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ชุดกรณีศึกษา Equator Initiative

บทสรุปการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อผู้คน ธรรมชาติ และชุมชนที่ฟื้นตัวได้

ชุดกรณีศึกษา EQUATOR INITIATIVE
ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นทั่วโลกกำ�ลังพัฒนาบทสรุปการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำ�เพื่อผู้คนและธรรมชาติ มีสิ่งพิมพ์หรือกรณี
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ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำ�มาหากินอย่างยั่งยืนโดยชุมชน กรณีเหล่านี้มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการพูดคุยเชิงนโยบายที่จำ�เป็น
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พัฒนา และเพื่อเป็นต้นแบบให้ปฏิบัติตาม กรณีศึกษาเหล่านี้ได้พิจารณาอย่างดีที่สุดและเป็นไปตาม The Power of Local Action:
Lessons from 10 Years of the Equator Prize สรุปบทเรียนและคำ�แนะนำ�เชิงนโยบายที่ได้จากกรณีต่างๆ
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กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน
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บทสรุปโครงการ

ข้อมูลหลัก

องค์กรชุมชนนี้จัดตั้งขึ้นในกลางทศวรรษ 2523 เพื่อพลิกฟื้น
การตัดทำ�ลายไม้ป่าชายเลนใกล้หมู่บ้านชายฝั่งทะเลเปร็ดใน
วัตถุประสงค์คู่ขนานคือการฟื้นฟูประชากรปูในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แหล่งสำ�คัญของรายได้สำ�หรับสมาชิกที่ยากจนในชุมชน หลัง
จากการพัฒนาการจัดการป่าไม้และการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้
รับการบันทึกถึงความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มได้กลายเป็นต้น
แบบและเรื่องที่อ้างถึงในการปฏิรูปนโยบายที่เปลี่ยนถ่ายอำ�นาจ
ในการจัดการป่าไม้ไปสู่ชุมชน
ตั้งแต่ปี 2546 เปร็ดในได้พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านท้อง
ถิ่นอื่นๆ จำ�นวนหนึ่งขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายชุมชนเพื่อการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการป่าชุมชน หมู่บ้านเหล่านี้ได้
เรียนรู้ถึงความสำ�เร็จและความล้มเหลวของกันและกัน เครือข่าย
ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศสำ�หรับชุมชนชายฝั่งทะเลอีกด้วย

ปีที่ได้รับรางวัล : 2004 (2547)
ปีที่เริ่มดำ�เนินการ : 1993 (2536)
ที่ตั้ง : บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด ประเทศไทย
ผู้ได้รับประโยชน์ : 130 ครัวเรือน
ความหลากหลายทางชีวภาพ : พื้นที่ป่าชายเลน
ชายฝั่งทะเล 1,920 เฮกแตร์
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ภูมิหลังและบริบท

บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทยใกล้ชายแดนกัมพูชา
คือแนวของป่าชายเลนที่ยังเหลืออยู่ผืนสุดท้ายของประเทศ พันธุ์
พืชหลักของป่าชายเลนเขตร้อนนี้คือโกงกางโปรง (Rhizophora and
Bruguirea spp.) และ แสม (Avicennia spp.) ไม้ยืนต้น และไม้พุ่มที่
ปรับตัวได้กับสภาพการท่วมขังของน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลงที่มีความเค็มสูง ไม้
ป่าเหล่านี้ทำ�ให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อชนิดที่หลากหลาย
ของสัตว์ป่าและการทำ�มาหากินสำ�หรับชุมชนชายฝั่งทะเล

ความห่างไกลจากระดับน้ำ�ทะเล พื้นที่ต่ำ�ใช้เพื่อการปลูกข้าวและ
เลี้ยงปลา ในขณะที่พื้นที่สูงปลูกบ้านเรือน สวนผลไม้ และสวน
ยางพารา การทำ�มาหากินของสมาชิกชุมชนขึ้นอยู่กับข้าว ผลไม้
และการกรีดยาง เสริมด้วยการจับทรัพยากรต่างๆ เช่น ปูจากป่า
ชายเลน การทำ�ลายป่าชายเลนมีผลอย่างมากมายต่อความมั่นคง
ทางอาหารของครัวเรือนและแหล่งรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
การสูญเสียทรัพยากรทางทะเล
ในปี 2528 การต่อต้านแนวโน้มเหล่านี้ขึ้นสูงสุดเมื่อการทำ�สัมปทาน
ใกล้เคียงบุกรุกป่าชายเลน และห้ามชาวบ้านจับปูปลาหอยและ
ทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่สัมปทาน การทำ�ประโยชน์อื่นๆ เพื่อการค้า
ได้แปลงพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมเป็นฟาร์มกุ้งและสร้างประตูกั้น
น้ำ�ทะเล ซึ่งยิ่งทำ�ลายระบบนิเวศป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น เพื่อจัดการ
กับการคุกคามต่อการทำ�มาหากินเหล่านี้ ชาวบ้านเปร็ดในได้รวม
ตัวกันเพื่อป้องกันการทำ�ลายป่าชายเลนที่จะมีต่อไป และเพื่อที่จะ
จัดการให้ดีกว่าเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน การต่อต้านการทำ�ลายป่า
ชายเลนในตอนแรกควบคุมโดยกลุ่มชาวบ้านสิบคน และสามารถ
หยุดการทำ�ไม้เพื่อการค้าได้สำ�เร็จในปี 2529 ประตูกั้นน้ำ�ถูกทำ�ลาย
และถนนถูกชาวบ้านปิดกั้นในสถานการณ์ของการชุมนุมคัดค้าน
การคุกคามเพื่อผลประโยชน์จากการตัดไม้

ผลกระทบของการเก็บเกี่ยวเพื่อการค้าต่อการทำ�มาหากินพื้นบ้าน

ในช่วงทศวรรษ 2523 ความต้องการผลผลิตสูงการตัดไม้และการ
ทำ�ฟาร์มกุ้ง เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
และมีผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชาย
เลน รัฐบาลได้อนุมัติสัมปทานและห้ามชาวบ้านจับปู หอย และ
ทรัพยากรป่าชายเลนอื่นๆ พื้นที่ป่าที่ถูกตัดทำ�ลายได้ถูกเปลี่ยนเป็น
บ่อเลี้ยงกุ้ง ธรรมชาติของการทำ�สัมปทานโดยรวมมีผลทำ�ให้เกิด
ความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อป่าชายเลนที่ไม่สามารถจะพลิก
ฟื้นด้วยการปลูกทดแทนเล็กๆ น้อยๆ หรือปล่อยให้เติบโตขึ้นตาม
ธรรมชาติได้
เปร็ดในเป็นชุมชนหนึ่งที่ถูกกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากการสูญ
เสียป่าชายเลน หมู่บ้านนี้อยู่ในจังหวัดตราด ทิศตะวันออกของผืน จากการคัดค้านไปสู่การจัดการเชิงรุก
ป่าชายเลนที่ต่อเนื่องกันผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมเนื้อที่
ชาวบ้านได้ริเริ่มพัฒนาแผนการจัดการป่าไม้ภายใต้กลุ่มป่าชุมชน
1,920 เฮกแตร์ ในปี 2547 หมู่บ้านประกอบด้วย 130 ครัวเรือน การ
ใช้ประโยชน์หลักของที่ดินภายในพื้นที่หมู่บ้านขึ้นอยู่กับระดับและ บ้านเปร็ดใน ด้วยการทำ�แผนที่ทรัพยากรป่าไม้อย่างละเอียด จัด
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ตั้งชุดลาดตระเวนป่าเพื่อป้องกันการตัดไม้ผิดกฎหมาย และการ
เผาไม้ทำ�ถ่าน กลุ่มได้เริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน
เสื่อมโทรม และพัฒนากฎระเบียบในการจับปูโดยห้ามจับในช่วง
เวลาแพร่พันธุ์
อย่างไรก็ตาม หลังจากการสัมปทานระงับไป ก็ยังเป็นการยากที่
จะป้องกันคนภายนอกจากหมู่บ้านใกล้เคียงและที่ห่างไกลออก
ไปไม่ให้จับและทำ�ลายทรัพยากรภายในพื้นที่ป่าชายเลน
การ
ห้ามจับปลาในป่าชายเลนมีผลกระทบต่อชาวบ้านที่ยากจนและ
ชาวประมงซึ่งการทำ�มาหากินขึ้นอยู่กับป่าชายเลน องค์ประกอบ
สำ�คัญสำ�หรับความพยายามของกลุ่มในการพลิกผันแนวโน้มของ
การตัดไม้ทำ�ลายป่าจึงสำ�เร็จอย่างกว้างขวางด้วยการสนับสนุน
จากชุมชนท้องถิ่น ในปี 2536 ด้วยความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ใน
พื้นที่และด้วยการสนับสนุนจากผู้อาวุโสของหมู่บ้าน ชาวบ้านกลุ่ม
หลักได้ตั้งต้นปลุกจิตสำ�นึกถึงความสำ�คัญของการปกป้องมรดก
ทางธรรมชาติในพื้นที่ พระสงฆ์ยังได้ช่วยสร้างกลุ่มออมทรัพย์ของ
หมู่บ้านซึ่งให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ�แก่ชาวบ้าน เพื่อเป็นทุนสำ�หรับ

การศึกษาและการดูแลสุขภาพ และเก็บเงินที่ได้จากผลประโยชน์
ไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามของกลุ่มพัฒนา
และอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ซึ่งขณะนี้ดูแลโครงการพัฒนา
ชุมชนหลากหลาย
พันธมิตรเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพื่อความสำ�เร็จของปฏิบัติการ
เปร็ดในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีแรกๆ ของการดำ�เนินงาน กลุ่ม
ได้ว่าจ้างนักวิจัยการประมงเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการด้านวิธีการ
ตรวจสอบและความคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการจัดการป่าชายเลน
อย่างยั่งยืน ปัจจุบันกรมป่าไม้ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงสิ่ง
แวดล้อม) มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาแผนการจัดการที่ช่วยให้
กลุ่มมีวิวัฒนาการจากกลุ่มลาดตระเวนป่าอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นตัวอย่างที่เป็นทางการของการจัดการป่าโดยหมู่บ้านเป็นฐาน
ตั้งแต่ปี 2542 เปร็ดในได้เป็นพันธมิตรกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (รีคอฟ) องค์กรไม่แสวงผล
กำ�ไรซึ่งเชี่ยวชาญในการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อป่าชุมชนและการ
จัดการป่า

“เราได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนมากมายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้ ระบบการจัดการป่าชายเลน และ การสร้าง
เครือข่ายระดับตำ�บลจากรีคอฟและสถาบันต่างๆ แต่เรากำ�ลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านการจัดการ”
นายอัมพร แพทย์ศาสตร์, ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนเปร็ดใน
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ตั้งแต่ปี 2539 ปฏิบัติการเปร็ดในได้มุ่งไปที่การจัดการทรัพยากร ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์กระบวนการเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรอบ
ทางทะเลอย่างยั่งยืน การตรวจสอบนิเวศวิทยาภายในป่าชายเลน ของการวางแผนต่อๆ มา กระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตสำ�นึกนี้เป็น
และการปลุกจิตสำ�นึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ ของบ้าน ลักษณะที่สำ�คัญในความสำ�เร็จของกลุ่ม
เปร็ดในและหมู่บ้านข้างเคียง
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อขยายความสำ�เร็จ
การจัดตั้งการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
อาสาสมัครปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชายเลนที่ถูกกัดเซาะเป็นส่วนหนึ่ง ในปี 2546 การจัดการของเปร็ดในสรุปได้ว่าผู้คนในชุมชนเดียว
ของกิจกรรมการจัดการอย่างแรกของหมู่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไป บาง ไม่สามารถจะส่งเสริมนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนได้อย่างมี
ต้นเริ่มงอกตามธรรมชาติเพราะการป้องกันอย่างเข้มงวดภายใต้ ประสิทธิภาพทั่วพื้นที่กว้างขวางของป่าชายเลนชายฝั่งทะเล โดย
ระเบียบในการจับหา ระเบียบนี้ใช้สำ�หรับปูแสม (Metopograpsus เฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีการกำ�หนดขอบเขตและไม่มีกฎหมาย
sp.) ในปี 2540 กฎนี้ระบุให้ปิดการจับหาในระหว่างระยะผสมพันธุ์ ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า กลุ่มได้จัดตั้งเครือข่ายซึ่งรวม
ของปูในเดือนตุลาคม ปูตัวเล็กๆ เหล่านี้ถูกจับเพื่อขายในท้องถิ่น จำ�นวนหนึ่งของหมู่บ้านท้องถิ่นอื่นๆ เมื่อเริ่มต้นได้จำ�กัดอยู่เพียง
สัตว์สำ�คัญทางเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ได้แก่ ปูทะเล (Scylla serrata) หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านเปร็ดในแต่ได้ขยายไปอย่าง
ชาวบ้านได้เพิ่มผลผลิตด้วยการจัดตั้ง “ธนาคารปู” ขึ้น ถ้าจับปูที่ รวดเร็วเป็นจำ�นวนมากขึ้นตลอดชายฝั่ง และได้เปลี่ยนอย่างเป็น
มีไข่ได้จะต้องนำ�ไปไว้ในกรงซึ่งจัดทำ�โดยกลุ่มการจัดการในคลอง ทางการเป็นเครือข่ายชุมชนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง จังหวัด
ของหมู่บ้าน
ตราด ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ป่า
กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนเปร็ดในยังปฏิบัติการป้องกัน ชุมชน หมู่บ้านเหล่านี้ได้เรียนรู้ความสำ�เร็จและความล้มเหลวของ
การจับปลาแบบทำ�ลาย และได้ทำ�การทดลองสางต้น Ceriops ไม้ กันและกัน การร่วมมือกันนี้ยังช่วยให้ริเริ่มความคิดและการปฏิบัติ
ชายเลนที่ขึ้นหนาแน่นตามธรรมชาติ
มีการว่าจ้างนักวิจัยทาง ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประมงเพื่อช่วยติดตามความพยายามเหล่านี้ และจัดเก็บข้อมูล
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ผลกระทบ

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

การเพิ่มขึ้นของพันธุ์ปูเห็นได้จากจำ�นวนการจับหาที่เพิ่มมากขึ้น
ของสมาชิกที่ยากจนในหมู่บ้าน เช่นการจับปูแสม เกือบจะเป็นสอง
เท่าจากประมาณ 8 กิโลกรัมต่อวันต่อคนในปี 2541 เป็น 15 กิโลกรัม
ต่อวันในปี 2547 หลังจากออกระเบียบห้ามจับในช่วงปูเพาะพันธุ์
การแนะนำ�เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการจับหาควบคู่ไปกับเทคนิค
การจั ด การผู้ ค นที่ ดี ขึ้ น ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งจรรยาบรรณใหม่ ใ นการ
อนุรักษ์แก่ผู้จับหาขนาดเล็กของเครือข่าย

ผลกระทบต่อความหลากหลายที่สำ�คัญของโครงการเปร็ดในคือ
การฟื้นฟูและการป้องกันพื้นที่ 1,920 เฮกแตร์ ของป่าชายเลน
ชายฝั่งทะเล การกลับมาใหม่ในภายหลังของผืนป่าชายเลนช่วย
ให้สัตว์ป่าชนิดต่างๆ กลับมาสู่พื้นที่ชายฝั่ง ชาวบ้านรายงานว่า
จำ�นวนของปู ปลา หอย เพิ่มขึ้น นกน้ำ�มากมายกลับมา เช่น นก
กาบบัว (Mycteria leucocephala), นกอีโก้ง (Porphyrio poliocephalus),
นกกระสาแดง (Ardea purpurea), นกกระสานวล (A. cinerea), เป็ด
แดง (Dendrocygna javanica) และ เหยี่ยวแดง (Haliastur Indus) .ใน
ขณะที่ลิงแสม (Macaca fascicularis) ก็มีรายงานถึงการกลับมาหลัง
จากที่หายไปในช่วงการตัดไม้ หอย (Solen strictus Gould) ที่รู้จักกัน
ในท้องถิ่นว่าหอยหลอดซึ่งหายไปจากพื้นที่ยี่สิบปีก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
ด้วยสภาพทางนิเวศวิทยาที่ดีขึ้น
ชาวบ้านยังได้ดำ�เนินการที่ยิ่งไปกว่าการป้องกันป่าชายเลนและ
พันธุ์พืชต่างๆ คือใช้วิธีการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในการจัดการ กลุ่ม
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาป่ า ชายเลนเปร็ ด ในได้ ส นั บ สนุ น มากกว่ า จะ
ป้องกันอย่างเดียว เช่น การจับหาปูทะเลอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อรองรับความยุ่งยากในการพยายามห้ามเข้าถึงสัตว์ที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ ปูทะเลได้กลายเป็นมีคุณค่าเป็นพิเศษเพราะหา
ยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากป่าชายเลนได้หายไปตลอดชายฝั่งทะเล
ของประเทศไทย สมาชิกของชุมชนที่สนใจในการเพาะเลี้ยงปูทะเล
เพื่อขายได้รวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มผลผลิต กลุ่มได้ส่งเสริมให้แลก
เปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิก และขอคำ�แนะนำ�จากนักวิชาการ
ประมงซึ่งเชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ปู

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
ของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน คือสมาชิกที่ยากจนของชุมชน เปร็ดในเป็น
หมู่บ้านที่ไม่ยากจน แต่การจับปูคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญ
สำ�หรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ�ของหมู่บ้าน นอกจากจะให้ทรัพยากร
ทางทะเลแล้วระบบนิเวศป่าชายเลนคือพื้นฐานวิถีชีวิตของหมู่บ้าน
เปร็ดในทั้งหมด ความพยายามในการจัดการท้องถิ่นยังช่วยกระตุ้น
กิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ อีกด้วย
เมื่อปี 2547 มีคนจับหาปูวันละสองสามชั่วโมงประมาณ 20 คน,
คนจับหาตามฤดูกาล 25-30 คน และ ผู้ซื้อจำ�นวนมากในหมู่บ้าน
ประชากรปูแสม และ ปูทะเลตัวใหญ่ที่สมบูรณ์และยั่งยืนช่วย
สนับสนุนการทำ�มาหากินของสมาชิกชุมชนเหล่านี้ หลักฐานที่ได้
จากชาวบ้านแสดงว่าระดับรายได้ของชาวบ้านที่จับหาปูเกือบจะ
เป็นสองเท่าเป็นผลจากการจับที่ดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลขรายได้ที่
แน่นอนยังไม่มี แต่ข้อมูลแสดงว่าชาวบ้านที่ยากจนและอยู่ด้วยการ
จับปูสามารถหาได้ 600-700 บาท (15-18 ดอลล่าร์สหรัฐ) ต่อวัน คน
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จับยังจับได้เร็วขึ้นอย่างมากเพราะมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ช่วงนอกฤดูกาล ซึ่งทำ�ให้มีโอกาสทำ�กิจกรรมเศรษฐกิจเสริมได้
บ้านปลาซึ่งทำ�จากยางรถที่ใช้แล้วสร้างอยู่ในคลองของหมู่บ้าน
เป็นการลดเวลาในการจับปลา ชาวบ้านเปร็ดในยังได้พยายามที่จะ
ฟื้นฟูแนวชายฝั่งเป็นระยะทางยาว 3,000 เมตร ของโซนอนุรักษ์ เพื่อ
ป้องกันชายฝั่งจากวิธีการจับปลาแบบทำ�ลาย เช่น ใช้ตาข่ายและ
อวนลาก ซึ่งช่วยให้ฝูงปลาเติบโตและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของการประมง

เซียนอื่นๆ โครงการการจัดการป่าไม้ร่วมหรือการจัดการป่าไม้โดย
ชุมชนเป็นฐานที่ชี้ให้เห็นผลกระทบทางนิเวศและเศรษฐกิจของเปร็
ดในได้พิสูจน์ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องของคนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และการพัฒนา
การตกทอดของการจัดการป่าไม้ในประเทศไทย
การได้รับการยอมรับของเปร็ดในย้อนหลังไปในปี 2545 เมื่อ
โครงการได้รับรางวัลจากกรมป่าไม้ประเทศไทย ในฐานะตัวอย่าง
ที่โดดเด่นของความร่วมมือที่ประสบความสำ�เร็จระหว่างเจ้าหน้าที่
ป่าไม้และชุมชนท้องถิ่นของประเทศ โครงการได้ถูกวางไว้อย่าง
ดีในฐานะธงชัยสำ�หรับการปฏิรูปนโยบายป่าไม้ การสนับสนุน
ทางกฎหมายเพื่อความพยายามในการจัดการป่าไม้ในท้องถิ่นได้
มีการถกเถียงกันมาหลายทศวรรษในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ
ไทยกำ�หนดว่าชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และในทางปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับ

ทางเลือกที่แตกต่างในการทำ�มาหากินและการศึกษา
โครงการป่าชุมชนบ้านเปร็ดในกระตุ้นให้ชาวบ้านริเริ่มกิจกรรม
ทำ�มาหากินอื่นๆ จากป่าชายเลน กลุ่มจัดการออมทรัพย์ก่อตั้งใน
ปี 2538 มีสมาชิกมากกว่า 600 คน และในปี 2547 มีเงินทุนเกือบ
หกล้านบาท (ประมาณ 72,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) ด้วยการให้กู้ยืม
เงินแก่สมาชิกชุมชน กองทุนนี้ทำ�ให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
เล็กภายในหมู่บ้าน ตัวอย่างกิจการใหม่ๆ นี้รวมทั้งระบบการตลาด
สำ�หรับสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น การผลิตขนมปังกรอบที่ทำ�จากพืช
ป่าชายเลน และการผลิตไวน์ท้องถิ่น การจัดตั้งองค์กรชุมชนอื่นๆ
รวมทั้งกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเยาวชน
การศึกษาในท้องถิ่นก็ได้รับประโยชน์จากปฏิบัติการเปร็ดใน ชาว
บ้ า นได้ ร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นและผู้ อ าวุ โ สของหมู่ บ้ า นเพื่ อ ให้ ก าร
ศึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาป่าชายเลนและทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล การใช้ป่าชายเลนชุมชนเป็น “ห้องปฏิบัติการการเรียน
รู้” สมาชิกเยาวชนชุมชนได้ร่วมกับชาวบ้านผู้ใหญ่ในโครงการปลูก
ต้นไม้และการทดลองสางป่า ชาวบ้านยังได้สร้างทางเดินในป่าชาย
เลนเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา ความสำ�เร็จและรายละเอียด
ของเปร็ดในเป็นที่รับรู้กันในปี 2546 เมื่อชุมชนเศรษฐกิจเอเชีย
แปซิฟิก (เอเปค) ได้สนับสนุนกลุ่มนักเรียนจากประเทศต่างๆ ให้
เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมภาคสนามในพื้นที่ป่าชายเลน
ของหมู่บ้าน

ผลกระทบด้านนโยบาย
ตั ว อย่ า งความสำ � เร็ จ ในความพยายามของเปร็ ด ในเพื่ อ จั ด การ
ป่าของตนเองได้รับความสนใจต่อๆ มาทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ และได้รับการสนับสนุนอย่างสำ�คัญเพื่อเรียกร้องให้การ
จัดการป่าตกทอดมาอยู่ในระดับชุมชนในประเทศไทยและชาติอา
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ตั้งแต่ราวปี 2513 สิ่งที่รองรับคือพระราชบัญญัติการกระจายอำ�นาจ
ในปี 2531 ซึ่งให้อำ�นาจหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นที่จะส่งเสริมการ
เข้าไปเกี่ยวข้องของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ช่วยให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาแผนการจัดการ
เข้าถึง
ทรัพยากรและเครือข่าย ในปี 2532 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชน
ประมาณ 8,000 แห่ง และปัจจุบันมีประมาณ 10,000 แห่ง
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคยังคงมีอยู่กับป่าชุมชน ที่สำ�คัญจากการร่วม
กันของนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมที่ถกเถียงกันเพื่อลดกิจกรรม
ของมนุษย์ให้น้อยที่สุดในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยแยกจาก
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ กรมป่าไม้แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วย
งานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิด
ชอบป่าไม้ทั้งหมดที่ไม่ใช่พื้นที่อนุรักษ์ ได้สนับสนุนป่าชุมชนมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน และมีหน่วยงานระดับกองที่สนับสนุนชุมชน
เช่นเปร็ดในเป็นพื้นที่ตามกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม กรมอนุรักษ์
อุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ของกระทรวงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบป่า
อนุรักษ์ก็ได้ทำ�งานป้องกันป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยดำ�เนินการ
ภายใต้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ
การโต้ แ ย้ ง เรื่ อ งป่ า ชุ ม ชนได้ รุ น แรงขึ้ น ในทางนิ ติ บั ญ ญั ติ ตั้ ง แต่ ปี
2534 ในเดือนมีนาคม 2543 ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ถูก
เสนอต่อรัฐสภาไทยด้วยรายชื่อ 52,698 คน อย่างไรก็ตามหลังจาก
ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารรั ฐ สภาเพื่ อ ตรวจสอบร่ า งพระ
ราชบัญญัติ
การสิ้นสุดของรัฐสภาสามเดือนหลังจากนั้นทำ�ให้
กระบวนการระงับไป การรณรงค์ของสื่อประสบความสำ�เร็จในการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายรัฐสภา เป็นการ
โต้แย้งเพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้น และหลังจากรัฐบาลใหม่ถูกเลือก
เข้ามา คณะกรรมาธิการชุดใหม่ก็เกิดขึ้น หนึ่งในสามของสมาชิก
คือผู้แทนจากประชาชน คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้พิจารณาร่างพระ
ราชบัญญัติเสร็จสิ้นและได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร
ของรัฐสภา
อย่างไรก็ตามจุดสำ�คัญของพระราชบัญญัติก็ถูก
เปลี่ยนไปอย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดยวุฒิสภา ส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์

ของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ที่ตกทอด มาตรา 18
ซึ่งระบุว่าบุคคลที่ตั้งรกรากอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า และต้นน้ำ�ก่อนวันที่ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์สามารถที่จะ
ยังคงจัดการและใช้ประโยชน์ของป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้ ถูกตัด
ออกไปโดยวุฒิสภา มีเหตุผลมากมายสำ�หรับเรื่องนี้ วุฒิสมาชิก
บางคนกล่าวอ้างอย่างกังวลว่าถ้าชาวบ้านได้รับสิทธิให้จัดการป่า
ก็อาจจะแปลงป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ บางคนรู้สึก
ว่า “คนนอก” อาจจะทำ�ผิดพระราชบัญญัติโดยบุกรุกเข้าไปในป่า
อนุรักษ์แล้วอ้างสิทธิที่จะจัดการ
ในที่ สุ ด พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ชุ ม ชนได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน 2550 ในขณะที่ยังมีปัญหา
ในการนำ�มาใช้ และยังไม่มีการยอมรับป่าชุมชนที่ทับซ้อนกับป่า
อนุรักษ์ ทำ�ให้มีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นจำ�นวนระหว่างหนึ่งถึงสอง
ล้านคนซึ่งพึ่งทรัพยากรป่าไม้จากพื้นที่ป่าเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัตินี้สร้างขึ้นจากผลงานหลายอย่างที่ประสบความ
สำ�เร็จที่สุดของปฏิบัติการเปร็ดใน
ความพยายามระดับชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการระดับท้องถิ่นของ
ทรัพยากรป่ายังคงดำ�เนินต่อไปอย่างเฟื่องฟูด้วยความพยายาม
ของหลายฝ่าย รวมทั้ง กรมป่าไม้ องค์กรเอกชน เช่น รีคอฟ ซึ่งตั้ง
อยู่ในกรุงเทพฯ และเครือข่ายป่าชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เครือข่ายเหล่านี้ เช่น เครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ใน
จังหวัดตราด ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญในการแบ่ง
ปันบทเรียนและประสบการณ์ในการปฏิบัติเพื่อจัดตั้งและจัดการ
พื้นที่ ทั้งยังให้เสียงสนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
กฎหมาย เครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวนหนึ่งจากตำ�บล
และระดับตำ�บลผ่านทางสภาป่าชุมชนซึ่งดำ�เนินการระดับชาติ นับ
ถึงปี 2543 กรมป่าไม้ได้รับรองและขึ้นทะเบียนป่าชุมชนอย่างเป็น
ทางการประมาณ 7,000 แห่ง ทั้งหมดอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์และยัง
ค้นหาที่จะขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก
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ความยั่งยืนและการปฏิบัติตาม

ความยั่งยืน

เป็นต้นแบบของการยืดหยุ่นโดยชุมชนเป็นฐานในสถานการณ์ที่
ปั ญหาของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศกำ�ลั งเพิ่ม มากขึ้ น
การปลูกป่าชายเลนทดแทนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของ
การบรรเทาและการปรับ การฟื้นฟูป่าชายฝั่งทะเลที่แยกคาร์บอน
จากบรรยากาศจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ แผนนำ � ร่ อ ง
REDD+ และยังเป็นการสร้างแนวกั้นการทะลักของน้ำ�อย่างรุนแรง
เช่น สึนามิ
ในปี 2554 บทบาทของเปร็ดในเป็นที่ยอมรับในการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำ�หรับ
ชุมชนชายฝั่งทะเล รีคอฟ และ Norad ได้ดำ�เนินการระยะที่หนึ่ง
ของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลผ่านโครงการศูนย์การเรียน
รู้โดยชุมชนเป็นฐานซึ่งจัดไว้จำ�นวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อ
ฝึกอบรมชุมชนใน 6 ตำ�บล โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือป่าชายเลนเพื่อการปฏิบัติการสึนามิภูมิภาคใน
อนาคต เป็นจำ�นวน 5,650,000 ล้านเหรียญสหรัฐ สนับสนุนโดย
ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ไทย และผู้สนับสนุนอื่นๆ
ศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานจะช่วยปลูกป่าชายเลนทดแทน
จำ�นวน 5,150 เฮกแตร์ ตลอดแนวชายฝั่ง ซึ่งจะกลายเป็นแนวสีเขียว
ดักจับคาร์บอนและแหล่งรายได้จากอาหารทะเล นี่คือตัวอย่างการ
ขยายรูปแบบของเปร็ดในแก่ชุมชนเพื่อนบ้านในวงกว้าง และเกิด
ขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 ครั้ง ซึ่งจัดโดยรีคอฟ
ร่วมกับชุมชนชายฝั่งทะเลระหว่างปี 2552 ถึง 2554 เกี่ยวกับผลกระ
ทบต่อท้องถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงของกิ จ กรรมโครงการในเปร็ ด ในตั้ ง แต่
ช่วงกลางทศวรรษ 2523 เป็นข้อพิสูจน์ถึงการฟื้นขึ้นมาและการ
สนั บ สนุ น ที่ มี พื้ น ฐานกว้ า งขวางจากคนท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ระดับชาติ ในขณะที่ศักยภาพในการจัดการที่เกิดขึ้นภายหลังได้
ถูกพัฒนาผ่านกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนเปร็ดใน ทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าปฏิบัติการนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อแบกรับผลกระ
ทบตลอดเวลา
การปฏิบัติการได้ดำ�เนินการในระดับท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มแรก ในขณะ
ที่สร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
มิใช่ภาครัฐไปด้วย อย่างไรก็ดี การพึ่งพาพันธมิตรเหล่านี้ก็ลดลง
ตามกาลเวลา ในระยะแรกๆ ของการทำ�งานของชุมชน ชาวบ้าน
เปร็ดในได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่น
ปัจจุบันเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชน กลุ่มสามารถที่จะหาข้อ
สรุปในระดับท้องถิ่นเองได้ ธุรกิจใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระหว่างการพูดคุย
กันในระดับหมู่บ้านร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ

การปฏิบัติตาม
ผลงานที่ดีของเปร็ดในทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศ
และกลุ่มผู้สนับสนุนนานาชาติในการตอบสนองต่อการสูญเสีย
ของป่าไม้โดยชุมชนเป็นฐาน สิ่งที่นำ�ไปสู่การกำ�หนดให้โครงการ
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การดำ�เนินการของโครงการในวันที่ 29-30 เมษายน 2554 มีผู้แทน
จากรัฐบาลนอร์เวย์และสวีเดน และจากรีคอฟเข้าร่วมงาน รวมทั้ง
คำ�กล่าวของประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนเปร็ดใน
เกี่ยวกับบทเรียนที่กลุ่มได้เรียนรู้จากเวลามากกว่าสองทศวรรษของ
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเป็นฐาน
โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก สองโครงการภายใต้ โ ครงการใหญ่ คื อ การ
ยอมรับการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ�ในชุมชนหนึ่ง และการใช้เงินกู้
ดำ�เนินการกองทุนการจัดการป่าชายเลนชุมชนเปร็ดในซึ่งสามารถ
จะเป็นต้นแบบสำ�หรับกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของหมู่บ้านในอนาคต

ทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถพูดคุยกับหมู่บ้าน
พันธมิตรต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการสนับสนุนอย่างกว้างขวางใน
การเก็บหาของป่าชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน เครือข่ายนี้จัดประชุม
ในหมู่บ้านต่างๆ โดยหมุนเวียนกันไป และทำ�หน้าที่เป็นฐานของ
โครงการศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานที่รีคอฟให้การสนับสนุน
ชาวบ้านได้รับประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกับคนภายนอก อาทิ
เช่น ผู้เชี่ยวชาญการประมงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่น เช่น กรมป่าไม้ และกรมประมงของรัฐ ตำ�รวจตระเวน
ชายแดน และนักการเมือง เป็นสิ่งสำ�คัญเช่นกัน เพื่อช่วยกลุ่มหา
ทุน หรืองานด้านเทคนิคเพื่อดำ�เนินโครงการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
กลายเป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งของปฏิบัติการเปร็ดในและเครือ
ข่ายภายหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมโครงการ สถาบันบางแห่งก็เป็น
พันธมิตรที่สำ�คัญเช่นกันเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนระดับรากหญ้า
เปร็ดในได้รับประโยชน์จากรีคอฟตั้งแต่ปี 2541 หน่วยงานระดับ
ภูมิภาคนี้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 50 ครั้ง เพื่อ
ช่วยชาวบ้านจัดการกับผลกระทบของความขัดแย้งในทรัพยากร
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อหลายปีที่เพิ่งผ่านไป
งานสร้างเสริมใหม่ๆ เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Norad และ
Sida และรัฐบาลไทย โดยต่างเป็นผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งได้สนับสนุน
ทางการเงินให้รีคอฟบรรลุวัตถุประสงค์ของวนศาสตร์ชุมชนใน
เอเชียและแปซิฟิก

พันธมิตร
งานของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนเปร็ดในได้ร่วมกับพันธ
มิตรใหม่ๆ และมีผู้ร่วมงานที่หลากหลาย ผู้ใช้ประโยชน์ท้องถิ่น
ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นกลุ่มหลัก หลังจากเริ่มการสิ้นสุดของการ
สัมปทานทำ�ไม้ คณะกรรมการกลางของกลุ่มได้รับการเรียกร้องให้
รวมกันและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยประสานความคิดเห็น
ของทุกคนในเปร็ดในที่พึ่งพาทรัพยากรป่าชายเลน
การเป็ น พั น ธมิ ต รยั ง จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี กั บ หมู่ บ้ า นอื่ น ที่ ต้ อ งการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในปี 2546 เครือข่ายชุมชนการจัดการ
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แหล่งอ้างอิงอื่นๆ
•
•

•

Ecoagriculture Snapshot http://www.ecoagriculture.org/documents/files/doc_67.pdf
Lessons Learned from the Equator Initiative: Community-based Management by Pred Nai Community Forestry Group in the
Mangroves of Southeast Thailand http://www.equatorinitiative.org/images/stories/equatorknowledge/publications/senyk_
prednaicommunityforestry.pdf
Kaewmahanin, J., Sukwong, S., and Fisher, R.J. ‘Case Study 1. Pred Nai Community Forest, Trad Province, Thailand’, in Fisher, R.J., Maginnis,
S., Jackson, W.J., Barrow, E., and Jeanrenaud, S. 2005. Poverty and Conservation: Landscapes, People and Power. IUCN, Gland, Switzerland,
and Cambridge, UK. pp. 61-71. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/FR-LL-002.pdf
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