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“ชุมชนชายฝัง่ รวมพลังฟื้นป่า นวัตกรรมล้ําค่า ฝา่วิกฤตโลกร้อน” 
การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ 

เรื่อง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

โรงแรมทวินโลตัส  จ. นครศรธีรรมราช 
 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาต่างๆที่เกีย่วกับทรพัยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ ได้ส่งเสริมการอนรุักษ์ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยสนับสนุน
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึง่ตนเองและสร้างความม่ันคงด้านอาหารและสุขภาพ รวมทัง้การสร้าง
นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต ใช้การดาํรงชีวติตามวถิไีทยเป็นเครื่องมือเพื่อปลูกฝังค่านิยมการ
บริโภคอย่างพอเพียง ผ่านเวทกีารเรยีนรูข้องชุมชนและเครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้าน การยกย่องบุคคลและชุมชนที่เป็น
แบบอย่างทีด่ีของการบริโภคทีย่ั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangroves for the Future: MFF) 
โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชายฝ่ังเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ (BCR)  โครงการเสริมสร้างชมุชนชายฝ่ังเขม้แข็งปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศ
ไทยและอินโดยนีเชีย (BCRCC) โครงการเพิ่มศักยภาพการปรบัตัวของชุมชนชายฝ่ังที่เส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (INCA) และภาคีที่เกีย่วข้อง จงึจัดใหม้ีการสัมมนาการแลกเปล่ียนเรยีนรู้การฟื้นฟูและอนุรักษท์รพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง โดยความร่วมมือทั้งด้านกาํลังทุน กําลังความรู้ การสนับสนุนต่างๆ เพือ่ให้เกิดการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.) วัตถปุระสงค์ 
๑.๑ เพื่อนําเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการฟ้ืนฟู อนรุักษ์ทรัพยากรทะลและชายฝ่ังและการตัง้รับปรับตัว
ของชุมชนชายฝ่ังท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๑.๒ เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมเครอืข่ายความร่วมมอืหน่วยงานภาครฐัและประชาชนในการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง การตัง้รับปรับตวัของชุมชนชายฝ่ังท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑ เกิดการและแลกเปล่ียนผลการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้การทํางานของเครือข่ายของโครงการป่าชายเลน
เพื่ออนาคต  
๒.๒ เกิดความรว่มมือเครือข่ายภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการเผยแพร่และเสริมสร้างการ
เรียนรู้สาธารณะในจัดการและอนุรกัษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังการตัง้รับปรับตวัชุมชนชายฝ่ังทา่มกลางการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๒.) รูปแบบการสัมมนา 
๒.๑)   เวทีเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณก์ารทํางานจากภาคสนามและการนําเสนอเอกสารทางวิชาการเพื่อ
สร้างความรว่มมือด้านนโยบายระหว่างภาครฐั องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน 
๒.๒)   ส่วนแสดงนิทรรศการ และการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร ์เอกสารประกอบการประชุมกรณีศึกษา
ของแต่ละโครงการ  
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๒.๓)   การลงพืน้ที่เพื่อเยี่ยมชมการจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังการตั้งรับปรับตัวชุมชนชายฝ่ัง
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม  

๓.) ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมประชมุจํานวน ๒๒๒ คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่อ
อนาคต  ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวชิาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้แทน
เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน   

๔.) ระยะเวลาในการสัมมนา 
จํานวน ๓ วัน ระหว่างวันที่  ๑๒ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  (มีการดงูาน  ๑ วัน คือวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

๕.) องค์กรร่วมจัด 
๕.๑ คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านป่าชายเลนเพื่ออนาคต (NCB) โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต 
๕.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
๕.๓ โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่

ชายฝ่ังเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ (BCR) 
๕.๔ โครงการเพ่ิมศักยภาพการปรับตวัของชุมชนชายฝ่ังที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA)  
        สํานักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
๔.๕ โครงการเสริมสร้างชุมชนชายฝ่ังเข้มแข็งปรับตัวตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและอินโดยนี
เชีย (BCRCC) 
๕.๖ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย  
๕.๗ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
๕.๘ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน            
๕.๙องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล    
๕.๑๐ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ  
๕.๑๑ มูลนิธิรักษ์ไทย 

๖.) องค์กรภาคี 
๖.๑ สมาคมดับบ้านดับเมือง 
๖.๒ มูลนิธิอันดามัน 
๖.๓ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย 
๖.๔ มูลนิธิรักษ์ทะเลไทย 

๗.) องค์กรสนับสนุนงบประมาณ 
๗.๑  โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangroves for the Future: MFF) 
๗.๒  โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA) 
๗.๓ โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่

ชายฝ่ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (BCR) 
๗.๔ โครงการเสริมสร้างชุมชนชายฝ่ังเข้มแข็งปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและอินโดยนี

เชีย (BCRCC) 
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กําหนดการ 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๘.๐๐ - ๘.๓๐น ลงทะเบียน 
๘.๓๐- ๙.๐๐ น 
 

กล่าวต้อนรับโดย นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรธีรรมราช 
พิธีเปิดโดย นายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

๙.๐๐ - ๙.๑๕ น บรรยายเรือ่ง “การเตรียมความพร้อมและการตั้งรับปรับตัวของชุมชน 
ชายฝ่ังท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย นายแพทย์พิชิต ศิรวิรรณ รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชามัย พิทกัษ์ สภากาชาดไทยและประธาน
โครงการ INCA 

๙.๑๕ – ๙.๓๐ น  พิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรภาคีร่วมจัดงานและถ่ายภาพหมู่ 
๙.๓๐ – ๙.๔๕ น พัก รับประทาน อาหารว่าง ชา กาแฟ 
๙.๔๕ -๑๑.๔๕ น ช่วงที่ ๑ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรม จากการปฏิบัติงานในพื้นที:่ การ

ฟื้นฟูป่าชายเลนกับการบริหารจัดการบนฐานระบบนิเวศและความร่วมมือพหุภาค ี 
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน : นวัตกรรมการสร้างความเขม้แข็งเครอืข่ายป่าชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรชายฝ่ัง โดย นางสาวกรกช ลอยสมุทร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนฯ-ประเทศไทย  (หน้า ๘) 

 การบริหารจัดการป่าชายเลนชมุชนบ้านน้ําราบ และการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง เชิงภูมินิเวศ (เขตเล-เสบ้าน): การจัดการความขัดแย้ง รัฐ กับชุมชน 
โดย นายอะเหรน็ พระคง ประธานชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านจงัหวัดตรัง และ
นางสาวดาวรรณ สันหลี มูลนิธิอันดามัน   (หน้า ๑๗) 

 กรณีศึกษาจากโครงการขนาดเล็กจากโครงการป่าชายเลนเพือ่อนาคต โดย นาย 
พิเชษฐ์ ปานดํา ผู้ประสานงานโครงการความม่ันคงทางด้านอาหารของชุมชน
ชายฝ่ังอ่าวพงังา 

 ผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
ดําเนินรายการโดย นางสาวสมหญิง สุนทรวงษ์ ศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ-ประเทศไทย   

๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ น ชมนิทรรศการ โปสเตอร์ และรบัประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐  น 

 
ช่วงที่ ๒ มูลค่าทางเศรษฐกจิทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง   
 ต้นจาก...พืชเศรษฐกิจของป่าชายเลน โดย รศ. ดร. นพรัตน์ บาํรุงรักษ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ที่ปรกึษาคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
ระดับชาติด้านนิเวศป่าชายเลนเพื่ออนาคต) 

 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพงิระบบนิเวศป่าชายเลน: กรณศึีกษาการประเมิน
การกักเก็บคารบ์อนในป่าชายเลน จังหวัดตราด โดย นายรตันก์วี บุญเมฆ 
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ-ประเทศไทย (หน้า ๒๐) 

 ทะเลไทย:  ประสบการณ์การโครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พื้นที่อทุยานแหง่ชาติทางทะเลของประเทศไทย โดย  รัฎดา ลาภหนุน  

 ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ํา และการท่องเที่ยวจงัหวัดกระบี่ ประสบการณ์จากโครงการ
ขนาดเล็ก โดย นนท์ มีล่าม กลุ่มรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านเกาะกลาง  จ. กระบี ่

ดําเนินรายการ โดย คณะอาจารย์จากมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 



 
 

๕

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น  พัก รับประทาน อาหารว่าง ชา กาแฟ 
๑๔.๔๕-๑๖.๔๕ น 

 
ช่วงที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบชุมชนชายฝัง่:มุมมอง มิติหญิง
ชาย (หน้า ๓๑ – ๓๔) 
 การปรับตัวต้ังรับภัยพิบัติของชุมชนชายฝงในมิติหญิงชาย บานชองฟน ตําบลเกาะหมาก 

อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดย นางสาวสุภาพร พรรณราย นายกสมาคมสตรี
ประมงพ้ืนบ้านแห่งภาคใต้และประธานเครือข่ายสตรีรกัทะเลสาบสงขลา  

 การปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังและการจัดการจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
พื้นที่ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จงัหวัดตรงั โดย นางสาวรมิดา สารสิทธิ์ รอง
นายกสมาคมสตรีประมงพ้ืนบา้นภาคใต้ (หน้า ๓๙) 

 ผู้แทนจากตําบลแหลมกลัด จังหวัดตราด 
 เครือข่ายกลุ่มออมทรพัย์บ้านทองหลาง พังงา ภาคีเครือข่ายโครงการขนาดเล็ก 

 
ดําเนินรายการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ น 
 

ช่วงที่ ๔ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการต้ังรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 
 ตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช / ตรัง / พัทลุง โครงการเพิ่มศักยภาพการ

ปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA) (หน้า ๔๑)   
 นายสุรศักด์ิ. อินทรประเสริฐ ต. ไมรูด จ. ตราด  โครงการเสริมสรา้งความสามารถใน

การรับมือกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ชายฝ่ังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (BCR)   

 นายประสาร สถานสถิตย์ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหประชาชนชายฝงทะเล
เพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไท มูลนิธิรักษไทย  
(หน้า ๔๖)   

 การปรับตัวบนฐานนิเวศจาก "เขาสูทะเล" ลุมน้ําทาเชียด จังหวัดพัทลุง โดย นาย
อดุลย แกวคงธรรม และนายสมเกียรต์ิ บัญชาพัฒนศักด์ิดา  
ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตตธิรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
นางสาวกนกพร เจริญฤทธิ์ ผู้จดัการโครงการ INCA 

๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ อาหารคํ่า และงานสังสรรค์  
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๘.๓๐ - ๙.๐๐ น สรุปประเด็นจากการสัมมนาวันที่ ๑ โดยทีมงานจากมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙.๐๐ - ๙.๓๐น บรรยายพิเศษ เรื่อง การผลักดนัเรื่องสิทธขิองชุมชนชายฝ่ังในเวทีสากล โดย คุณเรวดี 

ประเสริฐเจริญสุข  
๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น 

 
การระดมความคิดเห็น เรือ่ง   สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
อย่างยัง่ยืน ในบริบทชุมชนสู่สากล   
ผู้ดําเนินรายการ อ.บําเพ็ญ เขยีวหวาน และคุณเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น นําเสนอผลการอภิปรายในห้องย่อย ต่อเวทรีวม อภิปราย แลกเปล่ียน และประมวล
ผลสรุป โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

๑๒.๐๐– ๑๒.๓๐น กล่าวขอบคุณ โดย คณะกรรมการ NCB 
กล่าวปิด โดย ผู้แทนชุมชนอาวุโส  

๑๒.๓๐- ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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ช่วงที่ ๑ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรม จากการปฏิบัติงานในพื้นที:่ การฟื้นฟูป่าชายเลนกับการบริหาร
จัดการบนฐานระบบนิเวศและความร่วมมือพหุภาค ี 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน : นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายป่าชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
กรกช ลอยสมุทร 
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ-ประเทศไทย 
 

 จากการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีของรีคอฟ ทําให้ทราบถึงความสําคัญของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคคล ระหว่างกลุ่มทางสังคม หรือระหว่างพ้ืนท่ี ว่าแนวทางท่ีทําให้การถ่ายทอดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 
การให้ชุมชนท้องถ่ินนั้น ๆ เป็นผู้เรียนรู้ และถ่ายทอดเอง ความรู้ท่ีเกิดการถ่ายทอดด้วยวิธีนี้จะมีความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ
และนําไปปรับใช้ได้ เพราะเป็นประสบการณ์และบทเรียนจริงของชุมชนภายใต้บริบทท่ีเฉพาะเจาะจง และด้วยความเชื่อนี้จึง
ควรแก่การพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบในทุกตําบลเพ่ือยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

 เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนนั้น มุ่งไปในการพัฒนาด้าน software ซ่ึงหมายถึงตัวองค์ความรู้ จากทั้ง
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ ตัวบุคคลท่ีจะถ่ายทอดความรู้หรือท่ีเราเรียกกันว่าวิทยากรชุมชน และตัวสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้
แล้ว การทําให้สิ่งท่ีได้เรียนรู้ได้นําไปสู่การปฏิบัติการในพ้ืนท่ี เพ่ือต่อยอดกระบวนการท่ีมีอยู่แล้ว หรือ เพ่ือนําไปสู่การ
แก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อการจัดการทรัพยากร ก็เป็นอีกความมุ่งหวังของแนวคิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยในการถ่ายทอด
ความรู้หรือการนําความรู้ไปใช้นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การถ่ายทอดจากชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชน ทําให้เกิดเป็นกลุ่มเรียนรู้ หรือ วิทยากรชุมชน  

และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน ใน
พ้ืนท่ี ๖ ตําบล จังหวัดตราด เป็นโครงการท่ีออกแบบไว้ เพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของการขับเคลื่อนเครือข่ายใน
ท้องถ่ิน และเพ่ือต่อยอดความพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพภูมินิเวศของชายฝั่งอันสําคญัแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก โดยคาดหวังให้ศนูย์เรียนรู้ชุมชนท่ีจัดต้ังและดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีชุมชนเปร็ดใน และชุมชนต้นแบบในตําบลอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซ่ึงจะใช้เป็นกลไกหลักของ
เครือข่ายท้ังในระยะสั้นและระยะยาวสําหรับ “สร้างการเรียนรู้และสร้างปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในพ้ืนท่ี” 
องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน จะนําไปปรับปรุงวิธีการจัดการให้ดีย่ิงข้ึนในหมู่บ้านอ่ืนๆ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่ีพัฒนาจัดต้ังข้ึน
ภายในเครือข่ายนี้ยังจะทําหน้าท่ีเป็นศูนย์สาธิตกระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสําหรับกลุ่มชุมชนจากพ้ืนท่ีหรือจาก
เครือข่ายอ่ืนในภาคตะวันออกหรือภาคอ่ืนๆ ของประเทศ    

แนวคิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (Community-based Learning Center หรือ CbLC) เป็นแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายป่าชุมชนในท้องถ่ิน ท่ีแผนงานประเทศไทย, ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รีคอฟ) ได้
พัฒนาข้ึน จากการดําเนินโครงการระดับพ้ืนท่ี แนวคิดนี้พัฒนาจากหลักการท่ีว่า ชุมชนท้องถ่ินสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างกันได้ดีกว่า และความรู้ท่ีเกิดการถ่ายทอดด้วยวิธีนี้จะมีความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติและนําไปปรับใช้ได้ เพราะ
เป็นประสบการณ์และบทเรียนจริงของชุมชนภายใต้บริบทท่ีเฉพาะเจาะจง  

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่ี “มีชีวิต” และ “มีความเคลื่อนไหว” กว่าศูนย์เรียนรู้แบบเดิมๆ  จุดเน้นของ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลักษณะนี้ ไม่ได้อยู่ท่ีการเสริมสร้างด้าน  “โครงสร้างวัตถุ” (“hardware”) ของศูนย์ (เช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาคาร สื่อ ฯลฯ)  แต่เป็นการเสริมสร้างส่วนท่ีเป็น “องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้” (“software”) ของศูนย์  



 
 

๙

โดยเน้นท่ีการจัดการองค์ความรู้และสร้างทักษะด้านการถ่ายทอดของคนในชุมชนท่ีจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เพ่ิมมากข้ึน ท้ัง
องค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้ท้องถ่ินเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนสามารถมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกหรือเป็น
วิทยากรได้ด้วยตัวเอง เพ่ือช่วยพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ 
เป้าหมายของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนนอกจากการพัฒนาด้าน software แล้ว อีกความมุ่งหวังของแนวคิดการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ชุมชน โดยในการถ่ายทอดความรู้หรือการนําความรู้ไปใช้นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การถ่ายทอดจากชุมชนหน่ึงไปสู่
ชุมชนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกลุ่มในชุมชน ทําให้เกิดเป็นกลุ่มเรียนรู้ หรือ วิทยากรชุมชน หรือ 
ผู้นํารุ่นใหม่ๆ ข้ึนในชุมชน ดังแผนภาพที่ ๑ ท่ีแสดงแนวความคิดเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑ ท่ีแสดงแนวความคิดเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 ดังนั้นในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน รีคอฟและองค์กรจากภายนอก จะมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงและคอยให้คําแนะนํา
ด้านทักษะและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในด้านการพัฒนาในส่วนท่ีเรียกว่า Software การสนับสนุนกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างชุมชน และการสนับสนุนการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีเท่านั้น แต่ชุมชนเองจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดด้านการจดัการทรัพยากรกับกลุ่มในชุมชน กลุ่มระหว่างชุมชม รวมถึงผู้นํารุ่นใหม่ต่อไปด้วยตนเอง 

ปัจจัยสําคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะเป็นอีกเคร่ืองมือหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในท้องถ่ิน โดยจะใช้เป็น
แหล่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรหลักในเครือข่าย และระดมทรัพยากรมนุษย์ภายในชุมชน เสริมสร้างให้เครือข่ายเกิด
การเรียนรู้  ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ และยังเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายในการเป็น
กลไกให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากรในระดับชุมชนให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 ปัจจัยสําคัญของการจัดศูนย์เรียนรู้ ประการแรก คือ เร่ืองของต้นทุนของชุมชนต้นแบบท้ังด้านทรัพยากร เร่ืองราว
ประสบการณ์ หรือบุคคลากรในชุมชนเอง หากไม่มีต้นทุนแล้วการจะจัดต้ังเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้หรือศูนย์เรียนรู้นั้นอาจทํา
ได้ยากและไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

SOFTWARE ของศูนย

เรียนรู (องคความรู, 

วิทยากร, สื่อ) 

กระบวนการถายทอด

ความรู 
ปฏิบัติการ / การตอยอด

องคความรู 



 
 

๑๐

 ประการท่ีสอง คือ องค์ความรู้ องค์ความรู้ท่ีกล่าวมานี้หมายถึงความรู้หรือประสบการณ์ท่ีอยู่ในตัวบุคคลหรืแกนนําท่ี
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการต่อสู้และดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งมาเป็นเวลานาน ดังนั้นในระยะแรก
จะเน้นไปท่ีการถอดบทเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดประสบการณ์กับกลุ่มชุมชนจากพ้ืนท่ีอ่ืนหรือ
เครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนได้ในอนาคต และจะต้องมีการดําเนินการพัฒนา
องค์ความรู้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด อาจอยู่
ในรูปของเอกสาร รายงาน แผ่นพับ หรือนิทรรศการ 
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี ในการสร้าง
องค์ความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมจะมีข้อดีในการขยายการ
ถ่ายทอดไปสู่ ชุมชนท่ีสนใจได้  จากเดิม ท่ี มี เ พียง
แหล่งข้อมูลเดียวคือแกนนําชุมชนต้นแบบ มาเป็น
การศึกษาจากเอกสารหรือนิทรรศการ และเป็นวิธีการ
สร้างความย่ังยืนของชุดข้อมูลองค์ความรู้ท่ีจะส่งต่อไป
ยังคนรุ่นหลังได้ 

 

 
แผนภาพท่ี ๒ แสดงช่องทางการรับสารของชุมชนข้างเคียงก่อนและหลังมีการถอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ 

ภาพที่ ๑ ปาชายเลนบานเปร็ดในท่ีฟนฟูมาจากการตอตาน

บริษัทเอกชนจากภายนอกที่เขาทําสัมปทานปาไมและทํานากุง

เชิงพาณิชย 



 
 

๑๑

 

 ประการท่ีสาม ช่องทางหรือโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคคลท่ีจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในชุมชน
ต่อไป ท้ังจากชุมชนต้นแบบ และชุมชนข้างเคียงท่ีจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปในอนาคต อาจด้วยวิธีการจัดสัมมนาวิชาการ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือจัดการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และท่ีสําคัญคือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท่ีแต่ละพ้ืนท่ีได้ไปรับรู้รับฟังมา จากเวทีของการแลกเปลี่ยนท้ังเป็นทางการ และไม่เป็นทางการจะมีผลดีในแง่ของ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน และเกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ทําให้เกิดองค์ความรู้อีกชุดหน่ึง หรืออาจได้รูปแบบการ
จัดการทรัพยากรในระบบภูมินิเวศ 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓ แสดงรูปแบบของการได้มาซ่ึงความรู้และแนวคิดใหม่จากเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 

กรณีตัวอย่าง : ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน  

 จากปัจจัยสําคัญของการจัดศูนย์เรียนรู้ ประการแรก เร่ืองของต้นทุนของชุมชนต้นแบบท้ังด้านทรัพยากร เร่ืองราว
ประสบการณ์ หรือบุคคลากรในชุมชนเอง บา้นเปร็ดในถูกเลือกให้เป็นต้นแบบของการสร้างศูนย์เรียนรู้เนื่องจากเร่ืองราวท่ีเกิด
ข้ึนกับทรัพยากรของชุมชน และเร่ืองราวการต่อสู้ของแกนนํา ต้นทุนเหล่านี้สร้างให้บ้านเปร็ดในมีศักยภาพของการเป็นต้นแบบ
และเหมาะแก่การเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนข้างเคียง 
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ปร็ดใน ได้
ละในความ
ทางชีวภาพ  
ยากจน ใน
อกชนหลาย

 ท่ีอยู่ติดกับ
ช้ทรัพยากร
งในการจับ
 ป่ารวมท้ัง
บหาปูและ



 
 

๑๓

 และหากดูถึงปัจจัยสําคัญของการจัดศูนย์เรียนรู้ ประการสอง ท่ีว่าด้วยองค์ความรู้นั้น การถอดบทเรียนจากแกนนํา
หรือคนในชุมชนบ้านเปร็ดในก็เป็นสิ่งสําคัญ ในกรณีของบ้านเปร็ดในน้ัน ระยะแรกเราได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน 
และจัดทําเป็นเอกสาร นิทรรศการข้ึนมา เร่ิมจากการพูดคุยถึงประวัติชุมชน (ดังแสดงในภาพท่ี ๓)โดยเชิญให้ผู้เฒ่าผู้แก่ใน
หมู่บ้านมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของเปร็ดในและสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคนเปร็ดในจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มี
การรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน มีการสํารวจพันธ์ุพืชสมุนไพร มีการจัดทํากรณีศึกษาเร่ืองของการจัดการน้ํา
เพ่ือการเกษตร เป็นต้น จากการนําองค์ความรู้มาออกแบบเป็นนิทรรศการต่าง ๆ ทําให้การถ่ายทอด หรือบอกต่อเร่ืองราวของ
บ้านเปร็ดใน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แกนนําสามารถเชื่อมร้อยท้ังเร่ืองวิถีชีวิตและเรื่องการดูแลทรัพยากรชายฝั่งเข้าด้วยกันได้
ง่ายข้ึนจากนิทรรศการท่ีจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง เร่ืองของโอกาสใน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนต้นแบบ และชุมชน
ข้างเคียงท่ีจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปในอนาคต ในการ
เสริมสร้างความรู้ให้กับทุกชุมชนนั้น ทางรีคอฟเองก็ได้จัดให้
มีการฝึ กอบรม เ ร่ื อ ง ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  การ เป็น วิทยากร
กระบวนการ การจัดการกองทุน การถ่ายรูปสื่อความหมาย 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ซ่ึงจาก
การฝึกอบรมต่าง ๆ นี้ทําให้แกนนําของชุมชนได้มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนท้ังด้านทักษะการพูดต่อท่ีสาธารณะ จากการอบรม
การเป็นวิทยากรกระบวนการ (ดังแสดงในภาพท่ี ๕) การ
มองทุนของชุมชนที่มากกว่าตัวเงินจากการอบรมเรื่องการ
จัดการกองทุน นอกจากการได้ความรู้จากการอบรมแล้วยังได้
การมีส่วนร่วมจากคนกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ในการอบรมการ
ถ่ายภาพสื่อความหมายนั้น ผู้ท่ีสนใจหลักจะเป็นกลุ่มเยาวชน และจากการร่วมงานกันคร้ังแรกของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและ
เยาวชน ทําให้เกิดช่องทางและความสนใจครั้งต่อไปท่ีเยาวชนจะมาร่วมกิจกรรม และดําเนินกิจกรรมสืบทอดจากกลุ่มแกนนํา
ผู้ใหญ่  

ภาพท่ี 5 แกนนําชุมชนได้ฝึกทักษะการพูดต่อท่ีสาธารณะใน
การอบรมเร่ืองวิทยากรกระบวนการ 

ภาพท่ี 3 เวทีประวัติชุมชนบ้านเปร็ดในท่ีได้คนทุกกลุ่มวัยมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภาพท่ี 4 นิทรรศการท่ีได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง 
ๆ จากแกนนําและคนในชุมชนบ้านเปร็ดใน 



 
 

๑๔

 นอกจากนั้นในด้านการเสริมศักยภาพของชุมชนต้นแบบชุมชนบ้านเปร็ดใน ได้มีการจัดการศึกษาดูงานเร่ืองการจัด
ท้ังสถาบัน ซ่ึงได้มีการจัดให้ไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีของ อบต.แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือให้บ้านเปร็ดในสามารถต้ังรับกับ
เร่ืองราวจากภายนอกท่ีจะเข้ามาในพ้ืนท่ีของชุมชนได้ ท้ังจากแหล่งทุนต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ หรือกลุ่มคนท่ีจะเข้ามาศึกษาดู
งานในบ้านเปร็ดใน รวมถึงเพ่ือให้การบริหารจัดการตนเองของบ้านเปร็ดในเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการวิจัยเร่ืองการฟ้ืนฟู
แปลงนากุ้งร้าง ซ่ึงทางชุมชนได้ร่วมเป็นนักวิจัยและมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลด้วย (ดังแสดงในภาพท่ี ๖)  

  

 

 

 

 

 

 และในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่พ้ืนท่ีข้างเคียง บ้านเปร็ดในเองก็ได้มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปล่ียนกับชุมชนอื่น ๆ 
(ดังแสดงในภาพท่ี ๗) ในเรื่องการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากบ้านเปร็ดในได้ดําเนินการ
และมีแผนน้ีแล้ว สําหรับการพูดคุยแลกเปล่ียนของแกนนําของบ้านเปร็ดในและแกนนําจากชุมชนใกล้เคียงนั้นมักจะเป็นการ
จัดการพูดคุยกันในกลุ่มย่อยเฉพาะแกนนําก่อนเพื่อทําความเข้าใจให้ลึกซ้ึงในการจัดการแผนการจัดการทรัพยากร ซ่ึงในการ
ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปล่ียนนั้น ก็ตรงกับแนวคิดศูนย์เรียนรู้ท่ีว่าชุมชนท้องถ่ินสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
ได้ดีกว่า 

  

 นอกจากนั้นการได้ไปศึกษาดูงานในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ก็ทําให้เกิดความรู้และมุมมองใหม่ ๆ จาก
ประสบการณ์ของคนต่างพ้ืนท่ี เช่น การไปศึกษาดูงาน
การจัดทําข้อบัญญัติตําบลของ อบต.ท่าศาลา อบต.
บ่อหิน และ อบต.เกาะลิบง เป็นการจุดประกายให้ทุก
ชุมชนหันกลับมาทําแผนการจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างจริงจัง โดยหวังว่าจะนําไปสู่ข้อบัญญัติตําบลต่อไปในอนาคต 
และในการเดินทางไปศึกษาดูงานคร้ังนั้น ทําให้แกนนําชุมชนท่ีเดินทางไปได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองกันมากข้ึน 

ภาพท่ี 6 นักวิจัยจากชุมชนบ้านเปร็ดในร่วมเก็บ
ข้อมูลวิจัยในพ้ืนท่ีแปลงฟ้ืนฟูนากุ้งร้าง 

ภาพท่ี 7 แกนนําจากบ้านเปร็ดในร่วมแลกเปล่ียนการ
จัดทําแผนการจดัการทรัพยากรกับบ้านอ่าวกรูด 



 
 

๑๕

มองเห็นเป้าหมายเดียวกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรในระบบภูมินิเวศ ซ่ึงจากเดิมอาจมองภาพของการแบ่งเขตการปกครอง
เป็นหลัก 

ผลดีจากแนวคิดศูนย์เรียนรู้ 

 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจะเป็นศูนย์เรียนรู้ท่ี “มีชีวิต” และ “มีความเคลื่อนไหว” กว่าศูนย์เรียนรู้แบบเดิมๆ เน้นการ
เสริมสร้าง “องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้” (“software”) ของศูนย์ จากการจัดการองค์ความรู้และสร้างทักษะในการ
ถ่ายทอดของคนในชุมชน 

1. องค์ความรู้ของชุมชนต้นแบบมีความย่ังยืน ไม่สูญหายไปพร้อมแกนนําหรือกลุ่มคนท่ีหายไป เนื่องจากมีการถอดองค์
ความรู้และจัดทําเป็นเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้อีกช่องทางหนึ่ง 

2. แกนนําของชุมชนได้รับการพัฒนา ท้ังแกนนําจากชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้และชุมชนข้างเคียงท่ีจะพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้เอง ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะของการจัดการองค์ความรู้ และการได้รับความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง 

3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ในการส่งต่อความรู้จากชุมชนต้นแบบสู่ชุมชมข้างเคียงท่ีมี ดังท่ีบ้าน
เปร็ดในได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืน ๆ ในเรื่องการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วน
ร่วม สามารถสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพูดบนพ้ืนฐานเดียวกันและเข้าใจบริบท 
และเม่ือมีการพูดคุยกันมากข้ึน ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยก็มีมากข้ึน 

4. เกิดการจัดการทรัพยากรในระบบภูมินิเวศ จากเดิมมีการตั้งกฏกติกาการใช้ทรัพยากรของชุมชนตนเองเท่านั้น เช่น 
ในวันข้ึนและแรม ๔-๖ ค่ําของเดือน ๑๑ บ้านเปร็ดในมีกติการให้หยุดจับปูแสม แต่ผู้เก็บหาก็ไปจับท่ีชุมชนอ่ืน
ข้างเคียงได้ แต่หากมีการร่วมกันของทุกชุมชน กฏกติกานี้ก็สามารถประกาศใช้ได้ท้ังบริเวณอ่าวร่องช้าง ซ่ึงเป็นการ
ทําในรูปแบบของภูมินิเวศ ปริมาณปูแสมก็จะมีจํานวนเพิ่มข้ึน ส่งผลถึงประโยชน์ของผู้ประกอบอาชีพนี้ 

 

 

 

 

ปจจัยความสําเร็จของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน  

1) แกนนํามีความใสใจใยกิจกรรมการพัฒนาตนเอง หากมีการจัดเวทีการเรียนรูตาง ๆ ก็จะมีแกนนําเขารวมเสมอ  

2) แกนนํามีความเสียสละ และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก พ้ืนท่ีบานเปร็ดในเปนพ้ืนท่ีท่ีหลายหนวยงานให
ความสนใจและตองการเขามาแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงเรื่องราวการตอสูเพ่ือปกปองปาชายเลน ในการแลกเปล่ียน
นั้น บางครั้งทําใหแกนนําบางคนตองสละเวลาของการประกอบอาชีพหลักของตน หรือในการถายทอดเรื่องราวสู
พ้ืนท่ีขางเคียง แกนนําจากบานเปร็ดในก็เต็มใจจะสละเวลาเพ่ือรวมพูดคุยถึงแนวทางการจัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยากรกับหมูบานอื่น เพ่ือใหเกดิการจัดการทรัพยากรท่ีย่ังยืนในระบบภูมินิเวศ 

3) แกนนํามีความเขมแข็ง และมีจุดยืนท่ีชัดเจน ทําใหสามารถพูดคุยตอรองกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี
บานเปร็ดในได  



 
 

๑๖

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานภายใต้แนวคิดศูนย์เรียนรู้ 

 เนื่องจากแนวคิดศูนย์เรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีอาศัยแกนนําชุมชนเป็นหลักในการขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียง ดังนั้นหาก
แกนนําไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างเต็มท่ีจะทําให้เกิดอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแนวคิดนี้ 

1. ความเข้าใจในแนวคิดของศูนย์เรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน โดยชาวบ้านและหน่วยงานอ่ืน ๆ มักจะมีความเข้าใจศูนย์เรียนรู้
ไปในทางการสร้างอาคารหรือนิทรรศการเท่านั้น ไม่ได้มองถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือการพัฒนาศักยภาพของ
แกนนําชุมชน 

2. หน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาทํางานด้านศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีจํานวนมาก และมีเป้าหมายที่
แตกต่างกัน รวมท้ังมองภาพของศูนย์เรียนรู้แตกต่างกันทําให้ชาวบ้านเหนื่อยล้าจากการประชุม และสับสนในการ
ทํางานเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ 

3. กลไกการบริหารศูนย์เรียนรู้ยังไม่ชัดเจน ทําให้ชุมชนไม่สามารถจัดการกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่ต้องการเข้ามา
ศึกษาหรือเข้ามาทํางานในพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในได้ 

4. การดําเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนในแต่ละชุมชน ซ่ึงมีอาชีพท่ีแตกต่าง
หลากหลาย ทําให้มีเวลาท่ีว่างตรงกันน้อย ประกอบกับอาชีพส่วนใหญ่ของคนในพ้ืนท่ีคือทําสวนผลไม้ ซ่ึงจะต้องใช้
เวลาในการดูแลสวนอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาถึง ๕ เดือน ทําให้การฝึกอบรม หรือการประชุมมีจํานวนผู้เข้าร่วมน้อย
และไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 

5. จํานวนงานของแกนนํา ท้ังแกนนําจากชุมชนเปร็ดใน ชุมชนต้นแบบเอง และแกนนําจากชุมชนข้างเคียง ท่ีถือว่าเป็น
ท้ังแกนนําในหมู่บ้านและแกนนําด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ดังนั้นการสวมหมวกหลายใบของแกน
นําก็เป็นอุปสรรคด้านเวลาเช่นกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗

ช่วงที่ ๑ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรม จากการปฏิบัติงานในพื้นที:่ การฟื้นฟูป่าชายเลนกับการบริหาร
จัดการบนฐานระบบนิเวศและความร่วมมือพหุภาค ี 

 

การบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เชิงภูมินิเวศ (เขตเล-เส
บ้าน): การจัดการความขัดแย้ง รัฐ กับชุมชน 
ดาวรรณ สันหลี1 
มูลนิธิอันดามัน 

 

 “ท่าขยง” หรือ “ท่ากะหยง” เป็นชื่อเรียกของหย่อมบ้านของบ้านน้ําราบ หมู่ท่ี ๔ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เป็นจุดท่ีชาวประมงกว่า ๖๐ ครัวเรือน ใช้เป็นท่าเรือสําหรับชาวประมง
ขนาดเล็ก ด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีอยู่ติดกับลําคลอง ทอดยาวไปตามแนวป่าชายเลนผืนใหญ่ ก่อนจะออกสู่ทะเลบริเวณอ่าว
หน้าเกาะมุกด์ ปัจจุบันป่าผืนนี้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และสัตว์น้ําหลากหลายชนิดท้ังกุ้ง หอย ปู ปลา มีความชุก
ชุมกว่าอดีตอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมาจากการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้าน บ้านน้ําราบท่ีร่วมกันบริหาร
จัดการป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงภูมินิเวศอย่างต่อเนื่อง  

 ย้อนกลับไปในยุคท่ีมีการเปิดสัมปทานแก่นายทุนเพ่ือตัดไม้เผาถ่านในเชิงพาณิชย์ บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า 
๓,๐๐๐ ไร่ ในพ้ืนท่ีท่ากะหยง ทําให้ป่าชายเลนผืนนี้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม สัตว์น้ําท่ีเคยชุกชุมกลับลดน้อยลง เนื่องจากขาด
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน นอกจากน้ันการลักลอบใช้เคร่ืองมือประมง        ท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์น้ํายังคงทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือประมงอวนรุน ระเบิด และยาเบื่อ   ท่ีทําโดยคนในพ้ืนท่ีและคนนอกพ้ืนท่ี ส่งผลให้ กุ้ง หอย ปู 
ปลา ท่ีเคยมีชุกชุมกลับลดน้อยลง รายได้ของชาวประมงขนาดเล็ก ก็พลอยลดลงไปด้วย จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มชาวประมงท่ีต้องการปกปักษ์รักษาทรัพยากร หรือท่ีใครๆ เรียกว่า “นักอนุรักษ์” กับกลุ่มคนท่ีใช้เคร่ืองมือทําลาย
พันธ์ุสัตว์น้ํา  

 ปี พ.ศ.๒๕๓๔ แกนนําชาวบ้านซ่ึงเป็นกลุ่มชาวประมงในพ้ืนท่ี ได้ร่วมกับชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรังและ
นักพัฒนาเอกชน ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและ
ทําลายพันธ์ุสัตว์น้ํา ทําให้คนในพ้ืนท่ีบางส่วนยุติการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์น้ํา แต่ก็ยังมีคนนอกพ้ืนท่ีท่ียังคงเข้า
มาลักลอบทําประมงอวนรุน บริเวณลําคลองบ้านน้ําราบ ด้วยเพราะมูลค่าของสัตว์น้ําท่ีจับได้แต่ละคร้ังมีจํานวนมหาศาล  จึง
เป็นสาเหตุให้เกิดการปะทะกันระหว่างแกนนําท่ีเป็นนักอนุรักษ์กับเรืออวนรุน แต่โชคดีท่ีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทํา
ให้เรืออวนรุน ยุติการทําประมงไปสักระยะหนึ่ง แต่ก็ยังคงลักลอบเข้ามาทําประมงอยู่เสมอและเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในช่วงนี้
หน่วยงานภาครัฐยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในช่วงนี้  

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการรวมกลุ่มกันจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน บ้านน้ําราบข้ึน โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม หรือกองทุน SIF ทําให้เกิดการพบปะ แลกเปล่ียน โดยการประชุม
ประจําเดือน เพ่ือพูดคุยในเร่ืองสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ํา และการเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ประมงในราคายุติธรรม โดยมีนักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชนมาเป็นพ่ีเลี้ยง และช่วยประสานงานกับกองบังคับการ

                                                            
1
 เจาหนาท่ีสนามและนักวิจัย 



 
 

๑๘

ตํารวจภูธร จังหวัดตรัง ในการออกร่วมปฏิบัติการตรวจตรา เฝ้าระวังการลักลอบใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและทําลาย
พันธ์ุสัตว์น้ําในพ้ืนท่ี จนกระทั่งเคร่ืองมืออวนรุน ระเบิด และยาเบื่อ เร่ิมหมดไปจากพ้ืนท่ี  

 ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ ทําให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินในทุกพ้ืนท่ี ๖ จังหวัด 
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซ่ึงพ้ืนท่ีบ้านน้ําราบ ก็เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีได้รับความเสียหายจากกระแสนํ้าท่ีพัดพาเรือและเคร่ืองมือ
ประมง และมีผู้เสียชีวิต ๑ ราย จากการออกไปทําประมงกลางทะเล       สิ่งหนึ่งท่ีคนในชุมชนได้รับรู้ร่วมกันคือการเห็นถึง
คุณค่าและความสําคัญของป่าชายเลน ท่ีช่วยปกป้องชุมชน ให้รอดพ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิ จึงเป็นท่ีมาของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนผืนนี้ให้รอดพ้นจากการลักลอบตัดไม้ของนายทุนท่ีแม้ว่าจะประกาศยกเลิกสัมปทานไปแล้ว แต่ก็ยังมีการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างต่อเนื่อง นายหลงเฝียะ  บางสัก ประธานกลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน บ้านน้ําราบ กล่าวว่า 
เส้นทางการต่อสู้ของกลุ่มอนุรักษ์ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะการทํางานอนุรักษ์ นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีต้องเผชิญหน้ากับ 
ความขัดแย้ง ท้ังระหว่างชาวประมงท่ีทําเคร่ืองมือประมงต่างกัน กลุ่มนายทุน รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ โดยในช่วงท่ีเร่ิมมี
การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบนั้น หน่วยงานภาครัฐยังไม่เชื่อม่ันว่าชุมชนจะสามารถบริหารจัดการป่าชาย
เลนได้ จึงเกิดเวทีประชุมหารือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน มีส่วนร่วม
ข้ึนหลายครั้ง แต่สิ่งท่ีพิสูจน์ให้หน่วยงานรัฐเกิดการยอมรับการบริหารจัดการป่าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้าน
น้ําราบ นั้นคือระบบบริหารจัดการของกลุ่ม ท่ีมีความชัดเจน ตลอดจนความต้ังใจจริงของคนในกลุ่ม ท่ีอยากปกป้องผืนป่าชาย
เลนเอาไว้นํามาซ่ึงการออกลาดตระเวน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ของนายทุนในพ้ืนท่ี และคนภายนอก และ
เกิดการจับกุมอย่างต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นว่าลําพังแค่หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถดูแลรักษาผืนป่าท้ังหมดไว้ได้ 
หากไม่มีคนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ท่ีมีอยู่ในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา  

 จนกระท่ังในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการจัดต้ังกลุ่มป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบข้ึนมาอย่างเป็นทางการ
รวมท้ังมีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน พร้อมกําหนด กฎ กฏิกา การใช้ไม้ในป่าชายเลนไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้คน
ท้ังในและนอกชุมชนได้ร่วมกันปฏิบัติ และทางสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ก็
ได้เกิดการยอมรับในกลไก การบริหารจัดการของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบมากข้ึน โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีและ
กําหนดกฎระเบียบการบริหารจัดการโดยชุมชนดังนี้ 

(๑) พ้ืนท่ีป่าใช้สอย ซ่ึงเปิดให้ใช้เพียงแปลงเดียว วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตโดยมี
แผนการจัดการท่ีเหมาะสมต่อการคงอยู่ของความสมดุลของระบบนิเวศ และต้องคํานึงถึงการฟ้ืนฟูทดแทนท่ีไม่นําไปสู่ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากร 

(๒) พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ เป็นป่า กันคลื่นลมและฟ้ืนฟูหลังสึนามิวัตถุประสงค์เพ่ือไว้สําหรับกันคลื่นลมพายุท่ีจะเข้ามา
ทําลายบ้านเรือนพร้อมท้ังฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีโดนทําลายจากคลื่นสึนามิ 

(๓) พ้ืนท่ีศึกษาระบบนิเวศน์ วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแก่เยาวชนและผู้สนใจท่ัวไป 

การแบ่งพ้ืนท่ีบริหารจัดการโดยยึดเส้นแบ่งเขตสายคลองเป็นเกณฑ์ มีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ออกเป็น ๓ 
แปลงโดยมีขอบเขตพ้ืนท่ีแต่ละแปลงดังนี้ 

แปลงท่ี ๑ จากคลองหาดทรายดํา – คลองไก่เถ่ือน จัดเป็นพ้ืนท่ีป่าใช้สอยซ่ึงเปิดเพียงแปลงเดียว แปลงท่ี ๒  จาก
ปากคลองร้ิน – คลองหม้อ จัดเป็นป่าอนุรักษ์กันคลื่นลมและฟ้ืนฟูหลังสึนามิ  

แปลงท่ี ๓ จากคลองหม้อ – เขาจมุปะ จัดเป็นป่าแนวกันคลื่นลมและแนวศึกษาระบบนิเวศน์ 



 
 

๑๙

แผนการฟ้ืนฟูนั้นจะเน้นฟ้ืนฟูท้ังระบบและเน้นหนักในพ้ืนท่ีแปลงท่ี ๑ ท่ีถูกคลื่นยักษ์สึนามิทําลายและบริเวณหน้า
หลุมถ่านเก่า คลองตาเป๊ะ (ตลิ่งออก) ซ่ึงในอดีตท่ีมีการเปิดสัมปทานเตาถ่านทําให้มีการตัดไม้จากบริเวณนี้ไปเป็นจํานวนมาก
เนื่องจากอยู่ใกลเ้ตาถ่าน และมีการกําหนด กฎ ระเบียบ การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้
สมาชิกได้รับรู้ร่วมกัน  

   ประเด็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบ กับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔๐ 
ในเรื่องงบประมาณท่ีทางสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๔๐ มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณจัดจ้างอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รสทช.) โดยให้ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร จํานวน ๒ คน เป็นรายเดือน ทําให้เกิด
ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม เนื่องจากท่ีผ่านมาสมาชิกทุกคนได้ร่วมกันออกลาดตระเวนประจําเดือนโดยการแบ่งชุด
ลาดตระเวนเป็น ๓ ชุดๆ ละ ๑๐ คน ออกลาดตระเวนเดือนละ ๓ คร้ัง หากมีกรณีฉุกเฉินก็ออกลาดตระเวนได้ทุกเวลา เม่ือมี
การว่าจ้างเพียงแค่ ๒ คน     ก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และที่สําคัญท่ีสุดคือทําให้การ
ดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าและชายฝั่งทะเลได้ไม่ท่ัวถึง ทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ําราบ จึงได้มีการเจรจาต่อรองกับทาง
สถานีพัฒนาป่าชายเลน เพ่ือนํางบประมาณท่ีได้มาเข้ากองกลาง สําหรับการจัดซ้ือน้ํามันเรือตรวจการณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ออกตรวจตราเฝ้าระวังของสมาชิกทุกคนท่ีออกปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ัง ซ่ึงทางสถานีพัฒนาป่าชายเลน ก็ยินยอมให้ทางกลุ่มฯ
บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการเดิม 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทางกลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน บ้านน้ํา
ราบ ยังได้ขยายขอบเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงภูมินิเวศ เนื่องจากฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งถือเป็นฐานอาชีพ สร้างรายได้แก่ชาวประมงพ้ืนบ้านท้ังในพ้ืนท่ีและชุมชนใกล้เคียง ประกอบกับยังมีการลักลอบใช้
เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายและทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําวัยอ่อน เช่นลอบพับตาถี่ เบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน อวนประกอบไม้
กระทุ้งน้ํา และการใช้เคร่ืองลมดําหอย บริเวณอ่าวหน้าเกาะมุกด์ ซ่ึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนและแหล่งอาหารของสัตว์
ทะเลหายาก         เช่นพะยูน โดยมีการกําหนด กฎ กติกา ควบคุมการใช้เคร่ืองมือประมงที่ทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําร่วมกับชุมชน
ข้างเคียง และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบของการปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ปล่อย
พันธ์ุสัตว์น้ํา ปีละ ๒ คร้ัง จนประกาศเป็นพ้ืนท่ีแนวเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ําวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) และมีการออก
ลาดตระเวนตรวจตราเฝ้าระวังทางทะเลโดยมีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเล (ฉก.) ออกลาดตระเวนร่วมกับศูนย์
อนรัุกษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี ๖           ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดตรัง ศูนย์บริหาร
จัดการประมงฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ (ใบไม้เขียว) ส่งผลให้เคร่ืองมือประมงท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําลดลง และสัตว์น้ํามีความ
อุดมสมบูรณ์ข้ึน และนอกจากน้ันยังมีกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปูม้าไข่นอกกระดอง ในรูปแบบการจัดทําธนาคารปูม้าข้ึน เพ่ือให้
สมาชิกท่ีทําประมงปูม้ารวมท้ังแพรับซ้ือปูม้าในพ้ืนท่ีนําแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะฟัก จนเป็นลูกปูม้าแล้วจึงปล่อยคืนสู่
ทะเล ผลท่ีได้รับคือปริมาณปูม้าท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ชาวประมงปูม้ามีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย   

ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน บ้านน้ําราบ ได้จัดทําศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง บริเวณท่ีทําการกลุ่มฯ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
มาศึกษาดูงานเก่ียวกับระบบบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชน              การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเชิง
ภูมินิเวศ (เขตเล-เสบ้าน) ท่ีเน้นมิติความร่วมมือแบบบูรณาการของเครือข่ายองค์กรภาคี การจัดทําธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง
ซ่ึงได้ขยายไปสู่ชุมชนข้างเคียงท่ัวท้ังชายฝั่งทะเลตรัง ท้ังนี้เพ่ือนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ และประยุกต์ในการบริหารจัดการใน
พ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยขยายพ้ืนท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน
ย่ิงข้ึน  

 



 
 

๒๐

ช่วงที่ ๒ มูลค่าทางเศรษฐกจิทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง   
 

การประเมินมูลค่าและการพ่ึงพิงระบบนิเวศป่าชายเลน: กรณีศึกษาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลน จังหวัด
ตราด 

 
เรียบเรียงโดย รัตน์กวี บุญเมฆ 
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ-ประเทศไทย 

 
บทนํา 

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาสภาพภูมิอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดและได้รับความสนใจจาก
วงการวิทยาศาสตร์และสาธารณชนท่ัวไปนั้นก็คือ การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิบนผิวโลก (global warming) ซ่ึงสาเหตุท่ีทําให้
อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวการ
สําคัญท่ีทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องผ่านชั้นบรรยากาศมายังผิวโลกไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปจากโลกได้ทําให้อุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ซ่ึงปัจจุบันประเทศต่าง 
ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้พยายามหาแนวทางแก้ไข ดังจะเห็นได้จากมีการลงนามในกฎบัตรนานาชาติ เพ่ือลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (UNFCC-The United NationsFramework Convention on Climate Change) ซ่ึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ท่ีสําคัญแบ่งออกเป็นสองแนวทางได้แก่ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
เพ่ิมศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญโดยการเพ่ิม
พ้ืนท่ีป่าเนื่องจากต้นไม้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงผลผลิตท่ีได้จะสะสมไว้ในรูปของ
มวลชีวภาพ (biomass) ดังนั้นป่าจึงเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน (carbon sink) ท่ีสําคัญโดยเฉพาะป่าชายเลนซ่ึงเป็นระบบนิเวศ
ท่ีมีผลผลิตมวลชีวภาพสูง 

 
แนวคิดการประเมินการมูลค่าและการพ่ึงพิงระบบนิเวศป่าชายเลน 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของระบบนิเวศป่าชายเลน แบ่งได้เป็น ๒ ประเภทได้แก่ มูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ และ
มูลค่าท่ีเกิดจากการไม่ได้ใช้ ในการประเมินมูลค่าท่ีเกิดจากการใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทได้แก่ 

1) มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงจากผลผลิตและการบริการจากระบบนิเวศฯ เช่น มูลค่าจากการจับสัตว์น้ํา การใช้
ไม้ การหาของป่า การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ เป็นต้น 

2) มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากการทําหน้าท่ีของระบบนิเวศฯ เช่น มูลค่าจากการเป็นแหล่งป้องกันคลื่นลม
และการกัดเซาะชายฝั่ง การประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง/ปริมาณธาตุอาหาร “การกักเก็บคาร์บอน” การ
บําบัดน้ําเสีย การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 

3) มูลค่าเผื่อจะใช้ คือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากระบบนิเวศฯท้ังทางตรงและทางอ้อมซ่ึงอาจจะใช้ในอนาคต เช่น มูลค่า
จากความหลากหลายของพันธ์ุสัตว์น้ํา เป็นต้น 

สําหรับมูลค่าท่ีเกิดจากการไม่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก ่
1) มูลค่าเพ่ือลูกหลาน คือประโยชน์จากการเก็บไว้เพ่ือให้ลูกให้หลาน เช่น มูลค่าจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ

ชายหาด เป็นต้น 
2) มูลค่าท่ีเกิดจากการคงอยู่ คือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท่ีระบบนิเวศฯดํารงอยู่และทําหน้าท่ีของระบบนิเวศฯ

ตลอดไป เช่น มูลค่าจากพันธ์ุพืชและสัตว์หายากหรือใกล้จะสูญพันธ์ุ เป็นต้น 
 



 
 

๒๑

ทําไมต้องประเมินการกักเก็บคาร์บอน 

คาร์บอน (Carbon; C) ก็คือธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง ในภาษาไทยเรียกว่า “ถ่าน” นั่นเอง คาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
หลักของสารอินทรีย์ท้ังหมดรวมถึงในร่างกายของมนุษย์ด้วย คาร์บอนนั้นถูกขุดข้ึนมาจากใต้พ้ืนดิน เพ่ือใช้ผลิตเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา ยางมะตอย เป็นต้น ซ่ึงใน
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion) สารอินทรีย์ เช่น  ไม้  ถ่านหินและปิ โตรเลียม เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วมาก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมและจาก
รถยนต์อาจทําให้ปริมาณก๊าซชนิดนี้เพ่ิมสูงข้ึนในบรรยากาศ ปริมาณซ่ึงรักษาระดับคงท่ีมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีอาจ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ภายในเวลามาก่ีปีและทําให้วัฏจักรคาร์บอนในระบบนิเวศไม่สมดุลในปัจจุบัน   

คาร์บอนไดออกไซด์    ) CO๒) เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ โดยมีสัดส่วนมากท่ีสุดถึง ๕๗ เปอร์เซ็นต์  ของก๊าซท้ังหมดท่ีถูกปล่อยข้ึนสู้ชั้นบรรยากาศของโลก ท้ังนี้  ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดมาจากการท่ีป่าไม้ถูกทําลายและป่าเสื่อมโทรม 
ป่าไม้กับการกักเก็บคาร์บอน 

การกักเก็บธาตุคาร์บอน (carbon sink) ภายในป่านั้นเก็บอยู่ในท่ีหลายแห่ง ซ่ึงเรียกแหล่งท่ีเก็บคาร์บอนต่างๆ นั้น
ว่า “carbon pools” (ดังรูปท่ี ๑) ซ่ึงประกอบด้วย 
     ๑. เก็บไว้ท่ีมวลชีวภาพหรือพืชท่ียังมีชีวิตอยู่ (living biomass) ซ่ึงแบ่งย่อยเป็น 
      ๑.๑) มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (above ground biomass) ได้แก่ ลําต้น กิ่งก้าน ใบ และผล ของพืชท่ีมีชีวิตอยู่
ท้ังหมด 
      ๑.๒) มวลชีวภาพใต้พ้ืนดิน (below ground biomass) อันได้แก่มวลชีวภาพในส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน ก็คือรากพืช
ต่างๆ ท่ียังมีชีวิตอยู่ 
     ๒. เก็บไว้ในอินทรียวัตถุท่ีตายแล้ว (dead organic matter) ซ่ึงประกอบด้วย 
       ๒.๑) ไม้ตาย (dead wood) ซ่ึงก็คือมวลชีวภาพท่ีตายแล้ว แต่จะไม่รวมซากพืช (litter) ในหัวข้อนี้ก็ได้แก่ 
ต้นไม้ท่ียืนต้นตาย หรือไม้ท่ีล้มขอนนอนไพร หรือฝังอยู่ในดินซ่ึงมักโตเกิน ๑๐ ซม. (เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก) 
      ๒.๒) ซากพืช (litter) ได้แก่มวลชีวภาพท่ีเป็น ใบ กิ่ง ก้าน ดอก ผล ท่ีร่วงหล่นสะสมอยู่บนผิวดิน อาจยังสดอยู่
หรือผุสลายไปบางส่วน และมักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ๑๐ ซม. 
     ๓. เก็บไว้ภายในดิน (soils) ธาตุคาร์บอนในดินจะถูกเก็บอยู่ในสองรูปแบบ คือ อินทรีย์คาร์บอน (soil organic carbon) 
กับ อนินทรีย์คาร์บอน (soil inorganic carbon) เรามักหาค่าคาร์บอนในดินลงไปถึงระดับลึกท่ีกําหนดไว้ เช่น ในดินลึก ๒๐ 
ซม.  ท้ังยังช่วยดูดซับก๊าซมีเทน (methane หรือ CH๔) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งได้ด้วย   

 
รูปท่ี ๑ แหล่งกักเก็บคาร์บอน 

 

มวลชีวภาพ 
ที่มีชีวิตอยู่
(biomass) 

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
(wood products) 

Carbon Sink 

ดิน (soils) 

เศษไม้ ปลายไม้ 
(woody debris) 

พืชพรรณตามพ้ืนป่า 
(forest floor) 
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หลักการประเมินการกักเก็บคาร์บอน 

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนมีวิธีการอยู่ ๒ วิธี คือ 
 ๑. วิธีวัดสต๊อกของคาร์บอนโดยตรง เช่น หาว่าขณะนี้ต้นไม้ท่ีข้ึนอยู่ในท่ีของเรานั้นกักเก็บคาร์บอนไว้เท่าไร เรียกวิธีนี้
ว่า “Stock based approach” 
 ๒. วิธีวัดการแลกเปลี่ยนธาตุคาร์บอนระหว่างแหล่งกักเก็บต่างๆ เช่น ระหว่างป่ากับบรรยากาศภายนอกซ่ึงเรียกว่า 
“Flux based approach” 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นข้ันตอนการคํานวณจะต้องใช้วิธีวัดความโตความสูงแล้ว โค่นต้นไม้ชิดดิน ทอนเป็นท่อนๆ ชั่งหา
น้ําหนักสด แล้วนําชิ้นส่วนตัวอย่างไปอบแห้งเพ่ือหานํ้าหนักแห้งของ ต้นไม้ท่ีตัดโค่นลงมาจัดว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีมี การตัด
ต้นไม้จริงๆ (Destructive sampling) แล้วนําข้อมูลต้นไม้ตัวอย่างนี้มาสร้างเป็นสมการ (อัลโลเมตรี) เพ่ือใช้ทํานาย หรือ
ประมาณค่าน้ําหนักแห้งของต้นไม้ในป่าชนิดนั้นๆ นับว่าเป็นงานท่ีต้องใช้แรงงานคน และเงินทุนอย่างมาก เพราะต้องเก็บ
ข้อมูลต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มากๆ ปัจจุบันการตัดต้นไม้ในป่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก รัฐมักจะไม่อนุญาตให้ดําเนินการ 
สําหรับต้นไม้ขนาดต่างๆ มักจะมีสมการอัลโลเมตรี (Allometric equation) ใช้คํานวณค่ามวลชีวภาพ (น้ําหนักแห้ง) เหนือ
พ้ืนดิน ซ่ึงมีผู้ทําวิจัยไว้หลายท่าน  ในประเทศไทยมีการสร้างสมการนี้กันมากเมื่อราว ๓๐ ปีท่ีแล้ว 
 
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากสมการอัลโลเมตรีท่ีพูดถึงข้างต้น ผศ.ดร.สมศักด์ิ สุขวงศ์ ผศ.ทวี แก้วละเอียด และสุภาภรณ์ วรพรพรรณ ได้
นํามาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้คํานวณหาค่ามวลชีวภาพ (น้ําหนักแห้ง) ของต้นไม้เป็นรายต้น เพียงใส่ค่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระดับอก (DBH) ของต้นไม้ลงไป โปรแกรมก็จะสามารถคํานวณค่ามวลชีวภาพ กับค่าปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บไว้ใน
ส่วนท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินของต้นไม้ต้นนั้นๆ ได้ทันที ปัจจุบันนี้โปรแกรมประเมินคาร์บอนนั้นได้ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมในขอบเขต
ของการศึกษาปริมาณคาร์บอนในต้นไม้ ๕ ลักษณะ คือ   
     ๑. โปรแกรมคํานวณคาร์บอนของ “ป่าชายเลน”  
     ๒. โปรแกรมคํานวณคาร์บอนของป่าดิบแล้ง   
     ๓. โปรแกรมคํานวณคาร์บอนของป่าเต็งรัง   
     ๔. โปรแกรมคํานวณคาร์บอนของไผ่ท้ังกอ   
     ๕. โปรแกรมคํานวณคาร์บอนของไผ่รายชนิด 
 
กระบวนการประเมินการกักเก็บคาร์บอน 

การประเมินคาร์บอนในป่าชายเลน แบ่งเป็น ๒ ข้ันตอน คือ 
1. การสํารวจป่าชายเลน เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าชายเลนโดยท่ัวไปมีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะทําการสํารวจได้ท้ังหมด จึงใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างในการสํารวจป่าชายเลน โดยการเลือกตัวแทนของป่า (Sample) จากประชากร (Population) ท้ังหมด 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของป่า อย่างมีหลักเกณฑ์ ใช้เวลาน้อย กําลังคนน้อย และประหยัดงบประมาณ โดย
มีวิธีการดังนี้ 

ข้ันท่ี ๑ วางแผนการสํารวจ 

 ทําแผนท่ีประกอบการสํารวจป่า พร้อมท้ังประเมินและจําแนกความอุดมสมบูรณ์ของป่าร่วมกับชุมชน เช่น สมบูรณ์ 
เสื่อมโทรม กําลังฟ้ืนตัว เป็นต้น (ดังรูปท่ี ๒-๔) 
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รูปท่ี ๒-๔ แผนท่ีชุมชน และการประเมินความสมบูรณ์ของป่าชายเลน 

 
 เตรียมทีมสํารวจ กําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละคนในการสํารวจป่า เช่น ผู้ชํานาญพ้ืนท่ีหรือผู้ท่ีใช้ประโยชน์

จากป่า ผู้รู้จักพันธ์ุไม้ ผู้วางแปลง ผู้ติดหมายเลขต้นไม้ ผู้วัดความโตและประมาณความสูงต้นไม้ ผู้จดบันทึกข้อมูล ผู้
จับพิกัดตําแหน่งแปลงและถ่ายภาพ โดยทีมสํารวจป่าอาจประกอบด้วยสมาชิกประมาณ ๕ คนข้ึนไป หากมีจํานวน
มากกว่านี้ก็จะทําให้การสํารวจเป็นไปด้วยความรวดเร็วย่ิงข้ึน (การสํารวจจริง ๑ คนอาจรับบทบาทและหน้าท่ีหลาย
อย่างได้ เช่น ผู้ชํานวญพ้ืนท่ี อาจรับหน้าท่ีวางแปลง และเป็นผู้รู้พันธ์ไม้ด้วย ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของสมาชิกของ
ทีมท่ีเข้าไปดําเนินการสํารวจ) 
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ข้ันท่ี ๒ เตรียมอุปกรณ ์อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการสํารวจป่า ได้แก่  
 

 แผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีจะสํารวจ  เข็มทิศ สําหรับวางแนวสํารวจ 

 

 

 มีดหรือพร้า สําหรับตัดสิ่งกีดขวางในการวางแนว  หมุดหรือหลัก สําหรับทําหมุดขอบเขตแปลงสํารวจ 

 
 

 เทปวัดระยะ และเชือกหรือเชือกฟางสีสะดุดตา
(เพ่ือการมองเห็นได้ง่าย)ท่ีมีการหมายระยะไว้แล้ว 
ใช้ในการวางแปลง 

 เคร่ืองจีพีเอส สําหรับจับตําแหน่งแปลงสํารวจ 
 

 

 
 หมายเลขหรือแผ่นป้าย สําหรับติดต้นไม้ ตัวตอก

หมายเลข (อาจใช้เอ็นในการผูกติดกับต้นไม้หรือ
ตะปูตอก) และสีสเปรย์เพ่ือหมายตําแหน่งบริเวณท่ี
วัดความโตของต้นไม้ 

 เทปวัดหรือสายวัด ความโตของต้นไม้ (วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง- Diameter tape หรือวัดเส้นรอบวง) 

 

 

 

 แบบบันทึกข้อมูล พร้อมปากกา  กล้องถ่ายรูป 
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 คู่มือหรือหนังสือรวบรวมพันธ์ุไม้ และถุงสําหรับเก็บ
ตัวอย่างพันธ์ุไม้ท่ีไม่รู้จักพร้อมปากกาเคมีสําหรับ
เขียนรายละเอียด 

 

 
 
ข้ันท่ี ๓ วางแปลง สําหรับป่าชายเลนนิยมวางแปลงสําหรับเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นแนวเส้นตรง (line transect) 

เพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

 เลือกพ้ืนท่ีท่ีจะวางแปลงตัวอย่าง ตามลักษณะความสมบูรณ์ ความเสื่อมโทรมหรือการฟ้ืนตัวของสภาพป่าท่ีแตกต่าง
กันในป่าท้ังผืนของชุมชน 

 วางเส้นแนวสํารวจ จากริมฝั่งแม่น้ํา ทะเล คลอง หรือชายป่าชายเลนที่ติดกับฝั่ง ลึกเข้าไปจนสุดแนวในของป่าชาย
เลน (ดังรูปท่ี ๕-๖) 

 
รูปท่ี ๕-๖ การวางแนวสํารวจ 

 
 วางแปลงขนาด ๑๐X๑๐ เมตร ติดต่อกันเป็นแถบตลอดความยาวของแนว (สําหรับจํานวนแนวท่ีศึกษาข้ึนอยู่กับ

ความละเอียดของการศึกษาและขนาดพ้ืนท่ีป่าชายเลน) ดังรูปท่ี ๗ 
 
 

 

รูปท่ี ๗ แปลงตัวอย่างขนาด ๑๐X๑๐ เมตร 
 

ข้ันท่ี ๔ บันทึกข้อมูล 

 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ท้องท่ีเก็บข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล วันท่ีเก็บข้อมูล พิกัดแปลงสํารวจ จํานวนชั้นเรือนยอด การปก
คลุมเรือนยอด การปกคลุมดิน และข้อมูลอ่ืนๆท่ีพบจากการสังเกต เช่น มีร่องน้ําไหลผ่านกลางแปลง ดินเป็นดินเลน 
พบหอยจุ๊บแจง ปูแสม ไม่พบวัชชพืช เป็นต้น 

 ข้อมูลต้นไม้ในแปลง ได้แก่ ทําการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นรอบวงและวัดความสูงของต้นไม้ท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตรข้ึนไป หรือเส้นรอบวง ๑๕ เซนติเมตรขึ้นไป ให้ การวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

 
 
 
 
 

   

๑0 เมตร 

๑0 เมตร 
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ข้ึนกับลักษณะของต้นไม้ สําหรับไม้ในสกุลโกงกางหรือชนิดไม้ท่ีมีรากค้ําจุนวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ี ระดับเหนือ
คอราก ๒๐ เซนติเมตร (ดังรูปท่ี ๘)  หรือกลุ่มรากท่ีอยู่บนสุด สําหรับไม้ชนิดอ่ืนท่ีไม่มีรากค้ําจุนให้วัด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูงเพียงอกคือ ๑.๓๐ เมตรจากผิวดิน (ดังรูปท่ี ๙) ส่วนในกรณีท่ีเป็นไม้สองนางในระดับท่ีตํ่า
กว่า ๑.๓๐ เมตร ให้ทําการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท้ังสองนาง (ดังรูปท่ี ๑๐) แล้วบันทึกข้อมูลในตาราง 

 
รูปท่ี ๘ วิธีการวัดต้นไม้ท่ีมีรากค้ํายันวัดสูงจากคอราก ๒๐ เซนติเมตร 

 
รูปท่ี ๙ วิธีการวัดต้นไม้ท่ีไม่มีรากคํ้ายันวัดสูงจากพ้ืน ๑.๓๐ เมตร 

 
รูปท่ี ๑๐ การวัดขนาดต้นไม้ท่ีข้ึนในลักษณะต่างๆ 

การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลการกักเก็บคาร์บอน 

จากข้อมูลท่ีเก็บในภาคสนามนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. สรุปข้อมูลลักษณะท่ัวไปของแปลงตัวอย่าง และรายชื่อชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลนท่ีสํารวจพบ รวมถึงสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใน

ป่า ดังตัวอย่างการสรุปต่อไปน้ี (ดังตารางท่ี ๑-๓) 
ตารางท่ี ๑ ตารางสรุปลักษณะทางกายภาพของป่า 



 
 

๒๗

พ้ืนท่ีป่าฟ้ืนฟูแสมขาว  พิกัด X๒๓๑๗๔๘, Y๑๓๔๐๑๗๗  สํารวจเมื่อวันท่ี ๒๑  ก.ค . ๕๕ 
แปลง
ย่อยท่ี 

จํานวนชั้น
เรือนยอด 

เปอร์เซ็นต์การ 
ปกคลุมเรือนยอด (%) 

เปอร์เซ็นต์การ 
ปกคลุมผิวดิน (%) 

ข้อมูลท่ัวไป 

๑ ๒ ๖๐ % ๒๐ % o มีเศษขยะท่ีลอยมากับน้ํา 
o พบตอไม้ท่ีถูกตัดฟัน 
o พบไม้ตายเองเป็นบางส่วน 

 
ตารางท่ี ๒ สรุปชนิดพันธ์ุไม้ใหญ่ท่ีสํารวจพบ 
ลําดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ของชุมชน 
๑. โกงกางใบเล็ก โกงกางใบเล็ก Rhizophora  apiculata  
๒. โปรงแดง โปรงแดง Ceriops  tagal  
๓. ลุ่ย ถ่ัวขาว Bruguiera  cylindrica  
๔. สักดอกแดง โกงกางใบหัวสุม Bruguiera gymnorrhiza  
๕. แสมขาว แสมขาว Avicennia  alba  

 
ตารางท่ี ๓ สรุปชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าท่ีสํารวจพบ 
ลําดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ของชุมชน 
๑. ปูแสม ปูแสม 

(Meder’s mangrove 
crab) 

Sesarma  sp.  

๒. แตน แตน   
๓. ปลาตีน ปลาตีน (Mudskipper) Boleophthalmus  

boddarti 
 

๔. กั้งกร้าม mantis shrimp   
 

2. คํานวณค่าน้ําหนักแห้งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์   (ใช้สมการอัลโลเมตรีของ Tamai et al. (๑๙๘๖) และ 
Komiyama et al. (๒๐๐๕) มาทําเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้คํานวณหาค่ามวลชีวภาพ (น้ําหนักแห้ง) ของ
ต้นไม้เป็นรายต้น (ตามชนิด) เพียงใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) ของต้นไม้ลงไป โปรแกรมก็จะสามารถคํานวณค่า
มวลชีวภาพ (ก.ก.) กับค่าปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บไว้ในส่วนท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินของต้นไม้ (ก.ก.) ต้นนั้นๆ ได้ทันที) ดัง
รูปท่ี ๑๑ 

 



 
 

๒๘

 

รูปท่ี ๑๑ หน้าต่างโปรแกรมคํานวณปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชายเลน 

หมายเหตุ โปรแกรมคํานวณปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชายเลน ยังมีข้อจํากัดท่ีสามารถคํานวณปริมาณคาร์บอนได้เพียง 
๑๐ ชนิดเท่านั้น 

3. คํานวณค่าปริมาณคาร์บอนของไม้ใหญ ่ ด้วยการนําค่าน้ําหนักแห้งของต้นไม้ คูณด้วย  ๐ .๔๗    โดยได้ผลพร้อมท้ังหา
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการคูณด้วยค่าคงท่ี  ๓ .๖๖    และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน

คูณด้วยค่าคงท่ี  ๒ .๖๖   พร้อมท้ังคํานวณค่าความหนาแน่นของต้นไม้ต่อพ้ืนท่ี ๑   ไร่  ซ่ึงสรุปผลการคํานวณได้ดัง
ตัวอย่างการสรุปต่อไปน้ี (ดังตารางท่ี ๔) 

 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางสรุปผลปริมาณคาร์บอนพ้ืนท่ีป่าชายเลนบ้านอ่าวกรูด  ต .ห้วงน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด  

แปลงป่า 
ความหนาแน่น

ของต้นไม้ 
)ต้น/ไร่(  

ปริมาณคาร์บอน 
ต่อ ๑  ไร่  

)ตันคาร์บอน(  

ปริมาณคาร์บอน
ท้ัง 

ผืนป่า 
)ตันคาร์บอน(  

ปริมาณการดูดซับก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ 

)ตันก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์(  

ปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซ

ออกซิเจน 
)ตันก๊าซ

ออกซิเจน(  
ป่าฟ้ืนฟู
แสมขาว  

 
๕๑๒ 

 
๖.๘๙ 

)๖,๘๘๘.๕๙ กก(. 

)๔๖๑ ไร่( 
๓,๑๗๖.๒๙ 

)๓,๑๗๖,๒๙๐ 
กก(. 

 
๑๑,๖๒๕.๒๒ 

 
๘,๔๔๘.๑๖ 

 

สิ่งท่ีได้ 

๑ 

เลือกชนิดไม้ 

2 

ใ ส่ ค่ า ค ว าม โต เส้ นผ่ า น
ศูนย์กลาง (DBH) ของไม้
ใหญ่ (ซม.) 

กดปุ่มคํานวณ 

3 4 

ผลการคํานวณ 



 
 

๒๙

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนมีหลากหลายวิธีการ และได้มีหลายๆหน่วยงานท่ีทําการประเมินไว้ แต่
สิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคือ วิธีการประเมินท่ีง่าย ชุมชนสามารถเรียนรู้กระบวนการไปพร้อมๆ
กันได้ ซ่ึงจะทําให้ชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพ่ึงพิงทรัพยากรในระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมกัน ได้ทราบว่า
ระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีชุมชนช่วยกันดูแลอยู่ให้ประโยชน์แก่ชุมชนคิดเป็นมูลค่าเท่าไร และอย่างไร ตลอดจนได้รู้ข้อมูลมูลค่า
ของระบบนิเวศป่าชายเลน เพ่ือเป็นฐานในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการด้านการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลน 

ท่ีผ่านมาความล้มเหลวในการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีเราไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่า
และมูลค่าท่ีแท้จริงของระบบนิเวศฯ กระบวนการประเมินมูลค่าจึงเกิดข้ึน เพ่ือเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าระบบนิเวศฯเป็น
ทรัพย์สินท่ีไม่ใช่ของฟรีแต่เป็นสิ่งท่ี “มีค่าและราคา” ผู้ท่ีกําหนดนโยบายต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการใดๆท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศฯ โดยการประเมินมูลค่าจะช่วยกําหนดมูลค่าท่ีเหมาะสมให้กับผลผลิตและการบริการของ
ระบบนิเวศฯ 
  
เอกสารอ้างอิง 

แผนงานประเทศไทย, ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน-ประเทศไทย. (ร่าง)คู่มือการสํารวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอน
อย่างง่าย. ปรับปรุงล่าสุด ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕. 

แผนงานประเทศไทย, ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน-ประเทศไทย.  )ร่าง (รายงานการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถ่ินกับการสํารวจประเมินสภาพป่าและคาร์บอนอย่างง่าย, ๒๐ – ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๐

ภาคผนวก 

๑. แบบบันทึกข้อมูลการสํารวจป่าเพ่ือประเมินคาร์บอนอย่างง่าย 

สถานท่ี ..............................................................................ผู้บันทึกข้อมูล..................................................................  
วันท่ีเก็บข้อมูล ...................................................................พิกัด................................................................................  
จํานวนชั้นเรือนยอด ..............ชั้น  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอด.............. %  เปอร์เซ็นต์การปกคลุมผิวดิน%............ 
ข้อมูลท่ัวไป  )อธิบายสิ่งท่ีพบจากการสังเกต..............................................................................................................(  

.................................................................................................................................................................................  
 

แนวที่ /แปลงท่ี  หมายเลข ชื่อต้นไม้ ความโต )ซม(.  ความสูง )ม(.  

  
 

      

  
 

      
 

 

๒. แบบบันทึกพันธ์ุพืชอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ไม้ยืนต้น (พบในแปลงขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตรและบริเวณรอบๆ แปลง ( เช่น เถาวัลย์ พืชล้มลุก 
กล้วยไม้  กาฝาก หวาย สมุนไพร ฯลฯ 
 

ชื่อ รูปชีวิต 
ประมาณความมากน้อย )ใส่เครื่องหมาย  √ในช่องท่ีพบ(  

มาก ปานกลาง น้อย หายากมาก 

            

            

            

            
 
๓. แบบบันทึกสัตว์ป่า (พบในแปลงขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตรและบริเวณรอบๆแปลง( 
 

ชนิดสัตว์ป่า 
สิ่งท่ีพบ )ใส่เครื่องหมาย √  ในชอ่งท่ีพบ( 

พบตัว ได้ยินเสียง รอยเท้า มูล อื่นๆ )ระบุ(  

            

            

            

            
 



 
 

๓๑

ช่วงที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบชุมชนชายฝัง่: มุมมอง มิติหญิงชาย   

การจัดการทรัพยากรและการปรับตัวภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การปรับตัวต้องควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากการดํารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน 
น้ํา ป่าไม้ และชายฝั่ง และปัจจัยทางดินฟ้าอากาศเป็นส่วนหนึ่งท่ีตัวกําหนดผลผลิตท้ัง สินค้าเกษตร การประมง และการป่าไม้ 
ดังนั้นหากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงย่อมต้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตดังกล่าว ซ่ึงหากมองในภาพของความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงถึงกันภายใต้ระบบนิเวศ แล้วพบว่า 
ท้ายท่ีสุดแล้วมนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิกาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

นั้นเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงบทบาท และหน้าท่ีของระบบนิเวศท่ีมีต่อมนุษย์
ในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารและควบคมุสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอาชีพและรายได้ของคนหลากหลายกลุ่ม ดังนั้น
การรองรับและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
และการสร้างความสามารถในการปรับตัวของทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมี ศักยภาพในการรักษาบทบาทและหน้าท่ีของระบบนิเวศเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนสังคม  

ด้วยเหตุนี้การปรับตัวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการควบคู่กันภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และแนวทางสําคัญท่ีควรจะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ
ในการดําเนินการในเรื่องนี้คือการบูรณาการแนวคิดการต้ังรับปรับตัวเข้าสู่แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ิน และในระดับประเทศ เพราะการบริหารจัดการแบบองค์รวมท่ีหยิบยกเอาทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องมา
พิจารณาพร้อมกันย่อมทําให้เห็นภาพของปัญหาท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําให้สามารถจัดสรรบทบาทหน้าท่ีและศักยภาพของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การจัดการปญัหาน้ันๆ ได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 

วิถีประมงพ้ืนบ้านในชุมชนชายฝ่ังกับความเส่ียงด้านภูมิอากาศ 

วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้านนั้นเป็นวิถีท่ีผูกพันอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศตลอดเวลา เม่ือการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนย่อมส่งผลกระเทือนทันที  จากสภาพการณ์ปัจจุบันบริเวณชุมชนชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ตําบลจองถนน  มีการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่น  ลม ทิศทางลม ช่วงเวลา และความรุนแรงของลมมรสุมเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงค่อย ๆ เปลี่ยนไปจากองค์ความรู้
และประสบการณ์เดิมของชาวประมงท่ีมีการสั่งสมมานาน  ส่งผลให้วันท่ีสามารถออกเรือได้ตลอดท้ังปีลดลง  ช่วงเวลาท่ี
ชาวประมงอยู่ในทะเลได้น้อยลง เพราะมีความเสี่ยงมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงลมมรสุมเป็นช่วงท่ีชาวประมงไม่สามารถออกเรือ
ได้เลย รวมท้ังบ้านเรือนท่ีต้ังอยู่ริมชายฝั่งก็ได้รับความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจากความรุนแรงของลมมรสุม  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสน้ํา ช่วงเวลาน้ําเค็ม น้ําจืด น้ํากร่อย ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ํา หากเป็นช่วงเวลาเดียวกับมรสุม 
ชาวประมงก็จะพลาดโอกาสนั้นไป   

นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนแล้วนั้น ผลจากการกระทําของมนุษย์ก็ยังซํ้าเติมความรุนแรงให้กับ
ตนเองด้วย เช่น การใช้เคร่ืองมือประมงท่ีไม่เหมาะสมทําลายล้าง การลักลอบจับปลาในฤดูวางไข่ จับปลาขนาดเล็ก  ขาดความ
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ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏกติกา  เพราะต้องการรายได้เพ่ิมข้ึน  จึงทําให้ปริมาณสัตว์น้ําลดลง  จึงต้องออกเรือไกลข้ึน   
รวมท้ังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การขุดลอกคลอง ทําลายแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํา การใช้สารเคมีการเกษตร เนื่องจากลักษณะ
ท่ีต้ังของชุมชนเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ํา  น้ําจากต้นน้ําท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตรจึงไหลลงมา  ทําให้คุณภาพน้ําในทะเลสาบ
แย่ลง  ประกอบกับการขุดลอกคลองและสร้างทางระบายน้ํา ทําให้น้ําไหลงมาเร็วข้ึน เจอกับน้ําทะเลหนุน  น้ําจึงท่วมขังนาน
ข้ึน ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และทรัพย์สินของชาวประมงอย่างมาก   

จากสถานการณท่ี์เกิดข้ึนส่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ําท่ีจับได้  มีปริมาณลดลงท้ังจาํนวนและชนิดของพันธ์ุท่ีเหลือเพียง ๒-๓ ชนิด
หลัก ๆ อย่างเห็นได้ชัด ทําให้การออกเรือต้องออกไปไกลข้ึน ชาวประมงจึงมีความเสี่ยงมากข้ึนท้ังต่อชีวิต และการสูญหายของ
เคร่ืองมือประมง ซ่ึงเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกับเคร่ืองมือประมง ประมงพ้ืนบ้านก็ยังขาดโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากกฏหมายประมงไม่รองรับการข้ึนทะเบียนเรือขนาดเล็ก เม่ือเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือ
การช่วยเหลือในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังเช่น ในกรณีการเกิดพายุเพ่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การรับข้ึนทะเบียนชาวประมงและ
ชดเชยค่าเสียหายนั้นเกิดจากมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงถือเป็นกรณีพิเศษแต่ในปีอ่ืนๆ ท่ีเกิดอุทกภัยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายของ
เคร่ืองมือประมงจากภัยพิบัติ ในขณะที่ภายในชุมชนก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงขาดโอกาสในการได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก   

เม่ือความเสี่ยงในการออกเรือเพ่ิมมากข้ึน  ต้นทุนการจับสัตว์น้ําสูงข้ึน ปริมาณท่ีจับได้น้อยลง แต่กลับถูกกดราคาจากแม่ค้า
ท่ีมารับซ้ือ เพราะไม่มีตลาดรองรับผลผลิตในชุมชน เม่ือรายได้จากการออกเรือไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หนี้สนิจึง
เพ่ิมข้ึน  ทําให้ชาวประมงไม่มีหลักประกันรายได้และผลผลิตท่ีแน่นอน  ท้ังผู้ชายและผู้หญิงจึงต้องออกไปทํางานรับจ้าง
ภายนอกชุมชน   จนทําให้ชุมชนเกิดความเปราะบางเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ชาวประมงพ้ืนบ้านในตําบลจอง
ถนน จังหวัดพัทลุง จึงร่วมกันมองหาแนวทางลดความเสี่ยงและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือต้ังรับปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

จัดการพ้ืนท่ีชายฝ่ัง : ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเพ่ิมความปลอดภัยให้กับวิถีชีวิต 

ในช่วงเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมานั้น พบว่า ลักษณะพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นชายฝั่งโล่ง ๆ  เม่ือเกิดคลื่น  ลม หรือมีพายุ 
จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก  ยกเว้นบริเวณท่ีมีต้นไม้จะช่วยเป็นแนวกันชน และกันการกัดเซาะตามแนวตลิ่งได้   

ทางกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในตําบลจองถนน ประกอบด้วยหมู่ท่ี ๑,๓,๔,๕, จงึเร่ิมต้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแนว
ชายฝั่ง จากการปลูกต้นลําพู  เพ่ือเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือและปรับตัวของชุมชน  นอกจากต้นลําพูจะป้องกันพ้ืนตลิ่ง กันน้ํา
เซาะริมตลิ่ง  ช่วยชะลอการพังทลายของดิน  และช่วยชะลอความแรงของกระแสลมแล้ว  สัตว์น้ํายังนิยมใช้เป็นท่ีวางไข่และ
อนุบาลตัวอ่อน   นอกจากน้ียังเป็นแหล่งสะสมของดินตะกอนท่ีช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีบริเวณชายทะเล (land builder) เนื่องจาก
ระบบรากมีความซับซ้อนจึงเก็บกักดินไว้ได้มาก  และลําต้นสามารถใช้ทําฟืน   ดอกอ่อน รับประทานเป็นผักสด สามารถเก็บ
ขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย  ท่ีสําคัญก็คือ ลักษณะของต้นลําพูยังเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลสาบฯ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนท่ีน้ําค่อนข้างจืด หรือมีระยะเวลาท่ีระดับความเค็มของน้ําน้อยเป็นเวลานาน ทําให้ต้นลําพูสามารถเจริญเติบโตได้ดี  
เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับต้นโกงกางซ่ึงชอบน้ําเค็ม  หากนํามาปลูกในพ้ืนท่ีน้ําจืดก็จะไม่เหมาะสม  และไม่เจริญเติบโต   

การดําเนินการปลูกต้นลําพูนั้น จะแบ่งเป็นกลุ่มตามหมู่บ้าน เพ่ือรับผิดชอบกันปลูกและดูแลในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้านของตนเอง ซ่ึง
จะเริ่มปลูกในช่วงหน้าแล้ง หรือเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ก่อนท่ีน้ําในทะเลสาบจะข้ึนเม่ือเข้าสู่ฤดูฝน  เม่ือต้นลําพูตายก็
มีการปลูกซ่อมเสริม  โดยจะปลูกตลอดแนวชายฝั่ง  เพ่ือเสริมในพ้ืนท่ีว่าง  มีการวางระยะต้นลําพูให้เหมาะสมสําหรับนําเรือ
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เข้าไปจอดริมฝั่งได้  ซ่ึงแต่ละหย่อมบ้านจะมีบริเวณสําหรับจอดเรือของตน  ซ่ึงต้นลําพูยังสามารถป้องกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดกับเรือใขณะเกิดมรสุมได้อีกด้วย   

 ซ่ึงทางกลุ่มชาวประมงมีแผนการดําเนินการในข้ันต่อไป คือ การทําโรงเรือนเพาะชําต้นไม้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและอยู่ในท้องถ่ิน  
สําหรับปลูกบริเวณท่ีว่างบนฝั่งทะเลสาบ  เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน  หลังจากที่ต้นลําพูโต
พอท่ีจะเป็นแนวกันลมให้กับต้นไม้บนฝั่งได้แล้ว   สร้างการบูรณาการทํางานร่วมกับท้องถ่ิน เช่น การขยายพื้นท่ีเขตอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงปัจจุบันตําบลจองถนนมีเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ําเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ําวัยอ่อน  รวมท้ังในพ้ืนท่ีเขตอภัยทาน
ของวัดเขียนบางแก้วแล้ว    หากร่วมกันวางมาตราการ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของเขตอนุรักษ์  การปลูกต้นไม้แนว
ชายฝั่ง  รวมท้ังการกําหนดชนิดเคร่ืองมือประมงในทะเลสาบ  ซ่ึงจะทําให้การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ําในทะเลสาบของหน่วยงานต่าง 
ๆ ได้ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน  จะทําให้ปริมาณสัตว์น้ําและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบกลับคืนมา 

กองทุนเครื่องมือประมง : ความม่ันคงในอาชีพและหลักประกันการจัดการทรัพยากรทะเลท่ียั่งยืน 

กองทุนเคร่ืองมือประมงเพื่อความย่ังยืน ของตําบลจองถนน  มีเป้าหมายสําคัญเพ่ือสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้าน  โดยการรวมกลุ่มของชาวประมงคร้ังนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับตัวของชุมชน เพ่ือการสร้างความตระหนักและ
การเรียนรู้ของชาวประมงผ่านกองทุนฯ  เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดขนาดและประเภทเคร่ืองมือประมงท่ีไม่
ทําลายล้างสัตว์น้ํา อันเป็นองค์ความรู้ท่ีชาวประมงมีอยู่แล้ว  ท้ังช่วงเวลาในการจับสัตว์น้ําตามฤดูกาล  ท้ังเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
กับสัตว์น้ําแต่ละชนิด  ซ่ึงจะนาํไปสู่การจัดการผลผลิต  การกําหนดราคาท่ีชุมชนสามารถร่วมกันกําหนดราคาท่ีเป็นธรรมได้    
และเพ่ือช่วยเหลือชาวประมงในการบรรเทาภาระหนี้สินนอกระบบจากการกู้ยืมเงินเพ่ือมาซ้ือเคร่ืองมือประมงท่ีได้รับความ
เสียหายจากการออกทําการประมงและจากกรณท่ีีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับเป็นการลดภาระหนี้สิน
ให้กับชาวประมงเนื่องจากเคร่ืองมือประมงส่วนใหญ่มีต้นทุนท่ีสูงข้ึน   

การดําเนินการของกลุ่มในการจัดต้ังคณะกรรมการนั้นมีท้ังผู้หญิงและผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซ่ึงวันทําการของ
กลุ่ม คือ วันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน เพ่ือให้สมาชิกได้มาฝากเงินออม อย่างน้อยเดือนละ ๕๐ บาท/บัญชี/คน และจะเปิดให้มีการ
แจ้งความประสงค์เพ่ือยืมเงินไปซ้ือเคร่ืองมือประมงด้วยเช่นกัน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
กองทุนฯ และเม่ือได้รับเงินไปแล้วก็จะมีการติดตามการนําเงินไปใช้เพ่ือซ้ือเคร่ืองมือประมงอย่างต่อเนื่อง  

ผลจากการดําเนนิการกองทุน  พบว่า ในปัจจุบันกลุ่มกองทุนเคร่ืองมือประมงฯ ดําเนินการมาแลว้ประมาณ ๕ เดือน มีสมาชิก
ในกลุ่มท้ังชายหญิงรวม ๕๒ คน ซ่ึงประกอบไปด้วยชาวประมงจากหมู่ท่ี ๑ , ๓ , ๔ และ  ๕  ของตําบลจองถนน มีเงินสะสมใน
กองทุน  ๖๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย  เงินกองทุนหมุนเวียนเครื่องมือประมง ๕๐,๐๐๐ บาท  เงินลงหุ้นสัจจะของสมาชิก 
๑๙,๐๐๐ บาท โดยให้สมาชิกกู้ยืมไปแล้วท้ังสิ้น  ๒๓ ราย ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท คดิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  ๒  บาท  เพ่ือเก็บไว้
เป็นค่าดําเนินการกลุ่ม และเป็นกองทุนสวัสดิการในการทํากิจกรรม เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ซ่ึงจากการรวมกลุ่มเป็นกองทุนเครื่องมือประมงฯ นี้  สมาชิกท่ีต้องการซ้ือเคร่ืองมือประมง เงินท่ีกู้ยืมไปเป็นเพียงบางส่วนของ
ต้นทุนเท่านั้น เนื่องจากกองทุนเคร่ืองมือประมงฯ พ่ึงก่อต้ัง จํานวนเงินท่ีสามารถให้สมาชิกกู้ยืมต่อคนจึงเปน็จํานวนไม่มาก  
และไม่เพียงพอกับการซ้ือเคร่ืองมือประมงบางชนดิในจํานวนท่ีเพียงพอกับความต้องการของสมาชิก เงินจากกองทุนจึงช่วย
บรรเทาหนี้สินนอกระบบได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น  

โดยแนวทางการดําเนินการของกลุ่มกองทุนเคร่ืองมือประมง ฯ ในอนาคต คือ การมีกฎระเบียบของชุมชนในการทําประมง  มี
แนวทางในการจัดการระบบราคาและตลาดในชุมชน เช่น การมีแพชุมชนเพ่ือรับซ้ือปลา การกําหนดราคาโดยสมาชิกประมง



 
 

๓๔

ร่วมมือกันกําหนดราคาขาย  รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ํา ราคาผลผลิตเพ่ือให้ทราบกําลังผลิตของชุมชน  มีการรวมกลุ่มแปรรูปของ
ผู้หญิงประมงท่ีมีความสามารถในการแปรรูปสัตว์น้ํา  จะสามารถเพิ่มมูลค่าราคาสัตว์น้ําได้  เพราะผลผลิตในพ้ืนท่ีทะเลสาบ
เป็นท่ีต้องการของตลาด เนื่องจากรสชาติของเนื้อปลาหวาน มัน เป็นจุดเด่นของพ้ืนท่ีทะเลสาบ จึงเป็นโอกาสําคัญของ
ชาวประมง   นอกจากน้ีการทํางานยังต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มในชุมชนและเครือข่าย   เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้าน
อาชีพและการดํารงชีวิตอีกด้วย    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕

ช่วงที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบชุมชนชายฝัง่: มุมมอง มิติหญิงชาย  

ปรับเปล่ียนวิถีนา รับมือโลกร้อน 

การทํานาในลุ่มน้ําท่าเชียด 

การทํานาเป็นอาชีพด้ังเดิมท่ีสําคัญของคนในจังหวัดพัทลุงและคนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่าเชียด เพราะพ้ืนท่ีมีสภาพของดินท่ีเหมาะสม
กับการทํานามากท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของกิตติ ตันไทย (๒๕๔๕: ๑๗)2 โครงการเศรษฐกิจท้องถ่ินลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพาราต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๕๓๙ ได้กล่าวว่า การทํานาเป็นอาชีพท่ีสําคญัของคนส่วน
ใหญ่ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะท่ีพัทลุง ผู้คนในเมืองพัทลุงทํานาเป็นอาชีพหลักทํากันทุกครัวเรือน ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนบรรยายสภาพไร่นาของพัทลุงเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๒ ไว้ว่า  

“...เมืองพัทลุงมีไร่นาบริบูรณ์มาก เลี้ยงเมืองสงขลาได้ท้ังเมือง คนในเมืองพัทลุงท่ีจะไม่ทํานาไม่มีเลย เกือบจะเป็นหา
กินอย่างเดียวด้วยเร่ืองทํานาท้ังนั้น ท่ีแผ่นดินก็อุดมดี” 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่าเชียดโดยเฉพาะตําบลนาปะขอและตําบลจองถนน มีการทํานามาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าพ้ืนท่ีทํานาใน
ปัจจุบันบางส่วนจะถูกเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีทําสวนยางบาง หรือถูกปล่อยท้ิงร้างบ้าง แต่การทํานาก็ยังคงอยู่ในท้ังสองพ้ืนท่ี จาก
อดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๔ การทํานาในท้ังสองพ้ืนท่ีมีรูปแบบเหมือนการทํานาโดยท่ัวไปในจังหวัดพัทลุง ท่ีมีเป้าหมายการผลิต
เพ่ือยังชีพ ดังนั้นข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่การไถ หว่าน ปักดํา เก็บเกี่ยว จึงอาศัยแรงงานในครอบครัว ชุมชน แรงงานสัตว์ และ
อาศัยน้ําฝนเป็นปัจจัยการผลิตหลักจึงผลิตเฉพาะนาปี ด้วยเหตุนี้ฤดูกาลทํานา   จึงเร่ิมต้ังแต่เดือนสิงหาคม หรือ กันยายน 
หากปีใดฝนมาเร็วก็จะเริ่มทํานาเร็ว หากปีใดฝนแล้ง ก็จะทําให้ไม่สามารถทํานาได้ หรือทําได้แต่นาแห้งเสียหายไม่ได้ข้าว หรือ
หากปีใดน้ํามากเกินไปนาล่ม ข้าวก็จะเสียหายหรือไม่ได้เก็บเกี่ยว การทํานาปีข้ึนอยู่กับปริมาณของน้ําฝน สําหรับระยะเวลาใน
การทํานาปีจะสิน้สุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ข้ึนอยู่กับพันธ์ข้าวท่ีปลูก การปลูกข้าวในอดีตนั้นยังคงใช้ปุ๋ยท่ีได้
จากมูลสัตว์โดยเฉพาะปุ๋ยท่ีได้จากมูลค้างคาวซ่ึงถือว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพดีสําหรับการทํานา สําหรับสายพันธ์ุข้าวท่ีนิยมปลูกเป็น
พันธ์ุหนัก ได้แก่ ข้าวกอและ ข้าวหัวนา ข้าวช่อไพร สังข์หยด  เล็บนก เป็นต้น  

ฤดูกาลเพาะปลูกนาป ี ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี 
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. 
                        

ท่ีมา : การสัมภาษณ์กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ข้าวพ้ืนบ้านนาปะขอ3 

หมายเหตุ ฤดูการเก็บเกี่ยว   ช่วงผลผลิตออกปกติ 
      ช่วงผลผลิตออกมาก 

ภาพที่ ๑ ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีลุ่มน้ําท่าเชียดก่อนมีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด 

                                                            
2 กิตติ ตนัไทย (2545) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการเศรษฐกิจทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลา: ศึกษาเฉพาะกรณีขาวและยางพาราตัง้แต พ.ศ. 2439 – 2539. ชุด

โครงการประวัตศิาสตรทองถิน่ภาคใตบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา. สํานักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย 

3
 สัมภาษณเม่ือวันที่ 3๑ สิงหาคม พ.ศ. 2555 



 
 

๓๖

ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เม่ือโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด ของสํานักชลประทานท่ี ๑๖ ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ําให้
เกษตรกรท่ีอยู่ภายในโครงการได้ ตําบลนาปะขอและตําบลจองถนนเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ท่าเชียด การทํานาในพ้ืนท่ีเร่ิมเข้มข้นข้ึน เป้าหมายการทํานาเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือค้าขาย และมีการ
ทํานาปรังเพ่ิมข้ึนโดยอาศัยน้ําจากชลประทาน  ซ่ึงการทํานาปรัง  อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม พันธ์ุข้าวท่ีนิยม
ปลูกเป็นข้าวพันธ์ุเบา ได้แก่ ชัยนาท หอมปทุม กข ๓๓ เบตง เจียแดงลาย และเจียแดงธรรมดา ซ่ึงนิยมนําไปผลิตเป็นอาหาร
สัตว์ 

ฤดูกาลเพาะปลูกนาป ี ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปี 
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. 
                        

ฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปรัง 
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. 
                        

 
ท่ีมา : การสัมภาษณ์กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ข้าวพ้ืนบ้านนาปะขอ 

หมายเหตุ ฤดูการเก็บเกี่ยว   ช่วงผลผลิตออกปกติ 
      ช่วงผลผลิตออกมาก 

ภาพที่ ๒ ปฏิทินการผลิตข้าวนาปีและนาปรังลุ่มน้ําท่าเชียดหลังก่อนมีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด 

น้ําท่วมซํ้าซากในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท่าเชียด 

น้ําท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการทํานาในลุ่มน้ําท่าเชียด จากการสังเกตของชาวบ้านท้ังตําบลนาปะขอและตําบลจองถนน
พบว่า สถานการณ์ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในพ้ืนท่ีเร่ิมมีความรุนแรงข้ึนจากในอดีต โดยเฉพาะในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา กล่าวคือมี
ระยะเวลาของการท่วมขังท่ียาวนานและมีการท่วมซํ้าซากในบางพ้ืนท่ี และจากการวิเคราะห์ร่วมกันของชาวบ้าน4 พบว่าน่าจะ
เกิดจาก ๓ สาเหตุคือ 

 

1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ี ท้ังในแง่ของการประกอบอาชีพและการพัฒนาสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี
ต่างมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ท่ีดินของตําบลนาปะขอ เดิมท่ีตําบลานาปะขอเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีสําคัญแหล่ง
หนึ่งของจังหวัดพัทลุง แต่เนื่องด้วยราคาข้าวท่ีตกตํ่าประกอบกับราคายางพาราท่ีสูงข้ึน ทําให้เกษตกรหันมา
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกยางพาราแบบยกร่องเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันนโยบายส่งเสริมการปลกูปาล์มน้ํามันเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีกระตุ้นให้เกษตกรลงทุนปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนามาปลูกปาล์มน้ํามันเพ่ิมข้ึน การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาโดยการ
ยกร่องเพื่อปลูกยางพาราหรือปาล์มนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนํ้าในพ้ืนท่ี เม่ือเกิดน้ําท่วม
น้ําจึงกระจายไปท่ัวบริเวณ การไหลลงสู่คลองระบายและทะเลจึงเป็นไปได้ช้า นอกจากนี้การพัฒนาสาธารณูปโภคใน
พ้ืนท่ี เช่น การสร้างระบบชลประทาน การสร้างถนน ต่างมีผลต่อการระบบบายน้ําในพ้ืนท่ี คลองหลายสายในตําบล
นาปะถูกปรับเปลี่ยน หรือต้ืนเขิน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการระบายน้ําของตําบลนา
ปะขอโดยตรง  

                                                            
4
 ขอมูลจากการวิเคราะหความเสี่ยง ความเปราะบาง และศกัยภาพของพ้ืนที่เปาหมายในจังหวัดพัทลุง ระหวาง๑0-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ศูนยวิจยัขาว จังหวัดพัทลุง 
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2) การปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการส่งน้าํและบํารุงรักษาท่าเชียด ของสํานักชลประทานท่ี ๑๖ กรม
ชลประทาน จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเพิ่มเติมพบว่า การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาท่าเชยีดเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําให้เกษตรกรท่ีทํานาต้องประสบกับปัญหาการขาดน้ําและน้ําท่วม เพราะ
เดิมท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีนาปะขอปลูกข้าวเฉพาะนาปี แต่เม่ือมีระบบชลประทานการพ่ึงพาน้ําจากระบบชลประทานจงึ
เพ่ิมสูงข้ึน แต่ขณะเดียวกันชาวนาก็สามารถทําได้ท้ังนาปีและนาปรัง หากแต่ในระยะหลังพบว่า ทางสํานกั
ชลประทานได้มีการบํารุง ปรับปรุงและแซ่มแซมระบบชลประทานบ่อยคร้ังโดยเฉพาะในฤดูทํานาปรัง เป็นผลให้การ
ชาวนาขาดแคลนน้ํา แต่ขณะเดียวกันในช่วงการทํานาปี ทางชลประทานได้มีการปล่อยน้ําให้กับเกษตรกร ซ่ึง
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีเกษตรกรไม่ต้องการน้ํามาก ยังผลให้หลายพ้ืนท่ีมีปริมาณนํ้าท่ีมากเกินไปเกิดปัญหา
น้ําท่วมขังในพ้ืนท่ีการเกษตรเพิ่มข้ึน 

3) การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีท่ีผ่านมาตําบลนาปะขอพบกับสถานการณ์ฝนท่ีตกไม่เป็น
ฤดูกาลบ่อยคร้ัง ส่งผลกระทบต่อการทําเกษตกรรมท้ังการทํานาและสวนยางพารา ประกอบกับชาวบ้านสังเกตว่า
ทิศทางของลมและกระแสน้ําท่ีพัดเข้ามาจากทะเลสาบสงขลามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท้ังช่วงเวลา ความแรง 
และความถี่ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของน้ําในทะเลสาบสงขลา ผลท่ีตามมาคือน้ําในทะเลสาบ
สงขลาหนุนสูงข้ึน เกิดน้ําท่วมในพ้ืนท่ีใกล้กับทะเลสาบสงขลาตามมา แม้จะไม่สามารถยืนยันได้โดยหลักฐานด้าน
วิทยาศาสตร ์ แต่การเฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงของชาวบ้านก็สามารถเป็นเคร่ือง
พิสูจน์ได้ว่า สภาวพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีมีความแปรปรวนจริง และสง่ผลกระทบด้านลบต่อการประกอบอาชีพเกษตกร
รม 

 เม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้แล้วทางชุมชนจงึได้คิดหาแนวทางการปรับตัว โดยมองแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม  

 

การปรับตัวของชุมชนชาวนาในลุ่มน้ําท่าเชียด 

เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นนี้ ทําให้เกษตรกรท่ีทํานาในลุ่มน้ําท่าเชียด เช่น ท่ี ตําบลนาปะขอ และตําบลจองถนนจงึต้องมองหา
แนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาเพ่ือให้สูญเสียผลผลิตน้อยท่ีสุดอีกคร้ัง โดยนําเอาสภาวะน้ําท่วมเป็นโจทย์หลักในการแก้ไข
ผสมผสานกับต้นทุนเดิมท่ีปฏิบัติอยู่ในพ้ืนท่ี คือ การทํานาแบบเกษตรอินทรีย์และการคัดเลือกพันธ์ุข้าว  จากนั้นได้ค้นหากลุ่มผู้
ทดลองปฏิบัติการปรับตัวร่วมกันภายใต้โจทย์ลดการสญูเสียผลผลิตของข้าวในกรณีน้ําท่วม ขณะเดียวกันก็ได้มีการควบคุม
ปัจจัยภายนอกท่ีสามารถจัดการได้ไปพร้อมกัน เช่น การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการในการเพาะปลูก เพราะหากไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการท่ีแท้จริงย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าในอ่างเก็บน้ํา
ในแต่ละฤดูกาล การเก็บกักน้ําไว้มากจนเกินไปในช่วงก่อนเข้าฤดูน้ําหลาก อาจทําให้เกิดน้ําส่วนเกินท่ีต้องระบายออกจากลุ่ม
น้ําตอนล่าง ในขณะที่มีปริมาณฝนตกกระจายอยู่ท่ัวไปของพ้ืนท่ี จะเป็นการเติมน้ําส่วนเกินในแม่น้ํา จะเกิดสภาพน้ําไหลล้น
ตลิ่งและกลายเป็นภาวะอุทกภัยในท่ีสุด ด้วยเหตุนี้การพัฒนาโครงสร้างทางวิศวกรรมในการบริหารจัดการน้ํา จงึต้องศึกษา
ความเหมาะสมในการควบคุมและบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 

“กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธ์ข้าวพ้ืนบ้านนาปะขอ” เป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการวางแผนปรับตัวในการ
ทํานา ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ เร่ิมต้นจากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนา
ระบบการจัดการน้ําและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการและเป็นธรรม ขณะเดียวกันได้ประสานกับทางชลประทาน
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าเชียด ของสํานักชลประทานท่ี ๑๖ กรมชลประทาน เพ่ือผลักดันให้มีการบริหารจัดการน้ําแบบ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมอันเนื่องจากการบริหารจัดการน้ําท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี   
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สําหรับการต้ังรับกับสภาวะแปรปรวนของอากาศ ท่ีทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ มองว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้การทํานาไม่สามารถทํา
ได้ตามฤดูกาล หรือเม่ือทํานาอาจจะต้องเผชิญกับสภาวะน้ําท่วมขังในฤดูกาลทํานา ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ จึงพยายามที่หาวิธี
จัดการกับระบบการผลิตท่ีสามารถรองรับกับสถานการณ์น้ําท่วมในพ้ืนท่ีได้ โดยผนวกเข้ากับความรู้ด้ังเดิมเร่ืองการคัดเลือก
เมล็ดพันธ์ุมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ แต่เพราะทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจมีผลต่อการทํานาหรือระบบเกษตร จึงไม่สามารถเลือกหรือกําหนดแนวทางสําหรับการปรับเปลี่ยนระบบการ
ผลิตท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศได้ ดังนั้นเพ่ือได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเลือกแนวทางการปรับตัว 
ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ จึงต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มสมาชิกท่ีทําเกษตรอินทรีย์ เป็น
ต้น ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีคาดว่าจะเหมาะสมสําหรับการปรับตัวทํานาในพ้ืนท่ีน้ําท่วม  

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ตัดสินใจเลือกวิธีการทํานาโยน พร้อมกับการคัดเลือกพันธ์ข้าวท่ีเหมาะสมกับสภาพน้ําท่วม โดยเร่ิมจากการ
เปรียบเทียบกับวิธีการทํานาแบบด้ังเดิม กับการทํานาโยน พบว่า ระยะเวลาในการเตรียมนาสั้นลง และผลผลิตท่ีได้มีแนวโน้มท่ี
ดีข้ึน ท่ีสําคัญคือ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาท่ีเกิดน้ําท่วมซํ้าซากได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศนูย์วนเกษตรโลก (World 
Agroforestry Centre) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ืองการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของชาวนาขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 5 พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะชาวนาขนาดเล็ก ขณะเดียวกันทางศูนย์วนเกษตรโลกได้ เสนอว่า การเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืช
และการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการปลูก คือ การปรับตัวท่ัวไปในระดับท่ีนาซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือสภาพอากาศแปรปรวน จะเกี่ยวข้อง
กับช่วงเวลาท่ีดําเนินกิจกรรมในท่ีนา ท้ังนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5
 Lasco RD, Habito CMD, Delfino RJP, Pulhin FB, Concepcion RN. 20๑๑. Climate Change Adaptation for Smallholder Farmers in Southeast Asia. World 

Agroforestry Centre. Philippines. 65p. 
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ช่วงที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบชุมชนชายฝัง่: มุมมอง มิติหญิงชาย   
 

การปรบัตัวของชมุชนชายฝ่ัง และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ้ืนท่ีตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ดาวรรณ สันหลี6 
มูลนิธิอันดามัน 

 

พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตําบลเกาะลิบงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชุ่มน้ําอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิ
บง- ปากน้ําตรัง จังหวัดตรัง  มีเนื้อท่ี ๒๓๐,๙๒๘ ตารางกิโลเมตร (๑๔๔,๓๓๐ ไร่) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมมีเขต
ครอบคลุมพ้ืนท่ีป่า ภูเขา ทุ่งหญ้า โดยมีพ้ืนท่ีติดต่อในตําบลใกล้เคียง     เช่น ตําบลนาเกลือ  ตําบลหาดสําราญ  อําเภอสิเกา  
อําเภอปะเหลียน  อําเภอกันตัง  ประกอบด้วยระบบนิเวศ               ๓ ลักษณะ คือ แม่น้ํา ปากแม่น้ํา  และพื้นท่ีชายฝั่ง ซ่ึงมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์สูง ประกอบด้วย  ป่าชายเลน แหล่งน้ํากร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง และแหล่ง
หญ้าทะเล สัตว์น้ําเศรษฐกิจ และเป็นถ่ินท่ีอยู่ของสัตว์น้ําใกล้สูญพันธ์ุ เช่นพะยูน โลมา เต่าทะเล และยังมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีงดงาม          สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปีละหาศาล จากข้อมูลในอดีตพบว่าพ้ืนท่ีชายฝั่งของประเทศไทย
ราว ๒,๗๐๐ กิโลเมตรนั้น มีศักยภาพกักเก็บคาร์บอนได้ถึง ๑๐๐ ล้านตันต่อปี เม่ือเทียบกับปริมาณ ๔๐ ล้านตันต่อปีสําหรับ
พ้ืนท่ีป่าบก ขณะท่ีหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ ๑,๑๓๐ และ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามลําดับ 
สําหรับปะการังท่ีพบมีความหลากหลายทางชีวภาพกว่า ๒๐๐ ชนิดและแพลงก์ตอนสามารถกักเก็บก๊าซได้ถึง ๑,๘๐๐ และ 
๑,๕๐๐ กิโลกรัมต่อปี ตามลําดับ (รัตนาภรณ์, ๒๕๕๕) และจากการตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องพบว่าหญ้าทะเล ๑ 
เฮกตาร์ สามารถดูดซับคาร์บอนได้ ๓๓๐ ตันต่อปี ซ่ึงเป็นปริมาณเทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการขับรถยนต์
ระยะทาง ๓,๓๕๐  กิโลเมตร ประโยชน์ของหญ้าทะเลในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาโลกร้อน
ซ่ึงเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นักวิทยาศาสตร์ได้เคยประมาณการณ์ว่าร้อยละ ๑๕ ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์ท่ีกักเก็บไว้ในโลกเกิดจากการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเล (สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ, ๒๕๕๕) นั่นหมายความว่าย่ิงพ้ืนท่ีหญ้าทะเลลดน้อยลงเท่าไหร่ก็จะเกิดก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศ
มากข้ึนทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนข้ึน  อย่างไรก็ตามไทยเองก็กําลังเผชิญกับปัญหาความเสื่อมโทรมและการทําลายป่า
ชายเลน แหล่งหญ้าทะเล การกัดเซาะชายฝ่ังทําให้ความสามารถดูดซับคาร์บอนก็อาจลดลงได้  บริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตําบล
เกาะลิบง มีแหล่งหญ้าทะเลแปลงใหญ่และมีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ โดยมีแนวหญ้าทะเลยาว ๑,๙๐๐ เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ีประมาณ ๗ ตารางกิโลเมตร บริเวณท่ีพบได้แก่บริเวณรอบหาดเจ้าไหม และเกาะมุกด์ มีพ้ืนท่ีหญ้าทะเลประมาณ ๗ 
ตารางกิโลเมตร จึงเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนท่ีสําคัญมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ  และนอกจากน้ันยังมีปะการังกระจายอยู่
รอบๆ  เกาะเกือบทุกเกาะ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญ รวมท้ังสัตว์น้ําเศรษฐกิจหลากหลายชนิดท่ีสร้างรายได้แก่ชาวประมง
ในพ้ืนท่ีได้แก่ ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลาทู ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลากะพง ปลากระเบน ปลาโทง ปลาทราย ปลาหลังเขียว 
ปูม้า  ปูดาว   ปูเสือ  ปูดํา หมึกกระดอง หมึกหอม หอยชักตีน หอยตะเภา หอยมุก หอยเปาฮื้อ   

ชุมชนชายฝั่งทะเลตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในพ้ืนท่ีบ้านเกาะมุกด์        หมู่ท่ี ๒  เกาะลิบงหมู่ท่ี ๑ 
๔ ๕ และ๗  และบ้านมดตะนอย หมู่ท่ี ๓  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมาคือ
อาชีพประมงร้อยละ ๔๐.๐ อาชีพค้าขายร้อยละ ๖.๐ และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ ๔.๐๐ เช่นรับจ้าง รับราชการ และร้อยละ ๙๐ 
นับถือศาสนาอิสลาม สําหรับอาชีพทําการประมงถือเป็นอาชีพด้ังเดิมท่ีคนในพ้ืนท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เป็นลักษณะ
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๔๐

ของการทําประมงขนาดเล็กใช้เคร่ืองมือประมงท่ีเลือกจับสัตว์น้ําเฉพาะชนิดเท่านั้น โดยพ้ืนท่ีทําการประมงจะอยู่ตามแนว
ชายฝั่ง ไม่ไกลจากฝั่งมากนักมีลักษณะการทําประมงแบบครัวเรือน บางครอบครัวท้ังสามีและภรรยา จะออกทะเลด้วยกัน บาง
ครอบครัวสามีจะออกทะเลคนเดียวหรือไปกับลูกชาย ส่วนภรรยาจะอยู่ดูแลบ้านและลูกรวมท้ังจะช่วยสามีรวบรวมและ
จําหน่ายสัตว์น้ํา ดังนั้นครอบครัวชาวประมงจึงต้องพ่ึงพิงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก 
ในขณะที่พบว่าระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในปัจจุบันประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิด
จากหลายสาเหตุได้แก่การเพ่ิมข้ึนของประชากร การใช้เคร่ืองมือประมงท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําวัยอ่อนจากการประมงพาณิชย์  
กิจกรรมการขนส่งทางทะเล การท้ิงขยะและปล่อยน้ําเสียลงในพ้ืนท่ีชายฝั่ง ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลในพ้ืนท่ีชุ่มน้ําซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาท่ีเชื่อมโยงในระดับโลก   

การหาทางยับย้ังความสูญเสียและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ทางทะเล รวมท้ังรักษาการสะสมของ blue 
carbon เอาไว้ให้ย่ังยืน จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนตามชายฝั่งทะเลรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากระบบนิเวศน์ในบริเวณดังกล่าวมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนตามชายฝั่งให้ดีข้ึน ในทางตรงข้าม     การสูญเสียการสะสม blue carbon ของระบบนิเวศน์ทางทะเลและ
พ้ืนท่ีชุ่มน้ําบริเวณชายฝั่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความม่ันคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการจัดการระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการสะสมของ
คาร์บอนสูง (C-rich) ได้แก่ ตามชายฝั่งทะเล พ้ืนท่ีป่าชายเลนและแนวหญ้าทะเล โดยจะต้องอนุรักษ์ ลดการสูญเสียและการ
ทําลาย รวมท้ังร่วมกันฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้อย่างย่ังยืน (sustainable use)  

นอกจากนั้นยังมีปัญหาความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ซ่ึงชุมชนชายฝั่งในพ้ืนท่ี
ตําบลเกาะลิบงมีความเสี่ยงจากภัยประจําถ่ินประกอบด้วย คลื่น มรสุม รุนแรงและถ่ีมากขึ้น ไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่นใน
อดีต การกัดเซาะชายฝั่งท่ีรุนแรงมากข้ึน ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพประมงหรือ
กรีดยางพาราได้ ดินโคลนถล่ม และทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บนเกาะไม่สามารถเดินทางติดต่อกับฝั่งได้ โดยในช่วง ๒ ปีท่ีผ่าน
มาเกิดภาวะฝนตกชุกเป็นระยะเวลานาน ทําให้ไม่สามารถกรีดยางพารา และออกทะเลทําการประมง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี ยังไม่รวมถึงภัยท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดได้อีก เช่น สึนามิ  แผ่นดินไหว  

จากการท่ีผู้หญิงในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล ต้องพ่ึงพิงฐานทรัพยากรและความหลากหลายของระบบนิเวศชายฝั่ง ทําให้
กลุ่มผู้หญิงย่ิงเห็นถึงความสําคัญของระบบนิเวศชายฝั่งในบ้านตัวเองมากข้ึน เนื่องจากปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เสื่อมโทรมและการเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพทางเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัจจุบันผู้หญิงในพ้ืนท่ีได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมท้ังการรวมกลุ่มกันเพ่ือหาอาชีพเสริมซ่ึงเป็นอาชีพทางเลือกท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเองมากท่ีสุด 
เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ควบคู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเอง  นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มกันในระดับเครือข่ายในระดับจังหวัด ใน
นาม “เครือข่ายสตรีประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง” และในระดับภาค โดยได้มีการจดทะเบียนในนาม “สมาคมสตรีประมง
พ้ืนบ้านภาคใต้” โดยร่วมกับกลุ่มสตรีประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนท่ีอ่ืน      อีก ประมาณ ๑๒ จังหวัด เพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคล่ือนงานเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาจากการกําหนดนโยบายท่ีจะกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรซ่ึงเป็นท่ีทํา
กินของชาวประมง เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว ท่ีจะช่วยให้เรามีความม่ันคงด้านรายได้ ท่ีม่ันคงและย่ังยืน  

จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ครอบครัวชาวประมงท้ังหญิงและชายเร่ิมมีการปรับตัว เพ่ือความอยู่รอด ท้ังในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน
ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับเครือข่าย เพ่ือร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการดูแลรักษาทะเลตรังได้เป็นอย่างดี 
จนทําให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน        และเรืออวนรุนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําวัยอ่อนลดลง โดยมีการรวมกลุ่ม



 
 

๔๑

เครือข่ายท่ีเรียกว่า “ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาเฝ้าระวังทางทะเล (ฉก.)” ในการเฝ้าระวังรักษาทะเล มีการกําหนด
กติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและทุกภาคส่วนและได้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูน ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
โดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาเฝ้าระวังทางทะเล (ฉก.) ออกตรวจตราเฝ้าระวังการลักลอบใช้เคร่ืองมือประมงท่ี
ทําลายพันธ์ุสัตว์น้ําวัยอ่อน เช่นเรืออวนลาก อวนรุน เบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน การลักลอบตัดไม้ในป่าชายเลน และการ
ทําลายระบบนิเวศหญ้าทะเล  โดยมีการจัดทําแผนการออกตรวจตรา เฝ้าระวัง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งท่ี ๖ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางทะเล (ใบไม้เขียว) 
และกองบังคับการตํารวจภูธรตรังจังหวัดตรัง เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกฎหมายประมง และ พรบ.
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศกระทรวงและสหกรณ์ ประกาศจังหวัด และข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะลิบงว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูน พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีเน้นให้ให้ชุมชนร่วมกันกําหนด กฎ กติกา ควบคุมเคร่ืองมือและ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญในการช่วยดูดซับคาร์บอน 

บทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่ิมชัดเจนข้ึน ซ่ึงในอดีตเรา
สามารถมองเห็นบทบาทหน้าท่ีระหว่างหญิงและชายได้อย่างชัดเจน ผู้หญิงเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยเตรียมการประชุม จัดเตรียม
สถานท่ี จดบันทึกการประชุม และทําอาหารเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเวที
การประชุมต่างๆ มากข้ึน และเม่ือเทียบสัดส่วนระหว่างหญิงชายในการจัดเวทีประชุมแต่ละครั้ง จะพบว่าส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้หญิง นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเร่ิมให้ความสนใจกับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและสิ่งรอบตัวมากข้ึน และเม่ือมองผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็พบว่าผู้หญิงมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเอง
เช่นเดียวกับผู้ชาย ซ่ึงถือเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับจากสังคมว่าผู้หญิงก็มีความสามารถ และเป็นพลังสําคัญในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ท้ังในระดับชุมชนและระดับเครือข่าย นอกจากนั้นการเชื่อมร้อยเครือข่ายยังช่วย
พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในด้านต่างๆ ช่วยให้ผู้หญิง กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากข้ึน  
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๔๒

ช่วงที่ ๔ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการต้ังรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

การเพ่ิมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาชุมชน    แหลม
ตะลุมพุกและชุมชนบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ธีรชัย หายทุกข์๑ องุ่น วงศ์เจริญ๒ และ กนกพร เจริญฤทธิ์ ๓    
 
๑: ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ท่ีปรึกษาด้านเทคนิคพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช 
๒: หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และประธานคณะทํางานโครงการฯ พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓: โครงการเพ่ิมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อวิถีการดํารงชีวิตในอนาคต     
การปรับตัวมีหลายรูปแบบ มีมาตรการท่ีหลากหลาย แต่ยังขาดการบูรณาการการปรับตัวในเชิงระบบ ทําให้รูปแบบการ
ปรับตัวไม่เป็นรูปธรรมและเกิดพลังอํานาจท่ีแท้จริงต่อชุมชน การดําเนินงานของโครงการเพ่ิมศักยภาพการปรับตัวของชุมชน
ชายฝั่งท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการดําเนินงานในเชิงระบบเพ่ือให้มีการปรับตัวท่ีเป็นรูปธรรม                     
เสริมสร้างศักยภาพตามความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน โครงการได้ผสมผสานการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ      
โดยใช้แนวทางของการสร้างความยืนหยัดของชุมชนชายฝั่ง ดําเนินงานภายใต้กระบวนการการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานและการจัดการทรัพยากรด้วยฐานระบบนิเวศ โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย จากดําเนินงาน        
ท่ีผ่านมาชุมชนให้ความสําคัญ ต่ืนตัว ให้ความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของตนเอง  ท้ังในด้านการจัดการเพ่ือลด  
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้  ชุมชนมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งมากข้ึน 
ผลการดําเนินในชุมชนเป้าหมายมีทิศทางการบูรณาการร่วมกันไปในทางท่ีดี มีความเข้าใจในเป้าหมายและกระบวนการทํางาน
พัฒนาของโครงการ นับได้ว่าเป็นศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนในเชิงบวก ดังนั้นความสําเร็จของการดําเนิงานโครงการจึงเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 
ต่อการได้มาซ่ึงชุมชนต้นแบบทางด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างแท้จริง 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลให้เห็นในปรากฏการณ์โลกร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ         
การดํารงชีวิตของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มท่ีเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น อีกท้ังนับวันจะมีผลกระทบท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ                 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ อีกท้ัง
การลดลง                 ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา รวมท้ังพืชและสัตว์ตามธรรมชาติด้วย ยังส่งผลต่อการขาดแคลน
อาหารอย่างรุนแรง ท่ีมักจะเรียกว่าภัยด้านความม่ันคงทางอาหาร ก่อให้เกิดความรุนแรงของปัญหาความยากจนเพิ่มข้ึน ทําให้
เกิดสภาวะความเปราะบางอย่างรุนแรง จึงไม่แปลกนักถ้าหากว่าการแก้ปัญหาความยากจนเป็นองค์รวมจะมีส่วนช่วยให้เกิด
การตั้งรับปรับตัวท่ีดีข้ึนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อีกท้ังยังช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินในกรณีเกิด
เหตุการณ์รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของภูมิอากาศในรูปแบบของภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น พายุใต้ฝุ่น น้ําท่วม 
หรือความแห้งแล้ง  

ชุมชนชายฝั่งเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งท่ีจะได้รับผลกระทบ         
ท่ีรุนแรงหลายด้านจากการเปลี่ยนเปลงภูมิอากาศของโลก เนื่องจากชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนที่เปิดรับต่อปัจจัยเสี่ยงท่ีจะ          
ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียท่ีสูงมากจึงถือว่าเป็นชุมชนท่ีมีความเปราะบางสูง ในทุกชุมชนตามแนวชายฝั่งท่ัวโลก การหนุน
เสริมให้ชุมชนเหล่านี้ได้มีความตระหนัก และเร่ิมมีกระบวนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จะทําให้ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะ
รับมือ   กับการเปลี่ยนแปลงจนพ่ึงพาและฟ้ืนฟูตนเองได้ จะทําให้ช่วยลดความสูญเสียและดํารงชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีชายฝั่งได้อย่าง
ย่ังยืน 



 
 

๔๓

แนวทางและกระบวนการปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง ท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( INCA)                        

ได้ให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลและความจําเป็นของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change 
Adaptation: CCA) ด้วยกรอบคิดเร่ืองความยืนหยัดของชุมชนชายฝั่ง (Coastal Community Resilience Concept)              
ผ่านกระบวนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Reduction: CBDRR)       
ดังภาพท่ี ๑  ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในโครงการอย่างย่ังยืนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนชายฝั่งท่ีมีความเสี่ยงและความเปราะบาง
อย่างมากเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย ประกอบด้วย  ๓ หมู่บ้านของ ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง ได้แก่ บ้านแหลม บ้านคลอง
ยายตุ้น บ้านปลายทราย และหมู่บ้านในถุ้ง ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา กระบวนการปรับตัวท่ีดีท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้       จากประสบการณ์ พร้อมกับการปรับใช้และผสมกลมกลืนวิถีชีวิต จะทําให้ชุมชนชายฝั่งประสบความสําเร็จในการ
ปรับตัว       และความยืนหยัดของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังการปรับตัวของชุมชนมี
รูปแบบท่ีเป็นกระบวนการท่ีสนับสนุนให้ชุมชนได้เกิดเรียนรู้ โดยการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้เกิดการ
ผสมผสานวิถีชุมชนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประสบการณ์จากอดีต เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน ใน
การคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือการเตรียมชุมชนให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ โดย
กระบวนการดังกล่าวให้ความสําคัญต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางและหลักการในการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในมิติของการปรับตัวสามารถท่ีอธิบายและเชื่อมโยงให้เห็นดังแผนภูมิท่ีนําเสนอโดย ธีรชัยและสุจินต์ (๒๕๕๕)            
ดังภาพท่ี ๒ ท่ีแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการปรับตัวของชุมชนท่ีจําเป็นต้องมุ่งธํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมการดํารงชีวิต ความ
ม่ันคงทางด้านอาหาร เป็นกระบวนการปรับตัวท่ีให้ความสําคัญต่อองค์ความรู้ด้ังเดิมท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีชุมชนนั้นมี
การประยุกต์ใช้ในระบบการดํารงชีวิตมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมักจะนํามาใช้อธิบายถึงเทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในเชิงวิทยาศาสตร์ จึงเกิดการผสมกลมกลืน ในระบบ
การพัฒนาท่ีจะทําให้ชุมชนสามารถปรับใช้สิ่งใหม่เข้ามาในระบบการดํารงชีวิตได้ดีข้ึนและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง การ
ปรับตัวใดๆ ท่ีนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบและกระทบต่อวัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง        ในท้ายท่ีสุด การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะส่งผลกระทบต่อระบบและ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตน้อยลง   

 
 
 
 
 
 

ภ า พ ที่  1  แ ส ด ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
กระบวนการของโครงการ INCA ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการพัฒนา
ชุมชนชายฝงที่ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ  (CCA) ภายใตหลักคิดของ
ชุ ม ช น ช า ย ฝ ง ที่ มี ค ว า ม ยื น ห ยั ด   
(CCR Concept) ตอการเปล่ียนแปลง 
และดําเนินการภายใตกระบวนการลด
ความเส่ียงภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน 

CCA 

หลักคิด CCR 

กระบวนการ CBDRR 



 
 

๔๔

 
 

ภาพที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ต่อกระบวนการปรับตัว 
                             (ธีรชัย และ สุจินต์, ๒๕๕๕) 
กรณีศึกษาโครงการเพ่ิมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝ่ังท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งท่ีเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (INCA) ได้ดําเนินงาน
ร่วมกับชุมชนชายฝั่งเป้าหมายโดยใช้หลักการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ     
ของชุมชน ภายใต้กรอบคิดของชุมชนชายฝั่งท่ียืนหยัด และนําใช้กระบวนการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยใช้ชุมชน       
เป็นฐาน โดยมุ่งเน้นการหนุนเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนชายฝั่งต่อการจัดการความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ัง      
การพัฒนามาตรฐานในการดํารงชีวิตในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านความม่ันคงทางด้านอาหารและรายได้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
การใช้ท่ีดินและมีโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยท่ีมีความแข็งแรงและปลอดภัย  

 
 
ภาพที่ ๓  ศักยภาพของชุมชน บ้านแหลมตะลุมพุก                 ภาพที่ ๔  ศักยภาพของชุมชน บ้านในถุ้ง 

 
 จากภาพท่ี ๓ และ ๔ เป็นผลท่ีได้จากการประเมินระดับความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนชายฝั่งท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สะท้อนให้เห็นภาพของชุมชนท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านความสามารถในการจัดการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ เนื่องจากชุมชนในตําบลแหลมตะลุมพุกได้ผ่านกระบวนการเตรียมพร้อมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติมาก่อนจาก
โครงการพัฒนาท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีในอดีตท่ีผ่านมา เป็นการสะท้อนในเชิงบวกต่อความสามารถในการลดความเสี่ยงจาก      
ภัยพิบัติได้ดีกว่าชุมชนบ้านในถุ้งท่ียังไม่เคยดําเนินกิจกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอย่างชัดเจน แต่สิ่งท่ีชุมชนท้ังสอง           
มีความสามารถคล้ายคลึงกันคือด้านการปกครอง (การบริหารจัดการ) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม        
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความยืนหยัดท่ีค่อนข้างสูง (สูงกว่า ๓) ด้วยปัจจัยสําคัญคือ การดํารงชีพของท้ังสองชุมชนข้ึนอยู่กับ       
ทรัพยากรชายฝ่ังท่ีสูงย่ิง พบได้อย่างชัดเจนว่ามีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนอย่างเข้มแข็ง ในการปกป้อง 
คุ้มครอง เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนคือ ความสามารถในการจัดการการใช้



 
 

๔๕

ท่ีดินและการมีโครงสร้างอาคารที่มีความปลอดภัยหรือต้านทานต่อภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ยังต้ังอยู่ในจุดท่ีมีความปลอดภัยตํ่ามาก          
จึงนับว่าชุมชนท้ังสองมีความเปราะบางท่ีสูงย่ิงในเรื่องของการใช้ท่ีดินและการมีอาคารบ้านเรือนท่ีไม่ปลอดภัย การหนุนเสริม
เพ่ือสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชนบ้านในถุ้งนอกจากจะต้องเน้นการเพิ่มศักยภาพในด้านการลดความเสี่ยงจาก   
ภัยพิบัติ ซ่ึงจะต้องดําเนินการไปพร้อมกับการเพิ่มความตระหนักในเร่ืองความจําเป็นของการมีอาคาร หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน      
ท่ีม่ันคงปลอดภัย อยู่ในจุดท่ีไม่มีความเส่ียงต่อภัยต่างๆ หรือมีความเสี่ยงลดลง โดยโครงการได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างสมดุล
และความสามารถของชุมชนท่ียืนหยัดต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 
การพัฒนาความสามารถของชุมชนเป็นฐานด้านระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศมีความสําคัญต่อชุมชนในระยะยาว โครงการฯ ได้ร่วมกับชุมชนดําเนินกิจกรรมการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ชายฝั่งด้วยการต้นจากและปล่อยพันธ์ุปูดํา และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต เป็นกิจกรรมท่ีเป็นมาตรการในการลด
ความเปราะบางหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะความม่ันคงด้านอาหารท้ังทางตรงทางอ้อม อีกท้ังระบบนิเวศมีบทบาทสําคัญต่อ        
การบริการด้านอาหาร ยาหรือสมุนไพร หรือพลังงาน หรือท่ีอยู่อาศัยของสรรพสิ่งมีชีวิต และแหล่งรายได้ท่ีสําคัญในอนาคต 
นอกจากบทบาทสําคัญต่อการช่วยในการรักษาสมดุลของอุณหภูมิของบรรยากาศ ดูดซับและลดการปลดปล่อยคาร์บอนและ
ก๊าซเรือนกระจกท้ังหลายสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยในการกรองน้ําให้มีคุณภาพดีข้ึน  ระบบนิเวศแห่งนี้ยังเป็นส่วนสําคัญทําให้เกิด
กระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหารตามธรรมชาติ สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของชุมชนชายฝั่ง ส่งผลต่อการอนุรักษ์วัฒธรรมของการดํารงชีพท่ีย่ังยืนในอนาคต   
 
บทสรุป 
 การปรับตัวของชุมชนในอนาคตจะต้องทันต่อสถานการณ์ และต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน สําหรับการ
กําหนดมาตการต่าง ๆ จะต้องบูรณาการในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและมาตรการในระยะยาว ชุมชนต้องมีการพัฒนา    
การเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้สามารถผสมผสานกับวิถีชีวิต รวมทั้งการกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีบูรณาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถ่ิน ด้วยสถานการณ์เชิงนโยบายของภาครัฐยังมีข้อจํากัดในด้านกลไกการ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ ในกระบวนการปรับตัวของชุมชนเป็นฐานในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (CBDRR)  ภายใต้กรอบ
หลักการของชุมชนยืนหยัด (CCR Concept) ท่ีมีมิติของการพัฒนาอย่างครอบคลุมแนวทางการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีชายฝั่ง        
อย่างย่ังยืน การบูรณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCA) เข้าไปในหลักการและดําเนินการภายใต้
กระบวนการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจะช่วยให้มีการกระจายอํานาจในการจัดการท่ีดี สร้างการมีส่วนร่วม    
ในการกําหนดมาตรการในการเตรียมพร้อม ป้องกัน บรรเทาและการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการ
ปรับตัวก่อให้เกิดดํารงอยู่ของวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอย่างมีวิวัฒนาการท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธีรชัย หายทุกข์ และสุจินต์ สิมารักษ์ ๒๕๕๕. ความยืนหยัดและการเลี้ยงสัตว์โดยชุมชนเป็นฐาน. ประชุมวิชาการเกษตร
แห่งชาติ  ๕-๗ กันยาน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ช่วงที่ ๔ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการต้ังรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

ชุมชนชายฝ่ัง ประสบการณ์ บทเรียน สู่การเรียนรู้ ต้ังรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ประสาร สถานสถิตย์ 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ
ไทย     มูลนิธิรักษ์ไทย    
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลก
ร้อน ส่งผลให้การทํางานพัฒนาต่างๆที่มุ่งแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมมี
อุปสรรคเพิ่มข้ึน ปรากฏการณ์ต่างๆ อาทิ อุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละปี ฝนตกผิดฤดูกาลมากข้ึน 
อุทกภัย พายุและความแห้งแล้งท่ีรุนแรงข้ึนและถ่ีข้ึน 
ต่างส่งผลเสียหายอย่างมากต่อความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของคนยากจน หลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึ
นามิเม่ือปี ๒๕๔๗ ชุมชนชายฝั่งท่ีได้รับผลกระทบได้มี
โอกาสรับรู้ถึงผลกระทบ เรียนรู้กระบวนการฟื้นฟู ความ
ตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีจะช่วยลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนให้บรรเทาเบาบางลง รวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และในปัจจุบันการแปรปรวนของ
ภูมิอากาศยังมาเป็นปัจจัยเร่งให้ผลกระทบจากการเกิดข้ึนของภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากข้ึน กรอปกับแผนพัฒนาขนาด
ใหญ่ของรัฐในพ้ืนท่ีชายฝั่งท้ังระบบขนส่ง อุตสาหกรรมหนัก และพลังงาน ท่ีไม่ได้คํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ี และระบบนิเวศน์ 
ท้ังหมดนี้เป็นความจําเป็นท่ีชุมชนจะต้องหาวิธีการต้ังรับ และปรับตัวเพ่ือท่ีจะอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าวได้อนาคต 
 
ชุมชนชายฝ่ัง: โอกาสและผลกระทบจากการภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
จากสภาพทางกายภาพท่ีต้ังของชุมชนชายฝั่ง ทําให้ความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะเผชิญกับภัยธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศมากกว่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท้ังภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน เช่น สึนามิ พายุรุนแรง แผนดิน
ไหว ฯลฯ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวเช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การตกตะกอน การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล การ
เสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีชายฝั่ง เป็นต้น  การตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย การงานอาชีพ การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพด้านภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมท้ังสภาพแวดล้อม ถือเป็นความเปราะบาง ความอ่อนไหวของพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ เม่ือรวมเข้ากับผลกระทบในเชิงลบ ท้ังโดยตรงและทางอ้อม 
จากโครงการพัฒนาในระดับท้องถ่ิน และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขาดธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ความร่วมมือและ
การบูรณาการการวางแผนและการดําเนินการระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะแยกส่วนในการกําหนด
แผนพัฒนาท่ีไม่เชื่อมโยงกับสภาพพื้นท่ีและระบบนิเวศน์ ทําให้ชุมชนในพ้ืนท่ีชายฝั่งมีโอกาศท่ีจะได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ิมมากข้ึน 
 
ประสบการณ์และบทเรียน  
จากประสบการณ์ การฟ้ืนฟู ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังการเผชิญกับธรณีพิบัติภัยสึนามิ โดยเร่ิม
ต้ังแต่การฟ้ืนฟูอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ท่ีนําไปสู่การสร้างความม่ันคงในอาชีพ การให้มีแหล่งอาหารใกล้ชุมชน การส่งเสริม
สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในร่วมกันในชุมชน การสร้างกฎกติกาของชุมชน    การลดความเสี่ยงภัย
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ฯโดยการฟ้ืนฟูปราการธรรมชาติ การวางแผนรับมือภัยพิบัติ นําไปสู่การพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้เร่ืองการจัดการภัย
โดยชุมชน  
 
กรณีตัวอย่างชุมชนบ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ การรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ “ชุมชนคนรักษ์บ้าน ป่า เล” ถือ
เป็นชุมชนท่ีนําประสบการณ์และบทเรียนสู่การเรียนรู้เร่ืองการจัดการภัยในชุมชน ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยบัติ โดยมีกลไล ๓ ส่วนท่ีสําคัญ คือกลุ่มสถาบันการเงินขนาดเล็กของชุมชนท่ี
พัฒนาการมาจากกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพผู้ประสบภัยสึนามิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน และกลุ่มเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดย
ชุมชน ท่ีเร่ิมต้นจาการฟ้ืนฟู การทดแทนแหล่งอาหารของชุมชนให้กลับคืนมา การอนุรักษ์ปูไข่นอกกระดอง การทําบ้านปลา

ด้วยปะการังเทียม การดูแล อนุรักษ์ การบํารุงรักษา เฝ้าระวังพ้ืนท่ีป่าชายเลน ปราการป้องกันภัยธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ํา การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ท่ีนําไปสู่การสร้างอาชีพและการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการ และสุดท้ายนําไปสู่การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และนําเสนอแผนเข้าสู่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีจุดแข็งท่ีสามารถผลักดันแกนนําให้มีท่ีนั่งใน อบต. และสร้าง
แนวร่วมขยายผลสร้างเครือข่ายในระดับตําบลต่อไป 
 
 
 
สู่การพัฒนากระบวนการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยของชุมชน  
จากประสบการณ์และบทเรียนดังกล่าวนําไปสู่การสร้างกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติภายใต้
กรอบคิดเรื่องการจัดการภัย ท่ีมีองค์ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดสร้างแผนของชุมชน ๔ ประเด็นหลัก คือ  
๑) ภัยอันตรายท่ีชุมชนเคยประสบมาในอดีต ปัจจุบันและมองไปสู่อนาคตจากประสบการณ์ของชุมชนการคาดการณ์จากการ
พยากรณ์   
๒) ความเสี่ยงหรือความถี่ในการท่ีภัยท่ีจะเกิดข้ึน  
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๓)ความเปราะบางของ ความอ่อนไหวของสภาพพ้ืนท่ี วิถีชีวิต และโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากภัย และ 
๔) ศักยภาพของชุมชนในการท่ีจะรับมือกับภัย ท้ังในส่วนของบุคคลากร แผนงาน ทรัพยากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน  นําไปสู่
กระบวนการสร้างแผนท่ีสําคัญ ๒ ส่วนได้แก่  
๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยการบูรณาการความร่วมมือ เพ่ิมความ
เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือท่ีชุมชนจะมีความพร้อมเพิ่มมากข้ึนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนในด้านไหน
ของวิถีชีวิตชุมชน   
๒) การลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และความเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพ่ือพัฒนาทางเลือกให้กับชุมชนในทุกภาคส่วน ทุก
ระดับ ในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมชนต้ังรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ว่าจะเกิดความแปรปรวนโดยธรรมชาติ หรือ เป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ ล้วนเป็นปัจจัย
เสริมให้เกิดแนวโน้มความรุ่นแรงข้ึนของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนชายฝัง่ จึงมีความจําเป็นต้องมี
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศข้ึนเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและ
ความสามารถในการกําหนดแนวทางดําเนินชีวิต และเป็นปัจจัยในการกําหนดแผนพัฒนาของท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนท่ี และระบบนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้เสนอแนวทางการเสริมสร้างชุมชนชายฝ่ังเข้มแข็ง มีวิถีชีวิตม่ันคง อยู่อย่างปลอดภัย  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนชายฝั่งได้มีวิถีชีวิตท่ีม่ันคง อยู่อย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การท่ี
ชุมชนต้องต้ังรับปรับตัวต่อการปเลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และทิศทางการพัฒนาท่ีขาดธรรมาภิบาล  

 มีการส่งเสริมยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชายฝั่งให้มีวิถีชีวิตและอาชีพท่ีมีความม่ันคง
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสมบูรณ์ท่ีเอ้ือต่อการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

 ส่งเสริมชุมชนท้องถ่ินลดความเสี่ยงจากภัยและภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีมีต่อครอบครัวและตัวบุคคลใน
กลุ่มท่ีเสี่ยงภัย 
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 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสงัคมและหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เพ่ือการสนับสนุนต่อชุมชน 
ครัวเรือนและประชาชนชายฝั่ง ในการเตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวได้ดีข้ึน 

 ผลักดันทางด้านนโยบายและรณรงค์ทางสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความเปราะบาง ความเสี่ยงภัยต่างๆ 
รวมถึง ธรรมภิบาลในการบริหารนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้อง การมีส่วนในการกําหนดนโยบาย และ การจัดหาและ
สนับสนุนให้มีบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

อย่างไรก็ตามการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนเป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีจะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการต่างๆเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
ข้อเสนอของชุมชนท่ีต้องการให้รัฐและท้องถ่ินร่วมมือและสนับสนุน  การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเต่ือนภัยภาคประชาชน 
การสร้างศูนย์เรียนรู้สภาพภูมิอากาศชุมชน หรือการส่งเสริมให้เกิดกองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยโดยชุมชนเป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดวิถีชีวิตท่ีม่ันคงปลอดภัย สามารถกําหนดอนาคตชุมชนตนเอง และมุ่งสู่วิถีการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

 
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนชายฝ่ังทะเลเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Building coastal resilience to reduce climate change impact (BCRCC) 
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โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ
ไทย 
 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน  4 จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และ ตรัง 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  กุมภาพันธ์ 2554 ถึง มกราคม 2557 
 
องค์กรดําเนินงานในพ้ืนท่ี  มูลนิธิรักษ์ไทย (สมาชิกองค์การแคร์ ) 
 
องค์กรสนับสนุนการดําเนินงาน  องค์การแคร์ เยอรมัน 
 
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ  คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมถึงด้านพลังงาน 
 

ความเป็นมาของโครงการ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ส่งผลให้การทํางานพัฒนาต่างๆที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน
และการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมมีอุปสรรคเพิ่มข้ึน ปรากฏการณ์ต่างๆ อาทิ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละปี ฝนตก
ผิดฤดูกาลมากข้ึน อุทกภัย พายุและความแห้งแล้งท่ีรุนแรงข้ึนและถ่ีข้ึน ต่างส่งผลเสียหายอย่างมากต่อความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของคนยากจน 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ
ไทยได้พัฒนาต่อยอดจากการดาํเนินงานมูลนิธิรักษ์ไทยและองค์การแคร์ ในการฟ้ืนฟูสู่การพัฒนาของชุมชนชายฝั่งท่ีประสบ
ธรณีพิบัติภัยสึนามิชายฝั่งอันดามัน ต้ังแต่ปลายปี 2001 จนถึง 2008  และผนวกกับสถานการณ์ปัญหาในพ้ืนท่ี ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ  มูลนิธิรักษ์ไทยและองค์การแคร์ จึง
ได้มีการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความจําเป็นสําคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา รวมท้ังช่องว่างซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
มาตรการปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสนอต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมถึงด้านพลังงาน(EC- ENRTP) 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 
วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการนี้คือ: ประชากรท่ีอาศัยตามแนวชายฝั่งทะเลในประเทศไทย มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนสามารถ
รับมือกับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมีผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 2 ประการคือ  
 หน่วยงานท้องถ่ินและองค์กรในภาคประชาสังคมบูรณาการเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้

ในยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนา การรักษาสภาพแวดล้อม และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับ
ท้องถ่ิน 

 หน่วยงานท้องถ่ินและองค์กรในภาคประชาสังคมร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมและดําเนินกิจกรรมด้านการปรับตัวท่ีมี
พ้ืนฐานจากชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติบริเวณชายฝั่ง 

 
กิจกรรมโดยสรุป 
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 มีการประเมินความล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกันออกไปใน 16 ตําบลชายฝั่งทะเลใน
ประเทศไทย 

 มีการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  เพ่ือบูรณาการกิจกรรมด้านปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานในการพัฒนา การรักษาสภาพแวดล้อม และการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระวดับท้องถ่ิน และในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล 

 มีการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพ่ือพัฒนาและดําเนินการกิจกรรมปรับตัวท่ีมีพ้ืนฐาน
จากชุมชนอย่างย่ังยืน ใน 4 จังหวัดในประเทศไทย  

 มีการจัดต้ังเครือข่ายระดับภูมิภาคของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเซีย 

 
กลยุทธ์หลักในกระบวนการส่งเสริมการปรับตัว เพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
 การส่งเสริมยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยผสมผสานกับการหา

รายได้ท่ีหลากหลายมากขึ้น และการสร้างศักยภาพในการวางแผน และการปรับปรุงเร่ืองการจัดการความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือลดผลกระทบจากภัยอันตราย โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีมีต่อครอบครัวและ

ตัวบุคคลในกลุ่มท่ีเสี่ยงภัย 
 พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสงัคมในพ้ืนท่ีและหน่วยงานภาครัฐเพ่ือท่ีจะได้สามารถให้การสนับสนุนได้ดีข้ึนต่อ

ชุมชน ครัวเรือนและประชาชนในความพยายามปรับตัวของพวกเขา  
 ผลักดันทางด้านนโยบายและรณรงค์ทางสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของความเสี่ยงภัย เช่นการบริหารงานไม่

โปร่งใส การขาดการควบคุมทรัพยากร หรือไม่มีบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 
 

ติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิรักษ์ไทย สํานักงานกระบี ่
55/16 หมู่บ้านพูลศิริคาซ่าซิต้ี ต.ปากน้ํา   อ.
เมือง จ.กระบี่ 81000  
โทรศัพท์ 075 620103 

มูลนิธิรักษ์ไทย สํานักงานชุมพร 
187/60 หมู่ 11 หมู่บ้านในฝัน ต.วังไฝ่      อ.
เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท์ 

มูลนิธิรักษ์ไทย สํานักงานกรุงเทพ 
185 ซอยประดิพัทธ์6 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์ 02 2656888 
www.raksthai.org 
 

สนับสนุนงบประมาณโดย 
คณะกรรมาธิการยุโรป  
โปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมถึงด้าน
พลังงาน 
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การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม กรณี อ่าวบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(Ban Don Bay Coastal and Mangrove Co-Management) 
โดย นายประทีป มีคติธรรม 

 
จากการดําเนินงานในพ้ืนท่ีโครงการจัดการสภาวะแวดล้อมอย่างบูรณาการเพ่ือความย่ังยืนของวิถีชีวิตชุมชนในอ่าว

บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยองค์การพ้ืนท่ีชุ่มน้ํานานาชาติ-ประจําประเทศไทย เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอนและ
องค์กรภาคี ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต (Mangrove for The Future) พบว่า ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสลับซับซ้อนท้ังในเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ชาวประมงพ้ืนบ้านของอ่าวบ้านดอนในพ้ืนท่ีด้วยกันเอง ยังมี
ความขัดแย้งจากการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีแตกต่างกัน  เช่น ในกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีใช้อวน (Net) จับปูทะเลกับกลุ่ม
ชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีใช้ลอบพับ (Trap) จับปูทะเล  หรือกรณีของการทําอาชีพเลี้ยงหอยแครง (Cockle Farm) กับกลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน (Folk Fishery) ท่ัวไป เป็นต้น 

 

1.) ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
ก. การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 

ปัจจุบันตลอดแนวชายฝั่ง 140 กิโลเมตรของอ่าวบ้านดอนต้ังแต่อําเภอท่าชนะถึงอําเภอดอนสักมีพ้ืนท่ีป่าชายเลน
ท้ังสิ้น 73,768.75 ไร่ ในจํานวนนี้ได้รับการคุ้มครองโดยมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 (National Forest Act 1964) เพียง 25,830.58 ไร่ ท่ีเหลืออีกจํานวน 47,938.17 ไร่ มิได้ประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด ปัจจุบันป่าคงมีสภาพเป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 

ตารางท่ี....แสดงพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลําดับ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี....(พ.ศ
.......) 

เ นื้ อ ท่ี 
(ไร่) 

ท้องท่ี เนื้อท่ีป่าชายเลน 
(ไร่) 

1 ป่าคลองท่าเนียนและป่าชายเลนคลอง
พุมเรียง 

516 (พ.ศ.2519) 5,884 ไชยา 4,968-3-0 

2 ป่าเลนน้ําเค็มท่าฉาง 98 (พ.ศ.2508) 8,343 ท่าฉาง 6,555-3-83 

3 ป่าเลนดอนสัก 13 (พ.ศ.2507) 19,443 ด อ น
สัก 

14,302-0-00 

รวมเนื้อท่ี 33,670  25,830-1-83 

ท้ังนี้เม่ือ 2547 ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและการทํา Ground Check ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลนท่ี 13 ท่าฉางและสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 14 ดอนสัก พบว่าอ่าวบ้านดอนมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนคงเหลือท้ังสิ้น 
35,900 ไร่  ท้ังนี้ในปี 2552 ผลจากการประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าอ่าวบ้านดอนมีป่าชายเลนประมาณ 30,000 ไร่  
โดยพบว่ามีนากุ้งท่ีฟ้ืนสภาพเป็นป่าชายเลนเกิดข้ึนหลายแห่ง  นอกจากนั้นจากการพูดคุยกับชาวบ้านบริเวณปากแม่น้ําตาปี
พบว่า  มีพ้ืนท่ีท่ีเคยทํานาข้าวมาแต่อดีต แต่เม่ือมีการก่อสร้างเข่ือนเชี่ยวหลาน (เข่ือนวชิรประภา) กักเก็บน้ําทําให้ปริมาณนํ้า
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จืดท่ีลงมาสู่ป่าแม่น้ําตาปีลดน้อยลง  จนกระทั่งต้องเลิกทํานาข้าวไป นอกจากนั้นน้ําเค็มยังหนุนสูงเข้าสู่นาข้าวและเกิดการ
เปลี่ยนสภาพเป็นป่าชายเลน โดยเฉพาะต้นลําพูซ่ึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีมีความเค็มไม่สูงมากนัก  โดยพื้นท่ี
ดังกล่าวแม้จะสภาพเป็นป่าแต่เจ้าของท่ีดินก็ยังถือสิทธิครอบครอง ท้ังท่ีมีเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดินและไม่มีเอกสารสิทธิ
ครอบครองท่ีดิน 

 

สภาพปัญหา 

1.) กฎหมายและข้อบังคับในการคุ้มครองพ้ืนท่ี  :  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอท่าชนะซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณคลอง
คันธุลีมีเนื้อท่ีเหลืออยู่ประมาณ 60 ไร่ พ้ืนท่ีป่าชายเลนของอําเภอพุนพิน อําเภอเมือง และอําเภอกาญจนดิษฐ์ซ่ึงอยู่
นอกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2530 เป็นหลัก ซ่ึงมีความเข้มข้นของบทลงโทษน้อยกว่าพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507  

2.) แนวเขตระหว่างพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีคุ้มครองโดยกฎหมายกับพ้ืนท่ีครอบครองของประชาชนไม่ชัดเจน : ทําให้ป่า
ชายเลนในหลายพ้ืนท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการบุกรุกทําลายป่าชายเลนเพ่ือจับจองท่ีดิน นอกจากนั้นในบางพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ครอบครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  แต่เม่ือมีการไถทําลายเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนโดยเจ้าของพ้ืนท่ีก็
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างเจ้าของท่ีดินและชุมชนเนื่องจากความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังกระทบต่อ
ความเชื่อม่ันของหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลพ้ืนท่ีด้วย ดังนั้นหากสามารถร่วมกับชุมชนกําหนดแนวเขตท่ีชัดเจน
ระหว่างป่าชายเลนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายกับท่ีดินของชุมชน ประชาชนท่ีครอบครองท่ีดินท้ังท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะทําให้การดูแลป่าชายเลนมีความชัดเจนย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันชุมชนก็มี
ความม่ันคงในการต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ 
 

3.) ชุมชนซ่ึงต้ังบ้านเรือนอยู่ในเขตป่าชายเลนขาดความม่ันคงในการต้ังถ่ินฐาน  : มีชุมชนอย่างน้อย 20 ครอบครัว 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนดอนสัก โดย
ชุมชนดังกล่าวต้ังถ่ินฐานบ้านเรือนมาต้ังแต่อดีตสมัยท่ีมีการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง แต่เม่ือการเลี้ยงกุ้งไม่ประสบ
ความสําเร็จก็ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถอพยพย้ายออกจากพ้ืนท่ีได้เนื่องจากไม่มีท่ีต้ังถ่ินฐานในท่ีอ่ืน  
โดยปรับตัวในด้านการประกอบอาชีพมาเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ เลี้ยงหอยแครง ควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูป่าชายเลนฯลฯ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานภาพทางกฎหมายของที่ดินเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทําให้ชุมชนถูกตัดสิทธิการได้รับ
ความช่วยเหลือจากราชการ เช่น เม่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม จะไม่ได้รับการชดเชยจาก
ราชการ โดยกรมประมงอ้างว่าผู้ทําการเพาะเลี้ยงในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งเสียก่อน 

4.) ไม่มีการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการและดูแลป่าชายเลน : ปัจจุบันมีชุมชนหลายแห่งในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอน
เช่น ตําบลเขา ตําบลลีเล็ด  ตําบลตะเคียนทอง  ตําบลดอนสัก ฯลฯ มีบทบาทจัดการ ดูแล รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าชายเลนในพ้ืนท่ีชุมชน นอกจากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนยัง
ได้มีการรวมตัวกันเป็น “เครือข่าย”  อย่างไรก็ตามสิทธิชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินกลับไม่ได้รับการ
รับรองในทางกฎหมาย  ดังนั้นจึงพบว่าในหลายคนชุมชนจึงเกรงว่าเม่ือฟ้ืนฟูป่าชายเลน ทรัพยากรธรรมชาติจนอุดม
สมบูรณ์ รัฐก็จะประกาศพ้ืนท่ีเหล่านั้นเป็นเขตอนุรักษ์ไป  ในช่วงท่ีผ่านมาภาคประชาชนได้พยายามผลักดันกฎหมาย 
เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ......ซ่ึงจนกระท่ังถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถใช้บังคับ  ในขณะท่ี (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง พ.ศ....  ซ่ึงให้การรับรองสิทธิชุมชนชายฝั่งในการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนของตน ก็ถูกคณะกรรมการกฤษฎีกาตัดเนื้อหาในส่วนของสิทธิชุมชนออกไป 

5.) การใช้เรืออวนรุน อวนลากและเรือคราดหอยในบริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลนเกิดใหม่ : ปัจจุบันในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอน
ในเขตอําเภอท่าฉาง อําเภอพุนพินและอําเภอเมืองมีกล้าไม้ชายเลนขนาดเล็กซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจํานวนมาก  
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อย่างไรก็ตามกล้าไม้ขนาดเล็กเหล่านี้มักถูกทําลายด้วยเคร่ืองมือประมงประเภทเรืออวนรุน เรืออวนลากและเรือ
คราดหอย  ซ่ึงเคร่ืองมือประมงเหล่านี้เป็นเคร่ืองมือทําการประมงท่ีผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 
 

6.) การกัดเซาะชายฝ่ัง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชายฝั่งท่ีมีการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี เพียงบริเวณ
เดียวคือ ชายฝั่งบ้านพอด-บ้านปากคลองคราม ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซ่ึงในปัจจุบันยังมีการกัดเซาะท่ี
รุนแรงอยู่  โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทําลายป่าชายเลนเป็นพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง รวมถึงได้รับอิทธิพล
จากพายุเม่ือปลายปี พ.ศ. 2549 ทําให้คลื่นลมแรงพัดปะทะขายฝั่งโดยตรง จึงทําให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง 
สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติและบ้านเรือนของชุมชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งหลายครัวเรือน นอกจากน้ัน
แนวป่าชายเลนท่ีมีอยู่เป็นแนวแคบๆ ก็ถูกกระแสน้ํากัดเซาะทําลายไปอย่างต่อเนื่อง 
 

อย่างไรก็ตามจุดเด่นของการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนคือความร่วมมือระหว่างส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 4 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 13 และ 14 กับชุมชนต่างๆ ทําให้การบุกรุกทําลายป่าชายเลน
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ไม่รุนแรงมากนัก 

 

ข. การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ัง 

1.) เครื่องมือประมงท่ีแตกต่างกัน 

พ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยใช้รูปแบบวิธีการท่ีแตกต่างกันไป เช่น 
กลุ่มประมงพื้นบ้านก็จะไม่พอกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเนื่องจากเม่ือทําคอกหอยแล้วทําให้สิทธิในการใช้ประโยชน์เป็นของปัจเจก 
ชาวประมงท่ัวไปไม่สามารถเข้าไปจับปลา วางอวนได้ตามปกติ หรือในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านด้วยกันเองการใช้เคร่ืองมือประมงท่ี
แตกต่างกันเช่น อวนปูกับลอบพับดักป ูหรืออวนลอยกับกลุ่มเรืออวนลาก อวนรุนก็มีความขัดแย้งกัน 

 

ตารางท่ี....แสดงกลุ่มอาชีพท่ีมีการใช้ทรัพยากรชายฝ่ังในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 

กลุ่ม รูปแบบการทําประมง ผลกระทบ 

ประมงพ้ืนบ้าน 1.) กลุ่มอวนปลา อวนปู ลอบปลา กรุ๊งกร้ิง - 

2.) กลุ่มช้อนปีก, กรํ่า เคร่ืองมือประมงแบบประจําทีในบางคร้ัง
เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ 

2.) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง การสะสมของอาหารปลาใต้กระชังอาจ
ก่อให้เกิดน้ําเน่าเสียได้ 

3.) กลุ่มหาหอย งมกุ้ง - 

4.) กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ใบจาก - 

5.) กลุ่มอวนลาก อวนรุน (ขนาดเล็ก) ทําลายหน้า ดินของท้องทะเล/ส่ งผล
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กลุ่ม รูปแบบการทําประมง ผลกระทบ 

กระทบระบบนิเวศ/ทําลายแหล่งหญ้า
ทะเล 

6.) เรือปลาท่องเที่ยว ทําลายหน้า ดินของท้องทะเล/ส่ งผล
กระทบระบบนิเวศ/ทําลายแหล่งหญ้า
ทะเล 

7.) กลุ่มอวนรัง พะยูนมักเข้าไปติด 

8.) กลุ่มลอบพับ เนื่องจากลอบพับในปัจจุบันมีตาอวนขนาด
เล็กมาก ทําให้ลูกปูขนาดเล็กถูกจับไป
ขาย/ตัดวงจรชีวิตของปูทะเล 

9.) กลุ่มท่ีใช้สารพิษเบื่อปลา เบื่อกุ้ง ทําลายสัตว์น้ําทุกชนิด/ระบบนิเวศได้รับ
ผลกระทบรุนแรง 

10.) กลุ่มเลี้ยงกุ้ง การ ฉีด ข้ี เลนจากบ่อกุ้ งลง สู่แหล่ งน้ํ า
ธรรมชาติ 

ป ร ะ ม ง พ า ณิ ช ย์ /
ธุรกิจขนาดใหญ่ 

11.) กลุ่มอวนลาก อวนรุน (ขนาดใหญ่) ทําลายหน้า ดินของท้องทะเล/ส่ งผล
กระทบระบบนิเวศ/ทําลายแหล่งหญ้า
ทะเล 

12.) กลุ่มเลี้ยงหอย (หอยแครง หอยนางรม) กลุ่มประมงพื้นบ้านมีพ้ืนท่ีทําประมงลด
น้อยลง 

13.) กลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเล การ ฉีด ข้ี เลนจากบ่อกุ้ งลง สู่แหล่ งน้ํ า
ธรรมชาติ 

 

 2.) กรณีการขยายตัวและแย่งชิงพ้ืนท่ีทําประมงของฟาร์มหอย 

กรณีของการขยายตัวคอกหอยแครง ซ่ึงปัจจุบันมีพ้ืนท่ีราว 80,000 กว่าไร่ โดยในจํานวนนี้มีพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมายประมาณ 30,000 ไร่ ในขณะท่ีเหลืออีกประมาณ 50,000 ไร่ เป็นคอกหอยผิดกฎหมาย และบางส่วนอยู่ในการถือ
ครองของนายทุน ปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในช่วงปี 2545 -2550 ซ่ึงต้องการท่ี
ส่งเสริมและขยายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ  โดยหลักการสําคัญคือการออกใบอนุญาตเพาะเลี้ยงให้กับผู้ท่ีต้องการ
เพาะเล้ียงและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการค้ําประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ทําให้เกิดการจับจองพ้ืนท่ีทะเลอ่าว
บ้านขยายตัวอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน  ทะเลซ่ึงเป็นท่ีสาธารณะ ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นกรรมสิทธิปัจเจกบุคคล  ผลกระทบ
สําคัญท่ีตามมาคือชาวประมงพ้ืนบ้านมีพ้ืนท่ีทําประมงลดน้อยลง  และต้องออกไปทําประมงในพ้ืนท่ีห่างไกลชายฝ่ังมากย่ิงข้ึน 
ซ่ึงหมายถึงค่าใช้จ่าย (เช่นค่าน้ํามัน) อันตรายจากคล่ืนลมที่ต้องเพิ่มข้ึนตามไปด้วย 
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 3.) ผลกระทบจากปัญหาน้ําเน่าเสียต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและระบบนิเวศ  :  จากการลงพ้ืนท่ีและประชุมร่วมกับ
ชุมชนพบว่าพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาได้แก่  

  - คลองท่าฉาง อําเภอท่าฉาง: ประสบปัญหานํ้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดินบนพ้ืนท่ีต้นน้ํา  

  - คลองฉนาก อําเภอเมือง :  ประสบปัญหาน้ําเน่าเสียจากน้ําท้ิงในชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดินบนพ้ืนท่ีต้นน้ํา 

  - คลองท่าทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ : ประสบปัญหานํ้าเน่าเสียจากการเลี้ยงปศุสัตว์ (ฟาร์มหมูและไก่) น้ํา
ท้ิงจากชุมชน รวมท้ังฟาร์มเลี้ยงกุ้งท่ีระบบบําบัดน้ําเสียไม่ได้มาตรฐาน และผลพวงจากการโครงการคลองส่งน้ําทําให้จืดท่ีเคย
ไหลลงมาผลักดันน้ําเสียลดน้อยลง 

  - ดอนสัก : ประสบปัญหานํ้าเน่าเสียจากชุมชนเมืองและแพปลา/การเปิดประตูน้ําคลองชลประทาน 

 ในด้านผลกระทบส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงท่ีทําการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง 
เลี้ยงหอย เป็นต้น อย่างไรก็ตามสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง 

 4.) ผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล : บริเวณรอบอ่าวบ้านดอนมีแผนการและโครงการด้านการพัฒนา
เกิดข้ึน เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  (อําเภอท่าชนะ)  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (อําเภอท่าฉาง) โครงการ
ก่อสร้างโรงกําจัดขยะ (อําเภอกาญจนดิษฐ์) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึก (อําเภอดอนสัก) และโครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปีพุมด
วง ซ่ึงดูดน้ําจากแม่น้ําพุมดวงซ่ึงไหลลงสู่อาวบ้านดอนส่งไปยังอําเภอท่าฉาง อําเภอไชยา ฯลฯ โครงการเหล่านี้มีการคัดค้าน
จากประชาชนเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

ค. ความซับซ้อนของกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประมาณ 15 หน่วยงาน และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกว่า 20  ฉบับ แต่ขาดการทํางานร่วมแบบบูรณาการ  เช่น  กรมประมงใช้พระราชบัญญัติการประมง 2490 มุ่งเน้นการ
เพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ํา กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี ดูแลการขุดลอกล่องน้ํา การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ดูแลเกาะและท้อง
ทะเลในส่วนท่ีประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ กรณีการสร้างท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยว พบว่า ทะเลเดียวกันหลายหน่วยงานร่วม
ดูแลโดยมีกิจกรรมท่ีขัดแย้งกัน  เป็นต้น นอกจากนั้นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดกลไกร่วมท่ีจะทําหน้าท่ีประสานสร้างความร่วมมือ
ในการทํางานร่วมระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง ภาครัฐกับภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคม   

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนเก่ียวข้องกับผู้ใช้ประโยชน์ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังท่ีเป็นกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มธุรกิจ องค์กรเอกชน (NGOs) และส่วนราชการหลากหลาย
หน่วยงาน ท้ังนี้แต่ละกลุ่มมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากทรัพยากรแตกต่างกันไป  หลายกรณีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของกลุ่มหนึ่งอาจส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรอีกกลุ่มหนึ่ง  ในขณะเดียวกันก็มีช่องว่างทาง
กฎหมายทําให้ยังไม่สามารถดูแลพ้ืนท่ีได้ท่ัวถึงมากนัก 

2.) การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม 
  ด้วยสภาพปัญหาและลักษณะของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของอ่าวบ้านดอนในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน บ่อยคร้ัง
ได้กลายเป็นความขัดแย้งในระดับพ้ืนท่ีข้ึน ซ่ึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการ



 
 

๕๗

ทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวบ้านดอนให้เกิดความย่ังยืน  ดังนั้นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการพูดคุย
และปรึกษาหารือร่วมกันจึงเป็นช่องทางหนึ่งในการบรรเทาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน 

ภายใต้การดําเนินงานของโครงการฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท้ังชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน ประกอบด้วยการดําเนินหลัก 2 
ด้านได้แก่ 

1.) การจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการฯ ในระดับจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคําสั่งท่ี 2732/2552 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 แต่งต้ังคณะกรรมการ

โครงการจัดการสภาวะแวดล้อมอย่างบูรณาการเพ่ือความย่ังยืนของวิถีชีวิตชุมชนในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ประธานกรรมการ)  
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รองประธานกรรมการ)  
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
- ผู้อํานวยการองค์การพ้ืนท่ีชุ่มน้ํานานาชาติ-ประเทศไทย  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชายเลย (ร.ศ.ดร.นพรัตน์ บํารุงรักษ์) 
- ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
- ผู้อํานวยการสว่นบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 4 ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
- ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร  
- หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 3 จังหวัดชุมพร  
- ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี 
- หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร 
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สุราษฎร์ธานี 
- พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ผ.ศ.โสภณ บุญล้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
- ประธานเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน 
- ผู้ประสานงานโครงการการจัดการสภาวะแวดล้อมอย่างบูรณาการ (กรรมการและเลขานุการ) 
- หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 
- คณะทํางานเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้มีอํานาจหน้าท่ี  

1.) ให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา คําแนะนํา ในการดําเนินงานโครงการจัดการสภาวะแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อความ
ย่ังยืนของวิถีชีวิตชุมชนในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.) ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้อมูล รวมถึงร่วมวางแผนและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.) เป็นกลไกในการส่งเสริมและประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

4.) ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 



 
 

๕๘

ท้ังนี้โครงการได้ใช้กลไกของคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  โดยเป็นเวที
แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่อการทํางานโครงการและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวบ้านดอน ภายหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการฯ ได้ผลักดันให้เกิดการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวบ้านดอนข้ึน โดยปรับปรุงจาก
โครงสร้างของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวบ้านดอนชุดดังกล่าว
จะเป็นกลไกในการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมท้ังเป็นกลไกในการปรึกษาหารือของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาของ
อ่าวบ้านดอนในอนาคตต่อไป 

2.) การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง 
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายและองค์ชาวบ้านซ่ึงเป็นรากฐานท่ี

สําคัญในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของอ่าวบ้านดอนเป็นหลัก โดยจัดให้มีการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทํางานระหว่างชุมชนต่างๆ  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งท้ังในด้านองค์ความรู้ ประเด็นข้อกฎหมาย และสิทธิชุมชนให้แก่ชุมชนต่างๆ 

 

3.) แนวคิดและหลักการ 

ในการดําเนินงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมได้ยึดแนวทางการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงได้กําหนดหลักการสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 เร่ือง ได้แก่ สิทธิชุมชน การมีส่วนร่วม และการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

 1.1 แนวคิดเรื่องสิทธิชุมชน  

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 66   บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชน
ท้องถ่ินด้ังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ และ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน 

 1.2 แนวคดิเรื่องการมีส่วนร่วม 

มาตรา 67  (วรรค 1) สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

มาตรา 85  (4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม ท้ังต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

 1.3 แนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ิน 

มาตรา 290  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอํานาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 



 
 

๕๙

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ี

อาจมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
 

4.) บทเรียนการดําเนินงาน 

  4.1) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนต่างๆ ในด้านการจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและ
ป่าชายเลน ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ท่ีหลากหลาย สิ่งสําคัญอย่างย่ิงคือ ต้องเป็นการสร้าง
กระบวนการปรึกษาหารือบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยทุกฝ่ายต้องรับฟังปัญหาของกันและกัน  โดยใช้
ข้อมูลข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

  4.2) หากภาคประชาชน/กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ยังไม่มีความเข้มแข็งและยังขาดศักยภาพในการเจรจาต่อรอง จะทําให้
กลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน  

  4.3) ในโครงสร้างของคณะกรรมการโครงการฯ ซ่ึงในระยะแรกมุ่งเน้นการสนับสนุนให้การดําเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ  ยังขาดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตําบล) กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (นากุ้งและคอก
หอยแครง) กลุ่มอวนลาก กลุ่มอวนรุน เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในโครงสร้าง 

  4.4) การสร้างการมีส่วนร่วมควรดึงกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านประเภทอวนรุน อวนลาก เข้ามาร่วมกระบวนด้วยไม่ควร
แบ่งแยกกลุ่มอวนรุน อวนลากออกจากกลุ่มประมงพื้นบ้านท่ีทํากิจกรรมด้านการอนุรักษ์  เนื่องจากจะทําให้กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านเกิดความแตกแยกและอ่อนแอ 

  4.5) การมีผู้ดําเนินการประชุม (Facilitator) ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคในการดําเนินการประชุมท่ีสามารถ
จัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management) ของกลุ่มต่างๆ ได้ถือเป็นความจําเป็นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

5.) ข้อเสนอแนะ 

 5.1) จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรจัดต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวบ้านดอน เพ่ือเป็นกลไก
ในการพูดคุย แลกเปล่ียน บรรเทาความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดความย่ังยืน ท้ังนี้ต้องตระหนักว่าทะเลและทรัพยากรชายฝั่งเป็น
ทรัพยากรสาธารณะท่ีประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับประโยชน์ บนหลักการความม่ันคงของระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซ่ึงมีความสําคัญต่อเสถียรภาพของระบบนิเวศทางทะเลและตอบสนองความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์อย่างเท่า



 
 

๖๐

เทียมเป็นธรรม  โดยต้องคํานึงถึงเร่ืองสิทธิชุมชน  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  5.2) จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ใน
การปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความรู้ในด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน  จัดศึกษาและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการจัดการทรัพยากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านมี
ศักยภาพในการผลักดันการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในกลไกคณะกรรมการจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวบ้านดอน 

  5.3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดําเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนโดยอาจใช้
กระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน เพ่ือนํามาใช้ในการผลักดันการแก้ไขปัญหา 

  5.4) ควรพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคู่ไปกับฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยต่อยอดจากองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ของชุมชนท้องถ่ินท่ีปัจจุบันได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยวิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ท้ังหากประสบ
ความสําเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน ท้ังในแง่ของการสร้างความร่วมมือ การสร้างแรงจูงใจ
ให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน รวมท้ังสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปด้วย 

  5.5)  ในพ้ืนท่ีอ่าวบ้านดอนมีพ้ืนท่ีนากุ้งร้างท้ังท่ีมีเอกสารครอบครองท่ีดินและไม่มีเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดินซ่ึง
เหมาะสมแก่การฟื้นฟูให้กลับสภาพเป็นป่าชายเลน แต่เนื่องจากเจ้าของท่ีดินเกรงว่า หากนําไปฟ้ืนฟูเป็นป่าชายเลนแล้วจะถูก
หน่วยงานของรัฐยึดพ้ืนท่ีกลับคืนไป จึงไม่ให้ความร่วมมือ  ดังนั้นหากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการแก้ไขระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนและสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนเจ้าของท่ีดินว่า หากดําเนินการฟ้ืนฟูบ่อกุ้งร้าง
โดยการปลูกป่าชายเลนแล้วจะไม่ส่งกระทบต่อสิทธิในการถือครองท่ีดิน  ผนวกกับการสร้างรูปธรรมท่ีชัดเจนว่าการปลูกป่าเลน
จะสามารถสร้างรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได้ เช่น กรณีการปลูกป่าชายเลนควบคู่ไปกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(Silvo-Fishery) ก็จะสร้างสามารถสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนนําท่ีดินมาปลูกป่าชายเลนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวได้มากข้ึน 

  5.6) ควรมีการทํางานร่วมกับชุมชนท่ีชาวบ้านยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองมือทําการประมงประเภทท่ีผิด
กฎหมายและทําลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น เรืออวนรุน เรืออวนลาก เรือคราดหอย จัดให้มีเวทีในการพูดคุยเพ่ือ
แก้ไขปัญหา รวมท้ังลดเคร่ืองมือประเภทเหล่านี้  เช่น การปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือทําการประมง  การสนับสนุนกองทุนส่งเสริม
อาชีพแลกเปลี่ยนกับการลดการใช้เคร่ืองมือประมงเหล่านี้โดยใช้หลักการไบโอไรท์เป็นต้น 

  5.7) ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในการจัดการและดูแลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท้ังนี้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเป็นการลดช่องว่างทางกฎหมายในการควบคุมและดูแลพ้ืนท่ีท่ี
อาจจะยังไม่ท่ัวถึง รวมท้ังเปน็การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 

 
 

 

 

 



 
 

๖๑

โครงการต่างๆ ของโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต ประเทศไทย 
http://www.mangrovesforthefuture.org/countries/members/thailand/  

โครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคตสําหรับประเทศไทย จะดําเนินการใน 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง และพื้นท่ีชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตราด 
และจันทบุรี 

 

   โดยในช่วงระยะท่ีหนึ่งนั้น ประเทศไทยได้ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ๓ โครงการ 
ขนาดเล็ก ๑๕ โครงการ   

 

 

 



 
 

๖๒

 
ภาพรวมระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ่ังทะเล  ท้ังด้านฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยระยะทางรวมกันประมาณ ๒,๖๐๐ กิโลเมตร 
ซ่ึงเป็นรากฐานทรัพยากรธรรมชาติสําคัญท่ีช่วยค้ําจุนเศรษฐกิจหลักด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประมง  ท้ังใน
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
 
การสูญเสียพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลสืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐   นโยบายด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นมาตรการหนึ่งท่ีรัฐบาลประเทศไทยได้นํามาใชส้งวนรักษาพ้ืนท่ีป่าชายเลน  
 
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดของประชากรในเขตชนบทท่ีประสบปัญหาความยากจน เท่ากับ  ๘ เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็
ตาม เขตหมู่บ้านยากจนชายฝั่งมีค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดของประชากรท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ   และหลายต่อหลายคร้ัง ท่ี
ป่าชายเลนทําหน้าท่ีเป็นโครงข่ายโอบอุ้มวิถีชีวิตของชุมชนเหล่านี้ให้ผ่านพ้นวิกฤต   เป็นท้ังแหล่งทํามาหากินและทางเลือก
รายได้เสริมให้กับครอบครัว   
 
สภาพแหล่งนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งในบางพ้ืนท่ีของประเทศไทยได้รับการจดัการ ภายใต้การสนับสนุนผ่านกองทุน
โครงการขนาดเล็ก ระหว่างปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕๔ จํานวน ๑๕  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมดกว่า  ๑๒,๕๐๐ ไร่   
กิจกรรมการทํางานในพ้ืนท้ีหล่านี้  มีท้ังการกําหนดและปักแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์  การปลูกป่าชายเลนเพ่ิมเติม  การฟ้ืนฟูป่าให้
กลับสู่สภาพสมบูรณ์ดังเดิม  การจัดทําพ้ืนท่ีเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  เช่น หอยแคลง  ปูม้า    
 
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ีโครงการเหล่านี้นํากลับคืนสู่พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลไทย  ส่งผลให้นากทะเลซ่ึงเป็นพันธ์ุสัตว์คุ้มครอง
ของประเทศไทย  ได้หวนกลับคืนสู่ถ่ินอาศัยด่ังเดิมอีกคร้ัง  การดําเนินโครงการต่างๆ ทําให้เกิดการรวมตัวและร่วมกันทํางาน
อนุรักษ์ทรัพยากร  โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเหล่านี้แล้วรวมกว่า  ๖,๐๐๐ ครัวเรือน  จิตสํานึกรู้ถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนได้แผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง  หลายๆชุมชนได้รับความรู้ท่ีทันสมัย  เรียนรู้ทักษะในการสื่อสารท่ีดี และ
สามารถดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จ    การสนับสนุนท้ังจากโครงการและภาคส่วนต่างๆ  ทําให้เกิดการจัดต้ังเครือข่าย
ใหม่ๆ ในหลากหลายชุมชน  อีกท้ังเครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วแต่เดิมนั้นได้รับการเสริมสมรรถภาพให้เข้มแข็งข้ึน   นอกจากนี้เยาวชน
ในชุมชนได้ร่วมจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ข้ึนในหลายพ้ืนท่ีด้วยกัน  
 
 รายชื่อโครงการท้ัง ๑๕ โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขนาดเล็ก   มีดังนี้ 

๑. การอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน/กลุ่มเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าชายเลนตําบลกะเปอร์ 
๒. อาหารท้องถ่ินรักษาป่าชายเลน  /โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา 
๓. เสริมสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมภูมิปัญญาการจัดการนิเวศน์ชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวพังงา / องค์การ
ความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 
๔. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนกับการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอย่างย่ังยืน  /โครงการความม่ันคงทางด้าน
อาหารของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา 
๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างแหล่งถ่ินท่ีอยู่อาศัยสัตว์น้ําวัยอ่อนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ต.แม่นางขาว /กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
ตําบลแม่นางขาว 
๖. สร้างพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้นากทะเล /โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดภูเก็ต 
๗. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต / เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
ภูเก็ต   
๘. เสริมสร้างวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือความมั่นคงต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง/ สมาคมกรีนฟินส์ 
๙. ป่าชายเลนเพ่ืออนาคต จังหวัดภูเก็ต / โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่  จังหวัดภูเก็ต  โดย  มูลนิธิชุมชนไท  
๑๐. ปลูกเตยปาหนันเป็นแนวเขตป่าชายเลน /ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์พิทักษ์ป่า 
๑๑.  ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและป่าชายหาด ต.คลองประสงค์ / กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกาะกลาง   
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๑๒.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ตําบลตลิ่งชนั  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ / 
กลุ่มสภากาแฟบ้านตลิ่งชัน  
๑๓. เครือข่ายอ่าวบ้านดอนร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าชายเลน /เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๔. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนและเพาะเลี้ยงหอยแครงชุมชน /กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งบ้านเสยีบญวณ 
๑๕. เสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวท้องตม  / กลุ่มอนุรักษ์วัดท้องตมใหญ่    
 

 
แผนภาพท่ี ๑ แสดงตําแหน่งพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโครงการท้ัง๑๕ 
โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขนาดเล็กป่าชาย
เลนเพ่ืออนาคต ในระยะท่ี ๑ ระหว่างปี ๒๕๕๒ ถึง 
๒๕๕๕๔   
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๑. การอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําแนวชายฝ่ังทะเลลอันดามัน/กลุ่มเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าชายเลนตําบลกะเปอร์ 

 
ภาพท่ี ๑.๑การอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ําบริเวณชายฝั่งอันดามันประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

 
 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ  
พ้ืนท่ีป่าชายเลนบริเวณเกาะยายรัง  ตําบลกะเปอร์จังหวัดระนองประเทศ
ไทย 
  
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 

๙,๗๓๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มุ่งเน้นสนับสนุนการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างย่ังยืน รักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ สร้างรายได้เสริม
ให้กับคนในท้องถ่ิน โดยเฉพาะการใช้ต้นจากเป็นวัตถุดิบ 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการมีดังนี้ 

 สาธิตให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการฟ้ืนฟูป่าชายเลนต่อการหาเลี้ยงชีพของชุมชน 
 ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนด้านความรู้และข้อมูลในการจัดการป่าชายเลนและกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและปกป้องพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้ปลอดจากมลพิษ  ขยะของเสีย และการบุกรุก 

 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
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เครือข่ายการฟ้ืนฟูป่าชายเลนในตําบลกะเปอร์จังหวัดระนองได้เร่ิมก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ.  ๒๕๔๘ หลังเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิ 
ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เคร่ือข่ายฯ จัดต้ังโดยผู้นําชุมชนซ่ึงมาจากหลากหลายหมู่บ้านประกอบด้วย  
บ้านชีมีบ้านด่านและบ้านบางลําพู มีจุดประสงค์แรกเร่ิมเพ่ือ  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีถูกทําลาย
จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิ  จากนั้นมา  เครือข่ายได้ร่วมกันทํางานอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  อีก
ท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังรัฐบาล เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น   สํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP)องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (สกพ.)มูลนิธิรักษ์ไทย  มูลนิธิศุภนิมิต  มูลนิธิอันดามันและสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๙ 
 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์หลักจากโครงการนี้ประกอบด้วยชาวบ้านจํานวน ๑๒๐ ครัวเรือนจากท้ังหมด ๘๒๙ครัวเรือน ในพ้ืนท่ี ๓ 
หมู่บ้านเป้าหมายหลักของเครือข่ายฟ้ืนฟูป่าชายเลนกะเปอร์ 
 
ผลการดําเนินโครงการ 

 ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าชายเลนประมาณ ๕๖ ไร่ และพื้นท่ีคุ้มครองโดยชุมชนท่ีอยู่ติดกันกว่า ๒,๓๖๘ ไร่ ซ่ึงชาวบ้านใช้การ
ปลูกต้นจากเพื่อกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ี  นอกจากน้ีใบจากยังเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทําอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่
คนในหมู่บ้าน   

 เสริมสร้างความสามารถของสมาชิกและกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน โดยผ่านทางกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อนุรักษ์ต่างๆ 

 กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ของคนในชุมชนได้มากถึง๖๐เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้วิธีการ
ประชุมร่วมระดมความคิดในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

 จัดต้ังกฏระเบียบชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 จัดทําพ้ืนท่ีอนุบาลปูม้าและพันธ์ุสัตว์น้ําอ่ืนๆ ประมาณ ๖ไร่ 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนในการจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีฟ้ืนฟู  อนุบาลพันธ์ุสัตว์น้ํา ดูแลและปลูกป่า
เพ่ิมเติม  
 
ชุมชนใช้วิธีปลูกต้นจากในการควบคุมต้นเถากระเพาะปลา ซ่ึงเป็นวัชพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
และมีแสงอาทิตย์ส่องถึง ดังเช่นพ้ืนท่ีป่าชายเลนปลูกใหม่  สมาชิกในหมู่บ้านพบว่า  การปลูกต้นจากสามารถช่วยควบคุมการ
เจริญเติบโตของต้นเถากระเพาะปลาจึงช่วยลดเวลาและแรงงานในการสางกําจัดวัชพืชชนิดนี้อีกท้ังยังสามารถใช้ต้นจากเป็น
แหล่งรายได้เสริมของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ชุมชนได้มีการเรียนรู้นําแพมาใช้เป็นกลไกหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับทํากิจกรรม
อนุรักษ์ในคลองกะเปอร์โดยผูกแพตามแนวฝั่งคลอง เพ่ือแสดงนิทรรศการต่างๆของกลุ่มอนรักษ์รุ่นเยาว์  และด้านหลังแนวแพ
เหล่านี้เป็นบริเวนชายหาดเลนซ่ึงโครงการฯใช้เป็นพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงปู หรือเรียกว่าธนาคารปู และพื้นท่ีเพาะพันธ์ุป่าชายเลนเพ่ือ
การสาธิตและเรียนรู้ 
ความท้าทายและอุปสรรค 
ลิงแสมถอนต้นจากท่ีปลูกใหม่ และปูม้าทําลายต้นกล้าจาก ทําให้จําเป็นต้องปลูกซํ้าหลายคร้ัง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการระดมเงินทุนเพ่ิมเติมเป็นจํานวน ๓,๑๕๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ และให้ความช่วยเหลือในรูป
อ่ืน คิดเป็นมูลค่า๔,๘๔๕ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
  
“โครงการช่วยเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของคนในชุมชนทําให้เปิดใจรับฟังเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น” — วิโรจน์ 
เดชสองแพรกผู้ประสานงานโครงการ 
ติดต่อ 
คุณวิโรจน์ เดชสองแพรกผู้ประสานงานโครงการ 
เครือข่ายฟ้ืนฟูป่าชายเลนกะเปอร์ 
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๖/๓ หมู่๘  ตําบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๘๕๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๐๘๙๑๘๒๒ 
 
๒. อาหารท้องถ่ินรักษาป่าชายเลน /โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒.๑การสาธิตการ
ประกอบอาหารจากป่าชาย
เลน ให้กับเด็กๆท่ีเข้าร่วม
โครงการ จังหวัดพังงา
ประเทศไทย ภาพ โดย
พิเชษฐ์ ปานดํา 
 

ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อําเภอตะกั่วทุ่ง  จงัหวัดพังงาประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง เดือนพฤศิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๘๓๔เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง  ซ่ึงตรงตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการ
จัดการและลดการกัดเซาะชายฝั่ง  นําไปสู่การดําเนินการโครงการในท้องถ่ินเพ่ือฟ้ืนคืนสภาพแวดล้อม นําความรู้ท้องถ่ินท่ีมีแต่
เดิมมาใช้และจัดหาแหล่งอาหารใหม่ให้กลุ่มผู้หญิงและเด็ก 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ได้เร่ิมก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยนักพัฒนาในท้องถ่ินและ
กลุ่มเยาวชนโครงการฯ ซ่ึงในขณะนั้นมีทุนสนับสนุนไม่มาก มีจุดประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรระดับ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่ง  และสร้างเสริมการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 



 
 

๖๗

 
 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
สมาชิกในชุมชนจํานวน ๔๓๔ ครัวเรือนในพื้นท่ีบ้านแหลมหินบ้านอ่าวมะขามบ้านคลองเคียนและบ้านทองหลาง ซ่ึงอยู่ติดกับ
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็ก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปลูกยาง
และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ผลการดําเนินโครงการ 

 เพ่ิมศักยภาพและความสํานึกในการอนุรักษ์ของกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน 
 ให้การอบรมสมาชิกชุมชนจํานวน ๓๐ คน ถึงความสําคัญของป่าชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งอาหารชุมชน  
 สํารวจข้อมูลพันธ์ุไม้ป่าชายเลน ๓๓ ชนิดและสัตว์ท่ีอาศัยในป่าชายเลนจํานวน ๗๐ ชนิด 
 รวบรวมความรู้ท้องถ่ินเกี่ยวกับอาหารป่าชายเลนและจัดทํา ๗๐ เมนูอาหารจากป่าชายเลน 
 นําความรู้ด่ังเดิมของท้องถ่ินเกี่ยวกับอาหารป่าชายเลนมาเผยแผ่ในกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน    โดยสมาชิกกลุ่มท่ีมี

จํานวน ๔๐ คนได้ทําการถ่ายทอดความรู้การประกอบอาหารจากพืชป่าชายเลน จํานวนมากกว่า ๓๐ รายการอาหาร 
 คุ้มครองพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๒,๐๐๐ไร่ผ่านกลไกการจัดการป่าชมุชนซ่ึงทําการปลูกต้นกล้าพันธ์ุไม้ป่าชายเลน

เพ่ิมเติมกว่า๓,๐๐๐ ต้น 
 จัดต้ังเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์สําหรับปูม้า 
 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย เพ่ือเผยแผ่กรณีศึกษาอาหารในท้องถ่ิน 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ป่าชายเลนจังหวัดพังงาได้คัดเลือกให้บ้านทองหลางเป็นหมู่บ้านนําร่องการเรียนรู้และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอาหารในท้องถ่ิน  และหน่วยหน่วยจัดการป่าชายเลนท่ี ๒๒จังหวัดพังงาได้ให้การสนับสนุนเรือลาดตระเวนสําหรับเฝ้า
ระวังพ้ืนท่ีป่าชายเลน  โครงการฯใช้ความม่ันคงทางอาหารเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงชุมชนเพ่ือทํางานด้านการอนุรักษ์และ
จัดการระบบนิเวศชายฝั่งในพ้ืนท่ีอ่าวพังงา และใช้ความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ท้ังในระดับผู้บริหาร หน่วยงานรัฐระดับท้องถ่ิน และระดับจงัหวัด 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

การส่ือสาร 
ภาพการทํากิจกรรมท่ีถ่ายภาพโดยกลุ่มเยาวชนของโครงการฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล การประกวดภาพถ่าย  “โลก
เปลี่ยนได้ด้วยใจอาสา” ซ่ึงจัดโดยประกวดโดยวรสารสารคดี 
บทบาทหญิงชาย 
ผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีรวบรวมและส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชท้องถ่ินเพ่ือเป็นอาหารและยารักษาโรค โครงการฯเป็นเสมือน
โอกาสให้กลุ่มผู้หญิงได้ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นหลัง  อีกท้ังสมาชิกกลุ่มเยาวชนมีความกระตือรือร้นในการรับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงเหล่านี้  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
การสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสําคัญ  หน่วยงานรัฐในท้องถ่ินควร
ให้การยอมรับและให้การสนับสนุนความตั้งใจม่ันของชุมชนท่ีต้องการร่วมกันปกป้องป่าชายเลน   การเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงเป็นสิ่งจําเป็น ซ่ึงนําไปสู่ผลการดําเนินการท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสร้างศักยาภาพและจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ป่าชายเลนของชมุชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมจํานวน ๔,๒๐๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ และให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืน 
คิดเป็นมูลค่า  ๒๗,๐๐๐ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯหน่วยจัดการป่าชายเลนที่ ๒๒ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมสนับสนุนเงิน ๖๖๗ 
เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯเป็นค่าเชื้อเพลิงเรือลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังป่าชายเลน  
 
 
 



 
 

๖๘

 
 

ภาพท่ี ๒.๒ กลุ่มผู้หญิงให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งอาหารป่าชายเลน
บริเวณหาดเลน จังหวัดพังงาประเทศไทย ภาพ โดยพิเชษฐ์ ปานดํา 
 
ติดต่อ 
คุณพิเชษฐ์ ปานดําผู้ประสานงานโครงการ 
ชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวพังงา 
๓๙ หมู่ ๓ตําบลป่าคลอก  อําเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๙ ๘๗๓๑๐๕๑ 
อีเมล์: itfreefish@gmail.com 
 
 
 
 

 
๓.  เสริมสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมภูมิปัญญาการจัดการนิเวศน์ชายฝ่ังทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวพังงา / 
องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 

 
ภาพท่ี ๓.๑ชาวบ้านและคณะทํางานกองทุนขนาดเล็กถ่ายรูปร่วมกันท่ีเกาะเคี่ยม จังหวัดพังงา  ประเทศไทย  
ภาพโดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อ่าวพังงา จังหวัดพังงาประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๑๑,๐๖๕เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 
 



 
 

๖๙

 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นดําเนินกลยุทธโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคตโดย สนับสนุนการนําความรู้มาใช้ปรับปรุง
การบริหารดูแลทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนท่ีส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
และจัดการองค์ความรู้ต่างๆ  
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
เกาะเคี่ยมเป็นหมู่บ้านเป้าหมายแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณตอนล่างของอ่าวพังงาและ
เช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืนๆอีก๔ แห่ง  หมู่บ้านเกาะเคี่ยมถูกขนาบด้วยพ้ืนท่ีสวนมะพร้าวสวนยางด้านในฝั่งแผ่นดิน และพื้นท่ีป่า
ชายเลนทางด้านนอกฝั่งทะเลป่าชายเลนท่ีติดกับหมู่บ้านเป็นพ้ืนท่ีเชื่อมต่อและมีการระบายน้ําผ่านลําคลองท่ีสําคัญ๔สายซ่ึง
นับว่าเป็นบริเวณท่ีมีระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีมีความสมบรูณ์อย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งหญ้าทะเล
และแนวปะการังท่ีทอดยาวให้ความค้ําจุนเป็นท่ีอยู่อาศัย และหล่อเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์ทะเลท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุในช่วงหลาย
ปีท่ีผ่านมา  ผลิตผลและความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าชายเลนได้เสื่อมถอยลงเนื่องจากกิจกรรมการพัฒนา การทํานา
กุ้ง และกิจกรรมอ่ืนๆ  หากแต่ชาวบ้านในท้องถ่ินนี้ส่วนใหญ่ยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็ก โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัว ต่อปี ประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ชาวบ้านจาํนวน ๒๙๐ ครัวเรือน จากพื้นท่ีเป้าหมาย๕ หมู่บ้าน  
ผลการดําเนินโครงการ 

 จัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สร้างความสํานึกการอนุรักษ์ในชุมชนซ่ึงทําให้สมาชิกชุมชนมีความรักหวงแหนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการทํามา

หาเลี้ยงชีพอีกท้ังยังสามารถนําความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ 
 ป้องกันการขยายตัวของพ้ืนท่ีนากุ้ง 
 จัดต้ังป่าชายเลนชุมชนท้ัง๗ แห่ง 
 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนของหมู่บ้าน๒ แห่ง 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินให้การรับรองพ้ืนท่ีป่าชายเลนเกาะเคี่ยมจํานวน๑,๒๕๐ไร่เป็นป่าชุมชน  และป่าชุมชนในหมู่บ้าน
อ่ืนอีก ๔ แห่งอยู่ในระหว่างการรออนุมัติ   นอกจากน้ีโครงการดังกล่าวได้ขยายไปสู่เครือข่ายชุมชนอ่ืนในจังหวัดภูเก็ต  จังหวัด
พังงาจงัหวัดกระบี่ และลําดับสุดท้าย ได้มีแผนท่ีจะนําหลักการดังกล่าวไปใช้ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนองซ่ึงอยู่ทางชายฝั่งอันดามัน
ตอนบนโครงการประสบความสําเร็จด้านการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอนุรักษ์ของกลุ่มผู้หญิง และตลอดระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม  ผู้นํากลุ่มผู้หญิงและเยาวชนแสดงบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือทดแทน
การซ้ือสินค้า  
 
ความท้าทายและอุปสรรค 
โครงการไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มในชุมชนได้  เนื่องจากสมาชิกบางกลุ่มไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดข้ึน   ซ่ึง
จําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสื่อสารกับกลุ่มดังกล่าวและบางกิจกรรมของโครงต้องใช้ระยะเวลานานในการเข้า
ร่วมกิจกรรม  สมาชิกในชุมชนท่ียุ่งกับการทํามาหาเลี้ยงชีพและติดกิจธุระอ่ืน  จึงไม่มีเวลามากนักในการเข้าร่วม  
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหญิงชายและการสื่อสาร 
ตัวแทนกลุ่มผู้หญิงจากหมู่บ้านเป้าหมายต่างๆมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีทําข้ึนจากวัสดุท่ี
หาได้ในป่าชุมชน ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกบันทึกภาพและนําเสนอในนิทรรศการภาพถ่ายท่ีศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนของ
หมู่บ้าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
ความร่วมมือจากท้ังผู้ให้การสนับสนุนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อนเริ่มต้นโครงการเป็นสิ่งท่ีจําเป็น  ซ่ึงช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและก่อให้เกิดผลสูงสุด 



 
 

๗๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆร่วมกันทํางานมาต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการฟ้ืนฟูการประมงขนาดเล็กชายฝั่งอันดามัน สามารถรวบรวมรายได้เข้าสู่
โครงการฯ ท้ังในรูปของตัวเงินจํานวน๑๗,๒๕๘ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ และในรูปอ่ืน  คิดเป็นมูลค่า๔๖๕เหรียญดอลล่าร์ 
สหรัฐฯ 

 
ภาพท่ี ๓.๒  กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนนําเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินจากป่าชายเลน
จังหวัดพังงาประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
 
ติดต่อ 
คุณธนู แนบเนียรผู้ประสานงานโครงการ 
องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 
๓๒/๓ หลังศาลากลางจังหวัดซอยถํ้าพุงช้างตําบลท้ายช้างอําเภอเมืองจังหวัดพังงา 
๘๒๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๕๓๗๕๔๖๗ 
อีเมล์: arr_๒๕๕๐@hotmail.com 

 
๔. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนกับการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ังอย่างยั่งยืน  /โครงการความมั่นคงทางด้าน
อาหารของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา 

 
ภาพท่ี ๔.๑  เด็กๆช่วยกันปลูกป่าชายเลนท่ีบริเวณอ่าวพังงาประเทศไทย ภาพ โดยพิเชษฐ์ ปานดํา 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อ่าวพังงาจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๓๔๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 



 
 

๗๑

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการฟ้ืนฟูปกป้องป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งบริเวณอ่าวพังงา ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก
ภาคส่วน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
โครงการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวพังงาจัดต้ังข้ึนเม่ือปี ๒๕๔๓ โดยนักพัฒนาในท้องถ่ิน และกลุ่ม
เยาวชนเริ่มจากโครงการเล็กๆท่ีมีความมุ่งหวังแรกเริ่มในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่ง  และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ชาวบ้าน ๖๐๐ ครัวเรือน จากพื้นท่ี๑๙ ชุมชน ท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่บริเวณตอนกลางของอ่าวพังงา  
ผลการดําเนินโครงการ 

 สร้างเครือข่ายประสานงานซ่ึงเป็นกลไกการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง 
 จัดทําแผนปฎิบัติการของโครงการที่มีความชัดเจน  ซ่ึงรวมถึงการจัดงานคุ้มครองป่าชายเลนข้ึนในวันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
 พัฒนาแผนปฎิบัติการกิจกรรมฟ้ืนฟู และเฝ้าระวังป่าชายเลน  จัดแบ่งแนวเขต และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ํา  
 การเข้าร่วมของกลุ่มเยาวชนทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายและการเรียนรู้  อีกท้ังโครงการได้ให้การสนับสนุน

บทบาทกลุ่มผู้หญิงผ่านทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการประยุกต์ใช้ความรู้ท้องถ่ินในการหาแหล่งอาหาร
จากป่าชายเลน 

 จัดต้ังกองทุนชุมชนจํานวน ๕,๐๐๐ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯสําหรับกลุ่มอนุรักษ์ ๑๓ กลุ่มในชุมชนต่างๆท้ังหมด๑๘
แห่ง 

 ปกป้องพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๓,๐๐๐ไร่ปลูกพันธ์ุไม้ชายเลนเพิ่มเติมอีกกว่า๑๕,๐๐๐ ต้น และจัดต้ังพ้ืนท่ีสาธิต
เพาะพันธ์ุปูม้า 

 เครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนชาวภูเก็ตเกิดความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ คน และมีประชาชนกว่า ๖๐๐ คนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย  

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เครือข่ายต้องขอขอบคุณโครงการเสียงจากชุมชนท่ีช่วยเผยแผ่ข่าวสารทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาและในหลายๆกรณี
ชุมชนมีศักยภาพในการจัดทําพ้ืนท่ีสงวนรักษาป่าชุมชน เพ่ือต่อต้านโครงการพัฒนาท่ีไม่เหมาะสม หรือทําลายสภาพแวดล้อม  
ความสําเร็จนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมโดยตรงของชุมชนและการดําเนินแนวทางอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหญิงชาย 
โครงการพยายามให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของสมาชิกท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยจากการดําเนินงาน
พบว่าผู้นําเพศหญิงเปิดใจกว้างและเต็มใจเล่าเร่ืองราวปัญหา หรือความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
การออกแบบกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างเหมาะสมช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองระบบนิเวศทางชายฝั่ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมช่วยกันบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนจํานวน ๒,๐๘๗ เหรียญ ดอล
ล่าร์สหรัฐฯและให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืน คิดเป็นมูลค่า ๓๐,๑๖๗ เหรียญ ดอลล่าร์
สหรัฐฯนอกจากนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)ให้เงินทุน
เพ่ิมเติมอีก ๑๒,๘๙๕เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
ภาพที่ ๔.๒  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการเข้ารับฟังการประชุมเคร่ือข่ายท่ีอ่าวพังงา
ประเทศไทย ภาพ โดย ศิริพร  ศรีอร่าม 

ติดต่อ 
คุณพิเชษฐ์ ปานดํา 
 



 
 

๗๒

๕.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสร้างแหล่งถ่ินท่ีอยู่อาศัยสัตว์น้ําวัยอ่อนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ตําบลแม่นางขาว /กลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลนตําบลแม่นางขาว 

 
ภาพท่ี ๕.๑ หน่วยลาดตระเวนในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบริเวณอําเภอคุระบุรีประเทศไทย ภาพ โดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
บ้านทุ่งรัก ตําบลแม่นางขาวอําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๑๖๔เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มุ่งเน้นการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้อง ฟ้ืนฟูและวางแผนการใช้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่าง
ย่ังยืน  
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
หมู่บ้านทุ่งรักต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีป่าเขาด้านชายฝั่งอันดามันตอนเหนือตําบลแม่นางขาวเป็นพ้ืนท่ีหนี่งท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ  พัดถล่ม บริเวณมหาสมุทรอินเดีย เม่ือปี พ.ศ.  ๒๕๔๗ครอบครัวผู้ประสบภัยได้เคลื่อนย้ายอพยพเข้า
สู่เขตหมู่บ้านและก่อสร้างบ้านเรือนข้ึนใหม่  และเร่ิมมีการคุกคามระบบนิเวศบริเวณเทือกแม่นางขาวซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 
๒๒,๐๐๐ ไร่ บนพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว และพื้นท่ีนอกเขตคุ้มครองหลักของกรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ป่า
และพันธ์ุพืชการบุกรุกดังกล่าวรวมถึง การถางป่าเพ่ือทําการเพาะปลูก  ส่วนใหญ่เพ่ือการทําสวนยางและสวนผลไม้ อีกท้ังยังมี
การลักลอบตัดโค่นไม้ซุงเพ่ือแปรรูปและล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย  อย่างไรก็ตาม กลุ่มท่ีใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบริเวณ
เทือกแม่นางขาว  คือ ๖ ชุมชนท้องถ่ินท่ีต้ังอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
กลุ่มอนุรักษ์เขาแม่นางขาวได้เร่ิมก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือเปน็กลุ่มจัดการป่าชายเลนบ้านทุ่งรัก และได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐท่ีต้องการให้คนในท้องถ่ินร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน   



 
 

๗๓

ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
๑๐๐ ครัวเรือน (จากท้ังหมด ๒๕๐ ครัวเรือน) ท่ีหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมง และการเพาะปลูก 
ผลการดําเนินโครงการ 

 ปล่อยลูกปลา ๑๑,๐๐๐ ตัว ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองป่าชายเลนประมาณ ๖๒ ไร่ 
 ปลูกพันธ์ุไม้ป่าชายเลนเพ่ิมเต่ิมจํานวนกว่า ๙,๐๐๐ ต้นในพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม ๒๐๐ไร่ 
 งดการใช้อุปกรณ์และวิธีประมงท่ีทําลายสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีโครงการ  

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
โครงการนี้นําไปสู่การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ท่ีได้รับประโยชน์
จากโครงการ  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการและร่วมกันทํางานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนมี
แนวคิดร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงภายหลังเหตุการณ์สึนามิ  โครงการฯ ได้ร่วมกันจัดต้ังกฏชุมชนการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ป่าชายเลนท้องถ่ิน  โดยได้มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่ ในจํานวนพ้ืนท่ีเท่าๆกันเป็นเขตพ้ืนท่ีอนุบาลลูกปลา
และสัตว์น้ําวัยอ่อนอ่ืนๆ  และเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน  
ความท้าทายและอุปสรรค 
ผู้เข้าร่วมโครงการระบุว่า ภูมิอากาศท่ีไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคทําให้กิจกรรมต่างๆของโครงการมีความล้าช้า 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
โครงการพยายามให้ชุมชนได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆที่มี เช่น เคร่ืองกระจายเสียงของ
หมู่บ้าน  การประชาสัมพันธ์ และการประชุมภายในหมู่บ้าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
กระบวนการมีส่วนร่วมมีความสําคัญอย่างย่ิงในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมช่วยกันระดมเงินบริจาคจํานวน๒๕๐ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืน คิดเป็น
มูลค่า๒,๓๓๔ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 

 
ภาพท่ี ๕.๒  ต้นโกงกางท่ีปลูกและดูแลโดยชุมชน ท่ีอําเภอคุระบุรีประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
ติดต่อ 
คุณสุชาติ มิตตุลาคาร 
ผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่นางขาว 
๔๒ หมู่ ๖ท่ีทําการกํานันตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา ๘๒๑๕๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๗ ๒๖๗๒๗๑๐ 
อีเมล์: nadia.ooy@hotmail.com 
 
๖ สร้างพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้นาก/โครงการพัฒนาศกัยภาพสตรีจังหวัดภูเก็ต 



 
 

๗๔

 
ภาพท่ี ๖.๑  การติดป้ายพ้ืนท่ีอนุรักษ์นากทะเลท่ีตําบลป่าคลอกประเทศไทย ภาพ โดยพิเชษฐ์ ปานดํา 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
ตําบลป่าคลอกจงัหวัดภูเก็ตประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๔๐๔เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการกําหนดและจัดการเขตพื้นท่ีอนุรักษ์จํานวนนากทะเลใน
ท้องถ่ินและป่าชายเลนชุมชน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
โครงการพัฒนาศกัยภาพสตรีจังหวัดภูเก็ตได้จัดต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการ
อนุรักษ์ชุมชนชายฝั่งและชุมชนเมืองในจังหวัดภูเก็ตโครงการฯมุ่งเน้นส่งเสริมการรณรงค์ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ  การ
พ่ึงพาตัวเอง  และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่ง  โครงการฯได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขนาด
เล็ก ป่าชายเลนเพ่ืออนาคตให้ทํางานอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีเหลือจํานวน๑,๒๐๐ไร่ในบริเวณเขตป่าสงวนป่าชาย
เลนคลองท่าเรือ  จังหวัดภูเก็ต  โดยได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ินมุ่งเน้นในพ้ืนท่ี๓หมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง
กับพ้ืนท่ีป่าสงวนดังกล่าว ซ่ึงได้แก่ หมู่บ้านผักฉีดหมู่บ้านยามู และหมู่บ้านบางลาผู้คนในหมู่บ้านเหล่านี้มีการพ่ึงพิงผลิตภัณฑ์
และประโยชน์จากป่าชายเลนในเขตบ้านบางลา 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จํานวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนท้ังหมด ๙๕๖ ครัวเรือนในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓หมู่บ้าน 
ผลการดําเนินโครงการ 



 
 

๗๕

 จัดต้ังกลุ่มทํางานและเคร่ือข่ายเยาวชนท่ีร่วมกันกําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์นากทะเลใน
ท้องถ่ิน และการจัดการป่าชายเลนบ้านบางลา 

 รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้นําชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดทํากลยุทธขยายแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่าชายเลนไปยังภาคประชาชน  

 ผลผลิตทางการประมงท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพผลผลิตจากป่าชายเลนท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากการ
ฟ้ืนฟู 

 พ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีดูแลและจัดการโดยชุมชนจํานวน๑,๒๐๐ไร่ 
 สร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียนจํานวน ๓๖๕ คน และประชาชนใน

จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอ่ืนๆ 
ผลสําเร็จโครงการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
การปักแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน เป็นสิ่งกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัยของนากทะเลและ
ช่วยป้องกันการบุกรุกป่าเม่ือโครงการจบสิ้น ผู้นําชุมชนได้รายงานว่า พบนากทะเล๘ ตัวในบริเวณป่าชายเลน การกลับมาของ
นากทะเลสะท้อนให้เห็นถึงสภาพป่าชายเลนท่ีได้รับการฟ้ืนฟูจนกระทั่งมีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ชุมชนวางแผนต่อยอดการ
ดําเนินการต่อไปในอนาคต  ด้วยการจัดทําพ้ืนท่ีหาดเลนสําหรับปูม้า ท่ีกําลังเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งผลสําเร็จท่ี
แสดงให้เห็นถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ป่าท่ีฟ้ืนฟูแล้ว ผู้นําโครงการวางแผนท่ีจะเสนอให้บริเวณเกาะกลางและคลองผักฉีด
เป็นเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมเติม ซ่ึงคลองดังกล่าวเปน็ช่องทางการขนส่งออกสู่ทะเลการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์จะช่วยหยุดการ
บกุรุกป่าชายเลนจากโครงการพัฒนาและการขยายตัวของพ้ืนท่ีนากุ้ง  โครงการจะใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์นากทะเลเป็นช่องทาง
เข้าถึงชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ในทุกระดับ  เพ่ือเผยแผ่แนวทางการอนุรักษ์ของโครงการฯ  กลุ่มผู้หญิง และเยาวชนได้แสดง
บทบาทหลักในการขับเคล่ือนโครงการ  
หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานีพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกบ้านบางลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเกี่ยวกับป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุต่างๆ ได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเช่น 
การปลูกป่าเพ่ิมเติมและการขยายพันธ์ุปูม้า 
ตามคําบอกเล่าของสมาชิกในหมู่บ้านน้ําเสียจากนากุ้งในบริเวณใกล้เคียงทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านมีคณุภาพแย่ 
และเป็นอันตรายต่อปลาท่ีเลี้ยง  โครงการจึงได้ชักชวนให้เจ้าของนากุ้งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นากทะเล ซ่ึงเจ้าของนากุ้งมี
ความสนใจเข้าร่วม และต้องการอนุรักษ์นากทะเลเพ่ือใช้เป็นจุดขายส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน 
ความท้าทายและอุปสรรค 
ผู้นําโครงการต้องทํางานอย่างหนกั ในการสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกชุมชนเกี่ยวกับความจําเป็นในการอนุรักษ์นากทะเลพันธ์ุ
สัตว์น้ําเค็มและน้ํากร่อยชนิดอ่ืนๆ ท่ีหายาก 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหญิงชาย 
นอกเหนือจากหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในครัวเรือนแล้ว  กลุ่มผู้หญิงบ้านบางลาได้แสดงบทบาทสําคัญในการลงมือทํากิจกรรม
ต่างๆของโครงการฯการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและจัดการด้านการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
นากทะเล เป็นดัชนีท่ีสามารถบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่าและทรัพยากรชายฝั่ง  คนในชุมชนมองนากทะเล เสมือนเป็นพันธ์ุสัตว์
น้ํานําร่องในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และเป็นสื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมช่วยกันระดมเงินสมทบ๖,๖๖๗ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ และให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนอีก ๒๓,๓๓๔ 
เหรียญดอลลา่ร์ สหรัฐฯนอกจากนี้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้เงินสมทบเพ่ิมแก่โครงการ๘,๓๓๔ เหรียญ
ดอลล่าร์ สหรัฐฯ 



 
 

๗๖

 

ภาพท่ี ๖.๒  กิจกรรมอนุรักษ์นากทะเลท่ีจัดข้ึนเป็นประจํา ท่ีตําบลป่าคลอกประเทศไทย ภาพ โดยพิเชษฐ์ ปานดํา 
 
 “เม่ือความเจริญค่อยๆคืบคลานเข้ามา  เกิดหนึ่งคําถามท่ีสําคัญคือ ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องจะสามารถสอดส่องดูแลและควบคุม
การพัฒนาท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยวิธีใด”— สมาชกิชุมชน 
ติดต่อ 
คุณรัตนาภรณ์ แจ้งใจดี 
ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จังหวัดภูเก็ต 
๒๕๘/๓๔ หมู่บ้านหมู่บ้านเจริญสุขตําบลศรีสุนทรอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๙๗๐๕๒๑๖ 
อีเมล์: jaengjaidee@hotmail.com 
 

๗.เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังจังหวัดภูเก็ต / เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัด
ภูเก็ต  
 

 

ภาพท่ี ๗.๑ พ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีได้รับการคุ้มครองโดยชุมชนบ้านกู้กู จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ภาพโดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 



 
 

๗๗

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อําเภอเมืองและอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๑๑,๐๐๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
วัตถุประสงค์ในระยะยาวสําหรับโครงการคือให้การสนับสนุนนโยบายด้านทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ และโครงการมี
จุดประสงค์เฉพาะเพ่ือ  สร้างความสามารถและกระตุ้นให้เกิดความสํานึกของกลุ่มต่างๆในชมุชนสนบัสนุนให้หน่วยงานต่างๆ
แสดงบทบาทในการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยังยืน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดภูเก็ตก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๔๙โดยกลุ่มสมาชิกภายในชุมชนท่ีประกอบอาชีพทําประมงขนาด
เล็กมีจุดมุ่งหมายในการเคลื่อนไหวทางกฏหมายเพื่อต่อต้านการบัญญัติกฏระเบียบด้านการทําประมงและการท่องเที่ยวท่ีส่งผล
ให้เกิดการบุกรุกและก่อให้ความเส่ือมโทรมต่อทรัพยากรทางทะเล  
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
โครงการตั้งเป้าหมายที่ชุมชนประมงในพ้ืนท่ี๔ หมู่บ้าน ตลอดแนวฝ่ังตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต ครอบคลุม๒๓๐ ครัวเรือน 
จากท้ังหมด ๔,๘๗๘ครัวเรือน สมาชิกส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเหล่านี้ หาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็กเพาะปลูก ค้าขาย 
บริการ และดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในขณะดําเนินโครงการ ชุมชนเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ต่อปี๒,๓๓๔เหรียญ
ดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
ผลการดําเนินโครงการ 

 จัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลนชุมชนกว่า๓๗๕ไร่โดยได้รับความสนับสนุนจากสถานีวิจัยป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต 
 ปลูกและดูแลต้นกล้าพันธ์ุไม้ป่าชายเลนต่างๆ๑,๗๐๐ ต้น 
 ปักเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและป่าชายเลน  จัดทําบันทึก  แผนท่ีและป้ายระบุชนิดพันธ์ุไม้๑๒๐ ป้ายติด

ภายในป่าชุมชน  
 รวบรวมฐานข้อมูลพืชและสัตว์ในป่าชายเลน ซ่ึงช่วยให้ชุมชนสามารถระบุชนิดพันธ์ุของแหลง่อาหารใหม่ได้ 

จัดเตรียมแผนการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างย่ังยืน และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน 
 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  โดยมีผลสําเร็จท่ีประจักษ์ให้เห็นคือ ชุมชนมีความเชื่อม่ัน มีศักยภาพในการจัดทํา 

และมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติการและงบประมาณของเครือข่ายในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ 
 จัดต้ังกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์คุ้มครองป่าชายเลนของหมู่บ้านซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนเอง    

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
โครงการในเขตหมู่บ้านบางลาอําเภอถลางได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหลายหน่วยงาน  ซ่ึงช่วยให้เกิดการทํางานอย่างมี
บูรณาการของกลุ่มต่างๆภายในหมู่บ้านซ่ึงได้แก่ กลุ่มอาชีพประมงขนาดเล็ก และกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว  โครงการฯและ
ผู้สนับสนุนอ่ืนๆ ร่วมกับชุมชนปักเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทางทะเลทางด้านหน้าหมู่บ้านบางลา และที่บ้านกู้กูในอําเภอเมือง ทําให้มี
พ้ืนท่ีป่าชายเลนภายใต้การจัดการดูแลของชุมชน ๗๕๐ ไร่และมีพ้ืนท่ีอีกประมาณ๖๒ไร่ท่ีชุมชนประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการผ่านทางกระบวนการทางกฏหมาย 
ความท้าทายและอุปสรรค 
ถึงแม้ว่าศักยภาพของผู้นําชุมชนต่างๆจะเพ่ิมข้ึนแต่พ้ืนท่ีหมู่บ้านเป้าหมายยังคงประสบปัญหาส่ิงแวดล้อมถูกคุกคาม   บริเวณ
หาดท่าหลาประสบปัญหาการก่อสร้างโครงการพฒันาในท้องถ่ิน  กิจกรรมท่องเที่ยว  และการก่อสร้างท่าเรือ นอกจากนี้ พ้ืนท่ี



 
 

๗๘

ก่อสร้างสนามบินเอกชน บริเวณบ้านกู้กู  ซ่ึงอยู่ติดกับตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้พ้ืนท่ีและปัญหาด้าน
กฏหมาย   
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
โครงการมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
การทํางานอย่างต้ังใจสมํ่าเสมอและมุ่งม่ันของผู้ได้รับประโยชน์ในชุมชน มีผลต่อการจัดตารางทํากิจกรรมต่างๆของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการบางกลุ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างในช่วงกลางวัน  ดังนั้นการประชุมและการจัดอบรมปฏิบัติการจึงต้องจัดในช่วงเย็น  
นอกจากนี้ การพบประพูดคุยและการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ มีส่วนช่วยสนับสนุนการทํา
กิจกรรมต่างๆของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
องค์กรความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR)ให้เงินสนับสนุนแก่โครงการฯ๑๘,๐๑๐ เหรียญดอลล่าร์ 
สหรัฐฯและชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมให้ความสนับสนุนในรูปอ่ืนคิดเป็นมูลค่า ๑๒,๓๖๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 

ภาพท่ี ๗.๒ การประชุมเครือข่ายชุมชนในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
ติดต่อ 
คุณพิทยา ยาดํา 
ผู้ประสานงานโครงการ 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดภูเก็ต 
๒๔/๒๘ หมู่ ๑ตําบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๙ ๘๖๙๖๑๘๙ 
อีเมล์: peet_ya@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๙

๘. เสริมสร้างวิถีชีวิตและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือความมั่นคงต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝ่ัง/ สมาคมกรีนฟินส์ 

 

ภาพท่ี ๘.๑ ผู้รับทุนโครงการและคณะทํางานจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณท่าจอดเรือ 
จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ภาพโดย ศิริพร  ศรีอร่าม 

 

ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อ่าวฉลอง (บริเวณจากแหลมพันวา ถึง บ้านบางคณฑี)จังหวัดภูเก็ตประเทศ
ไทย 
   
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๑๑,๐๖๕เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกชุมชนในการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ
ปรับปรุงการบริหารพ้ืนท่ีชายฝั่งของชุมชน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
บ้านบางคณฑีเป็นชุมชนชายฝั่งทะเล ต้ังอยู่บริเวณตําบลราไวย์  ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ตบ้านบางคณฑีในอดีตเป็นเพียง
หมู่บ้านชาวประมงท่ีอยู่สันโดษห่างไกล ในปัจจุบนั พ้ืนท่ีดังกล่าวถูกล้อมรอบด้วยความเจริญต่างๆ โรงแรม รีสอร์ท และบ้าน
ราคาแพง   อย่างไรก็ตาม  สมากชิกในหมู่บ้านบางคณฑีส่วนใหญ่ยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็กและการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
สมาชิกชุมชน๒๕ คนท่ียังชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็กและมีรายได้เสริมจากการให้บริการนักท่องเท่ียว 
ผลการดําเนินโครงการ 



 
 

๘๐

 ปรับปรุงความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการหาเลี้ยงชีพอย่างม่ันคงด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 ส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับการปกป้องระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 จัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนซ่ึงเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ  เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ด้วย

การพัฒนาคู่มือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
 จัดต้ังธนาคารขยะในหมู่บ้านและตลอดแนวชายหาด ซ่ึงได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาล 
 ปลูกต้นจากและไม้ป่าชายเลนใกล้แหล่งท่องเที่ยว 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์จากโครงการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อระบบนิเวศได้อย่างเป็นระบบซ่ึง
รวมถึงการใช้เรือบริการนักท่องเที่ยว  ท่ีได้มาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบ  
ความท้าทายและอุปสรรค 
ผู้นํากลุ่มเยาวชนถูกก่อกวนในขณะดําเนินโครงการฯ ซ่ึงนับเป็นข้อจํากัดในการเข้าร่วมโครงการของสมาชิก  การจัดการ
ประชุมโครงการเป็นไปได้อย่างยากลําบาก  เนื่องจากสมาชกิติดภาระกิจงานประจําและธุระอ่ืนๆในช่วงเวลากลางวัน  
โครงการฯ จึงแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเลื่อนเวลาการประชุมเป็นช่วงเย็น  
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
โครงการได้เพ่ิมวิสัยทัศน์ให้แก่ชุมชน ด้วยการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ําและธุรกิจการ
ท่องเที่ยวขนาดเล็ก   
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
สมาชิกชุมชนมีกําลังใจมากข้ึนเรื่อยๆ ในการประชุมพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฯ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานรัฐ  
ซ่ึงช่วยสร้างความเชื่อม่ันและทําให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน  
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
สมาคมกรีนฟินส์ให้การบริจาคเงินทุนสนับสนุน ๖,๑๗๔เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปอ่ืน คิดเป็นมูลค่า๓,๐๖๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน 
ให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนๆ อีก คิดเป็นมูลค่า  ๒,๙๖๖เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
ภาพท่ี ๘.๒ การฝึกอบรมเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ภาพ โดยกัญญารัตน์โฆษะวิสุทธ์ิ 
ติดต่อ 
คุณกัญญารัตน์โฆษะวิสุทธ์ิ 
สมาคมกรีนฟินส์ 
๓๔/๕๒ หมู่ ๘ซอยบุญบันดาล  ถนนศักดิเดช ตําบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๖๙๑๗๓๐๙ 
อีเมล์: footprint_arkitec@yahoo.com 

 



 
 

๘๑

๙. ป่าชายเลนเพ่ืออนาคต จังหวัดภูเก็ต / โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ จังหวัดภูเก็ต  /มูลนิธิชุมชนไท  

 

ภาพท่ี ๙.๑ ระบบบําบัดน้ําของชมุชน  จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ภาพโดย 
สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
 
 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
ชุมชนกิ่งแก้วซอย ๑ และชุมชนปูดํา  จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย 
  
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๑๐,๘๖๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือ สนับสนุนกระบวนการจัดการของชมุชนในการระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากการ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ิน  และรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
ชุมชนกิ่งแก้วซอย ๑ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทประกอบด้วย ๓๘๕ ครัวเรือน บริเวณท่ีต้ังของชุมชนช่วยส่งเสริมให้สมาชิกชุม
ชมมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีหลากหลายแตกต่าง อันได้แก่ งานบริการรับจ้างท่ัวไปงานบริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  การ
ดําเนินธุรกิจขนาดเล็ก และการประมง  ถึงแม้ว่า หมู่บ้านกิ่งแก้วเป็นชุมชนใหม่ท่ีมีความหลากหลายในพ้ืนท่ี แต่ชุมชนยังขาด
สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม  และประมาณ ๔๐เปอร์เซ็นต์ของคนในชุมชน ยังมีการพ่ึงพิงป่าชายเลนเพ่ือการประมง
และดํารงชีวิต  
 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐สมาชิกชุมชนได้เข้าร่วมจัดต้ังเครือข่ายรวมตัวกับชุมชนอ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกันกว่า ๓๐ชุมชนท่ัวจังหวัดภูเก็ตเพ่ือ
ทํากิจกรรมฟ้ืนฟูป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพ่ือการพัฒนาองค์กร  ภาคเอกชน และหน่วยงาน
รัฐ (สถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี ๒๓จังหวัดภูเก็ต) เครือข่ายมีการดําเนินงานหลากหลายโครงการท่ีคล้ายคลึงกับโครงการน้ี และ
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ได้ดําเนินการจัดการพ้ืนท่ีป่าชายเลนแล้วจํานวน ๓๐๐ ไร่ จากพื้นท่ีท้ังหมด ๑,๘๑๒ ไร่ในจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกชุมชนได้
จัดต้ังโครงการออมทรัพย์ ชุมชนเป้าหมายอีกแห่งหนึ่งของโครงการคือ ชุมชนปูดํา ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดภูเก็ต 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
รวมท้ังหมด ๒๒๕ ครัวเรือน ในพ้ืนท่ีกิ่งแก้วซอย ๑และ ๑๖ ครัวเรือนในพ้ืนท่ีปูดํา 
ผลการดําเนินโครงการ 

 ริเร่ิมโครงการสร้างเสริมความสามารถในการจัดการของเสียและขยะของชุมชนจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ปักเขตพ้ืนท่ี
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน  

 ชุมชนปูดําทําการติดต้ังระบบกรองนํ้าเสียชุมชนคัดกรองเศษขยะอาหารในนํ้าเสียจากครัวเรือน 
 เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกชมุชนในการจัดการระบบกรองนํ้า เพ่ือลดน้ําเสียท่ีระบายสู่ป่าชายเลนใกล้เคียง

หมู่บ้าน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี๖๒๕ ไร่ 
 สร้างการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนเป้าหมายกับชุมชนอ่ืนๆท่ีต้องการศึกษาโครงการ  

ผลสาํเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ชุมชนกิ่งแก้วได้ทําการปักเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน๓๐๐ไร่ และจัดทําแผนเพื่อเตรียมการจัดการป่าชายเลนชุมชนนอกจากนี้ชุมชนได้
ช่วยกันอนุรักษ์พันธ์ุพืชสมุนไพร เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus)ซ่ึงข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการฯชุมชนปูดําได้ให้การตอน
รับผู้เย่ียมชมโครงการจํานวนมาก ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีมาเรียนรู้ระบบการบําบัดน้ําเสียของชุมชน  และได้มีการนําไป
ประยุกต์ใช้แล้วในชุมชนประเทศพม่า 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
ชุมชนได้รวบรวมการพัฒนา และผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการจัดทําเปน็เอกสารและ แผ่นความรู้ของชุมชน เพ่ือ
ทําการเผยแผ่ต่อไป 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ท้ังท่ีจัดข้ึนโดยโครงการและท่ีจัดข้ึนโดยโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคตมีประโยชน์อย่างมาก  
เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบแก่ผู้นํากลุ่มชุมชนหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องใช้ความพยายามในการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน    โครงการฯสามารถสร้างการเชื่อมโยงโดยชุมชนเป็นผู้บริหารโครงการ และดึงศูนย์วิจัยและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เขามาร่วมทํางานในชุมชน ผลจากการทํากิจกรรมร่วมกันได้ช่วยให้การบริหารงานของชุมชนเข้าถึง
ปัญหาด้านอ่ืนๆ  ซ่ึงโครงการได้ประสบความสําเร็จแล้วในต่อเชื่อมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเข้ากับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
การใช้พ้ืนท่ี 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
มูลนิธิชุมชนไท และสถาบันเพ่ือพัฒนาองค์กรชุมชนได้สนับสนุนเงินสมทบโครงการ๖,๖๖๗ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและชุมชน

ต่างๆที่เข้าร่วมได้ให้ความช่วยเหลือแก่โครงการในรูปอ่ืนๆ อีกคิดเป็นมูลค่า 
๕,๐๐๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
ภาพท่ี ๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชนจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล 
เสรีเผ่าวงษ์ 

ติดต่อ 
คุณโชคดี สมพรหม 
ผู้ประสานงานโครงการ 
โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่  
๓๕/๕๐ หมู่ ๓ถนนรัษฎา  รัษฎาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๕๓๘๘๐๒๘ 
อีเมล์: chokesp@hotmail.com 
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๖.๑๐ ปลูกเตยปาหนันเป็นแนวเขตป่าชายเลน /ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์พิทักษ์ป่า 

 
ภาพท่ี ๑๐.๑ การเตรียมใบปาหนัน จังหวัดกระบี่  ประเทศไทย ภาพโดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์  
 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
บ้านคลองยางเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ประเทศไทย 
  
 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนบัสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๖๙๖เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
 

 
วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

 ปักแนวเขตพ้ืนท่ีห้ามบุกรุกป่าชายเลน 
 จัดหาแหล่งเตยปาหนันให้เพียงพอต่อการทําหัตถกรรมจักสาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน   
 สร้างเสริมศักยภาพและจิตสํานึกในการอนุรักษ์แก่สมาชิกชุมชน และกลุ่มเยาวชน 

ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
พ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณบ้านคลองยาง อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบเหมาะแก่การทําสวนยางและปลูก
ปาล์มน้ํามัน ระบบนิเวศชายฝั่งแถบน้ี ประกอบด้วยป่าชื้นและป่าชายเลน  อาสาสมัครชุมชนจาก๓ หมู่บ้านได้จัดต้ังศูนย์
ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์เพ่ือปกป้องป่าชายเลนข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘โดยมีจุดมุ่งหมายในปกป้องทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งและเพื่อให้การลงมือปฏิบัติเป็นไปได้อย่างท่ัวถึง กลุ่มอาสาสมัครจึงได้เข้าทํางานในพ้ืนท่ีท้ังหมด๑๑หมู่บ้านโดยใชวิ้ธีจัด



 
 

๘๔

กิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืนและจากการทํางานดังกล่าว  หมู่บ้านได้รับการ
ยอมรับจากทางจังหวัดกระบี่ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ประชาชน จํานวน ๑๘๘ ครัวเรือนท่ีหาเลี้ยงชีพด้วยการทํางานสวนยางปลูกปาล์มน้ํามัน ทําประมงขนาดเล็กค้าขาย  และ
บริการ 
ผลการดําเนินโครงการ 

 ชุมชนจัดการประชุมเพ่ือแนะนําวัตถุประสงค์ และแนวทางดําเนินงานของโครงการ เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนและ
เห็นชอบจากเจ้าของท่ีดิน  และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี การประชุมดังกล่าวมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า ๙๐ คนเข้าร่วม
ประชุม   

 จัดต้ังแนวเขตห้ามบุกรุกป่าท่ีมีระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งและจัดทําเคร่ืองหมายบนแผนท่ี
ขนาดใหญ่  

 ปลูกต้นเตยปาหนันจํานวน ๒,๗๐๐ ต้น(มีอัตราการรอดประมาณ ๘๐เปอร์เซ็นต์) ตลอดแนวพ้ืนท่ีคุ้มครองป่าชาย
เลนประมาณ ๖ไร่ 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าของท่ีดินมีความเข้าใจร่วมกันในการใช้พ้ืนท่ีและการปลูกเตยปาหนันการปักเขตพ้ืนท่ีป่าชาย
เลนช่วยปรับปรุงสภาพป่าชายเลนและลดมลพิษทางน้ํา  นอกจากนี้สมาชิกชุมชนมีแหล่งเตยปาหนันมากเพียงพอสําหรับเป็น
วัตถุดิบในการทําหัตถกรรม ซ่ึงสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน   อีกท้ังกลุ่มเยาวชนมีความเข้าใจในคุณค่าของการอนุรักษ์
ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง 
ความท้าทายและอุปสรรค 
แนวเขตท่ีดินระหว่างพ้ืนท่ีเอกชนและป่าชายเลนสาธารณะท่ีไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหา  เจ้าของท่ีดินหลายคนไม่อนุญาตให้
ปลูกเตยปาหนันเนื่องจากความไม่ลงรอยในแนวเขตท่ีดิน  โครงการได้จัดการประชุมเจรจาอย่างเปิดกว้างซ่ึงมีท้ังผู้หญิงและ
กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมด้วย ซ่ึงหลายๆครั้งเจ้าของท่ีดินยอมให้มีการเข้าไปปลูกเตยปาหนันในพ้ืนท่ีส่วนบุคคล  
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหญิงชาย 
กลุ่มผู้หญิงเป็นแกนหลักขับเคล่ือนและให้การสนับสนุนกิจกรรมจักสานเตยปาหนันของโครงการ 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
กลุ่มผู้หญิงเป็นกลุ่มหลักในการทํากิจกรรมจักสานเตยปาหนันโดยทําหน้าท่ีจัดการและดูแลการสร้างรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์  อีกท้ังถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนของชุมชนถึงแม้ว่า การจักสานเตยปาหนันเป็นกิจกรรมสร้างรายได้
ท่ีใช้เวลานาน  แต่สมาชิกในกลุ่มมีทักษะการจักสาน กระตือรือร้นและตั้งใจจริง การสานเสื่อขนาด ๒ ตารางเมตรอาจใช้
เวลานานประมาณ ๑๐ วัน อย่างไรก็ตามรายได้ท่ีชุมชนได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์  นับว่าคุ้มคา่กับความเหนื่อยยาก 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนันขายได้ราคาดี  เส้นใยเตยปาหนันแห้งมีราคากิโลกรัมละ๑๓–๑๗ เหรียญดอลล่าร์ 
สหรัฐฯ 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการจะช่วยกันเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูท่ีได้ใช้การปลูกเตยปาหนันเป็นแนวแบ่งเขต นับว่าเป็น
การอนุรักษ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่ชุมชน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ท่ีมีความสามารถในการทําเคร่ืองหัตถกรรมจักสานได้
ถ่ายถอดความรู้ท้องถ่ินในการจักสานให้แก่โรงเรียนในชุมชน ซ่ึงเป็นการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์แก่เยาวชนอีกทางด้วย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคลองยางให้เงินสนับสนุนเพ่ิม  ๗๓๔เหรียญดอลล่าร์ 
สหรัฐฯ และชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนๆ คิดเป็นมูลค่า 
๑๐,๗๕๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 

ภาพท่ี ๑๐.๒  เคร่ืองจักสานท่ีทําจากใบเตยปาหนันจังหวัดกระบี่ประเทศไทย ภาพ โดย
พิสิฐ ทองคง 
 



 
 

๘๕

 “ชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการอนุรักษ์ท่ีดี  ซ่ึงหากขาดการสนับสนุนทางนโยบายเชิงปฏิบัติ และการบังคับใชก้ฏหมาย
อย่างเป็นระบบแล้วคงยากท่ีเราจะได้เห็นการนําโครงการนี้ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีอ่ืน และการอนุรักษ์ขยายตัวออกไปเป็นวงกว้างได้
ภายในช่วงเวลาไม่กี่ปี” 
— พิสิฐ ทองคงผู้จัดการโครงการ 
ติดต่อ 
คุณพิสิฐ ทองคง 
ผู้จัดการโครงการ 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์พิทักษ์ป่า 
โรงเรียนบ้านโคกยูง หมู่ ๓ ตําบลคลองยางเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๙ ๕๑๑๖๘๕๑ 
อีเมล์: t_pisit๒๘@hotmail.com 
 

๑๑.  ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและป่าชายหาด ต.คลองประสงค์ / กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกาะกลาง 
 
 

 
 
ภาพท่ี ๑๑.๑ กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังแนวพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูป่าชายเลน คลองประสงค ์ ประเทศไทย ภาพโดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
คลองประสงค์จงัหวัดกระบี่ประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๑๐,๑๕๖เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
 



 
 

๘๖

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
๑. เตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒. เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนและป่าชายหาด 
๓. ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีป่าชายเลนและป่าชายหาด บริเวณคลองทะลุ ตําบลคลองประสงค์  
วัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการ คือสร้างความรู้และความสํานึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งปากน้ํากระบี่อย่างยัง
ยืน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
บ้านเกาะกลางเป็นหมู่บ้านบนเกาะขนาดเล็กบริเวณคลองประสงค์ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกระบี่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗,๐๐๐ไร่  มีการใช้พ้ืนท่ีด้านในคลองประสงค์สําหรับเพาะปลูก  บริเวณน้ีมีประชาชนมุสลิมอยู่อาศัยจํานวน
มาก และหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็ก  ทํานาปลูกข้าว  เลี้ยงกุ้ง และให้บริการด้านท่องเที่ยว บริเวณแนวชายฝั่ง
ของเกาะกลางประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างเห็นได้ชัด 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองกลาง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถ่ินท่ีได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส)จังหวัดกระบี่ก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือทํางานลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนท่ีมีสาเหตุมา
จากการแข่งขันทางธุรกิจการท่องเที่ยว  
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
โครงการนี้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย ๕,๓๗๓ คนจาก ๙๐๓ครอบครัวท่ีอาศัยอยู่บริเวณคลองประสงค์ซ่ึงในจํานวนนี้
มากถึง ๙๘เปอร์เซ็นต์เป็นพ่ีน้องมุสลิมท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ ๘๓๔เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯโครงการนี้มีประโยชน์
โดยตรงต่อ๑๐๐ ครอบครัวท่ีหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและการทําประมงขนาดเล็ก  และอีก๑๒๐ ครอบครัวท่ีดํารงชีพด้วย
การจับปลาและพ่ึงพาป่าชายเลน  
ผลการดําเนินโครงการ 

 เพ่ิมศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการสร้างกลยุทธและการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ี
มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี 

 จัดพิมพ์คู่มือ ๕๐๐ เล่มเพ่ือส่งเสริมจิตสํานึกในการอนุรักษ์ของเยาวชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเกาะกลาง 
 ชุมชนคลองทะลุร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ป่าชายเลน๗๐๐ ต้น 
 ชุมชนร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ป่าชายเลน๑๓,๐๐๐ ต้น ในนากุ้งร้าง คิดเป็นพ้ืนท่ีจํานวนกว่า ๖ ไร่  

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ชุมชนช่วยกันปกป้องและคุ้มครองป่าชายเลนบนเกาะขนาดเล็ก ท่ีอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีเกาะกลาง   อีกท้ังโครงการนี้ช่วยให้ชุมชน
สามารถต่อยอดโครงการจัดการปา่คลองลัดยาว  ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๙  ด้วยทุนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก
จากUNDP ในการส่งเสริมป่าเขตร้อน 
ความท้าทายและอุปสรรค 
การเจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลนท่ีปลูกใหม่ได้รับผลกระทบจากอากาศแล้ง  นอกจากนี้ พายุและฝนตกบ่อยคร้ังส่งผลเสียต่อ
ต้นกล้าป่าชายเลนท่ีชาวบ้านปลูก   
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นท่ีรู้จักในค่ายเยาวชนนานาชาติ  “Wetlands SchoolNetwork Exchange”ท่ีจัดข้ึน
เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในงานดังกล่าว มีนักเรียนจาก ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทยเข้าร่วมกิจกรรม
และร่วมกันปลูกป่าชายเลนนอกจากนี้ได้มีการลงบทความเกี่ยวกับโครงการฯในวรสารเหลืองกระบี่ ซ่ึงจัดทําโดยองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่และได้มีการเผยแผ่เอกสารและบทความต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการฯ ซํ้าอีกคร้ังในเว็ปไซต์พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา ประเทศ
ไทย 
สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
บางชุมชนในพ้ืนท่ีคลองประสงค์ เร่ิมนํากลยุทธการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาใช้โดยทําการปักไม้ไผ่และเสา
คอนกรีตตามแนวชายฝั่งเพ่ือลดความแรงของคลื่น 
 



 
 

๘๗

 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
ช่วงระยะเวลาการดําเนินการท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญ  บางช่วงของปีโดยเฉพาะอย่างย่ิง เดือนพฤศิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์
ประชาชนจะวุ่นกับการทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการประมงและเพาะปลูกจึงไม่มีเวลามากนักในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
โครงการ 
โครงการจําเป็นต้องมีการคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลนอย่างระมัดระวัง ช่วงเดือนพฤศิกายนและเดือนเมษายนในบางพ้ืนท่ีไม่มี
น้ําเพียงพอสําหรับต้นกล้าท่ีปลูกและโครงการไม่มีต้นกล้ามากเพียงพอท่ีจะปลูกเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามสถานีพัฒนาป่าชายเลน
ท่ี  ๒๖ จังหวัดกระบี่ได้ยินดีให้การสนับสนุนต้นกล้าพันธ์ุไม้ชายเลนตามจํานวนท่ีขาด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกาะกลาง บริจาคเงินสมทบ๒,๘๓๔ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนๆ คิด
เป็นมูลค่า ๒,๘๓๔ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

ภาพท่ี ๑๑.๒  การรีไซเคิลภายในชุมชนคลองประสงค์ประเทศไทย ภาพ โดย
สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

ติดต่อ 
คุณนนท์  มีล่าม 
ผู้ประสานงานโครงการ 
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านเกาะกลาง   
๑๑๘ หมู่ ๑ตําบลคลองประสงคอํ์าเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๗ ๒๖๕๒๖๓๑ 
อีเมล์: nonmelam@gmail.com 

๖.๑๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ / กลุ่มสภา

กาแฟบ้านตลิ่งชนั  
ภาพท่ี ๑๒.๑ แม่บ้านสานตับจาก สําหรับมุงหลังคา ตําบลตลิ่งชัน ประเทศไทย ภาพจากสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
 
 
 
 



 
 

๘๘

 
ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
ตําบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๘,๘๐๕เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงนําไปสู่
การเพ่ิมศักยภาพของชุมชนการมีแหล่งหาเลี้ยงชีพท่ีม่ันคง และการจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งอย่าย่ังยืน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
ตําบลตลิ่งชันครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒๔ ตารางกิโลเมตร ทางด้านฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ํากระบี่ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ หรือ Ramsar Siteตําบลตลิ่งชันประกอบด้วย๖ หมู่บ้านโดยชาวบ้านท่ีพักอาศัยในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นชาว
มุสลิมท่ียังชีพด้วยการทําประมงและเพาะปลูก  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้ง และบางส่วนถูกปล่อยท้ิงเป็นนากุ้งร้าง 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
โครงการมีกลุ่มประชาชนเป้าหมายทั้งหมด๕,๐๐๐ คนจาก ๑,๐๒๐ ครอบครัว ท่ีมีรายได้รายปีเฉลี่ยต่อหัวประมาณ ๖๖๗
เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯโดยมีแหล่งท่ีมาของรายได้จากการทําประมง เพาะปลูก และกิจกรรมอ่ืนๆ  กลุ่มท่ีได้รับประโยชน์
โดยตรงจากโครงการ คือกลุ่มท่ีประกอบอาชีพทําประมงขนาดเล็กซ่ึงมีประมาณ ๖๐ ครอบครัว 
ผลการดําเนินโครงการ 

 สร้างรายได้เสริมจากการเพาะเห็ด เลี้ยงปู 
 ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานประมงจังหวัด 
 จัดต้ังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าชายเลนประมาณ๕๖ไร่ 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ถึงแม้ว่า การถือครองกรรมสิทธ์ิในบางพ้ืนท่ียังมีความคลุมเครือ  แต่โครงการได้ประสบความสําเร็จในการเข้าปักเขตป่าชาย
เลนสาธารณะแล้วในบางพ้ืนท่ี  และโครงการได้เข้าฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีดังกล่าวท่ีทําการปักเขต  อีกท้ังโครงการ
ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงปู ปลาหมอ เพาะเห็ด และการใช้ประโยชน์ต้นจากส่วนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาความคลุมเครือเร่ือง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน  โครงการได้มีความระมัดระวังอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้นําโครงการได้รายงานว่า ชุมชนสามารถ
บรรลุเป้าหมายโครงการและมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งด้วยตัวเอง  โดยชุมชนได้มีการเคลื่อนไหว
ในการปักเขตแนวพื้นท่ีอนุรักษ์เพ่ือต่อต้านการบุกรุก และค่อนข้างประสบความสําเร็จในการกันผู้บุกรุกออกไปจากพ้ืนท่ี  
ความท้าทายและอุปสรรค 
โครงการประสบปัญหาความร่วมมือท่ีจํากัดของหน่วยงานภาครัฐและการขาดซ่ึงข้อมูล   อุปสรรคบางอย่างท่ีเกิดข้ึนมีความ
ซับซ้อนมากเกินกว่าท่ีชุมชนจะแก้ไขได้โดยลําพัง  ดังเช่น เร่ืองกรรมสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งท่ีสําคัญในการ
กําหนดพ้ืนท่ีป่าชายเลนสาธารณะ 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
โครงการได้ช่วยขยายวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจภายในท้องถ่ินผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ป้ายประกาศภายในชุมชน
และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆรวมท้ังการประชาสมัพันธ์ตามกลุ่มพบประพูดคุยต่างๆในชุมชน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
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ความร่วมมือท่ีจํากัดจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมีผลทําให้การปฏิบัติงานในโครงการล้าช้า 

 

ภาพท่ี ๑๒.๒  แนวเขตป่าชายเลนท่ีดูแลโดยชุมชนตําบลตลิ่งชันประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
ติดต่อ 
คุณบุญนํา บ่อหนา 
ผู้ประสานงานโครงการ 
กลุ่มสภากาแฟบ้านตลิ่งชัน ๓๓ หมู่ ๒ตําบลตลิ่งชนัอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๓ ๕๐๗๘๑๖๐ 
อีเมล์: boonnumis@hotmail.com 

๑๓. เครือข่ายอ่าวบ้านดอนร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าชายเลน /เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
ภาพท่ี ๑๓.๑ การอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทย ภาพโดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
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ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ถึง เดือนพฤศิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๗๒๒เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยาการทางชายฝั่ง โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลน ๒๐เปอร์เซ็นต์ใน
พ้ืนท่ีโครงการ ด้วยการทํางานแบบมีบูรณาการร่วมกันท้ังในระดับหมู่บ้าน  อําเภอ และจังหวัด  
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
อ่าวบ้านดอน ต้ังอยู่บริเวณตอนใต้ของอ่าวไทยมีความยาวประมาณ๑๒๐ กิโลเมตร อ่าวบ้านดอนเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในบริเวณอ่าวไทยและได้รับการยอมรับให้เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ํานานาชาติท่ีสําคญัในปีพ.ศ. 
๒๕๔๓ อ่าวบ้านดอน ประกอบด้วยแหล่งนิเวศท่ีหลากหลายเช่น ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ในปัจจุบัน
แหล่งนิเวศอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ได้เสื่อมโทรมลงเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา วิธีทําประมงท่ีไม่เหมาะสม  
ปัญหามลพิษ  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ถือครองท่ีดิน และการขาดซ่ึงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอนได้ก่อต้ังข้ึนมานานกว่า๓๐ ปีโดยกลุ่มคนในท้องถ่ินซ่ึงได้รับบทเรียนจากผลกระทบท่ีเกิดจาก
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และต้องการลงมือแก้ปัญหาดังกล่าว เงินทุนส่วนใหญ่ท่ีเครือข่ายบ้านดอนใช้ในการทํา
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์นั้น ได้มาจากการเร่ียรายบริจาคของสมาชิกภายในชุมชนนอกจากนี้เครือข่ายได้มีการทํางานร่วมกับองค์กร
พัฒนาเอกชน และโครงการพัฒนาอ่ืนๆ 
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
จํานวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนท้ังหมด ๒,๘๙๐ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการซ่ึงส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพด้วยการทํา
ประมงขนาดเล็กหรือดํารงชีพด้วยการพ่ึงพิงทรัพยากรจากป่าชายเลน 
ผลการดําเนินโครงการ 

 เสริมสร้างความสามารถในกลุ่มประชากรเป้าหมาย   จัดต้ังเครือข่ายเพื่อติดตามสภาพแวดล้อมท่ัวท้ังพ้ืนท่ีโครงการ 
 ปักแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ป่าชายเลน และพื้นท่ีขยายพันธ์ุสัตว์น้ําตามธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการใช้เคร่ืองมือประมงท่ี

ผิดกฏหมาย 
 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรท่ีมี 
 ผลิตและแจกจ่ายสื่อการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับป่าชายเลน พืชและสัตว์ท่ีถูกคุกคามในเขตอ่าวบา้นดอน 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
สมาชิกองค์กรในระดับชุมชนและผู้นําชุมชนสามารถพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการจัดการสมาชิกชุมชนจํานวนหนึ่งได้รับ
เลือกให้เป็น อบต. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนทางการเงินบางส่วนในการจดักิจกรรมต่างๆของโครงการชุมชนได้
จัดการปักเขตแนวเขตอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีตําบลเขาถ่าน อําเภอท่าฉางอบต.ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมได้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดทาง
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สังคมและเศรษฐกิจซ่ึงจะเป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไปในอนาคต  โครงการทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับประเทศ
หลายหน่วยงานซ่ึงเข้ามาช่วยเสริมความเข้มแข็งในการทํางานอนุรักษ์และการทําวิจัยระดับชุมชนในหัวข้อท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ชีวิตอย่างย่ังยืน  
ความท้าทายและอุปสรรค 
การแข่งขันระหว่างกลุ่มภายในชุมชนทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการโครงการจึงแก้ปัญหาด้วย
การจัดต้ังระบบการตรวจสอบทางการเงินท่ีเคร่งครัด  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและภาคธุกิจเอกชน ท่ีบริเวณตําบล
คลองฉนาก ทําให้เกิดความยากลําบากในการปักเขตแนวอนุรักษ์เครือข่ายจีงได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
การส่ือสาร 
เครือข่ายอ่าวบ้านดอนได้กระจายข่าวสารโครงการผ่านสื่อประชาสมัพันธ์ท้องถ่ิน  ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ และสถานี
วิทยุเครือข่าย  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การรวมตัวเข้าพบผู้ว่าราชการจงัหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีทางจังหวัดได้
บริจาคเรือลาดตระเวนลําใหม่ พร้อมท้ังอุปกรณ์ต่างท่ีใช้ในการเฝ้าระวังป่าชายเลนของเครือข่าย  นอกจากน้ีได้มีการนําเสนอ
ข่าวการประชุมสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่านบา้นดอน ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวwww.tnewsnetwork.com
เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๒และได้มีการนําเสนอข่าวการเย่ียมชมพ้ืนท่ีโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่ม
นักศีกษาญ่ีปุ่น เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเว็บไซต์ข่าวwww.suratnews.com 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
ระบบนิเวศทางทะเลท่ีได้รับการคุ้มครองและปกป้องให้ดีข้ึน  ส่งผลให้มีผลผลิตท่ีมากขึ้น คนในหมู่บ้านมีความเชื่อม่ันว่าพวก
เขาจะสามารถจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการหาเลี้ยงชีพและจัดต้ังกองทุนออมทรัพย์สําหรับช่วยเหลือผู้คน
ในชุมชนได้กองทุนท้ังสองนี้จะบริหารโดยสมาชิกเครือข่าย ซ่ึงต้องการให้กองทุนมีทุนหมุนเวียนและสามารถพ่ึงพาตัวเองทาง
การเงินได้  ในปัจจุบัน เครือข่ายได้สามารถเข้าถึงหลายกลุ่มชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวทํางานร่วมกันในกลุ่มเยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
หน่วยงานในระดับชุมชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสนบัสนุน๑,๒๐๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนๆ คิด
เป็นมูลค่า ๑๔,๗๒๐ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือในรูปอ่ืนๆคิดเป็นมูลค่า๓๐๐ 
หรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บริจากเงินสนับสนุน ๑๒,๖๐๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯและสํานักผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บริจากเรือลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์มูลค่ารวม๑๖,๖๖๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 

ภาพท่ี ๑๓.๒ การปักเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองป่าชายเลน บริเวณอ่าวบ้านดอนประเทศไทย ภาพ โดยเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน 
ติดต่อ 
คุณพัชรนันท์   ศัลยประดิษฐ์ผู้จัดการโครงการ 
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน  
๑๘๐/๓ หมู่๑ถนนปทุมพรมะขามเตี้ย อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี๘๔๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๙ ๔๗๓๘๙๓๓ 
อีเมล์: lek_nipas@hotmail.com 



 
 

๙๒

๖.๑๔ ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนและเพาะเลี้ยงหอยแครงชุมชน /กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งบ้าน
เสียบญวณ 

 

ภาพท่ี ๑๔.๑ แหล่งหอยแครงท่ีบ้านเสียบญวณ ประเทศไทย ภาพโดย สุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 

 

ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
บ้านเสียบญวณจังหวัดชุมพรประเทศไทย 
การให้ลําดับความสําคัญของแผนงาน 
๗, ๘ 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง เดือนพฤศิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๙๘๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
จุดประสงค์หลักของโครงการคือ ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและสนับสนุนการสร้างรายได้เสริมของชุมชน  
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 



 
 

๙๓

เสียบญวณเป็นหมู่บ้านประมงขนาดเล็กต้ังอยู่ชายฝั่งบริเวณอ่าวค้อ-สวี ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะชุมพรพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีเกิดจากการทับถมโดยธรรมชาติ จึงเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งในเขตฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย ท่ีมีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ
สัตว์น้ําเค็มโดยเฉพาะอย่างย่ิง พันธ์ุหอยชนิดต่างๆ  การขาดซ่ึงการวางแผนท่ีเหมาะสมกอร์ปกับการเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีบนฝั่ง
แผ่นดิน เป็นสาเหตุให้หอยแครงลดจํานวนลง  ครอบครัวส่วนใหญ่ท่ีเขาร่วมโครงการเป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพทําประมงขนาด
เล็ก  เพาะเลี้ยสัตว์น้ํา ปลูกยางและปาล์มน้ํามันบนพ้ืนท่ีขนาดเล็กตามลาดเขาการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นสาเหตุท่ี
เด่นชัดอันก่อให้เกิดการกัดเซาะ เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนท่ี สมาชิกชุมชนจึงได้นําแนวทางจากเขาสู่ทะเลมาใช้   
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งบ้านเสียบญวณจัดต้ังข้ึนในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ด้วยความช่วยเหลือจากสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๑๒ จังหวัดชุมพรในช่วงแรกเร่ิมมีสมาชิกจํานวน ๘๐ คน ช่วยกันพยายามปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชายเลน
เสื่อมโทรมและนากุ้งร้างจัดกิจกรรมเก็บขยะและทําความสะอาดหลังพายุ  
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
๔๐ ครัวเรือนจากท้ังหมด ๗๙ ครัวเรือน ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตําบลเสียบญวณและหาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงขนาดเล็กและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ผลการดําเนินโครงการ 

 จัดทําพ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งยาว ๒ กิโลเมตร 
 จัดทําพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ําจํานวนประมาณ ๓๕ ไร่ 
 จัดทําพ้ืนท่ีอนุรักษ์สําหรับหอยหลอด 
 ปลูกไม้ป่าชายเลน ๑๐,๐๐๐ ต้นตลอดแนวชายฝั่ง 
 จัดทํากฏระเบียบชุมชนเพ่ือปกป้องแหล่งหญ้าทะเลและพ้ืนท่ีอนุรักษ์หอยหลอด 
 ปักเขตพ้ืนท่ี๑๐๐ไร่เป็นแนวเขตฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้น 
ชุมชนได้ทําการปักไม้ไผ่เพ่ือเป็นเขตอนุรักษ์สําหรับเพาะเลี้ยงหอยในพ้ืนท่ีอ่าวบริเวณใกล้ชายฝั่ง  ชุมชนพัฒนากฏระเบียบ
ชุมชนในการปกป้องพ้ืนท่ีป่าชายเลนจํานวน ๑๐๐ไร่เพ่ือเป็นแนวเขตฟ้ืนฟูป่าชายเลน ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของชุมชน 
ความท้าทายและอุปสรรค 
ผลกระทบจากพายุ ๗ ลูกท่ีพัดเข้าเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือเพาะเลี้ยงหอย 
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
ชุมชนให้ความสําคัญในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน  เสมือนเป็นกลยุทธในการลดความรุนแรงของลมพายุ ซ่ึงอาจเป็นผลสืบเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมต่างๆของโครงการจะประสบผลสําเร็จได้นั้น ควรมีการรักษาความต้ังใจใน
การทํางานของชมุชน และให้การสนับสนนุซ่ึงกันและกัน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
ชุมชนช่วยกันบริจาคเงินสมทบ๒๘,๔๘๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ สถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๑๒ ให้เงินสนับสนุนเพ่ิม๑๐๐เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านสวีให้เงินสนับสนุน ๓๔ดอลล่าร์ สหรัฐฯบริษัท 
ปตท.เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
ภาพท่ี ๑๔.๒ หอยแครงในพื้นท่ีอนุรักษ์ของชุมชนเสียบญวณประเทศไทย ภาพ 
โดยสวิุมล เสรีเผ่าวงษ์ 
 

ติดต่อ 
คุณสัญญา  ปานสกุล 
ผู้ประสานงานโครงการ 
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งบ้านเสียบญวณ๑ หมู่ ๕ ตําบลด่านสวี อําเภอสวีจังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๑ ๖๗๗๘๙๕๘ 
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๖.๑๕ เสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวท้องตม  / กลุ่มอนุรักษ์วัดท้องตมใหญ่ 

 

ภาพท่ี๑๕.๑วัชรินทร์ แสวงการผู้ประสานงานโครงการแสดงต้นกลา้ไม้ป่าชายเลนท่ีท้องตมใหญ่ประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล 
เสรีเผ่าวงษ์ 

 

ตําแหน่งพ้ืนท่ีโครงการ 
ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพรประเทศไทย 
  
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ถึง เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ 
จํานวนเงินทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการป่าชายเลนเพ่ืออนาคต 
๙,๙๗๙เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการมีวัตถุประสงค์ระยะยาว เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และโครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า
ชายเลน จัดต้ังเขตอนุรักษ์พันธ์ุปลาด้วยการบรูณาการแนวทางการจัดการปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเข้ากับกิจกรรมการหาเลี้ยง
ชีพและแผนการพัฒนาชุมชน 
ประวัติพ้ืนท่ีโดยย่อ 
ท้องตมใหญ่ เป็นชุมชนหมู่บ้านชายฝั่งขนาดเล็ก ท่ีมีการพ่ึงพิงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณอ่าวท้องตมใหญ่อย่างมาก  
สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําประมงขนาดเล็กและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทํางานในสวนยาง และสวนปาลม์น้ํามัน 
โดยมี ๙ ครอบครัวในหมู่บ้านเริ่มการทํากิจกรรมท่องเที่ยงเชิงนิเวศและโฮมสเตย์  
ผู้ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ชาวบ้านท้องตมใหญ่จํานวน ๒๐๓ ครัวเรือน ท่ีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ต่อปี ๒,๐๐๐ – ๒,๖๖๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯซ่ึงมีแหล่ง
รายได้จากการทําประมงขนาดเลก็ 
ผลการดําเนินโครงการ 



 
 

๙๕

 ปลูกต้นกล้าไม้ป่าชายเลนในนากุ้งร้างพ้ืนท่ีรวมประมาณ ๒๕ ไร่ 
 ให้การอบรมสมาชิกกลุ่มเยาวชน๓๕ คน และสมาชิกชุมชนจํานวน ๓๐ คน ในกิจกรรม “Revival of Thong Toam 

Bay”  
 จัดกิจกรรมเก็บขยะและของเสีย  ปลูกป่าชายเลน และร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงในการทํากิจกรรมอนุรักษ์ 
 จัดต้ังแนวเขตหลบภัยสําหรับปลา 
 รวบรวมฐานข้อมูลพันธ์ุไม้ป่าชายเลนเพ่ือกิจกรรมอนุรักษ์ในอนาคต 

ผลสําเร็จโครงการและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
สมาชกิในโครงการได้เข้ามีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการและประกาศเจตนารมณ์ด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง และการพร้อมรับภัยพิบัติ"จับมือร่วมใจรับภัยโลกร้อน" เม่ือวันท่ี ๑๓- ๑๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๓  โดยโครงการ
จากชุมชนท้องตมใหญ่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการปรับตัวและการรับมือต่อภูมิอากาศท้องถ่ินในปัจจุบันหรืออนาคตรางวัล
ดังกล่าวเป็นเคร่ืองแสดงการยอมรับนวัตกรรมของชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีการบูรณา
การกลยุทธรับมือความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายวัชรินทร์ แสวงการผู้ประสานงานโครงการได้เป็น
ตัวแทนนําเสนอประวัติความเพียรพยายามในการทํางานในพ้ืนท่ีและเป็นตัวแทนชุมชนเข้ารับรางวัลเงินทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐  
เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ  การคัดเลือกให้รับรางวัลนี้  ทําให้โครงการฯเป็นท่ียอมรับในระดับชาติเกี่ยวกับโครงการท่ีขับเคลื่อน
กิจกรรมโดยชุมชน   
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
สภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 
โครงการได้มีการบรูณาการกลยุทธรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับกิจกรรมต่างๆของโครงการเพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์หลักแก่ชุมชน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการ 
โครงการเรียนรู้การจัดทําปะการังเทียมด้วยวัสดุท่ีย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี   ซ่ึงการใช้วัสดุอ่ืนท่ีมีความคงทนกว่า
นั้น จะมีค่าใช้จ่ายมากในการขนย้ายและจมลงทะเล 

ผู้เข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุน 
สมาชิกในชุมชนให้ความช่วยเหลือต่างๆ คิดเป็นมูลค่า ๑๓,๘๙๔ เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯองค์การบริหารส่วนตําบลบริจาคเงิน
สนับสนุนอีก ๙๖๗เหรียญดอลล่าร์ สหรัฐฯ 

 

ภาพท่ี ๑๕.๒ ต้นกล้าแสมท่ีศูนย์เพาะชําต้นกล้าไม้ป่าชายเลน อ่าวท้องตมใหญ่  ประเทศไทย ภาพ โดยสุวิมล เสรีเผ่าวงษ์ 
ติดต่อ 
คุณวัชรินทร์ แสวงการผู้ประสานงานโครงการ 
กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อบต. ด่านสวี 
๑๘๘/๑๒๙ ถนนศาลาแดงตําบลท่าตะเภา 
อําเภอเมืองจังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ 
หมายเลขโทรศัพท์: +๖๖ ๘๙ ๘๗๓๐๒๗๙ 
อีเมล์: watcharin๑@msn.com 
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โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กองทุนโครงการขนาดเล็กได้คัดเลือกโครงการเพ่ือดําเนินการอีก ๙ โครงการดังนี้ 

รายชื่อโครงการขนาดเล็ก ป่าชายเลนเพ่ืออนาคต ปี 2555   

No. ชื่อโครงการ/องค์กรผู้เสนอ 
ชุมชน/พ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ลักษณะกิจกรรม (หลัก)  ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 

1 

เพาะชําพันธ์ุไม้ป่าชายเลนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ (Planning 
Sustainable Use of Mangrove) / 
กลุ่มฟ้ืนฟูป่าชายเลนกะเปอร์ 
(Mangrove Restoration Group of 
Tambon Kapoe) 6/3 หมู่ท่ี 8 ตําบล
กะเปอร์ อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ผู้ประสานงาน: นายวิโรจน์ เดชสอง
แพรก โทร. 081-0891822   

 - บริเวณป่าชาย
เลนเกาะยายรัง 
อยู่ในหมู่ท่ี 3 และ
หมู่ท่ี 8 บ้าน
บางลําพูและบ้าน
ชิมี ต.กะเปอร์ อ.
กะเปอร์ จ.ระนอง 
พ้ืนท่ีป่าชายเลนนี้
เป็นสว่นหนึ่งของ
อ่าวกะเปอร์ ซ่ึงได้
ถูกประกาศเป็น
พ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีมี
ความสําคัญใน
ระดับนานาชาติ    

1. ปรับปรุงโครงสร้างเรือน
เพาะชําในด้านต่างๆ        2. 
การดําเนินกิจกรรมแปลงเพาะ
ชํา เช่น การเก็บรวบรวมพันธ์ุ
ไม้ในแต่ละช่วงเวลา         

1. มีแปลงเพาะชํากล้าไม้
ป่าชายเลน มีการผลิต
กล้าไม้ป่าชายเลนอย่าง
ต่อเนื่องไม่ตํ่ากว่า 15 
ชนิด และมีปริมาณไม่ตํ่า
กว่า 30,000 กล้าต่อปี   

3. การฟ้ืนฟูป่าชายเลน เช่น 
การกําจัดวัชพืช การปลูก และ
ดูแลติดตาม 

2. มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ี
ได้รับการฟ้ืนฟู 50 ไร่ 
พร้อมท้ังมีการติดตาม
ดูแลรักษา 

 - อาชีพหลักของ
ชุมชนคือการ
ประมง              
- จํานวนครัวเรือน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ: 130 
ครัวเรือน 

4. การรณรงค์ในด้านต่างๆ 
เพ่ือสร้างจิตสํานึก เช่น การจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา
และซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ลอย
น้ํา 

3. มีประชาชนมามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ี
จัดข้ึนอย่างน้อยคร้ังละไม่
ตํ่ากว่า 200 คน 
4. ศูนย์เรียนรู้ลอยน้ํา
ได้รับการซ่อมแซมและ
บํารุงดูแลรักษา ตลอดจน
มีกิจกรรมการให้ความรู้
แก่เยาวชน  
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เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน (Promotion of 
Learning for Mangrove 
Conservation) / อันดามันดิสคอฟ
เวอร่ีส์ (Andaman Discoveries) , 
Andaman Discoveries 120/2 หมู่ 1 
ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
82150 ผู้ประสานงาน: นางสาวณัฏยา 
เสกธีระ          
โทร. 089 211 9223 
 E-mail: 
info@andamancommunitytouris
m.com 

พ้ืนท่ีป่าชายเลน
บ้านทุ่งรัก 
15,930 ไร่ มีเขต
พิทักษ์ป่าชายเลน
ท่ีเครือข่าย
อนุรักษ์เขาแม่นาง
ขาวดูแล 6,200 
ไร่ พันธ์ุไม้ในป่า
ชายเลน 32 ชนดิ 
อําเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา 
สภาพพ้ืนท่ีเป็นป่า
ชายเลนริมฝั่ง
คลองไปยัง
ปากอ่าวคุระบุรี 

1. สร้างศักยภาพเยาวชนใน
โรงเรียน: อบรมการสํารวจ
พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และศึกษา
พืชป่าชายเลน ทําเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ห้อง
นิทรรศการ 
2. ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ผ่าน
การทําโครงงาน  
3. ทําบ้านปลาในป่าชายเลน  
4. อบรมมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 

1. เยาวชนมีความรู้และ
ความเข้าใจเร่ือง
ประโยชน์จากระบบนเิวศ
ป่าชายเลน และสามารถ
นําความรู้นั้นมาถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อ่ืนโดยการเป็น
มัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 
2. เกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่า
ชายเลน ใช้ในการ
วางแผนเพื่อการใช้งาน
พ้ืนท่ีป่าชายเลนใน
อนาคต           3. มีบ้าน
ปลาอย่างน้อย 1 จุด
เพ่ือให้เยาวชนและชุมชน
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 - อาชีพหลักของ
ชุมชนคือทํา
เกษตรกรรม ปลูก
ยางพาราและ
ปาล์มน้ํามัน ทํา
การประมงชายฝั่ง
เป็นรายได้เสริมใน
ฤดูฝน  

ได้เรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์  

 - จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 50 
ครัวเรือน 
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ฟ้ืนฟูและจัดการแหล่งอาหารตาม
ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม 
(Conservation of Local Food 
Source by  Eco-cultural 
Approaches)/โครงการความมั่นคง
ทางด้านอาหารชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา 
(The Phang Nga Bay Coastal 
Fishing Community Food 
Security Project) 39 หมู่ 3 ต.ป่า
คลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110   
ผู้ประสานงาน: นายพิเชษฐ์ ปานดํา 
โทร. 089-8665060 
 E-mail: itfreefish@gmail.com 

1.1.พ้ืนท่ี
เป้าหมายหลัก 7 
ชุมชนได้แก่ - 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย
หลัก(เดิม) 2 
ชุมชนและพ้ืนท่ี
เป้าหมายหลัก
(ใหม่) 5 ชุมชน  
1.2 พ้ืนท่ี
เป้าหมายรอง  14 
ชุมชน พ้ืนท่ี
เป้าหมายทั้งหมด
อยู่ใน อ.ตะกั่วทุ่ง 
จ.พังงาและ อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต  

1. สํารวจ,รวบรวมองค์ความรู้ 
"โหนมดแดง" (มิติความ
หลากหลายทางชีวภาพ/
ประวัติศาสตร์/สังคมและ
วัฒนธรรม) 
2. เรียนรู้ต่างพ้ืนท่ี “การ
จัดการทรัพยากรตามระบบ
นิเวศน์วัฒนธรรม” 

1.แกนนําได้
ประสบการณ์/รูปแบบใน
การจัดการทรัพยากรที่
หลากหลาย/มุมมอง
ใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนท่ี ตัวชี้วัด 
แกนนําอย่างน้อย 20 คน 
(ประกอบด้วยผู้หญิงและ
เยาวชนไม่น้อยกว่า 10 
คน)       2.ได้ข้อมูล ชุด
ความรู้เร่ือง “โหนมดแดง 
“  

 - พ้ืนท่ีเป็นฐาน
อาหารของชุมชน 
และยังเป็นพ้ืนท่ี
ใช้ประโยชน์ทับ
ซ้อนระหว่างกลุ่ม
ประมงและกลุ่ม
ท่องเที่ยว 

3. ฟ้ืนฟู / บูรณะ /เยียวยา 
“โหนมดแดง”                      
4. เวทีเสวนา “แนวทางการ
จัดการฐานทรัพยากรตาม
ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม”กรณี 
“โหนมดแดง”                      
5.สื่อ/รณรงค์ ประเด็น “การ
จัดการฐานทรัพยากรตาม
ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม”กรณี 
“โหนมดแดง” 

3.ฐานทรัพยากรพ้ืนท่ีโหน
มดแดงมีความสมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน ตัวชี้วัด ชุมชนจับ
สัตว์น้ําได้เพ่ิมข้ึน     4. 
แนวทาง/แผนงานหรือ
กิจกรรมความร่วมมือใน
การจัดการ”โหนมดแดง”   
5. ชุมชนให้ความสําคัญ
กับ ประเด็นเร่ืองการ
จัดการทรัพยากรตาม
ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม
เพ่ิมมากข้ึน  

 - จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 
360 ครัวเรือน 
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ความร่วมมือเพ่ือป่าชายเลน หญ้า
ทะเล และนากทะเลบริเวณอ่าวบาง
ลา-อ่าวสําปํา (Holistic 
Management of Mangrove, Sea 
Grass, and Otter in Bangla-
Sapum Bay) / โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัดภูเก็ต (Phuket 
Women's Capacity Development 
Project) 258/122 หมู่บ้านเจริญสุข 
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  
ผู้ประสานงาน: นางสาวรัตนาภรณ์  
แจ้งใจดี โทร. 081-9705216 
 E-mail: Jaengjaidee @ 
hotmail.com    

พ้ืนท่ีทํางานเดิม-
ชุมชนบ้านผักฉีด 
บ้านยามู และ
บ้านบางลา อ.
ถลาง จ.ภูเก็ต 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย
ขยายคือ ชุมชน
บ้านท่าเรือและ
บ้านเกาะมะพร้าว 
จ.ภูเก็ต อันเป็น
พ้ืนท่ีป่าชายเลน-
ชายฝั่งท่ีเสี่ยงต่อ
การรุกล้ําของ
ธุรกิจท่ีอยู่อาศัย
และแหล่ง
ท่องเที่ยว           
- จํานวนครัวเรือน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ: 450 
ครัวเรือน 

1. เวทีเสวนา “แนวทางความ
ร่วมมือ / การจัดการอนุรักษ์
นากทะเล ป่าชายเลน ชายฝั่ง    
2.สํารวจการอพยพเคล่ือนย้าย
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของนากทะเล
ฐานทรัพยากรชายฝั่ง หญ้า
ทะเล ดอนหอย         3. เขต
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
แนวหญ้าทะเล ดอนหอยกะพง  
4. ค่ายเด็กเยาวชน “ตามหา
นากทะเล”                         
5. ประกวดเรียงความ - คํา
ขวัญเกี่ยวกับ “นากทะเลและ
ป่าชายเลน” 

1. เกิดแนวทางความ
ร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน
ชายฝั่ง  2. ข้อมูลการ
อพยพเคลื่อนย้ายแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของนากทะเล 
แผนท่ีทรัพยากรท่ีแสดง
สถานะของทรัพยากร
ชายฝั่ง          3. จับสัตว์
น้ําได้เพ่ิมข้ึนจากการ
ประกาศแนวเขต          
4. เกิดกลุ่มเด็กใน
โรงเรียน “รักษ์ป่าชาย
เลนและนากทะเล 
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มอแกลน ชนเผ่าอันดามัน (Moklan, 
the Ethnic Group of the  
Andaman) / มูลนิธิอันดามัน (Save 
Andaman Network Foundation) 
35/1 ม.5    ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 
92000  
ผู้ประสานงาน: นายภาคภูมิ   วิธาน
ติรวัฒน์        โทร. 084-3071117       
fax. 086- 4713280     
E-mail: 
kon_andaman@yahoo.co.th 

ชุมชนมอแกลน 
บ้านน้ําเค็ม ต.
บางม่วง อ.ตะกั่ว
ป่า จ.พังงา พ้ืนท่ี
ชายฝั่งของชุมชน
นั้นประกอบด้วย
พ้ืนท่ี 2 ลักษณะ
คือสภาพท่ีเป็น
หาดทรายซ่ึงอยู่
ใกล้ชุมชน
ชาวบ้านใช้เป็นท่ี
จอดเรือหัวโทง
(เรือท่ีใช้ ประกอบ
อาชีพประมง
ชายฝั่ง) และ
สภาพท่ีเป็นป่า
ชายเลนท่ี
ชาวบ้านใช้ต้ัง
กระชังเลี้ยงปลา
หรือจับปู ปลา 
และหาหอย          
-  จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 
185 ครัวเรือน 

1. จัดกระบวนศึกษา จัดทํา
ข้อมูล ทรัพยากรชายฝั่ง ภัย
ธรรมชาติ และความ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  และ
ศึกษาดูงาน 

1.กลุ่มเยาวชน องค์การ
ชุมชน กลุ่มสตรี มีความรู้ 
ความตะหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิ
ชุมชน 

2. อบรมสิทธิชุมชน  
ประชาธิปไตย และการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน  

2.เกิดพ้ืนท่ีในการเรียนรู้
การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ป่าชายหาด  

3. ปลูกป่าชายเลน ป่า
ชายหาด สํารวจดูแล         4. 
จัดทําสื่อรณรงคก์ารอนุรักษ์
ทรัพยากร กติกาชุมชน 

3.เกิดการร่วมมือในการ
จัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีของ
หน่วยงานรัฐและชุมชน
อย่างมีระบบ 
4.เกิดกติกาในการดูแล
ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนท่ี
อย่างบูรณาการ 



 
 

๙๙
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เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษ์และกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากร
ชายฝั่งและป่าชายเลน ต.คลอง
ประสงค์ (Community Capacity 
Building for Coastal and 
Mangrove Conservation of 
Tambon Klong Pasong) / กลุ่มรักษ์
สิ่งแวดล้อมบ้านเกาะกลาง 
(Environmental Conservation 
Group of Koh Klang Village) 118 
หมู่ท่ี 1 ต.คลองประสงค์   อ.เมือง จ.
กระบี่ 81000    ผู้ประสานงาน: นาย
นนท์ มีล่าม โทร. 087-2652631, 
nonmelam@gmail.com   

พ้ืนท่ี ต.คลอง
ประสงค์ อ.เมือง 
จ.กระบี่ ต้ังอยู่
บริเวณปากแม่น้ํา
กระบี่ (Ramsar 
Site) เป็นแหล่ง
หากินของ
ชาวประมง
พ้ืนบ้าน              
-  จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 
100 ครัวเรือน 

1. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน: 
ประชุมเปิดตัว ประชุม
แผนงานฝึกอบรมแนวทางการ
อนุรักษ์ 

 - สามารถบูรณาการแผน
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาย
เลน จากชุมชน ร่วมกับ 
แผนของอบต.คลอง
ประสงค ์

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า
ชายเลนและทรัพยากรชายฝั่ง: 
ปลูกป่าชายเลนในพ้ืนท่ีบุกรุก 
เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง  
ทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือ
แก้ปัญหาขยะ 

 - พ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลน     
- พ้ืนท่ีสาธิตการทําปุ๋ย
ชีวภาพ    - มีการผลิตสื่อ
เร่ืองคุณค่าป่าชายเลน 
- ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  
- จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
  

3. เสริมสร้างจิตสํานึก: 
ฝึกอบรมแก่เยาวชนและกลุ่ม
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน  

  

4. จัดทําสื่อเร่ืองคุณค่าปา่ชาย
เลน 
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เครือข่ายเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน
อ่าวพังงา (Network of Coastal 
Youth for Mangrove 
Conservation in Phang Nga Bay) / 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือพัฒนา
สังคมอ่าวพังงา (Phang Nga Bay 
Savings Group Network for Social 
Development) 39/2 หมู่ 3 ต.ป่า
คลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  
ผู้ประสานงาน: น.ส พรรณี  จันทรจิตร 
โทร. 089-8731051 
 E-mail: 
rapoo_andaman@yahoo.com 

จ. พังงา 
ประกอบด้วย 2 
หมู่บ้าน ต.คลอง
เคียน 5 หมู่บ้าน 
ต.หล่อยูง อ.ตะกั่ว
ทุ่ง จ.ภูเก็ต 
ประกอบด้วย 12 
ชุมชน               
-  จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 
340 ครัวเรือน 

1. ค่าย “เด็กชายเล อ่าวพังงา 
รักษ์ป่าชายเลน อย่างไร” 
2. กองกําลังเด็กชายเล ร่วม
ปฏิบัติการฟ้ืนฟูป่าชายเลน
และชายฝั่ง 
3. ศึกษาดูงาน  
4. จัดทําสื่อ/ศิลปะจากป่าชาย
เลน 
5.เวทีนําเสนอสื่อ 

 1. เยาวชนสามารถใช้สื่อ
ในการสื่อสารประเด็นป่า
ชายเลน       2. กลุ่มคน
เมืองเข้าใจและเห็น
ความสําคัญกับปา่ชาย
เลนชายฝั่งเพ่ิมมากข้ึน      
3. เกิดแกนนําเยาวชนไม่
น้อยกว่า 40 คน 
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การจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ์หญ้าทะเลเกาะ
พระทองโดยชุมชน (Community 
Management of Sea Grass 
Conservation Area of Prathong 
Island)  / Koh Phra Thong Lions 
Homestay 120/2 หมู่ 1 ตําบลครุะ 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 
ผู้ประสานงาน: อรวรรณ เทียนใส / 
ธรรมรงค์ ชมภูศรี 
โทร. 0806920039 
 E-mail: 
tui@andamandiscoveries.com 

หมู่บ้านไลออนส์ 
(หมู่บ้านปากจก) 
ต. เกาะพระทอง 
อ. คุระบุรี จ.พังงา  
-  จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 34 
ครัวเรือน  

1.ด้านพัฒนาการจัดการพ้ืนท่ี
คุ้มครองหญ้าทะเล: ประชุมทํา
แผน ดูงาน ปักและกําหนดเขต  
2. ด้านการศึกษา: เก็บข้อมูล 
ผลิตสื่อข้อมูล เสริมสร้างให้
ความรู้  

1. แผนการจัดการพ้ืนท่ี
หญ้าทะเลท่ีมีข้อตกลง
ร่วมกันเป็นท่ียอมรับของ
คนในชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 2. การ
ประเมินผลท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความมีประสิทธิภาพใน
การจัดทําพ้ืนท่ีคุ้มครอง     
3. มีปลิงทะเลและหอย
ชักตีนเพ่ือการบริโภค
อย่างย่ังยืน       4.  กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ชุมชน “เกาะพระทอง ไล



 
 

๑๐๐

ออนส์ โฮมสเตย์” 
โดยเฉพาะกลุ่มไกด์
ท้องถ่ิน            
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พลังเยาวชนพลิกวิกฤติโลกร้อนเพ่ิม
โอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศหญ้าทะเล 
(Youth Power against Global 
Warming by Promotion of Sea 
Grass Learning )     
 / กลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งบ้านทุ่งนางดํา (Tung Nang 
Dam Coastal and Marine 
Resources Protection Group) 
12/1 หมู่ท่ี5 บ้านทุ่งนางดํา ตําบล คุ
ระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150  
ผู้ประสานงาน: นางสาวพีรญา สุก
สะอาด โทร. 083 3960339 
 E-mail: 
thungnangdam@gmail.com 

แหล่งหญ้าทะเล
อ่าวคุระบุรี บ้าน
ทุ่งนางดํา ต.คุ
ระบุรี ซ่ึงมีสภาพ
เป็นเกาะ และ
บ้านท่าแป๊ะโย้ย 
ซ่ึงอยู่บนเกาะพระ
ทอง จ.พังงา 
อาชีพของชุมชน
คือ ประมง ซ่ึงมี
ความสนใจเรื่อง
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ี
จะส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง   
-  จํานวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ: 
110 ครัวเรือน  

1. ห้องเรียนธรรมชาติ      2. 
Workshop ศึกษาดูงาน   3. 
สํารวจและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
แหล่งหญ้าทะเล        4. 
อบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่าน
ภาพถ่ายและวีดีโอ       5. 
เพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการรณรงค์
และสร้างจิตสํานกึ       6. 
ผลิตสื่อรณรงค์ท่ีสร้างสรรค์
หรือนิทรรศการ, วีดีโอ, 
รองเง็ง 

1. สามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้เยาวชนหันมาให้
ความสําคัญกับแหล่งหญ้า
ทะเลได้ 
2. กลุ่มเยาวชนสามารถ
ทําการสํารวจและติดตาม
สํารวจสถานภาพของ
แหล่งหญ้าและสัตว์น้ําได้ 
3. เยาวชนสามารถลง
พ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจติดตาม
และจัดเก็บข้อมูลด้าน
สถานภาพแหล่งหญ้าและ
ปริมาณสัตว์น้ําได้ 
4. เยาวชนสามารถ
ถ่ายทอดความคิด
จิตสํานึกอนุรักษ์ผ่านสื่อ
ต่างๆเพ่ือเป็นการรณรงค์
ได้ 
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