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ท�าไมต้องปรับตัวเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยก

และกลา่วถงึมากขึน้ในปัจจบุนั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน

มิตขิองภยัพิบตัิ ความมัน่คงด้านอาหาร และการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทัง้ท่ีความจริงแล้ว

การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศนัน้เช่ือมโยงและเก่ียวข้องกบั

ทกุมิต ิ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม แตกตา่งกนัแคเ่พียงแตร่ะดบัของผลกระทบ

และความเก่ียวข้องท่ีมากน้อยตา่งกนั ดัง้นัน้การสร้าง

ภมิูคุ้มกนัและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตวั

ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และพิบตัภิยัธรรมชาต ิในระดบัประเทศ และในระดบัพืน้ท่ี

ควรจดัท�ายทุธศาสตร์รองรับพิบตัภิยัระยะยาว และการ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจบุนั  

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงลกัษณะ

อากาศเฉลี่ยในพืน้ท่ีหนึง่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ฝน  การขยบัเลื่อนของฤดกูาล  การเปลี่ยนแปลงอณุหภมิู  

การเปลี่ยนแปลงความถ่ีและความรุนแรงของสภาวะ

อากาศรุนแรง เชน่ พายตุา่งๆ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้

จะสง่ผลให้ระบบและภาคสว่นตา่งๆ ได้รับผลกระทบและ

ตกอยูใ่ต้ภาวะเสี่ยงท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้แตล่ะภาคสว่น

จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจถงึความเสี่ยง การเปิดรับ และ

ความเปราะบาง ของภาคสว่นตา่งๆ ตอ่การเปลี่ยนแปลง

ภมิูอากาศ เพ่ือเข้าใจถงึต้นเหตแุละผลสืบเน่ืองตา่งๆ ท่ีจะ

เกิดขึน้และวางแผนปรับตวักบัการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้

ภูมิอากาศและภูมิประเทศจะเป็นตวัก�าหนดคณุลกัษณะ

พืน้ฐานทางกายภาพ ระบบนิเวศ ระบบเศรฐกิจและ

มิตทิางสงัคม ท่ีมีอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ีวา่จะมีโอกาสท่ีจะ

เปิดรับ (Exposure) ตอ่ภาวะความแปรปรวนหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางภมิูอากาศอยา่งไร แตก่ารเปิดรับเพียง

อย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวก�าหนดว่าระบบหรือภาคส่วน 

(System/Sectors) จะได้รับผลกระทบเสมอไป เพราะ 

ความออ่นไหว (Sensitivity) เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีเข้ามา

เก่ียวข้อง ความออ่นไหวก็คือการตอบสนองในเชิงท่ีจะก่อ

ให้เกิดความเสียหาย ตวัอยา่งเชน่ การปลกูข้าวพนัธุ์ต้น

เตีย้ ในพืน้ท่ีลุม่กบัในพืน้ท่ีนาดอน ในกรณีเกิดน�า้ทว่มหรือ

สภาวะฝนตกหนกั การปลกูข้าวในพืน้ท่ีลุม่จะมีความออ่น

ไวตอ่ความเสียหายมากกวา่ในพืน้ท่ีนาดอน

ระบบหรือภาคสว่นใดๆ ท่ีถงึแม้วา่จะมีการเปิดรับมาก 

และมีความอ่อนไหวต่อภาวะความแปรปรวนหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางภมิูอากาศสงู ก็ไมจ่�าเป็นวา่จะต้องได้รับ

ผลกระทบในทางบวกหรือทางลบอยา่งรุนแรงหรือตอ่เน่ือง

เสมอไป เพราะวา่การเปิดรับและความออ่นไหวจะแปรผนั

ไปตามเวลาและสถานท่ี ซึง่อาจจะเป็นการแปรผนัท่ีมีรูป

แบบ เชน่ ตามฤดกูาล หรือไมมี่รูปแบบก็ได้ ดงันัน้การ

ประเมินเพ่ือวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงคิดอยู่

การปรับตัว
และการพัฒนา

เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง



4

การลดความเส่ียงจากภยัพบิตั ิ(Disaster Risk Reduc-

tion : DRR) กระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ 

และการหาวิธีเพ่ือลดหรือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะน�าไปสูก่าร

เกิดภยัพิบตัแิละผลกระทบในทางลบจากภยัพิบตั ิ โดย

การป้องกนั หรือการควบคมุ หรือจ�ากดัความเสียหายและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากภยัธรรมชาติและภยัพิบตัิต่างๆ 

ขณะท่ี การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิ

อากาศ (Climate Change Adaptation : CCA) เป็น 

กระบวนการของการลดความเปราะบางต่อผลกระทบใน

ปัจจุบันและผลกระทบในอนาคตของการเปลี่ยนแปลง 

และการปรับตวัจะให้ความส�าคญักบัภยัธรรมชาตทิี่เกดิ

จากสภาพอากาศ เชน่ ความแห้งแล้ง น�า้ทว่ม และพายุ

บนฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) คือการคาดคะเน

ความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์และระดบัของผลกระทบท่ี

จะเกิดขึน้จากเหตกุารณ์นัน้ 

นอกจากนีส้ิง่ท่ีต้องน�ามาพิจารณาด้วยคือ ความเปราะ

บาง (Vulnerability)  หมายถงึการท่ีระบบหรือภาคสว่น

หนึง่ๆ ไมมี่ขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะบริหารจดัการให้

ตนเองพ้นจากความเสี่ยงได้ ในการพิจารณาต้องท�าความ

เข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงหรือความเปราะบาง

ของระบบอะไร หรือของภาคสว่นใด หรือของใคร ภายใต้

แรงกดดันจากปัจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรทางภูมิอากาศใด

บ้าง ตลอดจนพิจารณาถงึเง่ือนไขด้านเวลาท่ีเกิดภาวะ

ของความเสี่ยงและความเปราะบางดงักลา่ว เพ่ือท่ีจะได้

ก�าหนดยทุธศาสตร์การปรับตวัได้อยา่งเหมาะสม ซึง่บาง

ระบบหรือภาคส่วนอาจมีขีดความสามารถในการรับมือ

ระยะสัน้ (Coping capacity) แตห่ากต้องตกอยูใ่นสภาวะ

เสี่ยงระยะยาวหรือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป ขีดความ

สามารถในการรับมือระยะสัน้นีอ้าจไม่เพียงพอเพราะมี

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย

นอกจากขีดความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณ์ใน

ระยะสัน้แล้ว การปรับปรุงหรือบริหารจดัการเพ่ือให้ระบบ

หรือภาคส่วนสามารถท่ีจะด�ารงอยู่และด�าเนินกิจกรรม

ไปได้ตามปกติภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างต่อ

เน่ืองในระยะยาวก็จะเป็นการรับมือโดยการเพ่ิมขีดความ

สามารถในการปรับตวั (Adaptation) ซึง่แตล่ะระบบและ

ภาคสว่นจะมีขีดความสามารถดงักลา่วท่ีแตกตา่งกนั ใน

ท�านองเดียวกนัยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลให้ระบบหรือภาค

สว่นตา่งๆ มีความออ่นแอ เปราะบาง ตอ่ความเสี่ยงมาก

ขึน้ คือการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคม เชน่ ปัจจยั

ท่ีเกิดจากการเจริญเตบิโตของสงัคม ความเสื่อมโทรมของ

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิ การพฒันาโครงการ

ขนาดใหญ่ตา่งๆ ฯลฯ ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลให้ระบบหรือ

ภาคสว่นตา่งๆ ต้องเปิดรับ หรือมีความออ่นไหวตอ่ผลกระทบ 

ของสภาพอากาศมากขึน้ อีกทัง้อาจท�าให้มีขีดความ

สามารถในการรับมือหรือการปรับตวัลดลงได้เชน่กนั 

ดงันัน้การวางแผนปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ

คือการด�าเนินการใดๆ เพ่ือลดความเปราะบางของทัง้

ระบบหรือภาคสว่น สามารถด�าเนินการได้ทัง้การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการตัง้รับระยะสัน้ต่อความเสียหายและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

และการตัง้รับปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ในระยะยาวก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระบบหรือภาคสว่นท่ีจะ

ปรับตวั และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ส�าหรับ

ในท่ีนีจ้ะน�าเสนอการปรับตวัในระยะยาวของชมุชนจนถึง

สงัคม เป็นการน�าเสนอให้เหน็ถงึความส�าคญัของการปรับ

ตวั แนวทางในการปรับตวั การตดัสนิใจเลือกปรับตวั การ 

บรูณาการการปรับตวัเข้าสูแ่ผนพฒันาทัว่ไป และอปุสรรค

ในการปรับภายใต้การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ

การเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างการปรบัตวั
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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ไซโคลน ซึง่คาดวา่จะเกิดบอ่ยครัง้มากขึน้ และมีความ

รุนแรงมากขึน้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

นอกจากนีก้ารปรับตัวยังมุ่งแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขปัจจยัตา่งๆ เชน่ การ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน�า้ฝน  โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง

อยา่งช้าๆ ทีละเลก็น้อยดงักลา่วไมถื่อวา่เป็นเหตภุยัพิบตั ิ

แต่การเปลี่ยนแปลงลกัษณะดงักลา่วสง่ผลต่อวิถีชีวิตของ

ชมุชน  และการปรับตวัท่ีมีประสทิธิภาพจะต้องลดความ

เปราะบางในทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถงึเร่ืองความไม่

เทา่เทียมกนัทางเพศ ความไมเ่ทา่เทียมกนัในการเข้าถงึ

ทรัพยากรตา่งๆ การบริการ และการขาดธรรมาภิบาล ซึง่

หมายความวา่ การปรับตวัไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่กจิกรรมซึ่ง

มุ่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่ เกิดจากสภาพอากาศ

โดยตรงเท่านัน้  

การบูรณาการการปรับตวัและการลดความเสี่ยงจากภยั

พิบตัเิข้าด้วยกนั จะชว่ยเสริมการท�างานและลดความ

เปราะบางท่ีเกิดขึน้ทัง้จากทัง้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและภยัพิบตัิ รวมทัง้สาเหตอุนัเป็นต้นตอของความ

เปราะบางทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม ขณะท่ีอีกด้านหนึง่

เป็นการสร้างศกัยภาพในการรับมือกบัภยัพิบตัิและความ

สามารถในจัดการกับความเสี่ยงภัยท่ีมีความไม่แน่นอน

และเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ

ความส�าคัญของการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชุมชน
การปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศของชมุชนตา่งๆ 

นัน้ ไมใ่ชก่ารพยายามหาทางแก้ปัญหาอนาคตของชมุชน

โดยการมองภาพชมุชนตามท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และหา

ทางป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาขึน้ แตก่ารวางแผนการปรับ

ตวัมีเป้าหมายเพ่ือรักษาสถานภาพของชุมชนให้ด�ารงอยู่

ในอนาคตได้ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ดัง้

นัน้การพิจารณาเฉพาะภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลง

ภมิูอากาศอาจไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีวา่ สงัคมมี

การเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ด้วยเหตนีุป้ระเดน็ท่ีควร 

พิจารณาจงึไมไ่ด้มองเฉพาะเร่ืองภมิูอากาศ แตม่องถงึ

แนวโน้มของความเสี่ยงท่ีจะเกิดมากขึน้กบัชุมชนและขีด

ความสามารถของชุมชนในการบริหารจดัการความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

เพราะทัง้สองประเด็นเป็นเร่ืองเฉพาะท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลา และขึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมใน

แตล่ะชว่งเวลานัน้ๆ ด้วย ประกอบกบัความแปรปรวนและ

การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศจะสง่ผลในระยะยาว ดงันัน้

การวางแผนการปรับตวัของชมุชนจงึควรเป็นกระบวนการ

ท่ีตอ่เน่ือง กลา่วคือ ชมุชนจะต้องสามารถหาแนวทาง

บริหารจัดการความเสี่ยงหรือวางยุทธศาสตร์ตลอดจน

แผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน จะ

ต้องมีความยืดหยุน่ และมีกระบวนการทบทวนปรับแก้ให้

มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสงัคม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

มากท่ีสดุ กลา่วโดยสรุปคือ การวางแผนการปรับตวัต่อ

การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศของชุมชนต้องอยู่บนฐาน

คิดการสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนในการ

บริหารจัดการความเส่ียงจากภูมิอากาศภายใต้

เงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงในอนาคต และจะต้อง

พิจารณาร่วมกับการเป ล่ียนแปลงของสภาพ

เศรษฐกจิและสังคมด้วย 

การบูรณาการมิติหญิงชายในการวางแผน
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การตัง้รับปรับตวัคือ การท�างานท่ีจะต้องยกระดบัความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และความเข้าใจท่ีเพ่ิมมากกวา่

ความรู้เดิมให้กับชุมชนทัง้ผลกระทบท่ีเกิดจากสาเหตอุนั

เน่ืองมาจากการพฒันา และสาเหตอุนัเน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของภมิูอากาศ และการท�างานตัง้รับปรับตวั

จะต้องไมท่�างานเฉพาะบคุคล ต้องท�างานร่วมกนักบัทกุ

คนทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้หญิง ชาย เดก็ เยาวชน ผู้สงูวยั 

และคนชายขอบอ่ืนๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ

เป็นสิง่ท่ีกระทบกบัทกุคน ดงันัน้การสร้างระดบัความรู้ให้
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กบัทกุคนจงึเป็นสิง่ส�าคญั โดยเฉพาะกลุม่คนท่ีมีความ

ออ่นไหวและเปราะบาง เชน่ เดก็ เยาวชน หญิง ผู้สงูวยั 

และกลุม่คนจน เน่ืองจากกลุม่คนเหลา่นีมี้ความท่ีไมเ่ทา่

เทียมในชมุชน ทัง้ในด้านสทิธิ บทบาท และการยอมรับ 

การยกระดบัการปรับตวัต้องมีการยกระดบัความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัมมุมองท่ีแตกตา่งกนัระหว่างหญิงและชาย 

การใช้ชีวิตและวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งหญิงและชาย

ท่ีไมไ่ด้มองเฉพาะสรีระ แตจ่ะต้องมองเข้าไปถงึระดบัของ

จิตใจ ความต้องการและโอกาสท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัระหวา่ง

หญิงและชายในสงัคม การมีสว่นร่วม การวางแผน การ

ตดัสนิใจ การปฏิบตักิาร และการตดิตามประเมินผล หาก

สามารถบรูณาการแนวคิดมิติหญิงชายเข้าไปสู่การตัง้รับ

ปรับตวัและการพฒันาได้แล้ว เป็นการสร้างหลกัประกนั

วา่ การวางแผนการปรับตวัและการวางแผนพฒันานัน้

ตอบสนองตอ่ทกุคนและสร้างความสมดลุของการปรับตวั

และการพฒันาท่ีเหมาะสมร่วมกนั

  

การประเมินทางเลือกในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เดิมวิถีชีวิตประจ�าวนัของชมุชนพึง่พิงอยูก่บัธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมท่ีด�ารงอยู ่ แตเ่ม่ือชมุชนมีการพฒันาขึน้และ

วิถีชีวิตเปลี่ยนเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ การพึง่พิงทรัพยากร 

ธรรมชาตจิงึอยูใ่นรูปแบบท่ีสิน้เปลืองมากขึน้ และองค์

ความรู้ดัง้เดิมท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและท้องถ่ินเร่ิมเลือน

หายไป ทัง้ท่ีหากสงัเกตจะเหน็วา่องค์ความรู้ดัง้เดมิของ

ท้องถ่ินล้วนสอดคล้องกบัภมิูอากาศ ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ

วิธีการก่อสร้าง ผงัเมือง เทคโนโลยี อาชีพ วิถีชีวิต การ

เพาะปลกู วฒันธรรม การกินอยูแ่ละการแตง่กาย เป็นต้น 

ดั ง นั น้ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ชุ ม ช น เ พ่ื อ รั บ มื อ กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจึงควรเร่ิมต้นจากฐานศกัยภาพ

เดมิของพืน้ท่ี อนัประกอบไปด้วย ภมิูปัญญา ความเช่ือ

และวฒันธรรมของชมุชน 

ประการส�าคญัตอ่มาคือ การพิจารณาและวิเคราะห์ร่วม

กบัความเสี่ยง และความเปราะบางท่ีมีอยูภ่ายในชมุชน 

เพราะวา่ในแตล่ะชมุชนมีระดบัความเสี่ยงไมเ่ทา่กนั ขึน้

อยูก่บัหลายปัจจยั จากนัน้แตล่ะชมุชนจะต้องพิจารณา

ร่วมกนัวา่ชมุชนของตนนัน้มีปัญหาอะไรบ้าง มีระดบั

ความส�าคญัมากหรือน้อยและสง่ผลกระทบตอ่คนกลุม่ใด

บ้าง จากนัน้จะน�ามาสูก่ารพฒันายทุธศาสตร์ หรือ

มาตรการการปรับตวั อยา่งไรก็ตามการปรับตวัของชมุชน

เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศนัน้ยังจ�าเป็นต้องเกิดจากกระบวนการคิดและ

พฒันากลไกท่ีมาจากหลากหลายภาคสว่นร่วมกนั 

ปัจจยัส�าคญัของการประเมินทางเลือกในการปรับตวั คือ 

รูปแบบและชว่งเวลาท่ีจะปรับตวั ซึง่ในแตล่ะบริบทของ

พืน้ท่ีจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันัน้การวาง

ยทุธศาสตร์ส�าหรับการปรับตวัจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

ก�าหนดระยะเวลาสัน้และยาวในการเลือกวิธีการปรับตวั

ให้เหมาะสม โดยในการตดัสนิใจเลือกการปรับตวัรูปแบบ

ใดนัน้ สิง่ท่ีควรพิจารณาคือ ทางเลือกของการปรับตวัดงั

กลา่วจะต้องเกิดจากกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนัระหวา่ง

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และต้องน�าข้อมลูและทางเลือกของ

การปรับตัวท่ีเหมาะสมจากนักวิทยาศาสตร์หรือนัก

วิชาการมาพิจารณาร่วมด้วย ในสว่นของหนว่ยงานภาค

รัฐ และองค์กรท้องถ่ิน จะต้องท�าหน้าท่ีผสมผสามทาง

เลือกการปรับตัวท่ีเหมาะสมเข้าสู่ยุทธศาสตร์และแผน

พฒันาในระดบัตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิการจริงใน

ชมุชนและสงัคม

เอกสารอ้างองิ
ศภุกร ชินวรรณโณ. 2555. การปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาตใินบริบทเชิงพืน้ท่ี ชมุชน

กบัการรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ: บทเรียนจาก

พืน้ท่ีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.ชดุโครงการพฒันาความ

รู้และยทุธศาสตร์ความตกลงพหภุาคีด้านสิง่แวดล้อมและ

ยทุธศาสตร์ลดโลกร้อน.ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั.

วิฑรูย์ ปัญญากลุ (แปลและเรียบเรียง). 2554. การ

เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ: ความเปราะบางและแนวทางการ

ปรับเพ่ือรับมือกบัภมิูอากาศเปลี่ยนแปลง.มลูนิธิสายใย

แผน่ดนิ
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ผังชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ผังชุมชนคืออะไร	
การวางผงัชมุชน คือสว่นหนึง่ของการวางผงัเมือง เพราะ

การวางผงัเมืองมีหลายระดบัตัง้แต ่ ผงัชมุชน ผงัเมือง

เฉพาะ ผงัเมืองรวม ผงัภาค จนถงึผงัประเทศ เป้าหมาย

ของการวางผงัชมุชนคือ การพฒันาชมุชนให้มีความยัง่ยืน 

เพราะการท�าผงัชมุชนนัน้เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีช่วยให้มีการ

ก�าหนดบทบาทและวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในชมุชนอยา่งเทา่ทนั ภายใต้การ

บริหารจดัการด้านสาธารณปูโภค สาธารณปูการ การ

บริหารจดัการภยัพิบตั ิ รวมทัง้การจดัการด้านการอนรัุกษ์ 

ฟืน้ฟ ูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการวางผงัชมุชน เป็นการใช้แผนท่ีเพ่ือวิเคราะห์

และวางแผนการแก้ปัญหาชมุชน เดมิทีการวางผงัชมุชน

จะใช้แก้ปัญหาเฉพาะเร่ือง คือเร่ืองท่ีดิน ท่ีอยูอ่าศยั แต่

การวางผังชุมชนในปัจจุบันจะมองมิติท่ีกว้างขึน้ดังท่ีได้

กลา่วมาแล้ว  หากเปรีบบเทียบให้เหน็ภาพชดัเจน การวาง

ผงัชมุชนก็เหมือนกบัการท�า “แผนที่ชีวติของคนใน

ชุมชน” เพราะกระบวนการท�าผงัชมุชนนัน้ เป็นการผสม

ผสานองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ

เชิงพืน้ท่ี เข้ากบัองค์ความรู้ดัง้เดมิ ท่ีดงึเอามิตด้ิาน

เศรษฐกิจ สงัคม วิถีชีวิต และความปลอดภยัและมัน่คง

ของคนในชมุชนมาออกแบบร่วมกนัให้สอดคล้องกบัระบบ

นิเวศ เป็นการวางแผนการพฒันาชมุชนจากภาพบนแผนท่ี

และข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้จากชมุชน 

กระบวนการท�าผงัชุมชนจึงให้ความส�าคญักับการมีส่วน

ร่วมของทกุคนในชมุชน ไมใ่ชจ่�ากดัวงแคผู่้น�าชมุชน เพราะ

เข้าใจดีกว่าในชุมชนนัน้ประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีหลาก

หลายทัง้หญิงชาย เดก็ คนชรา คนพิการและคนด้อยโอกา

สอ่ืนๆ ซึง่คนแตล่ะกลุม่ก็มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั ยก

ตวัอยา่งเชน่ ผู้หญิงอาจจะต้องการพืน้ท่ีส�าหรับหลบภยั

จากคลื่นในระยะท่ีใกล้กวา่ผู้ชาย เพราะด้วยก�าลงัและ

ความสามารถในการว่ิงอาจจะไมเ่ทา่กบัผู้ชาย หรือคน

พิการอาจจะต้องการบุคคลอ่ืนในการเคลื่อนย้ายกรณีท่ี

เกิดภยัธรรมชาติ เป็นต้น การสามารถตอบสนองตอ่ความ

ต้องการท่ีแตกตา่งกนัของคนกลุม่ตา่งๆ ยอ่มเป็นการรักษา

สทิธิขัน้พืน้ฐาน สร้างความเทา่เทียมให้กบัคนในทกุกลุม่
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ผังชุมชนลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้อย่างไร
การตัง้ถ่ินฐานของชุมชนในภาคใต้ในอดีตมีความหลาก

หลายไปตามลกัษณะภมิูประเทศ ลกัษณะภมิูอากาศ 

และทรัพยากรธรรมชาต ิ บ้านเรือนสว่นใหญ่ตัง้อยูท่ัง้

ท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเล ปากอา่ว ทา่เรือ ท่ีราบเชิงเขา 

ท่ีราบหลงัเขาหรือระหวา่งเขา และท่ีราบตามแนวสายน�า้

น้อยใหญ่ในป่า หรือบนเกาะ หรือแผน่ดนิท่ีมีความอดุม

สมบรูณ์ตามปัจจยัพืน้ฐานของการยงัชีพ จดัเป็นความรู้

ความสามารถท่ีเกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ในการ

จัดการและปรับตัวให้เหมาะสมกับการด�ารงชีพและ

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม สิง่เหลา่นีล้้วนแสดงออกถงึ

ภมิูปัญญาในการจดัการท่ีอยูอ่าศยั บ้านเรือนและการ

ประกอบอาชีพของคนในอดีตได้เป็นอยา่งดี

เม่ือยุคสมยัเปลี่ยนไปความคิดและการจดัการของคนก็

เปลี่ยนแปลงไป ปัจจบุนัพบวา่การตัง้ถ่ินฐานและการ

ขยายตัวของชุมชนได้ใ ห้ความส�าคัญกับลักษณะ

ภมิูประเทศ ลกัษณะภมิูอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

ในพืน้ท่ีน้อยลง ท�าให้เกิดการขยายตวัหรือการก่อสร้างสิง่

ปลกูสร้างตา่งๆ ท่ีขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

การใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี เชน่ การก่อสร้างบ้านเรือน

ขวางทางน�า้ การสร้างรีสอร์ทในพืน้ท่ีชายฝ่ัง การถมพืน้ท่ี

ท่ีเป็นเส้นทางน�า้เดมิ เป็นต้น ลกัษณะเชน่นีส้ง่ผลให้

ชมุชนมีความเสี่ยงจากภยัพิบตัเิพ่ิมขึน้ นอกจากนีก้าร

ออกแบบบ้าน ท่ี ไม่ค� านึ งถึ งสภาพภู มิอากาศและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ แตใ่ห้ความนิยมกบัการสร้างบ้าน

แบบสมยัใหมต่ามกระแสนิยม หรือการขาดชา่งท่ีมีทกัษะ 

หรือการออกแบบโดยขาดการค�านึงถึงสภาพแวดล้อม 

ล้วนเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ผู้ ท่ีอยู่อาศัยมีความเสี่ยงจาก

สภาพอากาศเพ่ิมขึน้

การวางผงัชมุชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินจงึ

เป็นเคร่ืองมือหนึง่ ท่ีสามารถชว่ยให้ชมุชนวางแผนเชิง

กายภาพหรือจดัการเชิงพืน้ท่ีได้ ยกตวัอยา่งเชน่ ผงัชมุชน

สามารถน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือวางแผนการจัดการภัย

พิบตัริะดบัชมุชน ท่ีแสดงให้เหน็ถงึบริเวณหรือจดุเสี่ยงท่ี

เกิดจากภยัธรรมชาติตา่งๆ เชน่ น�า้ทว่ม แผน่ดินไหว พาย ุ

เป็นต้น นอกจากนีผ้งัชมุชนชว่ยแสดงให้สมาชิกในชมุชน

ได้รับรู้และรับทราบเก่ียวกับเส้นทางการจดัการเม่ือเกิด

ภยั เส้นทางอพยพ จดุปลอดภยั เป็นต้น และท่ีส�าคญัการ

จัดท�าผังชุมชนท�าให้สามารถควบคุมการขยายตัวของ

ชมุชนได้อยา่งมีทิศทางและเป็นระบบ ท�าให้ลดการบกุรุก

ท�าลายพืน้ท่ีป่าหรือพืน้ท่ีสาธารณะ 

 

การจัดท�าผังชุมชนสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการด้านต่างๆ	 ทั้งการป้องกันภัยพิบัติ	 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การก�าหนดแนวทางการขยายตัวของชุมชน	
การจัดการสาธารนูปโภค	 ฯลฯ	 เข้าด้วยกันได้	
รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในการจัดการด้านที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัย	
และที่ส�าคัญคือสามารถเชื่องโยงผังชุมชนและ
แผนเหล่านี้เข้าสู่นโยบายของชุมชนและท้องถ่ิน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เกาะมุกด์กับบ้านที่ม่ันคงและความปลอดภยัของชีวติ

เกาะมกุด์ ต�าบลเกาะลบิง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็น

เกาะขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามและมีความสมบูรณ์

ของธรรมชาตมิากมาย ด้วยเหตนีุส้ว่นหนึง่ของเกาะมกุด์

จึงถกูประกาศให้อยู่ภายใต้การดแูลของอทุยานแห่งชาติ

หาดเจ้าไหม ภายในเกาะประกอบไปด้วยชมุชนชายฝ่ัง

และสถานท่ีตากอากาศหลายแห่งท่ีส่วนใหญ่ตัง้อยู่

บริเวณแนวชายฝ่ัง ภายในเกาะแบง่ออกเป็นโซนยอ่ยๆ 

ตามลักษณะของภูมิประเทศและเป็นท่ีตัง้ของชุมชน

ชายฝ่ัง มีด้วยกนัทัง้หมด 7 อา่ว คือ อา่วควน อา่วมะขาม 

อา่วกลาง อา่วบ้านใหม ่ อา่วป่ากัง้ อา่วพงักาและอา่ว

หวันอน ชาวบ้านบนเกาะมกุด์สว่นใหญ่นบัถือศาสนา

อิสลาม ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้านและสวนยางพารา

เป็นหลกั บางสว่นท�างานเป็นพนกังานให้บริการของ

รีสอร์ทในเกาะซึง่สว่นใหญ่จะท�างานในช่วงท่ีมีการเปิดให้

บริการทอ่งเท่ียวทางทะเล อยา่งไรก็ตามอาชีพเหลา่นีก็้ยงั

ผกูพนักบัทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้สภาพ

อากาศโดยตรง

การโยกย้ายบ้านของชาวประมงพืน้บ้านท่ีอาศัยอยู่

บริเวณชายฝ่ังเกิดขึน้บอ่ยครัง้ด้วยหลากหลายสาเหต ุ เชน่ 

กรณีท่ีนายทนุจากทัง้ในและนอกชมุชนท�าการซือ้หรือเช่า

พืน้ท่ีชายฝ่ังเพ่ือพฒันาเป็นรีสอร์ท ท�าให้ชาวบ้านท่ีเคย

อาศัยอยู่ เดิมต้องโยกย้ายออกจากพืน้ ท่ี เพราะไม่มี

กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ แม้จะอาศยัอยูใ่นท่ีดนิดงักลา่วตัง้แตรุ่่น

ปู่ ยา่ก็ตาม กลุม่คนเหลา่นีจ้ะท�าการโยกย้ายและไปยก

บ้านเรือนอยูใ่นบริเวณอา่วตา่งๆ ท่ีมีชมุชนชายฝ่ังตัง้อยู ่

ท�าให้บางอ่าวท่ีมีพืน้ท่ีจ�ากัดต้องแออัดไปด้วยปริมาณ

บ้านท่ีเพ่ิมขึน้ และสาธารณปูโภคก็ไมเ่พียงพอ หลงัเกิด

เหตกุารณ์สนึามิ บ้านหลายหลงับริเวณริมชายฝ่ังได้รับ

ความเสียหาย หลายครอบครัวจงึต้องย้ายไปอยูบ่ริเวณ

อ่าวบ้านใหม่ท่ีได้มีการจัดสรรพืน้ท่ีให้กับบ้านซึ่งได้รับ

ความเสียหายจากสนึามิ รวมทัง้ครอบครัวท่ีมีความ

ประสงค์จะย้ายไปอยูใ่นท่ีท่ีรู้สกึวา่มีความปลอดภยั การ

โยกย้ายครัง้นีห้ลายองค์กรให้การสนบัสนนุการปลกูสร้าง

บ้านเรือนในพืน้ท่ีดงักลา่ว หรือบางกรณีชาวบ้านได้รับ

ผลกระทบจากคลื่นและลมท่ีพัดแรงและถ่ีขึน้ท�าให้บ้าน

เรือนเสียหายแต่ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ย้ายออกจากพืน้ท่ี

ตัง้บ้านเดมิ ด้วยเหตเุพราะต้องเฝ้าเรือท่ีจอดอยูริ่มทะเล 

หรือไมมี่ท่ีจะให้ย้ายไปตัง้บ้านหลงัใหม ่ หรือไมมี่งบ

ประมาณในการสร้างบ้าน เป็นต้น

จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ชมุชนท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะ

มกุด์ก�าลงัตกอยู่ในสภาวะความไม่มัน่คงในแง่ของสิทธิท่ี

อยูอ่าศยั และความไมป่ลอดภยัด้านท่ีอยูอ่าศยัอนัเน่ือง

มาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมีความถ่ีและรุนแรงขึน้ 

อยา่งไรก็ดีภายใต้ปัญหาท่ีมองเหน็ ได้มีหนว่ยงานท่ี

ตระหนกัถึงเร่ืองนีเ้ข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงในท่ี
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อยูอ่าศยัภายใต้โครงการบ้านมัน่คง โดยสถาบนัพฒันา

องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอยู่

อาศยัของชมุชน สร้างความมัน่คงในการครอบครองท่ีดนิ 

และสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความสามารถ

ในการจดัการของชมุชน โดยชมุชนจะท�าหน้าท่ีบริหาร

จดัการภายในด้วยตนเอง กระบวนการส�าคญัคือการจดั

ท�าผงัชมุชนและระเบียบข้อตกลงในการใช้พืน้ท่ี 

ผู้หญิงมีบทบาทในการจดัท�าผงัชมุชน คือ ผู้หญิงเป็น

ก�าลงัหลกัในการจดัท�าผงัชมุชนครัง้นี ้ด้วยทกัษะท่ีมีความ

ละเอียดรอบคอบ ท�าให้หน้าท่ีในการจดัท�าข้อมลูและการ

ส�ารวจจงึตกหนกัอยูท่ี่กลุม่ผู้หญิง ข้อมลูพืน้ฐานในการจดั

ท�าแผนท่ีชมุชนประกอบด้วยรายละเอียดข้อมลู กายภาพ 

สาธารณปูโภค เศรษฐกิจ สงัคม  ประชากรของคนใน

ชมุชน พืน้ท่ีและรายละเอียดของข้อมลูการปลกูสร้างบ้าน

เรือน ข้อมลูแหลง่น�า้ ข้อมลูการใช้ท่ีดนิ ข้อมลูปัญหาตา่งๆ 

รวมถงึพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงด้านภยัพิบตัติา่งเชน่ พาย ุ น�า้

ทว่ม เป็นต้น รวมทัง้ข้อมลูกรรมสทิธ์ิตา่งๆ ในพืน้ท่ี ฯลฯ 

เม่ือได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วสมาชิกจะท�าการตรวจสอบ 

ปรับปรุงข้อมลู และรับฟังความคดิเหน็ของชมุชน ในการ

ก�าหนดขอบเขต รูปแบบบ้าน การก่อสร้าง การจดัสรร

พืน้ท่ีตา่งๆ ในชมุชน 

จากการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือจดัท�าผงัชมุชน พบวา่บนเกาะ 

มกุด์มีบ้านเรือนรวมทัง้สิน้ 513 ครัวเรือน โดยทัง้ 7 อา่วมีผู้

ท่ีแสดงเจตจ�านงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คง 265 หลงั 

ซึง่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คงสว่นใหญ่นัน้จะอยใูน

พืน้ท่ีเสี่ยงจากภยัธรรมชาต ิเชน่ พาย ุคลื่น บางครอบครัว

ได้รับผลกระทบจากภัยเหล่านีท้�าให้บ้านเสียหายหลาย

ครัง้ ดงันัน้อีกหนึง่เหตผุลของการจดัท�าผงัชมุชนครัง้นีคื้อ 

เพ่ือจดัระเบียบการใช้พืน้ท่ีให้มีความเหมาะสม ลดความ

เสี่ยงจากภยัธรรมชาติและเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิตมาก

ขึน้ หลายครัง้ท่ีผา่นมาพบวา่บ้านเรือนบริเวณชายฝ่ังได้

รับความเสียหายจากคลื่นและลมท่ีมีความแรงและ

ความถ่ีเพ่ิมขึน้ ท�าให้หลายครอบครัวมีความวิตกกงัวล

และเกรงว่าหากไม่มีมาตราการหรือแนวทางป้องกัน

ตนเองท่ีชดัเจนแล้วจะมีไมค่วามปลอดภยัในชีวิต

 

ต�าบลจองถนนกับปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซาก

ปัจจุบันปัญหาน�า้ท่วมหรืออุทกภัยมีแนวโน้มทวีความ

รุนแรงมากย่ิงขึน้ สว่นหนึง่เพราะการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีการขยายตวัของสิง่ปลกู

สร้างและชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง มีการพฒันาสาธารณปูโภค

และโครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 

ตลอดจนสภาพภมิูอากาศท่ีแปรปรวนท�าให้ต้องพิจารณา

ถงึการควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม

อยา่งจริงจงั จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปราะ

บางของต�าบลจองถนนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีลุม่น�า้ท่า

เชียด พบวา่พืน้ท่ีนีป้ระสบปัญหาน�า้ทว่มซ�า้ซากทกุปี และ

มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความรุนแรงและตอ่เน่ือง

สาเหตุของปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ท่ีจองถนนประกอบด้วย

หลายสาเหต ุ ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของต�าบลจอง

ถนนเป็นท่ีลุม่ต�่าและตดิกบัทะเลสาบสงขลา ซึง่เม่ือเข้าสู่

ฤดูฝนต้องเผชิญกับน� า้ไหลหลากจากพืน้ท่ีเทือกเขา

บรรทดัลงสูลุ่ม่น�า้ตา่งๆ ซึง่ต�าบลจองถนนเป็นพืน้ท่ี
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ปลายน�า้ของลุ่มน�า้ท่าเชียดก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบ

สงขลา ขณะเดียวกนัในฤดฝูนปริมาณน�า้ฝนจากฝนท่ี

ตกหนกัตดิตอ่กนั ประกอบกบัน�า้ทะเลท่ีหนนุสงูท�าให้

ชมุชนชายฝ่ังของต�าบลจองถนน ตกอยูใ่นสภาพน�า้ทว่มขงั

นานกวา่พืน้ท่ีอ่ืน เพราะรับน�า้สองทางคือจากลุม่น�า้ทา่เชีย

ดและทะเลสาบสงขลา

แม้กายภาพของพืน้ท่ีจะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท�าให้เกิดน�า้ท่วม  

แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัปัญหาน�า้ทว่มในชว่ง 10 ปีท่ีผา่น

มา ตวัแทนชมุชนได้สะท้อนให้เหน็ ระยะเวลาในการทว่ม

ของน�า้ยาวนานขึน้ ประกอบกบัในบางปีมีน�า้ทว่มหลาย

ครัง้ ซึง่แตกตา่งจากอดีตท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปวา่น�า้จะทว่ม

ในชว่งฤดฝูน แตบ่างปีเม่ือมีฝนตกหนกัตดิตอ่กนัหลายวนั

ท�าให้เกิดน�า้ทว่มขงั ชาวบ้านในต�าบลจองถนนได้ตัง้ข้อ

สงัเกตวา่ท่ีเป็นเชน่นัน้ สว่นหนึง่มีสาเหตมุาจากการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในพืน้ท่ี ประกอบกบั

ความไมแ่นน่อนของสภาพอากาศ ท�าให้ชมุชนชายฝ่ังใน

ต�าบลจองถนนมีความเสี่ยงเพ่ิมขึน้

การวางแผนศกึษาผงัชมุชนและการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ จงึ

เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีอาจจะช่วยลดความเสี่ยงและเพ่ิม

ศกัยภาพในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศให้

กบัคนต�าบลจองถนนได้ เพราะกระบวนการจดัท�าผงั

ชุมชนนัน้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดท�าแผนท่ีและก�าหนดจุด

ตา่งๆ บนแผนท่ีเพ่ือแสดงถงึความปลอดภยัหรือไม่

ปลอดภยัในพืน้ท่ี แตย่งัเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีสามารถท�าให้

ชมุชนได้ตระหนกัและรับรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาท่ีแท้จริง

ของการเกิดน�า้ทว่มในพืน้ท่ี อีกทัง้เป็นกระบวนการเปิด

โอกาสให้คนในชมุชนได้แสดงวิสยัทศัน์ในการรับมือกบัน�า้

ท่วมหรือความแปรปรวนของสภาพอากาศแบบฉับพลนั

ภายใต้การก�าหนดแผนรับมือกับภัยพิบัติร่วมกับหน่วย

งานท้องถ่ินและหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็น

เคร่ืองมือหนึ่งท่ีน�าไปสู่การออกแบบการพัฒนาท่ีเหมาะ

สมกบัระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาต ิ และวิถีชีวิตของ

คนในพืน้ท่ีด้วย

ชุมชนตะโหมด เตรียมพร้อมลดความเส่ียงจากภยัพบิตัิ

ชมุชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ ตัง้อยูด้่านทิศตะวนั

ออกของเทือกเขาบรรทดั อยูภ่ายใต้อิทธิพลของลมมรสมุ 

ทัง้มรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ในชว่งกลางเดือนพฤษภาคม ถงึ 

กลางเดือนตลุาคม และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิม

ตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถงึเดือนกมุภาพนัธ์  ซึง่ลมมรสมุนีจ้ะมี

ผลท�าให้มีฝนตกมากในเดือนตลุาคม ถงึ ธนัวาคม และ

เกิดฝนตกหลกัในตะโหมดด้วย โดยเฉพาะในชว่งเดือน

พฤศจิกายน มกัจะมีฝนตกหนกัจนเกิดน�า้หลากทว่มใน

ชมุชนตะโหมดเป็นประจ�าทกุปี ชาวตะโหมดสว่นใหญ่

ประกอบอาชีพท�าสวนยาง ทัง้ในบริเวณเชิงเขาและท่ีราบร

อบๆชมุชน

ด้วยลกัษณะของพืน้ท่ีชุมชนตะโหมดท่ีตัง้อยู่บริเวณเชิง

เขาทัง้เทือกเขาบรรทดั และเขาหวัช้าง ตะโหมดจงึกลาย

เป็นพืน้ท่ีรองรับน�า้จากเขาอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ท�าให้ตะ

โหมดต้องเผชิญกบัภยัธรรมชาตอิยูเ่ป็นประจ�า โดยเฉพาะ

อทุกภยั และวาตภยั อทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในตะโหมด มกัจะ

เกิดขึน้อยูเ่ป็นประจ�าในชว่งฤดฝูนของทกุปี ทัง้นีเ้พราะท่ี 

ตัง้ชมุชนซึง่ตัง้อยูเ่ชิงเขา ท�าให้เม่ือฝนตกหนกัตดิตอ่กนัจงึ 

มกัเกิดน�า้ทว่มฉบัพลนั ประกอบกบัพืน้ท่ีป่าท่ีเสื่อมโทรม

และกลายสภาพเป็นสวนยางจ�านวนมาก ท�าให้ระบบ

นิเวศของป่าเปลี่ยนแปลงไป สง่ผลให้ในหน้าแล้งน�า้ใน

ล�าห้วย ล�าคลองแห้งขอด แตใ่นหน้าฝนไมมี่ต้นไม้ชว่ยดดู

ซบัน�า้ และชะลอความแรงของน�า้ ชาวบ้านในชมุชนจงึ

ร่วมกนัด�าเนินการด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิโดย

เฉพาะอย่างย่ิงการอนรัุกษ์ป่าและการจดัการน�า้มาอย่าง

ตอ่เน่ือง และได้มีการพฒันาให้สอดคล้องเหมาะสมกบั

สถานการณ์ในพืน้ท่ี มาเป็นเวลากวา่ 10 ปี แตก็่ยงัคงพบ

ว่าปัญหาน�า้ท่วมยังคงเป็นปัญหาท่ียังคงเกิดขึน้อยู่บ่อย

ครัง้ในแตล่ะปี และมีแนวโน้มสร้างผลกกระทบท่ีรุนแรงตอ่

ชาวชมุชนตะโหมด โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้

ชมุชน

ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ต�าบลตะโหมดต้องเผชิญกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ และภยัธรรมชาตท่ีิคอ่ยๆ 

เพ่ิมความรุนแรงและความถ่ีมากขึน้ทกุปี ไมว่า่จะเป็นลม
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พายแุละน�า้ทว่มขงัจากฝนท่ีตกหนกั สง่ผลกระทบทัง้บ้าน

เรือนท่ีอยูอ่าศยั และพืน้ท่ีท�าการเกษตรตา่งๆ ทัง้ท่ีนา สวน

ยาง สวนผลไม้ มากกวา่ในอดีตมาก เม่ือชมุชนต้องเผชิญ

กบัน�า้ทว่มและสร้างความเสียหายให้กบับ้านเรือน ชาว

บ้านในชมุชนจงึต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเร่ิมต้น 

จากตา่งคนตา่งท�า แตล่ะบ้านพยายามหาทางป้องกนับ้าน

เรือนของตวัเอง ไมว่า่จะโดยการก่อก�าแพงกนัรอบบ้าน 

และการถมท่ีดนิเพ่ือให้บ้านสงูกวา่ถนน แตก่ารแก้ปัญหา

แบบตา่งคนตา่งท�ากลบัท�าให้ปัญหารุนแรงมากขึน้ ในปีท่ี

ผา่นมาความเร็วและรุนแรงของกระแสน�า้เพ่ิมมากขึน้ จน

น�า้ท่ีไหลผ่านเข้ามาในเขตชมุชนแรงจนสามารถดนัให้ฝา

ทอ่ระบายน�า้เปิดออกได้เลย

จากประสบการณ์ในอดีต เม่ือครัง้เกิดภยัพิบตัิน�า้ทว่ม

รุนแรง ชนุชนไมส่ามารถชว่ยเหลือกนัได้อยา่งเตม็ท่ี ท�าได้

เพียงการชว่ยเหลือกนัเฉพาะหน้า เพราะไมรู้่วา่เม่ือเกิดน�า้

ท่วมแล้วบริเวณไหนได้รับผลกระทบมากหรือน้อยแค่ไหน 

และไมรู้่วา่ควรให้ความชว่ยเหลือใครก่อน จงึเป็นจดุเร่ิม

ต้นของแนวความคิดการท�าแผนผงัชมุชนเพ่ือใช้รับมือกบั

สถานการณ์น�า้ทว่มและภยัธรรมชาติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ใน

อนาคตอยา่งแนน่อน โดยการท�าแผนท่ีชมุชน ซึง่บอกราย

ละเอียดบ้านเรือนทกุหลงั สถานท่ีส�าคญั พืน้ท่ีเสี่ยงภยั

และพืน้ท่ีอพยพ นอกจากข้อมลูทางกายภาพ ข้อมลูราย

ละเอียดครัวเรือน ทัง้ด้านสงัคมเชน่ คนพิการ คนชรา หรือ

คนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในสงัคมและข้อมลู

เศรษฐกิจเชน่ ทรัยพ์สนิ การประกกอบอาชีพ ก็เป็นสิง่ท่ี

จ�าเป็นท่ีจะต้องท�าตอ่ไป   

ภายหลงัจากการท�าแผนผงัชมุชนแล้ว แผนการจดัการภยั

พิบตัขิองชมุชนเพ่ือให้ทกุคนในชมุชนมีสว่นร่วม จ�าเป็น

ต้องสร้างความเข้าใจให้กบัชมุชนเร่ืองแผนผงัชมุชน พร้อม

กบัการให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโครงสร้างบ้านเรือนท่ีจะ

ชว่ยลดผลกระทบจากน�า้ทว่ม เชน่ บ้านเรือนในอดีตท่ี

สร้างแบบใต้ถนุสงูท่ีไม่สงูมากนกัเพ่ือให้น�า้ลอดผ่านใต้ถนุ

บ้านไป แตไ่มส่ร้างความเสียหายให้กบับ้านเรือนและ

ทรัพย์สนิ ซึง่จะเป็นการปรับตวัตอ่ภยัธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ 

และการซกัซ้อมการอพยพ เพ่ือให้ทกุคนในชมุชนเข้าใจ

เส้นทางอพยพและสามารถจดัการตนเองเม่ือเกิดภยัได้

แม้ในขณะนีแ้ผนงานชมุชนจะเพ่ิมเร่ิมท�าแผนผงัชมุชนไป

เพียงบางสว่นยงัไมมี่ข้อมลูอยา่งรอบด้านทัง้ชมุชน แตก็่มี

แผนท่ีจะจดัท�าให้ครบทัง้ชมุชน และในอนาคตคาดวา่จะ

ต้องเตรียมชุมชนในพร้อมในการรับมือกบัภยัธรรมชาติท่ี

อาจมีความรุนแรงเพ่ิมขนึเร่ือยๆ คือซ้อมการกู้ภยั กู้ ชีพ 

อพยพชว่ยเหลือ เพ่ือให้แตล่ะคนรู้บทบาทหน้าท่ีของ

ตนเอง เม่ือเกิดภยัธรรมชาต ิ และการประสานงานกบั

หนว่ยงานตา่งๆ มากขึน้ ทัง้ เทศบาล อปพร และหนว่ยงาน

จากภายนอกอ่ืนๆ โดยคาดหวงัวา่การท�าผงัชมุชน หรือ

แผนผงัภยัพิบตัิจะเป็นแผนประชาคม แผนปี หรือแผน 3 ปี 

ของเทศบาลตอ่ไป และเทศบาลมีเทศบญัญตัิไมใ่ห้มีการ

ปลกูสร้างบ้านกีดขวางทางน�า้ เพราะด้วยลกัษณะของ

พืน้ท่ีท่ีอยูเ่ชิงเขาชมุชนจงึต้องเผชิญกบัน�า้หลากทว่มอยา่ง

หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ชมุชนจงึต้องปรับตวัให้เหมาะกบัลกัษณะ

ของพืน้ ท่ี เ พ่ือลดปัญหาและผลกระทบเ ม่ือเ กิดภัย
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ธรรมชาติโดยใช้มาตรการการวางผังชุมชนและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ลดความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศดังเช่นที่	 บ้านเกาะมุกด์น�ามาใช้การตั้งรับกับพายุ	 คลื่นลมและมรสุม	 หรือ	
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในต�าบลจองถนนลุ่มน�้าท่าเชียด	 อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการจัดท�าผังชุมชนและ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องน�าเอาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาร่วม	 ทั้งในแง่ของ
การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวภายใต้ข้อมูลเชิงพื้นที่	องค์ความรู้ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง	และที่ส�าคัญคือ	ความ
พร้อมในการปรับตัวของชุมชน	 เพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าแนวทางนี้เป็นเพียงการเพิ่มทางเลือกให้แก่ชุมชนในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น	การจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่นั้นยังไม่สามารถ
ตอบได้ชัดเจน	 แต่จะเป็นอีกมาตราการหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ	 อีกทั้งเป็นอีกระบวนการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชน	 ทั้งหญิง	 ชาย	 เด็ก	 และเยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด	ป้องกัน	และก�าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยตรง
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การปรับตัว
ของชุมชนชายฝั่ง แ

ดาวรรณ สนัหลี 

มลูนิธิอนัดามนั
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พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลต�าบลเกาะลิบงตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีชุ่มน�า้

อทุยานแหง่ชาตหิาดเจ้าไหม-เขตห้ามลา่สตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง- 

ปากน�า้ตรัง จงัหวดัตรัง  มีเนือ้ท่ี 230,928 ตารางกิโลเมตร 

(144,330 ไร่) อทุยานแหง่ชาตหิาดเจ้าไหมมีเขตครอบคลมุ

พืน้ท่ีป่า ภเูขา ทุง่หญ้า โดยมีพืน้ท่ีตดิตอ่ในต�าบลใกล้เคียง     

เชน่ ต�าบลนาเกลือ  ต�าบลหาดส�าราญ  อ�าเภอสเิกา  

อ�าเภอปะเหลียน  อ�าเภอกนัตงั  ประกอบด้วยระบบนิเวศ 

3 ลกัษณะ คือ แมน่�า้ ปากแมน่�า้  และพืน้ท่ีชายฝ่ัง ซึง่มี

ความหลากหลายของระบบนิเวศน์สงู ประกอบด้วย  ป่า

ชายเลน แหลง่น�า้กร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง 

และแหลง่หญ้าทะเล สตัว์น�า้เศรษฐกิจ และเป็นถ่ินท่ีอยู่

ของสตัว์น�า้ใกล้สญูพนัธุ์ เชน่พะยนู โลมา เตา่ทะเล และยงั

มีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางทะเลท่ีงดงาม          สร้างรายได้แก่ผู้

ประกอบการทอ่งเท่ียวปีละมหาศาล จากข้อมลูในอดีตพบ

วา่พืน้ท่ีชายฝ่ังของประเทศไทยราว 2,700 กิโลเมตรนัน้ มี

ศกัยภาพกกัเก็บคาร์บอนได้ถงึ 100 ล้านตนัตอ่ปี เม่ือ

เทียบกบัปริมาณ 40 ล้านตนัตอ่ปีส�าหรับพืน้ท่ีป่าบก ขณะ

ท่ีหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลสามารถกกัเก็บคาร์บอนได้ 

1,130 และ 2,000 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ปี ตามล�าดบั ส�าหรับ

ปะการังท่ีพบมีความหลากหลายทางชีวภาพกวา่ 200 

ชนิดและแพลงก์ตอนสามารถกกัเก็บก๊าซได้ถงึ 1,800 และ 

1,500 กิโลกรัมตอ่ปี ตามล�าดบั (รัตนาภรณ์, 2555) และ

จากการตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องพบวา่หญ้า

ทะเล 1 เฮกตาร์ สามารถดดูซบัคาร์บอนได้ 330 ตนัตอ่ปี 

ซึง่เป็นปริมาณเทียบเท่ากบัก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการ

ขบัรถยนต์ระยะทาง 3,350  กิโลเมตร ประโยชน์ของหญ้า

ทะเลในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนจึงเ ก่ียวข้อง

โดยตรงกับปัญหาโลกร้อนซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊าซ

เรือนกระจกในชัน้บรรยากาศ นกัวิทยาศาสตร์ได้เคย

ประมาณการวา่ร้อยละ 15 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ท่ี

กักเก็บไว้ในโลกเกิดจากการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน

ของหญ้าทะเล (ส�านกังานท่ีปรึกษาการเกษตรตา่ง

ประเทศ, 2555) นัน่หมายความวา่ย่ิงพืน้ท่ีหญ้าทะเลลด

น้อยลงเท่าไหร่ก็จะเกิดก๊าซเรือนกระจกสะสมในชัน้

บรรยากาศมากขึน้ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนขึน้  

อย่างไรก็ตามไทยเองก็ก�าลังเผชิญกับปัญหาความ

เสื่อมโทรมและการท�าลายป่า ชายเลน แหลง่หญ้าทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกัดเซาะชายฝ่ังท�าให้ความสามารถดูดซบัคาร์บอนก็

อาจลดลงได้  บริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลต�าบลเกาะลบิง มี

แหล่งหญ้าทะเลแปลงใหญ่และมีความหลากหลายของ

ชนิดพนัธุ์ โดยมีแนวหญ้าทะเลยาว 1,900 เมตร คดิเป็น

พืน้ท่ีประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร บริเวณท่ีพบได้แก่บริเวณ

รอบหาดเจ้าไหม และเกาะมกุด์ มีพืน้ท่ีหญ้าทะเลประมาณ 

7 ตารางกิโลเมตร จงึเป็นแหลง่ดดูซบัคาร์บอนท่ีส�าคญั

มากท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศ และนอกจากนัน้ยงัมี

ปะการังกระจายอยูร่อบๆ  เกาะเกือบทกุเกาะ จงึเป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียวท่ีส�าคญั รวมทัง้สตัว์น�า้เศรษฐกิจหลากหลาย

ชนิดท่ีสร้างรายได้แก่ชาวประมงในพืน้ท่ีได้แก่ ปลาอินทรีย์ 

ปลาสาก ปลาท ู ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากะพง ปลา 

กระเบน ปลาโทง ปลาทราย ปลาหลงัเขียว ปมู้า  ปดูาว   ปู

เสือ  ปดู�า หมกึกระดอง หมกึหอม หอยชกัตีน หอยตะเภา 

หอยมกุ หอยเปาฮือ้  

ชมุชนชายฝ่ังทะเลต�าบลเกาะลบิง อ�าเภอกนัตงั จงัหวดั
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ตรัง ในพืน้ท่ีบ้านเกาะมกุด์ เกาะลบิง  บ้านมดตะนอย หมู่

ท่ี 3  ประชากรกวา่คร่ึงประกอบอาชีพท�าสวนยางพารา 

และอีกเกือบคร่ึงประกอบอาชีพประมง มีเพียงไมม่ากนกั

ท่ีประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพอ่ืนๆ เชน่ รับจ้าง รับ

ราชการ  ส�าหรับอาชีพท�าการประมงถือเป็นอาชีพดัง้เดมิท่ี

คนในพืน้ท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ เป็นลกัษณะ

ของการท�าประมงขนาดเล็กใช้เคร่ืองมือประมงท่ีเลือกจบั

สตัว์น�า้เฉพาะชนิดเทา่นัน้ โดยพืน้ท่ีท�าการประมงจะอยู่

ตามแนวชายฝ่ัง ไมไ่กลจากฝ่ังมากนกัมีลกัษณะการท�า

ประมงแบบครัวเรือน บางครอบครัวทัง้สามีและภรรยา จะ

ออกทะเลด้วยกนั บางครอบครัวสามีจะออกทะเลคนเดียว

หรือไปกบัลกูชาย สว่นภรรยาจะอยูด่แูลบ้านและลกูรวม

ทัง้จะชว่ยสามีรวบรวมและจ�าหนา่ยสตัว์น�า้ ดงันัน้

ครอบครัวชาวประมงจึงต้องพึง่พิงความอดุมสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นหลกั 

ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลในปัจจุบันประสบปัญหาความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึง่เกิด

จากหลายสาเหต ุ ได้แก่ การเพ่ิมขึน้ของประชากร การใช้

เคร่ืองมือประมงท่ีท�าลายพันธุ์สัตว์น�า้วัยอ่อนจากการ

ประมงพาณิชย์  กิจกรรมการขนสง่ทางทะเล การทิง้ขยะ

และปลอ่ยน�า้เสียลงในพืน้ท่ีชายฝ่ัง ซึง่กิจกรรมเหลา่นีล้้วน

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในพืน้ท่ีชุ่มน�า้ซึ่งก่อ

ให้เกิดปัญหาท่ีเช่ือมโยงในระดบัโลก  

การหาทางยบัยัง้ความสญูเสียและความเสื่อมโทรมของ

ระบบนิเวศน์ทางทะเล รวมทัง้รักษาการสะสมของ blue 

carbon เอาไว้ให้ยัง่ยืน จงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะสง่ผลตอ่

คณุภาพชีวิตของชุมชนตามชายฝ่ังทะเลรวมไปถึงสภาพ

ภมิูอากาศ เน่ืองจากระบบนิเวศในบริเวณดงักลา่วมีความ

ส�าคญัตอ่การสร้างรายได้ เสริมสร้างความมัน่คงทาง

อาหารและพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนตามชายฝ่ังให้ดี

ขึน้ ในทางตรงข้าม การสญูเสียการสะสม blue carbon 

ของระบบนิเวศทางทะเลและพืน้ท่ีชุ่มน�า้บริเวณชายฝ่ังจะ

สง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ ความ

มัน่คงทางอาหารและการพฒันาเศรษฐกิจ ดงันัน้ จงึ

จ�าเป็นต้องมีการจัดการระบบนิเวศทางทะเลอย่างมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการ 

สะสมของคาร์บอนสงู (C-rich) ได้แก่ ตามชายฝ่ังทะเล 

 

 

 

 

 

พืน้ท่ีป่าชายเลนและแนวหญ้าทะเล โดยจะต้องอนรัุกษ์ 

ลดการสญูเสียและการท�าลาย รวมทัง้ร่วมกนัฟืน้ฟแูละสง่

เสริมการใช้อยา่งยัง่ยืน (sustainable use) 

นอกจากนัน้ยังมีปัญหาความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและ

ความเปลี่ยนแปลงของภมิูอากาศ ซึง่ชมุชนชายฝ่ังในพืน้ท่ี

ต�าบลเกาะลิบงมีความเสี่ยงจากภัยประจ�าถ่ินประกอบ

ด้วย คลื่น มรสมุ รุนแรงและถ่ีมากขึน้ ไมส่ามารถคาด

การณ์ได้เชน่ในอดีต การกดัเซาะชายฝ่ังท่ีรุนแรงขึน้ ท�าให้

บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไมส่ามารถออกไป

ประกอบอาชีพประมงหรือกรีดยางพาราได้ ดินโคลนถลม่ 

และท�าให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บนเกาะไม่สามารถเดิน

ทางตดิตอ่กบัฝ่ังได้ โดยในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมาเกิดภาวะฝน

ตกชกุเป็นระยะเวลานาน ท�าให้ไมส่ามารถกรีดยางพารา 

และออกทะเลท�าการประมง สง่ผลกระทบตอ่วถีิชีวติและ

สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในพืน้ท่ี ยงัไมร่วมถงึภยั

ท่ีเกิดขึน้และอาจเกิดได้อีก เชน่ สนึามิ  แผน่ดนิไหว 

จากการท่ีผู้หญิงในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล ต้องพึง่พิงฐาน

ทรัพยากรและความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝ่ัง 

ท�าให้กลุ่มผู้ หญิงย่ิงเห็นถึงความส�าคัญของระบบนิเวศ

ชายฝ่ังในบ้านตวัเองมากขึน้ เน่ืองจากปัญหาทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังเสื่อมโทรมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศในปัจจบุนัมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพ

ทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ โดย

ปัจจุบันผู้ หญิงในพืน้ท่ีได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์

ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้

การรวมกลุ่มกนัเพ่ือหาอาชีพเสริมซึ่งเป็นอาชีพทางเลือก

ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของตวัเองมากท่ีสดุ เพ่ือเป็นชอ่ง

ทางในการสร้างรายได้ ทา่มกลางสภาพอากาศท่ี

แปรปรวน ควบคูก่บัการเข้ามามีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์

ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชมุชนของตวั
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เอง  นอกจากนัน้ยงัมีการรวมกลุม่กนัเป็นครือขา่ยระดบั

จงัหวดั ในนาม “เครือขา่ยสตรีประมงพืน้บ้าน จงัหวดัตรัง” 

และในระดบัภาค โดยได้มีการจดทะเบียนในนาม 

“สมาคมสตรีประมงพืน้บ้านภาคใต้” โดยร่วมกบักลุม่สตรี

ประมงพืน้บ้านในพืน้ท่ีอ่ืนอีก ประมาณ 12 จงัหวดั เพ่ือ

สร้างพลงัในการขบัเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมาย

เพ่ือแก้ปัญหาจากการก�าหนดนโยบายท่ีกระทบตอ่วิถีชีวิต

และทรัพยากรซึง่เป็นท่ีท�ากินของชาวประมง เป็นการแก้

ปัญหาในระยะยาวท่ีจะช่วยให้เรามีความมัน่คงด้านราย

ได้ท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่งผลให้ครอบครัวชาวประมง

ทัง้หญิงและชายเร่ิมมีการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ทัง้ใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยพืน้ท่ีเป้าหมาย มีการรวม

กลุม่ขององค์กรชมุชนทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและระดบัเครือขา่ย 

เพ่ือร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีศกัยภาพในการ

ดแูลรักษาทะเลตรังได้เป็นอยา่งดี จนท�าให้พืน้ท่ีป่าชาย

เลนเพ่ิมขึน้ และเรืออวนรุนซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีท�าลายพนัธุ์

สตัว์น�า้วยัออ่นลดลง โดยมีการรวมกลุม่เครือขา่ยท่ีเรียก

วา่ “ชุดปฏบิตักิารเฉพาะกจิราษฎรอาสาเฝ้าระวังทาง

ทะเล (ฉก.)” ในการเฝ้าระวงัรักษาทะเล มีการก�าหนด

กติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ครอบคลมุทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดย

การมีสว่นร่วมของชมุชนและทกุภาคสว่นและได้มีการตรา

ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต�าบล วา่ด้วยการอนรัุกษ์

พะยนู ในปี พ.ศ.2553 โดยชดุปฏิบตักิารเฉพาะกิจราษฎร

อาสาเฝ้าระวงัทางทะเล (ฉก.) ออกตรวจตราเฝ้าระวงัการ

ลกัลอบใช้เคร่ืองมือประมงท่ีท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้วยัอ่อน 

เชน่ เรืออวนลาก อวนรุน เบด็ราไว อวนจมปลากระเบน 

การลกัลอบตดัไม้ในป่าชายเลน และการท�าลายระบบ

นิเวศหญ้าทะเล  โดยมีการจดัท�าแผนการออกตรวจตรา 

เฝ้าระวงั ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของศนูย์อนรัุกษ์ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังท่ี 6 เขตห้ามลา่สตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง ศนูย์

ป้องกนัและปราบปรามการกระท�าผิดทางทะเล (ใบไม้

เขียว) และกองบงัคบัการต�ารวจภธูรตรังจงัหวดัตรัง เพ่ือ

ให้เกิดการบงัคบัใช้กฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ

กฎหมายประมง และ พรบ.บริหารจดัการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง ประกาศกระทรวงและสหกรณ์ ประกาศ

จงัหวดั และข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต�าบลเกาะลิ

บงวา่ด้วยการอนรัุกษ์พะยนู พ.ศ.2553 ท่ีเน้นให้ให้ชมุชน

ร่วมกนัก�าหนด กฎ กตกิา ควบคมุเคร่ืองมือและกิจกรรมท่ี

สง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีชุ่มน�า้ท่ีมีความส�าคญัในการช่วยดดู

ซบัคาร์บอน

บทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเร่ิมชดัเจนขึน้ ซึง่ในอดีต

เราสามารถมองเห็นบทบาทหน้าท่ีระหว่างหญิงและชาย

ได้อยา่งชดัเจน ผู้หญิงเป็นเพียงแคผู่้ชว่ยเตรียมการ

ประชมุ จดัเตรียมสถานท่ี จดบนัทกึการประชมุ และท�า

อาหารเทา่นัน้ แตปั่จจบุนัพบวา่ผู้หญิงได้เข้ามามีสว่นร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็ในเวทีการประชมุตา่งๆ มากขึน้ 

และเม่ือเทียบสัดส่วนระหว่างหญิงชายในการจัดเวที

ประชมุแตล่ะครัง้ จะพบวา่สว่นใหญ่ผู้ เข้าร่วมประชมุเป็น

ผู้หญิง นัน่แสดงให้เหน็วา่ผู้หญิงเร่ิมให้ความสนใจกบั

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์คุ้มครองทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังและสิง่รอบตวัมากขึน้ และเม่ือมองผา่น

กิจกรรมตา่งๆ ก็พบวา่ผู้หญิงมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี

ของตวัเองเชน่เดียวกบัผู้ชาย ซึง่ถือเป็นสิง่ท่ีท�าให้ได้รับ

การยอมรับจากสงัคมวา่ผู้หญิงก็มีความสามารถ และเป็น

พลังส�าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

สิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัเครือขา่ย 

นอกจากนัน้การเ ช่ือมร้อยเครือข่ายยังช่วยพัฒนา

ศกัยภาพของผู้หญิงในด้านตา่งๆ ชว่ยให้ผู้หญิง กล้าคดิ

และกล้าแสดงออกมากขึน้ 
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ธนาคารปูม้า:	สร้างความ
มั่นคงงานอาชีพรับมือโลกร้อน

การประมงชุมชนชายฝั่ง	:	ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระ

ทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ชมุชนชายฝ่ัง ทัง้นีจ้ากมมุ

มองของชาวประมงพืน้บ้าน  ผลกระทบและความเสี่ยง

ด้านการประกอบอาชีพการประมงถูกหยิบยกจัดว่าเป็น

ประเดน็ท่ีมีความเสี่ยงเป็นล�าดบัสงูสดุ ด้วยวิถีชีวิต การมี

อยู ่ มีกินและการท�ามาหากินของชาวประมงพืน้บ้านพึง่พิง

โดยตรงกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง

มลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนร่วมกบัชมุชนชาวประมงพืน้

บ้านประเมินความเสี่ยงในต�าบลไม้รูด อ�าเภอคลองใหญ่, 

ต�าบลแหลมกลดั อ�าเภอเมือง จงัหวดัตราด รวมทัง้ท่ี

ต�าบลบางชนั จงัหวดัจนัทบรีุ ในการส�ารวจและพดูคยุแลก

เปลี่ยนกบักลุม่ชาวประมงพืน้บ้านพบวา่ ตา่งมีความเหน็

ไปในทิศทางเดียวกนัวา่ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมานี ้ พวกเขา

สงัเกตเหน็วา่ทิศทางของกระแสลมเปลี่ยนแปลงไป มรสมุ

ท่ีเกิดขึน้ไมเ่ป็นไปตามชว่งเวลาเดมิตามฤดกูาล ท�าให้ไม่

สามารถคาดการณ์ได้อยา่งท่ีพวกเขาเคยมีภมิูรู้ และเอา

มาใช้ก�าหนดการออกท�าการประมงอย่างท่ีเคยยึดถือสืบ

ตอ่กนัมาไมไ่ด้ ลกัษณะมรสมุมีความรุนแรงและถ่ีมากขึน้ 

กระแสน�า้ไหลในทิศทางท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ฝนไมต่ก

ตามฤดกูาล และเม่ือยามฝนตกกลบัมีความรุนแรงมาก

ขึน้ ความสงูของระดบัน�า้เพ่ิมมากขึน้ โดยสงัเกตพบวา่มี

น�า้ท่วมสะพานหรือระดับพืน้บ้านซึ่งไม่เคยท่วมมาก่อน 

น�า้ทะเลเพ่ิมสงูขึน้ระหวา่ง 10-20 เซนตเิมตร น�า้ทะเลอุน่

ขึน้คาดวา่นา่จะเป็นเพราะน�า้ทะเลมีอณุหภมิูสงูขึน้ และ

ลกัษณะคลื่นท่ีมีความสงูมากขึน้ พืน้ท่ีในบริเวณชายฝ่ัง

ถกูน�า้ทว่มและถกูกดัเซาะมากขึน้ การสญูเสียท่ีดนิอนั

เน่ืองจากระดบัน�า้ทะเลมีเพ่ิมขึน้ 

แม้นจะยงัไมมี่การศกึษาอยา่งเป็นระบบ ชาวประมงได้

ให้ข้อมลูวา่มีสตัว์น�า้บางชนิดท่ีไมเ่คยพบมาก่อน  และ

ขณะเดียวกนัสตัว์น�า้บางชนิดก็ลดน้อยลง การท่ีพบสตัว์

บางชนิดท่ีไม่เคยพบมาก่อนเป็นเร่ืองท่ีพวกเขาไม่ทราบ

สาเหตแุนช่ดั  แตก่รณีสตัว์น�า้น้อยลงนัน้ชาวประมงให้

ความเหน็วา่ นอกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ยงั

เกิดจากการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสมมีลกัษณะท�าลาย

ล้าง อวนรุน อวนลากของชาวประมงพานิชย์ท่ีเข้ามาท�า

ประมงในบริเวณ 3,000 เมตรท่ีเป็นเขตอนรัุกษ์ รวมทัง้พบ

วา่มีการเพ่ิมขึน้ของเคร่ืองมือประมงชายฝ่ังด้วย ซึง่สง่ผล

ให้ปริมาณสตัว์น�า้ท่ีจบัได้ลดน้อยลง แตก่ลบัพบวา่ต้นทนุ

ในการท�าประมงพืน้บ้านกลบัสงูขึน้ และต้องใช้เวลาใน

การท�าประมงเพ่ิมขึน้เพ่ือให้ได้ปริมาณสตัว์น�า้ท่ีคุ้มกบัการ

ลงทนุ และเพ่ือความอยูร่อดในการท�ามาหากินและการมี

ชีวิตอยู่

การเปลี่ยนแปลงของสภาพดนิฟ้าอากาศ ความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง การลดลงของทัง้ชนิด

และปริมาณสตัว์น�า้จากการใช้เคร่ืองมือท�าการประมงท่ี

ไมเ่หมาะสมและมีลกัษณะท�าลายล้าง ย่ิงท�าให้การงาน

อาชีพชมุชนชายฝ่ังท่ีเสี่ยงอยูแ่ล้วมีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้
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การพฒันาอาชพีชมุชนชายฝ่ังรบัมือโลกร้อน
ปมู้า ภาษาองักฤษเรียกวา่ Blue swimming crab เป็นสตัว์

น�า้ท่ีมีความส�าคญัตอ่เศรษฐกิจของชมุชนชายฝ่ัง แหลง่

ท่ีอยู่อาศยัของปมู้าแพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในทะเลเขตร้อน 

โดยเฉพาะปากแมน่�า้และชายฝ่ัง ส�าหรับประเทศไทย

ปูม้าพบเห็นมากทัง้ชายฝ่ังอนัดามนัและอ่าวไทยรวมทัง้

ในบริเวณอา่วตราด ปมู้าเป็นสตัว์น�า้ท่ีมีรสชาตอิร่อย เป็น

ท่ีนิยมในหมูค่นท่ีช่ืนชอบบริโภคอาหารทะเล เนือ้ปท่ีูแนน่

และมีรสหวานแสดงให้เห็นถึงความสดและสมบูรณ์ของ

ปมู้า ปมู้าท่ีมีคณุภาพดีสว่นใหญ่จบัโดยชาวประมงพืน้

บ้านท่ีใช้อวนจบั การจบัปโูดยใช้ตาอวนขนาดประมาณไม่

ต�่ากวา่ 4 นิว้จะจบัได้ปท่ีูมีขนาดใหญ่
 

ในพืน้ท่ีท่ีมลูนิธิเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนท�างาน  ปมู้าจดั

เป็นสตัว์เศรษฐกิจท่ีมีความส�าคญัชนิดหนึ่งในการท�ามา

หากินของชาวประมงพืน้บ้านและเป็นท่ีมาของรายได้หลกั

ของชาวประมงในต�าบลแหลมกลดัและต�าบลไม้รูด ราย

ได้จากการขายปมู้าท�าให้ชมุชนสามารถเลีย้งดคูรอบครัว

และพฒันาความเป็นชมุชนชายฝ่ัง สืบสานวฒันธรรม 

สร้างความมัน่คงในเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความ

มัน่คงทางอาหารของทัง้ชาวบ้านเองและผู้คนในสงัคม

ปูม้ามีชุกชุมและเป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของชาวประมง

ท่ีน่ี แตช่มุชนชายฝ่ังก็ต้องเผชิญกบัปัญหาการจบัปมู้าท่ี

มากเกินไปจนท�าให้พบวา่ปริมาณลดน้อยลง ดงันัน้การ

ออกท�าการประมงปมู้าในบางครัง้จึงไม่คุ้มกับการลงทุน 

ท�าให้บางรายต้องเลกิประกอบอาชีพไป และออกไป

ท�างานนอกชมุชน นอกจากนีก้ารท่ีปมู้าเป็นสตัว์น�า้ท่ีนิยม

บริโภคกนัในประเทศ จงึมีการน�ามาแปรรูปบรรจกุระป๋อง

และแปรรูปแชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก เม่ือความต้องการของ

ตลาดเปิดกว้างขึน้จึงพบปัญหาการจบัปมู้าโดยไม่ค�านึง

ถงึขนาด มีการจบัปมู้าท่ียงัโตไมเ่ตม็ท่ีมาท�าการแปรรูป

แกะเนือ้สง่เข้าโรงงานแปรรูป 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจบัปมู้าตามปริมาณท่ีตลาด

ต้องการจงึได้มีการพฒันาเคร่ืองมือใหม ่คือ “ลอบปพูบัได้” 

มาใช้ในการท�าประมงแต่ขาดมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการก�าหนดจ�านวนเคร่ืองมือการท�าประมง ซึง่พบวา่มี

ชาวประมงชายฝ่ังบางครอบครัว และเรือประมงพาณิชย์

ท่ีท�าประมงปมู้าได้เพ่ิมจ�านวนลอบปพูบัได้ท�าการจบัปมู้า 
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เรือบางล�าบรรทกุอวนปพูบัได้ส�าหรับปมู้าจ�านวนมากถึง 

2,000 ลกู และเป็นอวนขนาดตาถ่ีในการจบัปมู้าเพ่ือให้ได้

ทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ในปริมาณมาก สง่ผลท�าให้

มีการน�าทรัพยากรปูม้าขนาดเล็กขึน้มาใช้ประโยชน์เป็น

จ�านวนมาก นอกจากนีย้งัมีการจบัปมู้าท่ีมีไขน่อกกระดอง

ในปริมาณมากด้วยเชน่กนั สง่ผลให้ประชากรปมู้าใน

ทะเลลดลงอยา่งตอ่เน่ือง กลา่วได้วา่ ลกัษณะการท�าปมู้า

ปัจจบุนัเป็นการจบัท่ีเกินก�าลงัการผลติของทะเล (carry-

ing capacity) ด้วยมีการจบัปมู้าขนาดเลก็ก่อนถงึขนาด

เจริญพนัธุ์ขึน้มาใช้ประโยชน์เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปมู้าท่ี

จะเติบโตเป็นพอ่แมพ่นัธุ์มีจ�านวนลดลงเป็นอนัมาก

จากการร่วมกนัประเมินความเสี่ยงของชุมชนชายฝ่ังจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับชาวบ้านในต�าบล

ไม้รูดและต�าบลแหลมกลดั จงัหวดัตราด เพ่ือก�าหนด

แนวทางการท�างานการตัง้รับปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของชุนชายฝ่ังต่างเห็นว่าการขยายฐานงาน

อาชีพของชาวประมงเป็นสิง่ท่ีส�าคญั เป็นการลดความ

เสี่ยงในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้จากการ

อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง นอกจากนีก้ารพฒันาและสร้างอาชีพทาง

เลือกอ่ืนๆ ให้กบัสมาชิกในชมุชนชายฝ่ัง เป็นอีกแนวทาง

ท่ีจ�าเป็นทัง้เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการประกอบ

อาชีพให้กบัคนในชมุชน 

การสง่เสริมและการคืนความอดุมสมบรูณ์ให้กบัทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังก็ถือว่าเป็นแนวทางท่ีได้ก�าหนดร่วมกับ

ชุมชนท่ีมีความส�าคัญเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีเป้าหมายไม่เพียงสร้างความ

มัน่คงในงานอาชีพ  การมีรายได้  หากเป็นการลดปัญหา

ความเสื่อมโทรม คืนความหลากหลายและอดุมสมบรูณ์

ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ให้ท�าหน้าท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั

ของสตัว์น�า้วยัออ่น รวมทัง้ท�าหน้าท่ีตามธรรมชาตใิน

การดดูซบัคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการอนรัุกษ์ฟืน้ฟ ู และ

ป้องกนัการท�าลายป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง

“ธนาคารปูม้าชุมชน”	ในต�าบลไม้รูด
และต�าบลแหลมกลัด
ธนาคารปมู้าในทัง้สองต�าบลเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนเคยท�า

มาบ้างแล้วโดยได้รับการสง่เสริมจากกรมประมง แตพ่บวา่

ไมส่ามารถด�าเนินการตอ่เน่ืองให้เป็นวิถีปกตไิด้ ทางมลูนิธิ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเร่ิมจากการทบทวนบทเรียนท่ี

ผา่นมาทัง้ปัญหาและอปุสรรค เพ่ือน�ามาใช้ส�าหรับพฒันา

ระบบการส่งเสริมธนาคารปูม้ารูปแบบใหม่ท่ีให้ความ

ส�าคญักบัการขยายฐานการเรียนรู้ลงสูช่าวประมงโดยตรง

ในแตล่ะหมูบ้่าน และสร้างเวทีการเรียนรู้ให้กบัภรรยาชาว

ประมงเองและประมงผู้หญิงในชมุชน ด้วยพบวา่เธอเหลา่

นีมี้โอกาสเข้าถงึการเรียนรู้โดยตรงได้น้อย ทัง้ท่ีพวกเธอมี

บทบาทส�าคญัในครอบครัวชาวประมง ทัง้ในฐานะผู้ ร่วม

ออกท�าประมงกบัสามีและหนนุเสริมการท�าอาชีพประมง

โดยเฉพาะด้านการตลาด  

กระบวนการเรียนรู้และแลกเปลีย่นได้น�ามาซึง่การปรับปรุง

เทคนิควิธีการเพาะฟักปมู้า และขยายงานการสง่เสริมให้

ครอบคมุในทกุหมู่บ้านโดยเชิญนกัวิชาการท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์การสง่เสริมปมู้ามาให้ความรู้กบัชมุชน  และ

ท่ีส�าคญัคือการร่วมปรึกษากบัชาวประมงชมุชนในการรวม

กลุม่ด�าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้อง และโดยการมีสว่นร่วมกบั

ชมุชนซึง่ในแตล่ะพืน้ท่ีมีรูปแบบตา่งตา่งกนัไป

ชว่งเวลาปีเศษนบัแตเ่ร่ิมโครงการเสริมสร้างความสามารถ

ในการรับมือกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมิู

อากาศในพืน้ท่ีชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มลูนิธิฯ ได้

ร่วมก่อตัง้และสนับสนุนการท�าธนาคารปูม้าร่วมกับชาว

ประมง และได้ประสานความร่วมมือกบัองค์กรบริหาร

ส่วนท้องถ่ินและท้องท่ีเข้าด�าเนินกิจกรรมฟืน้ฟูทรัพยากร

ปมู้าให้กบัท้องทะเล ด้วยวิธีการงา่ยๆ ภายใต้กิจกรรม 

“ธนาคารปชูมุชน”  ซึง่แตล่ะพืน้ท่ีจะมีรายละเอียดของข้อ

ตกลงระหวา่งสมาชิกชมุชนแตกตา่งกนัไปแล้วแตช่มุชนจะ

เป็นผู้ก�าหนด แตมี่หลกัการร่วมคือ  คณะกรรมการชมุชน

จะรับบริจาคปูม้าไข่นอกกระดองท่ีติดมากับอวนหรือ

เคร่ืองมือประมงอ่ืนๆ ของสมาชิกชมุชน ซึง่เน้นรับบริจาค

ปท่ีูมีไขส่ีด�าคล�า้เกาะตดิบริเวณสว่นท้อง และสามารถมอง

เหน็ได้ชดัเจน เพราะน�ามาเพาะฟักในถงัท่ีตดิตัง้เคร่ือง

ออกซเิจนชว่ยเพ่ิมปริมาณอากาศ จะใช้เวลาในการเพาะ

ฟักเพียงคืนเดียว จากนัน้สามารถน�าลกูปจูากการเพาะฟัก

ปลอ่ยกลบัสูท่ะเลได้
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แม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัว จะปล่อยตัวอ่อนประมาณ 

250,000 ถึง 2,000,000 ล้านตัวต่อครั้ง ขึ้น

อยู่กับน�้าหนักของไข่ที่แม่ปูแต่ละตัวมีอยู่ จากการ

ศึกษาของนักวิชาการ 

ธนาคารปูม้ากับการสร้างความมั่นคง
ฐานอาชีพ
จากการใช้คณิตศาสตร์งา่ยๆ ค�านวณผลประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจากธนาคารปท่ีูมีระบบการบนัทกึข้อมลูจ�านวนและ

ขนาดแม่ปูท่ีได้รับบริจาคพบว่าในรอบหนึ่งปีตัง้แต่เดือน

มกราคมถงึสิน้เดือนพฤศจิกายน 2555 ในทัง้สองต�าบล

มีการบริจาคปมูากกวา่ 5,000 ตวั เม่ือค�านวณอตัราการ

รอดของลกูปท่ีูถกูปลอ่ยลงทะเลอยูท่ี่ร้อยละ 0.1 เราก็จะ

ได้ปริมาณปใูนทะเลเพ่ิมขึน้อีก ประมาณ  250 - 2,000 

ตวัตอ่แมป่ ู 1 ตวั ถ้าธนาคารป ู เพาะในสองต�าบลนีท่ี้ได้

ปลอ่ยลกูปจูากแมป่ไูขน่อกกระดอง 5,000  ตวัในรอบ

เกือบหนึง่ปีท่ีผา่นมาจากการท�าจดุรับแมป่ใูนหมู ่ 1 6 4 

ในต�าบลไม้รูด และในหมู ่ท่ี 1 2 5 10 ในต�าบลแหลมกลดั 

ซึง่ทัง้สองหมูบ้่านนีเ้ป็นพืน้ท่ีตดิตอ่กนั จะพบวา่ธนาคาร

ปท่ีูท�ากนั สามารถเพ่ิมประชากรปใูห้กบัท้องทะเลได้ปี

ละ 1,250,000 - 10,000,000 ตวั และถ้าค�านวณการเพ่ิม

โอกาสให้กบัชาวประมงพบว่าท่ีผ่านมาชาวประมงท่ีน่ีได้

ร่วมกนัสร้างหลกัประกนัให้กบังานอาชีพตวัเองในการท�า

ประมงจบัปมู้าเพ่ือขาย หากคดิงา่ยๆ อยูท่ี่ 6 ตวั ตอ่ 1 

กิโลกรัม และกิโลกรัมละ 200 บาท ชาวประมงมีโอกาส

เพ่ิมรายได้จากปมู้าท่ีเพ่ิมขึน้นี ้ ประมาณ 41-333 ล้าน

บาท ในเฉพาะรอบปี 2555 ซึง่พบวา่ได้ก่อประโยชน์ให้กบั

ธรรมชาตแิละเศรษฐกิจประมงปมู้าอยา่งมหาศาล

การค�านวนท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นการค�านวนจากฐาน

ตวัเลขขัน้ต�่า แตย่งัสามารถเหน็ผลประโยชน์จากธนาคาร

ปหูนึง่แหง่ได้อยา่งมากมายมหาศาล การค�านวนนีไ้ม่

รวมถึงตวัเลขการออกไข่ในระหว่างปีของลกูปแูต่ละตวัท่ี

ถกูปลอ่ยไป และค�านวนอตัราการรอดของลกูปเูพียงแค่

ร้อยละ 1 เทา่นัน้ยงัไมน่บัการเพ่ิมขึน้ของรายได้ของชาว

ประมงและธรุกิจประมงตอ่เน่ือง ตลอดจนการเพ่ิมพนู

อาหารทะเลท่ีมีคุณภาพให้กับครอบครัวชาวประมงและ

กบัสงัคมไทย 

การจัดการทรัพยากรบนฐานนิเวศอ่าวตราด
ขณะนีท้ัง้สองต�าบลก�าลังพัฒนากิจกรรมต่อเน่ืองจาก

การท�าธนาคารปคืูอ “การจดัท�าเขตอนรัุกษ์” เพ่ืออนรัุกษ์

ป่าชายเลนและอนรัุกษ์สตัว์น�า้วยัออ่น  รวมทัง้ก�าลงัร่วม

กนัรณรงค์ก�าหนดมาตรการการใช้อวนตาหา่งจบัป ู  การ

ก�าหนดมาตรการปริมาณเคร่ืองมือประมง การขยายตา

อวน “ลอบปพูบัได้” ไมใ่ห้จบัปขูนาดเลก็โดยการเพ่ิมชอ่ง

ตาลอบให้มีขนาดไม่ต�่ากว่าอวนปูท่ีชาวประมงพืน้บ้าน

ใช้กนัอยู ่ และลดการลงแรงประมงของเรือ “ลอบปพูบัได้” 

โดยการจ�ากัดจ�านวนลอบในแต่ละเท่ียวการท�าประมง

เพ่ือไม่ให้เกิดการการท�าประมงท่ีเกินศกัยภาพการผลิต

ของทะเล ท่ีส�าคญัคือการพฒันาศกัยภาพของชาวประมง

หญิง ชาย เยาวชนในการมีสว่นร่วมในการจดัการประมง

และพฒันาทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังโดยความร่วมมือ

ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทกุระดบั และขณะนี ้

พบวา่องค์กรบริหารสว่นท้องถ่ินท่ีต�าบลแหลมกลดั กรม

ประมงและกรมทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังได้จัดสรรงบ

ประมาณสนบัสนนุโครงการท่ีชาวบ้านและโครงการฯ จดั

ท�าขึน้อยา่งมีนยัยะส�าคญั และได้มีการปรึกษาหารือร่วม

กนัอย่างต่อเน่ืองถึงแนวทางท�างานการจดัการทรัพยากร

บนฐานนิเวศอา่วตราดตอ่ไป
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การจัดการทรัพยากร
เชิงภูมินิเวศ

ดาวรรณ  สนัหลี

มูลนิธิอนัดามัน

การบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชน
บ้านน�า้ราบ	
“ท่าขยง” หรือ “ท่ากะหยง” เป็นช่ือเรียกของ

หย่อมบ้านของบ้านน�า้ราบ หมู่ที่ 4 ต�าบล

บางสัก อ�าเภอกันตงั จงัหวัดตรัง ซึง่ตัง้อยู่

ทางทิศตะวนัตกของหมูบ้่าน เป็นจดุท่ีชาว

ประมงกวา่ 60 ครัวเรือน ใช้เป็นทา่เรือส�าหรับ

ชาวประมงขนาดเลก็ ด้วยลกัษณะภมิูประเทศ

ท่ีอยูต่ดิกบัล�าคลอง ทอดยาวไปตามแนวป่า

ชายเลนผืนใหญ่ ก่อนจะออกสูท่ะเลบริเวณอา่ว

หน้าเกาะมกุด์ ปัจจบุนัป่าผืนนี ้ มีความอดุม

สมบรูณ์เป็นอยา่งมาก และสตัว์น�า้หลากหลาย

ชนิดทัง้กุ้ ง หอย ป ูปลา มีความชกุชมุกวา่อดีต

อยา่งเหน็ได้ชดั เป็นผลมาจากการบริหาร

จดัการของกลุม่ออมทรัพย์ประมงพืน้บ้าน บ้าน

น�า้ราบท่ีร่วมกันบริหารจดัการป่าชายเลนและ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเชิงภูมินิเวศ

อยา่งตอ่เน่ือง

ย้อนกลับไปในยุคท่ีมีการเปิดสัมปทานแก่

นายทุนเ พ่ือตัดไม้ เผาถ่านในเ ชิงพาณิชย์ 

บริเวณพืน้ท่ีป่าชายเลนกวา่ 3,000 ไร่ ในพืน้ท่ี

ทา่กะหยง ท�าให้ป่าชายเลนผืนนีอ้ยูใ่นสภาพ

เสื่อมโทรม สตัว์น�า้ท่ีเคยชกุชมุกลบัลดน้อยลง 

เน่ืองจากขาดแหล่งอนุบาลสัตว์น� า้วัยอ่อน
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 นอกจากนัน้การลกัลอบใช้เคร่ืองมือประมง        ท่ีท�าลาย

พนัธุ์สตัว์น�า้ยงัคงทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ  ซึง่เป็น

เคร่ืองมือ ประมงอวนรุน ระเบดิ และยาเบ่ือ   เกิดจาก

คนในพืน้ท่ีและคนนอกพืน้ท่ี สง่ผลให้ กุ้ง หอย ป ูปลา ท่ี

เคยมีชกุชมุกลบัลดน้อยลง รายได้ของชาวประมงขนาด

เลก็ ก็พลอยลดลงไปด้วย จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของความขดั

แย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงท่ีต้องการปกปักษ์รักษา

ทรัพยากร หรือท่ีใครๆ เรียกวา่ “นกัอนรัุกษ์” กบักลุม่คนท่ี

ใช้เคร่ืองมือท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้ 

ปี พ.ศ.2534 แกนน�าชาวบ้านซึง่เป็นกลุม่ชาวประมงใน

พืน้ท่ี ได้ร่วมกบัชมรมชาวประมงพืน้บ้าน จงัหวดัตรังและ

นกัพฒันาเอกชน ในการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ 

เ ก่ียวกับผลกระทบจากการใช้เคร่ืองมือประมงผิด

กฎหมายและท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้ ท�าให้คนในพืน้ท่ีบาง

สว่นยตุกิารใช้เคร่ืองมือประมงท่ีท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้ แตก็่

ยงัมีคนนอกพืน้ท่ีท่ียงัคงเข้ามาลกัลอบท�าประมงอวนรุน 

บริเวณล�าคลองบ้านน�า้ราบ ด้วยเพราะมลูคา่ของสตัว์น�า้

ท่ีจบัได้แตล่ะครัง้มีจ�านวนมหาศาล  จงึเป็นสาเหตใุห้เกิด

การปะทะกนัระหว่างแกนน�าท่ีเป็นนกัอนรัุกษ์กบัเรืออวน

รุน แตโ่ชคดีท่ีไมมี่ใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ท�าให้

เรืออวนรุน ยตุกิารท�าประมงไปสกัระยะหนึง่ แตก็่ยงัคง

ลกัลอบเข้ามาท�าประมงอยู่เสมอและเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า

หนว่ยงานภาครัฐยงัไมค่อ่ยมีบทบาทมากนกัในชว่งนี ้

ปี พ.ศ. 2540 ได้มีการรวมกลุม่กนัจดัตัง้กลุม่ออมทรัพย์

ประมงพืน้บ้านบ้านน�า้ราบขึน้ โดยได้รับการสนบัสนนุงบ

ประมาณจากกองทนุเพ่ือการลงทนุทางสงัคม หรือ

กองทนุ SIF ท�าให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยน มีการ

ประชมุประจ�าเดือน เพ่ือพดูคยุในเร่ืองสภาพปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรสตัว์น�า้ และการเปิดให้สมาชิกกู้

ยืมเงินไปซือ้วสัด ุ อปุกรณ์ประมงในราคายตุธิรรม และ

ประสานงานกบักองบงัคบัการต�ารวจภธูร จงัหวดัตรัง ใน

การออกร่วมปฏิบตักิารตรวจตรา เฝ้าระวงัการลกัลอบใช้

เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้ใน

พืน้ท่ี จนกระทัง่เคร่ืองมืออวนรุน ระเบดิ และยาเบ่ือ เร่ิม

หมดไปจากพืน้ท่ี 

ปลายปี พ.ศ. 2547 เหตกุารณ์ธรณีพิบตัิภยัสนึามิ ท�าให้

เกิดการสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิในพืน้ท่ี 6 จงัหวดั 

ชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ซึง่บ้านน�า้ราบ ก็เป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ท่ี

ได้รับความเสียหายจากกระแสน�า้ท่ีพดัพาเรือ เคร่ืองมือ

ประมง และมีผู้ เสียชีวิต 1 ราย จากการออกไปท�าประมง

กลางทะเล       สิง่หนึง่ท่ีคนในชมุชนได้รับรู้ร่วมกนัคือการ

เหน็ถงึคณุคา่และความส�าคญัของป่าชายเลน ท่ีชว่ย

ปกป้องชมุชน ให้รอดพ้นจากคลื่นยกัษ์สนึามิ จงึเป็นท่ีมา

ของการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผืนนีใ้ห้รอดพ้นจาก

การลกัลอบตดัไม้ของนายทุนท่ีแม้ว่าจะประกาศยกเลิก

สมัปทานไปแล้ว แตก็่ยงัมีการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า

อยา่งตอ่เน่ือง 

นายหลงเฝียะ  บางสกั ประธานกลุม่ออมทรัพย์ประมง

พืน้บ้าน บ้านน�า้ราบ กลา่ววา่ เส้นทางการตอ่สู้ของกลุม่

อนรัุกษ์ไมไ่ด้โรยด้วยกลีบกหุลาบ เพราะการท�างาน

อนุรักษ์นัน้หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีต้องเผชิญหน้ากับความขัด

แย้ง ทัง้ระหวา่งชาวประมงท่ีท�าเคร่ืองมือประมงตา่งกนั 

กลุม่นายทนุ รวมทัง้หนว่ยงานของภาครัฐ โดยในชว่งที

เร่ิมมีการจดัตัง้กลุม่อนรัุกษ์ป่าชายเลนชมุชนบ้านน�า้ราบ

นัน้ หนว่ยงานภาครัฐยงัไมเ่ช่ือมัน่วา่ชมุชนจะสามารถ 
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บริหารจดัการป่าชายเลนได้ จงึเกิดเวทีประชมุหารือเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองแนวทางการบริหาร

จดัการป่าชายเลนโดยชมุชน มีสว่นร่วมขึน้หลายครัง้ แต่

สิ่งท่ีพิสูจน์ให้หน่วยงานรัฐเกิดการยอมรับการบริหาร

จดัการป่าชายเลนของกลุ่มอนรัุกษ์ป่าชายเลนชมุชนบ้าน

น� า้ราบนัน้คือระบบบริหารจัดการของกลุ่มท่ีมีความ

ชดัเจน ตลอดจนความตัง้ใจจริงของคนในกลุม่ท่ีอยาก

ปกป้องผืนป่าชายเลนเอาไว้ น�ามาซึง่การออกลาดตระเวน 

เฝ้าระวงั และแจ้งเบาะแสการลกัลอบตดัไม้ของนายทนุใน

พืน้ท่ีและคนภายนอก ท�าให้เกิดการจบักมุอยา่งตอ่เน่ือง 

ได้แสดงให้เหน็วา่ หากไมมี่คนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะกลุม่

อนรัุกษ์ท่ีมีอยูใ่นชมุชนชว่ยกนัเป็นหเูป็นตา ล�าพงัแค่

หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถดแูลรักษาผืน

ป่าทัง้หมดไว้ได้ 

จนกระทัง่ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2548 ได้มีการจดัตัง้

กลุ่มป่าชายเลนชุมชนบ้านน�า้ราบขึน้อย่างเป็นทางการ

รวมทัง้มีการจดัตัง้คณะกรรมการป่าชายเลนชมุชน พร้อม

ก�าหนด กฎ กตกิา การใช้ไม้ในป่าชายเลนไว้อยา่งชดัเจน 

เพ่ือให้คนทัง้ในและนอกชมุชนได้ร่วมกนัปฏิบตั ิ และทาง

สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 40 กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ให้การยอมรับในกลไก การบริหาร

จดัการของกลุม่อนรัุกษ์ป่าชายเลนชมุชนบ้านน�า้ราบมาก

ขึน้ โดยมีการแบง่พืน้ท่ีและก�าหนดกฎระเบียบการบริหาร

จดัการโดยชมุชนดงันี ้

(1) พืน้ท่ีป่าใช้สอย วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตโดยมีแผนการจดัการท่ีเหมาะ

สมตอ่การคงอยูข่องความสมดลุของระบบนิเวศ และต้อง

ค�านงึถงึการฟืน้ฟทูดแทนท่ีไมน่�าไปสูค่วามเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากร

(2) พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ เป็นป่ากนัคลื่นลมและฟืน้ฟหูลงัสนึา

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกนัคลื่นลมพายท่ีุจะเข้ามาท�าลายบ้าน

เรือนพร้อมทัง้ฟืน้ฟสูภาพป่าท่ีโดนท�าลายจากคลื่นสนึามิ

(3) พืน้ท่ีศกึษาระบบนิเวศน์ วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ี

ศกึษาระบบนิเวศป่าชายเลนแก่เยาวชนและผู้สนใจทัว่ไป

แผนการฟื้นฟูนัน้จะเน้นฟื้นฟูทัง้ระบบและเน้นหนักใน

พืน้ท่ีป่าใช้สอย ท่ีถกูคลื่นยกัษ์สนึามิท�าลายและบริเวณท่ี

ในอดีตเปิดสมัปทานเตาถ่านท�าให้มีการตดัไม้จากบริเวณ

นีไ้ปเป็นจ�านวนมาก และมีการก�าหนด กฎ ระเบียบ การ

ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชมุชนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ร่วมกนั 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
เชิงภูมินิเวศ	 (เขตเล-เสบ้าน):	 การจัดการ
ความขัดแย้ง	รัฐ	กับชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านน�า้ราบมีประเด็นขัด

แย้งกบัสถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 40 ในเร่ือง 

นโยบายการสนับสนุนงบประมาณจัดจ้างอาสาสมัคร

พิทกัษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (รสทช.) ซึง่ให้เป็น

คา่ตอบแทนรายเดือนแก่อาสาสมคัร จ�านวน 2 คน ท�าให้

เกิดปัญหาการบริหารจดัการกลุม่ เน่ืองจากท่ีผา่นมา 

สมาชิกทกุคนได้ร่วมกนัออกลาดตระเวนประจ�าเดือนโดย

การแบง่ชดุลาดตระเวนเป็น 3 ชดุๆ ละ 10 คน ออกลาด

ตระเวนเดือนละ 3 ครัง้ เม่ือมีการวา่จ้างอาสาสมคัร ท�าให้

เกิดปัญหาเร่ืองระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือท�าให้การดูแลรักษาพืน้ท่ีป่าและ

ชายฝ่ังทะเลท�าได้ไมท่ัว่ถงึ กลุม่อนรัุกษ์ป่าชายเลนชมุชน

บ้านน�า้ราบ จงึได้มีการเจรจาตอ่รองกบัสถานีพฒันาป่า

ชายเลน เพ่ือน�างบประมาณท่ีได้มาเข้ากองกลาง ส�าหรับ

การจดัซือ้น�า้มนัเรือตรวจการณ์ และคา่ใช้จา่ยในการออก

ตรวจตราเฝ้าระวงัของสมาชิกทุกคนท่ีออกปฏิบตัิหน้าท่ี

ทกุครัง้ ซึง่ทางสถานีพฒันาป่าชายเลน ก็เปิดโอกาสให้ทา

งกลุ่มฯบริหารจดัการงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบ

บริหารจดัการเดมิ

นอกเหนือจากการบริหารจดัการป่าชายเลนชมุชนแล้ว ใน

ปี พ.ศ.2552 ทางกลุม่ออมทรัพย์ประมงพืน้บ้าน บ้านน�า้

ราบ ยงัได้ขยายขอบเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์คุ้มครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังเชิงภมิูนิเวศ เน่ืองจากฐานทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังถือเป็นฐานอาชีพ สร้างรายได้แก่ชาว

ประมงพืน้บ้านทัง้ในพืน้ท่ีและชมุชนใกล้เคียง ประกอบ

กับยังมีการลกัลอบใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและ

ท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้วยัออ่น เชน่ลอบพบัตาถ่ี เบด็ราไว 

อวนจมปลากระเบน อวนประกอบไม้กระทุ้งน�า้ และการ

ใช้เคร่ืองลมด�าหอย บริเวณอา่วหน้าเกาะมกุด์ ซึง่เป็น
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แหล่งอนุบาลสัตว์น�า้วัยอ่อนและแหล่งอาหารของสัตว์

ทะเลหายาก เชน่ พะยนู โดยมีการก�าหนด กฎ กตกิา 

ควบคุมการใช้เคร่ืองมือประมงที่ท�าลายพันธ์ุสัตว์น�า้

ร่วมกับชุมชนข้างเคียง และจดักจิกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในรูปแบบของการ

ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น�า้ 

ปีละ 2 ครัง้ จนประกาศเป็นพืน้ที่แนวเขตอนุรักษ์

พนัธ์ุสัตว์น�า้วัยอ่อนส่ีหมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) และมี

การออกลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวงัทางทะเลโดยมีชดุ

ปฏิบตักิารเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเล (ฉก.) ออก

ลาดตระเวนร่วมกับศนูย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังท่ี 6           ชดุปฏิบตักิารเฉพาะกิจกองบงัคบัการ

ต�ารวจภธูร จงัหวดัตรัง ศนูย์บริหารจดัการประมงฝ่ัง

อนัดามนั จงัหวดักระบ่ี (ใบไม้เขียว) สง่ผลให้เคร่ืองมือ

ประมงท่ีท�าลายพนัธุ์สตัว์น�า้ลดลง และสตัว์น�า้มีความ

อดุมสมบรูณ์ขึน้ และนอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรมอนรัุกษ์

ฟืน้ฟปูมู้าไขน่อกกระดอง ในรูปแบบของธนาคารปมู้าขึน้ 

เพ่ือให้สมาชิกท่ีท�าประมงปูม้ารวมทัง้แพรับซือ้ปูม้าใน

พืน้ท่ีน�าแมป่มู้าไขน่อกกระดองมาเพาะฟัก จนเป็นลกู

ปมู้าแล้วจงึปลอ่ยคืนสูท่ะเล ผลท่ีได้รับคือปริมาณปมู้าท่ี

เพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ชาวประมงปมู้ามีรายได้เพ่ิมขึน้ด้วย
  

ปัจจบุนักลุม่ออมทรัพย์ประมงพืน้บ้าน บ้านน�า้ราบ ได้จดั

ท�าศนูย์เรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง และศนูย์เรียนรู้ธนาคารปมู้าไขน่อกกระดอง 

บริเวณท่ีท�าการกลุม่ฯ ในแตล่ะปีจะมีนกัศกึษาและ

ประชาชนทัว่ไป มาศกึษาดงูานเก่ียวกบัระบบบริหาร

จดัการป่าชายเลนชมุชน              การบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเชิงภมิูนิเวศ (เขตเล-เส

บ้าน) ท่ีเน้นมิตคิวามร่วมมือแบบบรูณาการของเครือขา่ย

องค์กรภาคี การจดัท�าธนาคารปมู้าไขน่อกกระดองซึง่ได้

ขยายไปสูช่มุชนข้างเคียงทัว่ทัง้ชายฝ่ังทะเลตรัง ทัง้นีเ้พ่ือ

น�าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ และประยกุต์ในการบริหาร

จดัการในพืน้ท่ีของตนเอง ซึง่เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีจะชว่ย

ขยายพืน้ท่ีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ให้เกิดความยัง่ยืนย่ิงขึน้ 

การท�านาในลุ่มน�้าท่าเชียด
การท�านาเป็นอาชีพดัง้เดิมท่ีส�าคัญของคนในจังหวัด

พทัลงุและคนในพืน้ท่ีลุม่น�า้ทา่เชียด เพราะพืน้ท่ีมีสภาพ

ของดนิท่ีเหมาะสมกบัการท�านามากท่ีสดุ ดงัจะเหน็ได้

จากการศกึษาของกิตต ิ ตนัไทย (2545: 17)1  โครงการ

เศรษฐกิจท้องถ่ินลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา: ศกึษาเฉพาะ

กรณีข้าวและยางพาราตัง้แต ่ พ.ศ. 2439 – 2539 ได้

กลา่ววา่ การท�านาเป็นอาชีพท่ีส�าคญัของคนสว่นใหญ่ใน

ลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะท่ีพทัลงุ ผู้คนในเมือง

พทัลงุท�านาเป็นอาชีพหลกัท�ากนัทกุครัวเรือน ซึง่พระบาท

สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเขียนบรรยายสภาพ

ไร่นาของพทัลงุเม่ือ พ.ศ. 2432 ไว้วา่ “...เมืองพทัลงุมีไร่

นาบริบรูณ์มาก เลีย้งเมืองสงขลาได้ทัง้เมือง คนในเมือง

พทัลงุท่ีจะไมท่�านาไมมี่เลย เกือบจะเป็นหากินอยา่งเดียว

ด้วยเร่ืองท�านาทัง้นัน้ ท่ีแผน่ดนิก็อดุมดี”

พืน้ท่ีลุ่มน�า้ท่าเชียดโดยเฉพาะต�าบลนาปะขอและต�าบล

จองถนน มีการท�านามาตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั แม้วา่

พืน้ท่ีท�านาในปัจจุบนับางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีท�า

สวนยางบ้าง หรือถกูปลอ่ยทิง้ร้างบ้าง แตก่ารท�านาก็ยงั

คงอยูใ่นทัง้สองพืน้ท่ี จากอดีตก่อนปี พ.ศ. 2514 การท�า

นาในทัง้สองพืน้ท่ีมีรูปแบบเหมือนการท�านาโดยทั่วไป

ในจงัหวดัพทัลงุ ท่ีมีเป้าหมายการผลติเพ่ือยงัชีพ ดงันัน้
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ขัน้ตอนการผลติ ตัง้แตก่ารไถ หวา่น ปักด�า เก็บเก่ียว จงึ

อาศยัแรงงานในครอบครัว ชมุชน แรงงานสตัว์ และอาศยั

น�า้ฝนเป็นปัจจยัการผลติหลกัจงึผลติเฉพาะนาปี ด้วย

เหตนีุฤ้ดกูาลท�านา (ภาพท่ี 1) จงึเร่ิมตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 

หรือ กนัยายน หากปีใดฝนมาเร็วก็จะเร่ิมท�านาเร็ว หากปี

ใดฝนแล้ง ก็จะท�าให้ไมส่ามารถท�านาได้ หรือท�าได้แตน่า

แห้งเสียหายไมไ่ด้ข้าว หรือหากปีใดน�า้มากเกินไปนาลม่ 

ข้าวก็จะเสียหายหรือไมไ่ด้เก็บเก่ียว การท�านาปีขึน้อยูก่บั

ปริมาณของน�า้ฝน ส�าหรับระยะเวลาในการท�านาปีจะสิน้

สดุประมาณเดือนกมุภาพนัธ์หรือมีนาคม ขึน้อยูก่บัพนัธ์

ข้าวท่ีปลกู การปลกูข้าวในอดีตนัน้ยงัคงใช้ปุ๋ ยท่ีได้จาก

มลูสตัว์โดยเฉพาะปุ๋ ยท่ีได้จากมลูค้างคาวซึง่ถือวา่เป็นปุ๋ ย

คณุภาพดีส�าหรับการท�านา ส�าหรับสายพนัธุ์ข้าวท่ีนิยม

ปลกูเป็นพนัธุ์หนกั ได้แก่ ข้าวกอและ ข้าวหวันา ข้าวชอ่

ไพร สงัข์หยด  เลบ็นก เป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2514 เม่ือโครงการสง่น�า้และบ�ารุงรักษาทา่เชียด 

ของส�านกัชลประทานท่ี 16 ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถ

สง่น�า้ให้เกษตรกรท่ีอยูภ่ายในโครงการได้ ต�าบลนาปะขอ

และต�าบลจองถนนเป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้โครงการ

สง่น�า้และบ�ารุงรักษาทา่เชียด การท�านาในพืน้ท่ีเร่ิมเข้มข้น 

ขึน้ เป้าหมายการท�านาเปลี่ยนจากการผลติเพ่ือยงัชีพ

เป็นการผลติเพ่ือค้าขาย และมีการท�านาปรังเพ่ิมขึน้โดย

อาศยัน�า้จากชลประทาน (ภาพท่ี 2) ซึง่การท�านาปรัง  อยู่

ระหวา่งเดือนมีนาคมถงึเดือนสงิหาคม พนัธุ์ข้าวท่ีนิยม

ปรับเปลี่ยนวิถีนา 

รับมือโลกร้อน

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

ภาพที่	1	ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีและนาปรังลุ่มน�้าท่าเชียดหลังมีโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด
ท่ีมา : การสมัภาษณ์กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธุ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอ เม่ือวนัท่ี 31 สงิหาคม 2555

หมายเหตุ  ชว่งผลผลติออกปกติ ชว่งผลผลติออกมาก

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

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

ภาพที่	2	ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีและนาปรังลุ่มน�้าท่าเชียดหลังมีโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าเชียด
ท่ีมา : การสมัภาษณ์กลุม่อนรัุกษ์ฟืน้ฟพูนัธุ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอ เม่ือวนัท่ี 31 สงิหาคม 2555

หมายเหตุ  ชว่งเพาะปลกู    ชว่งผลผลติออกปกติ ชว่งผลผลติออกมาก
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ปลกูเป็นข้าวพนัธุ์เบา ได้แก่ ชยันาท หอมปทมุ กข 33 

เบตง เจียแดงลาย และเจียแดงธรรมดา ซึง่นิยมน�าไปผลติ

เป็นอาหารสตัว์

     

น�้าท่วมซ�้าซากในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าเชียด
น�า้ท่วมกลายเป็นอปุสรรคต่อการท�านาในลุ่มน�า้ท่าเชียด 

จากการสงัเกตของชาวบ้านทัง้ต�าบลนาปะขอและต�าบล

จองถนนพบวา่ สถานการณ์ปัญหาเร่ืองน�า้ทว่มในพืน้ท่ี

เร่ิมมีความรุนแรงขึน้จากในอดีต โดยเฉพาะในชว่ง 10 ปี

ท่ีผา่นมา กลา่วคือมีระยะเวลาของการทว่มขงัท่ียาวนาน

และมีการทว่มซ�า้ซากในบางพืน้ท่ี และจากการวิเคราะห์

ร่วมกนัของชาวบ้าน  พบวา่นา่จะเกิดจาก 3 สาเหตคืุอ

     1) การ เปลี่ ยนแปลงการใ ช้ประโยชน์ ท่ีดินใน

พืน้ท่ี ทัง้ในแงข่องการประกอบอาชีพและการพฒันา

สาธารณปูโภคในพืน้ท่ีต่างมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการใช้

ท่ีดนิของต�าบลนาปะขอ เดมิท่ีต�าบลนาปะขอเตม็ไปด้วย

นาข้าว แตเ่ม่ือราคาข้าวท่ีตกต�่าในขณะท่ีราคายางพารา

ท่ีสงูขึน้ ท�าให้เกษตกรหนัมาปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีเพ่ือปลกู

ยางพาราแบบยกร่องเพ่ิมขึน้ ขณะเดียวกนันโยบายสง่

เสริมการปลูกปาล์มน�า้มนัเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีกระตุ้นให้

เกษตกรลงทุนปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีนามาปลูกปาล์มน�า้มัน

เพ่ิมขึน้ ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ี เม่ือเกิดน�า้ทว่ม

มีการระบายน�า้สู่คลองลงสู่ทะเลท�าให้ทางน�า้ในพืน้ท่ีเกิด

การเปลี่ยนแปลง เม่ือน�า้ทว่มจงึท�าให้น�า้กระจายไปทัว่

บริเวณ การไหลลงสูค่ลองระบายและทะเลจงึเป็นไปได้

ช้า นอกจากนีก้ารพฒันาสาธารณปูโภคในพืน้ท่ี เชน่ การ

สร้างระบบชลประทาน การสร้างถนน ตา่งมีผลตอ่การ

ระบายน�า้ในพืน้ท่ี คลองหลายสายในต�าบลนาปะขอถกู

ปรับเปลี่ยน หรือตืน้เขิน ซึง่การเปลี่ยนแปลงเหลา่นีต้า่งมี

ผลต่อประสิทธิภาพในการระบายน�า้ของต�าบลนาปะขอ

โดยตรง
 

     2) การบริหารจดัการน�า้ในพืน้ท่ีชลประทานโครงการ

ส่งน�า้และบ�ารุงรักษาท่าเชียดเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้

เกษตรกรท่ีท�านาต้องประสบปัญหาการขาดน�า้และน�า้

ทว่ม แม้ระบบชลประทานชว่ยให้ชาวนาสามารถท�าได้

ทัง้นาปีและนาปรัง หากแตใ่นระยะหลงัพบวา่ ทางส�านกั

ชลประทานได้มีการบ�ารุง ปรับปรุงและแซม่แซมระบบ

ชลประทานบอ่ยครัง้โดยเฉพาะในชว่งฤดทู�านาปรัง เป็น

ผลให้ชาวนาขาดแคลนน�า้ แตข่ณะเดียวกนัในชว่งการท�า

นาปี ชลประทานได้มีการปลอ่ยน�า้ให้กบัเกษตรกร ซึง่ชว่ง

เวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีเกษตรกรไม่ต้องการน�า้มาก 

ยงัผลให้หลายพืน้ท่ีมีปริมาณน�า้ท่ีมากเกินไปเกิดปัญหา

น�า้ทว่มขงัในพืน้ท่ีการเกษตรเพ่ิมขึน้

     3) การเปลี่ยนแปลงของฤดกูาล ในชว่งระยะเวลา 

10 ปีท่ีผา่นมาต�าบลนาปะขอพบกบัสถานการณ์ฝนท่ี

ไมต่กต้องตามฤดกูาลบอ่ยครัง้ สง่ผลกระทบตอ่การท�า

เกษตรกรรมทัง้การท�านาและสวนยางพารา ประกอบกบั

ชาวบ้านสงัเกตว่าทิศทางของลมและกระแสน�า้ท่ีพดัเข้า

มาจากทะเลสาบสงขลามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทัง้

ชว่งเวลา ความแรง และความถ่ี สิง่เหลา่นีส้ง่ผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงการขึน้ลงของน�า้ในทะเลสาบสงขลา ผลท่ี

ตามมาคือน�า้ในทะเลสาบสงขลาหนนุสงูขึน้ เกิดน�า้ทว่ม

ในพืน้ท่ีใกล้กบัทะเลสาบสงขลา แม้จะไมส่ามารถยืนยนั

ได้โดยหลกัฐานด้านวิทยาศาสตร์ แตก่ารเฝ้าสงัเกตการ

เปลี่ยนแปลงและความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงของชาวบ้าน

ก็สามารถเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้วา่ สภาพภมิูอากาศในพืน้ท่ี

มีความแปรปรวนจริง และสง่ผลกระทบด้านลบตอ่การ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เม่ือวเิคราะห์ถงึสาเหตไุด้แล้ว ทางชมุชนจงึได้คดิหาแนวทาง

การปรับตวั โดยมองแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 

การปรบัตวัของชมุชนชาวนาในลุม่น�า้ท่าเชยีด
เม่ือสถานการณ์เป็นเชน่นี ้ ท�าให้เกษตรกรท่ีท�านาในลุม่

น�า้ทา่เชียด เชน่ ต�าบลนาปะขอ และต�าบลจองถนนจงึ

ต้องมองหาแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการท�านาอีกครัง้เพ่ือ

ให้สญูเสียผลผลติน้อยท่ีสดุ โดยน�าเอาสภาวะน�า้ทว่มเป็น

โจทย์หลกัในการแก้ไขผสมผสานกับต้นทุนเดิมท่ีปฏิบัติ

อยูใ่นพืน้ท่ี คือ การท�านาแบบเกษตรอินทรีย์และการคดั

เลือกพนัธุ์ข้าว  จากนัน้ได้ค้นหากลุม่ผู้ทดลองปฏิบตักิาร

ปรับตัวร่วมกันภายใต้โจทย์ลดการสูญเสียผลผลิตของ

ข้าวในกรณีน�า้ทว่ม ขณะเดียวกนัก็ได้มีการควบคมุปัจจยั

ภายนอกท่ีสามารถจดัการได้ไปพร้อมกนั เชน่ การบริหาร

จดัการน�า้ในพืน้ท่ีชลประทานจะต้องสอดคล้องกับความ

ต้องการในการเพาะปลกู เพราะหากไมมี่ความสมัพนัธ์
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กับความต้องการท่ีแท้จริงย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณ

น�า้ในอา่งเก็บน�า้ในแตล่ะฤดกูาล การเก็บกกัน�า้ไว้มาก

จนเกินไปในชว่งก่อนเข้าฤดนู�า้หลาก อาจท�าให้เกิดน�า้

สว่นเกินท่ีต้องระบายออกจากลุม่น�า้ตอนลา่ง ในขณะท่ีมี

ปริมาณฝนตกกระจายอยูท่ัว่ไปในพืน้ท่ี จะเป็นการเตมิน�า้

สว่นเกินในแมน่�า้ จะเกิดสภาพน�า้ไหลล้นตลิง่และกลายเป็น

ภาวะอทุกภยัในท่ีสดุ ด้วยเหตนีุก้ารพฒันาโครงสร้างทาง

วศิวกรรมในการบริหารจดัการน�า้ จงึต้องศกึษาความเหมาะ

สมในการควบคมุและบริหารจดัการน�า้อยา่งเป็นระบบ

“กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพนัธ์ข้าวพืน้บ้านนาปะขอ” เป็น

ตัวอย่างหนึ่งท่ีได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการ

วางแผนปรับตวัในการท�านา โดยเร่ิมต้นจากการศกึษา

และพฒันาระบบการจดัการน�า้เพ่ือการเกษตรแบบมีส่วน

ร่วมของชมุชน พฒันาระบบการจดัการน�า้และการบริหาร

จดัการน�า้แบบบรูณาการและเป็นธรรม ขณะเดียวกนัได้

ประสานกบัทางชลประทานโครงการสง่น�า้และบ�ารุงรักษา

ทา่เชียด ของส�านกัชลประทานท่ี 16 กรมชลประทาน เพ่ือ

ผลกัดนัให้มีการบริหารจดัการน�า้แบบมีส่วนร่วมกับภาค

ประชาชน เพ่ือลดปัญหาน�า้ทว่มอนัเน่ืองจากการบริหาร

จดัการน�า้ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี  

ส�าหรับการตัง้รับกบัสภาวะแปรปรวนของอากาศ ท่ีทาง

กลุม่อนรัุกษ์ฯ มองวา่เป็นอีกสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้การท�า

นาไมส่ามารถท�าได้ตามฤดกูาล หรือเม่ือท�านาอาจจะ

ต้องเผชิญกบัสภาวะน�า้ทว่มขงัในฤดกูาลท�านา ทางกลุม่

อนรัุกษ์ฯ จงึพยายามท่ีหาวิธีจดัการกบัระบบการผลติ

ท่ีสามารถรองรับกบัสถานการณ์น�า้ทว่มในพืน้ท่ีได้ โดย

ผนวกเข้ากับความรู้ดัง้เดิมเร่ืองการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

มาเป็นแนวทางในการปฏิบตักิาร แตเ่พราะทางกลุม่อนุ

รักษ์ฯ ยงัไมมี่องค์ความรู้เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศท่ีอาจมีผลตอ่การท�านาหรือระบบเกษตร จงึไม่

สามารถเลือกหรือก�าหนดแนวทางส�าหรับการปรับเปลี่ยน

ระบบการผลติท่ีสอดคล้องกบัสภาพภมิูอากาศได้ ดงันัน้

เพ่ือได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการ

เลือกแนวทางการปรับตวั ทางกลุม่อนรัุกษ์ฯ จงึต้องศกึษา

หาความรู้เพ่ิมเตมิ เชน่ การศกึษาดงูาน การแลกเปลี่ยน

กบักลุม่สมาชิกท่ีท�าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ก่อนท่ีจะตดัสนิ

ใจเลือกแนวทางท่ีคาดว่าจะเหมาะสมส�าหรับการปรับตวั

ท�านาในพืน้ท่ีน�า้ทว่ม 

กลุม่อนรัุกษ์ฯ ได้ตดัสนิใจเลือกวิธีการท�านาโยน พร้อมกบั

การคดัเลือกพนัธ์ขุ้าวท่ีเหมาะสมกบัสภาพน�า้ทว่ม โดย

เร่ิมจากการเปรียบเทียบวิธีการท�านาแบบดัง้เดมิ กบัการ

ท�านาโยน พบวา่ ระยะเวลาในการเตรียมนาสัน้ลง และ

ผลผลติท่ีได้มีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ท่ีส�าคญัคือ หลีกเลี่ยงชว่ง

เวลาท่ีเกิดน�า้ทว่มซ�า้ซากได้ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ ศนูย์วนเกษตรโลก (World Agroforestry Centre) ท่ี

ได้ท�าการศึกษาเร่ืองการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศของชาวนาขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้2   พบวา่ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความ

เปราะบางและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศ โดยเฉพาะชาวนาขนาดเลก็ ขณะเดียวกนัทาง

ศนูย์วนเกษตรโลกได้ เสนอวา่ การเปลี่ยนปฏิทินการเพาะ

ปลกูพืชและการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการปลกู คือ การ

ปรับตัวทั่วไปในระดับท่ีนาซึ่งเกิดขึน้เม่ือสภาพอากาศ

แปรปรวน จะเก่ียวข้องกบัชว่งเวลาท่ีด�าเนินกิจกรรมในท่ี

นา ทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศท่ีแปรปรวนหรือ

เปลี่ยนแปลงไป

อ้างองิ
1 กิตต ิ ตนัไทย (2545) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์โครงการ

เศรษฐกิจท้องถ่ินลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา: ศกึษาเฉพาะกรณีข้าว

และยางพาราตัง้แต ่พ.ศ. 2439 – 2539. ชดุโครงการประวตัศิาสตร์

ท้องถ่ินภาคใต้บริเวณลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา. ส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวิจยั

2 Lasco RD, Habito CMD, Delfino RJP, Pulhin FB, Concep-

cion RN. 2011. Climate Change Adaptation for Smallholder 

Farmers in Southeast Asia. World Agroforestry Centre. Phil-

ippines. 65p.
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การปรับตัวต้องควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ประเทศไทย นบัได้วา่เป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงสงู

ท่ีจะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ เน่ืองจากการด�ารง

ชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพ

รวม ต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ ดนิ น�า้ ป่าไม้ 

และชายฝ่ัง และปัจจยัทางดนิฟ้าอากาศเป็นสว่นหนึง่

ท่ีตวัก�าหนดผลผลติทัง้ สนิค้าเกษตร การประมง และ

การป่าไม้ ดงันัน้หากสภาพภมิูอากาศเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมไม่วา่จะเพ่ิมขึน้หรือลดลงย่อมต้องสง่ผลก

ระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิต

ดงักลา่ว ซึง่หากมองในภาพของความสมัพนัธ์ท่ี

เช่ือมโยงถงึกนัภายใต้ระบบนิเวศ แล้วพบวา่ ท้าย

ท่ีสดุแล้วมนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูกาศอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

นัน้เป็นเพราะว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถงึบทบาท และหน้าท่ีของ 

ระบบนิเวศท่ีมีตอ่มนษุย์ในด้านตา่งๆ เชน่ เป็นแหลง่ 

ของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมี

คณุคา่ก่อให้เกิดการพฒันา เศรษฐกิจของประเทศเป็น 

แหล่งต้นน�า้ล�าธารและควบคมุสมดลุธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอาชีพและรายได้ของคน

หลากหลายกลุม่ ดงันัน้การรองรับและแก้ไขปัญหา 

ด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี มีต่อ

การจัดการทรัพยากรและ
การปรับตัวภายใต้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ทรัพยากรธรรมชาติโดยการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

และการสร้างความสามารถในการปรับตวัของทรัพยากร 

ธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งส�าคญัท่ีควรเร่งด�าเนินการเพ่ือให้

ทรัพยากรธรรมชาติยงัคงมีศกัยภาพในการรักษาบทบาท

และหน้าท่ีของระบบนิเวศเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่คนสงัคม 

ด้วยเหตนีุก้ารปรับตวัและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวด ล้อมต้องด� า เ นินการควบคู่ กันภายใ ต้

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการ

พฒันาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต และแนวทางส�าคญั

ท่ีควรจะเป็นยุทธศาสตร์ส�าคญัในการด�าเนินการในเร่ือง

นีคื้อการบรูณาการแนวคิดการตัง้รับปรับตวัเข้าสูแ่ผนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ในระดับ

ชมุชน ท้องถ่ิน และในระดบัประเทศ เพราะการบริหาร

จัดการแบบองค์รวมท่ีหยิบยกเอาทุกมิติท่ีเก่ียวข้องมา

พิจารณาพร้อมกนัย่อมท�าให้เห็นภาพของปัญหาท่ีชดัเจน 

ซึ่งจะท�าให้สามารถจัดสรรบทบาทหน้าท่ีและศักยภาพ

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการปัญหานัน้ๆ ได้

อยา่งมีทิศทางและมีประสทิธิภาพ

วิถีประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งกับ
ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ
วิ ถี ชีวิตชาวประมงพืน้บ้านนัน้เป็นวิ ถี ท่ีผูกพันอยู่กับ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพภมิูอากาศตลอดเวลา เม่ือ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ยอ่มสง่ผลกระเทือนทนัที  จาก

สภาพการณ์ปัจจบุนับริเวณชมุชนชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา 

ต�าบลจองถนน  มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่น  ลม ทิศทางลม 

ชว่งเวลา และความรุนแรงของลมมรสมุเพ่ิมขึน้  ซึง่คอ่ย ๆ 

เปล่ียนไปจากองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมของชาว

ประมงท่ีมีการสัง่สมมานาน  สง่ผลให้วนัท่ีสามารถออก

เรือได้ตลอดทัง้ปีลดลง  ชว่งเวลาท่ีชาวประมงอยูใ่นทะเล

ได้น้อยลง เพราะมีความเสี่ยงมากขึน้ โดยเฉพาะในชว่ง

ลมมรสุมเป็นช่วงท่ีชาวประมงไม่สามารถออกเรือได้

เลย รวมทัง้บ้านเรือนท่ีตัง้อยูริ่มชายฝ่ังก็ได้รับความเสี่ยง

เพ่ิมขึน้จากความรุนแรงของลมมรสมุ  ประกอบกบัการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสน�า้ ชว่งเวลาน�า้เคม็ น�า้จืด น�า้

กร่อย สง่ผลตอ่การเคลื่อนย้ายของสตัว์น�า้ หากเป็นชว่ง

เวลาเดียวกบัมรสมุ ชาวประมงก็จะพลาดโอกาสนัน้ไป  

นอกจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึน้

แล้วนัน้ ผลจากการกระท�าของมนษุย์ก็ยงัซ�า้เตมิความ

รุนแรงให้กบัตนเองด้วย เชน่ การใช้เคร่ืองมือประมงท่ีไม่

เหมาะสมท�าลายล้าง การลกัลอบจบัปลาในฤดวูางไข ่ จบั

ปลาขนาดเลก็  ขาดความร่วมมือในการปฏิบตัิตามกฎ

กตกิา  เพราะต้องการรายได้เพ่ิมขึน้  จงึท�าให้ปริมาณสตัว์

น�า้ลดลง  จงึต้องออกเรือไกลขึน้   รวมทัง้การใช้ประโยชน์

ท่ีดนิ การขดุลอกคลอง ท�าลายแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์

น�า้ การใช้สารเคมีการเกษตร เน่ืองจากลกัษณะท่ีตัง้ของ

ชมุชนเป็นพืน้ท่ีปลายน�า้  น�า้จากต้นน�า้ท่ีมีการปนเปือ้น

สารเคมีการเกษตรจงึไหลลงมา  ท�าให้คณุภาพน�า้ใน

ทะเลสาบแยล่ง  ประกอบกบัการขดุลอกคลองและสร้าง

ทางระบายน�า้ ท�าให้น�า้ไหลเร็วขึน้ เจอกบัน�า้ทะเลหนนุ  

น�า้จงึทว่มขงันานขึน้ สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินชีวิต และ

ทรัพย์สนิของชาวประมงอยา่งมาก  

จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ส่งผลต่อปริมาณสตัว์น�า้ท่ีจบัได้  

ลดลงทัง้จ�านวนและชนิดของพนัธุ์ท่ีเหลือเพียง 2-3 ชนิด

หลกั ๆ อยา่งเหน็ได้ชดั ท�าให้การออกเรือต้องออกไปไกล

ขึน้ ชาวประมงจงึมีความเสี่ยงมากขึน้ทัง้ตอ่ชีวิต และการ

สญูหายของเคร่ืองมือประมง ซึง่เม่ือเกิดความเสียหายขึน้

กบัเคร่ืองมือประมง ประมงพืน้บ้านก็ยงัขาดโอกาสในการ

ได้รับความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานตา่งๆ เน่ืองจากกฏ

หมายประมงไมร่องรับการขึน้ทะเบียนเรือขนาดเลก็ เม่ือ

เกิดความเสียหายจากภยัพิบตั ิ หรือการชว่ยเหลือในกรณี

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงัเชน่ ในกรณีการเกิดพายเุพ่ือปี พ.ศ. 

2553 การรับขึน้ทะเบียนชาวประมงและชดเชยคา่เสียหาย

นัน้เกิดจากมตคิณะรัฐมนตรี ซึง่ถือเป็นกรณีพิเศษ แตใ่นปี

อ่ืนๆ ท่ีเกิดอทุกภยัไมมี่การชดเชยคา่เสียหายของเคร่ืองมือ

ประมงจากภยัพิบตั ิ ในขณะท่ีภายในชมุชนก็ไมมี่การรวม

กลุม่กนัอยา่งชดัเจน ด้วยเหตนีุจ้งึขาดโอกาสในการได้รับ

การสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก  

เม่ือความเสี่ยงในการออกเรือเพ่ิมมากขึน้  ต้นทนุการจบั

สตัว์น�า้สงูขึน้ ปริมาณท่ีจบัได้น้อยลง แตก่ลบัถกูกดราคา

จากแมค้่าท่ีมารับซือ้ เพราะไมมี่ตลาดรองรับผลผลติใน

ชมุชน เม่ือรายได้จากการออกเรือไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จา่ย

ในครัวเรือน หนีส้นิจงึเพ่ิมขึน้  ท�าให้ชาวประมงไมมี่หลกั

ประกนัรายได้และผลผลติท่ีแนน่อน  ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง
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จงึต้องออกไปท�างานรับจ้างภายนอกชมุชน   จนท�าให้

ชมุชนเกิดความเปราะบางเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ จากสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้ ชาวประมงพืน้บ้านในต�าบลจองถนน จงัหวดั

พทัลงุ จงึร่วมกนัมองหาแนวทางลดความเสี่ยงและพฒันา

ศกัยภาพของตนเองเพ่ือตัง้รับปรับตวักบัการเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะเกิดขึน้

จัดการพื้นที่ชายฝั่ง	 :	 ลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติเพิ่มความปลอดภัยให้กับวิถีชีวิต
ในชว่งเวลา 30 ปีท่ีผา่นมานัน้ พบวา่ ลกัษณะพืน้ท่ีชายฝ่ัง

ทะเลสาบสงขลา เป็นชายฝ่ังโลง่ ๆ  เม่ือเกิดคลื่น  ลม หรือ

มีพาย ุจะได้รับความเสียหายอยา่งหนกั  ยกเว้นบริเวณท่ีมี

ต้นไม้จะชว่ยเป็นแนวกนัชน และกนัการกดัเซาะตามแนว

ตลิง่ได้  

ท า ง ก ลุ่ ม ช า ว ป ร ะ ม ง พื น้ บ้ า น ใ น ต� า บ ล จ อ ง ถ น น 

ประกอบด้วยหมูท่ี่ 1,3,4,5, จงึเร่ิมต้นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแินวชายฝ่ัง จากการปลกูต้นล�าพ ู เพ่ือ

เป็นหนึง่ในวิธีการรับมือและปรับตวัของชมุชน  นอกจาก

ต้นล�าพจูะป้องกนัพืน้ตลิง่ กนัน�า้เซาะริมตลิง่  ชว่ยชะลอ

การพงัทลายของดนิ  และชว่ยชะลอความแรงของกระแส

ลมแล้ว  สตัว์น�า้ยงันิยมใช้เป็นท่ีวางไขแ่ละอนบุาลตวัออ่น   

นอกจากนีย้ังเป็นแหล่งสะสมของดินตะกอนท่ีช่วยเพ่ิม

พืน้ท่ีบริเวณชายทะเล (land builder) เน่ืองจากระบบราก

มีความซบัซ้อนจงึเก็บกกัดนิไว้ได้มาก  และล�าต้นสามารถ

ใช้ท�าฟืน   ดอกออ่น รับประทานเป็นผกัสด สามารถเก็บ

ขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย  ท่ีส�าคญัก็คือ ลกัษณะของ

ต้นล�าพูยังเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล

สาบฯ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีน�า้คอ่นข้างจืด หรือมีระยะเวลา

ท่ีระดบัความเคม็ของน�า้น้อยเป็นเวลานาน ท�าให้ต้นล�าพู

สามารถเจริญเตบิโตได้ดี  เพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัต้น

โกงกางซึง่ชอบน�า้เคม็  หากน�ามาปลกูในพืน้ท่ีน�า้จืดก็จะ

ไมเ่หมาะสม  และไมเ่จริญเตบิโต  

การด�าเนินการปลกูต้นล�าพนูัน้ จะแบง่เป็นกลุม่ตาม

หมูบ้่าน เพ่ือรับผิดชอบกนัปลกูและดแูลในเขตพืน้ท่ี

หมูบ้่านของตนเอง ซึง่จะเร่ิมปลกูในชว่งหน้าแล้ง หรือ

เดือนมีนาคม ถงึ เดือนมิถนุายน ก่อนท่ีน�า้ในทะเลสาบจะ 

ขึน้เม่ือเข้าสูฤ่ดฝูน  เม่ือต้นล�าพตูายก็มีการปลกูซอ่มเสริม  

โดยจะปลกูตลอดแนวชายฝ่ัง  เพ่ือเสริมในพืน้ท่ีวา่ง  มีการ

วางระยะต้นล�าพใูห้เหมาะสมส�าหรับน�าเรือเข้าไปจอดริม

ฝ่ังได้  ซึง่แตล่ะหยอ่มบ้านจะมีบริเวณส�าหรับจอดเรือของ

ตน  ซึง่ต้นล�าพยูงัสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิด

กบัเรือในขณะเกิดมรสมุได้อีกด้วย  

ซึ่งทางกลุ่มชาวประมงมีแผนการด�าเนินการในขัน้ต่อไป 

คือ การท�าโรงเรือนเพาะช�าต้นไม้ตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมและ

อยู่ในท้องถ่ินส�าหรับปลูกบริเวณท่ีว่างบนฝ่ังทะเลสาบ  

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารให้กับ

ชมุชน  หลงัจากท่ีต้นล�าพโูตพอท่ีจะเป็นแนวกนัลมให้กบั

ต้นไม้บนฝ่ังได้แล้ว สร้างการบรูณาการท�างานร่วมกบั 

ท้องถ่ิน เชน่ การขยายพืน้ท่ีเขตอนรัุกษ์เพ่ิมขึน้  ซึง่ปัจจบุนั

ต�าบลจองถนนมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�า้เพ่ือเป็นท่ีอยู่

อาศยัของสตัว์น�า้วยัออ่น รวมทัง้ในพืน้ท่ีเขตอภยัทาน

ของวดัเขียนบางแก้วแล้ว หากร่วมกนัวางมาตรการ สร้าง

ความตระหนกัถงึความส�าคญัของเขตอนรัุกษ์  การปลกู

ต้นไม้แนวชายฝ่ัง  รวมทัง้การก�าหนดชนิดเคร่ืองมือ

ประมงในทะเลสาบ  ซึง่จะท�าให้การปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น�า้

ในทะเลสาบของหนว่ยงานตา่ง ๆ ได้ประสทิธิผลเพ่ิมมาก

ขึน้  จะท�าให้ปริมาณสตัว์น�า้และความอดุมสมบรูณ์ของ

ทะเลสาบกลบัคืนมา



31

กองทุนเครื่องมือประมง	 :	 ความมั่นคงใน
อาชีพและหลักประกันการจัดการทรัพยากร
ทะเลที่ยั่งยืน
กองทนุเคร่ืองมือประมงเพ่ือความยัง่ยืน ของต�าบลจอง

ถนน  มีเป้าหมายส�าคญัเพ่ือสร้างความมัน่คงในการ

ประกอบอาชีพประมงพืน้บ้าน  โดยการรวมกลุม่ของชาว

ประมงครัง้นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นในการปรับตวัของชมุชน เพ่ือ

การสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ของชาวประมง

ผา่นกองทนุฯ  เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการก�าหนด

ขนาดและประเภทเคร่ืองมือประมงท่ีไม่ท�าลายล้างสตัว์

น�า้ อนัเป็นองค์ความรู้ท่ีชาวประมงมีอยูแ่ล้ว  ทัง้ชว่งเวลา

ในการจบัสตัว์น�า้ตามฤดกูาล  ทัง้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

กบัสตัว์น�า้แตล่ะชนิด  ซึง่จะน�าไปสูก่ารจดัการผลผลติ  

การก�าหนดราคาท่ีชุมชนสามารถร่วมกันก�าหนดราคา

ท่ีเป็นธรรมได้    และเพ่ือชว่ยเหลือชาวประมงในการ

บรรเทาภาระหนีส้ินนอกระบบจากการกู้ ยืมเงินเพ่ือมา

ซือ้เคร่ืองมือประมงท่ีได้รับความเสียหายจากการออก

ท�าการประมงและจากกรณีท่ีได้รับความเสียหายจากภยั

ธรรมชาต ิ ประกอบกบัเป็นการลดภาระหนีส้นิให้กบัชาว

ประมงเน่ืองจากเคร่ืองมือประมงสว่นใหญ่มีต้นทนุท่ีสงูขึน้  

การด�าเนินการของกลุ่มในการจัดตัง้คณะกรรมการนัน้

มีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 

ซึง่วนัท�าการของกลุม่ คือ วนัท่ี 25 ของทกุเดือน เพ่ือให้

สมาชิกได้มาฝากเงินออม อยา่งน้อยเดือนละ 50 บาท/

บญัชี/คน และจะเปิดให้มีการแจ้งความประสงค์เพ่ือยืม

เงินไปซือ้เคร่ืองมือประมงด้วยเชน่กนั โดยจะต้องผา่นการ

พิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการของกองทนุฯ และ

เม่ือได้รับเงินไปแล้วก็จะมีการติดตามการน�าเงินไปใช้เพ่ือ

ซือ้เคร่ืองมือประมงอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลจากการด�าเนินการกองทนุ  พบวา่ ในปัจจบุนักลุม่

กองทนุเคร่ืองมือประมงฯ ด�าเนินการมาแล้วประมาณ 5 

เดือน มีสมาชิกในกลุม่ทัง้ชายหญิงรวม 52 คน ซึง่ประกอบ

ไปด้วยชาวประมงจากหมูท่ี่ 1 , 3 , 4 และ  5  ของต�าบล

จองถนน มีเงินสะสมในกองทนุ  69,000 บาท ประกอบ

ด้วย  เงินกองทนุหมนุเวียนเคร่ืองมือประมง 50,000 บาท  

เงินลงหุ้นสจัจะของสมาชิก 19,000 บาท โดยให้สมาชิก

กู้ ยืมไปแล้วทัง้สิน้  23 ราย ๆ ละ 3,000 บาท คิดอตัรา

ดอกเบีย้ร้อยละ  2  บาท  เพ่ือเก็บไว้เป็นคา่ด�าเนินการ 

กลุม่ และเป็นกองทนุสวสัดกิารในการท�ากิจกรรม เพ่ือ

รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

ซึ่งจากการรวมกลุ่มเป็นกองทุนเคร่ืองมือประมงฯ นี ้ 

สมาชิกท่ีต้องการซือ้เคร่ืองมือประมง เงินท่ีกู้ ยืมไปเป็น

เพียงบางสว่นของต้นทนุเทา่นัน้ เน่ืองจากกองทนุเคร่ือง

มือประมงฯ พึง่ก่อตัง้ จ�านวนเงินท่ีสามารถให้สมาชิกกู้

ยืมตอ่คนจงึเป็นจ�านวนไมม่าก  และไมเ่พียงพอกบัการ

ซือ้เคร่ืองมือประมงบางชนิดในจ�านวนท่ีเพียงพอกบัความ

ต้องการของสมาชิก เงินจากกองทนุจงึชว่ยบรรเทาหนีส้นิ

นอกระบบได้สว่นหนึง่เทา่นัน้ 

โดยแนวทางการด�าเนินการของกลุ่มกองทุนเคร่ืองมือ

ประมง ฯ ในอนาคต คือ การมีกฎระเบียบของชมุชนในการ

ท�าประมง  มีแนวทางในการจดัการระบบราคาและตลาด

ในชมุชน เชน่ การมีแพชมุชนเพ่ือรับซือ้ปลา การก�าหนด

ราคาโดยสมาชิกประมงร่วมมือกันก�าหนดราคาขาย  

รวบรวมข้อมลูสตัว์น�า้ ราคาผลผลติเพ่ือให้ทราบก�าลงั

ผลติของชมุชน  มีการรวมกลุม่แปรรูปของผู้หญิงประมง

ท่ีมีความสามารถในการแปรรูปสตัว์น�า้  จะสามารถเพ่ิม

มลูคา่ราคาสตัว์น�า้ได้  เพราะผลผลติในพืน้ท่ีทะเลสาบ

เป็นท่ีต้องการของตลาด เน่ืองจากรสชาตขิองเนือ้ปลา

หวาน มนั เป็นจดุเดน่ของพืน้ท่ีทะเลสาบ จงึเป็นโอกาส

ส�าคญัของชาวประมง   นอกจากนีก้ารท�างานยงัต้องมี

การแลกเปลี่ยนระหวา่งกลุม่ในชมุชนและเครือขา่ย   เพ่ือ

ให้เกิดความมัน่คงด้านอาชีพและการด�ารงชีวิตอีกด้วย   
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