Empowered lives.
Resilient nations.

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุม
ชนบ้านบางลา
ประเทศไทย

กรณีศึกษาจาก Equator Initiative

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น เพื่อผู้คน ธรรมชาติ และชุมชนที่เข้มแข็ง

ชุดกรณีศึกษาจาก EQUATOR INITIATIVE โดย UNDP (สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ)
ชุมชนท้องถิน่ และชุมชนพืน้ เมืองทัว่ โลกกำ�ลังพัฒนาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนที่
แปลกใหม่ และมีประสิทธิผลสำ�หรับทัง้ คนและธรรมชาติ มีบทความตีพมิ พ์ หรือกรณีศกึ ษาเ
พียงไม่กฉ่ี บับเท่านัน้ ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวทัง้ หมดว่า ความคิดริเริม่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ มีววิ ฒ
ั นาการ
หรือความเป็นมาอย่างไร มีผลกระทบในวงกว้างมากแค่ไหน หรือเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรตาม
เวลา มีเรือ่ งราวเหล่านีน้ อ้ ยนักทีถ่ กู เล่า และถ่ายทอดในทิศทางทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในชุมชนเองต้อ
งการ ด้วยเหตุนโ้ี ครงการ Equator Initiative จึงมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเติมเต็มช่องว่างนัน้
องค์กร Equator Initiative ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก Norwegian Agency
for Development Cooperation หรือ NORAD (สำ�นักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒ
นาแห่งสวีเดน) และ German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development หรือ BMZ (กระทรวงเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งส
หพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ได้มอบรางวัล Equator Prize 2017 ให้กบั โครงการของชุมชน
ท้องถิน่ และชุมชนพืน้ เมืองทีโ่ ดดเด่น 15 โครงการ จาก 12 ประเทศ ผูร้ บั รางวัลได้รบั การยอ
มรับสำ�หรับผลงานทีข่ บั เคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาโดยอิงสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในระบ

บนิเวศทางทะเล ป่าไม้ ทุง่ หญ้า พืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง และพืน้ ทีช่ มุ่ น้�ำ ผูร้ บั รางวัลทีผ่ า่ นการคัดเลือ
กจากจำ�นวนโครงการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ กว่า 806 โครงการ จาก 120 ประเทศ ได้รบั เชิญ
เข้าร่วมงานเลีย้ งฉลองในนครนิวยอร์ก ในช่วงสัปดาห์เป้าหมายโลก (Global Goals Week)
และการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 72 (The 72nd Session of the UN
General Assembly) ทีเ่ น้นย้�ำ เป็นพิเศษเกีย่ วกับแนวทางการแก้ปญ
ั หาโดยอิงธรรมชาติทส่ี า
มารถยกระดับได้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวเข้ากับก
ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การบรรเทาความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ความเท่าเทียมทางเพศ
สิทธิในทีด่ นิ และความมัน่ คงทางด้านอาหารและน้�ำ เพือ่ ลดความยากจน ปกป้องธรรมชาติ
และส่งเสริมความเข้มแข็ง
กรณีศกึ ษาต่อไปนีเ้ ป็นหนึง่ ในชุดกรณีศกึ ษาทีก่ �ำ ลังมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ ซึง่ อธิบายวิธปี ฏิบตั ิ
ทีเ่ หมาะสมและได้รบั การตรวจสอบและทบทวนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเสวน
าเชิงนโยบาย และกำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอิงธรรมชาติ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญอัน
จะนำ�ไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals)

โครงการโดยสังเขป

ข้อเท็จจริงที่สำ�คัญ

ในปี พ.ศ. 2547 บ้านบางลาได้รบั การปกป้องจากผลกระทบร้ายแร
งของมหันตภัยสึนามิโดยป่าชายเลนของหมูบ่ า้ นทีม่ ขี นาดกว่า 1,200
ไร่ ด้วยความตระหนักถึงความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติน้ ี
ต่อการบรรเทาความเสีย่ งจากภัยภิบตั ิ ชาวบ้านในชุมชนบางลาจึงร่วม
กันก่อตัง้ องค์กรเพือ่ เดินหน้าปกป้องป่าชายเลนผ่านการจัดการร่วมกัน
การพูดคุยภายในชุมชน และโครงการด้านการศึกษา ซึง่ ทำ�ให้พวกเขาส
ามารถต่อต้านการขยายตัวของโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับชนชัน้
กลางในเมืองเข้าสูท่ ด่ี นิ สาธารณะ ชุมชนได้รบั บันทึกความเข้าใจ (MoU)
จากหน่วยงานราชการส่วนจังหวัด ซึง่ ให้สทิ ธิช์ าวบ้านในการจัดตัง้ พืน้ ทีอ่ นุ
รักษ์ปา่ ชายเลนและบริหารจัดการโดยชุมชน การจัดการอย่างยัง่ ยืนของ
พืน้ ทีน่ ส้ี ง่ ผลให้นากทะเลทีเ่ ป็นสัตว์ประจำ�ถิน่ ของจังหวัดภูเก็ตกลับเข้ามา
อาศัยในพืน้ ทีอ่ กี ครัง้ ทำ�ให้สตั ว์ใกล้สญู พันธุช์ นิดนีก้ ลายเป็นศูนย์กลางการ
รณรงค์เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ ทีเ่ ปิดโอกาสให้สตรีและเยาวชนได้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนีช้ มุ ชนยังได้จดั ตัง้
โครงการสนับสนุนการออม และการปล่อยสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ สนับสนุนโ
อกาสในการทำ�ธุรกิจขนาดย่อม และคงไว้ซง่ ึ อัตลักษณ์ดง้ ั เดิมของชุมชน

ได้รบั รางวัล Equator Prize
ปี พ.ศ. 2560
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ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล EQUATOR PRIZE ในปี 2560

ภาพและการใช้เส้นแบ่งเขตแดน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในแผน
ที่ หรือข้อความในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้รับการรับรองว่าปราศจากข้อผิดพลาด
และไม่ได้มีนัยใด ๆ ที่หมายถึงการการยอมรับ หรือรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์
การสหประชาชาติ

ความเป็นมาและบริบท
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นมี
ความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยมีสัตว์ป่าและพืชประจำ�ถิ่นกว่า 200 สายพันธุ์
เช่น หอยกะพง (Arcuatula senhousia) หอยจุ๊บแจงยอดทู่ (Cerithidea
obtusa) ปูม้า (Portunus pelagicus) และกุ้งแชบ๊วย (Penaeus
merguiensis) ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 36
ของชายฝั่ง ป่าเหล่านี้ทำ�หน้าที่เป็นกำ�แพงกันคลื่นตามธรรมชาติ และมีส่ว
นช่วยในการปรับตัวและฟื้นตัวของชุมชนหลัง
ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยภิบัติทางธรรมชาติ และการ
ปรับตัวเข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้
วนเป็นเรื่องที่สำ�คัญเมื่อคำ�นึงถึงการที่ประเทศไทยติด 1 ใน 10 อันดับป
ระเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด
อ้างอิงจากรายงาน Climate Risk Index 2019 (รายงานดัชนีความเสี่ยงท
างสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2562)
นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นสถานที่เลี้ยงและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลาย
ชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรทางธรรมชาติสำ�หรับคนไ
ทยที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตา
มป่าชายเลนได้ถูกคุกคามโดยการตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย การทำ�นากุ้ง กา
รก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัย การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และโรงงานอุตสาหกรรม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2536 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไ
ทยลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่ง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรุกล้ำ�ขนาดใหญ่ขอ
งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�เข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อการทำ�นากุ้งแบบมุ่งเน้น อัตร
าการทำ�ลายป่าชายเลนในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญในระหว่างปี
พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2555 อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งใน
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และป่าชายเลนที่เหลืออยู่นั้นยังคงต้อ
งการการปกป้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบในภายภาคหน้า
จังหวัดภูเก็ตมีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยและโอบล้อมด้วยทะเลอั
นดามัน และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เสาหลักทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดภูเก็ตมีสองประการ คือ การทำ�สวนยางพารา ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการท่องเที่ยวที่มีอุตสาหกรรมการดำ�
น้ำ�ที่เฟื่องฟูและดึงดูดผู้คนนับพันในแต่ละปี
ตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 อาคารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เสีย
หายทั้งหมดได้รับการซ่อมแซม และภูเก็ตได้เผชิญกับช่วงเวลาของการพัฒ
นาอสังหาริมทรัพย์สำ�หรับการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น ในเดือนกรกฎาคม
4

พ.ศ. 2548 ภูเก็ตได้รับการโหวตให้ติดอันดับหนึ่งในห้าจุดหมายปลา
ยทางสำ�หรับการเกษียณอายุของโลกโดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune
Magazine) การสำ�รวจสำ�มะโนประชากรในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้คนอา
ศัยอยู่บนเกาะภูเก็ตมากกว่า 520,000 คน ซึ่งมีชาวต่างชาติ 115,881 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.1 ของประชากรทั้งหมด จำ�นวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น
จากประมาณ 3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2546 เป็นเกือบ 13 ล้านคนในปี พ.ศ.
2556 การไหลทะลักเข้ามาของนักท่องเที่ยวนี้ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมขอ
งภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นจุดสำ�คัญของความขัดแย้ง
ที่รุนแรงระหว่างชาวประมงขนาดเล็ก และธุรกิจการประมงเชิงพาณิชย์ข
นาดใหญ่ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่น และนักลงทุนฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ�เชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาอื่น ๆ
เหตุการณ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 ได้ก่อให้เกิดความสนใจ การพัฒนาจังห
วัดภูเก็ตและการจัดการสิ่งแวดล้อมในแนวทางที่เน้นการบูรณาการมากยิ่ง
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และการดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืน
บ้านบางลาเป็นชุมชนชาวประมงขนาดเล็ก บนชายฝั่งทางตะวันออกขอ
งเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตไปทางตะวันออกประมาณ 20
กิโลเมตร ชาวบ้าน 139 ครอบครัวในชุมชน หาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ� การประมงชายฝั่ง และการทำ�สวนยางพาราขนาดเล็ก
ในปี พ.ศ. 2535 ชุมชนบ้านบางลาได้เล็งเห็นภัยคุกคามต่อป่าชายเลน จา
กนักลงทุนที่สนใจการพัฒนาที่ดินเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ชาวบ้าน
ในหมู่บ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลาขึ้น เพื่อตอ
บโต้และเป็นเครื่องมือปกป้องป่าชายเลน การก่อตั้งกลุ่มนี้ทำ�ให้พวกเขาสา
มารถตั้งตัวเองเป็นผู้ดูแลป่าชายเลน และรับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัด
การพื้นที่อย่างยั่งยืน ในฐานะป่าชุมชนต้นแบบ
ในช่วงเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2547 ป่าชายเลนได้ปกป้องหมู่บ้านจาก
คลื่นที่ทำ�ลายชายฝั่งทะเลไทย แสดงให้เห็นถึงพลังของระบบนิเวศทางธ
รรมชาติแห่งนี้ในการปกป้องชุมชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจุบัน
ป่าชายเลนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,200 ไร่ ของชายฝั่งบ้านบางลา โด
ยสายพันธ์ต้นโกงกางที่โดดเด่นที่สุด คือ พังกาหัวสุมดอกแดง (Bruguiera
gymnorhiza) และพังกาหัวสุมดอกขาว (Bruguiera sexangula) พื้
นที่ป่าชายเลนขนาดใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งเพา
ะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของกุ้ง ปูเขียว หรือปูทองโหลง (Scylla serrata)
และหอยหวาน (Babylonia areolata) รวมถึงเป็นแหล่งอาหารสำ�หรับสั
ตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น พะยูน (Dugong dugon) ความพยายามในการอ

นุรักษ์นี้ส่งผลให้นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) และโลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis) ซึ่งอยู่ในข่ายเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ตามรายการ IUCN
Red List กลับมาอาศัยในพื้นที่อีกครั้ง หลังจากได้หายไปกว่า 30 ปี
ชุมชนบ้านบางลาประกอบด้วย 3 ชุมชนย่อย ได้แก่ บ้านบางลา
บ้านบางกา และบ้านนายาว โดยมีจำ�นวนประชากรทั้งหมด 3,908 คน
เป็นชาย 1,344 คน และหญิง 2,564 คน ประชากรประมาณร้อยละ 75
เป็นชาวมุสลิม ในขณะที่อีกร้อยละ 24 นับถือพระพุทธศาสนา

ณ ปัจจุบันมีประชากรชาย 240 คน และประชากรหญิง 250
คนถือสิทธิการครอบครองที่ดิน ในขณะที่มีประชากรชาย 130 คน
และหญิง 120 คนถือสิทธิในการทำ�ประมง ผู้ชายมักจะทำ�ประมงในคลอง
ป่าชายเลน หรือตามแนวชายฝั่งทะเลโดยใช้เรือ และอุปกรณ์ตกปลาอื่น ๆ
เพื่อจับปู ปลา และกุ้ง ส่วนผู้หญิงมักจะเดินในป่าชายเลนและคลองเพื่อเก็
บหอยกาบ หอยแมลงภู่ และปูโคลน ด้วยอุปกรณ์ตกปลาอย่างง่าย เนื่องจ
ากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล บริเวณนี้จึงเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นว่าเ
ป็น ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารทะเล’

ต้นกำ�เนิดและโครงสร้าง
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 หลั
งจากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย สึนามินี้เป็นหนึ่ง
ในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ มีผู้เสียชีวิตกว่า
230,000 คนใน 14 ประเทศ อย่างไรก็ตามป่าชายเลนในชุมชนบ้านบ
างลาที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ได้ช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยพิบัติในครั้งนั้น
นับตั้งแต่นั้นมากลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ส่งเสริมการคุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลนผ่
านการเสวนาภายในชุมชน การจัดการร่วมกัน และโครงการด้านการศึกษา
ป่าชายเลนชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองท่าเ
รือ ได้รับการจัดการร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นของกรมทรัพยากรทางทะ
เลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการอนุรักษ์ป่าชายเลนเ
จ็ดแห่งในประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากองค์ก
รเอกชนในท้องถิ่น คือ โครงการความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนประมงช
ายฝั่ง อ่าวพังงา
เป้าหมายของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางลา ได้แก่
■
■
■
■

เพื่อฟื้นฟู สังเกตการณ์ และจัดการการใช้ที่ดินเพื่อผลประโยชน์ที่เท่า
เทียมและยั่งยืนสำ�หรับทุกคน
เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชายเลนโดย
ชุมชน
เพื่อจัดตั้งกองทุนชุมชน
เพื่อสนับสนุนกลุ่มเด็กและสตรีให้มีบทบาทสำ�คัญในการจัดการป่าช
ายเลนของชุมชน

■

■

งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลนและระบบนิเวศเพื่อเ
ป็นที่อยู่อาศัยของนากที่เป็นสัตว์ประจำ�ถิ่น
การสร้างเครือข่ายชุมชนพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝั่งอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและคุ้มครอง
ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งในอ่าวพังงา โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของคนจากทุกภาคส่วน
โครงการ Climate Justice by Your Hands (โครงการปกป้องสภา
พอากาศด้วยมือเรา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโน
โลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ� และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ป่
าชายเลนในฐานะที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

กลุ่มอนุรักษ์ฯ อาศัยการจัดการที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกชุมชนไ
ด้รับการดูแลผลประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ:
■

ทีมที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำ�บลป่าคลอก องค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชนประมงชา
ยฝั่งอ่าวพังงา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าองค์การบริหารส่วนตำ�บล

กลุ่มอนุรักษ์ฯ กำ�ลังดำ�เนินงานในโครงการดังต่อไปนี้
■

■

■
■

กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีส่
วนร่วมในการปกป้องป่าชายเลนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมส
ร้างศักยภาพ
การส่งเสริมความสามารถของสตรีเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารใ
นพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในการบ
ริหารจัดการ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการจัดการป่าชายเ
ลนชุมชน
การฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านโดยใช้ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งมีวัตถุประส
งค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
การสร้างป่าชายเลนเพื่อนากเล็กเล็บสั้นที่เป็นสัตว์ประจำ�ท้องถิ่น ซึ่
5

■

■
■

6

และสำ�นักงานจัดการป่าชายเลน ที่ปรึกษาเหล่านี้ได้รับการคาดหวัง
ให้แบ่งปันคำ�แนะนำ�และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ
รองกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก คณะกรรมการ
มีสมาชิกทั้งหมด 18 คนโดยทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่รับผิดชอ
บการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
เครือข่ายสมาชิก ซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทั้งหมดที่กลายเป็น
สมาชิกของกลุ่มไปโดยอัตโนมัติตามข้อตกลง
เครือข่ายชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 11 ชุมชน ชุมชนบางลาเป็นสมาชิ
กเครือข่ายชุมชนในอ่าวพังงา ซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การจัดการป่าชายเลนในระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย

นอกเหนือจากการประชุมสามัญที่ต้องจัดเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ยังมีการปร
ะชุมกลุ่มย่อยอย่างสม่ำ�เสมอ การประชุมยังจัดขึ้นบ่อยครั้งโดยคณะกรรม
การจัดการโดยไม่มีพนักงานประจำ� และคณะกรรมการดำ�เนินกิจกรรมของ
กลุ่มโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลาได้จัดทำ�แผนพัฒนา
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมใน 3 ด้าน คือ วิถีชีวิตทางเลือกผ่านธุรกิจชุมชน
ความมั่นคงทางการเงินผ่านแผนการออมและสวัสดิการ และการจัดการทรั
พยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน.

ความท้าทายในท้องถิ่น
การรุกล้ำ�พื้นที่ป่าชายเลน
เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการท่อ
งเที่ยวขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบ้านบางลาได้ต่อสู้เพื่อปกป้องป่
าชายเลนที่เหลืออยู่ 1,200 ไร่จากการรุกกล้ำ�ที่ดิน ตลอดระยะเวลากว่า
20 ปีที่ผ่านมา การทำ�ลายป่าชายเลนและการยึดครองที่ดินสาธารณะเ
กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการใช้ถ่านหินในปริมาณที่มากเกิน
ไป การทำ�นากุ้ง การขยายตัวของเมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรม
การสร้างท่าเรือและถนน และการทำ�การเกษตร
ในยุคการทำ�เหมืองแร่ดีบุกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สมาชิกชุมชนส่วนให
ญ่ทำ�ฟาร์มและการประมง ในขณะที่บางส่วนทำ�งานในอุตสาหกรรมเหมือง
แร่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อหารายได้สำ�หรับซื้อสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในชุมชนขอ
งตนเอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2530 การท่องเที่ยวและการ
ปลูกยางพาราที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่น กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำ�ให้เกิดกา
รรุกล้ำ�ที่ดิน สมาชิกชุมชนบ้านบางลาจึงเริ่มอ้างสิทธิ์ในที่ดินชุมชนเพื่อปลู
กยางพาราและสับปะรด หรือเพื่อนำ�ที่ดินไปขายให้กับนักลงทุนจากตัวเมือ
งภูเก็ต ซึ่งสุดท้ายแล้วได้ครอบครองที่ดินของชุมชนเกือบครึ่ง
เมื่อจำ�นวนที่ดินที่เป็นของชุมชนบางลาลดลง แนวโน้มการเติบโตทางเ
ศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวก็ลดลงด้วยเช่นกัน สมาชิกในชุมชนมักจะข
ายที่ดินเพื่อนำ�เงินไปลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว ซื้อรถตู้ หรือรถตุ๊กตุ๊ก
เพื่อทำ�อาชีพรับ-ส่งผู้โดยสาร ชำ�ระหนี้ หรือเพื่ออยู่รอดในสังคมการท่องเที่
ยว ที่ค่าครองชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีการรายงานว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่
ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศไทย
เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ประเทศไทยเริ่มมีการทำ�ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาด
ำ�แบบมุ่งเน้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งไม่ได้รับการควบคุมจนกระทั่งปี
พ.ศ. 2530 เป็นต้นเหตุของอีกหนึ่งภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศป่าช
ายเลน เนื่องจากการสนับสนุนจากรัฐบาลการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ�จึงกลายเป็
นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำ�คัญอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ประเทศมีชื่ออยู่ในราย
การผู้ผลิตกุ้งกุลาดำ�รายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. 2530 ป่าชายเลนต้
องเผชิญกับภัยคุกคามอีกประการหนึ่งคือ การบุกรุกเพื่อสร้างท่าเรือยอช
ต์ ตัวอย่างหนึ่งคือการก่อสร้างท่าจอดเรือห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร

ทางทิศใต้ของบ้านบางลา ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างที่ทำ�ให้เกิดการโต้เ
ถียงในวงกว้าง ความพยายามอย่างต่อเนื่องของชาวบ้านและนักอนุรักษ์ที่
จะอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวปะการังทำ�ให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนการประ
เมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) สำ�หรับโครงการท่าจอดเรือนี้ใหม่อีกค
รั้ง อีกหนึ่งความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาคือ การขยายตัวอย่า
งรวดเร็วของโครงการที่อยู่อาศัยสำ�หรับชนชั้นกลางในเมืองเข้าสู่หมู่บ้านบา
งลา ซึ่งทำ�ให้ชาวบ้านในท้องถิ่นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการขยายตัวนี้
ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ภัยคุกคามต่อป่าชายเลนเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในชุ
มชนบ้านบางลานั้น ย่ำ�แย่ลงกว่าเดิม เนื่องจากช่องว่างทางกฎหมาย
ความกำ�กวมของกฎหมาย และกฎหมายที่ล้าสมัยเกี่ยวกับการปฏิรูปและ
ใช้ที่ดิน รัฐบาลยอมรับการใช้ที่ดินในหลายรูปแบบ รวมถึงการออกใบแ
จ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ (นส.3ก.)
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด หรือ สปก.4-01) การรุกล้ำ�ที่ดินมักจะได้รับกา
รรับรองผ่าน 2 วิธีหลัก คือ ผ่านใบแจ้งการครอบครองที่ดิน และผ่านหนัง
สือรับรองการทำ�ประโยชน์ (นส.3ก.) การใช้ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน ซึ่ง
ได้รับการระบุว่าเป็นสาเหตุสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การตัดไม้ทำ�ลายป่า มักเกี่ยวข้อ
งกับการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติม หรือการอ้างสิทธิ์เท็จในการเป็นเจ้าของที่ดิน แล
ะการยึดครองที่ดินหรือป่าไม้ของรัฐ นักลงทุนมักจะซื้อหนังสือสำ�หรับที่ดิ
นอื่น และต่อมาจึงใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินบริเวณป่าชายเลน
ของรัฐ หรือใช้เพื่อขยายที่ดินจาก 2 ไร่ เป็น 22 ไร่ สค.1 นี้ จึงมีราคาสูงแ
ละเป็นที่ต้องการของนักลงทุน เนื่องจากมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่สามารถใ
ช้ สค. 1 หาประโยชน์ได้
เจ้าของทีด่ นิ (ทีถ่ อื ครองโฉนด) ในบ้านบางลาประมาณร้อยละ 70 เป็นนักล
งทุนจากตัวเมืองภูเก็ตและกลุม่ คนจากกรุงเทพฯ จำ�นวนพืน้ ทีโ่ ดยเฉลีย่ ทีถ่ อื
ครองโดยสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ (300 ครัวเรือน) อยูท่ ห่ี นึง่ ไร่ตอ่ ครัวเรือน
และมีเพียงสามครัวเรือนเท่านัน้ ทีม่ กี รรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ มากกว่า 10 ไร่ พืน้ ทีส่ ว่
นใหญ่ของชุมชนได้รบั การออกหนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์ หรือ นส.3ก.
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนรวมทัง้ หมดทีช่ มุ ชนจัดการคือ 1,200 ไร่
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การมีแนวชายฝั่งที่ทอดยาว ความเสี่ยงต่อเหตุการณ์สภาวะอากาศที่รุนแรง
และระบบเกษตรกรรมที่เปราะบาง ทำ�ให้ชุมชนชายฝั่งทะเลในภาคใต้ของ
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศมากที่สุด มีพายุหมุนเขตร้อน พายุไซโคลน อุทกภัย และการกัดเซา
ะชายฝั่งเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น นำ�ไปสู่การสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่
อความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้น ภูเก็ตมีภูมิอากา
ศแบบมรสุมเขตร้อนโดยมีฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
และมีฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน แม้ว่าจะมีฝนตกบ่อยค
รั้งในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศก็ยังค
งเผชิญกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

8

อ้างอิงจาก Climate Risk Index 2019 (ดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอา
กาศปี พ.ศ. 2562) เมื่อเทียบกับข้อมูลจากปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยเป็น
1 ใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์สภาพภูมิอ
ากาศที่รุนแรง รวมถึงปริมาณน้ำ�ฝนที่มากเกินไปในภาคใต้ของประเทศ
ไทยซึ่งขังตัวอยู่ได้นานในฤดูแล้ง ทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมหลายครั้งตลอดทั้งปี
คร่าชีวิตคนอย่างน้อย 18 ชีวิต และไหลเข้าท่วมพื้นที่ของหลายพันหมู่บ้าน

การตอบสนองของคนในพื้นที่
การสนับสนุนสิทธิในที่ดิน
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลางใ
นเมืองเข้าสู่ที่ดินสาธารณะของชุมชนบ้านบางลาและอีกสองหมู่บ้านข้างเ
คียง คือ บ้านผักฉีดและบ้านยามู ชาวบ้านได้รวมตัวกันปิดถนนในปี พ.ศ.
2536 เพื่อสนับสนุนการถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ป่าโดยชุมชน และเพื่อดึงดูดค
วามสนใจไปยังสถานการณ์ในขณะนั้น การประท้วงจึงได้เกิดขึ้นอย่างมีกล
ยุทธ์ในวันที่อดีตรองนายกรัฐมนตรี สุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าเยี่ยมพื้นที่เพื่
อแจกจ่ายโฉนดที่ดินหรือสปก.4-01 ให้กับเกษตรกรที่ร่ำ�รวย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการปฏิรูปที่ดินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เกษตรก
รที่ยากจน เรื่องนี้ภายหลังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวการทุจริต สปก.4-01 ชุ
มชนจึงได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านการยึดครองพื้นที่สาธารณะโด
ยนักลงทุน

ชุมชนบ้านบางลาได้ประกาศตัวเป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อการบริหารจัด
การป่าชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการยึดครอง ที่ดินและการบุกรุก ผู้อาศัยใ
นหมู่บ้านทำ�งานร่วมกันเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของตนจนกระทั่งในปี พ.ศ.
2550 ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
จัดตั้งป่าชายเลนชุมชนบางลา ในขณะเดียวกันความพยายามในการสร้า
งเครือข่ายที่แข็งแกร่งส่งผลให้ชุมชนได้รับความร่วมมือจากสถาบันของรัฐ
ภาคเอกชน และกลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่น วันนี้ความพยายามในการอนุ
รักษ์ขององค์กรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและร
ะดับจังหวัด รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยต่าง
ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และโรงเรียนในท้องถิ่น

ผลกระทบที่สำ�คัญของ
สนับสนุนสิทธิในที่ดิน
■

ป่าชายเลนชุมชน 1,200 ไร่ที่เติบโตตามแนวปากแม่น้ำ�ที่สำ�คัญยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์

การจัดการชุมชนป่าชายเลน
อ้างอิงจากบันทึกความเข้าใจ ชุมชนบ้านบางลาจะดำ�เนินการตามสมควรเพือ่ ปก
ป้องทรัพยากรธรรมชาติ และเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องทีจ่ งึ ได้ก
�ำ หนดกฎหมายและข้อบังคับขึน้ มาเพือ่ คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติ และได้แบ่ง
เขตพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนเป็นเขตเพือ่ การสาธารณูปโภคชุมชน เขตการอนุรกั ษ์เข้มข้น
และเขตปลูกป่าทดแทน เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในขณะทีย่ งั รักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมได้ สมาชิกขององค์กรสร้างแผนการจัด
การและแผนการฟืน้ ฟู และดำ�เนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ปกป้องป่าชายเลน
เช่น หากชาวบ้านตัดต้นไม้หนึง่ ต้นในเขตเพือ่ การสาธารณูปโภคชุมชน พวกเขาจ
ะต้องปลูกต้นไม้ใหม่เป็นจำ�นวนห้าต้นทดแทน
ในการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชี
วภาพ ชุมชนบ้านบางลาได้ใช้กลยุทธ์ที่แปลกใหม่ โดยการเลือกสิ่งมีชีวิตที่
สำ�คัญเพื่อเป็นจุดสนใจ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้เลือกที่จะให้ความสำ�คัญกับ
นากเล็กเล็บสั้น และสามารถนำ�มันกลับมาในที่พื้นที่ได้สำ�เร็จหลังจากหาย

ไปจากพื้นที่ถึง 30 ปี นากเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพให้กับค
วามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำ�เร็จของโครงกา
รอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน นอกจากนี้ เรื่องราวของนากเหล่านี้ยังส่
งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นและชุมชนอื่น ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน
และการเพาะพันธุ์ปูป่าชายเลน
ชุมชนบ้านบางลาได้จดั ตัง้ กลุม่ เยาวชนขึน้ คือ กลุม่ เด็กชายเลรักษ์ปา่ ชายเลน
เพือ่ ส่งต่อความพยายามปกป้องป่าชายเลนไปสูเ่ ยาวชนรุน่ ต่อ ๆ ไป
เมือ่ จัดตัง้ กลุม่ ขึน้ แล้ว ได้มกี ารจัดสรรพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน 2 ไร่ เพือ่ สร้างศูนย์
การเรียนรูท้ จ่ี ดั การโดยเยาวชน ผูร้ บั หน้าทีอ่ อกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่
วข้องกับพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน ยกตัวอย่างเช่น การปล่อยสัตว์น�ำ้ ลงสูท่ ะเล และ
การส่งเสริมการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนผ่านวัฒนธรรมดัง้ เดิมและสมัยใหม่ เช่น
การเต้นระบำ�ฮูลู ซึง่ เป็นระบำ�ดัง้ เดิมของไทย และการแสดงแฟชัน่
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ชุมชนชายฝั่งยังได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแ
ปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนสภาพเป็นเมืองอย่าง
รวดเร็วโดยไม่มีการวางแผน ตัวอย่างหนึ่งคือโครงการ Climate Justice
by Your Hands โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุน Global Environment
Facility’s Small Grants Programme หรือ GEF SGP (แผนสนับสนุน

โครงการขนาดเล็กของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก) ที่ดำ�เนินงานโดย
UNDP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องป่าชายเลนขนาด 1200 ไร่
จากการรุกล้ำ�ที่ดิน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภ
าพภูมิอากาศในชุมชน

ผลกระทบที่สำ�คัญของ
การจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน
■
■
■
■
■

ชายเลน 500 ไร่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนธรรมชาติเข้มงวด รวมถึงเขตปลูกป่าทดแทนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 ไร่
โดยมีต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว 10,000 ต้น
พื้นที่ 264 ไร่ได้ถูกจัดสรรเพื่อการสาธารณูปโภคของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งฟืน อาหาร และวัสดุก่อสร้าง
สหพันธ์ที่ประกอบด้วย นักเรียน 365 คน และชาวภูเก็ต ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องป่าชายเลน
การกลับมาของนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายไปจากพื้นที่เป็นเวลา 30 ปี
ปริมาณปลาที่จับได้เพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่
าชายเลนที่พัฒนาขึ้น

การพัฒนาความเป็นอยู่
ด้วยความตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาความเป็นอยู่ เพื่อคง
ไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมและรักษาที่ดินของชุมชน ในปี พ.ศ. 2535 ผู้อยู่อ
าศัยในหมู่บ้านบางลาได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านบางลา เพื่อเ
ป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการออมในระดับจังหวัดที่มีขนาดใหญ่กว่า
โดยกลุ่มออมทรัพย์มุ่งเน้น : 1) วิถีชีวิตทางเลือกผ่านธุรกิจชุมชน 2) ความ
มั่นคงทางการเงินผ่านแผนการออมและสวัสดิการ และ 3) การจัดการทรัพ
ยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนคิดดอกเบีย้ ร้อยละสองต่อเดือนสำ�หรับสินเ
ชือ่ ทุกประเภท (ระยะสัน้ และระยะยาว ขนาดเล็กและขนาดใหญ่)
ส่วนกำ�ไรแบ่งออกเป็น ดังนี้ : 1) ร้อยละ 30 จ่ายให้กบั สมาชิกเป็นเงินปันผล
2) ร้อยละ 5 จ่ายให้กบั สมาชิกคณะกรรมการ 3) ร้อยละ 10
จัดสรรให้กบั กองทุนบริหารกลุม่ 4) ร้อยละ 30 ใช้เพือ่ สนับสนุนกองทุนธุรกิ
จชุมชน 5) ร้อยละ 20 จัดสรรไว้ส�ำ หรับกองทุนทีด่ นิ ชุมชนและโครงสร้างพืน้
ฐาน และ 5) ร้อยละ 5 จัดสรรให้กบั กองทุนเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวด
ล้อมของชุมชน
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สำ�นักงานของกลุ่มออมทรัพย์มีจุดประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมถึงการเป็
นศูนย์สำ�หรับการสนับสนุนแบบ peer-to-peer (บุคคลต่อบุคคล) เนื่องจ
ากศูนย์นี้ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะผืนสุดท้ายของชุมชน ศูนย์จึงอนุญาตให้ก
ลุ่มแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน ด้วยเหตุนี้ชุมชนจึงทำ�การปรับปรุงอาคารซึ่
งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์การพัฒนาร
ะยะยาวได้ ปัจจุบันความคิดริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากโคร
งการความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนประมงชายฝั่งอ่าวพังงา ซึ่งช่วยใ
ห้ชุมชนและสตรีสามารถยกระดับพลังรากหญ้าของภาคประชาสังคมได้
นอกเหนือจากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้ว เพื่อสร้างควา
มยืดหยุ่นให้กับชุมชน ชุมชนชายฝั่งบ้านบางลายังได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่
อการดำ�รงชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การทำ�เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ�และเทคโนโลยีพลังงา
นทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ และแก๊สชีวภาพ นอกจากนี้กลุ่มปูและป
ระมงพื้นบ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้ไม่นาน ได้สร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับผู้อยู่อ
าศัยบางส่วนที่ขายสินค้าในตลาดค้าปลาและปูในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลกระทบที่สำ�คัญของ
การพัฒนาวิถีชีวิต
■
■

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 36 เป็น 86 ครัวเรือน โดยมีเงินออมเพิ่มขึ้นจาก 350,000 บาท ก่อนเกิดสึนามิ เป็น
760,000 บาท ในปัจจุบัน
สมาชิกกลุ่มปูและประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 250 คน

การสร้างความตระหนักและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สมาชิกชุมชนที่มีอายุต่างกันมีบทบาทที่แตกต่างกันในโครงการริเริ่มนี้ ผู้ห
ญิงและเยาวชนมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา และใช้ก
ารเล่าเรื่องเพื่อสร้างความตระหนักในความสำ�คัญของการอนุรักษ์ป่าชายเล
นและให้ครามรู้เกี่ยวกับบริการของระบบนิเวศชายฝั่ง กลุ่มเยาวชนมีบทบ
าทสำ�คัญในการปกป้องป่าชายเลนของชุมชน คนหนุ่มสาวทำ�หน้าที่เป็นไก
ด์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน อีกทั้งกำ�หนดพื้นที่การเรียน
รู้ในป่าชายเลนและเขตพื้นที่ปลูกป่าทดแทน ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบางแห่งจึ
งได้นำ�เอาการจัดการป่าชายเลนเข้าไปไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน
นอกจากนี้ กลุ่มสตรีบ้านบางลาได้จัดทำ�โครงการสร้างความตระหนักด้าน
ความมั่นคงทางด้านอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมอาหารท้อง
ถิ่นที่สามารถหาวัตถุดิบได้จากป่าชายเลนและทะเล กลุ่มสตรีใช้ประโยชน์

จากงานภายในชุมชนเพื่อแสดงวิธีการเตรียมอาหารจากป่าชายเลนในท้อง
ถิ่น นอกจากนี้ กลุ่มสตรียังสำ�รวจแหล่งอาหารของชุมชน เช่น ป่าชายเลน
ป่าหญ้าทะเล แนวปะการัง และเกาะหอยนางรม เพื่อบันทึกและเผยแพร่สู
ตรอาหารท้องถิ่น ในทุกปีกลุ่มสตรีจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียม
อาหารท้องถิ่นให้กับคนหนุ่มสาวในช่วงค่ายเยาวชนเครือข่ายเด็กชายเลรัก
ษ์ป่าชายเลน ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนอ่าวพังงา กลุ่มสตรีใช้ผลจากการสำ�รวจเพื่อสอนเยาวชนเกี่ยวกับการเ
ตรียมอาหารและวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น โครงการรณรงค์เหล่านี้ได้พิสูจ
น์แล้วว่า สามารถนำ�ไปสู่การฟื้นฟูความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารป่าชายเลน
ในหมู่สตรีและเยาวชน

ผลกระทบที่สำ�คัญของ
การสร้างความตระหนักและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
■
■

กลุ่มเด็กชายเลรักษ์ป่าชายเลน (Coastal Youth Conserving Mangroves) 5 กลุ่ม
ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยในปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 คน
สตรี 80-100 คนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฟื้นชีวิตอาหารท้องถิ่น
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ผลกระทบเชิงนโนบาย
ผลกระทบต่อนโยบายของชาติ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลาได้รับการยอมรับในระดับชาติห
ลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มอนุรักษ์ฯได้กลายเป็นอาสาสมัครชุมชนพิ
ทักษ์ป่าชายเลน และได้รับมอบธงอนุรักษ์ป่าและเงินทุน 200,000 บาท
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อยกย่องกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าของกลุ่ม การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ที่ดินสาธารณะช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เ
กี่ยวข้องให้ตอบรับความต้องการในการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน แล
ะการจัดตั้งกลไกการบริหารและกลไกทางกฎหมายเพื่อยับยั้งผู้บุกรุกใหม่
ในปี พ.ศ. 2551 ชุมชนบ้านบางลาได้รับรางวัลจากสถาบันลูกโลกสีเขียว
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเ
ลและชายฝั่ง (DMCR) ยังยอมรับป่าชายเลนของชุมชนบ้านบางลาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการวิจัยและการศึกษา ทำ�ให้ชุมชนได้เป็นส่วนหนึ่งขอ
งระบบศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ประชาช
นเกี่ยวกับความสำ�คัญ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ป่าชายเลน

การมีส่วนร่วมในวาระระดับโลก
ความพยายามของกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนชุมชนบ้านบางลามีสว่ นช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (SDGs) หลายประการ ได้แก่
ขจัดความยากจน (เป้าหมายที่ 1) ขจัดความหิวโหย (เป้าหมายที่ 2)
ความเท่าเทียมทางเพศ (เป้าหมายที่ 5) การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเ
ติบโตทางเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่ 8) ลดความเหลือ่ มล้�ำ (เป้าหมายที่ 10)
แผนการบริโภคและผลิตทีย่ ง่ั ยืน (เป้าหมายที่ 12) การรับมือการเปลีย่ นแปล
งสภาพภูมอิ ากาศ (เป้าหมายที่ 13) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพ
ยากรทางทะเล (เป้าหมายที่ 14) และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
(เป้าหมายที่ 15) พวกเขายังเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องบทบาทในการแก้ปญ
ั หาโด
ยอิงธรรมชาติ ในการบรรเทาและปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ
ากาศ ผ่านการทำ�งานเพือ่ สร้างความตระหนักถึงบทบาทของป่าชายเลนในก
ารลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ตัวอย่างทีจ่ บั ต้องได้น้ี เป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนทีแ่
สดงให้เห็นว่า การทำ�งานเพือ่ บรรลุ Convention on Biological Diversity
หรือ CBD (อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ) United Nations
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC (อนุสญ
ั
ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมอิ ากาศ) และ SDGs รวม
เป็นหนึง่ เดียวกันในระดับท้องถิน่ ได้อย่างไร
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นโยบายที่สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมีการพั
ฒนาอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา
ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนและความรับผิดชอบของสมาชิกต่อ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการก่อตั้งและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน โดยเฉพาะตามแนวชา
ยฝั่งทะเลอันดามันในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตัวอย่างของวิธีการ
ที่ชุมชนบ้านบางลาและชุมชนอื่น ๆ ได้ช่วยกำ�หนดนโยบายของประเทศไ
ทยในปัจจุบัน กฎหมายนี้ทำ�ให้มั่นใจว่าจะเกิดความร่วมมือกันระหว่างชุม
ชน รัฐบาลท้องถิ่น และกลุ่มอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นผ
ลให้การจัดตั้งเวทีความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาแผนการจั
ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงป่าชายเลน ได้รับการสนับสนุ
นอย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศในปัจจุบัน

การพัฒนาต่อยอด และความยั่งยืน
การทำ�ซ้ำ�
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลแ
ละประสบการณ์กับชุมชนใกล้เคียงบริเวณอ่าวพังงาอย่างสม่ำ�เสมอ โดยแ
บ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์อ่าวพังง
าเพื่อการพัฒนาสังคม ที่มุ่งเน้นการจัดการกองทุนชุมชน และบ้านอ่าวกุ้ง
ซึ่งเป็นเครือข่ายการเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ใกล้อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุมชนบ้านบางลาที่ได้รับการทำ�ซ้ำ�โดยชุมชนอื่น ได้แก่
■

■

การเลือกสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นจุดสนใจ เพื่อสร้างความตระหนั
กถึงความสำ�คัญของป่าชายเลน และการจัดการระบบนิเวศ
บางชุมชนใช้พะยูน ลิงท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งสาหร่ายทะเลท้องถิ่น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและเยา
วชน ภายใต้หัวข้อความมั่นคงด้านอาหาร
และป่าชายเลนในฐานะแหล่งอาหาร การสาธิตการทำ�อาหารได้พิสู

■

จน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีเยี่ยมในการสร้างความตระหนักรู้
ของสาธารณะ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเด็กชายเลพิทักษ์ป่าชายเ
ลน ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 3,000 คน

ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการทำ�ซ้ำ�โดยชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว
ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ทางตะวันออกของภูเก็ต ที่มีร้านอาหารลอยน้ำ�และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�เป็นกิจกรรมทางธุรกิจหลัก บ้านเกาะมะพร้าวได้ส่งเสริ
มการรับรู้ของภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ชายฝั่ง ตลอดถึงการสนับสนุนการดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทนำ�ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเ
กษตรในหมู่บ้าน ในขณะที่ธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงแรมและรีสอร์ทช่วยเหลือ
ผ่านความรับผิดทางสังคมเชิงบริษัท (CSR)

การพัฒนาต่อยอด
ผลงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา ได้แสดงให้เห็นถึงศั
กยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการขยายขีดความสามารถ ในระดับภูมิภาค กลุ่มอนุ
รักษ์ได้รับความสนใจในระดับสากลจากโครงการริเริ่มสองโครงการ ที่มีเ
ป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างประเทศในเอเ
ชีย คือ โครงการ the Mangroves for the Future หรือ MFF (โครงก
ารริเริ่มป่าชายเลนเพื่ออนาคต) และโครงการ Hope and Dreams for
Disaster and Environment Education + Creativity Project หรือ
HANDs! (โครงการความหวังและความฝันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบั
ติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม) โครงการทั้งสองโครงการนี้ได้รับทุน GEF
SGP ที่บริหารจัดการโดย UNDP
MFF เป็นโครงการริเริ่มโดยการนำ�ของพาร์ทเนอร์ ที่ส่งเสริมการลงทุนใ
นการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี IUCN และ
UNDP เป็นประธานร่วมกัน MFF เป็นเวทีสำ�หรับการทำ�งานร่วมกันระ
หว่างหลายหน่วยงาน ภาคส่วน และประเทศ ที่กำ�ลังจัดการกับความท้า
ทายต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวิธี การจัดการชา
ยฝั่งแบบบูรณาการทั่วมหาสมุทร และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนช
ายฝั่งที่พึ่งพาระบบนิเวศ โครงการ MFF พัฒนาขึ้นมาจากการแทรกแซง

การจัดการชายฝั่ง ทั้งก่อนและหลังสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.
2547 โดยแรกเริ่ม โครงการมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสึ
นามิมากที่สุด (อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เซเชลส์ ศรีลังกา และไทย)
เมื่อไม่นานมานี้ การดำ�เนินงานของโครงการได้ขยายไปถึงบังคลาเทศ
กัมพูชา พม่า ปากีสถาน และเวียดนาม จนถึงทุกวันนี้ MFF ได้ให้การสนั
บสนุนด้านเทคนิคและการเงินอย่างมีนัยสำ�คัญ แก่ความพยายามในการอนุ
รักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบ้านบางลา และเป็นเวทีสำ�หรับแบ่งปันประสบก
ารณ์และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่เผชิญกับความท้าทายในลั
กษณะที่คล้ายกันในภูมิภาค
โครงการ HANDs! เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นทุก ๆ สองปี โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในหมู่คนเอเชีย โดย
การสนับสนุนเยาวชนจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า
เนปาล ฟิลิปปินส์ และไทย ในการหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญ
หาสังคมและสิ่งแวดล้อม บ้านบางลาได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงา
นสำ�หรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ HANDs! ในปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับ
การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และ UNDP
ประเทศไทย โครงการความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนชาวประมงชา
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ยฝั่งอ่าวพังงา ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนในท้องถิ่น ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับเยาว
ชนซึ่งเข้าร่วมเยี่ยมชมการวิจัย การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้
องถิ่น 50 คน ผู้ร่วมโครงการ HANDs! 40 คนและสมาชิกในทีม ผู้ประสา
นงานและที่ปรึกษาอาวุโสของ Japan Foundation รวมทั้งที่ปรึกษาของค
ณะทำ�งานเฉพาะกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา ผู้เข้าชมได้เข้าร่ว
มการเสวนาชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และประส

บการณ์ของชุมชนบ้านบางลาในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับสึน
ามิและภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น คลื่นพายุซัดฝั่ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ�ทะเล
น้ำ�ท่วมฉับพลัน และการบุกรุกพื้นที่ป่า
โครงการเหล่านี้สร้างกลไกสำ�คัญในการยกระดับการทำ�งานของชุมชนบ้า
นบางลาผ่านนโยบายของรัฐบาล และโครงการขององค์กรภาคเอกชนไปสู่
ระดับภูมิภาค

ความยั่งยืน
จนถึงปัจจุบัน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลาได้รับการสนับ
สนุนอย่างดี จากกองทุน GEF SGP ที่ดำ�เนินงานโดย UNDP โครงการ
MFF และมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (หน่วยงานในกำ�กับของรัฐ)
และผู้บริจาครายอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2551 โครงการริเริ่มได้จัดตั้งกองทุน

เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเงินปั
นผลจากกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน กองทุนนี้เพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่กลุ่
มออมทรัพย์ยังคงดำ�เนินการอยู่ กองทุนได้ทำ�เงินเกือบ 500,000 บาท
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน

แผนงานในอนาคต
■
■
■
■

กลุ่มพิทักษ์ป่าชายเลนฯ จะดำ�เนินกิจกรรมเฝ้าระวังป่าและปลูกป่าทดแทนต่อไป
ป่าชายเลนชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับนักเรียน และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของศูนย์
อนุรักษ์และเรียนรู้ป่าชายเลนบ้านบางลา
โครงการริเริ่มจะหารือเกี่ยวกับโอกาสของการขยายเป้าหมายไปยังปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดินสาธารณะ เช่น
พื้นที่สีเขียวในเมือง และเป็นธรรมทางภูมิอากาศ
การเฝ้าระวังป่าจะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเตือนการบุกรุกของโครงการสร้างท่าเรือ เช่น กรณีล่าสุด ในบ้านอ่าวกุ้ง (เครือข่ายอ่าวพังงา)

พาร์ทเนอร์
■

■

■
■
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Absolute Hotel and the Hilton Hotel (โรงแรมแอบโซลูทแล
ะโรงแรมฮามิลตัน) : ดำ�เนินการปลูกป่าชายเลนและดำ�เนินกิจกรรม
ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความรับผิ
ดชอบขององค์กรต่อสังคม
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทะเลอันด
ามัน : ให้คำ�แนะนำ�ทางเทคนิคเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน
ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเล
สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) : ให้คำ�แนะนำ�ทางเ
ทคนิคเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลนและต้นกล้า
เทศบาลตำ�บลป่าคลอก : ร่วมจัดการพื้นที่ป่าชายเลนชุมชน 1,200
ไร่ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์บ้านบางลา

■
■
■

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต : เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
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โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบา
งลาได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก GEF SGP ที่บริหารจัดการโดย
UNDP กองทุน South-South Grants Facility หรือ SSGF
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ด้วยความร่วมมือจาก IUCN ดำ�เนินการโดย UNDP ประเทศไทย
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