในบริเวณเขตร้อน ใน
บรเิวณนำา้ตืน้ทีม่แีสงส่องถงึ  ปะการงัเป็นสตัว์ชนดิหนึง่
ที่มีการดำารงชีวิตรวมกันเป็นกลุ่ม สร้างโครงร่างแข็งที่มี
ลักษณะเป็นก้อนหินปูนที่มีรูปทรงที่แตกต่างกัน  ทำาให้
ระบบนิเวศมีความสลับซับซ้อนเหมาะแก่การดำารงชีวิต
ของสัตว์นำ้าอื่นๆ อีกด้วย  
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การจัดการบนฐานระบบนิเวศ 
(Ecosystem-based�management)�

แนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) 
หรือ การจัดการบนฐานระบบนิเวศ (Ecosystem-based 
management) เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ
และนำามาใช้สำาหรับการปกป้อง ฟื้นฟู อนุรักษ์ระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะเชื่อมั่นว่า
แนวทางดังกล่าวจะสามารถทำาให ้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นดีขึ้นได้ ทำาไมถึง
เป็นเช่นนั้น และการจัดการบนฐานระบบนิเวศนั้นมีลักษณะ
พิเศษและมีหลักการเช่นไร มีผู ้รู ้และหลายองค์กรได้ให้
ความหมายของการจัดการบนฐานระบบนิเวศไว้หลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น

การจัดการทะเลและชายฝั่ง
เชิงบูรณาการบนฐานระบบนิเวศ
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โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations 
Environmental Program: UNEP)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ
จัดการบนฐานระบบนิเวศเป็นยุทธศาสตร์การจัดการเชิงการ 
บูรณาการของดิน น�้าและทรัพยากรที่มีชีวิต เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายทีย่ัง่ยนืของระบบนเิวศและการเข้าถงึอย่างเป็นธรรม” 

“การจัดการบนฐานระบบนิเวศนั้น เป็นการมองที่เชื่อมโยง
ประชากรมนษุย์ เศรษฐกจิ และระบบสงัคมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่
ของระบบนิเวศ สิ่งส�าคัญที่สุดของการจัดการบนฐานระบบ
นิเวศคือ การให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ภายในของระบบสิ่งมีชีวิต และความยั่งยืนของผลผลิตและ
บริการที่มีคุณภาพดีจากระบบนิเวศ การจัดการบนฐานระบบ
นิเวศจึงได้รับการออกแบบและด�าเนินการตามแนวทางการ
ปรับตัว กระบวนการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทาง
วิธีวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดการ”

การจัดการบนฐานระบบนิเวศ  อธิบายได้ว่าคือ วิถีทางแห่ง
ความสมดุลในการจัดการทรัพยากรท่ีอยู่ในระบบนิเวศและ
นอกระบบนิเวศอย่างโปร่งใส่ ไม่มีความหมายเพียงหนึ่งเดียว
สำาหรับการให้คำาจำากดัความของการจัดการเชงิระบบนิเวศเป็น 
ฐาน แต่สามารถที่จะให้คำาจำากัดความแบบกว้างๆ ที่มีพื้นฐาน
ทีว่่า “การจัดการเชงิระบบนเิวศ คอื การบรูณาการองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบนิเวศท่ี 
ซับซ้อนเข้ากับกรอบทางสังคม การเมือง และการให้คุณค่า 
อันน�าไปสู ่เป้าหมายในการปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศในระยะยาว”

การจัดการบนฐานระบบนเิวศ   คอื วธิกีารจดัการรปูแบบหนึง่
ที่มีการบูรณาการระบบนิเวศ เข้ากับเป้าหมายด้านสังคม และ
เศรษฐกิจ และมีการรับรู้ของมนุษย์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของระบบนิเวศ การพิจารณาระบบนิเวศจะต้องไม่มีขอบเขต
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ของการปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นความซับซ้อนของกระบวนการทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบสังคม โดยใช้วิธีการจัดการแบบการปรับตัวเมื่อเผชิญกับ
ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน  ต้องน�าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย
เข้ามาสูก่ระบวนการก�าหนดปัญหาและหาทางออกแบบมส่ีวนร่วม 
เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการระบบนิเวศโดยรวม และวิธีการ
ตอบสนองต่อการรบกวนระบบนิเวศ รวมท้ังให้ความส�าคัญ
กับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความยั่งยืนของ
มนุษย์และระบบนิเวศ 

จากคำาจำากัดความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันการศึกษา
เรื่องการจัดการบนฐานระบบนิเวศไม่ได้จำาเพาะอยู่แต่การจัด
ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ เท่านั้น หากแต่ต้องบูรณาการ
ไปกบัศาสตร์ต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้อง ทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงกัน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จะต้องไม่แบ่งขอบเขตตามระบบการปกครอง ให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ระบบ
นิเวศเดียวกันเพื่อนำาไปสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ

ดังนั้น การจัดการบนฐานระบบนิเวศจึงไม่ได้ปฏิเสธกรอบ
ความคิดการจัดการระบบนิเวศแบบเก่า เพียงแต่จะให้คุณค่า
และความสำาคญักบัสงัคมมนษุย์มากขึน้ รวมทัง้ต้องมกีระบวนการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามหลักการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
ท้ายที่สุดแล้วจะได้นำาไปสู่เป้าหมายร่วมของทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง การดำาเนินการรูปแบบนี้ทำาให้เกิดความร่วมมือและ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องฟื้นฟู 
อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและนำาไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

หลกัการจัดการบนฐานระบบนเิวศทีจ่ะนำาเสนอในหนงัสอืเล่มนี้
จะให้ความสำาคัญกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง ซึ่งในแต่ละ
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พืน้ทีต่่างกม็บีรบิทของพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั ดังนัน้การนำาหลกัการ
จัดการบนฐานระบบนิเวศไปใช้จึงต้องมีการปรับให้สามารถ
ปฎิบัติการได้จริง แต่โดยภาพรวมแล้วสามารถให้หลักการ
เบื้องต้น สำาหรับการจัดการได้ดังต่อไปนี้ 
1) การนำาแนวทางบูรณาการมาปรับใช้ร่วมกับการจัดการเชิง

ระบบนิเวศ
2) การดูแลรักษาโครงสร้าง หน้าที่ ความอุดมสมบูรณ์และ

และความหลากหลายของระบบนิเวศให้ดำารงอยู่
3) การให้คุณค่ากับระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
4) การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างระบบนเิวศเข้ากบัระบบ

สงัคม
5) การสร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคด้านการจัดการ

ทรัพยากร
6) การมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายจากผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุหลาย

ภาคส่วน
7) การตระหนักถึงความไม่แน่นอนและเตรียมพร้อมสำาหรับ

ปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
8) การจัดการความรู้ที่เป็นทั้งความรู้ดั้งเดิมและความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ 

หลักการที่ 1 การน�าแนวทางบูรณาการมาปรับใช้ร่วม
กับการจัดการเชิงระบบนิเวศ
“บูรณาการ” คือ การทำาให้หน่วยย่อยทั้งหลายเข้าร่วมเป็น
องค์ประกอบที่ทำาหน้าที่ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้า
เป็นองค์รวมทำาให้เกิดความสมดุล และองค์รวมน้ันสามารถ
ดำารงอยู่และดำาเนินไปได้ในภาวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออีก
นัยยะหนึ่ง “บูรณาการ” คือ การทำาให้หน่วยย่อยๆ ทั้งหลาย 
ที่สัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมทำาหน้าท่ี
ประสานกลมกลนืเป็นองค์รวมเพยีงหนึง่เดียวทีม่คีวามครบถ้วน
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สมบรูณ์ในตวั พร้อมทัง้ดำารงอยูแ่ละปรบัตวัได้อย่างสมดลุ จาก
ความหมายดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า ความเข้าใจเรือ่งบรูณาการจะ
สมัพนัธ์กบัทรรศนะทีม่องสิง่ทัง้หลายเป็นองค์รวม (Holistic View) 
ซึ่งองค์รวมนั้นเกิดจากส่วนประกอบหน่วยย่อยทั้งหลายที่มี
ความสมัพนัธ์เกือ้หนนุอาศยัซึง่กนัและกนั หรอืทกุสิง่ในโลกนัน้
มคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธ์อาศยัซึง่กนัและกนั เมือ่ประกอบกนัเข้า
เป็นอันเดียวกันแล้ว องค์ประกอบทุกอย่างประสานกลมกลืน
กันเป็นอย่างดีก็จะทำาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล เพราะมีการดำารง
อยู่อย่างประสานสัมพันธ์กลมกลืนกัน และมีการดำาเนินการ
ตามขั้นตอนของวัฏจักรอย่างเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
แต่สามารถยืดหยุ่นไปตามองค์ประกอบย่อยๆ ที่มาร่วมกัน 

ยกตัวอย่างสถานการณ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของไทยในปัจจุบัน หากมองอย่างแยกส่วนจะพบว่า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวหน้าและเจริญ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนนำามาสู่ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศในหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกันฐานทรัพยากรของ
ประเทศทั้งดิน นำ้า ป่า และทะเล ได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การพัฒนาประเทศจนเสื่อมโทรมลง และบางพื้นท่ีมีปัญหา
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นตามมาอย่างกว้างขวาง ในขณะ
ที่ด้านสังคมพบว่า ความต้องการบริโภคเพิ่มสูงข้ึนมากเกิน
ความจำาเป็นทั้งในระดับครอบครัว และภาพรวมของประเทศ 
การสร้างอารยธรรมของระบบเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมแพร่
ขยายกว้างขวาง วางอยู่บนฐานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและการบริโภค
ของมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว การมองแบบแยกส่วนจะทำาให้
ไม่สามารถเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ท่ีสัมพันธ์
กันได้ ทำาให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจะถูกมองเป็นส่วนๆ 
ไม่ได้เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง จนท้ายที่สุดการ
แก้ไขปัญหาหรือการป้องกันปัญหาก็จะไม่มีที่สิ้นสุด
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หลักการแนวคิดท่ีมองแบบองค์รวมในเชิงบูรณาการ 
นี ้ เป็นแนวคิดที ่ทำาให้มองเห็นถึงความเชื ่อมโยง
ระหว่างส่วนย่อยของระบบนิเวศท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ 
ทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิตซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน และเอื้อประโยชน์เกื้อกูลกันเป็นวัฏจักร ซึ่ง
ในที่นี้รวมถึงมนุษย์ด้วยในฐานะที่เป็นส่วนประกอบ
ย่อยส่วนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนย่อยส่วน
หนึ่งแต่มนุษย์ก็มีบทบาทสำาคัญอย่างมาก และ
เป็นตัวการหลักในการสร้างความเจริญหรือความ 
เสียหายให้กับธรรมชาติและระบบนิเวศ

ในทางตรงกันข้าม หากเราหันมามองปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ ในสังคมแบบเชื่อมโยงอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาว่า
อะไรเป ็นเหตุป ัจจัยท่ีอาศัยซึ่งกันและกันลักษณะเช ่นนี้ 
เป็นการมองแบบองค์รวม คอืการบรูณาการทัง้หมดเข้าด้วยกนั 
จะเห็นว่าภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมนี้ จะเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ไม่
อยู่ในสภาวะสมดุล รากเหง้าของปัญหาเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามกระแสของทุนนิยม วิถีชีวิต 
การบริโภคและความเชื่อในการดำาเนินชีวิตได้ถูกเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ การสะท้อนความต้องการใน
โลกของวัตถุนิยม ผลที่เกิดขึ้นจึงปรากฏออกมาเป็นปัญหา
วิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความ
เสียหายต่อภาวะความสมดุลในระบบนิเวศ ซึ่งขณะน้ีได้แผ่
ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก และผู้คนได้เผชิญกับสถานการณ์
ดังกล่าวอยู่ในทุกวันนี้ เช่น มลภาวะทางธรรมชาติ นำ้า อากาศ 
และการเกิดภัยพิบัติไปทั่วโลก เป็นต้น
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หลกัการที ่2 การดแูลรกัษาโครงสร้าง หน้าที ่ความอดุม
สมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนเิวศให้ด�ารงอยู่
ระบบนิเวศนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบขึ้นจากโครงสร้างเพียง 2 
ส่วนหลักๆ เท่านั้น นั่นคือ 
1) โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 

สารประกอบอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี รวมไปถงึสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศ อุณหภูมิ นำ้า 
ความชื้น แสง กระแสลม ลักษณะทางธรณีวิทยา: ดิน หิน 
แร่ธาตุ การรบกวนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด, ไฟ, 
แผ่นดินไหว, พายุ และการรบกวนที่มีสาเหตุจากมนุษย์ ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเหล่าน้ีต่างมีผลต่อสิ่งมีชีวิตใน
หลายๆ ด้าน เช่น ปริมาณชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง จำานวนประชากรและการแพร่กระจายของสิ่ง
มีชีวิต รูปร่างลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

2) โครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  
ที่อยู่ล้อมรอบและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตน้ันๆ โดยอาจ
แบ่งตามบทบาทของการกินอาหาร หรือลำาดับการส่งทอด
พลังงานและสารอาหาร กล่าวคือ ทั้งพืชและสัตว์ต่างมี
ความสัมพันธ์กัน พืชทำาหน้าที่เป็นผู้ผลิตเพราะสามารถ
สร้างอาหารได้เอง ส่วนสัตว์เป็นผู้บริโภคเพราะไม่สามารถ
สร้างอาหารได้ด้วยตนเอง โดยจะใช้สารอาหารจากพืชหรือ
ใช้สารอาหารจากการบรโิภคสตัว์ชนดิอืน่อกีทีห่นึง่ สิง่มชีวีติ
อกีพวกหนึง่คอืผูย่้อยอนิทรย์ีสาร เป็นสิง่มชีวีติขนาดเลก็มาก
ทำาหน้าทีย่่อยสลายซากและเศษอนิทรย์ีต่างๆ ให้มขีนาดเลก็ลง
โดยการย่อยภายนอกเซลล์ ซึง่สิง่มชีวีติกลุม่นีม้จีำานวนมากมาย

หน้าที่ของระบบนิเวศเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดพลังงานและมวลสาร ซึ่งโดยทั่วไปจะถ่ายทอดผ่าน
การกินกันเป็นทอดๆ ในห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หรือ
สายใยอาหาร (food web) สายใยอาหารประกอบด้วยห่วงโซ่
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อาหารหลายสายเชื่อมกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในชุมชนที่มีต่อกันอย่างสลับซับซ้อน ระบบ
นิเวศใดที่มีสายใยอาหารสลับซับซ้อนแสดงว่ามีเสถียรภาพสูง 
เพราะมีโอกาสที่จะเสียสมดุลได้น้อยถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตใด
สูญหายไปก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นทดแทนได้ อย่างไรก็ตามภายใน
ระบบนิเวศเดียวกันนั้นสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมรอบๆ ตวัได้ การปรบัตวัเปลีย่นแปลงบางอย่าง
ของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู ่กับระบบของธรรมชาติที่จะปรับเข ้าสู ่ความสมดุล 
เพราะเมื่อระบบนิเวศเสียสมดุลก็อาจมีผลกระทบเกิดข้ึนใน
ระบบ ถ้าหากผลกระทบนั้นไม่รุนแรงมากนักระบบนิเวศก็
สามารถกลับคืนสู่สมดุลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าผลกระทบ
เกิดขึ้นรุนแรงจนส่งผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบทั้ง
ทางกายภาพ และทางชีวภาพก็อาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ในที่สุด

ระบบนิเวศแต่ละระบบมีชนิดและจำานวนของสสาร 
และส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่แตกต่างกัน แต่ส่ิงเหล่าน้ันล้วน
มีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบเช่นเดียวกัน 
เช่น ผู้ผลิตของป่าไม้มีพลังงานชีวมวล (Biomass) สูง 
ในขณะท่ีผู้ผลิตของทะเลมีการหมุนเวียน (Turnover) สูง 
เพื่อให้ ผู้บริโภคในแต่ละระบบมีอาหารเพียงพอ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าไม่ว่า 
จะเป็นนิเวศบกหรือนิเวศแหล่งน้ำา ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
และผู้ย่อยสลายต่างทำาหน้าที่ ของตนเองเพื่อ
พยายามรักษาสมดุลของระบบไว้



การจัดการทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการบนฐานระบบนิเวศ��61 

โครงสร้างและคุณสมบัติของระบบนิเวศเป็นสิ่งสำาคัญท่ีช่วยให้
สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล แต่เมื่อ
มนษุย์มวีวิฒันาการด้านความคดิและสามารถผลติเทคโนโยโลยี
ได้มากขึ้น การนำาเอาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้จึงเป็นเรื่องท่ี
กระทำาได้อย่างง่ายดาย จนท้ายทีส่ดุแล้วจงึเกดิการใช้ทรพัยากร 
ธรรมชาติที่เกินความพอดี และได้นำามาสู่จุดเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ เพราะมนุษย์เริ่มทำาลายระบบนิเวศและสิ่งมีชิวิต
ชนิดอื่นที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค หรือการ
แสวงหาผลประโยชน์บนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จนทำาให้เกิดการเสีย
สมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งนำาไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ของระบบธรรมชาต ิเพราะการทีส่ิง่มชีวีติชนดิต่างๆ ถกูทำาลาย
สูญหายไป ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพภายในระบบ
นเิวศลดลงหรือเท่ากบัเป็นการเร่งการสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายกว ้างขวาง
ครอบคลุมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไม่ว่า
จะเป็นจุลินทรีย์ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
ล้วนแต่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมท่ีแตกต่างกันตามความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งท่ีอยู่อาศัยในแต่ละระบบ
นเิวศ ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นผลทีเ่กดิจากกระบวนการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมีความสำาคัญต่อมนุษย์ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม เพราะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิีจ่ำาเป็นสำาหรบัปัจจยัสี ่ ช่วยคำา้จนุ
ให้มนษุย์ดำารงชวีติอยูไ่ด้อย่างปกตสิขุ แต่ในขณะเดยีวกนัมนษุย์
ก็มีพฤติกรรมและกิจกรรมในลักษณะคล้ายกับ “ทุบหม้อข้าว
ตัวเอง” โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และขาดความยั้งคิด เพราะ
ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำาลายระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทำาให้เกิดการสูญเสียด้านความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรม สิ่งที่จำาเป็น
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อย่างหนึ่งในการจัดการบนฐานระบบนิเวศคือการให้ดำารงไว้
ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ

หลักการที่ 3 การให้คุณค่ากับระบบเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
การพัฒนาประเทศภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ใน
ปัจจุบัน ทำาให้คุณค่าของการพัฒนาถูกเน้นหนักไปในด้าน
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ขาดความสมดุลของการพัฒนาทางด้าน
สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
ระหว่างผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกับผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อย ความเหลื่อมลำ้าดังกล่าวนี้ได้
นำาไปสู ่ความขัดแย ้งในสังคมและความเสื่อมโทรมของ
วัฒนธรรมที่ไม่พึงปรารถนาหลายประการ เช่น ปัญหาความ
ขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้การ
เริ่มต้นรักษาความสมดุลในการพัฒนาจึงเป็นสิ่งหน่ึงจำาเป็น 
ก่อนที่จะมีการขยับไปสู่การจัดการระบบนิเวศและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำาหนดเป้าหมายและแผนงานจำาเป็นต้องคำานึงถึงขอบเขต
ของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณค่า
ที่สมดุลกันระหว่างวัตถุกับจิตใจ และจะต้องมีการกำาหนด
เป้าหมายและแผนงานท่ีนำามาสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อันประกอบไปด้วยคุณภาพชีวิตที่จำาเป็นต่อ
ความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่
จำาเป็นต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า คำาว่า “คุณภาพชีวิต” นั้นกินความหมายกว้างขวาง
เพราะครอบคลุมถึงปัจจัยในการดำาเนินชีวิตต่างๆ ด้วย
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การให้คุณค่ากับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เป็นหลักการพื้นฐานที่นำาไปสู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงไม่ได้มองแต่ความเจริญด้านเศรษฐกิจ 
แต่เน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและเป็นการ
พัฒนาที่รับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศ และ
ไม่ละเลยที่จะให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง

ขณะเดียวกันจะต้องไม่ลืมกำาหนดเป้าหมายและแผนงาน
สำาหรับการปกป้อง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการกำาหนดเส้นทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการใช้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทาง
พื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันสิ่ง
สำาคัญอีกประการที่ทำาให้เกิดพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่มีคุณค่า คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน อันเป็นฐานรากสำาคัญของประเทศ และเป็นส่วนที่
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการทำาให้
ประชาชนนั้นสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง หรือพึ่งพา
ตนเองได้จะเป็นการลดสัดส่วนของการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก
ให้น้อยลง ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ให ้ประชาชนได ้หันกลับมาให ้คุณค ่ากับฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าของทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น พร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จาก
ป่าชายเลนในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้า และแหล่งรายได้
สำาหรับครอบครัว ขณะเดียวกันก็ทำาหน้าท่ีปกป้องไม่ให้มีใคร
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มาทำาลายป่าชายเลน พร้อมท้ังการฟ้ืนฟหูรอือนรุกัษ์ป่าชายเลน
อย่างต่อเนื่องโดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
เพือ่กำาหนดกฎระเบยีบออกมาใช้สำาหรบัการจัดการป่าชายเลน 
เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้นอกจากเป็นการให้คุณค่ากับฐาน
ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการเข้าใจถึงการรักษาคุณภาพชีวิต วิถี
ปฏบิตัแิละวฒันธรรมทางสงัคมท่ีองิแอบอยูก่บัระบบนเิวศอกีด้วย

หลักการท่ี 4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบนิเวศเข้ากับระบบสังคมมนุษย์
ดังที่ ได ้กล ่าวมาแล ้วว ่าระบบนิเวศน้ันประกอบขึ้นจาก 
องค์ประกอบย่อยต่างๆ และองค์ประกอบย่อยทั้งหลายต่างก็
มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการอยู่ตลอด
เวลา ซึ่งองค์ประกอบย่อยทุกส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืช
ชนิดใดก็ตามในระบบนิเวศต่างก็มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
และเชือ่มโยงมาถงึมนษุย์ด้วย เพราะมนษุย์กเ็ป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในองค์รวมใหญ่ของระบบนิเวศ และที่สำาคัญคือ มนุษย์
เป็นปัจจัยที่สำาคัญย่ิงต่อการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศบนโลกนี้ 
เนื่องจากมนุษย์ได ้ ช่ือว ่ามีระบบคิดซับซ ้อนและลำ้าหน้า 
สิง่มชีวีติชนดิอืน่ มกีระบวนการตดัสนิใจท่ีส่งผลต่อการดำารงอยู่
หรือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก 

เพราะฉะนั้น การตัดสินใจของมนุษย์ย่อมส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ นั่นก็เพราะ
ว่าทั้งสองระบบมีความเชื่อมโยงกัน ที่ผ่านมามนุษย์พยายาม
แยกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศออกจากกัน 
ลักษณะเช่นน้ีทำาให้เกิดการปฏิบัติในทางที่ผิดในระบบความ
สัมพันธ์ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทำาให้ระบบนิเวศและธรรมชาติ
เกิดภาวะที่ไม่สมดุล ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยนำ้าเสียลงใน
ทะเล เมื่อมีนำ้าเสียย่อมส่งผลต่อสัตว์นำ้าในทะเล ผลที่ตามมา
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คือ การลดลงของปริมาณและความหลากหลายของพันธุ์สัตว์
นำ้า ซึ่งสัตว์นำ้าเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับมนุษย์ทั้งในแง่
ของอาหารเพื่อการบริโภคและรายได้สำาหรับการดำารงชีวิต 
เมื่อปริมาณสัตว์นำ้าลดลงหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็
จะเกิดการแย่งชิงสัตว์นำ้าขึ้นระหว่างผู้ประกอบอาชีพ ผลที่
ตามมาคือความขัดแย้งในระดับสังคม อันปรากฏให้เห็นอยู่
ทั่วไปในสังคม

ความเข้าใจในความสัมพันธ์ ท่ี โยงใยซับซ้อน
ระหว่างระบบนิเวศและระบบสังคมมนุษย์นี้เป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีวิถีชีวิตท่ีพ่ิงพากันมาอย่าง
ยาวนานของมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการ
ลดช่องว่างและความแปลกแยกระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิเวศเข้ากับระบบสังคมมนุษย์เกิดข้ึน
แล้วจะพบว่า กระบวนการทางความคิดที่ว่าต้อง
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ดีน้ัน 
อาจเป็นความคิดส่วนหน่ึงของความคิดเชิงกลไกท่ีเอา 
มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการจัดการ หากเม่ือต้องการ
แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาในระดับกายภาพเท่าน้ัน 
แต่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้พบว่า พฤติกรรมบางอย่างอาจนำาพาสังคมมนุษย์
ก้าวไปสู่วิฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น 
การที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินภาวะที่
รองรับได้ (Carrying capacity) ของระบบนิเวศ เช่น การขุดหา



66  ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ

แหล่งนำ้ามัน แหล่งก๊าซธรรมชาติมาใช้มากเกินไป พร้อมทั้ง
การปล่อยของเสียกลับสู่ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
จากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นนี้ คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าส่วน
ประกอบทุกอย่างมีความเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่ง
เมื่อมันประสานกลมกลืนแล้วระบบนิเวศทางธรรมชาติก็อยู่
ด้วยดีมีความสมดุล แล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตมนุษย์  
แต่ถ้าไม่สมดุลแล้วก็เกิดผลร้ายแก่ชีวิตมนุษย์ ดังน้ันระบบ
นิเวศจึงมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์โดยตรงกับระบบสังคมของ
มนุษย์ การละเลยที่จะใส่ใจระบบนิเวศก็เหมือนกับการละเลย
ที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เช่นกัน 

หลักการท่ี 5 การสร้างธรรมภิบาลและความเสมอ
ภาคด้านการจัดการทรัพยากร
อุปสรรคในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มี
รากฐานปัญหามาจากความไม่สอดคล้องระหว่างการเมือง 
ราชการ และการจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหานี้เกิดขึ้นใน
หลายรัฐบาล รวมทั้งการออกกฎหมายแบบแยกการบริหาร
จัดการ โดยมีหน่วยดูแลทรัพยากรแต่ละชนิดแยกกันคนละ
หน่วยงาน เช่น หน่วยงานด้านสัตว์ป่า ด้านประมง และด้าน
ป่าไม้ เป็นต้น 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหลายประเทศท่ีมีลักษณะของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแบ่งส่วนราชการออกตาม
พื้นที่แหล่งทรัพยากร ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการใช้นโยบายที่
ไม่ได้คำานึงถึงด้านนิเวศวิทยา ทำาให้แต่ละหน่วยงานมีความ
รับผิดชอบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึง่แคบๆ เท่านัน้ แต่ความจรงิคอื ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมักจะเกี่ยวโยงกับทรัพยากร
มากกว่าหนึ่งชนิดไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อม การแบ่งส่วน
ราชการแบบเดิมจึงทำาให้เกิดการแก้ปัญหาในจุดหนึ่งแต่ไป
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สร้างปัญหาในจุดอื่น การจัดการโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ก็มีผล
เหมือนกัน คือทำาให้ขาดกลไกที่จะดูแลปัญหาท่ีเกิดข้ึนนอก
ขอบเขตพื้นที่ของตน และไม่สามารถจะมองปัญหาในวงกว้าง
ที่กระทบพื้นที่หลายพื้นที่ การจัดการแบบนี้ทำาให้ไม่มีการ
พิจารณาถึงผลกระทบสะสมและผลกระทบที่รุนแรงมากข้ึน
จากการรวมตวัของหลายผลกระทบ และการจดัการทรพัยากร
แบบแยกส่วนมักจะมีการเก็บข้อมูลซำ้าซ้อนโดยไม่จำาเป็น และ
ขาดกลไกที่จะใช้ข้อมูลร่วมกัน สุดท้ายก็กลายเป็นการจัดการ
โดยอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน หน่วยงานเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบประเด็นปัญหาท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
โดยตรง และเนื่องจากมีหน่วยงานกระจัดกระจายจำานวนมาก 
อาจทำาให ้แต ่ละหน ่วยงานไม ่ ได ้รับการสนับสนุนด ้าน 
งบประมาณและเทคนิคมากพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย
ได้ดีเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้แม้จะมีนโยบายมีกฎหมายแต่การ
บังคับใช้กฎหมายอาจไม่ได้ผล

การสร้างธรรมภิบาลและความเสมอภาคด้าน
การจัดการทรัพยากร เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแก่
ประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ให้ความสำาคัญกับสิทธิของคนในทุกระดับ ทั้งหญิง
ชาย เยาวชน คนสูงอายุ และคนชายขอบได้เข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียม อีกทั้งเป็นการ
สร้างแบบแผนของการมีส่วนร่วมตามหลักการของ
ประชาธิปไตย ที่จะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และถ่วงดุลอำานาจระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท้ายท่ีสุด
แล้วนำาไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างแท้จริง
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ดังนั้น การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมจึงไม่
สามารถให้ความสำาคัญกับเฉพาะหน่วยงานได้ แต่จะต้องให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินให้เข้มแข็ง การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
ตั้งแต่ภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไปจนถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างหลัก
ประกันให้ทั้งหญิงและชายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งใน
ฐานะผูใ้ห้และผูร้บัอย่างเท่าเทยีมกนัในทกุขัน้ตอน และส่งเสรมิ
สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลไก
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ จากนั้นจึงบูรณาการแนวคิดในการจัดการ
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ เพื่อให้รูปธรรมของการ
ปฏิบัติการร ่วมกันได ้นำา ไปสู ่การปรับปรุงกฎหมายให ้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับนโยบายการ
จัดการภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัย
การประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะ
ความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพท่ีมั่นคงนำาไปสู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต และสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ที่สำาคัญคือ ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน
อันพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบ
บริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ สนบัสนนุให้ภาคกีารพฒันาทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าและลดความขัดแย้งในสังคมและ
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ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

หลักการที่ 6 การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้ที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนและผู้เกีย่วข้องทกุภาคส่วนได้เข้าร่วมรบัรู ้ ร่วมคดิ 
ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการ
ตัดสินใจในการดำาเนินการใดๆ ก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนรวมโดย
เฉพาะอย่างยิง่ การดำาเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัวถิชีวีติและระบบ 
นิเวศต่างๆ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholders) 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรได้
รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งสิ้น การเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องนั้นควรดำาเนินการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อท้ายที่สุดแล้วจะนำาไป
สูข้่อตกลงและการตดัสนิใจท่ีรอบคอบร่วมกนั ซึง่การมส่ีวนร่วม
ที่เหมาะสมจะต้องมีการผสมผสานเทคนิคการมีส่วนร่วมท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

การจัดการบนฐานระบบนิเวศจึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
กระบวนการได้มาซึง่แผนและการมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัติามแผน 
การมีส่วนร่วมเป็นกลไกในการสร้างการยอมรับในแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ซึ่งควรยึดตามหลักพื้นที่-หน้าที่-การมีส่วนร่วม 
(Area-Function-Participation: AFP) กล่าวคือ เป็นการ
ดำาเนินการโดยใช้พื้นที่เป็นยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน หรือ
เป็นการยึดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งแนวคิดนี้ มิได้
จำากัดเฉพาะปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตำาบลใดตำาบลหนึ่งเท่านั้น 
หากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะคาบเกี่ยวจังหวัด อำาเภอ หรือ
ตำาบลอื่นๆ เช่น พื้นที่ชายฝั่งหรือลุ่มนำ้าที่มีอาณาเขตคาบเกี่ยว
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พื้นที่หลายจังหวัดติดต่อกัน แนวคิดนี้ได้เปิดโอกาสให้จังหวัด 
อำาเภอ ตำาบลที่มีปัญหาคาบเกี่ยวนั้นๆ ตระหนักในปัญหา และ
ร่วมกันหาทางออกโดยที่หน่วยงานต่างๆ สามารถดำาเนิน
บทบาทภารกิจสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน (Multi-stakeholders partnership) ที่เข้าร่วม
อย่างสมัครใจ นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในสังคมเข้ามามีส่วนในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์
วางแผน และตัดสินใจในการดำาเนินงานด้านต่างๆ โดยไม่ทำาให้
เกิดข้อโต้แย้งของสังคม

ประเด็นปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น 
และระดับชุมชนทุกวันนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้บริหารระดับ
นโยบายแต่เพียงอย่างเดียว ทางออกของการแก้ปัญหา
คือ การยกระดับการร่วมมือร่วมใจ สู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมรับทราบและเข้าถึงข้อมูล ร่วมระดมความคิดเห็น 
ร่วมวางแผนการปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับผิดชอบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้เสียทุกคนที่อยู่ภายใต้พื้นที่ (ระบบนิเวศ) เดียวกัน

หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายในการสร้าง
หลกัประกนัว่าทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้เข้าถงึข้อมลู ได้เข้ามาร่วมกนั
ปรึกษาหารอื กำาหนดวธิกีารแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจเกีย่วกบั
การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยหยิบยกเอาประเด็นท่ีท้าทายในพื้นท่ีมา
เป็นเครื่องมือในการหาทางออกร่วมกัน วิธีการที่เป็นที่นิยมใช้
กันอย่างกว้างขวาง เช่น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
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การวิเคราะห์ผู ้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder analysis) การ
วเิคราะห์ดงักล่าวจะทำาให้เหน็ภาพความสมัพนัธ์ ความซบัซ้อน
ของสังคม และกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน รวมทั้ง
ศักยภาพ บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จำาเป็นและสำาคัญอย่างยิ่งในการค้นหาแนวทางอันไปสู่ความ
ร่วมมือในการพัฒนา และการจัดการปัญหาร่วมกันภายใต้
ศักยภาพและความสามารถที่แต่ละกลุ่มมีอยู่

หลักการที่ 7 การตระหนักถึงความไม่แน่นอนและ
เตรยีมพร้อมส�าหรบัปรบัตัวรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือ เหตุการณ์ใดก็ตามที่ไม่
แน่นอน (Uncertain Events) หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเราไม่รู้
อย่างแน่นอนว่า ผลลพัธ์ของมนัจะเป็นในรปูแบบไหน กล่าวคอื 
ผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ อาจมีได้มากกว่าหน่ึงอย่างหรือ
หนึ่งรูปแบบ การไหลเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้หลายประเทศจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจาก
หลายประเทศยงัมคีวามไม่พร้อมทีจ่ะรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
อาจกล่าวได้ว่ายังขาดความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ขาดภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
ให้เกิดขึ้นคือ การจัดการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 
ยืดหยุ่น และไม่ประมาท กล่าวคือ การมองโลกเชิงระบบท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ้งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤต และมีความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต

การตระหนักถึงความไม่แน่นอนน้ันส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ของแต่ละบุคคล โดยปกติแล้วปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ 
การเข้าถงึข้อมลู หรอืความรูท้ีเ่กีย่วข้องของบคุคลนัน้ๆ จะช่วย



72� ชุมชนจัดการตนเอง บนฐานระบบนิเวศ

ในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน 
และช ่วยในการพิจารณากระบวนการตัดสินใจภายใต ้
สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน (Decisions under Uncertainty) ได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับจะต้องมีการพิจารณาร่วมกับระบบนเิวศ
ทีเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ด้วย และจากความรู้
เรื่องระบบนิเวศทำาให้รู้ถึงคุณสมบัติสำาคัญอีก 2 ประการของ
ระบบนเิวศคอื ความยดืหยุน่ (Flexibility) และความหลากหลาย 
(Diversity) การทีแ่บบแผน โครงสร้าง และกระบวนการมพีลวตั 
ทุกชีวิตในระบบนิเวศจึงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง มี
ความยืดหยุ่นสูง ไม่ตึง เข้มงวด เพื่อทำาให้ระบบชีวิตฟื้นฟู
สภาพ หรือจัดระเบียบตนเองได้ง่าย และการที่สัมพันธภาพมี
ความหลากหลายย่อมเอื้อต่อการพัฒนาระบบชีวิต 

ความไม่แน่นอนของพลวัตของเศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคตระยะยาว ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของเหตุการณ์
ที่ไม่แน่นอนที่มีมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ได้ ซึ ่งถ้า
ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนดังกล่าวกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระบบนิเวศ 
เหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความ
เสี่ยง นอกจากนั้นพลวัตของระบบนิเวศยังส่งผล
ให้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่จำาเป็น คือ การตระหนักถึงความ
ไม่แน่นอนและเตรียมพร้อมสำาหรับปรับตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่
สามารถยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
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ความไม่แน่นอนของพลวัตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
ระยะยาว ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่มี
มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ได้ ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ไม่
แน่นอนดังกล่าวกระทบต่อความเป็นอยู ่ของผู ้ที่เกี่ยวข้อง
ภายในระบบนิเวศ เหตุการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่
มีความเสี่ยง นอกจากนั้นพลวัตของระบบนิเวศยังส่งผลให้
เกิดความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เช่นกัน 
ดังนั้นสิง่ทีจ่ำาเป็น คอื การตระหนกัถงึความไม่แน่นอนและเตรยีม
พร้อมสำาหรับปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

ดังนั้น ภายใต้ความเสี่ยง ความซับซ้อนและความไม่แน่นอน 
การมีเพียงความรู้เป็นเคร่ืองมืออาจไม่เพียงพอสำาหรับสังคม
ปัจจุบัน แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความสร้างสรรค์และเป็นนักแก้
ปัญหารอบด้าน อกีทัง้ต้องเข้าใจถงึพลวตัของการเปลีย่นแปลง
และต้องมีระบบคิดท่ียืดหยุ ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดไปตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ ขณะเดียวกันจะ
ต้องเข้าใจด้วยว่าระบบนิเวศนั้นไม่สามารถดำารงอยู ่ได้ใน 
รูปแบบเดียว แต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เม่ือเข้าใจ
เช่นนั้นแล้วจะสามารถทำาให้จัดการรับมือหรือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองได้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ตาม 

หลักการที่ 8 การจัดการความรู้ที่เป็นทั้งความรู้ดั้งเดิม
และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
การสร้างแนวทางในการจัดการระบบนิเวศนั้นจะต้องอาศัย
องค์ความรู้เชงิวทิยาศาสตร์ ผสมผสานเข้ากบัองค์ความรูท้้องถิน่ 
เพราะการจดัการความรูโ้ดยใช้องค์ความรูด้ัง้เดมิอาจมข้ีอจำากดั
ด้านเวลา และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของระบบนิเวศทำาให้
องค์ความรู้ดั้งเดิมนั้นไม่สามารถนำามาใช้ในการคาดการณ์
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อนาคตได้แม่นยำา เนื่องจากระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดียวกนัความรูท้างวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่นัน้
เกิดจากการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล อาจมี
จุดเน้นที่เจาะจงและแคบเกินไป ประกอบกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีข้อจำากัดในการมองปัญหาของท้ังระบบนิเวศ 
เพราะมักจะมองจากแง่มุมทางเทคนิคเท่านั้น ซึ่งมักจะไม่เป็น
ผลเมื่อต้องวิเคราะห์สภาพของระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่และ
ซับซ้อน ทั้งนี้เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตร์มักจะใช้การ
เปรียบเทียบสภาพท่ีเกิดขึ้นในบริเวณท่ีต้องการประเมินกับ
พื้นที่อื่นที่ยังไม่มีปัจจัยรบกวนหรือพื้นที่อ้างอิง วิธีการนี้อาจ
จะใช้ได้ผลสำาหรับการประเมินปัจจัยภายนอกท่ีจากสาเหตุ
เดียวในพื้นที่แห่งหนึ่ง แต่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสำาหรับการ
ประเมินระบบนิเวศทั้งระบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมาจากการ
ทำางานร่วมกันบนฐานองค์ความรู้ ท้ังองค์ความรู้ท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีความสำาคัญในพื้นที่ และการศึกษา
วิจัยทางวิชาการ หรือด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำาข้อมูล
ที่เกิดจากความรู้ดังกล่าวมาใช้สำาหรับการตัดสินใจ 
การติดตามและการประเมินผลการทำางานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อทำาให้เกิดพลังขับเคลื่อนในการจัดการระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างสมดุลระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง

การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการผสมผสานองค์ความรู้ทั้งสอง
เข้าด้วยกันจะเป็นแนวทางสำาคัญที่ทำาให้เกิดกระบวนการ
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เรียนรู ้สำาหรับผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง ยกตัวอย่างเช ่น การใช ้
กระบวนการวิจัยตามแนวคิดด้านวิทยาศาศตร์มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับกระบวนการหาคำาตอบแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลท่ี
เกิดขึ้นคือ ทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้
ของชุมชนเพื่อค้นหาความรู้ ความจริงที่ทำาให้ชุมชนเข้าใจที่มา 
ของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน ทำาให้ได้
มาซึง่องค์ความรูใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ องค์ความรู้
เรื่องระบบนิเวศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน และทำาให้ชุมชนสามารถ
สร้างแบบจำาลองในการจดัการพืน้ท่ีของตนเองได้ หรอืมแีนวทาง
ในการจัดการเพือ่แก้ปัญหาเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
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(Integrated Coastal Zone Management: ICZM) 
คือ “กระบวนการจัดการที่ทำาให้การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรชายฝั่งของกลุ่มผู้ใช้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
กับความจำาเป็นในการเลี้ยงชีพและความคุ้มทุนในการ 
ประกอบกิจการ (เพื่อการค้า) โดยมีการแบ่งปันและ
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal 
resources) อย่างเป็นธรรมและร่วมรับผิดชอบความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ภายใต้ความสามารถในการรองรับได้
ของระบบนิเวศชายฝั่ง (Carrying Capacity of Coastal 
Ecology) รวมทั้งเป็นกระบวนการจัดการที่รวมถึงการ
สงวน (Reservation) คุ้มครอง (Protection) และฟื้นฟู 
(Rehabilitation/Restoration) ระบบนเิวศชายฝ่ังให้สามารถ
รักษาศักยภาพในการผลิตทรัพยากรชายฝั่งได้ดังเดิม
หรือพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ด้วยการนำาองค์ความรู้
ทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการและ
ดำาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
ผู ้มีหน้าที่จัดการชายฝั่งตามกฎหมาย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับ 
โดยเป ็นการมีส ่วนร ่วมในรูปแบบที่ เหมาะสมกับ
สถานภาพและบทบาทของแต่ละฝ่ายใน แต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่
ดีทางสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ โครงสร้าง
การปกครอง และนโยบายทางการเมือง”

การจัดการทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการบนฐาน
ระบบนเิวศ�คอื�การบรูณาการแนวคดิด้านวทิยาศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง� เข้าไป
กับศาสตร์ด้านอืน่ๆ� เพือ่เกดิการปกป้อง� ฟ้ืนฟ�ู และ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็น
ระบบ� แนวคิดนี้จะให้ความส�าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ในระบบนิเวศที่มี
ความเกีย่วเนือ่งกัน�โดยคดิว่ามนุษย์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง�พร้อมกนัน้ี
จะเปิดให้คนในชุมชนและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ�
มาร ่วมกันคิดและแก ้ ไขป ัญหาบนฐานข้อมูล
เดียวกัน� โดยน�าองค์ความรู้� ภูมิปัญญาท้องถิ่น�
และความรู ้ด ้ านวิทยาศาสตร ์ทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการและด�าเนินงานร่วม
กัน� อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มี
ศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ� และมีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่หรอื
ระบบนเิวศ� พร้อมกนันีไ้ด้ให้ความส�าคญักบัการสร้าง
ความตระหนกั�สร้างจติส�านกึ�ความรบัผดิชอบร่วม�
บทบาทหญิงชายที่เท่าเทียม� ความเสมอภาคและ
สิทธิร ่วมกันในการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง� ที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะต้องให้
ความส�าคัญกับคุณค่าทางด้านสังคม� วัฒนธรรม�
และเศรษฐกิจ�อย่างเท่าเทียมกันด้วย
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การจัดการทะเลและชายฝั่งเชิงบูรณาการบนฐาน
ระบบนเิวศ�คอื�การบรูณาการแนวคดิด้านวทิยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทะเลและชายฝั่ง� เข้าไป
กับศาสตร์ด้านอืน่ๆ� เพือ่เกดิการปกป้อง� ฟ้ืนฟ�ู และ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็น
ระบบ� แนวคิดนี้จะให้ความส�าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ในระบบนิเวศที่มี
ความเกีย่วเนือ่งกนั�โดยคดิว่ามนษุย์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง�พร้อมกนันี้
จะเปิดให้คนในชุมชนและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่างๆ�
มาร ่วมกันคิดและแก ้ ไขป ัญหาบนฐานข้อมูล
เดียวกัน� โดยน�าองค์ความรู้� ภูมิปัญญาท้องถ่ิน�
และความรู ้ด ้ านวิทยาศาสตร ์ทุกสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการและด�าเนินงานร่วม
กัน� อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการที่สร้างคนให้มี
ศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ� และมีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่หรอื
ระบบนเิวศ� พร้อมกนัน้ีได้ให้ความส�าคญักบัการสร้าง
ความตระหนกั�สร้างจติส�านกึ�ความรบัผดิชอบร่วม�
บทบาทหญิงชายที่เท่าเทียม� ความเสมอภาคและ
สิทธิร ่วมกันในการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ง� ที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะต้องให้
ความส�าคัญกับคุณค่าทางด้านสังคม� วัฒนธรรม�
และเศรษฐกิจ�อย่างเท่าเทียมกันด้วย
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