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บทสรปุย่อส ำหรบัผู้บริหำร  
 

โครงการวิจัยนี้ เสนอการศึกษากลไกการขบัเคลื่อนการปรบัตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศ (ทัง้ภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ–climate variability– และภาวะวกิฤต–extreme–) มี
ระดบัการวเิคราะหศ์กัยภาพในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศขององคก์รทางสงัคมในระดบั
ชุมชน จนถงึเครอืขา่ยทางสงัคม โดยมสีมมตฐิานการวจิยัว่ากลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการปรบัตวัของชุมชน
ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ประกอบดว้ย ความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนและเครอืขา่ยทางสงัคม 
โดยมภีูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นทางเลือกในการปรบัตวั งานศกึษานี้จงึเน้นชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ของกลไก
ดงักล่าว ในขณะเดียวกบัที่เป็นชุมชนที่มคีวามเปราะบางในเชงินิเวศสูง คอืชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะ
เหลียน จังหวัดตรงั และลุ่มน ้าประแส จังหวัดระยอง ทัง้นี้ เพื่อถอดบทเรียนการท างานของกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การออกแบบงานวจิยัจงึเน้นการศกึษาเปรยีบเทยีบ 
เครอืขา่ยชมุชนเขม้แขง็จาก 2 ลุ่มน ้าทีพ่ ึง่พาความหลากหลายของทรพัยากรประมงภายใตค้วามแปรปรวนของ
สภาพภมูอิากาศ โดยมวีตัถุประสงคย์อ่ยดงันี้ 

1. เพือ่ศกึษาสภาวะความเปราะบางของชมุชนประมงทีเ่ป็นชมุชนเขม้แขง็ในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย 
2. เพื่อวเิคราะห์กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ 
3. เพือ่เสนอแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผา่นกลไกขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ยทางสงัคม 

งานวิจยันี้เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพด้วยการส ารวจครวัเรอืน การสมัภาษณ์เชิงลึกและการ
อภิปรายกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกลุ่มองค์กรชุมชนและเครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้ง น าไปสู่ผลลพัธ์ในรูปแบบของ
ตวัชี้วดัความเปราะบางในระดบัครวัเรอืน ชุมชนและเครอืข่าย ผลการประเมนิสภาวะความเปราะบางของ
ครวัเรอืน องคก์รและเครอืขา่ย กลยทุธใ์นการสรา้งขดีความสามารถของชมุชนผา่นองคก์รเขม้แขง็และเครอืขา่ย
ทางสงัคม ใน 5 องคป์ระกอบคอื (1) การสรา้งความตระหนักในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (2) การปรบัประยุกต์ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง (3) การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง (4) การระดม
ทรพัยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการความเสี่ยง และ (5) การจัดสถาบันในการจดัการความเสี่ยง ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่
ขอ้เสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผ่านกลไกขององคก์รชุมชนและเครอืขา่ยทางสงัคม ซึ่งเน้นให้
เหน็ปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้ได ้และปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการ 

ในสว่นของการศกึษาสภาวะความเปราะบางของชุมชนประมงทีเ่ป็นชุมชนเขม้แขง็ในระดบัชุมชนและ
เครอืขา่ยพบว่า ถงึแมร้ะบบนิเวศชายฝ ัง่จะเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเปราะบางเชงินิเวศทีส่งู ชุมชนประมงพืน้บา้นทัง้ 
2 ลุ่มน ้ามคีวามเปราะบางเชงิสงัคมต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ต ่า ทัง้นี้ด้วยความที่ชาวประมง
พื้นบ้านทัง้ 2 พื้นทีเ่ปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ต ่า ชุมชนจงึยงัไม่มกีารเตรยีม
ความพรอ้มในการรบัมอืและปรบัตวัในระดบัชุมชน ดงัจะเหน็ได้จากค่าคะแนนของศกัยภาพในการรบัมอืกบั
ความแปรปรวนของสภาพอากาศในระดบัชมุชนทีต่ ่า ประกอบกบัชมุชนทัง้ 2 พืน้ทีม่คีวามไวต่อผลกระทบทีต่ ่า
อยู่แลว้ จงึไม่ไดร้บัผลกระทบเพยีงพอถงึขัน้ทีจ่ะเกดิการเตรยีมรบัและปรบัตวั ทัง้นี้การเปิดรบัผลกระทบจาก
ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีต่ ่า เป็นผลมาจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นส าคญัทีก่ าหนดวถิกีารท าประมง
ทีพ่ึง่พาระบบนิเวศ ความหลากหลายของทรพัยากรและแหล่งรายได้เลี้ยงชพี ส่วนความไวต่อผลกระทบทีต่ ่า
เป็นผลมาจากความเข้มแข็งขององค์กรทางสงัคมเป็นส าคัญที่ก าหนดการเข้าถึงทรพัยากร การแบ่งปนั
ผลประโยชน์ สทิธใินทีด่นิท ากนิและการตัง้ถิน่ฐาน ส่วนศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ



ภูมอิากาศที่ต ่านัน้เป็นผลมาจากองค์กรทางสงัคมยงัไม่มีบทบาทด้านนี้ในระดบัชุมชน  ส่วนใหญ่ครวัเรอืน
ชาวประมงพื้นบ้านมคีวามเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอยู่ในระดบัปานกลาง ชาวประมง
สามารถลดความเปราะบางได้ด้วยการลดการเปิดรบัต่อผลกระทบ และเพิม่ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ    
 ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ารบัมอืกบัวกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึง่เป็นวกิฤตทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศได้อย่างมปีระสทิธิภาพด้วยยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ประการคอื (1) ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่ม (2) 
ยทุธศาสตรก์ารส ารอง (3) ยทุธศาสตรค์วามหลากหลาย (4) ยุทธศาสตรก์ารพึง่ตลาด และ (5) ยุทธศาสตรก์าร
ยา้ยที ่ชาวประมงน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ ัง่สมมาประยกุตใ์ชใ้นการรบัมอืกบัวกิฤต การตดัสนิใจต่างๆเกดิขึน้ใน
ระดบัครวัเรอืน มกีารปรกึษาหารอืกนัในกลุ่มเครอืญาตแิละเพือ่นบา้นบา้งตามวถิ ี 

ลกัษณะการรบัมอืกบัวกิฤตทีเ่กดิขึน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคอื  (1) การรับมือต่อวิกฤตเพือ่
ผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ประการขา้งต้น (2) การรบัมอืต่อวกิฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน 
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น การเพกิเฉยต่อการสูญเสยีแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของทรพัยากรประมง/ 
ระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการใชท้รพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพื้นทีน่อกวกิฤต (3) การ
รบัมอืต่อวกิฤตทีต่อ้งการพฤตกิรรรมรว่ม (Collective action) เชน่ การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรรว่ม การท า
ประมงหลงัภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่เปราะบางของระบบนิเวศ การอนุรกัษ์ หรอืฟ้ืนฟูระบบนิเวศซึ่งเป็นฐาน
ทรพัยากรรว่มนี้ตอ้งการการกอ่รปูสถาบนัทางสงัคมเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรรว่ม  
 การรบัมอืต่อภาวะวกิฤตอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 
พืน้ที ่เป็นการรบัมอืทีอ่ยูบ่นฐานการตดัสนิใจของครวัเรอืนมากกว่าชุมชน เป็นการใชภู้มปิญัญาระดบัครวัเรอืน
ในการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า การก่อรูปสถาบันทางสังคมระดับชุมชนในการรองรับการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจงึไม่เกดิขึน้ทัง้ 2 พืน้ที ่ถงึแมท้ัง้ 2 พืน้ทีจ่ะเป็นทีท่ีม่กีารใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีองค์กรชุมชนและเครือข่ายอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง แต่การรวมตั วกัน การ
ประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นไปเพือ่การแกไ้ขปญัหาการจดัการวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรมากกว่าจะ
เป็นการจดัการความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
 ในส่วนของการศกึษากลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพืน้บ้านในการรบัมอืกบั
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ พบว่า ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้า ด ารงวถิปีระมงดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ทา่มกลางระบบนิเวศทีม่คีวามแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ช่วยใหช้าวประมงมกีารจดัการ
ทรพัยากรประมงไดอ้ย่างยดืหยุ่น และสอดคลอ้งกบัพลวตัของระบบนิเวศ ชาวประมงเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลงและความไมแ่น่นอน มกีารธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ มกีารประสานความรู้
ประเภทต่างๆเพือ่การเรยีนรู ้และมกีารสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชือ่มประสานองคก์ร/ สถาบนั
ในระดบัต่างๆ กอ่ใหเ้กดิความยดืหยุน่ของสงัคม  
 ชาวประมงรับมือกบัวิกฤตการท าลายฐานทรพัยากรด้วยการจัดการสถาบันในระดับชุมชนและ
เครอืข่าย โดยสรา้งองค์ความรูแ้ละความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ ผนวกองค์ความรูท้าง
นิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั มสีถาบนัทีม่คีวามยดืหยุ่น เชื่อมโยง
หลายระดบั และสามารถจดัการกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆจากภายนอก 
 การสร้างขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิากาศในทีน่ี้เน้นการก่อรปูของสถาบนัทางสงัคมเพื่อการปรบัตวัในระดบัชุมชน ความทา้ทายประการหนึ่ง
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืกบัภาวะวกิฤตจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอื การก่อรปูของ



สถาบนัทางสงัคมเพื่อรองรบัการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเกดิขึ้นได้ยากกว่ากรณีที่ไม่
เกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศ  
 ปรมิาณน ้าฝนมากในปี 2554 สง่ผลกระทบต่อวถิปีระมงพืน้บา้นของทัง้ 2 ลุ่มน ้า ชุมชนประมงพืน้บา้น
ลุ่มน ้าปะเหลยีนสูญเสยีรายได้จากการประมงหอยตลบัซึ่งเป็นสตัว์น ้าเศรษฐกจิของพื้นที ่หอยตลบัตายจาก
ปรมิาณน ้าฝนทีม่ากและต่อเนื่อง ในขณะทีชุ่มชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสสญูเสยีรายไดจ้ากการท าประมง
สตัวน์ ้าทีห่นีน ้าจดืจากการระบายน ้าลน้เขือ่นลงปลายน ้าแมน่ ้าประแส ภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศกระทบต่อทรพัยากรประมงยงัเป็นประเดน็ทา้ทายในการปรบัตวัของชมุชนประมงพืน้บา้น  
 กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการจดัการความเสีย่งอนัเกดิจาก
วกิฤตต่างๆ ประกอบดว้ย (1) การตระหนกัในความเสีย่งจากวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรทีเ่กดิขึน้ (2) ปรบั
ประยกุตภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่จดัการความเสีย่ง (3) มกีารสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง (4) 
มกีารระดมทรพัยากรทีม่อียู่ และ (5) การจดัสถาบนัเพื่อการจดัการความเสีย่ง การสรา้งขดีความสามารถของ
ชุมชนในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศระดบัชุมชนนัน้ ไม่สามารถแยกองคก์รการจดัการ
ออกมาจากองคก์รชุมชนทีม่อียู่ แต่เป็นลกัษณะการเสรมิศกัยภาพองคก์รทีม่อียู่ใหม้คีวามพรอ้มมากขึน้ในการ
น าองค์ความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมาสู่กรอบคดิในการจดัการฐานทรพัยากรอย่างยัง่ยนื 
เพราะในทศันะของชาวประมงพืน้บา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตคิอืการปรบัตวัเพื่อการด ารงชวีติอยู่รอด 
และการปรบัตวัเพือ่การอยูร่อดอยา่งยัง่ยนืตอ้งรกัษาฐานทรพัยากรใหม้ัน่คง เพือ่เป็นฐานความมัน่คงทางอาหาร
ของชมุชนและลกูหลาน  
 ความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศสง่ผลต่อการด าเนินชวีติของชาวประมงพืน้บา้นทัง้
ในรูปของผลกระทบที่เกดิขึ้นในปจัจุบนัและผลกระทบที่สะสมซึ่งจะส่งผลให้เกดิวิกฤตในอนาคตดงันัน้การ
พจิารณาในมมุมองการพฒันาชมุชน หรอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตบินฐานของชมุชนจึงมคีวามจ าเป็นตอ้ง
รวมประเด็นการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้ไว้ในกรอบแนวคดิเดยีวกนั ทัง้นี้มมีุมมองที่
ขยายพื้นทีก่ารจดัการและขยายระยะเวลาใหย้าวขึน้สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในอนาคต เครอืข่าย
ประมงพืน้บา้นจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเชือ่มโยงการจดัการทรพัยากรทีส่ง่ผลกระทบต่อทรพัยากรประมงไปยงัภาค
ส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นขยายเครอืข่ายประมงพื้นบ้านเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายการจดัการน ้าที่ลุ่มน ้าประแส หรอื
เครอืขา่ยการจดัการลุ่มน ้าทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน เป็นตน้  

งานวิจยัเสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชนและเครอืข่ายทาง
สงัคม ดว้ยปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้ได ้และ ปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการ  
 ปจัจยัทีท่ าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึ้นได ้คอืองค์ความรูท้ีช่่วยสรา้งความตระหนักในความเสีย่ง 
ซึง่องคค์วามรูน้ี้อาจเป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืความรูว้ทิยาศาสตร ์หรอืการผสมผสานองคค์วามรูท้ ัง้ 2 รปูแบบ 
ส าหรบัการจดัการความเสีย่งจากวกิฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของชาวประมงพืน้บา้น องคค์วามรู้
วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นในด้านการท าความเข้าใจการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อน าไปสู่การสรา้งความตระหนักในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และสามารถประเมนิ
ความเสีย่งได ้
 การจดัสถาบนัเพือ่การจดัการความเสีย่งสูค่วามส าเรจ็ประกอบดว้ย (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความ
เขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการ
จดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสรา้งสถาบนั (กฎเกณฑก์ตกิาต่างๆ) 



ทีม่คีวามยดืหยุ่นและเชื่อมโยงกบัระบบการจดัการทรพัยากรอื่นๆ และ (4) การจดัการกบัตวัขบัเคลื่อนจาก
ภายนอก รวมทัง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอก  
 ปจัจยัทีจ่ะท าให้การจดัการความเสีย่งบรรลุผลคอืการจัดสถาบนัที่อยู่บนฐานของศกัยภาพในการ
ปรบัเปลี่ยน เรียนรู้ ก่อให้เกิดการลดการเปิดรับผลกระทบ และลดความไวของระบบเศรษฐกิจสงัคมต่อ
สถานการณ์ของวกิฤต ซึง่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ยงัคงมบีทบาทในการสรา้งกระบวนการปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้และจดั
สถาบนัใหส้อดคล้องกบัพลวตัของระบบนิเวศทีม่คีวามเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน แต่กระนัน้กต็ามประเด็น
ส าคญัอยู่ทีว่่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ องค์กรชุมชนทีเ่ขม้แขง็ และเครอืข่ายทางสงัคมทีม่อียู่อาจยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะ
สรา้งความตระหนกัและรบัมอืต่อความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตอ้งมกีาร
ประสานกบัองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในการท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ องค์กรและ
เครอืข่ายที่มอียู่ต้องมกีารหนุนเสรมิศกัยภาพเพื่อขยายขอบเขตการจดัการเชงิพื้นที่และเวลาให้ครอบคลุม
ภาพรวมของผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทัง้นี้ เป้าประสงค์ขององค์กรชุมชนและ
เครอืข่ายทางสงัคมที่มอียู่ยงัคงเดินหน้าเพื่อการจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนืโดยเพิม่ลกัษณะการจดัการที่
ยดืหยุ่นและปรบัตวั (Adaptive management) ภายใต้บรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทีต่้องอาศยั
กระบวนการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงในระบบนิเวศทีม่ากขึน้  
  



Executive Summary 
 
This research project had its aim to study social mechanism in driving community-based 

adaptation to climate change (including climate variability and extreme) with its level of analysis at 
community and network. The study had its hypothesis that the main mechanism in driving community-
based adaptation to climate change included the strength of local institution and network with 
traditional ecological knowledge as an alternative for adaptation. The study then emphasized 
communities with mentioned mechanisms while having high ecological vulnerability, that were fishery 
communities in Palien Watershed, Trang Province, and Prasae Watershed, Rayong Province. The 
research was designed as a comparative study with three objectives: 1. to study social vulnerability of 
fishery communities which have strong institutional arrangements and networks, 2. to study strategies 
of community capacity building in coping with climate variability, and 3. to recommend the ways to 
drive social adaptation through community networks. 

This research employed both quantitative and qualitative approaches with household survey, 
in-depth interview, focus group discussion with fishermen, related organizations and networks. The 
analysis brought about sets of household- and community-level vulnerability indicators, results of 
vulnerability assessment of fishery households and communities. The strategies of community coping 
capacity in 5 components included (1) risk awareness, (2) traditional knowledge use for risk 
management, (3) technical knowledge to cope with risk, (4) resource allocation, and (5) institutional 
arrangements for risk management. The findings brought about recommendations to dive community-
based adaptation through local institutional arrangements and networks with enabling factors and 
critical success factors. 
 The assessment of communities and households by the verified sets of indicators of 
household- and community-level vulnerability found that although coastal ecosystems were highly 
vulnerable, fishery communities from both watersheds had low social vulnerability. Communities from 
both areas had low exposure to climate variability and did not have planned adaptation to climate 
variability, which could be seen from low score of coping capacity. In addition, they had low sensitivity 
to climate variability impact and were not impacted so strongly to prepare coping and adaptation 
strategies. Low exposure to climate variability came from traditional ecological knowledge that 
determines their settlement as well as diversity in resource dependency and sources of incomes. Low 
sensitivity to climate variability was due to strong social institutions that determine rights to land and 
access to resources. Low capacity to cope with climate variability, however, was due to lack of such 
types of roles of current social organizations. Majority of households had medium vulnerability to 
climate variability, which can be reduced by decreasing exposure as well as increasing coping 
capacity.   
 Fishermen from both watersheds efficiently coped with 2011 freshwater crisis, a climatic 
crisis, with 5 strategies (1) grouping (2) saving (3) diversifying (4) market depending and (5) migrating. 



Fishermen used traditional ecological knowledge to cope with climatic crisis. Decision makings 
occurred in households with some consultations with relatives and neighbors.   
 There were three types of coping strategies (1) crisis coping for self benefit (2) crises coping 
for self benefit affecting commons, such as ignoring ecosystem loss and intensive fishing in non-crisis 
zone and (3) crisis coping that needed collective action, such as conservation and restoration of 
common property resources. Fishing after crisis is ecologically vulnerable. The conservation and 
restoration of common property resources needed institutional arrangements to control behaviors in 
resource use. 
 Coping strategies to climate variability found in both study areas were based on households 
rather than communities. Traditional ecological knowledge was used to solve short term problem. 
Community-level institutional arrangements to absorb climatic crisis were not formed in both areas, 
even though both areas used traditional ecological knowledge in managing natural resources, and had 
strong community networks. However, the establishment of networks and the use of traditional 
ecological knowledge had particular objectives to solve the problem of deteriorated resource base 
rather than risk management from climate variability.  
 The study of strategies to build community capacity in coping with climate variability found 
that traditional ecological knowledge helped fishermen to have resilience in managing fishery 
resources with ecosystem dynamics. Fishermen learnt to stay with change and uncertainty, maintain 
diversity in various ways, integrate different types of knowledge, and raise opportunity in arranging 
institutions and co-operations with nested enterprises.   
 To build community capacity to cope with climate variability in this case meant institutional 
arrangement for community-based adaptation. The challenge was that institutional arrangements for 
climate change adaptation were far more difficult to form than the ones for non-climatic one.  
 Strategies to build community coping capacity in risk management included (1) risk 
awareness (2) traditional knowledge use for risk management (3) technical knowledge to cope with 
risk (4) resource allocation, and (5) institutional arrangements for risk management. To build 
community coping capacity, existing institutions needed to be built upon. Knowledge regarding climate 
change needed to be brought into the framework of sustainable management of resource base. This 
was due to fishermen’s perceptions towards adaptation. Natural resource management was the same 
as adaptation for survival. Sustainable survival needed security of resource base to be community 
food security for generations. Local fishermen networks then needed to extend their networks to other 
related sectors, such as water management network at Prasae Watershed, Rayong Province and 
watershed management network at Palien Watershed, Trang Province.   
 Enabling factors included knowledge that raise awareness toward risk, which can be 
traditional knowledge or scientific knowledge or the integration of both. 
 Critical success factors included institutional arrangements based on adaptive management 
approach, which could lead to reducing exposure and sensitivity to climate variability. Traditional 



knowledge still had its role in shaping adaptive learning process and arranging institutions to fit with 
ecosystem dynamics. With this approach, existing institutions could maintain their goal in managing 
natural resources. The additional parts were adaptive management with climate change context, 
which needed more attention in monitoring changes that might occur in ecosystems. 
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งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาสภาวะความเปราะบางของชุมชนประมงทีเ่ป็นชุมชนเขม้แขง็
ในระดบัชุมชนและเครอืข่าย วเิคราะหก์ลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพืน้บ้านใน
การรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ และเสนอแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผ่านกลไก
ขององคก์รชุมชนและเครอืข่ายทางสงัคม งานวจิยัไดพ้ฒันาหลกัเกณฑ ์และตวัชีว้ดัความเปราะบางของ
ชุมชนและครวัเรอืนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศซึ่งได้รบัการ
กลัน่กรองและใหค้่าน ้าหนักจากนักวชิาการและผูน้ าชุมชน 5 ชุมชนในลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง และ
ปะเหลยีน จงัหวดัตรงั วเิคราะหค์ะแนนระดบัความส าคญัดว้ยหลกัการวเิคราะหแ์บบหลายเกณฑ ์(Multi-
criteria analysis-MCA) วิเคราะห์ระดับความเปราะบางของชุมชนและครวัเรอืน (รวมทัง้สิ้น 325 
ครวัเรอืน) และสมัภาษณ์เชงิลกึ และอภปิรายกลุ่มประมงพื้นบ้านเกี่ยวกบัภูมปิญัญาและรูปแบบการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จากการประเมนิชุมชนพบว่าถงึแมร้ะบบนิเวศชายฝ ัง่จะเป็น
พืน้ทีท่ีม่คีวามเปราะบางเชงินิเวศทีสู่ง ชุมชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ามคีวามเปราะบางเชงิสงัคมทีต่ ่า 
ทัง้นี้ดว้ยความทีช่าวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 พืน้ทีเ่ปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศที่
ต ่า ชุมชนจงึยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืและปรบัตวัในระดบัชุมชน ดงัจะเหน็ได้จากค่า
คะแนนของศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศในระดบัชุมชนทีต่ ่า ประกอบกบั
ชุมชนทัง้ 2 พื้นที่มคีวามไวต่อผลกระทบที่ต ่าอยู่แล้ว จงึไม่ได้รบัผลกระทบเพยีงพอถงึขัน้ที่จะเกดิการ
เตรยีมรบัและปรบัตวั ทัง้นี้การเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีต่ ่า เป็นผลมา
จากภูมปิญัญาท้องถิน่เป็นส าคญัที่ก าหนดวถิกีารท าประมงที่พึ่งพาระบบนิเวศ ความหลากหลายของ
ทรพัยากรและแหล่งรายได้เลี้ยงชพี ส่วนความไวต่อผลกระทบที่ต ่าเป็นผลมาจากความเข้มแขง็ของ
องคก์รทางสงัคมเป็นส าคญัทีก่ าหนดการเขา้ถงึทรพัยากร การแบ่งปนัผลประโยชน์ สทิธใินที่ดนิท ากนิ
และการตัง้ถิน่ฐาน ส่วนศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีต่ ่านัน้เป็นผลมา
จากองคก์รทางสงัคมยงัไมม่บีทบาทดา้นน้ีในระดบัชุมชน  ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ารบัมอืกบัวกิฤต
น ้าจดืปี 2554 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยยุทธศาสตรท์ัง้ 5 ประการคอื (1) ยุทธศาสตรก์ารรวมกลุ่ม (2) 
ยุทธศาสตร์การส ารอง (3) ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย (4) ยุทธศาสตร์การพึ่งตลาด และ (5) 
ยุทธศาสตรก์ารยา้ยที ่ชาวประมงน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ ัง่สมมาประยุกต์ใชใ้นการรบัมอืกบัวกิฤต การ
ตดัสนิใจต่างๆเกดิขึน้ในระดบัครวัเรอืน มกีารปรกึษาหารอืกนัในกลุ่มเครอืญาตแิละเพื่อนบา้น ลกัษณะ
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การรบัมอืกบัวกิฤตที่เกดิขึน้แบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะคอื(1) การรบัมอืต่อวกิฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน 
เช่น ยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ประการ (2) การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น การเพกิเฉยต่อการสูญเสยีระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการ
ใช้ทรพัยากรประมงอย่างเข้มข้นในพื้นที่นอกวกิฤต (3) การรบัมอืต่อวกิฤตทีต่้องการพฤติกรรมร่วม 
(Collective action) เช่น การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรร่วม การท าประมงหลงัภาวะวกิฤตเป็นภาวะที่
เปราะบางของระบบนิเวศ การอนุรกัษ์ หรอืฟ้ืนฟูระบบนิเวศซึง่เป็นฐานทรพัยากรร่วมนี้ต้องการการก่อ
รปูสถาบนัทางสงัคมเพื่อควบคุมพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรร่วม การรบัมอืต่อภาวะวกิฤตอนั
เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่ศกึษาทัง้ 2 พืน้ที่ เป็นการรบัมอืที่อยู่บน
ฐานการตดัสนิใจของครวัเรอืนมากกว่าชุมชน การก่อรปูสถาบนัทางสงัคมระดบัชุมชนในการรองรบัการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจงึไม่เกดิขึน้ทัง้ 2 พืน้ที ่ถงึแมท้ัง้ 2 พืน้ทีจ่ะเป็นทีท่ีม่กีารใช้
ภูมปิญัญาท้องถิน่ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิมอีงค์กรชุมชนและเครอืข่ายอนุรกัษ์ที่เขม้แขง็ แต่
การรวมตัวกัน การประยุกต์ใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น เป็นไปเพื่อการแก้ไขปญัหาการจดัการวิกฤตการ
ท าลายฐานทรพัยากรมากกว่าจะเป็นการจดัการความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
งานวจิยัเสนอ ปจัจยัทีท่ าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึ้นได ้คอืองคค์วามรูท้ีช่่วยสรา้งความตระหนักใน
ความเสีย่ง ปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งบรรลุผลคอืการจดัสถาบนัทีอ่ยู่บนฐานของศกัยภาพใน
การปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้ก่อใหเ้กดิการลดการเปิดรบัผลกระทบและลดความไวต่อผลกระทบซึง่ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ยงัคงมบีทบาทในการสรา้งกระบวนการปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้และจดัสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัพลวตั
ของระบบนิเวศทีม่คีวามเปลีย่นแปลงและไมแ่น่นอน ทัง้น้ีเป้าประสงคข์ององคก์รชุมชนและเครอืข่ายทาง
สงัคมทีม่อียูย่งัคงเดนิหน้าเพื่อการจดัการทรพัยากรอยา่งยัง่ยนืโดยเพิม่ลกัษณะการจดัการทีย่ดืหยุ่นและ
ปรบัตัว (Adaptive management) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องอาศัย
กระบวนการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงในระบบนิเวศทีม่ากขึน้  
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This research has its objectives to study social vulnerability of fishery communities 
which have strong institutional arrangements and networks, to study strategies of community 
capacity building in coping with climate variability, and to recommend the ways to drive social 
adaptation through community networks. This research developed criteria, and indicators for 
measurement of the vulnerability of communities and households to climate variability. The sets 
of criteria and indicators were verified by social and climate scientists as well as community 
leaders from 5 communities in Palien Watershed of Trang Province and Prasae Watershed of 
Rayong Province. The scores were weighted by Multiple Criteria Analysis. Levels of 
vulnerability of 5 communities and 325 households were analyzed. In-depth interview and focus 
group discussion were conducted with local experts, leaders, and fishermen for understanding 
traditional marine ecological knowledge and adaptation strategies. The assessment of 
communities and households by the verified sets of indicators of household- and community-
level vulnerability found that although coastal ecosystems were highly vulnerable, fishery 
communities from both watersheds had low social vulnerability. Communities from both areas 
had low exposure to climate variability and did not have planned adaptation to climate 
variability, which could be seen from low score of coping capacity. In addition, they had low 
sensitivity to climate variability impact and were not impacted so strongly to prepare coping and 
adaptation strategies. Low exposure to climate variability came from traditional ecological 
knowledge that determines their settlement as well as diversity in resource dependency and 
sources of incomes. Low sensitivity to climate variability was due to strong social institutions 
that determine rights to land and access to resources. Low capacity to cope with climate 
variability, however, was due to lack of such types of roles of current social organizations. 
Fishermen from both watersheds efficiently coped with 2011 freshwater crisis, a climatic crisis, 
with 5 strategies (1) grouping (2) saving (3) diversifying (4) market depending and (5) migrating. 
Fishermen used traditional ecological knowledge to cope with climatic crisis. Decision makings 



occurred in households with some consultations with relatives and neighbors. There were three 
types of coping strategies (1) crisis coping for self benefit (2) crises coping for self benefit 
affecting commons, such as ignoring ecosystem loss and intensive fishing in non-crisis zone 
and (3) crisis coping that needed collective action, such as conservation and restoration of 
common property resources. Fishing after crisis is ecologically vulnerable. The conservation 
and restoration of common property resources needed institutional arrangements to control 
behaviors in resource use. Coping strategies to climate variability found in both study areas 
were based on households rather than communities. Traditional ecological knowledge was used 
to solve short term problem. Community-level institutional arrangements to absorb climatic crisis 
were not formed in both areas, even though both areas used traditional ecological knowledge in 
managing natural resources, and had strong community networks. However, the establishment 
of networks and the use of traditional ecological knowledge had particular objectives to solve 
the problem of deteriorated resource base rather than risk management from climate variability. 
To build community capacity to cope with climate variability in this case meant institutional 
arrangements for community-based adaptation. The challenge was that institutional 
arrangements for climate change adaptation were far more difficult to form than the ones for 
non-climatic one. This research proposed that enabling factors included knowledge that raises 
awareness toward risk. Critical success factors included institutional arrangements based on 
adaptive management approach, which could lead to reducing exposure and sensitivity to 
climate variability. Traditional knowledge still had its role in shaping adaptive learning process 
and arranging institutions to fit with ecosystem dynamics. With this approach, existing 
institutions could maintain their goal in managing natural resources. The additional parts were 
adaptive management with climate change context, which needed more attention in monitoring 
changes that might occur in ecosystems. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของเร่ือง 
 
 ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศนับเป็นปญัหาร่วมของทุกประเทศ เนื่องจากสภาพภูมอิากาศ
เป็นทรพัยากรร่วมระดบัโลก (Global commons) การแก้ปญัหาจึงต้องการความร่วมไม้ร่วมมอืกนัจากทุก
ประเทศทีม่กีจิกรรมการพฒันาทางเศรษฐกจิบนฐานของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก มคีวามพยายามจาก
นานาประเทศในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ในระดบันานาชาติ และขอ้เสนอในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมและลดกจิกรรมการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบัองคก์รทางสงัคมในระดบัทีล่ดหลัน่ลงมา เช่น
ระดบัประเทศ ภมูภิาค และทอ้งถิน่ เชน่ Polycentric approach ทีเ่สนอโดย Ostrom (2009) 
  องค์กรทางสงัคมในระดบัเล็ก (ครวัเรอืน ชุมชน และเครอืข่ายชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรทางสงัคมทีเ่ป็น
องค์ประกอบส าคญัระดบัท้องถิน่ของแต่ละประเทศ) ต่างกเ็ป็นตวัจกัรส าคญัในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการ
ผลติและการบรโิภคในทศิทางทีล่ดความเกนิพอด ีเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) และ
ยงัมศีกัยภาพในการปรบัตวั (Adaptation) เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  
 การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศเป็นประเดน็ทีน่่าเป็นหว่งส าหรบัประเทศทีม่คีวาม
เปราะบางสูงทัง้ในเชงิลกัษณะของระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกจิสงัคม และเป็นประเด็นทีค่วรได้รบัความ
สนใจมากขึน้เนื่องจากงานวจิยัในแนวนี้ยงัมน้ีอยเมื่อเทยีบกบังานวจิยัทางดา้นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก นอกจากนี้การแกป้ญัหาวกิฤตโลกรอ้นในภาพรวมไม่สามารถส าเรจ็ได้ในเวลาอนัสัน้อนัเนื่องมาจาก
ความขดัแยง้ในการจดัสรรพนัธกรณีในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดบันานาชาต ิในขณะทีทุ่ก
ประเทศต่างกต็้องเผชญิกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในรูปแบบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในทุก
ขณะ 

การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศในที่นี้หมายถึง การปรบัเปลี่ยนในระบบนิเวศ 
สงัคม และเศรษฐกจิ เพื่อตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (Climate variability) และ
ภาวะวกิฤต (Extreme) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพือ่ลดผลดา้นลบของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ หรอืพลกิวกิฤต
ใหเ้ป็นโอกาส (Adger et al., 2005) การปรบัตวัรวมความถงึทัง้ (1) การสรา้งศกัยภาพในการปรบัเปลีย่นเรยีนรู้
ซึ่งเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัของบุคคล กลุ่มคน หรอืองค์กร และ (2) การตดัสนิใจในการ
ปรบัตวัเพื่อแปรศกัยภาพสู่การปฏบิตั ิการปรบัตวัจงึเป็นความต่อเนื่องของกจิกรรม การกระท า การตดัสนิใจ 
และทศันคตทิีช่่วยในการตดัสนิใจในการด ารงชวีติ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ค่านิยมและกระบวนการทางสงัคมทีม่อียู ่
และเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้อยู่เสมอในการด ารงชวีติของชุมชนตลอดช่วงประวัตศิาสตร์ทีผ่่านมา การศกึษา
เกีย่วกบักระบวนการการปรบัตวัทีเ่กดิขึน้ กลไกในการการปรบัตวั ทางเลอืกในการปรบัตวั รวมถงึศกัยภาพใน
การปรับตัวจึงทวีความส าคัญในการช่วยตัดสินใจเชิงนโยบายในการเสริมศักยภาพการปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

การวางนโยบายเพื่อเตรยีมการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศควรมุ่งไปทีก่ลุ่มสงัคมหรอื
พืน้ทีท่ีต่กอยู่ในภาวะความเปราะบางสงูก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในระดบัชุมชนเพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหา
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ดงักล่าวตอบสนองสภาพเงือ่นไขของแต่ละชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม งานวจิยันี้จงึตอ้งการน าเสนอบทวเิคราะห์
กลไกการขบัเคลื่อนการปรบัตวั ซึง่ส่งผลส าคญัต่อความเปราะบางทางดา้นสงัคมในมติทิีเ่ชื่อมโยงระบบสงัคม -
เศรษฐกจิและระบบกายภาพ-ชวีภาพในชมุชนทีพ่ึง่พาประมงทัง้ระบบนิเวศบกและทะเล และอาศยัอยู่ท่ามกลาง
ความแปรปรวนและความรนุแรงของสภาพภมูอิากาศจากอดตีจนถงึปจัจุบนั โดยมปีระเดน็ค าถามวจิยัทีมุ่่งเน้น
องคป์ระกอบภายในของความเปราะบางเชงิสงัคม ไดแ้ก ่การเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบของระบบ 
และศกัยภาพในการรบัมอืและการปรบัตวัต่อภาวะกดดนัทีเ่กดิขึน้ในระดบัครวัเรอืนและชมุชน ทัง้นี้ผูว้จิยัมองว่า
สงัคมชาวทะเลมพีลวตั และมวีถิปีระมงทีม่คีวามยดืหยุน่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืและปรบัตวัต่อภาวะความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ อนัเนื่องมาจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ความเขม้แขง็ขององค์กรชุมชน และเครอืขา่ยทางสงัคม 
ซึ่งนับเป็นบทเรยีนส าคญัในการด ารงชวีิตในภาวะความเปลี่ยนแปลงในอนาคต กระบวนการขบัเคลื่อนการ
ปรบัตวันี้จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีค่วรศกึษา ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูก้ าหนด
นโยบายในการเขา้ใจสาเหตุของความเปราะบางทางดา้นสงัคม เพื่อหาทางลดภาวะความเปราะบาง และเพิม่
ความยดืหยุน่ทางสงัคม ดว้ยวธิกีารและแนวทางทีเ่หมาะสมกบัชมุชนอยา่งแทจ้รงิ  
 
1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษาสภาวะความเปราะบางของชมุชนประมงทีเ่ป็นชมุชนเขม้แขง็ในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย 
2. เพื่อวเิคราะห์กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพืน้บ้านในการรบัมอืกบัความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ 
3. เพือ่เสนอแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผา่นกลไกขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ยทางสงัคม 

 
1.3 แนวทาง/ขัน้ตอนการด าเนินงาน  
 

1.3.1 กรอบแนวคิด 
การท าความเขา้ใจประเดน็ของการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเรื่อง 

ความเปราะบาง (Vulnerability) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วนคือ การเปิดรบัผลกระทบ 
(Exposure) ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) และ ขดีความสามารถในการปรบัตวั (Adaptive capacity)  

ความเปราะบางของพืน้ทีห่นึ่งๆ หรอืระดบัทีร่ะบบนิเวศและสงัคมไมส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมอิากาศเป็นแนวคดิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัระบบกายภาพ-ชวีภาพ เศรษฐกจิ-สงัคมและการเมอืง
(Turner et al., 1991) กรอบแนวคดิในภาพที ่1-1 แสดงใหเ้หน็ความส าคญัของความเปราะบางของระบบนิเวศ 
และความเปราะบางของระบบสงัคมทีแ่ยกกนัแต่มคีวามเชือ่มโยงกนัอยา่งส าคญั การศกึษาความเปราะบางของ
พืน้ทีห่นึ่งๆ จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจทัง้ 2 ระบบ 
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 ภาพท่ี 1-1  กรอบแนวคิดในการประเมินความเปราะบางของระบบนิเวศและระบบสงัคม  

ปรบัจาก Klein et al. (1998) 
 

การประเมนิผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อระบบนิเวศและมนุษย์ จ าเป็นต้อง
พจิารณาภาวะกดดนัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และภาวะความเปราะบางของระบบนิเวศและสงัคม
เมือ่เผชญิกบัภาวะกดดนันัน้ๆ ค าว่า ความเปราะบาง (Vulnerability) มกัจะใชห้มายถงึศกัยภาพในการเยยีวยา
จากภาวะการรบกวนหรอืแรงกดดนัจากสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละเศรษฐกจิ-สงัคมทีม่ตี่อผูค้นและระบบ
นิเวศ ซึง่ความเปราะบางของระบบหนึ่งๆ นี้มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบั ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) และ
การปรบัตวั (Adaptation) ของระบบนัน้ๆนัน่เอง  

ความไวต่อผลกระทบมกัจะใชห้มายถงึระดบัความสามารถของระบบกายภาพ-ชวีภาพ และสงัคมใน
การเผชญิกบัปญัหา สว่นการปรบัตวัคอืการปรบัเปลีย่นทัง้กระบวนการและโครงสรา้งเพื่อรบัมอืกบัปญัหา ดว้ย
เหตุนี้ ความเปราะบางของระบบสงัคม (Social vulnerability) จงึเป็นฟงัก์ชัน่ของการเปิดรบัผลกระทบ 
(Exposure) ความไวต่อผลกระทบในเชงิสงัคม กายภาพและชวีภาพ (Biophysical and social sensitivity) และ
ขดีความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต (Adaptive capacity)  ซึง่การเปลีย่นแปลง
ของอณุหภูม ิหรอืความถีข่องเหตุการณ์ของการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศอาจจะน าไปสู่หายนะทีย่ ิง่ใหญ่
ส าหรบับางระบบนิเวศหรอืสงัคมทีม่คีวามไวต่อผลกระทบจากการแปรปรวนสงู ซึง่ความไวต่อผลกระทบนี้จะมี
สงูเมือ่มภีาวะการเปิดรบัผลกระทบสงู หรอืมขีดีความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีต่ ่า 

ระบบนิเวศเองมคีวามซบัซอ้นและมพีลวตั การประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ เป็นเรื่องทีย่าก และผลกระทบย่อมมคีวามแตกต่างไปตามลกัษณะความเปราะบางของ
ระบบในเชิงที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ องค์ประกอบของสังคมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้
ปฏสิมัพนัธข์องการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตแิละกจิกรรมของมนุษยใ์นพืน้ทีน่ัน้ๆ  
 ระบบสังคมเองก็มีความหลากหลายในเรื่องของความไวต่อผลกระทบในการเผชิญหน้าต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้มคีวามหลากหลายของการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
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ดงัตวัอยา่งเชน่ระบบการท านาปีและนาปรงั และระบบธนาคารขา้วของชุมชนชาวนาเพื่อรบัมอืกบัปญัหาความ
แปรปรวนของสภาพอากาศในเขตมรสมุ องคค์วามรูอ้า่นน ้าจ าลม อา่นฟ้าจ าดาว ของชมุชนชาวเลเพือ่รบัมอืกบั
ภาวะแปรปรวนของทอ้งทะเลในเขตมหาสมทุรอนัดามนั และองคค์วามรูร้ะบบนิเวศสามน ้าของชาวแมก่ลองเพื่อ
รบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงตามวฏัจกัรของน ้าและลมตามปฏสิมัพนัธ์ของระบบนิเวศทะเล ชายฝ ัง่ และบก 
ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มีปจัจัยต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเข้มแข็งของชุมชน ภาวะ
เศรษฐกจิของครวัเรอืน โครงสรา้งพืน้ฐาน ระดบัเทคโนโลย ีองคค์วามรู ้ศกัยภาพของสถาบนัชุมชน การเขา้ถงึ
ทรพัยากร รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มของชมุชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ เป็นตน้  

ความยดืหยุน่ (Resilience) และความเปราะบางนัน้มคีวามเชื่อมโยงกนั (Klein et al., 1998; Gallopin, 
2006; Janssen et al., 2006 และ Janssen and Ostrom, 2006) และม ีมติขิองกายภาพ-ชวีภาพ และมติทิาง
เศรษฐกจิ-สงัคม (Blaikie et al., 1994 และ Klein et al., 1998) Fussel (2007) มองว่าความยดืหยุ่นเป็นเรื่อง
ของความเปราะบางภายในระบบเศรษฐกจิ-สงัคม ความยดืหยุน่ในมติขิองเศรษฐกจิ-สงัคมคอืความสามารถของ
สงัคมในการป้องกนั หรอืรบัมอืกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่เป็นความหมายเดยีวกนักบัขดีความสามารถในการ
รบัมอืและปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต (Coping/adaptive capacity) นัน่เอง ในขณะที ่Adger et 
al. (2001) มองว่าความยดืหยุน่คอืภาวะตรงขา้มของความเปราะบาง  

ความยดืหยุน่มกัจะใชใ้นความหมายของศกัยภาพของระบบใดๆ ในการรองรบัและซบัแรงกระทบจาก
ภาวะรบกวนต่างๆ ทีเ่ขา้สู่ระบบโดยการปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบภายในทีค่วบคุมพฤตกิรรมของระบบ ก่อนที่
โครงสร้างของระบบจะเปลี่ยนแปลงไป ความยดืหยุ่นมคีวามหมายที่เน้นที่ความเรว็ในการฟ้ืนตวัจากภาวะ
รบกวนต่างๆ ในขณะทีค่วามต้านทาน (Resistance) เน้นทีจุ่ดทีภ่าวะรบกวนนัน้ๆ ในทีสุ่ดส่งผลกระทบต่อ
ระบบ ส าหรบันกันิเวศวทิยาแลว้ความยดืหยุ่นคอืกุญแจส าคญัในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและ
ความหลากหลายทางชวีภาพเองกส็ง่ผลต่อความยดืหยุน่ ความเสถยีรและการท าหน้าทีข่องระบบนิเวศ 
 

การประเมินความเปราะบางของสงัคม 
การประเมนิความเปราะบางของสงัคมเป็นการประเมนิคุณลกัษณะของสงัคมที่ตอบสนองต่อภัยที่

เกดิขึน้รวมทัง้เจตคตติ่อผลกระทบทีก่ าลงัจะเกดิในอนาคต ขอบเขตของการด าเนินการศกึษาความเปราะบาง
เชิงสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย การศึกษา 3 องค์ประกอบหลักของความ
เปราะบางของสงัคมต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ดงันี้ 

1. การเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) 
2. ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
3. ขดีความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง (Coping/adaptive capacity) ซึง่

การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงนี้เป็นการตอบสนองระยะสัน้ต่อการเปลีย่นแปลงทีฉ่ับพลนั เช่น พายุ ในขณะที่
การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงเป็นการตอบสนองในระยะยาวจนเกดิเป็นแบบแผนทางพฤตกิรรมทีอ่ยู่ร่วมกบั
ภาวะกดดนันัน้ๆ 

การพจิารณาประเด็นของความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจ าเป็นต้องมองความ
เปราะบางร่วมของกลุ่มหรือชุมชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับปจัจัยที่ซับซ้อน โดยเฉพาะ
กระบวนการปรบัตวัซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการจดัสถาบนัในระดบัต่างๆ (Institutional arrangements) เพื่อเตรยีม
รบัมอืกบัความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ การท าความเขา้ใจกระบวนการปรบัตวัจ าเป็นตอ้งศกึษาทัง้โครงสรา้งและ
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ความยดืหยุ่นของสถาบนัในการจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมรวมถงึการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

สถาบนัในทีน่ี้รวมถงึโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ-การเมอืงในระดบัประเทศ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล จนถงึ
ชุมชนทีม่วีฒันธรรม ค่านิยมทางสงัคมและ กฎเกณฑ์ กติการ่วมกนัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สถาบนันี่เองสง่ผลต่อศกัยภาพในการปรบัตวัของสงัคม และเป็นตวัก าหนดความยดืหยุ่นของสงัคม โดยมกีลไก
หลกัทีส่่งผลต่อขดีความสามารถในการปรบัตวัคอื ความเขม้แขง็ของชุมชน และเครอืขา่ยทางสงัคม โดยมภีูมิ
ปญัญาชาวบา้นเป็นเสมอืนทางเลอืกหนึ่งทีเ่พิม่ศกัยภาพในการปรบัตวัแกช่มุชน 

ความเปราะบางทางดา้นสงัคมในงานวิจยันี้หมายถงึ ความสามารถหรอืไม่สามารถของปจัเจกชน (ใน
ทีน่ี้คอืครวัเรอืนซึง่เป็นหน่วยในการตดัสนิใจของปจัเจกชน มหีวัหน้าครวัเรอืนเป็นผูต้ดัสนิใจในการปรบัเปลีย่น
วถิกีารด าเนินชวีติของสมาชกิในครวัเรอืน) สงัคม (ในทีน่ี้คอืชมุชนหรอืหมูบ่า้น) และเครอืขา่ยทางสงัคม ในการ
ตอบสนอง ฟ้ืนตวั หรอืปรบัตวัต่อภาวะกดดนัจากภายนอกทีส่ง่ผลต่อการด าเนินชวีติ (Blaikie et al., 1994) นัน่
กค็อืการทีก่ลุ่มหรอืปจัเจกชนเปิดรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบดงักล่าวท า
ใหก้ลุ่มหรอืปจัเจกชนไมส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ สง่ผลต่อการเปลีย่นวถิชีวีติและการปรบัตวั
ต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป นัน่หมายถงึครวัเรอืนซึง่เป็นหน่วยในการตดัสนิใจของปจัเจกชน และ สถาบนั
ทางสงัคมซึ่งเป็นหน่วยในการตดัสนิใจระดบัชุมชน และเครอืข่ายซึ่งเป็นหน่วยในการตดัสนิใจในระดบัทีใ่หญ่
กว่าชมุชน ลม้เหลวในการรบัมอืต่อภาวะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ความเปราะบางทางดา้นสงัคมจะเพิม่ขึน้   

ความเปราะบางทางดา้นสงัคมประกอบดว้ย ความเปราะบางเชงิปจัเจก (Individual vulnerability) และ 
ความเปราะบางรว่มในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย (Collective vulnerability) ความเปราะบางเชงิปจัเจกพจิารณา
จากการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความยดืหยุ่นในระดบัปจัเจก ซึ่งดชันีชี้วดัทีส่ าคญัคอื 
ความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากรธรรมชาต ิ(สะทอ้นใหเ้หน็ภูมปิญัญาชาวบา้น) และความ
หลากหลายของแหล่งรายไดเ้ลี้ยงชพี รวมทัง้สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม ในขณะทีค่วามเปราะบางร่วม
ในระดบัชุมชนและเครอืข่าย สามารถพจิารณาไดจ้ากการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความ
ยดืหยุน่ทางสงัคม หรอืโครงสรา้งและความยดืหยุน่ของสถาบนัและตลาดทีเ่อือ้ต่อการปรบัตวัของสงัคม มดีชันีชี้
วดัทีส่ าคญัคอื ความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคมว่าด้วยเรื่องการกระจายรายได้ การเขา้ถงึและความหลากหลาย
ของสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิ และการด าเนินการของกลไกเชงิสถาบนัทัง้ระดบัชุมชนและเครอืขา่ยในการรบัมอื
กบัภาวะเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ 

การวเิคราะหค์วามเปราะบางเชงิปจัเจกและความเปราะบางร่วมลว้นมมีติขิองสถาบนัเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
การวเิคราะห์สถาบนัจะช่วยใหเ้หน็โครงสรา้งความเปราะบางทางสงัคมที่เกดิขึ้น ความเปราะบางทางสงัคม
นอกจากจะเป็นเรื่องของการทีว่ถิชีวีติไม่สามารถทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ยงัมมีติขิองการเขา้ถงึและระบบกรรมสทิธิใ์นทรพัยากรธรรมชาต ิความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมบีรบิททางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์(Adger, 1999 และ Adger and Kelly, 1999) 
 

การประเมินความยืดหยุ่นของสงัคม 
ปจัจยัส าคญั 4 ปจัจยัหลกัที ่Folke et al. (2003) เสนอว่าเป็นปจัจยัทีส่รา้งความยดืหยุ่นทางสงัคมให้

เกดิขึน้ได ้ซึง่เป็นปจัจยัทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัและมมีติใินเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา ปจัจยัทัง้ 4 นี้ประกอบดว้ย 
(1) การเรยีนรู้ที่จะด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน (2) การธ ารงรกัษาความ
หลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู ้และ (4) การสรา้งโอกาสใน
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การจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ ความยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นแนวคดิที่
ใหค้วามส าคญัต่อศกัยภาพในการปรบัตวั (Adaptive capacity) และศกัยภาพขององคก์ร/ สถาบนัทางสงัคมใน
การเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ (Adaptive management) (Berkes, 
2007)  

การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เป็นเรื่องทีต่้องอาศยัความ
ทรงจ าในเหตุการณ์และบทเรยีนที่เกดิขึ้นในอดีต การละทิ้งการยดึตดิความมัน่คง-หยุดนิ่ง การยอมรบัที่จะ
คาดหวงัสิง่ทีไ่ม่คาดหวงัและการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และการเพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรูภ้าวะวกิฤต
ต่างๆ ระบบทีม่คีวามยดืหยุ่นจงึมรีูปแบบของการปรบัเปลี่ยนเรยีนรู ้ก่อร่าง -สรา้งใหม่ เปิดโอกาสใหก้บัการ
เปลีย่นแปลง 

การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น เพื่อรบัมอื
กบัภาวะกดดนัต่างๆ และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัทีส่่งผลใหร้ะบบสงัคมเปราะบาง เป็นการ
ช่วยลดความเสีย่งและเป็นทางเลือกใหก้บัการปรบัตวั ความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย (1) 
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดบัพนัธุกรรม ชนิดพนัธุ์ และระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรพัยากรรองรบัการ
จดัการเพือ่การด ารงชวีติของชมุชน (2) ความหลากหลายของโอกาสในเชงิเศรษฐกจิ (3) ความหลากหลายของ
พนัธมติรรว่มในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และปฏบิตัเิชือ่มโยงในหลายระดบั 

การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู้ เช่นการประสานภูมปิญัญาชาวบ้านเขา้กบัองค์
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นการสงัเกตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัทอ้งถิ่น
ผนวกกบัระบบการพยากรณ์อากาศด้วยโมเดลระดบัโลกหรอืประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็น
เหตุการณ์ทีซ่บัซอ้นเกดิขึน้ในหลายระดบัและมผีลกระทบเกีย่วเนื่องกนัในทุกระดบัจากระดบัทอ้งถิน่ถงึระดบั
โลก การวเิคราะหป์ญัหาในระดบัเดยีวไม่สามารถใหภ้าพปญัหาทัง้หมดได ้ดงันัน้การประสานความรูป้ระเภท
ต่างๆ จงึเป็นการสรา้งศกัยภาพในการเรยีนรู ้การประสานความรูอ้าจจะเป็นรปูแบบของการจดัการร่วม (Co-
management) ของภาคตี่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสร้างโอกาสในการจัดองค์กร/ สถาบันและเชื่อมประสานองค์กร/ สถาบันในระดับต่างๆ 
ประกอบดว้ยการเสรมิศกัยภาพการจดัการทรพัยากรโดยชุมชน (Community-based management) การสรา้ง
ศกัยภาพการจดัการเครอืขา่ย (Network management) และการสรา้งระบบการจดัการแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั 
(Adaptive management) จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส และเครอืขา่ยลุ่มน ้าปะเหลยีน เป็นเครอืขา่ยเชงิพืน้ที ่มรีปูแบบคณะกรรมการ
ร่วมบูรณาการจัดการเชิงพื้นที่ มกีิจกรรมที่โยงความสมัพนัธ์ทางวัฒนธรรม สงัคม เศรษฐกจิ และการใช้
ทรพัยากรทีม่าจากพื้นที ่โครงสรา้งความสมัพนัธ์เป็นลกัษณะรวมศูนย์กจิกรรมเขา้สู่ส่วนกลางในระดบัพื้นที่
ขนาดใหญ่ มศีนูย์ประสานงานย่อยในพื้นทีข่นาดเล็ก เพื่อใหเ้กดิกจิกรรม การสื่อสาร และความเคลื่ อนไหว มี
แกนน า ผูป้ระสานงาน และคณะท างานในเครอืข่ายมาร่วมผลกัดนักจิกรรมใหก้ลุ่มองค์กร มกีารประสานใน
แนวราบไปยงักลุ่มต่างๆ หรอืเครอืขา่ยยอ่ยตามประเดน็กจิกรรม  

แนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากรร่วมอย่างมคีวาม
ยดืหยุน่ปรบัตวันัน้ มอีงคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ (Hahn et al, 2006) คอื (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความ
เขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองค์ความรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการ
จดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสนับสนุนสถาบนัที่มคีวามยดืหยุ่น
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และระบบการปกครองที่มีหลายระดับ และ (4) การจัดการกับตัวขบัเคลื่อนจากภายนอก รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ซึง่ทัง้ 
Adger (2003), Adger (2005) และ Agrawal (2008) ต่างกใ็หค้วามส าคญัต่อความเขม้แขง็ของสถาบนัการ
จดัการทรพัยากรร่วมในระดบัทอ้งถิน่ (ซึง่ได้รบัผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ) และ
การประสานทรพัยากรต่างๆ ทัง้ด้านองคค์วามรู ้กฎหมาย และการเงนิในเครอืขา่ยหลายระดบัเพื่อการรบัมอื
และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
 

1.3.2 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

การศึกษาส่วนท่ี 1 การศึกษาความเปราะบางของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 
การศกึษาส่วนนี้มุ่งเน้นศกึษาภาวะเปราะบางทางสงัคมในการรบัมอืต่อภาวะแปรปรวนของสภาพ

อากาศ (Climate variability) ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนั และต่อขอ้สมมตฐิานของสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศใชข้อ้มูล
แนวโน้มระดบัประเทศทีศ่กึษาโดย ศุภกร ชนิวรรโณ (2550) อ านาจ ชดิไธสง (2553) และ ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (2554)  

เครอืข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวัดตรงัประกอบด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้านทุ่งตะเซะ (สมาชกิรวม 30 
ครวัเรอืน) และกลุ่มประมงพืน้บา้นบา้นแหลม (สมาชกิรวม 120 ครวัเรอืน) ส่วนเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส จงัหวดั
ระยอง ประกอบดว้ย กลุ่มประมงพืน้บา้นต าบลเนินฆอ้ (สมาชิกรวม 67 ครวัเรอืน) กลุ่มประมงพืน้บา้นต าบล
ปากน ้าประแส (สมาชกิรวม 71 ครวัเรอืน) กลุ่มประมงพืน้บา้นต าบลทางเกวยีน (สมาชกิรวม 37 ครวัเรอืน)  

การสรา้งตวัชีว้ดัความเปราะบางระดบัชุมชนและเครอืขา่ยในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ ม ี3 ข ัน้ตอนคอื  

(1) ทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องตวัชี้วดัความเปราะบางของชุมชนประมง และรวบรวม
ตวัชี้วดัใน 3 องค์ประกอบของความเปราะบาง รวมทัง้ขอ้มูลทุตยิภูมทิางด้านการประมงอุตุนิยมวทิยา และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ที ่ 

(2) อภปิรายกลุ่มตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้น เพื่อเขา้ใจสภาวะความเสีย่งทีแ่ตกต่าง
กนัของแต่ละประเภทของประมงพื้นบ้าน น าไปสู่ความเขา้ใจในองค์ประกอบทัง้ 3 ของความเปราะบาง (การ
เปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และศกัยภาพในการรบัมอื) และตวัชีว้ดัในแต่ละองคป์ระกอบ  

(3) สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและปราชญ์ชุมชน เพื่อใหค้่าน ้าหนักตวัชีว้ดัความเปราะบางระดบั
ชมุชน วเิคราะหต์ามเทคนิคการวเิคราะหแ์บบหลายเกณฑ ์(Multi-criteria Analysis) 

การเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพเพื่อประเมนิความเสี่ยงและสภาวะความเปราะบางของชุมชนใช้วิธีการ
สมัภาษณ์เชงิลกึครวัเรอืนตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้น ในประเดน็กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม การ
เขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตใินกจิกรรมการผลติและการบรโิภค สถานภาพทางเศรษฐกจิ การพึง่พา
ความหลากหลายทางชวีภาพ การกระจายและความหลากหลายของรายได ้องคค์วามรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศ และ
ภมูอิากาศ สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพลม ฝน และทะเล ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและ
ประชากร การสงัเกตและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเจตคติต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทัง้นี้รูปแบบการปรบัตวัทีศ่กึษามขีอบเขตอยู่ที่การปรบัตวัใน



1 - 8 

ระบบเศรษฐกจิทีพ่ึ่งพาฐานทรพัยากรธรรมชาต ิในที่นี้คอืการท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งการท าประมงพื้นบ้านมี
ความหลากหลายในเชงิระบบนิเวศยอ่ย องคค์วามรูแ้ละเครือ่งมอืในการท าประมง และมกีารจดัการแบบยดืหยุน่
ปรบัตวั (Adaptive management) ในการท าประมงตามฤดูกาลและการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ เศรษฐกจิ
และสงัคม รวมถงึการปรบัเปลีย่นชนิดของระบบนิเวศยอ่ยและทรพัยากรประมงทีพ่ึง่พา ดว้ยเหตุนี้การท าความ
เขา้ใจภาวะเปราะบางของประเภท/รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัของการท าประมงพืน้บา้นรายครวัเรอืนเพื่อเขา้ใจภาพ
ความเปราะบางทีห่ลากหลายในระดบัชุมชนประมงพืน้บา้นจงึเป็นเรื่องส าคญั ทัง้นี้องคก์รชุมชนและเครอืขา่ย
ประมงพืน้บ้านมศีกัยภาพในการจดัการแบบผสมผสานประเภททีแ่ตกต่างกนัของการท าประมงพื้นบา้น และ
เป็นการปรบัตวัในชวีติประจ าวนั 

การเกบ็ขอ้มูลเชงิปรมิาณเพื่อประเมนิความเสีย่งและสภาวะความเปราะบางของครัวเรอืนใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์ครวัเรอืนตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้น ในประเดน็กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม การเขา้ถงึ
และพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตใินกจิกรรมการผลติและการบรโิภคสถานภาพทางเศรษฐกจิ การพึง่พาความ
หลากหลายทางชวีภาพ การกระจายและความหลากหลายของรายได้ สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพลม 
ฝน และทะเล ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและประชากร การสังเกตและปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา และเจตคตติ่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ  
 
 การศึกษาส่วนท่ี 2 วิเคราะหก์ลยทุธใ์นการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านใน
การรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
  
 กลยุทธ์ในการสร้างขดีความสามารถของชุมชนพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
อากาศมอีงคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบคอื (1) การสรา้งความตระหนักในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (2) การปรบั
ประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง (3) การสรา้งองค์ความรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง 
(4) การระดมทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่จดัการความเสีย่ง และ(5) การจดัสถาบนัในการจดัการความเสีย่ง 
 การเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพในองคป์ระกอบทัง้ 5 เพือ่หาชอ่งว่างของขดีความสามารถของชุมชนทีท่ าให้
ชมุชนตกอยูใ่นความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ประกอบดว้ย 

(1) สมัภาษณ์เชงิลกึครวัเรอืนตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้นในประเดน็ความตระหนัก
ในความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ และเจตคตติ่อความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และผลกระทบทีค่าดว่า
จะไดร้บั 

(2) สมัภาษณ์เชงิลึกในประเด็นภูมปิญัญาท้องถิ่นกบัการปรบัตวัในวิถปีระมงพื้นบ้าน องค์
ความรูท้ ัง้ในเชงิการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ ความรูเ้ชงิเทคนิค และเทคโนโลยทีีม่อียู่ในการรบัมอืกบัผลที่
ไดร้บั 

(3) อภปิรายกลุ่มในแต่ละประเภทของการประมงพื้นบา้นในประเดน็การประยุกต์องคค์วามรู้
ในการจดัการความเสีย่ง และ การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง 

(4) สมัภาษณ์เชงิลึกประเด็นการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ – การระดม
ทรพัยากรทีม่อียู ่และการจดัสถาบนั 

(5) อภิปรายกลุ่มตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้น าชุมชน ผู้น า
เครอืข่าย อบต. ตวัแทนหวัหน้าครวัเรอืนตามประเภทหลักของประมงพื้นบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ส่วนหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหน่วยงานดา้นการประมง ด้านการพฒันาชุมชน ดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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และดา้นการวจิยัในพืน้ที ่ในประเดน็การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  (การระดมทรพัยากรทีม่อียู ่
และการจดัสถาบนั) ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนใน
เครอืข่าย และชุมชนกบัหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทัง้ข้อจ ากดัต่างๆ ที่มทีัง้ด้านกฎระเบียบชุมชน ข้อ
กฎหมาย การหนุนเสรมิขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการอภปิรายกลุ่มช่วยใหเ้หน็กลยุทธ์ในการสรา้งขดี
ความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ นอกจากการ
วเิคราะห์เนื้อหาความเชื่อมโยงขององค์ความรูเ้บื้องหลงัการด าเนินกจิกรรมประมงพื้นบ้านแล้ว ยงัวเิคราะห์
กระบวนการจดัการความรูต้ามปจัจยัส าคญั 4 ปจัจยัหลกัที ่Folke et al. (2003) เสนอว่าเป็นปจัจยัทีส่รา้งความ
ยดืหยุน่ทางสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย (1) การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติทา่มกลางการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน 
(2) การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพือ่การเรยีนรู ้(การ
ประสานองค์ความรู้เดิม ซึ่งรวมความถึงองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ และ
กระบวนการในการจดัการความรู้ทีเ่ป็นอยู่ กบัความรูใ้หม่ทัง้ทางด้านเทคนิคประมง เทคโนโลยใีนการจบัสตัว์
น ้า ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้า และทางเลอืกในการประกอบอาชพีเสรมิหรอือาชพีใหม่) และ (4) การสรา้งโอกาสในการ
จดัองค์กร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองค์กร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ ในการน ามาซึ่งการตัง้กฎเกณฑ์กติกา
ประมงพืน้บา้น ศนูยพ์ยากรณ์อากาศ ศนูยเ์ตอืนภยั รวมถงึความชว่ยเหลอืจากภายนอกในรปูแบบต่างๆ  

การวเิคราะห์เครอืข่ายทัง้ 2 เครอืข่ายในประเด็น ความเขม้แขง็ขององค์กรชุมชนและเครอืข่ายทาง
สงัคม ในการสรา้งความยดืหยุ่นของสงัคมเพื่อการปรบัตวัของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 
เน้นแนวทางสู่ความส าเร็จในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากรร่วมอย่างมคีวาม
ยดืหยุน่ปรบัตวัตามองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ (Hahn et al., 2006) คอื (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความ
เขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองค์ความรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการ
จดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสนับสนุนสถาบนัทีม่คีวามยดืหยุ่น
และระบบการปกครองที่มีหลายระดับ และ (4) การจัดการกับตัวขบัเคลื่อนจากภายนอก รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอก เชน่การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

กระบวนการวเิคราะห์เป็นการผสมผสานขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ร่วมในการจดัอภปิรายกลุ่ม
ตวัแทนชุมชนและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในประเด็นการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ใน
แต่ละพืน้ที ่โดยเน้นประเดน็การสรา้งความยดืหยุน่ของสงัคมเพือ่การปรบัตวัของชมุชนต่อการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ จากอดตีถงึปจัจุบนั และมองสู่อนาคต ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการแปรปรวนของ
สภาพอากาศมพีฒันาการอย่างไร มทีางเลอืกอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร ช่วยให้สงัคมมคีวามยดืหยุ่นในการ
รบัมอืกบัปญัหาอยา่งไร มปีระสทิธภิาพเพยีงใด และจะรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงในอนาคตอย่างไร ทางเลอืก
ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่จะปรบัเปลีย่นอยา่งไรในอนาคต กลไกดา้นความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนและเครอืขา่ย
ทางสงัคมจะมบีทบาทอย่างไรในอนาคต ในการสรา้งขดีความสามรถใหชุ้มชนสามารถด าเนินการปรบัตวัได้
อยา่งเหมาะสม (ทัง้ทางดา้นการตระหนกัถงึความเสีย่ง การจดัหาองคค์วามรูใ้นการรบัมอืกบัความเสีย่ง เทคนิค
วธิกีารและทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พือ่การปรบัตวั และการสนบัสนุนใหเ้กดิการปรบัตวัอยา่งยัง่ยนื)  
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 การศึกษาส่วนท่ี 3 การเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชน
และเครือข่ายทางสงัคม  
  
 การวเิคราะหผ์ลของกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อศกัยภาพในการการปรบัตวัและความเปราะบางของ
สงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศม ี3 ลกัษณะ (Agrawal, 2008) คอื (1) การส่งผลต่อโครงสร้างการ
เกดิผลกระทบและความเปราะบาง (2) การประสานการตอบสนองในระดบัปจัเจกเขา้กบัระดบักลุ่มก่อใหเ้กดิ
ผลลพัธข์องการปรบัตวั และ (3) การท าหน้าทีด่งึทรพัยากรจากภายนอกเพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิการปรบัตวั และ
เขา้ถงึทรพัยากรนัน้ๆ การจดัสถาบนัและเครอืข่ายทางสงัคมจงึน ามาซึ่งความยดืหยุ่นในการปรบัตวัเขา้กบั
ภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้นี้การวเิคราะหน์ ามาซึง่ขอ้สรปุของปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้
ได ้และปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการความเสีย่ง 
 ผลการวิจยัจากทัง้ 2 พื้นทีม่กีารสอบทาน (Verification) อย่างมสี่วนร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงสู่ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน ความรูแ้ละ
เทคโนโลย ีการท างานขององคก์รชุมชนและเครอืขา่ย และองคก์รหนุนเสรมิ สู่การสรา้งศกัยภาพชุมชนในการ
รบัมอืต่อความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
 
1.4 โครงสร้างรายงาน 
 

โครงการวจิยัได้ผลติรายงานการวจิยั 1 เล่ม และสนับสนุนวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑติศกึษา 2 เล่มซึ่ง
ประกอบดว้ย  

(1) จริายุ รตันเดชากร. 2555. การศกึษาบทบาทของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการลดความเปราะบางต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของครวัเรอืนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั. วทิยานิพนธ์วทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม , คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , 
มหาวทิยาลยัมหดิล.  

(2) ชไมพร ไชยมงคล.2555. การศึกษาความเปราะบางและการปรบัตัวระดับครวัเรือนต่อความ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ: กรณีศกึษาชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง. 
วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาเทคโนโลยกีารบรหิารสิง่แวดลอ้ม, คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหดิล. 
 

รายงานการวจิยัเล่มนี้ประกอบดว้ยเนื้อหา 9 บท  
บทท่ี 1 บทน า บอกเล่าความส าคญัของปญัหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย และ

ลกัษณะการท างานวจิยัในแต่ละสว่น  
บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม เป็นการทบทวนกรอบแนวคดิทีผ่สมผสานแนวคดิส าคญั 4 แนวคดิ

ในการอธบิายการปรบัตวัของชมุชนต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ คอื (1) ความสมัพนัธข์องการปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ความเปราะบางทางดา้นสงัคม และความยดืหยุ่นของสงัคม  (2) การจดั
สถาบนั (Institutional arrangements) และ เครอืขา่ยทางสงัคม (Social networks) ในการจดัการทรพัยากร
ชวีภาพ และรบัมอืกบัภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ (3) ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Traditional ecological 
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knowledge) กบัการปรบัตวัต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ และ (4) การปรบัตวับนฐานของชุมชน
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Community-based adaptation to climate change) และมปีระเดน็ใน
การทบทวนวรรณกรรม 4 ประเด็นหลกัคอื (1) การศกึษาความเปราะบางทางด้านสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ และการปรบัตวัเพื่อรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง (2) การศกึษาดา้นการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศของประเทศไทย และ (3) ความไวต่อผลกระทบของระบบนิเวศทะเลและชายฝ ัง่ และวิถีประมง
ชายฝ ัง่ และ (4) เกษตรกรกบัการปรบัตวัเพือ่รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษา น าเสนอวิธีการศึกษาทัง้ 3 ส่วนคือการศึกษาส่วนที่ 1 การศึกษาความ
เปราะบางของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การศกึษาส่วนที ่2 วเิคราะหก์ลยุทธ์ในการสรา้งขดี
ความสามารถของชมุชนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการศกึษาส่วนที ่
3 การเสนอแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผา่นกลไกขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ยทางสงัคม 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา: บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมลุ่ม
น ้า และความเส่ียงของประมงพื้นบ้าน เป็นการน าเสนอภาพพื้นทีศ่กึษาทัง้ 2 ลุ่มน ้า โดยแบ่งออกเป็น 4 
หวัขอ้ประกอบดว้ย (1) สภาพภูมศิาสตร ์(2) ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศจากอดตีถงึปจัจุบนัและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศอนาคต (3) การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของลุ่มน ้า และ (4) ความเสีย่งของ
ประมงพื้นบา้น บทนี้เป็นการปูพืน้ฐานความเขา้ใจปญัหาต่างๆทีช่าวประมงพืน้บา้นก าลงัเผชญิ และเป็นการ
ปรบัตวัพืน้ฐานทีเ่ป็นอยู่ ซึง่น าไปสู่การอภปิรายกลุ่มของชาวประมงพืน้บา้นในประเด็นความเสีย่งของประมง
พืน้บา้นจากปจัจยัต่างๆรอบดา้นตอนทา้ยบท ก่อนทีจ่ะท าความเขา้ใจความเปราะบางของชาวประมงพืน้บา้น
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (บทที ่5) ศกัยภาพการปรบัตวัดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (บทที ่6)  และการ
เผชญิหน้ากบัวกิฤตสภาพภมูอิากาศปี 2554 (บทที ่7)จากนัน้จงึวเิคราะหก์ลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ (บทที ่8) 

บทท่ี 5 ผลการศึกษา: ความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้าน น าเสนอการศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านทัง้ 2 ลุ่มน ้าต่อการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ซึ่งเป็นความ
เปราะบางทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัชุมชน การน าเสนอประกอบด้วย (1) หลกัเกณฑ์และตวัชี้วดัความ
เปราะบางของชมุชนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การวดัและการใหค้่า 
(2) สภาวะความเปราะบางระดบัชุมชนของ 2 ลุ่มน ้า (3) หลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัความเปราะบางของครวัเรอืน
ประมงพื้นบา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การวดัและการใหค้่า (4) สภาวะความ
เปราะบางระดบัครวัเรอืนของ 2 ลุ่มน ้า และ (5) สรปุความเปราะบางของชมุชนประมงพืน้บา้น 

บทท่ี 6 ผลการศึกษา: ภมิูปัญญาท้องถ่ิน กบัการปรบัตวัในวิถีประมงพื้นบ้าน แบ่งการน าเสนอ
เป็น 4 หวัขอ้คอื (1) ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สงัเกตลม น ้า อธบิายการเปลีย่นแปลงของทรพัยากร ปรบัตวัรบัมอืกบั
การท าประมง (2) ภมูปิญัญาดา้นการจดัการทรพัยากรประมง เลอืกชนิดสตัว์น ้า เลอืกเครื่องมอื เลอืกเวลาและ
เลือกสถานที่ (3) การปรบัประยุกต์ภูมปิญัญาท้องถิ่น ก่อรูปองค์กรชุมชน ปรบัตวัต่อวกิฤตการท าลายฐาน
ทรพัยากร และ (4) โลกทศัน์การปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้น 

บทท่ี 7 ผลการศึกษา: วิกฤตน ้าจืด 2554 ความเส่ียง และการรบัมือของชาวประมงพื้นบ้าน 
น าเสนอการรบัมอืของชาวประมงพื้นบา้นต่อวกิฤตความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ โดยน าเสนอลกัษณะ
ความผดิปกตขิองปรมิาณน ้าฝนและน ้าจดื ทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยากรของพืน้ทีศ่กึษาทัง้สองพืน้ที ่ว่ามคีวาม
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รนุแรงอยา่งไร สง่ผลกระทบต่อทรพัยากรใด อย่างไร ส่งผลอะไรต่ออาชพีประมง และชาวประมงมกีลยุทธ์ทีใ่ช้
รบัมอืกบัผลกระทบดงักล่าวอยา่งไรบา้ง 

บทท่ี 8 ผลการศึกษา: กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการ
รบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ น าเสนอผลการวเิคราะห์ศกัยภาพในการปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งเป็นการเสรมิขดีความสามารถของชาวประมงพื้นบ้านจากศกัยภาพในการ
ปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้น ซึง่ประกอบดว้ยการรบัมอืกบัวกิฤตทีไ่ม่เกีย่วกบัสภาพภูมอิากาศ ในทีน่ี้คอืวกิฤต
การท าลายฐานทรพัยากร (บทที ่6) และการรบัมอืกบัวกิฤตสภาพภูมอิากาศ (บทที ่7) การน าเสนอในบทนี้ม ี2 
หวัขอ้ คอื 1. กลยทุธใ์นการสรา้งขดีความสามารถของชมุชนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิากาศ ซึง่ประกอบด้วยหวัขอ้ย่อย 4 หวัขอ้คอื (1) ความทา้ทายในการเพิม่ขดีความสามารถในการ
รบัมอืกบัภาวะวกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (2) การสรา้งความยดืหยุ่นทางสงัคม (3) กลยุทธ์ในการ
สรา้งขดีความสามารถของชุมชนในการจดัการความเสีย่งจากวกิฤต (4) กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนในการรบัมอืระดบัชมุชน และ (5) แนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศใน
ลกัษณะทรพัยากรรว่มอยา่งมคีวามยดืหยุน่ปรบัตวั และ 2. การวเิคราะหผ์ลของกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อ
ศกัยภาพในการการปรบัตวัและความเปราะบางของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย
หวัขอ้ย่อย 3 หวัขอ้คอื (1) ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง: ความเป็นไปไดข้ององค์กรการจดัการน ้าทีบู่รณาการ
การจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสู่การจดัการระบบนิเวศลุ่มน ้าประแส (2) ลุ่มน ้าปะ
เหลยีน จงัหวดัตรงั: เครอืขา่ยภูมปิญัญาเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบป่า และ (3) การวเิคราะหผ์ลของขอ้เสนอกลไก
ขบัเคลื่อนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าต่อศกัยภาพในการการปรบัตวั 

บทท่ี 9 บทสรปุและข้อเสนอแนะ: แนวทางการขบัเคล่ือนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กร
ชุมชนและเครือข่ายทางสงัคม น าเสนอบทสรปุตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้เสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนการ
ปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชนและเครอืขา่ยทางสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย (1) ปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการ
ความเสีย่งเกดิขึน้ได ้และ (2) ปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการ 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 

งานวจิยันี้มกีรอบแนวคดิทีผ่สมผสานแนวคดิส าคญั 4 แนวคดิในการอธบิายการปรบัตวัของชุมชนต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ (1) ความสัมพนัธ์ของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเปราะบางทางด้านสงัคม และความยดืหยุ่นของสงัคม  (2) การจัดสถาบนั (Institutional 
arrangements) และ เครอืขา่ยทางสงัคม (Social networks) ในการจดัการทรพัยากรชวีภาพ และรบัมอืกบั
ภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (3) ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Traditional ecological knowledge) กบัการ
ปรับตัวต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และ (4) การปรับตัวบนฐานของชุมชนต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Community-based adaptation to climate change) และมปีระเดน็ในการ
ทบทวนวรรณกรรม 4 ประเดน็หลกัคอื (1) การศกึษาความเปราะบางทางดา้นสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการปรบัตัวเพื่อรบัมอืต่อการเปลี่ยนแปลง (2) การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศของประเทศไทย และ (3) ความไวต่อผลกระทบของระบบนิเวศทะเลและชายฝ ัง่ และวิถีประมง
ชายฝ ัง่ และ (4) เกษตรกรกบัการปรบัตวัเพือ่รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 
2.1 การทบทวนแนวคิด 

 
2.1.1 ความสมัพนัธ์ของการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเปราะบาง

ทางด้านสงัคม และความยืดหยุ่นของสงัคม 
Kasperson and Kasperson (2001) ไดแ้บ่งพืน้ทีค่วามเสีย่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ออกเป็น 6 ลกัษณะดงันี้ 
1. พืน้ทีท่ีไ่มม่คีวามมัน่คงดา้นอาหาร  
2. พืน้ทีท่ีข่าดแคลนน ้า  
3. พื้นที่ที่เผชิญหน้าต่อโรคที่เกี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่นโรคที่

เกีย่วกบัอณุหภมูแิละสภาวะอากาศทีร่นุแรง (แลง้จดั รอ้นจดั แหง้จดั หนาวจดั ฝนชุก เป็นตน้) โรคทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัมลพษิทางอากาศ โรคทีม่พีาหะท าโรค และโรคทีม่ากบัน ้า เป็นตน้ 

4. พืน้ทีท่ีพ่ ึง่พาการประมง  
5. พืน้ทีท่ีเ่ป็นเกาะขนาดเลก็ มภีาวะพึง่พงิทรพัยากรทางทะเลสงู 
6. พืน้ทีท่ีพ่ ึง่พาระบบนิเวศทางทะเลซึง่เป็นระบบนิเวศทีม่คีวามเปราะบาง  

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสง่ผลต่อชมุชนทีพ่ึง่พาระบบนิเวศทางทะเลในลกัษณะต่างๆ จากการ
ลดลงของน ้าแขง็ทีข่ ัว้โลก ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้ อณุหภมูผิวิน ้าทีเ่พิม่ขึน้ ความเคม็และกระแสน ้ารวมทัง้คลื่นลม
ทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้ปรมิาณการเกดิพาย ุและการกดัเซาะชายฝ ัง่ทีเ่พิม่มากขึน้ ลว้นส่งผลต่อชุมชนชายฝ ัง่ให้
ตอ้งรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในหลายพื้นทีก่ารเปลี่ยนแปลงน ามาสู่การสูญเสยีทีด่นิและพื้นทีท่ีเ่ป็น
ทีต่ัง้ถิ่นฐานของชุมชน พื้นที่น ้าทะเลท่วมถงึเพิม่มากขึ้นก่อใหเ้กดิการสูญเสยีและเปลี่ยนแปลงการประกอบ
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อาชีพการเกษตรและเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ รวมทัง้การพงัทะลายของชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
นอกจากนี้ผลกระทบยงัมต่ีอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ ัง่ ทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรทีช่มุชนพึง่พา  

ความเปราะบางของพืน้ทีห่นึ่งๆ หรอืระดบัทีร่ะบบนิเวศและสงัคมไมส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ และระดบัน ้าทะเล เป็นแนวคดิทีม่มีติขิองระบบกายภาพ-ชวีภาพ เศรษฐกจิ-สงัคม และ
การเมอืง (Turner et al., 1991) กรอบแนวคดิในแผนภาพที ่2-1 แสดงใหเ้หน็ความส าคญัของความเปราะบาง
ของระบบนิเวศ และความเปราะบางของระบบสงัคมทีแ่ยกกนัแต่มคีวามเชือ่มโยงกนัอยา่งส าคญั การศกึษา
ความเปราะบางของพืน้ทีห่นึ่งๆ จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจทัง้ 2 ระบบ 

 

         

                                             

                        

                   

          

         

                                                   

                    

               

          

              
                 

           

 
 

ภาพท่ี 2-1  กรอบแนวคิดในการประเมินความเปราะบางของระบบนิเวศและระบบสงัคม 
ปรบัจาก Klein et al. (1998) 

 
การประเมนิผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ต่อระบบนิเวศและมนุษย์ จ าเป็นต้อง

พจิารณาภาวะกดดนัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และภาวะความเปราะบางของระบบนิเวศและสงัคม
เมือ่เผชญิกบัภาวะกดดนันัน้ๆ ค าว่า ความเปราะบาง (Vulnerability) มกัจะใชห้มายถงึ ศกัยภาพในการเยยีวยา
จากภาวะการรบกวนหรอืกดดนั อนัเกดิจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาตแิละเศรษฐกจิ สงัคม ต่อผูค้นและ
ระบบนิเวศ ซึง่ความเปราะบางของระบบหนึ่งๆ นี้มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบั ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
และการปรบัตวั (Adaptation) ของระบบนัน้ๆ ด้วยเหตุนี้ การท าความเขา้ใจประเด็นของการปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ จ าเป็นต้องเข้าใจเรื่อง ความเปราะบาง (vulnerability) ซึ่งประกอบด้วย
องคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วนคอื การเปิดรบัผลกระทบ (exposure) ความไวต่อผลกระทบ (sensitivity) และ ขดี
ความสามารถในการปรบัตวั (adaptive capacity) 

ความไวต่อผลกระทบมกัจะใชห้มายถงึระดบัความสามารถของระบบกายภาพ -ชวีภาพ และสงัคมใน
การเผชญิปญัหา สว่นการปรบัตวัคอืการปรบัเปลีย่นทัง้ในเชงิการปฏบิตั ิกระบวนการและโครงสรา้งเพื่อรบัมอื
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กบัปญัหานัน้ ดว้ยเหตุนี้ ความเปราะบางของระบบสงัคมต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (Social vulnerability) จงึเป็น
ฟงักช์ัน่ของการเปิดรบัผลกระทบ  (Exposure) ความไวต่อผลกระทบของระบบกายภาพ-ชวีภาพ และสงัคมใน
การเผชญิปญัหา (Biophysical and social sensitivity) และขดีความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต (Adaptive capacity)  การเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิหรอืความถีข่องเหตุการณ์ของการ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศอาจจะน าไปสู่หายนะทีย่ ิง่ใหญ่ส าหรบับางระบบนิเวศหรอืสงัคมทีม่คีวามไวต่อ
ผลกระทบจากการแปรปรวนสงู ซึง่ความไวต่อผลกระทบนี้จะมสีงูเมื่อมภีาวะการเปิดรบัผลกระทบสงู หรอืมขีดี
ความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีต่ ่า 

ระบบนิเวศมคีวามซบัซอ้นและมพีลวตั การประเมนิผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ เกดิขึน้ใน
ระบบนิเวศหนึ่งๆ เป็นเรือ่งทีย่าก และผลกระทบยอ่มมคีวามแตกต่างไปตามลกัษณะความเปราะบางของระบบ
ในเชงิทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์องคป์ระกอบของสงัคมสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ รวมทัง้ปฏสิมัพนัธ์ของ
การเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตแิละกจิกรรมของมนุษยใ์นพืน้ทีน่ัน้ๆ  

ระบบสงัคมกม็คีวามหลากหลายในเรื่องของความไวต่อผลกระทบของระบบในการเผชญิหน้าต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้มคีวามหลากหลายของการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ดงัตวัอยา่งเชน่ระบบการท านาปีและนาปรงั และระบบธนาคารขา้วของชุมชนชาวนาเพื่อรับมอืกบัปญัหาความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศในเขตมรสมุ องคค์วามรูอ้า่นน ้าจ าลม อา่นฟ้าจ าดาว ของชมุชนชาวเลเพือ่รบัมอื
กบัภาวะแปรปรวนของทอ้งทะเลในเขตมหาสมทุรอนัดามนั และองคค์วามรูร้ะบบนิเวศสามน ้าของชาวแม่กลอง
เพือ่รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงตามวฏัจกัรของน ้าและลมตามปฏิสมัพนัธ์ของระบบนิเวศทะเล ชายฝ ัง่ และบก 
ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มีปจัจัยต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเข้มแข็งของชุมชน ภาวะ
เศรษฐกจิของครวัเรอืน โครงสรา้งพืน้ฐาน ระดบัเทคโนโลย ีองคค์วามรู ้ศกัยภาพของสถาบนัชุมชน การเขา้ถงึ
ทรพัยากร รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มของชมุชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ เป็นตน้  

ความยดืหยุ่น (Resilience) และความเปราะบางมคีวามเชื่อมโยงกนั (Klein et al., 1998; Gallopin, 
2006; Janssen et al., 2006 และ Janssen and Ostrom, 2006) และม ีมติขิองกายภาพ-ชวีภาพ และมติทิาง
เศรษฐกจิสงัคม (Blaikie et al., 1994 และ Klein et al., 1998) Fussel (2007) มองว่าความยดืหยุ่นเป็นเรื่อง
ของความเปราะบางภายในระบบเศรษฐกจิสงัคม ความยดืหยุ่นในมติขิองเศรษฐกจิสงัคมคอืความสามารถของ
สงัคมในการป้องกนั หรอืรบัมอืกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่เป็นความหมายเดยีวกนักบัขดีความสามารถในการ
รบัมอืและปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต (Coping/adaptive capacity) นัน่เอง ในขณะที ่Adger et 
al. (2001) มองว่าความยดืหยุน่คอืภาวะตรงขา้มของความเปราะบาง  

ความยดืหยุน่มกัจะใชใ้นความหมายของศกัยภาพของระบบใดๆ ในการรองรบัและซบัแรงกระทบจาก
ภาวะรบกวนต่างๆ ทีเ่ขา้สู่ระบบโดยการปรบัเปลีย่นองคป์ระกอบภายในทีค่วบคุมพฤตกิรรมของระบบ ก่อนที่
โครงสร้างของระบบจะเปลี่ยนแปลงไป ความยดืหยุ่นมคีวามหมายที่เน้นที่ความเรว็ในการฟ้ืนตวัจากภาวะ
รบกวนต่างๆ ในขณะทีค่วามต้านทาน (Resistance) เน้นทีจุ่ดทีภ่าวะรบกวนนัน้ๆ ในที่สุดส่งผลกระทบต่อ
ระบบ ส าหรบันกันิเวศวทิยาแลว้ความยดืหยุ่นคอืกุญแจส าคญัในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและ
ความหลากหลายเองกส็ง่ผลต่อความยดืหยุน่ ความเสถยีรและการท าหน้าทีข่องระบบนิเวศ 

 
การประเมินความเปราะบางของสงัคม 
การประเมนิความเปราะบางของสงัคมเป็นการประเมนิคุณลกัษณะของสงัคมที่ตอบสนองต่อภยัที่

เกดิขึน้รวมทัง้เจตคตติ่อผลกระทบทีก่ าลงัจะเกดิในอนาคต ขอบเขตของการด าเนินการศกึษาความเปราะบาง
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เชิงสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย การศึกษา 3 องค์ประกอบหลักของความ
เปราะบางของสงัคมต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ดงันี้ 

1. การเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) 
2. ความไวต่อผลกระทบของสงัคม (Sensitivity) 
3. ขีดความสามารถในการรบัมือและปรับตัวเข้ากบัการเปลี่ยนแปลง (Coping/adaptive 

capacity) ซึง่การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงนี้เป็นการตอบสนองระยะสัน้ต่อการเปลีย่นแปลงทีฉ่บัพลนัเชน่ พาย ุ
ในขณะทีก่ารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงเป็นการตอบสนองในระยะยาวจนเกดิเป็นแบบแผนทางพฤตกิรรมทีอ่ยู่
รว่มกบัภาวะกดดนันัน้ๆ  

การพจิารณาประเด็นของความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจ าเป็นตอ้งมองความ
เปราะบางร่วมของกลุ่มหรือชุมชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับปจัจัยที่ซับซ้อน โดยเฉพาะ
กระบวนการปรบัตวัซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการจดัสถาบนัในระดบัต่างๆ ( Institutional arrangements) เพื่อเตรยีม
รบัมอืกบัความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ การท าความเขา้ใจกระบวนการปรบัตวัจ าเป็นตอ้งศกึษาทัง้โครงสรา้งและ
ความยดืหยุ่นของสถาบนัในการจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมรวมถงึการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม  

สถาบนัในทีน่ี้รวมถงึโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ-การเมอืงในระดบัประเทศ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล จนถงึ
ชุมชนทีม่วีฒันธรรม ค่านิยมทางสงัคมและ กฎเกณฑ์ กติการ่วมกนัในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และ
สถาบนันี่เองสง่ผลต่อศกัยภาพในการปรบัตวัของสงัคม และเป็นตวัก าหนดความยดืหยุ่นของสงัคม โดยมกีลไก
หลกัทีส่่งผลต่อขดีความสามารถในการปรบัตวัคอื ความเขม้แขง็ของชุมชน และเครอืขา่ยทางสงัคม โดยมภีูมิ
ปญัญาชาวบา้นเป็นเสมอืนทางเลอืกหนึ่งทีเ่พิม่ศกัยภาพในการปรบัตวัแกช่มุชน 

ความเปราะบางทางดา้นสงัคมในงานวจิยันี้หมายถงึ ความสามารถหรอืไม่สามารถของปจัเจกชน (ใน
ทีน่ี้คอืครวัเรอืนซึง่เป็นหน่วยในการตดัสนิใจของปจัเจกชน มหีวัหน้าครวัเรอืนเป็นผูต้ดัสนิใจในการปรบัเปลีย่น
วถิกีารด าเนินชวีติของสมาชกิในครวัเรอืน) สงัคม (ในทีน่ี้คอืชมุชนหรอืหมูบ่า้น) และเครอืขา่ยทางสงัคม ในการ
ตอบสนอง ฟ้ืนตวั หรอืปรบัตวัต่อภาวะกดดนัจากภายนอกทีส่ง่ผลต่อการด าเนินชวีติ (Blaikie et al., 1994) นัน่
กค็อืการทีก่ลุ่มหรอืปจัเจกชนเปิดรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และผลกระทบดงักล่าวท า
ใหก้ลุ่มหรอืปจัเจกชนไมส่ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ สง่ผลต่อการเปลีย่นวถิชีวีติและการปรบัตวั
ต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป นัน่หมายถงึครวัเรอืนซึง่เป็นหน่วยในการตดัสนิใจของปจัเจกชน และ สถาบนั
ทางสงัคมซึ่งเป็นหน่วยในการตดัสนิใจระดบัชุมชน และเครอืข่ายซึ่งเป็นหน่วยในการตดัสนิใจในระดบัทีใ่หญ่
กว่าชมุชน ลม้เหลวในการรบัมอืต่อภาวะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ความเปราะบางทางดา้นสงัคมจะเพิม่ขึน้ 

ความเปราะบางทางดา้นสงัคมประกอบดว้ย ความเปราะบางเชงิปจัเจก (Individual vulnerability) และ 
ความเปราะบางรว่มในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย (Collective vulnerability) ความเปราะบางเชงิปจัเจกพจิารณา
จากการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความยดืหยุ่นในระดบัปจัเจก ซึ่งดชันีชี้วดัทีส่ าคญัคอื 
ความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากรธรรมชาต ิ(สะทอ้นใหเ้หน็ภูมปิญัญาชาวบา้น) และความ
หลากหลายของแหล่งรายไดเ้ลี้ยงชพี รวมทัง้สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม ในขณะทีค่วามเปราะบางร่วม
ในระดบัชุมชนและเครอืข่าย สามารถพจิารณาไดจ้ากการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความ
ยดืหยุน่ทางสงัคม หรอืโครงสรา้งและความยดืหยุน่ของสถาบนัและตลาดทีเ่อือ้ต่อการปรบัตวัของสงัคม มดีชันีชี้
วดัทีส่ าคญัคอื ความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคมว่าด้วยเรื่องการกระจายรายได้ การเขา้ถงึและความหลากหลาย
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ของสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิ และการด าเนินการของกลไกเชงิสถาบนัทัง้ระดบัชุมชนและเครอืขา่ยในการรบัมอื
กบัภาวะเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ 

การวเิคราะหค์วามเปราะบางเชงิปจัเจกและความเปราะบางร่วมลว้นมมีติขิองสถาบนัเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
การวเิคราะห์สถาบนัจะช่วยใหเ้หน็โครงสรา้งความเปราะบางทางสงัคมที่เกดิขึ้น ความเปราะบางทางสงัคม
นอกจากจะเป็นเรื่องของการทีว่ถิชีวีติไม่สามารถทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้แล้ว 
ยงัมมีติขิองการเขา้ถงึและระบบกรรมสทิธิใ์นทรพัยากรธรรมชาต ิความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมบีรบิททางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์(Adger, 1999 และ Adger and Kelly, 1999) 
 

                   
                          

                      

                    
-                  
-                 
-                   

 
ภาพท่ี 2-2  กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธข์องการจดัสถาบนัและความเปราะบาง 

ทางด้านสงัคม 
 

การประเมินความยืดหยุ่นของสงัคม 
ปจัจยัส าคญั 4 ปจัจยัหลกัที ่Folke et al. (2003) เสนอว่าเป็นปจัจยัทีส่รา้งความยดืหยุ่นทางสงัคมให้

เกดิขึน้ได ้ซึง่เป็นปจัจยัทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัและมมีติใินเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา ปจัจยัทัง้ 4 นี้ประกอบดว้ย 
(1) การเรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน (2) การธ ารงรกัษาความ
หลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู ้และ (4) การสรา้งโอกาสใน
การจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ ความยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นแนวคดิที่
ใหค้วามส าคญัต่อศกัยภาพในการปรบัตวั (Adaptive capacity) และศกัยภาพขององคก์ร/ สถาบนัทางสงัคมใน
การเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ (Adaptive management) (Berkes, 
2007)  
 การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เป็นเรื่องทีต่อ้งอาศยัความ
ทรงจ าในเหตุการณ์และบทเรยีนที่เกดิขึ้นในอดีต การละทิ้งการยดึตดิความมัน่คง -หยุดนิ่ง การยอมรบัที่จะ
คาดหวงัสิง่ทีไ่ม่คาดหวงัและการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และการเพิม่ศกัยภาพในการเรยีนรูภ้าวะวกิฤต
ต่างๆ ระบบทีม่คีวามยดืหยุ่นจงึมรีูปแบบของการปรบัเปลี่ยนเรยีนรู ้ก่อร่าง-สรา้งใหม่ เปิดโอกาสใหก้บัการ
เปลีย่นแปลง 
 การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น เพื่อรบัมอื
กบัภาวะกดดนัต่างๆ และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างกะทนัหนัทีส่่งผลใหร้ะบบสงัคมเปราะบาง เป็นการ
ช่วยลดความเสีย่งและเป็นทางเลือกใหก้บัการปรบัตวั ความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย (1) 
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ระดบัพนัธุกรรม ชนิดพนัธุ์ และระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรพัยากรรองรบัการ
จดัการเพือ่การด ารงชวีติของชมุชน (2) ความหลากหลายของโอกาสในเชงิเศรษฐกจิ (3) ความหลากหลายของ
พนัธมติรรว่มในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และปฏบิตัเิชือ่มโยงในหลายระดบั 
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การประสานความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู้ เช่นการประสานภูมปิญัญาชาวบ้านเขา้กบัองค์

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นการสงัเกตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศในระดบัท้องถิ่น
ผนวกกบัระบบการพยากรณ์อากาศด้วยโมเดลระดบัโลกหรอืประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเป็น
เหตุการณ์ทีซ่บัซอ้นเกดิขึน้ในหลายระดบัและมผีลกระทบเกีย่วเนื่องกนัในทุกระดบัจากระดบัทอ้งถิน่ถงึระดบั
โลก การวเิคราะหป์ญัหาในระดบัเดยีวไม่สามารถใหภ้าพปญัหาทัง้หมดได ้ดงันัน้การประสานความรูป้ระเภท
ต่างๆ จงึเป็นการสรา้งศกัยภาพในการเรยีนรู ้การประสานความรูอ้าจจะเป็นรปูแบบของการจดัการร่วม (Co-
management) ของภาคตี่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การสร้างโอกาสในการจัดองค์กร/  สถาบันและเชื่อมประสานองค์กร/ สถาบันในระดับต่างๆ 
ประกอบดว้ยการเสรมิศกัยภาพการจดัการทรพัยากรโดยชุมชน (Community-based management) การสรา้ง
ศกัยภาพการจดัการเครอืขา่ย (Network management) และการสรา้งระบบการจดัการแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั 
(Adaptive management) จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
2.1.2 การจดัสถาบนั (Institutional arrangements) และเครือข่ายทางสงัคม (Social networks)   

ในการจดัการทรพัยากรชีวภาพ และรบัมือกบัภาวะความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
ขดีความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง (Coping/adaptive capacity) เป็น

ศกัยภาพทัง้ในระดบัปจัเจก ชุมชนและเครอืข่าย การปรบัตวัมลีกัษณะทีแ่ตกต่างหลากหลายไม่เพยีงแต่เป็น
การตอบสนองต่อปจัจยักระตุน้ทางดา้นสภาพภูมอิากาศ แต่ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัสภาพภูมอิากาศ
ดว้ย และทีส่ าคญัการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไม่สามารถเกดิขึน้ไดอ้ย่างเป็นอสิระในระดบั
ปจัเจกบุคคล เพราะบุคคลแต่ละบุคคลมพีฤตกิรรมทีถู่กก าหนดภายใต้ความเป็นสถาบนัในระดบัชุมชนและ
เครอืขา่ยทีใ่หญ่ขึน้ 

การจดัสถาบนัเป็นการสรา้งขดีความสามารถสว่นรวม หรอืระดบัชุมชนและเครอืขา่ยในการตอบสนอง
และปรบัตวัต่อภาวะกดดนัทีเ่กดิขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย กฎเกณฑ ์กตกิา ในการควบคมุพฤตกิรรมของปจัเจกชนสู่
การจดัการปญัหาในระดบัสว่นรวม  (Ostrom, 1990) เชน่การจดัตัง้สหกรณ์หมูบ่า้น ธนาคารขา้ว ธนาคารเมลด็
พนัธุ ์เป็นตน้ ซึง่ภาวะแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน และคาดการณ์ไดย้าก การจดัสถาบนั
จงึจ าตอ้งมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่น และปรบัตวักบัความไม่แน่นอนของระบบนิเวศ (Adaptive management) มกีาร
ตดิตามผลจากกจิกรรมในการแกป้ญัหา และปรบัใหส้อดคล้องอยู่เสมอโดยสมาชกิในชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ปรบัปรงุแกไ้ขกฎ กตกิาต่างๆ  

การจดัสถาบนัและเครอืขา่ยทางสงัคมส่งผลต่อการปรบัตวัและความเปราะบางต่อสภาพภูมอิากาศใน 
3 ลกัษณะ (Agrawal, 2008) คอื (1) สง่ผลต่อโครงสรา้งการเกดิผลกระทบและความเปราะบาง (2) ประสานการ
ตอบสนองในระดับปจัเจกเข้ากับระดับกลุ่มก่อให้เกิดผลลัพธ์ของของการปรับตัว และ (3) ท าหน้าที่ดึง
ทรพัยากรจากภายนอกเพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดการปรบัตัว และเข้าถึงทรพัยากรนัน้ๆ การจัดสถาบันและ
เครอืขา่ยทางสงัคมจงึน ามาซึง่ความยดืหยุน่ในการปรบัตวัเขา้กบัภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ  

การศึกษาการจดัสถาบนัและเครือข่ายทางสงัคม 
ในการวจิยันี้ ในส่วนการศกึษาสถาบนัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ใชก้รอบการวจิยัของ Oakerson (1992)  

(ดูแผนภาพที่ 2-3) ซึ่งเสนอการศึกษาระบบการจดัการทรพัยากรร่วม (Common property resource 
management) อย่างเป็นพลวตัในกระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนจากผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นจากการจดัการที่ได้
ด าเนินการไปและจากผลกระทบทีม่ตี่อลกัษณะของทรพัยากรและเทคโนโลยทีี่ถูกจดัการ ชุมชนจึงเกดิการ
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เรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการตดัสนิใจในการจดัการทรพัยากรเสยีใหม่ ซึง่ส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นแบบ
แผนของความสมัพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เพื่อให้การจัดการทรพัยากรร่วมน ามาซึ่ง
ความสามารถรบัมอืกบัภาวะกดดนัต่างๆ จากภายนอกระบบ และมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรมในหมู่
สมาชกิชมุชน  

 

                           
Physical attributes and technology

                   
Decision-making arrangements

                              
Patterns of interaction

       
Outcomes

 
 
ภาพท่ี 2-3 กรอบคิดในการวิจยัการจดัสถาบนั (Institutional arrangements) ในการจดัการทรพัยากร

ร่วม (Oakerson, 1992) 
 
 ลกัษณะทางกายภาพและเทคโนโลยใีนการใชท้รพัยากร (Physical attributes and technology) เป็น
ตวัก าหนดความสามารถในการดงึทรพัยากรมาใช้ประโยชน์ในรูปของทรพัยากรร่วม (Common property 
resource) ทีม่ลีกัษณะทีก่ารใชป้ระโยชน์ของคนหนึ่งส่งผลกระทบต่อทรพัยากรทีอ่กีคนหนึ่งพงึใชไ้ด ้มภีาวะที่
ยากในการกดีกนัคนนอกเขา้ใชป้ระโยชน์ และภาวะทีไ่มส่ามารถแบ่งแยกยอ่ยทรพัยากรส าหรบัปจัเจกบุคคลได ้
  ลกัษณะทางกายภาพและเทคโนโลยใีนการใชท้รพัยากรก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ได ้2 ทาง ทางแรกผ่านแบบ
แผนความสมัพนัธ์ในสงัคมต่อระบบนิเวศ (Patterns of interaction) อกีทางส่งผลต่อผลลพัธ์ (Outcomes) 
โดยตรง ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการตัดสนิใจของมนุษย์ ลกัษณะทางกายภาพและเทคโนโลยจีึงเป็นตวัจ ากดัการ
ตัดสินใจของสมาชิกในชุมชนแบบ hard constraints ส่วนการจัดการการตัดสินใจ (Decision-making 
arrangements) มผีลต่อผลลพัธ์ผ่านทางเลอืกและปฏสิมัพนัธ์ของมนุษย ์ซึง่การจดัการการตดัสนิใจในทีน่ี้เป็น
การจดัการการตดัสนิใจในเชงิสถาบนั (ในทีน่ี้คอื กฎ เกณฑ์ กตกิา ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
กฎหมาย กฎหมู่บา้น ค่านิยม จารตีประเพณี ทีใ่ชค้วบคุมพฤตกิรรมคนในสงัคมให ้มพีฤตกิรรมร่วม  ในทีน่ี้คอื 
พฤติกรรมร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิง่แวดล้อม) จึงเป็นตัวจ ากดัการตดัสนิใจของ
สมาชกิในชมุชนแบบ soft constraints ผา่นองคค์วามรู ้ทางเลอืก และการกระท า การจดัการการตดัสนิใจในเชงิ
สถาบนัจงึเป็นการตดัสนิใจในระดบัชมุชน 
 การจัดการการตัดสินใจในเชิงสถาบัน เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ กติกาของสงัคม ซึ่งประกอบด้วย
กฎเกณฑ์ใน 3 ระดับคือ (1) กฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรโดยตรง ซึ่งเป็นการก าหนดสถานที ่
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ช่วงเวลา เทคโนโลย ีและปรมิาณในการใช้ประโยชน์ทรพัยากรร่วม (2) กฎเกณฑ์ในการสรา้งความร่วมไม้
รว่มมอืกนั และ (3) กฎเกณฑท์ีเ่กดิจากภายนอกชมุชน 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จาการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรสะทอ้นกลบัสู่แบบแผนความสมัพนัธ์ในสงัคมต่อระบบ
นิเวศกระบวนการเรยีนรู ้สง่ผลใหค้นในสงัคมปรบัเปลีย่นยทุธศาสตรใ์นการจดัการทรพัยากรในรปูของการร่วม
ไมร้่วมมอืกนัแทนการจดัการแบบมอืใครยาวสาวได้สาวเอา นอกจากนี้คนในสงัคมยงัสามารถปรบัเปลีย่นการ
จดัการการตดัสนิใจในเชงิสถาบนัเพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลลพัธ์ออกมาดขีึน้ มุ่งสู่ประสทิธิภาพ ความเท่าเทยีม และ
ความยัง่ยนืในการใช้ประโยชน์ทรพัยากร หรืออาจจะมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพื่อปรบัลักษณะทาง
กายภาพและเทคโนโลยใีนการใชท้รพัยากรใหเ้หมาะสมขึน้ ผลลพัธท์ีพ่งึปรารถนาจงึเป็นการทีร่ะบบการจดัการ
ทรพัยากรรว่มสามารถปรบัตวัรบักบัภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงที่
ฉบัพลนัได ้ 
 งานวจิยันี้ไดน้ า หลกัการส าคญั 8 ประการ ของ Ostrom (1990) ทีว่่าดว้ยเรื่องปจัจยัแห่งความส าเรจ็
ในการจดัสถาบนัในการจดัการทรพัยากรรว่มใหค้งอยู่ย ัง่ยนืยาวนาน มาปรบัปรุงในส่วนของ Decision making 
arrangements ในกรอบของ Oakerson (1992) ทัง้นี้เนื่องจากว่าการจดัการการตดัสนิใจในเชงิสถาบนั ณ เวลา
หนึ่งๆ ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้่าระบบการจดัการทรพัยากรรว่มนัน้จะสามารถคงอยูย่ ัง่ยนืยาวนานได ้ 

หลกัการส าคญัทัง้ 8 ประการประกอบดว้ย (1) ตวัทรพัยากรและสมาชกิผูใ้ชท้รพัยากรตอ้งมขีอบเขตที่
ชดัเจน (Clearly defined boundaries) (2) กฎเกณฑใ์นการใชท้รพัยากรทีก่ าหนดเวลา สถานที ่เทคโนโลย ี
และปรมิาณการเกบ็เกีย่วทรพัยากร ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพท้องถิ่น และสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ในด้านการ
จดัการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยากร (Congruence between appropriation and provision rules and local 
conditions) (3) สมาชกิชุมชนผูใ้ชท้รพัยากรมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแกไ้ขกฎเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานจดัสรรทรพัยากร (Collective-choice arrangement) (4) ผูต้รวจสอบและประเมนิผลของสภาพของ
ทรพัยากร และพฤตกิรรมของผูใ้ชท้รพัยากร ต้องเป็นผูท้ีส่มาชกิชุมชนใหก้ารยอมรบั และ/หรอื เป็นหนึ่งใน
สมาชกิชุมชน (Monitoring) (5) ผูท้ีฝ่า่ฝืนกฎเกณฑก์ารใชท้รพัยากรจะถูกลงโทษอย่างเหมาะสมเป็นล าดบัขัน้
ตามระดบัความผดิ จากสมาชกิชุมชน หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัมาท าหน้าทีค่วบคุมลงโทษผูฝ้่าฝืนกฎเกณฑ ์
หรอืจากทัง้ 2 ฝา่ย (Graduate sanctions) (6) สมาชกิชมุชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการทรพัยากร สามารถ
เข้าถึงกลไกในการจัดการความขดัแย้งระหว่างผู้ใช้ทรพัยากรกนัเอง และระหว่างผู้ใช้ทรพัยากร และผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการ โดยมตีน้ทุนการจดัการความขดัแยง้ทีต่ ่า (Conflict-resolution mechanisms) (7) สทิธิ
ของผู้ใช้ทรพัยากรในการสร้างองค์กร/สถาบนัในการจดัการทรพัยากรของตนเองต้องไม่ถูกแทรกแซงจาก
หน่วยงานรฐัภายนอก (Minimal recognition of rights to organize) และ (8) ในกรณีทีร่ะบบการจดัการ
ทรพัยากรส่วนรวม เป็นส่วนหนึ่งของระบบทีใ่หญ่กว่า (Nested enterprise) การเกบ็เกีย่วทรพัยากร  การ
จดัการการเกบ็เกีย่วทรพัยากร การตดิตามตรวจสอบ การควบคมุลงโทษ การจดัการแกไ้ขความขดัแยง้ รวมถงึ
การปกครองตนเองของชุมชน ต้องเป็นไปอย่างเชื่อมโยงกนัเป็นระดบัชัน้ในโครงข่ายของระบบการจดัการ
ทรพัยากรทีใ่หญ่กว่า  เชน่ การจดัการทรพัยากรระดบัลุ่มน ้า  หรอืการเชื่อมโยงกบัระบบการจดัการทรพัยากร
ของรฐัหรือภาคีอื่นๆ ในระดับที่ใหญ่กว่าชุมชน ซึ่งทัง้ 8 ประการเป็นองค์ประกอบในการจัดสถาบัน ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตริ่วมกนั และก่อใหเ้กดิสทิธใินการจดัการทรพัยากรร่วม 
(Common property right) 
 รปูแบบของสทิธ ิ(Property rights regime) เป็นสถาบนัและแรงจูงใจในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
สถาบนั คอื กฎเกณฑท์ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่ชว่ยก าหนดกรอบ และเป็นแรงจงูใจในการก าหนด
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พฤตกิรรมของคนในสงัคม ส่วนสทิธใินทรพัยากร ประกอบด้วยกลุ่มของสทิธ ิซึง่ เป็นตวัก าหนดลกัษณะของ
สทิธแิละหน้าทีข่องเจา้ของในการใชท้รพัยากร ขณะทีก่ฎของสทิธ ิเป็นกฎเกณฑ์ทีม่าก าหนดสทิธแิละหน้าที่
นัน้ๆ เมือ่น าเอาสทิธใินทรพัยากรกบักฎในการก าหนดสทิธมิารวมกนั จงึกลายมาเป็นรปูแบบของการมสีทิธ ิซึง่
เป็นสถาบนัที่ส าคญัในการสร้างความมัน่คง ในการที่บุคคลคาดหวังจะได้รบัผลตอบแทนจากการควบคุม
ทรพัยากรนัน้ (สุธาวลัย ์เสถยีรไทย 2543) รปูแบบของสทิธเิป็นสถาบนัทีส่ าคญัในการจะวางกรอบและสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้กดิการใชแ้ละการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืได ้อกีทัง้ระบบสทิธยิงัเป็น
ตวัก าหนดการใชท้รพัยากรทีส่ าคญั เพราะเป็นตวัทีร่ะบุถงึประโยชน์และตน้ทุน รวมทัง้ก าหนดว่าใครคอืผูท้ีจ่ะ
ไดร้บัประโยชน์นัน้ ระบบสทิธจิงึมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชท้รพัยากรและเป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัในการจดัสรร
ทรพัยากร เมื่อใดกต็ามทีส่ทิธใินทรพัยากรทีม่อียู่ไม่ชดัเจนหรอืไม่มเีลย ย่อมน าไปสู่ภาวะทีเ่ป็นทรพัยากรเปิด 
ซึง่จะน าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของการใชท้รพัยากรในทีสุ่ด ทัง้นี้เกดิจากการทีผู่ค้นเขา้ไปใชอ้ย่างตกัตวงและไม่
มแีรงจงูใจทีจ่ะลงทนุ หรอืดแูลรกัษาเนื่องจากไมม่คีวามเป็นเจา้ของนัน่เอง 

รปูแบบองค์กรการจดัการทรพัยากรร่วมมคีวามแตกต่างหลากหลายในแต่ละพื้นที ่แต่ละสถานการณ์ 
และแต่ละวฒันธรรม และมพีฒันาการทีแ่ตกต่างกนั องคก์รการจดัการทรพัยากรรว่มมกัจะเริม่ตน้ดว้ยปจัเจกชน
เชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ยกบักลุ่มคนกลุ่มเลก็ๆ และขยายแนวคดิเชื่อมต่อกลุ่มต่างๆ เป็นเครอืขา่ยในชุมชน และ
โยงใยไปสู่ชุมชนอื่นๆ ภาคีอื่นๆ ทีก่ว้างขวางขึ้น สถาบนัทางสงัคมในลกัษณะทีเ่ป็นเครอืข่ายหรอืมลีกัษณะ 
polycentric institutional arrangements (Ostrom, 2009) เอื้อใหเ้กดิความหลากหลายในการตอบสนองต่อ
ระบบนิเวศในรปูแบบการจดัการทรพัยากรร่วมทีแ่ตกต่างกนัไป และจากพฒันาการทีย่าวนานในการต่อสู้กบั
กระแสการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของรฐัทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวถิชีมุชนและระบบนิเวศทีเ่ป็นฐานทรพัยากรหล่อ
เลีย้งชมุชน องคก์รการจดัการทรพัยากรรว่มมกีารปรบัตวัและปรบัเปลีย่นรปูแบบองคก์ร เพือ่การแกไ้ขปญัหาที่
ครอบคลุมขึน้ และเพือ่การจดัการทรพัยากรทีต่่อเนื่อง องคก์รการจดัการทรพัยากรร่วมในปจัจุบนัจงึมลีกัษณะ
ของเครอืขา่ยแทบทัง้สิน้  

องคก์รการจดัการทรพัยากรรว่มต่างกม็กีระบวนการท างานในลกัษณะของเครอืขา่ย นัน่คอืไม่มอีงคก์ร
ไหนที่ท างานแยกส่วน ต่างก็ท างานประสานเชื่อมโยงคนในชุมชน และนอกชุมชน และท างานกบัภาคีที่
หลากหลายทัง้ในชุมชน และนอกชุมชน ทัง้ภาคประชาชนด้วยกนั ภาครฐั และภาคเอกชน  และด ารงรกัษา
สมัพนัธภาพของสมาชกิในเครอืข่ายทีท่ างานร่วมกนัผ่านการตดิต่อสื่อสาร และกจิกรรมทีต่่อเนื่อง และพฒันา
เครอืขา่ยอยา่งต่อเนื่อง 

ในการจดัการทรพัยากรร่วมนัน้มขีอบเขตของระบบนิเวศทีห่ลากหลาย และภูมทิัศน์ทีก่วา้งขวาง เช่น
ผนืป่าหรอืชายฝ ัง่ทะเลทีต่่อเนื่อง พืน้ทีลุ่่มน ้าจากตน้น ้าถงึปลายน ้า กจิกรรมในการใชป้ระโยชน์และดูแลรกัษา
ทรพัยากรสง่ผลกระทบถงึกนัในวงกวา้ง จงึมคีวามจ าเป็นในการจดัการทรพัยากรทีป่ระสานผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
เขา้ดว้ยกนัในรปูแบบเครอืขา่ย นอกจากนี้สถานการณ์ปญัหาทีเ่กดิขึน้มกัมคีวามซบัซอ้น หลากหลาย ขยายวง
กว้างเกนิกว่าปจัเจก หรอืกลุ่มคนจะรบัมอืไหว จึงนับเป็นความจ าเป็นทีต่้องมกีารรวมพลงัหรอืมกีลไกการ
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่แกป้ญัหาและขยายผล และเหน็ความจ าเป็นในการเขา้มาขององคก์รภายนอกเพื่อ
เสรมิสรา้งองคก์ร การรวมตวัเป็นเครอืขา่ยเป็นความสมัพนัธ์ทีก่่อตวัในแนวราบ เป็นเครื่องมอืและยุทธศาสตร์
ในการระดมทรพัยากรและความคดิเหน็สูก่ารแกไ้ขปญัหา หรอืสรา้งสรรคค์วามคดิ ความรู ้และสงัคมใหม ่ 

เครอืขา่ยการจดัการทรพัยากรร่วมมกัมพีืน้ฐานทีก่ารพึง่ตนเองและวฒันธรรมชุมชน เป็นฐานของการ
ท ามาหากนิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัฐานทรพัยากรและความเป็นชุมชน เกดิจากการเรยีนรู ้ส ัง่สมประสบการณ์ที่
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สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ และมกีจิกรรมทีต่่อเนื่องโดยมเีป้าหมายหลกัในการเรยีนรู ้การสบืทอดภูมปิญัญา และการ
ปรบัตวัของชมุชน  

การรวมตวัเป็นเครอืข่ายเป็นกระบวนการกลุ่มของกลุ่มคนทีม่คีวามตอ้งการคลา้ยกนั มคีวามคดิและ
อดุมคตทิีเ่หมอืนกนั หรอือาจจะมฐีานทางวฒันธรรมชุมชนแบบเดยีวกนั มปีญัหาร่วมกนั มาแลกเปลีย่นขอ้มลู
ขา่วสารกนัท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจกนั มกีารเสรมิสรา้งศกัยภาพกนัและกนั โดยอาศยัช่องทางการ
สือ่สารและการท ากจิกรรม  เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกระบวนการมสี่วนร่วมทีย่ดึโยงสมาชกิให้
ร่วมมอืร่วมใจท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของการรวมกลุ่ม หรอืใชค้วามเป็นเครอืขา่ยในการแกป้ญัหา และสรา้ง
พลงัในการเรยีนรูแ้ละต่อรอง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันากจิกรรม นอกจากนี้ในการพฒันาเครอืขา่ยจ าเป็นตอ้งมกีาร
ประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีม ซึ่งมไิด้หมายถงึการใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านัน้แต่เป็นการให้
จังหวะและโอกาสของความเป็นไปได้ในทางเลือกแก่ฝ่ายต่างๆ ผลประโยชน์คือแรงจูงใจ เกิดการรกัษา
พนัธกรณีร่วมกนัที่มีอยู่แล้วและพฒันาเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ เพื่อให้มีการรกัษากิจกรรมและความ
ต่อเนื่องบนความเปลีย่นแปลงเพือ่ใหเ้ครอืขา่ยด ารงอยูต่่อไป ซึง่หมายถงึเป็นการเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้
การสรา้งขอ้มลูใหม ่ความรูใ้หมท่ีต่่อเนื่องของเครอืขา่ย (พระมหาสทุติย ์อาภากโร, 2547) 
  
 เครือข่ายลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง และเครือข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั เป็นเครอืขา่ย
เชงิพืน้ที ่มรีปูแบบคณะกรรมการร่วมบูรณาการจดัการเชงิพืน้ที ่มกีจิกรรมทีโ่ยงความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม 
สงัคม เศรษฐกจิ และการใชท้รพัยากรทีม่าจากพืน้ที ่โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ป็นลกัษณะรวมศนูยก์จิกรรมเขา้สู่
ส่วนกลางในระดบัพื้นทีข่นาดใหญ่ มศีนูย์ประสานงานย่อยในพื้นทีข่นาดเล็ก เพื่อใหเ้กดิกจิกรรม การสื่อสาร 
และความเคลื่อนไหว มแีกนน า ผู้ประสานงาน และคณะท างานในเครอืข่ายมาร่วมผลกัดนักจิกรรมให้กลุ่ม
องคก์ร มกีารประสานในแนวราบไปยงักลุ่มต่างๆ หรอืเครอืขา่ยยอ่ยตามประเดน็กจิกรรม  

แนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากรร่วมอย่างมคีวาม
ยดืหยุน่ปรบัตวันัน้ มอีงคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ (Hahn et al, 2006) คอื (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความ
เขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองค์ความรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการ
จดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสนับสนุนสถาบนัทีม่คีวามยดืหยุ่น
และระบบการปกครองที่มีหลายระดับ และ (4) การจัดการกับตัวขบัเคลื่อนจากภายนอก รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ซึง่ทัง้ 
Adger (2003), Adger (2005) และ Agrawal (2008) ต่างกใ็หค้วามส าคญัต่อความเขม้แขง็ของสถาบนัการ
จดัการทรพัยากรร่วมในระดบัทอ้งถิน่ (ซึง่ได้รบัผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ) และ
การประสานทรพัยากรต่างๆ ทัง้ด้านองคค์วามรู ้กฎหมาย และการเงนิในเครอืขา่ยหลายระดบัเพื่อการรบัมอื
และปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

 
2.1.3 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน (Traditional ecological knowledge) กบัการปรบัตวัต่อภาวะความ

แปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
งานวจิยันี้ใชก้รอบแนวคดิในการวเิคราะหภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ของ (Berkes and Folke, 2000) (แสดง

ในแผนภาพที ่2-4) เน้นระดบัการวเิคราะห์ใน 4 ระดบัคอื (1) ชุดความรู้เชงิเทคนิคในการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Knowledge of land, animals) (2) ชดุความรูใ้นความเชือ่มโยงของทรพัยากรชวีภาพและ
กายภาพในระบบนิเวศ เป็นความรูจ้ากการสงัเกตธรรมชาต ิสงัเกตความสมัพนัธ์ของพนัธุ์พชื สตัว์ในระบบ
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นิเวศ ขณะทีเ่ขา้ใชป้ระโยชน์หรอืจดัการ (Land and resource management knowledge systems) ซึง่รวมถงึ
ความรูต้่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศและการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ เชน่การเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ (3) ชุดความรูเ้ชงิการจดัการสถาบนั (Institution) ทีก่ าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์ของคน
ในสงัคมต่อกนัเองและต่อสิง่แวดล้อม เช่นการเคารพต่อธรรมชาติ การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในสงัคม รวมทัง้
กฎเกณฑ์ กติกา ค่านิยมต่างๆ ในสังคม และ (4) ชุดของความคิดความเชื่อที่ควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Worldview) เป็นการเรยีนรูจ้ากการผลติซ ้าของผลทีเ่กดิขึน้จากการมปีฏสิมัพนัธ์แบบ
ต่างๆ ต่อสิง่แวดลอ้ม กอ่ใหเ้กดิเป็นความคดิความเชือ่ในการควบคมุพฤตกิรรมของคนในสงัคมต่อสิง่แวดลอ้มที่
ตนพึง่พา ซึง่ทัง้สีส่ว่นหลกันี้มคีวามเชือ่มโยงกนัและกนั และปรบัเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูข้องชาวบา้นทัง้ระดบัปจัเจกและระดบัชมุชน  
 งานวจิยันี้เน้นการศกึษาชุดความรูท้ี ่(1) และ (2) เป็นหลกั ซึ่งเป็นชุดความรูใ้นระดบัทีเ่ล็กลงมา 
และเป็นส่วนหนึ่งของชุดความรูท้ี ่(3) และ (4) ในขณะทีก่ารวเิคราะห์จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกบัชุดความรูท้ี ่
(3) และ (4) จงึจะเขา้ใจองค์รวมของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 Riedlinger and Berkes (2001), Hahn et al. (2006), Nyong et al. (2007) และ Adger et al. (2009) 
ต่างกใ็หค้วามส าคญักบัองค์ความรูท้างนิเวศวทิยา ทีเ่ป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในฐานะองค์ประกอบหลกัของ
กระบวนการทางสงัคมทีก่่อใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ องค์ความรูท้างนิเวศวทิยาเอื้อใหเ้กดิการตดิตามความเปลี่ยนแปลงทัง้ใน
สภาพธรรมชาตแิละผลกระทบอนัเกดิจากกจิกรรมต่างๆของมนุษย ์และน ามาสู ่การปรบัตวัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ การประสานองค์ความรูจ้ากหลายระบบ ทัง้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และความรูท้าง
วทิยาศาสตร์ช่วยเสรมิศกัยภาพขององค์กรทางสงัคมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ (Hahn et al, 2006)  
โดยเฉพาะระบบการพยากรณ์อากาศและความรูเ้ชงิเทคนิคทางการเกษตรในการรบัมอืกบัความแปรปรวน
และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ  
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ภาพท่ี 2-4 ระดบัของการวิเคราะหอ์งคค์วามรู้ท้องถ่ินและระบบการจดัการ 
(Berkes and Folke, 2000) 

 
2.1.4 การปรบัตวับนฐานของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Community-based 

adaptation to climate change) 
 การปรบัตวัต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศเป็นวถิปีกตทิีด่ ารงมาชา้นานของเกษตรกร แต่มี
ปจัจยัน่าสนใจบางประการทีน่ าไปสู่ขอ้สรุปทีว่่ารูปแบบและกระบวนการในการปรบัตวัในอดตีนัน้ไม่สามารถ
น ามาใชใ้นการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในอนาคตได ้ 
 ประการที ่1 ความรุนแรงของผลกระทบ: ความรุนแรงของผลกระทบทีม่ตี่อชุมชนหรอืเกษตรกรจาก
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอนัเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนัน้ขึน้อยู่กบัมาตรการการลด
ผลกระทบและการปรบัตวัทีเ่ป็นอยูป่จัจุบนั ดงันัน้สภาพภมูอิากาศในอนาคตจงึมคีวามเปลีย่นแปลงเชงิสมัพทัธ ์
 ประการที่ 2 ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ : ชุมชนหรอืเกษตรกรไม่สามารถ
คาดการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศไดด้ว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีต่นม ีหลายครัง้เกษตรกรตอ้งเผชญิกบั
ภาวะฝนแลง้ น ้าหลาก เป็นวกิฤตทีร่นุแรงเกนิการจดัการ  
 ประการที่ 3 ขนาดพื้นที่ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ : จากเมื่อก่อนที่
ผลกระทบเกดิในพืน้ทีเ่ลก็ๆ รบัมอืไดใ้นชุมชน ปจัจุบนัมแีนวโน้มทีว่กิฤตเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ีก่วา้งขึน้ การรบัมอื
กบัผลกระทบตอ้งการการเชือ่มรอ้ยความชว่ยเหลอืในพืน้ทีท่ีก่วา้งกว่าชมุชนใดชมุชนหนึ่ง 
 ประการที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทัง้เชิงเวลาและพื้นที่ : การรบัมือกับความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศตอ้งการการค านึงความเชือ่มโยงของผลกระทบระยะสัน้ ระยะยาว จากตน้น ้าสูป่ลายน ้า 
 ประการที ่5 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ความยัง่ยนื และความยากจน : การเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศเป็นอกีปญัหาหนึ่งทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าปญัหาการพฒันาในระดบัโลกทีด่งึทรพัยากรธรรมชาติ

การจดัองคก์รและสถาบนั
ทางสงัคม 

โลกทศัน์ 

ระบบการจดัการทรพัยากร 
 

ระบบความรู้
ต่อทรพัยากร 
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มาใชอ้ย่างไม่ยัง่ยนื ชุมชนเองหรอืเกษตรกรต่างกม็กีารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยู่บนค าถามของความ
ยัง่ยนื ทีย่งัตอ้งการการเสรมิศกัยภาพเพื่อใหเ้กดิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ประเด็นเรื่องการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศจะสอดประสานกับปญัหาในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างไรเพื่อใหเ้กดิการปรบัตวับนฐานของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อมุ่งสู่ความยัง่ยนืใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ(Christian Aid, 2009) 
 ความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศสง่ผลต่อการด าเนินชวีติของเกษตรกรทัง้ในรปูของ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั และผลกระทบทีส่ะสมซึง่จะส่งผลใหเ้กดิวกิฤตในอนาคต ดงันัน้การพจิารณาใน
มุมมองการพฒันาชุมชน หรอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาติบนฐานของชุมชนจึงมคีวามจ าเป็นต้องรวม
ประเดน็การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้ไว้ในกรอบแนวคดิเดยีวกนั ทัง้นี้มมีุมมองทีข่ยาย
ระยะเวลาใหย้าวขึน้สูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต 
 
2.2 การทบทวนประเดน็ศึกษา 
 

2.2.1 การศึกษาความเปราะบางทางด้านสงัคมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และการ
ปรบัตวัเพ่ือรบัมือต่อการเปล่ียนแปลง 
 การศกึษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโดยการคาดการณ์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงบนฐานของสภาพภูมิอากาศในอดีตโดยใช้แบบจ าลองแล้วเสนอผลการคาดการณ์ว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ จากสภาพอุตุ-อุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการศึกษาแบบ Top-down 
approach ซึง่พบว่ามขีอ้จ ากดัทีไ่ม่สามารถน าเอาประเดน็ของความเปราะบางของสงัคมมนุษย ์ซึง่มลีกัษณะที่
แตกต่างหลากหลายในแต่ละพืน้ทีแ่ละแต่ละสงัคม มาร่วมประกอบในการพจิารณาได ้(Adger, 1999; Adger et 
al, 1999) ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ ความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของมนุษย ์เป็น
ส่วนส าคญัในการก าหนดผลกระทบจรงิที่จะเกิดขึ้นในสงัคม ดงันัน้การศกึษาผลกระทบเชงิสงัคมจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจงึต้องพจิารณาความเปราะบางทางด้านสงัคม (Social vulnerability) เป็น
ประเดน็ส าคญั 
 งานวิจัยด้านความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวทางวิจัยที่แตกต่าง
หลากหลาย (Blaikie et al., 1994; Turner et al., 1996; Klein et al., 1998; Adger et al., 1999; Klein and 
Nicholls, 1999; Kelly and Adger, 2000; Kasperson and Kasperson, 2001; และ Janssen et al., 2006) 
นัน่เป็นเพราะความเปราะบางมหีลายมติ ิทัง้มติทิางสงัคม-เศรษฐกจิ และมติทิางกายภาพ-ชวีภาพ ซึง่สามารถ
แบ่งเป็นความเปราะบางในระบบสงัคม-เศรษฐกจิ (Internal socio-economic vulnerability) หรอืในระบบ
กายภาพ-ชวีภาพ (Internal physical-biological vulnerability) และความเปราะบางจากนอกระบบสงัคม-
เศรษฐกจิ (External socio-economic vulnerability) และ ความเปราะบางจากนอกระบบกายภาพ-ชวีภาพ 
(External physical-biological vulnerability) (Fussel, 2007) การวเิคราะหค์วามเปราะบางจงึเป็นเรื่องเฉพาะ
พืน้ที ่และมมีติทิีเ่ชือ่มโยงกนัของระบบสงัคม-เศรษฐกจิและระบบกายภาพ-ชวีภาพ  
 การศกึษาความเปราะบางทางดา้นสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  เป็นประเดน็ศกึษาทีม่ี
แนวโน้มเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ ตัง้แต่ปีทศวรรษที ่1990 เป็นตน้มา (Janssen and Ostrom, 2006) โดยมคีวาม
พยายามผสมผสานแนวคดิเกีย่วกบั ความยดืหยุ่น (Resilience) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ การ
ปรบัตวั (Adaptation) เขา้ดว้ยกนัในการศกึษามติขิองมนุษยใ์นสภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มระดบั
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โลก โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แต่กระนัน้กต็ามงานวจิยัมแีนวทางการศกึษาหลากหลายทัง้นี้
เนื่องจาก แนวคดิส าคญัๆ ดงักล่าวมพีฒันาการมาจากศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั  
 ความยดืหยุ่น เป็นแนวคดิทีน่ักนิเวศวทิยาใชใ้นการศกึษานิเวศวทิยาระดบัประชากรของพชืและสตัว ์
และการจดัการระบบนิเวศ นักนิเวศวทิยาได้พฒันาแนวคดิและทฤษฎีรวมทัง้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ตัง้แต่ปี
ทศวรรษที ่1980 และไดน้ ามาใชใ้นการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะประเด็นว่า
มนุษย์ส่งผลกระทบต่อความยดืหยุ่นของระบบนิเวศอย่างไร  ความเปราะบาง เป็นแนวคิดที่มจีุดเริม่ต้นที่
การศกึษาความเสีย่งจากภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิในความสมัพนัธ์กบัความยากจน ในช่วงปีทศวรรษที ่1990 
นักวจิยัได้เริม่สนใจ การศกึษาความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยน าเสนอกรณีศกึษาเพื่อ
เปรยีบเทยีบ ส่วนการปรบัตวัต่อความแตกต่างหลากหลายของสิง่แวดล้อม เป็นจุดเน้นของนักมานุษยวทิยา
ตัง้แต่ปีทศวรรษที ่1900 พอมาถงึปีทศวรรษที ่1990 นักมานุษยวทิยาจงึไดเ้ริม่สนใจการปรบัตวัของมนุษย์ต่อ
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  
 มงีานวจิยัปรทิรรศน์หลายงานทีศ่กึษาพฒันาการของแนวคดิดงักล่าว และมองเหน็ความแตกต่างของ
นิยาม และแนวการวิเคราะห์ ซึ่งท าให้การสื่อสารขา้มศาสตร์ในเรื่องความเปราะบางทางด้านสงัคมต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศผดิเพีย้นไป (Fussel, 2007; Gallopin, 2006; และ Janssen and Ostrom, 2006) 
งานวิจัยในเรื่องความเปราะบางทางด้านสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถแบ่งได้เป็น  
4 แนวทางวจิยัดงันี้ 
 1. แนววจิยัทีเ่น้นความเปราะบาง หรอื Risk-hazard approach เป็นแนววจิยัทีป่ระเมนิภาวะเสีย่งของ
พืน้ทีห่นึ่งๆ หรอืกลุ่มคนหนึ่งๆ จากการเปิดรบัผลกระทบจากภยัพบิตัหินึ่งๆ ณ ขนาดความรุนแรงหนึ่งๆ โดย
มกัตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบัภยัพบิตันิัน้ๆ ทีช่ดัเจน และมองลกัษณะภยัพบิตัทิีค่งทีแ่น่นอน ตวัอย่างเช่นงานของ 
Adejuwon (2008), Conde et al. (2008), Chinvanno et al. (2008), Dabi (2008), Nyong et al. (2008), 
Osman-Elasha and Sanlak (2008) และ วเิชยีร เกดิสขุและคณะ (2548) 
 2. แนววจิยัทีเ่น้นการปรบัตวั หรอื Political economy approach เป็นแนววจิยัทีม่องความเปราะบาง
ทางด้านสงัคมในลกัษณะของภาวะของปจัเจก กลุ่ม หรอืชุมชนในด้านศกัยภาพในการรบัมอืและปรบัตวัต่อ
ภาวะกดดนัจากภายนอก ทีม่ตี่อวถิชีวีติและความเป็นอยู่ มกัตัง้ค าถามว่าใครมคีวามเปราะบาง และท าไมถงึ
เปราะบาง และศกึษาความเปราะบางต่อความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศจากอดตีถงึปจัจุบนัโดยไมเ่น้นการ
คาดการณ์แบบแผนของความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในอนาคต แต่มุ่งประเดน็ทีก่ระบวนการปรบัตวั
ของสงัคมในภาวะทีเ่ป็นอยู่ ตวัอย่างเช่นงานของ Adger (1999), Dube and Sekhwela (2008), Ziervogel 
(2008), และ Eakin et al. (2008) ซึง่เน้นวเิคราะหน์โยบายต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกรรมสทิธิท์ีด่นิ การปฏริปู
การเกษตร และการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 3. แนววจิยัทีผ่สมผสานจุดเน้นทัง้ความเปราะบางและการปรบัตวั หรอื Integrated approach เป็น
แนววิจยัที่เน้นปฏิสมัพนัธ์ของภัยพบิัติเฉพาะพื้นที่ และลกัษณะทางสงัคมของกลุ่มคน เพราะฉะนัน้ความ
เปราะบางจงึขึ้นอยู่กบัการเปิดรบัผลกระทบ และศกัยภาพในการรบัมอืหรอืปรบัตวั หรอืไม่กล็ดภาวะกดดนั
นัน้ๆ ตวัอยา่งเชน่งานของ Turner et al. (2003), Pulhin et al. (2008) 
 4. เน้นความยดืหยุ่น หรอื Resilience approach เป็นแนววจิยัทีม่องความเปราะบาง ตามลกัษณะ
ทางดา้นสงัคมและนิเวศของระบบหนึ่งๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปิดรบัภาวะกดดนั หรอืภาวะรบกวนเขา้สู่
ระบบ มคีวามไวต่อผลกระทบจากการเปิดรบัผลกระทบซึ่งอาจจะเป็นการทนต่อภาวะกดดนั หรอือาจจะเกดิ
ผลกระทบเชงิลบตามมา และมคีวามยดืหยุน่จากศกัยภาพในการรบัมอืหรอืปรบัตวักบัภาวะกดดนันัน้ๆ รวมทัง้
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ความสามารถในการกลบัคนืสู่ภาวะเดิมก่อนการเปิดรบัผลกระทบ หรอืเขา้สู่ภาวะสมดุลใหม่ ตวัอย่างเช่น  
งานของ Klein et al. (1998) งานวจิยัในแนวนี้ยงัไมค่อ่ยเป็นทีน่ิยมเทา่ทีค่วร 
 นอกจากนี้ งานวจิยัในด้านความเปราะบางทางด้านสงัคมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ยงั
แตกต่างในเงื่อนไขของระยะเวลาและขนาดของพื้นที่ศกึษา จากความเปราะบางในพื้นที่ขนาดเล็กในระดบั
ชุมชน ถงึระดบัลุ่มน ้า ประเทศ ภูมภิาค และโลก และจากความเปราะบางจากความแปรปรวนของอากาศใน
ระยะสัน้จากอดตีถงึปจัจุบนั ถงึการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศในอนาคตทีไ่ด้จากการคาดการณ์ด้วย
แบบจ าลองต่างๆ  
 งานวจิยัในเรือ่งความเปราะบางทางดา้นสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศหลายงานสรา้ง
ดชันีความเปราะบางทางสงัคม และประเมินระดับความเปราะบางของแต่ละครวัเรอืนจากดชันีที่สร้างขึ้น 
(Chinvanno et al., 2008; Nyong et al., 2008; Pulhin et al., 2008; และวเิชยีร เกดิสุขและคณะ 2548) 
ตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการสรา้งดชันีมแีตกต่างหลากหลายตามเกณฑด์า้นการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ 
และศกัยภาพในการรบัมอืและปรบัตวัต่อภาวะกดดนัทีเ่กดิขึน้ ตวัชีว้ดัจงึเป็นเรื่องของสภาพทางเศรษฐกจิของ
ครวัเรอืน การพึง่พาผลผลติทางการเกษตร และศกัยภาพในการรบัมอืและปรบัตวั เช่น เงนิออม อาหารส ารอง 
และการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืต่างๆ (Chinvanno et al., 2008; วเิชยีร เกดิสขุและคณะ, 2548) 
 ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเปราะบางทางดา้นสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศประกอบดว้ย 
ปจัจยัทางด้านประชากร เช่น เพศ อายุ เชื้อชาต ิระดบัการศกึษา ขนาดครวัเรอืน การอพยพยา้ยถิน่ ปจัจยั
ทางด้านเศรษฐกิจสงัคม เช่น รายได้ ทรพัย์สินของครวัเรือน รายจ่าย กรรมสิทธิท์ี่ดิน ขนาดที่ดินท ากิน 
ประเภทการเกษตร การเขา้ถงึการเดนิทางขนสง่ เงนิกู ้และขา่วสาร ปจัจยัทางดา้นภูมศิาสตร ์เช่นระยะทางถงึ
ตลาด เป็นตน้ (Nyong et al., 2008; Pulhin et al, 2008) ในขณะที ่Adger (1999), Dube and Sekhwela 
(2008), Ziervogel (2008), และ Eakin et al. (2008) มองปจัจยัดา้นนโยบายต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ การปฏริปูการเกษตร และการพฒันาทางเศรษฐกจิ ว่าเป็นปจัจยัส าคญัต่อความเปราะบางทางดา้นสงัคม 
 ในประเทศไทยมีงานวิจัยในด้านความเปราะบางทางด้านสงัคมจ านวนไม่มาก งานวิจัยที่เด่นคือ 
การศึกษาความเปราะบางและการปรบัตัวของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (วเิชยีร เกดิสขุและคณะ, 2549) การประเมนิความเปราะบางของความเสีย่งจากสภาพภูมอิากาศใน
ลุ่มน ้าสงครามตอนล่าง ประเทศไทย (Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use 
Programme, 2005) และ ความเสีย่งจากสภาพภูมอิากาศและการท านาในลุ่มน ้าสงครามตอนล่าง (Chinvanno 
et al., 2008) นอกจากนี้มงีานวจิยัทีศ่กึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีไ่ดจ้ากการจ าลอง
สถานการณ์อนาคตของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยต่อทรพัยากรน ้า การตัง้ถิ่นฐานของชุมชน และ
การเกษตร (Chinvanno and Snidvongs eds., 2005; Chinvanno and Snidvongs, 2007) ซึง่รวมถงึการผลติ
ข้าว (วิเชียร เกิดสุข และคณะ , 2548) และข้าวโพด อ้อย มนัส าปะหลัง (สหสัชยั คงทนและคณะ , 2548) 
งานวจิยัดงักล่าวล้วนแล้วแต่ใชก้ารจ าลองสภาพภูมอิากาศในอนาคตของประเทศไทยโดยศนูย์เครอืข่ายงาน
วิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (SEA START RC) ดว้ยเหตุนี้งานวจิยัดา้นความเปราะบางทางดา้นสงัคมจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศในประเทศไทยจงึมไีม่มากนัก ด้วยขอ้จ ากดัเรื่องการพฒันาแบบจ าลอง งานวจิยันี้จงึศกึษา
ความเปราะบางต่อภาวะแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศจากอดตีถงึปจัจุบนั ดว้ยมองว่าการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อมทีผ่่านมาสามารถแสดงใหเ้หน็ศกัยภาพในการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคตได ้
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2.2.2 การศึกษาด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศของประเทศไทย  

 ขอ้มูลสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยในอดตีในช่วงเวลา 40 ‟ 50 ปีทีผ่่านมาจากสถานีตรวจวดั
อากาศของประเทศ แสดงให้เห็นภาพความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และชี้ให้เห็นแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศในอนาคต ซึง่สามารถสรุปไดว้่า อุณหภูมโิดยรวมของประเทศเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้อุณหภูมสิูงสุด ต ่าสุด และอุณหภูมเิฉลี่ย จ านวนวนัที่มอีุณหภูมสิูงกว่า 35 องศาเซลเซียสและ
จ านวนคนืทีม่อีุณหภูมสิงูกว่า 25 องศาเซลเซยีสมจี านวนทีเ่พิม่มากขึน้ ปรมิาณฝนรวมรายปีมแีนวโน้มลดลง
อย่างมีนัยส าคญัในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก ในขณะที่มีแนวโน้มที่เพิม่ขึ้นในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงระยะเวลาที่ส ัน้นี้สามารถชี้ให้เห็น
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศในอนาคตไดร้ะดบัหนึ่ง (อ านาจ ชดิไธสง , 2553a) แต่กระนัน้ก็
ตามการพจิารณาภาพของการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศมกัจะมกีรอบการพจิารณาการเปลีย่นแปลงใน
ระยะเวลาที่ยาวนาน และมีการจัดท าสถานการณ์จ าลองโดยใช้เงื่อนไขปริมาณคว ามเข้มข้นของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรยากาศ 
 การศกึษาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย ในปจัจุบนัยงัมจี านวนไม่มาก
และยงัอยูใ่นชว่งพฒันาแบบจ าลองสภาพภมูอิากาศในอนาคตใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ ทัง้นี้นอกจากจะสรา้ง
ความเขา้ใจในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของไทยแล้ว ยงัมปีระโยชน์ต่อการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ จากรายงานการสงัเคราะหแ์ละประมวลสถานภาพองค์ความรูด้า้นการ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศของไทยครัง้ที ่1 พ.ศ. 2554 (จริสรณ์ สนัตสิริสิมบูรณ์ และเจยีมใจ เครอืสุวรรณ, 2554) 
มกีารประมวลความรูเ้กีย่วกบัภาพจ าลองภมูอิากาศอนาคตของประเทศไทยอยูห่ลายโครงการ 
 SEA START RCได้จ าลองสภาพภูมอิากาศรายวันในอนาคตในช่วงคริสต์ศกัราช 2010 ‟ 2099 
(Future climate scenario) โดยใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร ์PRECIS (Providing Regional Climates for 
Impacts Studies) ซึง่พฒันาโดย The Met Office Hadley Center for  Climate Change ประเทศองักฤษ และ
ใชชุ้ดขอ้มลู Global dataset ECHAM4 A2 ในการค านวณ จดัท าสถานการณ์จ าลองโดยใชเ้งือ่นไขทีป่รมิาณ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่ าคญัในบรรยากาศเพิม่สงูขึน้จาก 360ppm เป็น 540ppm 
และ 720 ppm หรอืประมาณหนึ่งเทา่ครึง่และสองเท่าจากช่วงทศวรรษที ่1980 ซึง่เป็นปีฐานในการศกึษา SEA 
START ไดจ้ าลองภาพการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประเทศไทยในช่วงครสิต์ศตวรรษนี้ (ค.ศ.2010 ‟ 
2099) ใน 3 เรื่องคอื การเปลีย่นแปลงอุณหภูมสิงูสุด อุณหภูมติ ่าสุด และปรมิาณน ้าฝน โดยสรุปว่าในอนาคต
สภาพภูมอิากาศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มฝีนมากขึน้ในเกอืบทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจจะเกดิจาก
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีก าลังแรงขึ้น ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุดในประเทศไทยไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก อาจเพิ่มขึ้นหรอืลดลง 1 ‟ 2 องศาเซลเซียส จ านวนวนัที่อากาศเย็นในรอบปี (วันที่
อุณหภูมติ ่าสุดต ่ากว่า 15 องศาเซลเซยีส) จะลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัในขณะทีจ่ านวนวนัทีอ่ากาศรอ้นในรอบปี 
(วนัทีอุ่ณหภูมสิูงสุดเกนิกว่า 33 องศาเซลเซยีส) เพิม่ขึน้ ประเทศไทยโดยเฉลีย่ไม่รอ้นขึน้มากนัก แต่จะรอ้น
นานขึน้กว่าเดมิมากและกนิพื้นทีบ่รเิวณกว้างมากขึน้ ฤดูรอ้นจะยาวขึน้กว่าเดมิอย่างเหน็ได้ชดัในขณะทีฤ่ดู
หนาวจะหดสัน้ลง และความแปรปรวนหรอืความแตกต่างระหว่างฤดูต่อฤดู หรอืในระหว่างปีต่อปีกอ็าจเพิม่
สูงขึ้นด้วยเช่นกนั ทัง้นี้การคาดการณ์อยู่บนฐานของการเพิม่ขึ้นของก๊าซเรอืนกระจกที่เพิม่สูงมาก (ศุภกร 
ชนิวรรโณ, 2550)   
 การคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาคส่วนส าคัญต่างๆ ของประเทศไทยนิยมใช้ฐานการ
คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศของประเทศไทยในภาพรวมจากแหล่งขอ้มูลอา้งองิขา้งตน้ ซึ่ง
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สามารถสรปุสัน้ๆ ไดว้่า “อุณหภูมสิงูสุดและต ่าสุดจะรอ้นขึน้เลก็น้อยแต่จะรอ้นนานขึน้มาก โดยทีจ่ะไม่แลง้ขึน้
กว่าเดมิ ทัง้นี้ปรมิาณฝนโดยรวมจะเพิม่สงูขึน้ หากแต่ความผนัผวนแปรปรวนกจ็ะเพิม่สงูขึน้”(ศภุกร ชนิวรรโณ, 
2550, หน้า 7) การคาดการณ์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อทรพัยากรน ้า ชีใ้หเ้หน็แนวโน้มทีป่รมิาณน ้าในลุ่มน ้าจะ
เพิม่สงูขึน้จากปจัจุบนั ความหนาแน่นของปรมิาณฝน (Rainfall intensity) ทีเ่พิม่สงูขึน้ในช่วงฤดูฝนอาจน ามา
ซึ่งภาวะอุทกภยั ความเสี่ยงเนื่องจากดินถล่มในเขตลุ่มน ้าที่มภีูเขา รวมทัง้ปญัหาการกดัเซาะตลิ่ง (ศุภกร 
ชนิวรรโณ, 2550; และ Southeast Asia START Regional Center, 2007) นอกจากนี้จากปรมิาณฝนและ
ปรมิาณน ้าในลุ่มน ้าทีอ่าจเพิม่สูงขึน้ในอนาคต ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคม อาจส่งผลให้
พืน้ทีใ่นการตัง้ถิน่ฐานของชมุชนกลายเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อภาวะน ้าทว่มมากขึน้ 
 การเปลีย่นแปลงของฤดฝูนทัง้ในดา้นปรมิาณฝน และระยะเวลาทีฝ่นตก ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมู ิปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ปรมิาณแสงอาทติย ์(ผลอนัสบืเนื่องจากปรมิาณเมฆ) ลว้นส่งผล
กระทบถงึการเพาะปลูกและผลผลติทางการเกษตรในอนาคต โครงการวจิยัน าร่องหลายโครงการของประเทศ
ไทยใชแ้บบจ าลองสภาพภมูอิากาศ (CCAM) ศกึษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่อผลผลติ
ทางการเกษตรของประเทศไทย เช่น ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั ไดผ้ลไปในทศิทางบวก นัน่คอืปรมิาณ
ผลผลติทางการเกษตรทีศ่กึษามปีรมิาณเพิม่มากขึน้ เมื่อปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ใน
ชัน้บรรยากาศเพิม่มากขึ้น (ศุภกร ชนิวรรโณ, 2550; วเิชยีร เกดิสุขและคณะ, 2548; Buddhaboon et al., 
2005; Sarawat et al., 2005) แต่กระนัน้กต็ามเกษตรกรยงัอาจตอ้งเผชญิกบัภยัธรรมชาตทิีอ่าจจะเพิม่สงูขึน้อนั
เนื่องมาจากภาวะโลกรอ้น เช่น ภาวะน ้าท่วม น ้าหลากรุนแรง เป็นต้น ท าใหผ้ลผลติรายปีที่ เพิม่ขึน้บ้างจาก
สภาพภมูอิากาศนัน้อาจจะไมค่รอบคลุมผลเสยีจากภยัธรรมชาตทิีเ่พิม่สงูขึน้ 
 นอกจากนี้ระบบนิเวศป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชวีภาพมกีารเปลีย่นแปลงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้
จากการคาดการณ์ดว้ยแบบจ าลองสภาพภูมอิากาศทีพ่ฒันาโดย SEA START เหน็ภาพการลดลงของป่าไม้
ผลดัใบ เช่น ป่าดบิเขา ป่าดบิแล้ง และป่าผสมสน มแีนวโน้มลดลงอย่างชดัเจนในขณะทีป่่าผลดัใบ เช่น ป่า
เบญจพรรณและปา่เตง็รงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ (คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร,์ 2551) 
 ผลจากการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการน าร่องหลายโครงการดงัที่กล่าวมาขา้งต้นโดยความ
ร่วมมอืของ SEA START เป็นความพยายามส่วนหนึ่งในการเสนอภาพความสมัพนัธ์ของการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศกบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ต่อทรพัยากรน ้า เกษตรกรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ
และภาคส่วนส าคญัอื่นๆ ทัง้นี้ยงัมขีอ้จ ากดัในดา้นแบบจ าลองทีใ่ช ้แต่กระนัน้กต็ามการคาดการณ์ผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ต่อภาคสว่นส าคญัของประเทศไทยยงัคงตอ้งอาศยัการพฒันาแบบจ าลองสภาพภูมอิากาศในอนาคต
ทีม่คีวามละเอยีดและเชื่อถอืไดต้่อไป ดงัทีส่ านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยัใหก้ารสนับสนุน ทัง้นี้เนื่องจาก
การจ าลองสภาพภูมอิากาศในอนาคตเป็นจุดเริม่ตน้ส าคญัที่จะน าไปสู่การประเมนิผลกระทบและประเมนิแนว
ทางการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (อ านาจ ชดิไธสง, 2553b) 
 งานวิจัยนี้วางกรอบการศึกษาการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ บนฐานขอ้มลูความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในช่วง 30 ปี ทีผ่่านมา ซึง่เป็นความแปรปรวนที่
ชมุชนประสบและหาทางจดัการวถิชีวีติของตน งานวจิยันี้จงึเป็นการน าเสนอแนวทางการปรบัตวัแบบ Bottom-
up approach ทีม่ลีกัษณะแตกต่างไปตามพืน้ที ่ 
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2.2.3 ความไวต่อผลกระทบของระบบนิเวศทะเลและชายฝัง่ และวิถีประมงชายฝัง่ 

 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ ัง่ทีส่ าคญัประกอบดว้ย ป่าชายเลน แหล่งหญา้ทะเล แนวปะการงั และ
ชายหาด ซึง่ระบบนิเวศทัง้ 4 ต่างกเ็ป็นแหล่งพึง่พาของวถิปีระมงชายฝ ัง่ การเปิดรบัผลกระทบของระบบนิเวศ
ทะเลและชายฝ ัง่จากการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศและการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศในระยะยาว 
ประกอบดว้ยปจัจยัทางด้านอุณหภูม ิความเคม็ ความเป็นกรด ปรมิาณตะกอนแขวนลอย สารอาหารของน ้า
ทะเล ความป ัน่ป่วนจากคลื่น กระแสน ้า ระดบัน ้าทะเล ความเขม้หรอืปรมิาณของแสง ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบั
ปจัจยัทางภูมอิากาศได้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น อุณหภูมอิากาศ ลมมรสุม ความถี่และความรุนแรงของ
พายุ ปรมิาณฝนและน ้าท่า (สุวลกัษณ์ สาธุมนัสพนัธุ์, 2554) สิง่มชีวีติในระบบนิเวศทะเลและชายฝ ัง่ รวมทัง้
ทรพัยากรประมง จงึมคีวามไวต่อผลกระทบจากการเปิดรบัผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
ในขณะทีว่ถิปีระมงชายฝ ัง่ตอ้งพึง่พาทรพัยากรประมงในระบบนิเวศทะเลและชายฝ ัง่ ดว้ยเหตุนี้การปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่น (Resilience) มกีารจดัการทรพัยากรอย่าง
ยดืหยุน่และปรบัตวั (Adaptive management) ภายใตก้ระบวนการเรยีนรูต้่อความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 

2.2.4 เกษตรกรกบัการปรบัตวัเพ่ือรบัมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีก่ าลงัเกดิขึน้  คาดการณ์กนัว่าจะมผีลกระทบอย่างกวา้งขวาง ท า

ใหจ้ าเป็นจะตอ้งเตรยีมการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง ควบคูไ่ปกบัการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่
เป็นสาเหตุส าคญัของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

คณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (IPCC) ไดใ้หน้ิยามการปรบัตวั
ว่าหมายถงึ การปรบัเปลีย่นระบบนิเวศ สงัคม และเศรษฐกจิ เพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและผลกระทบที่
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้ และทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Smit et al 2001 อา้ง
ใน Leary et al 2008) ซึง่รวมถงึการบรรเทาผลกระทบ หรอืใชป้ระโยชน์จากการผนัผวนของสภาพภูมอิากาศ 
และการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงอาจเป็นกจิกรรม
เฉพาะอยา่ง เชน่ เกษตรกรเปลีย่นจากการปลูกพชืชนิดหนึ่งเป็นอกีชนิดหนึ่ง หรอือาจเป็นการเปลีย่นแปลงทัง้
ระบบ เช่น การเปลีย่นวถิกีารผลติและการด าเนินชวีติ หรอืการเปลีย่นแปลงในเชงิสถาบนั  การปรบัตวัเพื่อ
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศอาจเป็นกระบวนการปรบัตวักไ็ด้ ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนต่างๆ 
เชน่ การเรยีนรูเ้กีย่วกบัปจัจยัความเสีย่ง  การประเมนิทางเลอืกต่างๆในการรบัมอื การสรา้งเงือ่นไขส าหรบัการ
ปรบัตวั    การระดมทรพัยากรเพื่อการปรบัตวั  การด าเนินการเพื่อปรบัตวั  และการประเมนิทบทวนแนว
ทางการปรบัตวัเมือ่ไดร้บัขอ้มลูหรอืผลการวเิคราะห์ใหม ่ ซึง่การปรบัตวัในลกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการนี้  จ าเป็น
จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนเชงินโยบายและสถาบนัจากรฐั จงึจะมโีอกาสประสบความส าเรจ็ (Leary et al, 2008)  

ทีผ่า่นมา มคีวามพยายามในการด าเนินโครงการพฒันาชนบทแบบยัง่ยนืในชุมชนทอ้งถิน่อยู่มาก  ซึง่
กจิกรรมของโครงการเหล่านี้ บางส่วนกช็่วยท าใหชุ้มชนทอ้งถิน่สามารถรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศไดด้ขี ึน้ ขณะทีบ่างกจิกรรมกอ็าจไม่ไดม้สี่วนช่วยโดยตรง   ทัง้นี้ความสมัพนัธ์ระหว่างการปรบัตวั
เพื่อรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศกบัการพฒันาชนบทแบบยัง่ยนื อาจแบ่งออกได้เป็น  
3 ลกัษณะ (McGray, Hammill and Bradley, 2007) คอื (1) เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมการพฒันาแบบยัง่ยนื ที่
เผอญิมเีรือ่งของการปรบัตวัอยู่แลว้ (2) เป็นการปรบัการด าเนินกจิกรรมการพฒันาแบบยัง่ยนื ทีท่ าใหเ้กดิการ
ปรบัตวัของเกษตรกร/ ชุมชน เนื่องจากสภาพเงือ่นไขในการด าเนินกจิกรรมเปลีย่นไปอนัเนื่องมาจากผลของ
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การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  และ (3) เป็นกจิกรรมทีอ่อกแบบและด าเนินการขึน้เพิม่เตมิเป็นพเิศษ ให้
เกดิการปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

อย่างไรกด็ ี เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด กจิกรรมการเตรยีมเกษตรกรและ
ชมุชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ควรพจิารณาใหส้มัพนัธแ์ละเกือ้กลูกบักจิกรรมการ
พฒันาชนบทแบบยัง่ยนื เพราะในทางปฏบิตั ิเป็นการยากทีจ่ะแยกการปรบัตวัและการพฒันาอย่างยัง่ยนืออก
จากกนั (McGray, Hammill and Bradley, 2007) เนื่องจากว่า กจิกรรมทีช่่วยใหเ้กษตรกรและชุมชนทอ้งถิน่
ปรบัตวันัน้ สง่ผลใหบ้รรลุเป้าหมายอืน่ๆ ในเชงิการพฒันาไปพรอ้มๆ กนั เช่น การสรา้งแหล่งน ้าส ารองส าหรบั
การเกษตร เพือ่รบัมอืกบัการผนัผวนของแบบแผนการตกของฝน ไม่เพยีงแต่จะช่วยใหเ้กษตรกรรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศไดด้ขี ึน้ แต่ยงัชว่ยเกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติการเกษตร เนื่องจากมแีหล่ง
น ้าเพยีงพอ เป็นการชว่ยแกไ้ขปญัหาความยากจน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เป็นตน้  

ทีผ่า่นมา มกีารวจิยัเชงิพฒันาทีม่แีรงขบัเคลื่อนจากการเจรจาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศต่างๆ 
ไดแ้ก ่งานวจิยัใน 3  ประเดน็หลกัคอื  (1) การวดัปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรมการผลติ
ดา้นการเกษตร (Inventory)  และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Impact)  (2) แนวทางการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) และผลกระทบจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ (3) การ
ปรบัตวัของเกษตรกร (Adaptation)  เพือ่จะน าไปสูข่อ้เสนอแนะเชงินโยบายและการแกป้ญัหาไดช้ดัเจนมากขึน้  
อย่างไรกต็าม งานศกึษาวจิยัทีท่ าใหเ้หน็รปูแบบหรอืลกัษณะการปรบัตวัเพื่อรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศโดยตรงในประเทศไทย ถอืว่ายงัมจี านวนไมม่ากนกั 

โครงการศึกษาการปรบัตัวของเกษตรกรรายย่อยจากการปรบัเปลี่ยนสภาพภูมอิากาศในจังหวัด
เชยีงใหม ่โดยสถาบนัชมุชนเกษตรกรรมยัง่ยนืได้ท าการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิกบัพชืเศรษฐกจิหลกั 4 ชนิดใน
แต่ละพืน้ที ่ไดแ้ก่ มนัฝรัง่ในอ าเภอสนัทราย ล าไยในอ าเภอสารภ ีขา้วในอ าเภอแม่แตง และลิ้นจีใ่นอ าเภอไชย
ปราการ ตลอดจนศกึษาการปรบัตวัของเกษตรกรทีผ่ลติพชืทัง้ 4 ชนิด ทัง้ทีท่ าเกษตรเคมแีละเกษตรอนิทรยี ์ 

ทัง้นี้โดยสรุปผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ถงึแนวทางและวิธกีารในการปรบัตวัของเกษตรกรจาก 69 ราย 
(เกษตรกรเคม ี30 ราย เกษตรกรอนิทรยี ์39 ราย) พบว่า  37.30 % ปล่อยไปตามธรรมชาต ิ 22.04% ปลูกใหม่
อกีครัง้  15.25% เปลี่ยนชนิดพชื  เช่น เลือกพชืปลูกทีต่้องการน ้าน้อย  และเลื่ อนเดอืนปลูก  เช่น เปลี่ยน
ชว่งเวลาปลกูมนัฝรัง่จากเดอืนมกราคมมาเป็นเดอืนตุลาคม  8.47% ปรบัระบบการผลติ เชน่ ใชส้ารเคมถีี/่ บ่อย
มากขึน้  ยา้ยพื้นทีป่ลูก  ปรบัปรุงบ ารุงดนิด้วยการใส่ปุ๋ ย  ปลูกพชืหลากหลายขึน้ เป็นต้น  1.69% เปลี่ยน
อาชพี  และไมม่ใีครเปลีย่นพนัธุพ์ชื    

นอกจากนี้เมื่อมองแนวทางการปรับตัวกบัแนวคิดการพฒันาของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายพบว่า  
เกษตรกรเคมแีละเกษตรกรอนิทรยีม์แีนวคดิการพฒันาทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื เกษตรกรเคมสี่วนใหญ่มแีนวคดิ
และทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาแบบระยะสัน้ ไมย่ัง่ยนื มองประโยชน์เพยีงรุ่นตนเอง  ขณะทีเ่กษตรกรอนิทรยี์
จะมแีนวคดิและทางเลอืกการพฒันาระยะยาว มองทีรุ่่นลูก รุ่นหลาน ห่วงใย สงัคม ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม  โดยทีแ่นวทางในแต่ละพืน้ทีอ่าจแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะพืน้ทีใ่กลป้่า และ
หา่งปา่  

งานวิจยัของวิเชยีร เกดิสุข และคณะ (2549) ศกึษาความเปราะบางและการปรบัตวัของเกษตรกร
ชาวนาทุ่งกุลารอ้งไหต้่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  พบว่า  ในสภาพภูมอิากาศปกต ิชาวบา้นมคีวาม
เปราะบางอยู่แล้ว 30% ในสภาพภูมอิากาศแปรปรวน มคีวามเปราะบางเพิม่ขึน้ 42%  เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกจิขึน้อยู่กบัการขายขา้วเพยีงอย่างเดยีว  ในภาคอสีานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมแีนวโน้มใน
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ลกัษณะการเกดิของฝนเรว็ขึน้ ปรมิาณมากขึน้ แต่จ านวนวนัฝนตกน้อยลง และการคาดคะเนในลุ่มน ้าโขงพบว่า
ปรมิาณน ้าฝนเพิม่ขึน้  ทัง้นี้จากการสงัเกตการณ์การรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในพืน้ทีใ่นชว่งที่
ผา่นมา พบว่ามแีนวทางหลกัๆ คอื การปรบัเปลีย่นพนัธุพ์ชืใหเ้หมาะสม  เชน่ เปลีย่นพนัธุข์า้ว การเปลีย่นชนิด
พชืทีป่ลกู  ปรบัเปลีย่นระบบการปลูกพชืใหม้ลีกัษณะผสมผสานหรอืท าเกษตรอนิทรยี ์ ลดการใชส้ารเคม ีการ
ปลกูปา่/ ปลกูตน้ไมเ้พิม่ขึน้  เป็นตน้   

ปจัจุบนัอาจกล่าวไดว้่า แมเ้กษตรกรจะสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยตรงถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีม่ตี่อปรมิาณและคณุภาพผลผลติ แต่ทศิทางในการปรบัตวัโดยทัว่ไปยงัขาดความชดัเจน เกษตรกร
จ านวนไม่น้อยทัง้ในระบบเกษตรเคมแีละเกษตรอนิทรยี์ ยงัไม่มแีนวทางในการปรบัตวั ส่วนมากคอยแกไ้ข
ปญัหาไปตามสถานการณ์ บางคนใชส้ารเคมทีางการเกษตรเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นไปปลูกพชืชนิดทีใ่ช้น ้าน้อยลง 
เป็นตน้  

นอกจากนี้ ดงักล่าวแลว้ว่า ในการด าเนินโครงการพฒันาแบบยัง่ยนื กจิกรรมของโครงการถอืไดว้่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้ชุมชนสามารถรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระยะหลงั 
ชุมชนต่างๆ ได้ใชยุ้ทธศาสตร์ในการปรบัตวัด้วยการปรบัเปลี่ยนวถิกีารด าเนินชวีิตตามแนวทางปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในหลายมติ ิเช่น  การดูแลรกัษาฐานทรพัยากรทีเ่ป็นตน้ทุนชวีติในเรื่องดนิ น ้า ป่า  การใช้
พลงังานทางเลอืก  การท าเกษตรอนิทรยี ์ การศกึษาหรอืการพฒันาคน เป็นตน้   

ตวัอย่างเช่น ชาวบ้านทีแ่ม่แจ่ม  จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึ่งในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา อ าเภอแม่แจ่ม ได้
ประสบกบัปญัหาน ้าทว่มและดนิถล่ม  ครา่ชวีติและทรพัยส์นิของผูค้นครัง้ใหญ่ๆ ถงึ 2 ครัง้  แมป้ญัหาและความ
เสยีหายจะไมห่นักเท่าพืน้ทีอ่ ื่นๆ เช่น กรณีน ้ากอ้ น ้าชุน ทีจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2544  และหลายอ าเภอใน
จงัหวดัอตุรดติถเ์มือ่ปี 2549 ทีผ่า่นมา   แต่อ าเภอแมแ่จ่ม ถอืว่ามหีลายพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ทีส่แีดง  ทีก่รมทรพัยากร
ธรณีจบัตาดูเป็นพเิศษเกีย่วกบัปญัหาน ้าท่วมและดนิถล่ม  ซึ่งความกงัวลของชาวบ้านมเีหตุผลสนับสนุนจาก
การวจิยัผลกระทบปญัหาโลกรอ้นต่อแหล่งน ้าในประเทศไทยและประเทศลุ่มน ้าโขงตอนล่าง (ลาว เขมร และ
เวยีดนาม) โดยสถาบนั SEA START RC จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  โดยขอ้สรุปการศกึษาครัง้ล่าสุดพบว่า 
การเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ จะมผีลต่อการมฝีนตกทีห่นักขึน้แต่ละครัง้ในฤดูฝน ส่วนฤดูรอ้นจะรอ้นขึน้และ
ยาวขึน้ ในขณะทีฤ่ดูหนาวจะสัน้ลง  การทีม่ปีรมิาณน ้าฝนเพิม่ขึน้ในแต่ละครัง้ จะท าใหด้นิไม่สามารถอุม้น ้าได้
หมด ดนิทีห่นักไปดว้ยน ้าจะทลายลงมา พืน้ทีท่ีเ่ป็นภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทยจะเจอกบัปญัหาน ้าท่วม
เฉียบพลนั และดนิถล่มมากขึน้ ในอนาคตอนัใกลน้ี้อย่างแน่นอน   ประสบการณ์การสญูเสยีโดยตรง ท าใหช้าว
แม่แจ่มประกาศตวัจะปกป้องรกัษาป่าตน้น ้าของล าน ้าแม่แจ่มซึ่งเปรยีบเสมอืนสายเลอืดทีห่ล่อเลี้ยงชวีติของ
พวกตนเอาไว ้ โดยการรวบรวมผนืปา่ในพืน้ทีต่ าบลต่างๆ ไดม้ากถงึ 70,000 ไร่ เพื่อถวายพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสฉลองหกทศวรรษแหง่การครองราชย ์และ 80 ปี แห่งการเฉลมิพระชนมพรรษา มกีาร
ประกอบพธิสีบืชะตาแม่น ้าแจ่ม  ช่วยกนัวาดแผนทีข่อบเขตป่าอนุรกัษ์กนัออกจากป่าใชส้อยโดยวธิงีา่ยๆ เพื่อ
เป็นหลกัฐานบนัทกึว่า ชาวบา้นจะรกัษาปา่ไมใ่หม้ใีครกา้วล่วงไปท าลาย ผูล้ะเมดิตอ้งถกูลงโทษจากกฎเกณฑท์ี่
ชาวบา้นรว่มกนัตัง้ขึน้ และจากกฎหมายบา้นเมอืง  นอกจากนี้   ชาวบา้นบางกลุ่มยงัปรบัเปลีย่นมาใชพ้ลงังาน
ทางเลอืก ดว้ยการท าโรงสพีลงัน ้าของหมู่บา้น เปลีย่นจากการใชน้ ้ามนัดเีซลมาใชพ้ลงัน ้าจากเขือ่นขนาดเล็ก 
ซึง่ไดร้บัสนับสนุนเงนิทุนจาก UNDP ในการก่อสรา้งและซื้ออุปกรณ์  ซึง่ช่วยลดการเผาไหมน้ ้ามนัดเีซลไดถ้งึ
วนัละ 10 ลติร  นอกเหนือจากทดแทนการใชน้ ้ามนัดเีซลดว้ยพลงัน ้าแลว้ แกลบทีไ่ดจ้ากการสขีา้ว ยงัน ามาท า
อฐิบลอ็กส าหรบังานกอ่สรา้ง ชว่ยใหม้รีายไดเ้สรมิและทดแทนการตดัไมเ้พือ่การกอ่สรา้งอกีดว้ย  
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กรณีของเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  (สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร์, 2553) ซึ่งด าเนินงานส่งเสรมิ สนับสนุนการท างานของเครอืขา่ยเศรษฐกจิพอเพยีงทัว่ประเทศ 
ส่งผลใหเ้กดิต้นแบบการปฏบิตักิารกูว้กิฤต ดว้ยการ (1) ฟ้ืนฟูดนิ  อาท ิการอนุรกัษ์ดนิและน ้าด้วยการปลูก
หญา้แฝก ใชเ้ทคนิคการฟ้ืนฟูดนิโดยแกลง้ดนิ  การคลุมดนิดว้ยเศษวสัดุทางการเกษตร การท าเกษตรอนิทรยี ์  
เป็นตน้  (2) การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูลุ่มน ้า ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า  (3) การจดัการป่าไม ้ดว้ยหลกั “ป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง”  การท าธนาคารต้นไม้  และ (4) การพฒันาคน ผ่านการอบรมจากเครอืข่ายกสกิรรม
ธรรมชาตกิว่า 50 ศนูยท์ีก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศ สูว่ถิเีศรษฐกจิพอเพยีง  โดยใชอ้งคค์วามรูท้ีม่กี าหนดเป็นบนัได 
9 ข ัน้สู่วถิเีศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยัง่ยนื คอื  ข ัน้ที ่1 พอกนิ  ขัน้ที ่2 พอใช ้ ข ัน้ที ่3 พออยู่ ข ัน้ที ่4 พอร่มเยน็  
ขัน้ที ่5 บุญ ขัน้ที ่6 ทาน ขัน้ที ่7 เกบ็รกัษา-แปรรปู  ขัน้ที ่8 คา้ขาย  และขัน้ที ่9 กองก าลงัเกษตรโยธนิ  อนั
หมายถงึการสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงทัง้ประเทศเพื่อขยายผลความส าเรจ็ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  ทัง้นี้
มองว่าการปฏบิตักิารดงักล่าว จะเป็นทางรอดจากวกิฤตการณ์ ทัง้จากภยัพบิตัทิีเ่กดิจากภยัธรรมชาต ิและเป็น
การชะลอการเกิดภยัพบิัติ ด้วยการปฏิบตัิตามแนวทางตามกระแสพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  ซึง่เรยีกรวมว่า “ศาสตรพ์ระราชา”  

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาในภาพรวม ท าใหเ้ห็นแนวทางการปรบัตวัของทัง้ปจัเจกและชุมชน ทีม่กีารปฏบิตัิ
และน าเสนอแนวทางในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  ดงันี้  

(1) รวบรวมพนัธุกรรมพชืพืน้บา้นในแปลงเกษตรกร  
(2) การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื เชน่ ใหท้นแลง้  อาท ิ มนัฝรัง่  ขา้ว  ถัว่เหลอืง  ตลอดจนปรบัเปลีย่นระบบ/

วธิกีารปลกูทีเ่หมาะสม  
(3) กลุ่ม ชมุชนทีต่ดิปา่ ใหค้วามส าคญัของการฟ้ืนฟูปา่  
(4) การศกึษาขอ้มลู ท าวจิยั และสือ่สารใหเ้กษตรกรรบัทราบ เชน่ มเีครือ่งมอืตรวจอณุหภมูใินดนิ  
(5) การปรบัเปลีย่นจากระบบเกษตรเชงิเดีย่ว มาการท าระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน รวมถงึ การเปลีย่น

พนัธุพ์ชื  ลดการใชส้ารเคม ีการปลกูพชืหลากหลายชนิดขึน้   ตลอดจนการท าระบบตลาดชมุชนเกษตรอนิทรยี ์
(6) การปฏริปูทีด่นิ  
(7) พฒันา จดัการระบบ/ แหล่งน ้าในพืน้ทีข่าดแคลน 
(8) ปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติสูค่วามพอเพยีง เชน่ การใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลอืก เช่น 

กงัหนัลม  ท าการเกษตรอนิทรยีท์ีห่ลากหลาย  เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม ศกัยภาพในการปรบัตวั โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยนัน้ ยงัขึ้นอยู่กบัปจัจยัส าคญั
ประการหนึ่ง คอื แรงสนับสนุนหรอืแรงตา้นในเชงินโยบาย  ซึง่มกีารหยบิยกอุปสรรคเชงิโครงสรา้งส าคญัทีม่ ี
ผลกระทบต่อความสามารถในการปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อย ไดแ้ก่ ทศิทางการพฒันาประเทศในปจัจุบนั   
ทีย่งัมุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและการใชพ้ลงังานเขม้ขน้ เช่น โครงการสรา้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ โรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์แผนพฒันาอุตสาหกรรมภาคใต้ การสรา้งท่าเทยีบเรอืน ้าลกึ เป็นตน้  มี
ผลใหเ้กดิการแยง่ชงิหรอืสง่ผลกระทบต่อพืน้ทีแ่ละทรพัยากรจากภาคเกษตรและประมง บัน่ทอนความเขม้แขง็
ของครวัเรอืนและชมุชน ซึง่เป็นตน้ทนุส าคญัในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ นโยบายรฐัและ
กลไกต่างๆ ทีไ่ม่ส่งเสรมิและไม่เอื้อต่อความตอ้งการของเกษตรกรรายย่อย เช่น โครงการโขงชมีลูทีผ่นัน ้าให้
เกษตรกรในยามทีไ่ม่ตอ้งการน ้า ส่งผลใหไ้ร่นาของเกษตรกรจมอยู่ใตน้ ้า ระบบการศกึษาทีไ่ม่สอดคล้องกบั
ระบบเกษตร ไม่ส่งเสรมิใหเ้กดิการสบืทอดอาชพีเกษตรกรรม เจา้หน้าทีเ่กษตรในทอ้งถิน่ไม่สนับสนุนการท า
เมลด็พนัธุข์า้วพืน้บา้นโดยใหเ้หตุผลว่าไมส่ามารถน าไปขายได้ ระบบเศรษฐกจิทนุนิยมกบัการรกุพืน้ทีท่ าบ่อกุง้
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ในพืน้ทีป่่าชายเลน เป็นตน้  การแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโดยพุ่งเป้ามาทีเ่กษตรกรราย
ย่อยอย่างไม่เป็นธรรม เช่น กรณีการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเกษตรกรจากการท าใหอุ้ณหภูมโิลกสงูขึน้ การ
ปกครองแบบรวมศนูย์ โดยใชอ้ านาจในการสัง่การและการตดัสนิใจแบบรวมศนูยบ์ัน่ทอนศกัยภาพของชุมชน
และทอ้งถิน่ในการสง่เสรมิสนบัสนุนการตัง้รบัปรบัสูต่้อปญัหาเฉพาะในระดบัพืน้ที ่เป็นตน้ 

การเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อยต่อปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ จากการประชมุกลุ่มยอ่ยประเดน็ การตัง้รบัปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อยต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศในงานประชุม จบัมอืร่วมใจ รบัภยัโลกรอ้น  จดัขึน้โดย สภากาชาดไทย ร่วมกบัองคก์รภาค ี7  แห่ง 
ได้แก่ ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
สมชัชาองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิมลูนิธเิพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิและศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะห ์วจิยั และฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที1่4 ธนัวาคม 2553 ณ ศนูยป์ระชุมองคก์ารสหประชาชาต ิ
ประกอบดว้ยประเดน็หลกัๆ 8 ประเดน็ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศไม่
สามารถพจิารณาแยกออกจากการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของชมุชนไดเ้ลย ประเดน็ทัง้ 8 ประกอบดว้ย 
 (1) ลดหรอืขจดันโยบายและกลไกเชงิโครงสรา้งทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อย 
ไดแ้ก่ โครงการทีแ่ย่งชงิหรอืส่งผลกระทบต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรม รวมถงึพืน้ทีป่ระมง เช่น โครงการพฒันานิคม
อุตสาหกรรม แผนพฒันาอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหนิ โรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์ โครงการเกษตรเชงิเดีย่วขนาด
ใหญ ่รวมถงึโครงการอืน่ๆ ทีไ่มส่อดรบักบัความตอ้งการของชมุชน  
 (2) มาตรการหรอืแนวทางแกป้ญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใดๆ ควรก าหนดใหส้อดคล้อง
และสนับสนุนการปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อย รวมถงึแกไ้ขปญัหาความยากจน การขจดัความเหลื่อมล ้าใน
สงัคม และการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ  
 (3) เนื่องจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมลีกัษณะเฉพาะในแต่ละทอ้งถิน่  ดงันัน้
จงึตอ้งสง่เสรมิศกัยภาพของเกษตรกร ชมุชนและทอ้งถิน่ในการเรยีนรู้ วเิคราะหแ์ละวางแผนปรบัตวั โดยจดัให้
มกีารวเิคราะห์ความเปราะบางของแต่ละพื้นทีอ่ย่างบูรณาการโดยพจิารณาปจัจยัเสีย่งอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น 
ปจัจยัเชงินโยบายดา้นเศรษฐกจิ  
 (4) กระจายอ านาจ งบประมาณและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการแกไ้ขปญัหาและตัง้รบัปรบัตวัใหก้บั
ทอ้งถิน่และชุมชน โดยอยู่บนพื้นฐานการคน้หาและต่อยอดศกัยภาพของครวัเรอืนชุมชนในการรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
 (5) สรา้งหลกัประกนัดา้นอาหารเบือ้งตน้ทัง้ในระดบัรปูธรรมพืน้ทีแ่ละเชงินโยบาย โดยสรา้งฐานอาหาร
ทีห่ลากหลายให้กบัครอบครวัและชุมชน ทัง้จากฐานการผลติในระบบไร่นา การซื้อขายในระบบตลาด 
แลกเปลีย่นชว่ยเหลอืในระบบวฒันธรรมชมุชน และการหาอาหารจากปา่ 
 (6) จดัใหม้ศีนูยพ์ยากรณ์อากาศทางการเกษตรในระดบัชมุชนซึง่เกษตรกรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย 
รวมทัง้ใหม้รีะบบการประกนัความเสีย่งและความเสยีหายของผลผลติอนัเกดิจากภยัพบิตัหิรอืความผนัผวนของ
สภาพภมูอิากาศทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถของเกษตรกรในการสมทบและมสี่วนร่วมในการด าเนินการไดใ้น
ระยะยาว  
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 (7) ส่งเสรมิระบบเกษตรอนิทรยี์ใหเ้ป็นฐานทีม่ ัน่ในการปรบัตวัของเกษตรกรรายย่อย  เพราะมกีาร
กระจายความเสีย่งของผลผลติ และมแีนวโน้มไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศน้อยกว่า 
รวมทัง้สง่เสรมิการตลาดชมุชนทีเ่ป็นธรรมในระบบเกษตรยัง่ยนื โดย  

„ จดัใหม้กีองทนุวจิยัและพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืและตลาดทีเ่ป็นธรรม  
„ สนบัสนุนเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่จดัตัง้กองทนุทีด่นิในระดบัหมูบ่า้นและโฉนดชมุชน  
„ พฒันาสง่เสรมิการอนุรกัษ์และพฒันาพนัธุ์พชืพืน้บา้นบนฐานองคค์วามรูแ้ละการมสี่วนร่วม

จากขบวนการเกษตรกรรายยอ่ย 
„ รับรองสิทธิของเกษตรกรและชุมชนในการรักษาฐานทรัพยากรอาหารทัง้ ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละทรพัยากรพนัธุกรรม  
„ สนบัสนุนการจดัการปา่โดยองคก์รชมุชนทอ้งถิน่  

 (8) สนบัสนุนการวจิยัและการพฒันาของเกษตรกรเพือ่การปรบัตวักบัภาวะโลกรอ้น  
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
 
 โครงการวิจัยนี้เสนอการศกึษากลไกการขบัเคลื่อนการปรบัตวัของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ (ทัง้ภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ-climate variability- และภาวะวกิฤต-extreme-) มี
ระดบัการวเิคราะหศ์กัยภาพในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศขององคก์รทางสงัคมในระดบั
ชมุชน จนถงึเครอืขา่ยทางสงัคม โดยมสีมมตฐิานการวจิยัว่ากลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการปรบัตวัของชุมชน
ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ประกอบดว้ยความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน และเครอืขา่ยทางสงัคม 
โดยมภีูมปิญัญาทอ้งถิ่นเป็นทางเลอืกในการปรบัตวั งานศกึษานี้จงึเน้นชุมชนที่มคีวามเขม้แขง็ของกลไก
ดงักล่าว ในขณะเดยีวกบัทีเ่ป็นชุมชนทีม่คีวามเปราะบางในเชงินิเวศสงู โครงการวจิยัจงึเลอืกศกึษาเครอืขา่ย
ประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยองและ ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั ซึ่งทัง้ 2 เครอืข่ายต่างก็ได้รบั
อทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้หากแต่การเปิดรบัผลกระทบระดบัพื้นที ่และความไวต่อผลกระทบของ
ระบบเศรษฐกจิสงัคมของวิถีประมงพื้นบ้านแตกต่างกนั ทัง้นี้เพื่อถอดบทเรยีนการท างานของกลไกในการ
ขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การออกแบบงานวจิยัเน้นการศกึษาเปรยีบเทยีบ 
เครอืขา่ยชมุชนเขม้แขง็จาก 2 ลุ่มน ้าทีพ่ ึง่พาความหลากหลายของทรพัยากรประมงภายใตค้วามแปรปรวนของ
สภาพภมูอิากาศ บทนี้น าเสนอวธิกีารศกึษา 3 สว่นคอื (1) การศกึษาสภาวะความเปราะบางของชมุชนประมงที่
เป็นชมุชนเขม้แขง็ในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย (2) การวเิคราะหก์ลยทุธใ์นการสรา้งขดีความสามารถของชมุชน
ประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ และ (3) การน าเสนอแนวทางการขบัเคลื่อน
การปรบัตวัผา่นกลไกขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ยทางสงัคม 
 เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย กลุ่มประมงพืน้บา้น  5 ต าบล คอื 
ต าบลปากน ้าประแส ต าบลทุง่ควายกนิ ต าบลทางเกวยีน ต าบลคลองปูน และต าบลเนินฆอ้ ดงัขอ้มลูทีแ่สดงใน
ภาพที ่3-1 โดยเลอืกศกึษาเฉพาะกลุ่มชาวประมงพืน้บา้นทีอ่าศยัอยู่ในต าบลปากน ้าประแส ต าบลเนินฆอ้ และ
ต าบลทางเกวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่มอีาณาเขตพื้นที่ติดต่อกบัชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย และมปีระชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการศึกษาในแง่ของท าเลที่ตัง้ 
ลกัษณะการพึง่พงิทรพัยากร การมภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจนการมเีครอืขา่ยทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้แขง็   

เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ประกอบดว้ยกลุ่มประมงพืน้บา้น บา้นทุ่งตะเซะ 
ต าบลทุง่กระบอื อ าเภอยา่นตาขาว และกลุ่มประมงพืน้บา้น บา้นแหลม ต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั ซึง่มขีอบเขต
พืน้ทีด่งัภาพที ่3-2 โดยมแีมน่ ้าปะเหลยีนกัน้กลางระหว่าง 2 หมู่บา้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมง
พืน้บา้น มกีารพึง่พงิทรพัยากรจากฝ ัง่ทะเลอนัดามนั และมภีูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อใชใ้นการด ารงชวีติ ตลอดจน
เป็นสมาชกิเครอืขา่ยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตลิุ่มน ้าปะเหลยีน ซึง่มบีทบาทร่วมกนัคอื เพื่อดูแล รกัษา เฝ้า
ระวงั ทัง้นี้ทางกลุ่มยงัไดม้กีารท างานร่วมกบัโรงเรยีนบา้นแหลมในการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ ครอบคลุมเรื่อง
หอยนางรม น ้า และปา่ชายเลน และถ่ายทอดความรูสู้เ่ยาวชน  
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ภาพท่ี 3-1 พื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้าประแส  จงัหวดัระยอง 

 

 
ภาพท่ี 3-2 พื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้าปะเหลียน  จงัหวดัตรงั 

 

   ต าบลปากน ้าประแส 

   ต าบลทางเกวียน 

   ต าบลเนินฆ้อ 
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3.1 การศึกษาส่วนท่ี 1 การศึกษาความเปราะบางของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 
 การศกึษาส่วนนี้มุ่งเน้นศกึษาภาวะเปราะบางทางสงัคมในการรบัมอืต่อภาวะแปรปรวนของสภาพ
อากาศ (Climate variability) ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนั และต่อขอ้สมมตฐิานของสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ตามแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ใชข้อ้มลูแนวโน้มระดบัประเทศทีศ่กึษาโดย ศุภกร ชนิวรรโณ (2550) อ านาจ ชดิไธสง (2553) และส านักงาน
กองทนุสนบัสนุนการวจิยั (2554) 
 การสรา้งและประเมนิตวัชีว้ดัความเปราะบางระดบัครวัเรอืน ชมุชนและเครอืขา่ยในการรบัมอืกบัความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ ม ี4 ข ัน้ตอนคอื  
 (1) ทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องตวัชี้วดัความเปราะบางของชุมชนประมง และรวบรวม
ตวัชี้วดัใน 3 องค์ประกอบของความเปราะบาง รวมทัง้ขอ้มูลทุตยิภูมทิางดา้นการประมง อุตุนิยมวทิยา และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ที ่ 
 (2) อภปิรายกลุ่มตามประเภทหลกัของประมงพืน้บ้าน เพื่อเขา้ใจสภาวะความเสีย่งทีแ่ตกต่าง
กนัของแต่ละประเภทของประมงพื้นบ้าน น าไปสู่ความเขา้ใจในองค์ประกอบทัง้ 3 ของความเปราะบาง (การ
เปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และศกัยภาพในการรบัมอื) และตวัชีว้ดัในแต่ละองคป์ระกอบ  
 (3) สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและปราชญ์ชุมชน เพื่อใหค้่าน ้าหนักตวัชีว้ดัความเปราะบางระดบั
ครวัเรอืน ชมุชนและเครอืขา่ย วเิคราะหต์ามเทคนิคการวเิคราะหแ์บบหลายเกณฑ ์(Multi-criteria Analysis) 
 (4) ประเมนิความเปราะบางของชมุชนและครวัเรอืนตามตวัชีว้ดั 
 

3.1.1 ผู้เข้าร่วมวิจยั 4 กลุ่ม ในการศึกษาส่วนท่ี 1 
(1) ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในวธิกีารอภปิรายกลุ่มตามประเภทหลกัของประมงพื้นบ้าน เพื่อเขา้ใจ

สภาวะความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละประเภทของประมงพืน้บา้น น าไปสู่ความเขา้ใจในองคป์ระกอบทัง้ 3 
ของความเปราะบาง (การเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และศกัยภาพในการรบัมอื) และตวัชี้วดัในแต่
ละองคป์ระกอบ  

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มประมงพืน้บา้นระดบัต าบล ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) ตามลกัษณะการท าประมงพืน้บา้นของครวัเรอืนว่ามปีระเภทสตัว์น ้าทีเ่ป็นสตัว์
น ้าหลกัอะไร ซึ่งจากการปรกึษาหารอืกบัชาวประมงในพืน้ทีไ่ด้แบ่งประเภทสตัว์น ้าหลกัเป็น กุง้ หอย ปู และ 
ปลา โดยท าการคดัเลอืกตวัแทนครวัเรอืนจากเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส 3 ต าบล เครอืขา่ยประมง
พืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน 2ต าบล ซึง่ท าประมงตามประเภทสตัว์น ้าหลกั 4 ประเภท คอื กุง้ หอย ปู และปลา ไม่
ต ่ากว่า 10 ปี เพือ่เป็นตวัแทนต าบลประเภทละ 2 ครวัเรอืน โดยเป็นครวัเรอืนทีท่ าประมงในเขตป่าชายเลนและ
ล าคลอง 1 ครวัเรอืน เขตชายฝ ัง่และทะเล 1 ครวัเรอืน รวมผูร้่วมอภปิรายกลุ่มของพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 24 คน 
จงัหวดัตรงั 16 คน ดงัขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่3-1 รวมทัง้สิน้ 40 คน 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มตามประเภทหลกัของประมงพื้นบา้น 

ประเภท
ประมง 

เครือข่ายประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส (ครวัเรือน) 
เครือข่ายประมงพื้นบา้น 

ลุ่มน ้าปะเหลียน (ครวัเรือน) 

เนินฆ้อ 
ปากน ้า 
ประแส 

ทางเกวียน ทุ่งตะเซะ บา้นแหลม 

กุง้ 2 2 2 2 2 
หอย 2 2 2 2 2 
ป ู 2 2 2 2 2 
ปลา 2 2 2 2 2 
รวม 8 8 8 8 8 
รวมทัง้ส้ิน 24 16 

 
(2) ผูเ้ขา้รว่มวจิยัในวธิกีารสมัภาษณ์ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญและปราชญ์ชุมชน เพื่อใหค้่าน ้าหนัก

ตัวชี้ว ัดความเปราะบางระดับชุมชน วิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-criteria 
Analysis) 

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มและเครอืข่ายประมงพื้นบ้านผูว้จิยัใชว้ิธเีลอืก
แบบเจาะจง (Purposive selection) ตามเกณฑ์ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัของกลุ่มและ
เครอืขา่ยประมงพืน้บา้น ประกอบดว้ย ผูน้ าเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นระดบัลุ่มน ้า 1 คน ผูน้ ากลุ่มประมงพืน้บา้น
กลุ่มละ 1 คน รวมปราชญ์ชุมชนของพื้นทีจ่งัหวดัระยอง 5 คน พื้นทีจ่งัหวดัตรงั 3 คน และเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นงานวจิยัชมุชน (ประมงชายฝ ัง่) 1 คนและดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม (สภาพภมูอิากาศ) 1 คน รวมทัง้สิน้ 
10 คน  

(3) ผู้เขา้ร่วมวิจยัในการเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพเพื่อประเมนิความเสี่ยงและสภาวะความ
เปราะบางของชุมชนและเครอืขา่ย ซึง่เป็นผูน้ าชุมชน และเครอืขา่ย การประเมนิความเสีย่งและสภาวะความ
เปราะบางเป็นไปตามตวัชี้วดัที่พฒันาขึ้นซึ่งประกอบด้วยการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และ
ศกัยภาพในการรบัมอืต่อความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(4) ผู้เขา้ร่วมวิจยัในการเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณเพื่อประเมนิความเสี่ยงและสภาวะความ
เปราะบางของครวัเรอืนใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ครวัเรอืน ในประเดน็กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม การเขา้ถงึและ
พึ่งพาทรพัยากรธรรมชาติในกิจกรรมการผลิตและการบริโภคสถานภาพทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาความ
หลากหลายทางชวีภาพ การกระจายและความหลากหลายของรายได้ องค์ความรู้เกี่ยวกบัระบบนิเวศ และ
ภมูอิากาศ สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพลม ฝน และทะเล ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคมและ
ประชากร การสงัเกตและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเจตคติต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทัง้นี้รูปแบบการปรบัตวัทีศ่กึษามขีอบเขตอยู่ที่การปรบัตวัใน
ระบบเศรษฐกจิทีพ่ึ่งพาฐานทรพัยากรธรรมชาต ิในที่นี้คอืการท าประมงพื้นบ้าน ซึ่งการท าประมงพื้นบ้านมี
ความหลากหลายในเชงิระบบนิเวศยอ่ย องคค์วามรูแ้ละเครือ่งมอืในการท าประมง และมกีารจดัการแบบยดืหยุน่
ปรบัตวั (Adaptive management) ในการท าประมงตามฤดูกาลและการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ เศรษฐกจิ
และสงัคม รวมถงึการปรบัเปลีย่นชนิดของระบบนิเวศยอ่ยและทรพัยากรประมงทีพ่ึง่พา ดว้ยเหตุนี้การท าความ
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เขา้ใจภาวะเปราะบางของประเภท/รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัของการท าประมงพืน้บา้นรายครวัเรอืนเพื่อเขา้ใจภาพ
ความเปราะบางทีห่ลากหลายในระดบัชุมชนประมงพืน้บ้านจงึเป็นเรื่องส าคญั โดยท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างใน 
2 ลุ่มน ้า ดงันี้ 

กลุ่มประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะแส จงัหวดัระยอง ท าการเลอืกกลุ่มเป้าหมายของการศกึษา
เป็นการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงต าบลทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส ทีม่พีืน้ทีต่ดิชายฝ ัง่ทะเล และมี
ครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีประมงพื้นบ้าน ได้แก่ ต าบลปากน ้าประแส จ านวน 125 ครวัเรอืน ต าบลเนินฆอ้ 
จ านวน 118 ครวัเรอืน และต าบลทางเกวียน จ านวน 65 ครวัเรอืน รวมมคีรวัเรอืนชาวประมงพื้นบ้าน
โดยประมาณ 308 ครวัเรอืน โดยใชว้ธิกีารของ Yamane (1973) 

2Ne1

N
n


  

 
เมือ่ n     คอื   จ านวนตวัอยา่งทีต่อ้งการ 

   N    คอื   จ านวนประชากร 
e     คอื   คา่คลาดเคลื่อนของการประมาณคา่ 

ซึ่งผู้วิจยัได้ก าหนดค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าไว้ร้อยละ 5 หรอื 0.05 ในการ
ค านวณหาขนาดตวัอยา่งในแต่ละต าบล ดงัต่อไปนี้ 

การหาขนาดตวัอยา่งครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นรวมทัง้ 3 ต าบล  

    
   

              
  

            
 
พบว่า จ านวนขนาดตัวอย่างของครัวเรือนชาวประมงพื้นบ้านรวมทัง้ 3 ต าบล คือ 175 

ครวัเรอืน จากนัน้จงึน าคา่ทีไ่ดข้า้งตน้มาค านวณสดัสว่นขนาดตวัอยา่งของครวัเรอืนประมงพืน้บา้น จ าแนกตาม
ระดบัต าบล (ดรูายละเอยีดจ านวนครวัเรอืนตวัอยา่งในตารางที ่3-2) ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3-2 แสดงจ านวนครวัเรือนประมงพื้นบา้นตวัอย่างในพื้นท่ีลุ่มน ้าประแส 

พื้นท่ี 
จ านวนครวัเรือนประมง

ทัง้หมด 
จ านวนครวัเรือนประมง

ตวัอย่าง 
ต าบลปากน ้าประแส 125 71 
ต าบลเนินฆอ้ 118 67 
ต าบลทางเกวยีน 65 37 

รวม 308 175 
 

ทัง้หมด 175 ครวัเรอืน โดยมจี านวนขนาดตวัอย่างครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นต าบลปากน ้า
ประแส 71 ครวัเรอืน ต าบลเนินฆอ้ 67 ครวัเรอืน และต าบลทางเกวยีน 37 ครวัเรอืน  
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 ส่วนการเลือกกลุ่มเป้าหมายประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั เป็นการเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจงในต าบลทีเ่ป็นเครอืขา่ยลุ่มน ้าปะเหลยีน มพีื้นทีต่ดิชายฝ ัง่ทะเล และมคีรวัเรอืนทีป่ระกอบ
อาชพีประมงพืน้บา้น ไดแ้ก่ บา้นทุ่งตะเซะ อ าเภอย่านตาขาว และบา้นแหลม อ าเภอกนัตงั โดยใชว้ธิกีารเกบ็
ขอ้มลูทุกครวัเรอืนทีท่ าประมงเป็นหลกั ประกอบดว้ยชาวประมงพืน้บ้าน บา้นทุ่งตะเซะจ านวน 30 ครวัเรอืน 
และชาวประมงพืน้บา้น บา้นแหลมจ านวน 120 ครวัเรอืน 
 

3.1.2 การวิเคราะห์ค่าน ้าหนักตวัช้ีวดัความเปราะบางระดบัชุมชน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
แบบหลายเกณฑ ์(Multi-criteria Analysis) 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การให้คะแนนระดบัความส าคญัของแต่ละเกณฑก์ารประเมิน 
ในการก าหนดคา่คะแนนนัน้ ใชต้วัเลขตัง้แต่ 0-9 เป็นตวัก าหนดคา่ความส าคญั โดยเลขคู่ (2,4,6,8) ซึง่

อยู่ระหว่างกลาง เราจะใช้ในกรณีที่เรามีความเห็นว่าเกณฑ์นัน้ๆ มีค่ าความส าคัญกึ่งกลางระหว่างค่า
ความส าคญัทีไ่ดก้ าหนดไวซ้ึง่จะเป็นคา่ทีเ่ป็นเลขคี ่(1,3,5,7,9) (ดงัตารางที ่3 – 3) 
 
ตารางท่ี 3-3 ความหมายของค่าระดบัความส าคญั (Rank) 

ค่าระดบัความส าคญั (Rank) อธิบาย 

0 ไมส่ าคญั 
1 ส าคญัน้อยมาก 
3 ส าคญัน้อย 
5 ส าคญัปานกลาง 
7 ส าคญัมาก 
9 ส าคญัมากทีส่ดุ 

  
ในตารางการใหค้ะแนนนัน้ นอกจากใหค้่า Ranking ในช่วง 0-9 แลว้ ยงัมกีารใหค้่าคะแนน Rating 

ด้วย โดยให้ค่าเป็นตัวเลขในแต่ละเกณฑ์และค่าตัวเลขนี้ เมื่อรวมกันในทุกๆ เกณฑ์จะมีค่าเท่ากับ 100
ยกตวัอยา่ง (ดงัตารางที ่3-4) 
 
ตารางท่ี 3-4 ตวัอย่างการให้ค่าคะแนนความส าคญั (Rank) และ ค่าระดบั (Rate) 

เกณฑ ์(Criteria) 
ค่าความส าคญั 

Rank Rate 
1. ลกัษณะภมิูศาสตร ์ 7 65 
2. ความหลากหลายของแหล่งรายได้เล้ียงชีพ 6 35 

รวม  100 
หมายเหตุ : การใหค้า่ความส าคญัในชอ่ง Rank หรอื Rate สามารถใหค้า่ทีเ่ทา่กนัได้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การค านวณค่าน ้าหนักรวม (Combined Weight) ของแต่ละเกณฑห์ลกั 
หลงัจากท าการเกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามแลว้ขัน้ตอนต่อไปเป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดม้า

วเิคราะห์ ซึง่ในขัน้ตอนแรกท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัล าดบัค่าความส าคญัของหลกัเกณฑ์ โดยใชเ้ทคนิค 
Multi Criteria Analysis (MCA) เทคนิคนี้ผูน้ าชุมชนและผูเ้ชีย่วชาญ เป็นผูใ้หค้่าระดบั (Rate) และค่าคะแนน
ความส าคญั (Rank) ในแต่ละหลกัเกณฑ ์(ดงัตารางที ่3-5) 
 
ตารางท่ี 3-5 ตวัอย่างวิธีการค านวณ Combined Weight ของแต่ละเกณฑห์ลกั 

Criteria 
Expert 1 Expert 2 Average Relative weight 

Combine weight 
Ranking Rating Ranking Rating Ranking Rating Ranking Rating 

1 8 80 7 60 7.23 56.92 54.34 56.92 0.5563 
2 2 20 5 40 6.08 43.08 45.66 43.08 0.4437 

Total 
    

13.31 100.00 100.00 100.00 1.0000 

 
 คา่น ้าหนักทีไ่ดจ้ะเป็นปรมิาณตวัเลข  ซึง่งา่ยต่อการจดัล าดบัความส าคญั (Priority) ของเกณฑห์ลกัที่
ใชใ้นการประเมนิ จากตารางจะเหน็ว่าเกณฑท์ี ่1 มคีวามส าคญัมากกว่าเกณฑท์ี ่2 
 

ขัน้ตอนการให้คะแนนความส าคญัของตวัช้ีวดัจากแบบสอบถามแบบ Pair Wise 
Analysis 

ขัน้ตอนท่ี 1 การให้ค่าน ้ าหนักความส าคัญของตัวชี้ว ัดในแต่ละเกณฑ์ มีการก าหนด
ความหมายตวัเลขดงัต่อไปนี้ 

หมายเลข 1 หมายถงึ ตวัชีว้ดัทัง้ 2 มคีวามส าคญัเทา่กนั 
หมายเลข 3 หมายถงึ ตวัชีว้ดัตวัแรกมคีวามส าคญักว่าอกีตวัเลก็น้อย 
หมายเลข 5 หมายถงึ ตวัชีว้ดัตวัแรกมคีวามส าคญักว่าอกีตวัในระดบัปานกลาง 
หมายเลข 7 หมายถงึ ตวัชีว้ดัตวัแรกมคีวามส าคญักว่าอกีตวัในระดบัมาก 
หมายเลข 9 หมายถงึ ตวัชีว้ดัตวัแรกมคีวามส าคญักว่าอกีตวัในระดบัมากทีส่ดุ 
ส่วนหมายเลข 2, 4, 6, 8 คอืค่ากึ่งกลาง (กรณีทีไ่ม่สามารถตดัสนิใจได้ว่าควรให้ค่า

ความส าคญัเทา่ใดระหว่างตวัเลข 1, 3, 5, 7, 9) 
โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งท าการเปรยีบเทยีบและใหค้่าน ้าหนัก โดยถา้วงตวัเลขฝ ัง่ไหน

แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัตวัชีว้ดัดา้นนัน้มากกว่าตวัชีว้ดัอกีดา้นหนึ่ง ยกตวัอยา่งเชน่ 
 
มิติ 1 การเปิดรบัผลกระทบ 
เกณฑห์ลกั 1 ลกัษณะภมิูศาสตร ์
1.1 ลกัษณะระบบนิเวศทีช่มุชนพึง่พาทีเ่สีย่งต่อ
สภาพอากาศแปรปรวน 

 1.2 ความหลากหลายของการเข้าถึงและพึ่งพา
ทรพัยากร 

                     9     8    7    6    5    4     3     2      1       2     3     4     5     6     7     8     9 
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แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัลกัษณะระบบนิเวศทีช่มุชนพึง่พาเสีย่งต่อสภาพอากาศแปรปรวน 
เทา่กบั ความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากร 
1.1 ลกัษณะระบบนิเวศทีช่มุชนพึง่พาทีเ่สีย่งต่อ
สภาพอากาศแปรปรวน 

 1.2 ความหลากหลายของการเข้าถึงและพึ่งพา
ทรพัยากร 

          9     8    7    6    5    4     3     2      1     2     3     4     5     6      7       8     9 
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากรมากกว่า 
ลกัษณะระบบนิเวศทีช่มุชนพึง่พาทีเ่สีย่งต่อสภาพอากาศแปรปรวน ในระดบัมาก 
1.1 ลกัษณะระบบนิเวศทีช่มุชนพึง่พาทีเ่สีย่งต่อ
สภาพอากาศแปรปรวน 

 1.2 ความหลากหลายของการเข้าถึงและพึ่งพา
ทรพัยากร 

  9     8    7    6      5      4    3    2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัลักษณะระบบนิเวศที่ชุมชนพึ่งพาที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศ
แปรปรวน มากกว่า ความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากร ในระดบัปานกลาง 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 น าคา่น ้าหนกัความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดั มาใส่ในตารางเพื่อน ามาค านวณหาค่า
น ้าหนักทัง้นี้เนื่องจากเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิใจแต่ละตวัชีว้ดันัน้มคีวามส าคญัต่อเป้าหมายในการตดัสนิใจไม่
เทา่กนัดงันัน้จงึจ าเป็นทีเ่ราจะตอ้งหาน ้าหนกั “ความส าคญั” ของแต่ละตวัชีว้ดัโดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
 

1. การสร้างตารางเมตริกซเ์ปรียบเทียบเกณฑท่ี์ใช้ในการตดัสินใจเป็นคู่ 
โดยที ่aij คอืสมาชกิในแถวที ่ i หลกัที ่ j ของเมตรกิซห์มายถงึผลการเปรยีบเทยีบความส าคญั

ระหว่างตวัชีว้ดั Aiและ Aj หรอืเปรยีบเทยีบตวัชีว้ดัตวัแรกกบัตวัชีว้ดัตวัทีส่อง (ดงัตารางที ่3-6) 
 
ตารางท่ี 3-6 ตวัอย่างตารางเมตริกซท่ี์ใช้แสดงการเปรียบเทียบเป็นคู่ 

เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
ตวัช้ีวดั 

A1 A2 A3 

ตวั
ชี้ว

ดั A1 a11 a12 a13 

A2 a21 a22 a23 
A3 a31 a32 a33 

 
การกรอกค่าน ้าหนักความส าคญัยดึหลกัการให้ค่าเต็ม (1-9) แก่ตวัชี้วดัที่มคีวามส าคญั

มากกว่าตวัชี้วดัอีกตวัหนึ่ง ดังนัน้จึงส่งผลให้ค่าความส าคญัของตวัชี้ว ัดนัน้ๆ เป็นส่วนกลบัของกนัและกนั  
(ดงัตารางที ่3-7) ตวัอยา่งแสดงกรณีตวัชีว้ดั 3 ตวั  

ตวัชีว้ดัที ่1 และ 2 มคีา่ความส าคญัเทา่กนั (คา่คะแนนเทา่กบั 1)  
ตวัชีว้ดัที ่3 ไดค้า่คะแนน 8 เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัที ่1 
ตวัชีว้ดัที ่2 ไดค้า่คะแนน 4 เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัที ่3 
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ตารางท่ี 3-7 ตวัอย่างการกรอกค่าน ้าหนักความส าคญัและหาผลรวมแนวตัง้ 

เกณฑใ์นการตดัสินใจ 
ตวัช้ีวดั 

A1 A2 A3 
ตวั

ชี้ว
ดั A1 1 1 1/8 

A2 1 1 4 
A3 8 1/4 1 

ผลรวม 10 2.25 5.125 
2. การค านวณการหาค่าน ้าหนักสมัพทัธ์ 

 
ตารางท่ี 3-8 วิธีการค านวณการหาค่าน ้าหนักสมัพทัธ ์

ตวัช้ีวดั A1 A2 A3 ผลรวมในแนวนอน ค่าน ้าหนักสมัพทัธ ์

A1 A B C  A/aa B/bb … C/cc Total / No.ind 
A2 D E F   
A3 G H I   

ผลรวมในแนวตัง้ aa bb cc   
N0.ind: หมายถงึ จ านวนตวัชีว้ดัในการประเมนิ 

ค่าน ้าหนักที่ได้จะเป็นปรมิาณตัวเลข  ซึ่งง่ายต่อการจัดล าดับความส าคญั (Priority) ของ
ตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการประเมนิ  
 

ขัน้ตอนท่ี 3 น าค่าคะแนนความส าคญัทีใ่หก้บัตวัชีว้ดั มาใส่ในตารางเมตรกิซ์เพื่อค านวณหา
ค่าน ้าหนักส าหรบักลุ่มตวัชีว้ดัของแต่ละเกณฑ ์โดยใชร้ปูแบบของตารางเมตรกิซ์ในลกัษณะของตารางที่ 3-7
โดยในสว่นดา้นซา้ยมอืของตารางจะเป็นสว่นส าหรบัการกรอกขอ้มลูดบิของคะแนนความส าคญัระหว่างตวัชีว้ดั
แต่ละคู่ทีไ่ด้จากแบบสอบถาม (แสดงดว้ยค่า A, B, C, …  ขณะทีใ่นส่วนของ 2 คอลมัน์ทางขวามอืสุดและ
รวมทัง้แถวล่างสดุของตารางจะเป็นสว่นของผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณ 

 การกรอกค่าคะแนนดบิของคะแนนความส าคญัระหว่างตวัชีว้ดัแต่ละคู่ จะใชล้กัษณะดงันี้ ใน
กรณีทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ว่าตวัชีว้ดัในแนวนอนและแนวตัง้มคีวามส าคญัเท่ากนั ค่าคะแนนทีไ่ดจ้ะ
เป็น 1 ถ้าตวัชี้วดัในแนวนอนมคีวามส าคญัมากกว่า (ในระดบั x) ค่าคะแนนทีไ่ด้กจ็ะเป็น x แต่ถ้าตวัชี้วดัใน
แนวตัง้มคีวามส าคญัมากกว่า (ในระดบั x) คา่คะแนนทีไ่ดก้จ็ะเป็น 1/x 

ตารางที ่3-8 แสดงตวัอยา่งผลการค านวณหาคา่น ้าหนกัเปรยีบเทยีบของตวัชีว้ดั ส าหรบักรณี
ของเกณฑห์ลกัทีม่ตีวัชีว้ดั3 ตวั 

ตวัชีว้ดัที ่1 และ 2 มคีา่ความส าคญัเทา่กนั (คา่คะแนนเทา่กบั 1)  
ตวัชีว้ดัที ่3 ไดค้า่คะแนน 8 เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัที ่1 
ตวัชีว้ดัที ่2 ไดค้า่คะแนน 4 เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดัที ่3 

 



3 - 10 

ตารางท่ี 3-9 ตวัอย่างผลการค านวณหาค่าน ้าหนักเปรียบเทียบของตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดั A1 A2 A3 ผลรวมในแนวนอน ค่าน ้าหนักสมัพทัธ ์

A1 1 1 1/8 0.5688 0.1896 
A2 1 1 4 1.3249 0.4416 
A3 8 1/4 1 1.1062 0.3687 

ผลรวมในแนวตัง้ 10 2.25 5.125 3 1 
 จากตารางจะเหน็ว่าตวัชีว้ดัที ่2 มคีวามส าคญัสงูกว่าตวัชีว้ดัที ่1 และ 3 
 

ขัน้ตอนท่ี 4 ถ่วงคา่น ้าหนกัตวัชีว้ดัดว้ยคา่น ้าหนกัของเกณฑ ์โดยน าค่าน ้าหนักของเกณฑม์า
คูณกบัค่าน ้าหนักเปรยีบเทยีบของตวัชี้วดัแต่ละตวั กจ็ะได้เป็นค่าน ้าหนักของตวัชี้วดัที่รวมผลการพจิารณา
ความส าคญัของเกณฑอ์ยูใ่นตวั  

คา่น ้าหนกันี้สามารถน าไปคณูกบัคา่คะแนนดบิของตวัชีว้ดัทีไ่ด้จากการวเิคราะหแ์บบสอบถาม
ชมุชนตามการวดัและการใหค้า่ของตวัชีว้ดัแต่ละตวัโดยปรบัทอนคะแนนดบิของตวัชีว้ดัแตล่ะตวัใหม้คีะแนน
เตม็หนึ่ง 
 
3.2 การศึกษาส่วนท่ี 2 วิเคราะห์กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการ
รบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
 
 กลยุทธ์ในการสร้างขดีความสามารถของชุมชนพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
อากาศมอีงคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบคอื (1) การสรา้งความตระหนักในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ (2) การปรบั
ประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง (3) การสรา้งองค์ความรูใ้นเทคนิควธิีรบัมอืกบัความเสีย่ง 
(4) การระดมทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่จดัการความเสีย่ง และ (5) การจดัสถาบนัในการจดัการความเสีย่ง 
 การเกบ็ขอ้มลูเชงิคณุภาพในองคป์ระกอบทัง้ 5 เพือ่หาชอ่งว่างของขดีความสามารถของชมุชนทีท่ าให้
ชมุชนตกอยูใ่นความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ประกอบดว้ย 

(1) สมัภาษณ์เชงิลกึครวัเรอืนตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้นในประเดน็ความตระหนัก
ในความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ และเจตคตติ่อความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และผลกระทบทีค่าดว่า
จะไดร้บั 

(2) สมัภาษณ์เชงิลึกในประเด็นภูมปิญัญาท้องถิ่นกบัการปรบัตวัในวิถปีระมงพื้นบ้าน องค์
ความรูท้ ัง้ในเชงิการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ ความรูเ้ชงิเทคนิค และเทคโนโลยทีีม่อียู่ในการรบัมอืกบัผลที่
ไดร้บั 

(3) อภปิรายกลุ่มในแต่ละประเภทของการประมงพื้นบา้นในประเดน็การประยุกต์องคค์วามรู้
ในการจดัการความเสีย่ง และ การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง 

(4) สมัภาษณ์เชงิลึกประเด็นการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ – การระดม
ทรพัยากรทีม่อียู ่และการจดัสถาบนั 

(5) อภิปรายกลุ่มตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้น าชุมชน ผู้น า
เครอืข่าย อบต. ตวัแทนหวัหน้าครวัเรอืนตามประเภทหลักของประมงพื้นบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ส่วนหน่วยงาน
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ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหน่วยงานดา้นการประมง ด้านการพฒันาชุมชน ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และดา้นการวจิยัในพืน้ที ่ในประเดน็การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  (การระดมทรพัยากรทีม่อียู ่
และการจดัสถาบนั) ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทัง้ในระดบัชุมชนและระดบัการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนใน
เครือข่าย และชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทัง้ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีทัง้ด้านกฎระเบียบชุมชน  
ขอ้กฎหมาย การหนุนเสรมิขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3.2.1 ผู้เข้าร่วมวิจยั 5 กลุ่ม ในการศึกษาส่วนท่ี 2 

(1) ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึครวัเรอืนตามประเภทหลกัของประมงพืน้บา้นใน
ประเดน็ความตระหนกัในความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ และเจตคตติ่อความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
และผลกระทบทีค่าดว่าจะไดร้บั 

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มประมงพืน้บา้นระดบัต าบล ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) ตามลกัษณะการท าประมงพืน้บา้นของครวัเรอืนว่ามปีระเภทสตัว์น ้าทีเ่ป็นสตัว์
น ้าหลกัอะไร ซึ่งจากการปรกึษาหารอืกบัชาวประมงในพืน้ทีไ่ด้แบ่งประเภทสัตว์น ้าหลกัเป็น กุง้ หอย ปู และ 
ปลา โดยท าการคดัเลอืกตวัแทนครวัเรอืนจากเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส 3 ต าบล เครอืขา่ยประมง
พืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน 2 ต าบล ซึง่ท าประมงตามประเภทสตัวน์ ้าหลกั 4 ประเภท คอื กุง้ หอย ปู และปลา ไม่
ต ่ากว่า 10 ปี เพือ่เป็นตวัแทนต าบลประเภทละ 2 ครวัเรอืน โดยเป็นครวัเรอืนทีท่ าประมงในเขตป่าชายเลนและ
ล าคลอง 1 ครวัเรอืน เขตชายฝ ัง่และทะเล 1 ครวัเรือนรวมผู้ให้ขอ้มูลหลักของพื้นที่จงัหวัดระยอง 24 คน 
จงัหวดัตรงั 16 คน  รวมทัง้สิน้ 40 คน 

(2) ผูเ้ขา้รว่มวจิยัในวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึในประเดน็ภูมิปญัญาทอ้งถิน่กบัการปรบัตวัในวถิี
ประมงพืน้บา้น องคค์วามรูท้ ัง้ในเชงิการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ ความรูเ้ชงิเทคนิค และเทคโนโลยทีีม่อียูใ่น
การรบัมอืกบัผลทีไ่ดร้บั 

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มและเครอืข่ายประมงพื้นบ้านผูว้จิยัใชว้ิธเีลอืก
แบบเจาะจง (Purposive selection) ตามองคค์วามรูใ้นดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ผูรู้ด้า้นลมฟ้าอากาศ 1 คน ผูรู้้
ดา้นระบบน ้า 1 คน ผูรู้ด้า้นระบบนิเวศปา่ชายเลน 1 คน ผูรู้ด้า้นระบบนิเวศชายฝ ัง่ 1 คน ผูรู้ด้า้นทะเล 1 คน ผูรู้้
เรื่องวิถีประมงพื้นบ้าน 1 คน ผู้รู้เรื่องกุ้ง หอย ปู และ ปลา อย่างละ 1 คนตามล าดับ รวม 10 คน ส าหรบั
เครอืข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง และ 10 คนส าหรบัเครอืข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะ
เหลยีน จงัหวดัตรงั รวมทัง้สิน้ 20 คน 

(3) ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในวธิกีารอภปิรายกลุ่มในแต่ละประเภทของการประมงพื้นบ้านในประเด็น
การประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นการจดัการความเสีย่ง และ การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง 

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มประมงพืน้บา้นระดบัต าบล ผูว้จิยัใชว้ิธเีลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) ตามลกัษณะการท าประมงพืน้บา้นของครวัเรอืนว่ามปีระเภทสตัว์น ้าทีเ่ป็นสตัว์
น ้าหลกัอะไร ซึ่งจากการปรกึษาหารอืกบัชาวประมงในพืน้ทีไ่ด้แบ่งประเภทสตัว์น ้าหลกัเป็น กุง้ หอย ปู และ 
ปลา โดยท าการคดัเลอืกตวัแทนครวัเรอืนจากเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส 3 ต าบล เครอืขา่ยประมง
พืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน 2ต าบล ซึง่ท าประมงตามประเภทสตัว์น ้าหลกั 4 ประเภท คอื กุง้ หอย ปู และปลา ไม่
ต ่ากว่า 10 ปี เพือ่เป็นตวัแทนต าบลประเภทละ 2 ครวัเรอืน โดยเป็นครวัเรอืนทีท่ าประมงในเขตป่าชายเลนและ
ล าคลอง 1 ครวัเรอืน เขตชายฝ ัง่และทะเล 1 ครวัเรอืน รวมผูร้่วมอภปิรายกลุ่มของพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 24 คน 
จงัหวดัตรงั 16 คน ดงัขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่3-1 รวมทัง้สิน้ 40 คน 
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(4) ผู้เขา้ร่วมวิจยัในวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกประเด็นการรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ – การระดมทรพัยากรทีม่อียู ่และการจดัสถาบนั 

ในการเลอืกผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มและเครอืข่ายประมงพื้นบ้านผูว้จิยัใชว้ิธเีลอืก
แบบเจาะจง (Purposive selection) ตามเกณฑ์ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัของกลุ่มและ
เครอืข่ายประมงพื้นบ้าน ประกอบด้วย ผูน้ าเครอืข่ายประมงพื้นบ้านระดบัลุ่มน ้า 1 คน และผูน้ ากลุ่มประมง
พืน้บา้นกลุ่มละ 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูหลกัของพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง 5 คน จงัหวดัตรงั 3 คน รวมทัง้สิน้ 8 คน 

(5) ผู้เข้าร่วมวิจยัในวิธีการอภิปรายกลุ่มตวัแทนชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
ประกอบด้วยผู้น าเครอืข่าย ผู้น ากลุ่ม นายก อบต. ตวัแทนหวัหน้าครวัเรือนตามประเภทหลักของประมง
พื้นบ้าน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ส่วนหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหน่วยงานด้านการประมง ด้านการพฒันาชุมชน 
ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและดา้นการวจิยัในพืน้ที ่ในประเดน็การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ  (การระดมทรพัยากรทีม่อียู่ และการจดัสถาบนั) ในช่วงเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ทัง้ในระดบัชุมชนและ
ระดบัการเชือ่มโยงระหว่างชมุชนในเครอืขา่ย และชุมชนกบัหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที ่รวมทัง้ขอ้จ ากดัต่างๆ ทีม่ ี
ทัง้ดา้นกฎระเบยีบชมุชน ขอ้กฎหมาย การหนุนเสรมิขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง รวมผูเ้ขา้รว่มอภปิรายกลุ่มพืน้ทีล่ะ 
15 คน รวม 30 คน  

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการอภปิรายกลุ่มช่วยใหเ้หน็กลยุทธ์ในการ
สรา้งขดีความสามารถของชมุชนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ นอกจากการ
วเิคราะห์เนื้อหาความเชื่อมโยงขององค์ความรูเ้บื้องหลงัการด าเนินกจิกรรมประมงพื้นบ้านแล้ว ยงัวเิคราะห์
กระบวนการจดัการความรูต้ามปจัจยัส าคญั 4 ปจัจยัหลกัที ่Folke et al. (2003) เสนอว่าเป็นปจัจยัทีส่รา้งความ
ยดืหยุน่ทางสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย (1) การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติทา่มกลางการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน 
(2) การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพือ่การเรยีนรู ้(การ
ประสานองค์ความรู้เดิม ซึ่งรวมความถึงองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ และ
กระบวนการในการจดัการความรูท้ีเ่ป็นอยู่ กบัความรูใ้หม่ทัง้ทางด้านเทคนิคประมง เทคโนโลยใีนการจบัสตัว์
น ้า ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้า และทางเลอืกในการประกอบอาชพีเสรมิหรอือาชพีใหม่) และ (4) การสรา้งโอกาสในการ
จดัองค์กร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองค์กร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ ในการน ามาซึ่งการตัง้กฎเกณฑ์กติกา
ประมงพืน้บา้น ศนูยพ์ยากรณ์อากาศ ศนูยเ์ตอืนภยั รวมถงึความชว่ยเหลอืจากภายนอกในรปูแบบต่างๆ  

การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยทัง้ 2 เครอืขา่ยในประเดน็ ความเขม้แขง็ขององคก์รชมุชนและเครอืขา่ย
ทางสงัคม ในการสร้างความยืดหยุ่นของสงัคมเพื่อการปรบัตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ เน้นแนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากรรว่มอยา่งมี
ความยดืหยุน่ปรบัตวัตามองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ (Hahn et al., 2006) คอื (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
ความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใิน
การจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสนับสนุนสถาบนัทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นและระบบการปกครองทีม่หีลายระดบั และ (4) การจดัการกบัตวัขบัเคลื่อนจากภายนอก รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอกเชน่การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ  

กระบวนการวิเคราะห์เป็นการผสมผสานข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ร่วมในการจัด
อภปิรายกลุ่มตวัแทนชุมชนและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งในประเดน็การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ในแต่ละพืน้ที ่โดยเน้นประเด็นการสรา้งความยดืหยุ่นของสงัคมเพื่อการปรบัตวัของชุมชนต่อการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ จากอดตีถงึปจัจุบนั และมองสู่อนาคต ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งจาก
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การแปรปรวนของสภาพอากาศมพีฒันาการอย่างไร มทีางเลอืกอย่างไร ดว้ยเหตุผลอะไร ช่วยใหส้งัคมมคีวาม
ยดืหยุ่นในการรบัมอืกบัปญัหาอย่างไร มปีระสทิธภิาพเพยีงใด และจะรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างไร ทางเลอืกดา้นภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะปรบัเปลีย่นอย่างไรในอนาคต กลไกด้านความเขม้แขง็ขององคก์ร
ชุมชนและเครอืข่ายทางสงัคมจะมบีทบาทอย่างไรในอนาคต ในการสร้างขดีความสามรถให้ชุมชนสามารถ
ด าเนินการปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม (ทัง้ทางดา้นการตระหนักถงึความเสีย่ง การจดัหาองคค์วามรูใ้นการรบัมอื
กบัความเสีย่ง เทคนิควธิกีารและทรพัยากรทีต่อ้งใชเ้พื่อการปรบัตวั และการสนับสนุนใหเ้กดิการปรบัตวัอย่าง
ยัง่ยนื)  
 
3.3 การศึกษาส่วนท่ี 3 การเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนการปรบัตวัผ่านกลไกขององคก์รชุมชนและ
เครือข่ายทางสงัคม 
 

การวเิคราะหผ์ลของกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อศกัยภาพในการการปรบัตวัและความเปราะบางของ
สงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศม ี3 ลกัษณะ (Agrawal, 2008) คอื (1) การส่งผลต่อโครงสรา้งการ
เกดิผลกระทบและความเปราะบาง (2) การประสานการตอบสนองในระดบัปจัเจกเขา้กบัระดบักลุ่มก่อใหเ้กดิ
ผลลพัธข์องของการปรบัตวั และ (3) การท าหน้าทีด่งึทรพัยากรจากภายนอกเพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิการปรบัตวั 
และเขา้ถงึทรพัยากรนัน้ๆ การจดัสถาบนัและเครอืขา่ยทางสงัคมจงึน ามาซึง่ความยดืหยุ่นในการปรบัตวัเขา้กบั
ภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้นี้การวเิคราะหน์ ามาซึง่ขอ้สรปุของปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้
ได ้และปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการความเสีย่ง 

ผลการวิจยัจากทัง้ 2 พื้นที่มกีารสอบทาน (Verification) อย่างมสี่วนร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงสู่ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน ความรูแ้ละ
เทคโนโลย ีการท างานขององคก์รชุมชนและเครอืขา่ย และองคก์รหนุนเสรมิ สู่การสรา้งศกัยภาพชุมชนในการ
รบัมอืต่อความเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา:  

บริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมลุ่มน ้า และความเส่ียงของประมงพื้นบา้น 

 
 

 บทนี้เป็นการน าเสนอภาพพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 ลุ่มน ้า โดยแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ประกอบดว้ย (1) สภาพ
ภูมิศาสตร์ (2) ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจากอดีตถึงปจัจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิากาศอนาคต (3) การพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคมของลุ่มน ้า และ (4) ความเสีย่งของประมงพืน้บา้น บทนี้เป็น
การปพูืน้ฐานความเขา้ใจปญัหาต่างๆ ทีช่าวประมงพืน้บา้นก าลงัเผชญิ และเป็นการปรบัตวัพืน้ฐานทีเ่ป็นอยู่ ซึง่
น าไปสูก่ารอภปิรายกลุ่มของชาวประมงพืน้บา้นในประเดน็ความเสีย่งของประมงพืน้บา้นจากปจัจยัต่างๆ รอบ
ด้านตอนทา้ยบท ก่อนทีจ่ะท าความเขา้ใจความเปราะบางของชาวประมงพื้นบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (บทที ่5) ศกัยภาพการปรบัตวัดว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (บทที ่6)  และการเผชญิหน้ากบัวิกฤตสภาพ
ภมูอิากาศปี 2554 (บทที ่7) จากนัน้จงึวเิคราะหก์ลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพืน้บา้น
ในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ (บทที ่8) 
 จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 4-1 จะเห็นว่าความเข้าใจเรื่องการปรับตัวของสังคมหนึ่งๆ ต่อการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศนัน้มปีจัจยัอืน่ๆ มาเกีย่วขอ้ง เช่นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีส่งัคมนัน้ๆ 
เผชญิอยู ่ซึง่ปจัจยัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนี้สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการวางแผนการ
ปรบัตวัของสงัคมนัน้ๆ ดงันัน้บทนี้จงึท าความเขา้ใจปจัจยัแวดลอ้มทีก่ าหนดความเสีย่งของวถิปีระมงพืน้บา้น
โดยรวม กอ่นทีจ่ะกล่าวถงึเฉพาะความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศส่งผลต่อความเสีย่งใน 2 มติคิอื การเปิดรบัผลกระทบ และความไว
ต่อผลกระทบ วิถีประมงพื้นบ้านเปิดรบัผลกระทบต่อการท าประมงพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ ทัง้การเปิดรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ นโยบายการพฒันาของรฐั อทิธพิลจากตลาด สภาพภมูศิาสตร ์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และวถิีชาวบ้านเอง และมคีวามไวต่อผลกระทบด้วยลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกจิ 
การเมอืง และวฒันธรรมทีเ่ป็นอยู่ ทัง้จากการถกูก าหนดจากภายนอก และการก าหนดดว้ยตนเอง 
 ความเสีย่งต่อการไดร้บัผลกระทบ (การเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ) และศกัยภาพในการ
รบัมอื เป็นตวัก าหนดความเปราะบางของสงัคม ซึง่ผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อสงัคมหนึ่งๆ นัน้จะมากหรอืน้อย
ขึน้อยูก่บัระดบัความเปราะบางของสงัคมต่อปญัหานัน้ๆ ความเขา้ใจในมติทิีแ่ยกย่อยนี้ช่วยใหเ้หน็ปจัจยัทีค่วร
ปรบัปรงุหรอืแกไ้ขได ้ซึง่ทัง้การจดัการความเสีย่ง และการเสรมิศกัยภาพในการรบัมอื ลว้นน าไปสู่การวางแผน
ปรบัตวัในอนาคตทีด่ขี ึน้ได ้
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ภาพท่ี 4-1  กรอบแนวคิดในการประเมินความเปราะบางของระบบนิเวศและระบบสงัคม 
ปรบัจาก Klein et al. (1998) 

 
4.1 สภาพภมิูศาสตร ์

  
สภาพภมูศิาสตรข์องพืน้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเปิดรบัผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภมูอิากาศและการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของลุ่มน ้า ซึง่สง่ผลต่อความเสีย่งของชาวประมงพืน้บา้น  
 
 ลุ่มน ้ าประแส จงัหวดัระยอง 
 
พืน้ทีลุ่่มน ้าประแส เกอืบทัง้หมดอยูใ่นจงัหวดัระยอง ครอบคลุมเกอืบทกุอ าเภอของจงัหวดัระยอง มตีน้

น ้าอยู่ทางตอนเหนือซึง่น ้าไหลผ่านหลายจงัหวดั ลกัษณะภูมปิระเทศของลุ่มน ้าเป็นทีร่าบลูกคลื่น และเนินเขา 
สลับกบัที่ราบ และมทีี่ราบชายฝ ัง่บริเวณตอนใต้ติดกบัอ่าวไทยที่ชายฝ ัง่มีลักษณะเว้าแหว่ง ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล ตัง้แต่ประมาณ 0-400 เมตร ทีร่าบสลบัเนินเขาทางตะวนัออกลาดต ่าลงทางทศิใต ้แม่น ้าจงึไหล
จากทศิเหนือสูอ่า่วไทยทางทศิใต ้บรเิวณปากแม่น ้าทีร่าบชายฝ ัง่และชายคลองแม่น ้าประแส มตีะกอนล าน ้าทบั
ถม เกดิเป็นระบบนิเวศปา่ชายเลน แสดงลกัษณะภมูปิระเทศในภาพที ่4-2 
 ดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศดงักล่าว สง่ผลใหค้นในบรเิวณนี้ประกอบอาชพี เกษตรกรรม ในบรเิวณทีร่าบ
ลูกคลื่น เนินเขา และทีร่าบลุ่มแม่น ้า ประกอบอาชพี ประมงจบัสตัว์น ้า และเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า บรเิวณที่ราบ
ชายฝ ัง่ทะเล แต่ปจัจุบนัมกีารพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมมากขึน้ จงึมกีารเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทีส่่งผลต่อ
ทรพัยากร เชน่ การสรา้งอา่งเกบ็น ้าประแสเพื่อแกป้ญัหาภยัแลง้และอุทกภยัในพืน้ทีเ่กษตรและบา้นเรอืน และ
ส ารองน ้าเพื่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นทีใ่กล้เคยีง การเพิม่พื้นทีเ่พาะเลี้ยงชายฝ ัง่ ท าใหเ้กดิปญัหาตามมาคอื 
พื้นที่ป่าชายเลนลดลง หรือระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสตัว์น ้าและอาชีพประมง เป็นต้น 
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ประกอบกบัการประสบปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ส่งผลใหบ้างชุมชนทีพ่ึง่พาทรพัยากรทีไ่ว
ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศไดร้บัผลกระทบเชน่กนั 
 

 ลุ่มน ้ าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 
แม่น ้ าปะเหลียนเป็นอีกแม่น ้ าที่ส าคัญของจังหวัดตรังนอกจากแม่น ้ าตรัง มีขอบเขตพื้นที่ลุ่มน ้า

ครอบคลุมอ าเภอปะเหลยีน อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอกนัตงั อ าเภอหาดส าราญ และอ าเภอนาโยง ต้นน ้าเกดิ
จากเทอืกเขาบรรทดัทางตะวนัออกของจงัหวดัตรงั ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นเชงิเขาลาดต ่าลงเป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้า
และที่ราบชายฝ ัง่ทะเลทางทศิตะวนัตก มพีื้นที่ราบลูกคลื่นสลับเล็กน้อย ความสูงจากระดบัน ้าทะเล ตัง้แต่
ประมาณ 0-300 เมตร แม่น ้าไหลจากเชงิเขาทางตะวนัออกลงสู่ทะเลอนัดามนัทางตะวนัตก บรเิวณปากแม่น ้า
เป็นทีร่าบกวา้งใหญ่เป็นแหล่งสะสมดนิตะกอนจงึมปีา่ชายเลนคอ่นขา้งอดุมสมบรูณ์ 

ลกัษณะภูมปิระเทศดงักล่าว ส่งผลให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม และอาชพี
ประมงจบัสตัวน์ ้า โดยมสีตัวเ์ศรษฐกจิทีส่ าคญั เชน่ หอยนางรม หอยตลบั เป็นตน้ แสดงลกัษณะภูมปิระเทศใน
ภาพที ่4-3 ปจัจุบนัมกีารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม มกีารตดัไมท้ าลายป่าบรเิวณตน้น ้าและการเพิม่พืน้ทีเ่มอืง 
ท าใหป้ระสบปญัหาภยัแลง้และอทุกภยั เกดิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศท าใหไ้มส่มบรูณ์เหมอืนดงัในอดตี 
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ภาพท่ี 4-2 พื้นท่ีลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 4-3 พื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
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4.2  ความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศจากอดีตถึงปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ
อนาคต 

 
ชาวประมงพื้นบา้นพึง่พาระบบนิเวศ 3 น ้าคอื น ้าเคม็ น ้ากร่อย และน ้าจดื ความสมดุลของความจดื

และความเคม็ของน ้านับเป็นเรื่องส าคญั งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นทีก่ารเปลี่ยนแปลงในสมดุลความเคม็ของน ้าใน
ระบบการท าประมงพืน้บา้น ซึง่ปจัจยัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีก่ระทบต่อสมดุลความเคม็ของน ้า
ในชว่งจงัหวะเวลาหนึ่งในทีน่ี้ คอืปรมิาณน ้าฝนในรอบฤดกูาล 
 
 ลุ่มน ้ าประแส จงัหวดัระยอง 
 
 ลุ่มน ้าประแสมแีมน่ ้าประแสเป็นแมน่ ้าสายหลกั มตีน้น ้าจากปา่รอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก ในเขต
จงัหวดัชลบุร ีไหลผ่านจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง ออกสู่อ่าวไทยในเขตต าบลปากน ้าประแส อ าเภอ
แกลง จงัหวดัระยอง แมน่ ้าประแส กอ่นไหลออกสูอ่า่วไทย แยกเป็นคลองเลก็ๆ คอื คลองหนองโพลงและคลอง
แสมภู่ ฝ ัง่ตะวนัออก คลองเนินฆอ้ ฝ ัง่ตะวนัตก และ คลองโพล ้ฝ ัง่ตะวนัออก ปากแม่น ้าประแสเป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดม
สมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีก่ว่า 6,000 ไร่ และสตัว์น ้าชายฝ ัง่ 
ระบบนิเวศ 3 น ้า น ้าจดื น ้ากรอ่ย และน ้าเคม็เป็นระบบนเิวศทีค่งความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแสพึง่พาทรพัยากรชายฝ ัง่และป่าชายเลนของ
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยองมวีถิกีารท าประมงทีพ่ึง่พาธรรมชาต ิการสงัเกต ลม ฟ้า อากาศ พฤตกิรรมพชืและ
สตัว ์การเปลีย่นแปลงของทอ้งทะเล และสายน ้าในล าคลอง และด ารงชพีดว้ยการปรบัตวัในชวีติประจ าวนั 
  

 
 

ภาพท่ี 4-4 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายเดือน พ.ศ. 2534-2553 จงัหวดัระยอง 
ท่ีมา กรมอตุนิุยมวิทยา 
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ภาพท่ี 4-5 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายเดือน พ.ศ. 2554 จงัหวดัระยอง 

ท่ีมา กรมอตุนิุยมวิทยา 
 

 
ภาพท่ี 4-6 แนวโน้มปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี (มิลลิเมตร) จงัหวดัระยอง 

ท่ีมา: ศนูยเ์ครือข่ายงานวิเคราะหวิ์จยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC)* 

*ศูนยเ์ครอืข่ายงานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรมการเปลีย่นแปลงของโลกแห่งภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
(SEA START RC) ไดเ้คยร่วมมอืกบัหน่วยงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
(CSIRO) ประเทศออสเตรเลยี ท าการศกึษาและจ าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง
ตอนล่างรวมถงึประเทศไทยทัง้หมด โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ Conformal Cubic Atmospheric Model 
(CCAM) ซึง่ไดด้ าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 ภายใต้โครงการน าร่องศกึษาในชุดโครงการ Assessment of 
Impact and Adaptation to Climate Change in Multiple Sectors and Multiple Regions (AIACC) 
(http://www.aiaccproject.org) โดยที่ทางศูนย์เครอืข่ายฯได้ท าการศกึษาในโครงการย่อย AIACC regional study 
AS07: Southeast Asia Regional Vulnerability to Changing Water Resource and Extreme Hydrological Events 
Due to Climate Change (Southeast Asia START Regional Center, 2007) โดยจดัท าสถานการณ์จ าลองสภาพ
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ภูมอิากาศขึน้ ภายใตเ้งื่อนไขทีป่รมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกทีส่ าคญัในบรรยากาศเพิม่สงูขึน้
จาก 360 ppm เป็น 540 ppm และ 720 ppm หรอืเพิม่ขึน้ประมาณหนึ่งเท่าครึง่และสองเท่าจากช่วงทศวรรษที ่1980 
อนัเป็นช่วงปีฐานทีใ่ชใ้นการศกึษา และค านวณสภาพอากาศรายวนัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นเวลา 10 ปี 
ในแต่ละเงื่อนไขของสภาวะความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ โดยท าการค านวณในความละเอยีด
เชงิพืน้ทีท่ีม่คีวามละเอยีดสงู (10x10km) และท าการปรบัผลการค านวณโดยเทคนิค statistical rescaling (Snidvongs, 
et al., 2003) 

 
 จงัหวดัระยองมลีกัษณะภูมอิากาศแบบมรสุมเขตรอ้นลมทะเลพดัผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่รอ้นจดั 
บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมฝีนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี  แสดง
ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืน พ.ศ. 2534-2553 ในภาพที ่4-4 ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืน พ.ศ. 2554 ในภาพ
ที ่4-5 และแนวโน้มปรมิาณน ้าฝนรวมรายปี พ.ศ. 2525-2585 ในภาพที ่4-6 จากแบบจ าลองภายใตเ้งือ่นไข
ดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าปรมิาณฝนในจงัหวดัระยองมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
 ลุ่มน ้าประแสมรีะบบน ้าขึน้-น ้าลงเป็นระบบน ้าเดีย่ว คอืมนี ้าขึน้และน ้าลงครัง้เดยีวต่อวนั ระบบนิเวศ 3 
น ้านอกจากจะถูกควบคุมด้วยน ้าขึ้น-น ้าลงตามธรรมชาติ จากการหนุนของน ้าทะเลและปรมิาณฝนในรอบ
ฤดกูาลทีไ่หลลงแมน่ ้าออกสูท่ะเลแลว้ ลุ่มน ้าประแสยงัมขีอ้จ ากดัจากการบรหิารจดัการน ้าจากโครงการอ่างเกบ็
น ้าประแสที่ท าหน้าที่ควบคุมปญัหาภยัแล้ง อุทกภยั และการหนุนของน ้าเค็มในระบบ ซึ่งส่งผลต่อประมง
พืน้บา้นโดยตรง 

 
ลุ่มน ้ าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 
แมน่ ้าปะเหลยีนเป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ อยูท่างดา้นทศิตะวนัออกของแมน่ ้าตรงั มพีืน้ทีร่บัน ้าทัง้หมดอยู่ใน

เขตจงัหวดัตรงั ตน้น ้าเกดิจากเขาบรรทดั ไหลผา่น 5 อ าเภอของจงัหวดั มคีวามยาวประมาณ 80 กโิลเมตร ใช้
เป็นเสน้แบ่งเขตอ าเภอปะเหลยีน และกิง่อ าเภอหาดส าราญกบัอ าเภอกนัตงั กอ่นทีจ่ะไหลออกสู่ทะเลทีบ่า้นปาก
ปรนกิง่อ าเภอหาดส าราญและบา้นบางแรดอ าเภอกนัตงั ล าน ้าสาขาทีส่ าคญัไดแ้ก ่คลองล าแคลง คลองล าปลอก 
คลองล าพกิุล คลองล าชาน และคลองบางด้วน สภาพบรเิวณปากแม่น ้าเป็นทีร่าบป่าชายเลน สภาพค่อนขา้ง
อดุมสมบรูณ์  
 สภาพภมูอิากาศโดยทัว่ไป ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใตแ้ละมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึพฤศจกิายน และพฤศจกิายนถงึธนัวาคม ตามล าดบั ส่งผลใหม้ฝีนตกชุกเป็นระยะ
เวลานาน 8 เดอืน ตดิต่อกนั แสดงปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายเดอืน พ.ศ. 2534-2553 ในภาพที ่4-7 ปรมิาณน ้าฝน
เฉลีย่รายเดอืน พ.ศ. 2554 ในภาพที ่4-8 และแนวโน้มปรมิาณน ้าฝนรวมรายปี พ.ศ. 2525-2585 ในภาพที ่4-9 
จากแบบจ าลองภายใตเ้งือ่นไขดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าปรมิาณฝนในจงัหวดัตรงัมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
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ภาพท่ี 4-7 ปริมาณน ้าฝนสะสมรายเดือน พ.ศ. 2534-2553 จงัหวดัตรงั 

ท่ีมา: กรมอตุนิุยมวิทยา 
 
 

 
ภาพท่ี 4-8 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายเดือน พ.ศ. 2554 จงัหวดัตรงั 

ท่ีมา: กรมอตุนิุยมวิทยา 
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ภาพท่ี 4-9 แนวโน้มปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี (มิลลิเมตร) จงัหวดัตรงั 

ท่ีมา: ศนูยเ์ครือข่ายงานวิเคราะหวิ์จยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC) 

  
 ลุ่มน ้าปะเหลียนไม่มีโครงการอ่างเก็บน ้า ดังนัน้ระบบนิเวศน ้าจืด น ้ากร่อย น ้าเค็ม ยงัคงสภาพ
ธรรมชาต ิลุ่มน ้าปะเหลียนมรีะบบน ้าขึน้-น ้าลงที่เป็นระบบน ้าคู่ คอืใน 1 วนัมนี ้าขึน้และน ้าลง 2 ครัง้ ดงันัน้
สมดุลความเคม็จงึเกดิขึน้จากปรมิาณน ้าฝนในรอบฤดกูาล  
 
4.3 การพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของลุ่มน ้า 
  

4.3.1 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยองอยู่ภายใตอ้ทิธพิลการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของแผนพฒันาจงัหวดัระยอง 
พ.ศ. 2553-2556 ทัง้ในด้านการพฒันาอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านการท่องเทีย่ว และด้านการพฒันา
คณุภาพชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัรายละเอยีดของแผนพฒันาจงัหวดัดงันี้ 
 

(1) แผนพฒันาจงัหวดัระยอง พ.ศ.2553-2556 
วสิยัทศัน์: “เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลติสนิคา้เกษตรกรรม การท่องเทีย่วทีอ่ยู่ร่วมกบัชุมชน ภายใต้

การพฒันาอยา่งยัง่ยนื” 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สง่เสรมิและพฒันาใหเ้ป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมภิาคทีไ่ดม้าตรฐานดา้น

ความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และสามารถอยูร่ว่มกบัชมุชน สงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. สถานประกอบการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด และจดัท าหลกัระบบธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 
2. การใชป้ระโยชน์ทีด่นิภาคอตุสาหกรรมเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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3. การจดัการ การอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากกระบวนการผลติของ
ภาคอตุสาหกรรมมกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

4. การบรรเทาปญัหาอบุตัภิยัมกีารด าเนินการและเป็นทีย่อมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง 
5. วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวสิาหกจิชุมชนมขีดีความสามารถในการ

แขง่ขนั 
กลยทุธ ์
1. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดตาม ประเมินผล ให้สถานประกอบการ

อตุสาหกรรมมกีารใชเ้ทคโนโลยสีะอาด (Cleaner Technology)  
2. สง่เสรมิผูป้ระกอบการใหม้กีารจดัท าระบบธรรมาภบิาล/บรรษทัภบิาลในสถานประกอบการ 

และการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มของภาคอสุาหกรรม อืน่ๆ  
3. สง่เสรมิการจดัการ และตดิตาม ประเมนิผล โครงสรา้งพืน้ฐานและการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใน

ภาคอตุสาหกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
4. ศึกษาวิจัย การจัดการ การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้ร ับผลกระทบจาก

กระบวนการผลติของภาคอตุสาหกรรม  
5. เสรมิสรา้งการป้องกนั และแกไ้ขปญัหาอบุตัภิยัไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
6. ส่งเสรมิการพฒันาขดีความสามารถของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

วสิาหกจิชุมชนใหแ้ขง่ขนัไดใ้นเชงิธุรกจิ (เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ใน
จงัหวดัระยอง: การเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม)่ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นแหล่งผลติสนิคา้และผลติภณัฑเ์กษตรกรรมทีไ่ด้
มาตรฐานสามารถสรา้งและขยายโอกาสทางการตลาดได ้

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. สนิคา้เกษตรปลอดภยัไดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบั 
2. ทรัพยากรน ้ าของจังหวัดได้ร ับการจัดการอย่างสมดุลระหว่างภาคเกษตรกรรมกับ

ภาคอตุสาหกรรม 
3. เกษตรกรปรบัพฤตกิรรมการใชส้ารเคมโีดยใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพในการผลติ 
4. เกษตรกรเขา้ถงึการบรกิารภาครฐัและวชิาการเกษตร 
5. มศีนูยก์ารเรยีนรูแ้ละพฒันาอาชพีตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกระจายอยูท่กุอ าเภอ 
6. สตัวปี์กไดร้บัการป้องกนัและแกไ้ขการระบาดของไขห้วดันก 
7. แหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรไดร้บัการปรบัปรงุและพฒันา 
8. มตีวับ่งชีก้ารเปลีย่นแปลงของมลูคา่ผลผลติทางการเกษตร 
กลยทุธ ์
1. ส่งเสรมิ วจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการผลิต การตลาด การจดัการทีไ่ด้

มาตรฐานสูเ่กษตรกร 
2. พฒันาการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ พฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์พฒันาคุณภาพ

ชวีติของเกษตรกรใหอ้ยูด่มีสีขุ 
3. พฒันาและกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน สนบัสนุน เพิม่ผลผลติและมลูคา่สนิคา้เกษตร 
4. สรา้งและขยายเครอืขา่ยการตลาดสนิคา้ผลติภณัฑช์มุชนและสนิคา้เกษตร  
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 ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาและฟ้ืนฟูการทอ่งเทีย่ว (ระยอง) อยา่งยัง่ยนื 
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. การบรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัไดร้บัการพฒันา 
2. แหล่งทอ่งเทีย่วเดมิไดร้บัการฟ้ืนฟู และพฒันา 
3. แหล่งทอ่งเทีย่วใหมไ่ดร้บัการพฒันา 

- มกีารคมนาคมทีส่ะดวก (การมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจน เป็นตน้) 
- ความปลอดภยั (อาชญากรรม การคมนาคม) 

4. การบูรณาการการตลาดและประชาสมัพนัธ์ร่วมระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ใน  
และต่างประเทศ 

กลยทุธ ์
1. พฒันา 

1.1 การบรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว 
1.2 แหล่งทอ่งเทีย่วเดมิ  
1.3 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  

2. ฟ้ืนฟู แหล่งทอ่งเทีย่วเดมิ (เกาะเสมด็ หาดแมร่ าพงึ บา้นเพ) 
3. บรูณาการการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ระหว่าง ภาครฐัและเอกชน 

 ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งเสรมิสงัคม (ระยอง) ใหม้คีุณธรรมน าความรู ้สู่การด ารงชวีติตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. ชมุชนมคีณุภาพชวีติทีด่ตีามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. ชมุชนสามารถอยูร่ว่มกบัภาคอตุสาหกรรมอยา่ง ยัง่ยนื 
3. ชมุชนตระหนกั/มจีติส านึกทีด่ตี่อสาธารณะ 
4. ชมุชนสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
5. ชมุชนใสใ่จในสขุภาพและมสีขุภาพทีด่ ี
6. มมีาตรการป้องกนัการกระท าผดิ โดยบรูณาการทกุภาคสว่นในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
7. การใหบ้รกิารทีด่แีละการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรภาครฐั 
8. กระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน/องคก์รชมุชน/ภาคเีครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ 
9. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และความอบอุน่ในครอบครวั 
กลยทุธ ์
1. สง่เสรมิและใหค้วามรู ้“การด ารงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 
2. ส่งเสรมิให้สงัคมระยองตระหนักถงึพฒันาทีค่วบคู่กบัคุณธรรม มจีติส านึกรบัผดิชอบต่อ

สงัคม/จติสาธารณะ 
3. เสรมิสร้างมาตรป้องกนั โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไข

ปญัหาในดา้นต่างๆ อาท ิการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย และบทลงโทษ การอธบิาย/ชีแ้จงผลเสยี/
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท าผดิ (เพือ่สรา้ง/กระตุน้จติส านึก) 

4. สง่เสรมิกระบวนการการมสีว่นรว่มขององคก์รชมุชนและภาคเีครอืขา่ยใหเ้กดิความยัง่ยนื 
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5. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมเพื่อการพฒันาทางสงัคมของผูป้ระกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม/
ทอ่งเทีย่ว ฯลฯ) 
 

(2) โครงการอ่างเกบ็น ้าประแส 
 ลุ่มน ้าประแส มขีนาดพื้นทีลุ่่มน ้ามากกว่า 1,500 ตร.กม. โครงการอ่างเกบ็น ้าประแส เป็นการพฒันา
แหล่งน ้าธรรมชาตทิีเ่กษตรกรสามารถน าน ้าไปใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภค–บรโิภค และเป็นแหล่งน ้า
ดบิส ารองเพื่อการอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว การประปา นอกจากนี้ยงัอ านวยประโยชน์ในดา้นการบรรเทา
อทุกภยัในพืน้ทีบ่รเิวณล าน ้าประแส ซึง่เกดิขึน้เป็นประจ าทกุปีในชว่งฤดฝูน 
 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหเ้ปิดโครงการประแส จงัหวดัระยอง และอนุมตัแิผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ “อ่างเก็บน ้าประแส” เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2541 มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแหล่งน ้าบรเิวณลุ่มน ้าประแสให้มนี ้าเพยีงพอส าหรบัส่งน ้าใหพ้ื้นที่เพาะปลูกในเขต
โครงการและเพิม่ผลผลติต่อไร่ รวมทัง้ป้องกนัการรุกล ้าของน ้าเค็ม และเป็นแหล่งน ้าดิบส ารองส าหรบันิคม
อุตสาหกรรมในเขตพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลดา้นตะวนัออก โครงการนี้สามารถเกบ็กกัน ้าได้ 248 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
เป็นโครงการประเภทเขื่อนตัง้อยู่ในเขตบรเิวณบ้านแก่งหวาย ทอ้งทีห่มู่ที ่6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวงัจนัทร ์ 
จงัหวดัระยอง โดยห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 50 กโิลเมตรไปทางตะวนัออก แสดงแผนทีโ่ครงการฯ ในภาพ 
ที ่4-10 

ตวัเขือ่นเป็นเขือ่นดนิ อา่งเกบ็น ้าประกอบดว้ยบรเิวณกกัเกบ็น ้าพรอ้มระบบสง่น ้า สง่น ้าเขา้คลองส่งน ้า
ฝ ัง่ซา้ยไปยงัพืน้ทีเ่พาะปลกูโดยอาศยัระบบแรงโน้มถ่วง (Gravity) มพีืน้ทีเ่พาะปลูกประมาณ 54,000 ไร่ ความ
ยาวทัง้สิน้ 23.723 กโิลเมตร และพื้นทีฝ่ ัง่ขวาของแม่น ้าซึ่งมพีืน้ทีเ่พาะปลูกประมาณ 83,000 ไร่ ส่งน ้าดว้ย
ระบบท่อส่งน ้าขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1.40-1.60 เมตร ความยาวทัง้สิน้ 25.824 กโิลเมตร รวมพืน้ทีเ่พาะปลูก
ทัง้โครงการ 137,000 ไร ่(ปจัจุบนัก าลงัขยายพืน้ทีช่ลประทานเพิม่เตมิ) 

น ้าทีไ่หลเขา้สู่อ่างเกบ็น ้า ประกอบด้วย น ้าจากต้นน ้าทางทศิเหนือ และน ้าฝนทีต่กลงบนพื้นทีเ่หนือ
เขือ่น ซึง่มปีรมิาณน ้าไหลเขา้อา่งเกบ็น ้ารวมจากทัง้สองแหล่ง เฉลีย่ 275 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี 

ส าหรบัการบรหิารจดัการส่งจ่ายน ้าของอ่างเกบ็น ้าโดยปกตจิะมกีารจ่ายน ้าแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกัๆ 
ไดแ้ก ่ 

1. เพือ่การเกษตรบรเิวณฝ ัง่ซา้ย (ระบบแรงโน้มถ่วง) และขวา (ระบบท่อส่งน ้า ซึง่มคี่าไฟฟ้า) 
ประมาณ 70 และ 100 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ตามล าดบั (แต่ละปีปรมิาณน ้าทีจ่่ายจรงิแปรผนัไปตามความตอ้งการ
น ้าดว้ย) โดยจ่ายลงสูค่ลองชลประทานแลว้น ้าจะแยกไปตามคลองสาขาทีม่พีืน้ทีเ่กษตรจากนัน้จะไหลไปรวมกบั
แมน่ ้าประแส   

2. เพื่อการรักษาระบบนิเวศเดิมของแม่น ้ าประแส จะมีการปล่อยน ้ าลงสู่แม่น ้ าประแส 
ประมาณ 10 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

3. เพือ่การอปุโภค-บรโิภค ประมาณ 10 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  
นอกจากนี้ยงัมแีผนจ่ายน ้าเพื่อส ารองน ้าแก่ภาคอุตสาหกรรมแก่อ่างเกบ็น ้าบรเิวณใกลเ้คยีง ประมาณ 

40 ลา้นลกูบาศกเ์มตร (รบัมาจากจงัหวดัจนัทบุรอีกีทอดหนึ่ง) ผา่นทางทอ่สง่น ้าทีเ่ชือ่มต่อระหว่างอา่งเกบ็น ้าซึง่
เชือ่มต่อกนัทัง้ภาคตะวนัออก กรณีทีน่ ้าลน้เขือ่นออกทาง spill way (ประมาณ 20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร) น ้าจะลน้
ออกแลว้ไหลลงไปรวมกบัแมน่ ้าประแสทีห่ลงัสนัเขือ่น หรอืเมื่อฝนตกบรเิวณทา้ยเขือ่นน ้าจากล าน ้าสาขาต่างๆ 
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จะไหลมารวมในแมน่ ้าประแสดว้ย (ประมาณ 2000 ลา้นลกูบาศกเ์มตร) ซึง่จะท าใหแ้มน่ ้าประแสจะมนี ้ามากกว่า
ทีถ่กูปล่อยจากอา่งเกบ็น ้าฯ  

กรณีเตรยีมพรอ้มรบัน ้าเมือ่เกดิพายุตอ้งมกีารพร่องน ้าออก (ประมาณ 100 ล้านลูกบาศกเ์มตร) ซึง่ใน
แมน่ ้าจะมนี ้ามากกว่าปกตเิชน่กนั  หรอืกรณีอืน่ๆ จะมกีารพจิารณาวางแผนการเปิดปิดประตูน ้าเป็นกรณีๆ ไป 
โดยการส ารวจความตอ้งการใชน้ ้าจะมกีลุ่มผูใ้ชน้ ้าซึ่งประกอบด้วยนายอ าเภอ เจา้หน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วน
ทอ้งถิน่ และเกษตรกร รวมทัง้สิ้น 75 คน มตีวัแทนดูแลประตูน ้าแต่ละบาน ซึง่กลุ่มผูใ้ชน้ ้าจะมกีารประชุมอยู่
เป็นระยะ และมกีารตดิต่อประสานงานเรือ่งความตอ้งการน ้าเพือ่ใหม้นี ้าเพยีงพอในแต่ละพืน้ที ่และในอนาคตจะ
มกีารน า JMC (Joint Management Committee for Irrigation) หรอืการจดัการน ้าอย่างมสี่วนร่วมมาเป็นส่วน
หนึ่งในการวางแผนการจดัการน ้าดว้ย 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากโครงการ  
1. เป็นแหล่งน ้าส าหรบักกัเกบ็น ้าและส่งน ้าใหแ้ก่พื้นที่ชลประทานทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ ในเขต

อ าเภอวงัจนัทร ์กิง่อ าเภอเขาชะเมาและอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
2. ส่งน ้าดบิส าหรบัผลิตน ้าประปาในเขตเทศบาลต าบลทางเกวียน เทศบาลทุ่งควายกนิ 

เทศบาลสนุทรภู่ และเทศบาลปากน ้าประแส เป็นปรมิาณ 21,000 ลบ.ม./วนั 
3. ส่งน ้าใหพ้ืน้ทีเ่พาะเลี้ยงสตัว์น ้า โดยเฉพาะการเลี้ยงกุง้บรเิวณปากน ้าประแส ไดป้ระมาณ 

7,200 ไร ่คดิเป็น 114,000 ลบ.ม./วนั 
4. ชว่ยป้องกนัและลดความเสยีหายจากอทุกภยัในพืน้ทีอ่ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
5. ผลกัดนัน ้าเคม็ทีห่นุนเขา้มาในแมน่ ้าประแสในชว่งฤดแูลง้ 
6. อา่งเกบ็น ้าทีเ่กดิขึน้จะเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลา และเป็นแหล่งประมงน ้าจดืขนาดใหญ่ 
7. เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคญั 
8. ท าใหเ้ศรษฐกจิของจงัหวดัระยองขยายตวัมากขึน้ 
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ภาพท่ี 4-10 แผนท่ีโครงการอ่างเกบ็น ้าประแส จงัหวดัระยอง 
ท่ีมา: กรมชลประทาน 

 
 ส าหรบัชาวประมงพื้นบ้าน ปรมิาณน ้าจดืทีป่ล่อยจากอ่างเกบ็น ้าเพื่อผลกัดนัน ้าเคม็ทีห่นุนในช่วงฤดู
แล้งเป็นเรื่องส าคญั และที่ส าคญักว่านัน้ก็คอืระบบน ้าขึ้น-น ้าลง น ้าเกดิ-น ้าตายที่ถูกรบกวนจากการบรหิาร
จดัการของโครงการอ่างเกบ็น ้าประแส เนื่องจากวถิปีระมงพืน้บา้นตอ้งพึง่พาระบบน ้าธรรมชาตทิีเ่หมาะสมต่อ
ทรพัยากรสตัวน์ ้าทีช่าวประมงพึง่พา จากประวตัศิาสตรก์ารบรหิารจดัการอ่างเกบ็น ้า ชาวประมงพืน้บา้นเผชญิ
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กบัปญัหา 2 ลกัษณะคอื (1) ไมม่นี ้าจดืลงมาผลกัดนัน ้าเคม็ในช่วงทีม่กีารเกบ็กกัน ้าตอนสรา้งอ่างเกบ็น ้า ส่งผล
กระทบต่อปา่ชายเลน และสตัวป์า่ทีอ่าศยัในป่าชายเลน และกระทบต่อประมงพืน้บา้น (2) การพร่องน ้าออกมา
มากและต่อเนื่อง จากกรณีอ่างเก็บน ้ารบัน ้าฝนมากเกนิระดบัทีเ่หมาะสม ท าใหท้า้ยน ้ามนี ้าไหลลงมาตลอด
กระทบต่อระบบนิเวศน ้ากร่อย สตัว์น ้าหนีน ้าจดือพยพออกสู่ปากอ่าว สตัว์น ้าบางชนิดทีอ่พยพไม่ได้กจ็ะสูญ
พนัธุไ์ปจากพืน้ที ่สง่ผลกระทบต่อการท าประมงพืน้บา้น 
 

(3) ปัญหาน ้าเสียและการท าประมงแบบท าลายล้าง กับ เครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน ้า 
ประแส 5 ต าบล 

จากปญัหาน ้าเสยีบรเิวณลุ่มน ้าประแส ท าใหก้ลุ่มคนเฒา่คนแกว่ยัเกษยีณในทอ้งถิน่ เกดิความเป็นห่วง
กลวัว่าอนาคตของลูกหลานจะไม่มอีะไรให้หากิน จึงรวมตวักนัก่อตัง้ "เครอืข่ายลุ่มน ้าประแส" ในปี 2547 
ประกอบดว้ย 5 ต าบล คอื ต.ปากน ้าประแส ต.ทองเกวยีน ต.เนินฆอ้ ต.ทุ่งควายกนิ และ ต.คลองปูน เพื่อดูแล
รกัษา เฝ้าระวงั และต่อสูก้บักลุ่มโรงงานทีป่ล่อยน ้าเสยี ปลูกป่าชายเลนเสรมิ ท าจุลนิทรยีบ์ าบดัน ้า ปล่อยสตัว์
น ้า ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน รวมทัง้การท ากระชงัปลาสาธติ และส่งเสรมิให้เกดิประเพณีวฒันธรรมต่างๆ 
สง่ผลใหพ้ืน้ทีป่า่ชายเลนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง สตัว์น ้ากลบัมาอาศยัในแหล่งน ้ามากขึน้ ชาวบา้นมรีายไดพ้ออยู่
พอกนิ ไมต่อ้งออกไปท างานภายนอกชมุชน  

กลุ่มผูอ้าวุโส จึงขยายการท างานออกไปอกี เล็งเหน็ว่ากลุ่มคนอายุมากกลุ่มเล็กๆ ไม่สามารถฟ้ืนฟู
ทรพัยากรไดด้นีัก จงึชกัชวนชาวบา้นจากหมู่ 7 หมู่ 8 และต าบลใกลเ้คยีงอกี 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต.ทางเกวยีน ต.
เนินฆอ้ และ ต.ทุ่งควายกนิ มาตัง้เป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุมกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ประสานงาน
เชือ่มรอ้ยเครอืขา่ยต าบลเขา้ดว้ยกนั เพือ่จดัตัง้เป็น "องคก์รชมุชนชายฝ ัง่ภาคตะวนัออก" โดยเริม่ประชุมกนัมา
ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2547 พฒันาเป็น "โครงการพลกิฟ้ืนวถิชีมุชนลุ่มน ้าประแส" รว่มกนัปลกูปา่ชายเลนสองฝ ัง่
ลุ่มน ้าในพืน้ทีว่่างรกรา้งในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม ซึง่เป็นช่วงทีน่ ้าลดตอนกลางวนั เพื่อกลา้ไมท้ีป่ลูก
จะไดห้นีน ้าทนั 

หลงัจากนัน้ได้พาคณะกรรมการไปศกึษาดูงานที่ศูนย์กสกิรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุร ีและน า
ความรูท้ีไ่ด ้มาท าจุลนิทรบี าบดัน ้าเสยี โดยตัง้ถงัหยดบรเิวณทีช่าวบา้นขอมา จนสภาพน ้าเริม่ดขี ึน้ ชาวบา้นเริม่
เหน็ความส าคญั จงึมคีนมารว่มกจิกรรมเพิม่ขึน้ แต่งบประมาณเครอืขา่ยมอียู่น้อย กจิกรรมส่วนใหญ่ท าไปตาม
ก าลงั เชน่ การเฝ้าระวงัรกัษาลุ่มน ้าประแส อาศยัชาวบา้นเป็นหเูป็นตา  

และเพื่อป้องกนัไม่ใหส้ารเคมจีากการท าเกษตรไหลลงแหล่งน ้าธรรมชาต ิจงึตอ้งชกัชวนใหเ้กษตรกร
เขา้มาเป็นเครอืข่าย จงึมกีารขยายเครอืขายเพิม่อกี 4 ต าบลซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร นอกจากนัน้ยงัมี
ยุทธศาสตร์ในการสร้างคนรุ่นหลงัมาท างานต่อ โดยมกีารอบรมเด็กๆ นักเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณแม่น ้าประแส 5 
ต าบล ในเรือ่งการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ใหค้วามรูเ้รือ่งตน้ไม ้สมุนไพรและประโยชน์ เพื่อปลูกฝงัใหเ้ดก็ๆ ซมึซบั
คณุคา่ของทรพัยากรลุ่มแมน่ ้าประแส และท าหน้าทีด่แูลในวนัขา้งหน้า 

ปจัจุบนั แมย้งัตอ้งเฝ้าระวงัการวางทอ่จากโรงงานเชือ่มลงสู่แม่น ้า แต่สถานการณ์บรเิวณลุ่มน ้าประแส
กถ็อืว่ามกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ขี ึ้น พื้นที่ป่าชายเลนบรเิวณแม่น ้าประแสเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้
แหล่งผสมพนัธุ์และอนุบาลสตัว์น ้าเพิม่ขึน้ตามมา แม่น ้าประแสไดร้บัการฟ้ืนฟูท าใหส้ภาพน ้าในแม่น ้าสะอาด 
ปญัหามลพษิทางน ้าทีส่ง่ผลกระทบต่อต่อชมุชนและสตัว์ลดลง ทรพัยากรสตัว์น ้าต่างๆ กม็ปีรมิาณเพิม่ขึน้ เช่น 
ปลากด ปลากะรงั ปลากระบอก กุง้ขาว กุง้กา้มกราม เคยตวัใส ปูมา้ ปูด า หอยนางรม กก็ลบัมาในแหล่งน ้า
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มากขึน้ ชาวบ้านมรีายได้มากขึน้ โดยไม่ตอ้งออกไปหางานต่างถิน่ บางคนตดัสนิใจลาออกจากโรงงานมาท า
ประมง 

เครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแสประกอบด้วยกลุ่มอนุรกัษ์อีกหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มบ้านปลา
ธนาคารปู กลุ่มปูแสม เป็นต้น ซึ่งต่างก็มจีุดยืนร่วมในการต่อต้านการท าประมงแบบท าลายล้าง สมาชิก
เครอืขา่ยไดป้รบัเครือ่งมอืประมงของตนใหเ้ป็นเครือ่งมอืประมงทีอ่นุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์น ้า และมกีฎเกณฑก์าร
ท าประมงอยา่งอนุรกัษ์ รวมทัง้รว่มกนัฟ้ืนฟูปา่ชายเลนใหม้พีืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ตามภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 
4.3.2 ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

 ลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงัอยู่ภายใต้อทิธพิลการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของแผนพฒันาจงัหวดัตรงั 
พ.ศ. 2553-2556 ทัง้ในดา้นการพฒันาอตุสาหกรรม ดา้นการเกษตร และดา้นการท่องเทีย่ว ดงัรายละเอยีดของ
แผนพฒันาจงัหวดัดงันี้ 

 
(1) แผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ.2553-2556 

วสิยัทศัน์: “เมอืงเกษตรยัง่ยนื ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ประตกูารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์แหง่อนัดามนั 
เป้าประสงคร์วม: “การสรา้งฐานเศรษฐกจิทีม่ ัง่คัง่ สงัคมคุณภาพ ฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื และ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ีดงัภาพที ่4-11 
  ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การสรา้งฐานเศรษฐกจิของจงัหวดั (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และการทอ่งเทีย่ว) ทีม่ ัง่คัง่และมเีสถยีรภาพ 

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. จงัหวดัตรงัมรีายไดจ้ากการเกษตรเพิม่ขึน้ 
2. จงัหวดัตรงัมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
3. ผลผลติทางการเกษตรของจงัหวดัตรงัมมีลูคา่เพิม่ขึน้ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชวีติทีด่ ีและการศกึษาใหม้คีณุภาพ 
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. ตรงัเป็นสงัคมด ี
2. ประชาชนมรีายไดแ้ละหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 
3. ประชาชนมสีขุภาวะ 
4. ประชาชนมกีารศกึษาเรยีนรูด้แีละมคีณุภาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรหิารจดัการฐานทรพัยากรใหย้ัง่ยนืและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ี 
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. จงัหวดัตรงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ 
2. จงัหวดัตรงัมสีิง่แวดลอ้มทีด่ ี
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ภาพท่ี 4-11 วิสยัทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร ์และเป้าประสงค ์ของแผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ.2553-2556 
  

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การบรหิารจดัการภาครฐัตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั 

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. การบรหิารจดัการของจงัหวดัตรงัสามารถขบัเคลื่อนยทุธศาสตรไ์ด้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. จงัหวดัตรงัมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ 
3. ผลผลติทางการเกษตรของจงัหวดัตรงัมมีลูคา่เพิม่ขึน้ 

โดยแผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ.2553-2556 จะเน้นการน าจุดแขง็ของจงัหวดัทีส่อดรบักบัโอกาสจาก
การเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอก มาพฒันาศกัยภาพใหโ้ดดเด่นและเป็นฐานในการพฒันาจงัหวดัในอนาคต 
อาท ิการมุ่งเน้นพฒันาด้านการท่องเทีย่วโดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ซึ่งช่วยเตมิศกัยภาพของกลุ่ม
จงัหวดัทีม่จีุดมุง่เน้นการทอ่งเทีย่วกระแสหลกั และจากจุดแขง็ของจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
และมากมาย ทีส่ามารถต่อยอดเป็นฐานในการพฒันาจงัหวดั ภูมภิาค และประเทศต่อไปในอนาคต จงัหวดัตรงั
จงึมุง่เน้นสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้  

การพฒันาจังหวัดตรงัไปสู่วิสยัทศัน์ในระยะยาวนัน้ ต้องค านึงถึงความยัง่ยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดย  
ไมก่ระท าการพฒันาทีจ่ะสรา้งผลกระทบเชงิลบระยะยาว โดยการท าลายฐานความมัน่คง ความมัง่คัง่และความ
ดงีาม อาท ิการมุ่งเน้นพฒันาเพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิแต่สร้างปญัหาทางสงัคมและท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้การก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัตรงั จงึมุ่งเน้นทีก่ารพฒันา
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อยา่งสมดุล โดยมปีระเดน็ยทุธศาสตรใ์นการสรา้งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมหีน่วยงานราชการและ
ภาคใีนจงัหวดัเป็นกลไกการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 (2) ปัญหาการตดัไม้ท าลายป่าและการท าประมงแบบท าลายล้าง กบัเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
ลุ่มน ้าปะเหลียน  
 เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีนประกอบดว้ยกลุ่มอนุรกัษ์หลากหลายกลุ่ม กลุ่มทีโ่ดดเด่นคอื 
กลุ่มอนุรกัษ์บา้นทุง่ตะเซะ และกลุ่มอนุรกัษ์บา้นแหลม 
 
 - การจดัการป่าชายเลนของชุมชนบา้นทุ่งตะเซะ  

ปา่ชมุชนบา้นทุง่ตะเซะ เป็น 1 ใน 10 ปา่ชายเลนชมุชนในจงัหวดัตรงั มเีนื้อทีป่ระมาณ 5,000 ไร่ เป็น
พืน้ทีท่ีเ่คยผา่นการท าสมัปทานป่าไมม้าก่อน ส่วนทีเ่ป็นป่าชายเลนชุมชนมปีระมาณ 2,000 ไร่ สภาพป่ายงัคง
ความอดุมสมบรูณ์ มพีนัธุไ์มท้ีม่คีวามโดดเด่นและหลากหลาย ยงัเหลอืไมข้นาดใหญ่จ านวนมาก เช่น ไมต้ะบูน 
ไมโ้กงกาง พนัธุพ์ชืหลายชนิดเป็นสมนุไพร นอกจากนี้ปา่ชายเลนยงัเป็นแหล่งอาศยัของสตัวน์ ้าหลายชนิด  

กระบวนการสรา้งป่าชายเลนชุมชนเกดิจากปญัหาทรพัยากรเสื่อมโทรม ทัง้จากการสมัปทานป่าชาย
เลนให้กบัธุรกจิเผาถ่านมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2484 รวมทัง้การลกัลอบตดัและแปรรูปไมใ้นบรเิวณป่าใชส้อยของ
หมู่บา้น การลดลงของป่าชายเลนส่งผลต่อสตัว์น ้าทีเ่ริม่ลดลง โดยเฉพาะหอยกนัซึง่มแีหล่งอาศยัอยู่ใตบ้รเิวณ
ปา่ไมใ้หญ่และหนาแน่น ประกอบกบัชุมชนจากต่างถิน่เริม่เขา้มาท าประมงดว้ยเครื่องมอืท าลายลา้ง เช่น อวน
รนุ นอกจากนัน้สตัวป์า่ในปา่ชายเลนกล็ดลง ทัง้จากการล่าเพือ่บรโิภค 

การดแูลปา่ของชมุชนบา้นทุง่ตะเซะ ใชก้ลยทุธส์นัตวิธิ ีเริม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 โดยเริม่จากแนวคดิ
ของกลุ่มแกนน าในหมูบ่า้นและชาวบา้น ปรกึษาหารอืกนัและเหน็รว่มกนัถงึความจ าเป็นในการก าหนดแนวเขต
ทีช่ดัเจน ระหว่างพื้นทีป่่าสมัปทานกบัพื้นทีป่่าใชส้อยของหมู่บ้าน เพื่อปกป้องทรพัย์สนิของชุมชน มกีารเริม่
สอบถามขอ้มลูทัง้จากผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นหมูบ่า้น จากปา่ไมอ้ าเภอและปา่ไม ้จงัหวดัตรงัเวลาล่วงถงึปี พ.ศ. 2535 แต่
ไม่ไดข้อ้มลูทีช่ดัเจน ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 คณะกรรมการป่าซึ่งประกอบดว้ยผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บ้าน แกนน าในหมู่บ้าน ร่วมกบัชุมชนด าเนินการปลูกป่าชายเลนในบรเิวณรอบๆ หมู่บ้านหลายครัง้ 
จนถงึปี พ.ศ. 2538 สมาคมหยาดฝนไดส้่งเจ้าหน้าทีเ่ขา้ไปท าการศกึษาชุมชนบา้นทุ่งตะเซะ โดยได้รวบรวม
แนวความคดิชุมชน และได้รบัทราบว่าชุมชนมคีวามต้องการที่จะจดัการพื้นทีป่่าใชส้อยของชุมชน ปี พ.ศ. 
2536 – 2539 ชุมชนจดักจิกรรมเกีย่วกบัป่าชายเลนชุมชนเป็นระยะ ทัง้กจิกรรมการปลูก การสาง การปลูก
เสรมิในพื้นทีป่่าเสื่อมโทรม ความพยายามในการด าเนินงานป่าชายเลนชุมชนของบา้นทุ่งตะเซะเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 – 2542 ทัง้การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ การจดักจิกรรมดา้นการ
อนุรกัษ์ในรปูแบบต่างๆ การประชมุสมัมนา มทีัง้กจิกรรมการปลกู การสาง การปลกูเสรมิในพืน้ทีป่่าเสื่อมโทรม 
โดยได้รบัความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่องค์กรภาครฐัและเอกชน สมาคมหยาดฝน คณะครูและ
นกัเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นทุ่งตะเซะ และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น กลุ่มยาวชนรกัป่า กลุ่ม
สตร ีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มท าใบจาก นอกจากนี้ชุมชนยงัมกีารสมัมนา การพูดคุย และร่วมปรกึษาหารอืถงึแนว
ทางการจดัการให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึน้ ร่วมกนัระดมความคดิกบัปญัหาทีเ่กดิขึ้นโดยแบ่งการ
จดัการพืน้ทีป่า่ชายเลนชมุชนทีม่ปีระมาณ 2,000 ไร่ ออกเป็น 4 แปลง ไดแ้ก่ (1) แปลงป่าอนุรกัษ์ สภาพพืน้ที่
เป็นปา่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ทีไ่ม่อนุญาตใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ (2) แปลงป่าจาก มกีารปลูกจากลงในพืน้ทีป่่า
ชายเลนเพื่อใหชุ้มชนไดใ้ชส้อย และสามารถหาซื้อเพื่อไปประกอบอาชพีเกีย่วกบัจาก (3) แปลงป่าใชส้อยของ
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หมู่บ้าน โดยการสลบักนัใชป้ระโยชน์ภายในแปลง กล่าวคอื ถ้าแปลงไหนกรรมการพจิารณาเหน็ว่าได้ตดัไม้
ออกไปพอสมควรแล้ว กจ็ะไม่อนุญาตใหต้ดัแต่จะท าการฟ้ืนฟูปลูกเพิม่ และใหใ้ชไ้มใ้นแปลงอื่นแทน และ  (4) 
แปลงปา่สมนุไพร ใชเ้ป็นพืน้ทีเ่พื่อการศกึษา เรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลน และเพื่อการใชป้ระโยชน์ของคนใน
ชมุชน ต่อเนื่องจากการรกัษาและฟ้ืนฟูผนืป่าเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น ้าวยัอ่อนต่างๆ และเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยั
และแหล่งอาหารของสตัวน์านาชนิด สมาชกิกลุ่มอนุรกัษ์ยงัขยายกจิกรรมครอบคลุมการอนุรกัษ์หอยปะทีอ่ยู่ใน 
ล าน ้าปะเหลยีน ใหร้อดพน้จากการท าประมงแบบท าลายลา้ง มกีารเฝ้าระวงั หา้มการท าประมงดว้ยเครื่องมอืที่
ท าลายล้างและผิดกฎหมาย มีการกนัแนวเขตเพื่อการอนุรกัษ์ ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์และ
บทลงโทษหากละเมดิกฎ 

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็ศกัยภาพของชุมชนในการดูแลรกัษาป่าและทรพัยากรสตัว์น ้า อกีทัง้
ยงัไดข้ยายเครอืขา่ยการประสานความร่วมมอื ระหว่างคนตน้น ้ากบัคนปลายน ้าในเขตลุ่มน ้าปะเหลยีนและลุ่ม
น ้าตรงั รวมทัง้ภาครฐั คอื กรมปา่ไม ้

การดแูลปา่ของชมุชนบา้นทุง่ตะเซะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบใน 3 ระดบั กล่าวคอื ในระดบัชมุชน กอ่ใหเ้กดิ
การดูแลป่าชุมชนชายเลนขึ้นหลายแห่งในเขตลุ่มน ้าปะเหลียน ทัง้ก่อให้เกดิความมัน่คงด้านอาหาร (Food 
Security) ในอย่างน้อย 6 หมู่บา้น 3 อ าเภอ ในระดบัจงัหวดั ป่าชุมชนบา้นทุ่งตะเซะเป็นทีศ่กึษาดูงานดา้นป่า
ชมุชน ของชมุชนและเยาวชนในจงัหวดัใกลเ้คยีงและหลายจงัหวดัทัว่ประเทศและขยายสูห่ลายประเทศในระดบั
ภมูภิาค 

 
- การอนุรกัษ์หอยนางรม บา้นแหลม 
บรเิวณชายฝ ัง่หน้าหมูบ่า้นแหลมเป็นแหล่งหอยนางรมธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์และใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดั

ตรงั รายได้หลกัของหมู่บ้านแหลมได้มาจากการท าประมงและจบัหอยนางรม ปจัจุบนัประชากรของชุมชน
เพิม่ขึน้มาก มกีารจบัหอยนางรมทีม่อียู่ตามธรรมชาตกินัมากขึน้ น าเครื่องมอืทีไ่ม่เหมาะสมมาใช้ ประกอบกบั
ปญัหามลพษิทางน ้า จากการปล่อยน ้าเสยีของโรงงานบ่อกุง้ คณะกรรมการหมู่บา้นจงึไดป้ระกาศเขตอนุรกัษ์
หอยนางรมบรเิวณแมน่ ้าปะเหลยีน หมู ่3 บา้นแหลม ในปี พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ไดร้บัการสนบัสนุน
ใหม้กีารรวมกลุ่มมคีณะกรรมการบรหิารกลุ่ม และได้รบัการสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝน ส านักงานพฒันา
ชุมชนอ าเภอ ประมงอ าเภอ และโรงเรยีนบา้นแหลม (หลกัสตูรทอ้งถิน่ "ภูมปิญัญาทอ้งถิน่") ท าใหเ้กดิองคก์ร
ชุมชน ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ เกดิความยัง่ยนืชุมชน เกดิโครงการอนุรกัษ์หอยนางรมธรรมชาติ
บรเิวณหน้าหมูบ่า้นแหลม และไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูล จนท าใหป้รมิาณของหอยนางรมเพิม่ขึน้ แต่ละ
ปีจะมกีารจบัหอยนางรมขาย น ารายไดจ้ดัตัง้เป็นกองทนุสวสัดกิารของหมู่บา้น จนถงึปจัจุบนันี้มกีฎระเบยีบให้
ชาวบา้นปฏบิตัริว่มกนั อาท ิ(1) กอ่นจบัหอยนางรมจะตอ้งส ารวจขนาดของหอยพรอ้มกบัประชุมพิจารณาจาก
คณะกรรมการก่อนทุกครัง้ (2) คนที่ลงไปจับหอยจะต้องเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ทีค่ณะกรรมการไวว้างใจได ้ซึง่จะเก็บเฉพาะหอยทีโ่ตไดข้นาดเท่านัน้ (3) การจบัหอยในแต่ละปี
จะเปิดให้จบั 3 วนัและจะเปิดให้ชาวบ้านลงไปจบัในพื้นที่อนุรกัษ์ 2 วนั โดยใช้เครื่องมอืที่ เหมาะสมหา้มใช้
เครื่องทุ่นแรง (4) ค่าแรงงานส าหรบัผูท้ีร่บัจ้างจบัหอยในแต่ละปีขึน้อยู่กบัทางคณะกรรมการจะพจิารณาตาม
ความเหมาะสม (5) รายไดจ้ากการขายหอยนางรมจะจดัตัง้เป็นกองทนุสวสัดกิารของหมูบ่า้น หรอืกจิกรรมอื่นที่
เหมาะสมตามมตขิองคณะกรรมการ 
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4.4 ความเส่ียงของประมงพื้นบา้น 

 ความเสีย่งของประมงพื้นบ้านเป็นทัง้การเปิดรบัผลกระทบด้านต่างๆ ต่อการท าประมงพื้นบ้านและ
ความไวของครวัเรอืน/ชมุชนต่อผลกระทบนัน้ๆ  
 

4.4.1 การประเมินความเส่ียงของประมงพื้นบา้นระดบัครวัเรือน: ลุ่มน ้ าประแส จงัหวดัระยอง 
การประสบปัญหาของครวัเรือน จากการสอบถามในประเดน็ปญัหาทีค่รวัเรอืนก าลงัประสบ

เรยีงล าดบัตามความส าคญั พบว่าครวัเรอืนสว่นใหญ่ ก าลงัประสบปญัหาสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอื ความแปรปรวนของสภาพอากาศ วกิฤตเศรษฐกจิ และการพฒันาของรฐัไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน ตามล าดับ เมื่อถามว่าครอบครวัของท่านมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากปญัหาใดบ้าง พบว่า 
ครวัเรอืนส่วนใหญ่เสีย่งเกดิความสญูเสยีจากปญัหาสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ วิกฤตเศรษฐกิจ และการพัฒนาของรัฐไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
ตามล าดบั เชน่กนั 

การด ารงชีวิตพึง่พาลม ฟ้า อากาศ  จากครวัเรอืนทัง้หมด 175 ครวัเรอืน 74.3 %ของ
ครวัเรอืนด ารงชวีติพึง่พาลม ฟ้า อากาศในระดบัสงู 9.7 %ของครวัเรอืนพึง่พาปานกลาง 8.0 % ของครวัเรอืน
พึง่พาน้อย และ 8.0 % ของครวัเรอืน ไมพ่ึง่พาลม ฟ้า อากาศ 62.3% ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืนของตน
มคีวามเสีย่งน้อย 18.9 % ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืนของตนไม่มคีวามเสีย่งจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ 10.9% ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืนของตนอยูท่า่มกลางความเสีย่งของความแปรปรวนของ
สภาพอากาศมาก และ 8.0%ของครวัเรอืนไมไ่ดร้ะบุขอ้มลู 

การจดัการระดบัครวัเรือนเพือ่ให้ไม่ต้องเผชิญกบัความสูญเสียจากการแปรปรวนของ
สภาพอากาศในการป้องกนัไม่ให้เผชิญกบัปัญหา 39.4% ของครวัเรอืนประยุกต์ภูมปิญัญา เช่น การดู
ธรรมชาต ิดูทอ้งฟ้า จากประสบการณ์ของตวัเอง จากปู่ย่าตายาย สงัเกตการก่อตวัของเมฆ การเกดิฟ้าแลบ 
หยุดออกเรอื หรอืท างานอื่นแทน เป็นตน้  12.0% ของครวัเรอืนระดมทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อป้องกนัตนเอง เช่น 
ปลกูปา่ช่วยลดแรงลมทีเ่ขา้มาปะทะ ยกบา้นใหส้งู ท าบ่อเพาะเลี้ยงใหส้งู ท าอุปกรณ์ล่วงหน้า ตามคนอื่นๆ ให้
ทนั 8.0% ของครวัเรอืนเขา้เป็นสมาชกิกลุ่มเพื่อรบัความช่วยเหลอืในการป้องกนัตนเองไม่ใหเ้ผชญิกบัปญัหา 
เช่นการขึ้นทะเบียนเรอื การเขา้รวมกลุ่มที่ตรงความต้องการ เพื่อการเงนิในการลงทุน เพื่อค่าชดเชย เมื่อ
เครือ่งมอืสญูหาย หรอืการรวมกลุ่มเพือ่ควบคมุปญัหากนัเองได ้เชน่ สรา้งแนวกนัคลื่น หรอืปลกูปา่ชายเลน  

การอยู่ร่วมกบัปัญหา 32.0% ของครวัเรอืนประยุกต์ภูมปิญัญา เช่น ใช้ภูมปิญัญาที่มที า
ประมงและเผชญิหน้า ซึ่งอาจจะอยู่ได้บ้างบางครัง้ เพราะยงัคงอาศยัทีเ่ดมิและท าประมงไปจนกว่าจะเลกิท า 
บา้งกต็อ้งปรบัตวัใหต้ื่นตวัตลอดเวลา บา้งกย็อมรบัธรรมชาต ิบา้งกพ็รอ้มพฒันาเปลี่ยนแปลงการท ามาหากนิ
ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่นเปลีย่นจากส่องกุง้มาเป็นดกัลอบแทน หรอืเมื่อเกดิปญัหาจะท าการ
เกบ็สตัวน์ ้าทีห่าไดไ้วก้อ่น เพือ่รอขายในช่วงทีไ่ดร้าคาดไีม่ขาดทุน 12.6% ของครวัเรอืนระดมทรพัยากรทีม่อียู่
เพือ่อยู่ร่วมกบัปญัหา เช่น สรา้งบา้นปลาเพื่อเพิม่ทรพัยากร 9.7% ของครวัเรอืนเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อเตรยีมตวัอยู่
รว่มกบัปญัหา 

การแก้ไข เยียวยา เมือ่เผชิญกับปัญหา 14.3% ของครวัเรอืนประยุกต์ภูมิปญัญา เช่น 
พยายามหาสตัวน์ ้าใหไ้ด ้และใชน้ ้า EM เพื่อบ าบดัน ้าใหคุ้ณภาพน ้าดขี ึน้ 12.6% ของครวัเรอืนระดมทรพัยากร
ทีม่อียู่ในการเยยีวยาปญัหา และ 11.4 % ของครวัเรอืน เขา้รวมกลุ่มรวมพลงัเพื่อเรยีกร้องขอใหเ้กดิการ
แกป้ญัหา รวมทัง้เขา้รวมกลุ่มเพือ่เรยีกรอ้งขอคา่ชดเชย 
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ความคิดเห็นต่อแนวทางในการป้องกนัครวัเรือนไม่ให้เผชิญกบัปญัหาการแปรปรวนของ
สภาพอากาศจนเกดิการสญูเสยี 50.9 % ของครวัเรอืนไมไ่ดท้ าอะไร 21.7% ของครวัเรอืน เกบ็ออมและปรบัตวั
เพื่อรบัมอื 17.1 % ของครวัเรอืนสงัเกตสภาพฝน ฟ้า อากาศ น ้าขึน้-ลง หลกีเลีย่งการท าประมงขณะทีเ่กดิ
สภาพอากาศแปรปรวน ไมป่ระมาท 7.4% ของครวัเรอืนมอีาชพีอืน่ส ารอง 0.6% ของครวัเรอืนรวมกลุ่มอนุรกัษ์ 
ส าหรบัขอ้คดิเหน็ต่อบทบาทของกลุ่มต่างๆ ในชมุชนในการป้องกนัการเผชญิปญัหาความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ 74.9%ของครวัเรอืน มองว่าตนเองไม่ได้รวมกลุ่มจงึไม่ทราบเรื่องการจดัการของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
ในขณะที ่13.1% มองว่ากลุ่มต่างๆ มบีทบาทในการรวมกลุ่ม ใหค้วามช่วยเหลอืกนั ร่วมมอืกนั แจง้ขา่ว เตอืน
ภยั และเสนอมาตรการต่างๆ เช่นการปล่อยน ้าจากบ่อกุง้ ขอ้มูลฝน ฟ้าแปรปรวน น ้าจดื แต่กอ็ยากใหร้วมตวั
กนัมากกว่านี้ ชุมชนจะได้เขม้แขง็ 12.0% ของครวัเรอืน มองว่ากลุ่มต่างๆ มบีทบาทในการปลูกป่าชายเลน 
อนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์น ้า ส าหรบักรณีบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ 16.0% ของครวัเรอืน มองว่า
หน่วยงานต่างๆ ควรมบีทบาทในการลงพืน้ทีใ่หค้วามรู ้ดแูล จดัการและฟ้ืนฟู ไมต่อ้งรอใหช้มุชนรอ้งขอ 14.9% 
ของครวัเรอืนมองว่าควรมบีทบาทในการสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและจดัการของเสยี 6.9% ของครวัเรอืน
มองว่าควรมบีทบาทในการจดัการการรวมกลุ่ม และ 5.1% ของครวัเรอืนมองว่าควรมบีทบาทในการแจง้เตอืน
เรือ่งสภาพอากาศ และสว่นใหญ่ไมส่ามารถระบุขอ้มลูการมบีทบาทของหน่วยงานได ้57.1% 
 

4.4.2 การประเมินความเส่ียงของประมงพื้นบา้นระดบัครวัเรือน: ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
การประสบปัญหาของครวัเรือน จากการสอบถามในประเดน็ปญัหาทีค่รวัเรอืนก าลงัประสบ

เรยีงล าดบัตามความส าคญั พบว่าครวัเรอืนสว่นใหญ่ ก าลงัประสบปญัหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคอื วกิฤตเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม และการพฒันาของรฐัไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชน ตามล าดับ เมื่อถามว่าครอบครวัของท่านมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากปญัหาใดบ้าง พบว่า 
ครวัเรอืนสว่นใหญ่เสีย่งเกดิความสญูเสยีจากปญัหาความแปรปรวนของสภาพอากาศเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คอื สิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม วกิฤตเศรษฐกจิ และการพฒันาของรฐัไมต่รงกบัความตอ้งการของชมุชน ตามล าดบั 

การด ารงชีวิตพึง่พาลม ฟ้า อากาศ  จากครวัเรอืนทัง้หมด 150 ครวัเรอืน 93.2 %ของ
ครวัเรอืนด ารงชวีติพึง่พาลม ฟ้า อากาศในระดบัสงู 3.0 %ของครวัเรอืนพึง่พาปานกลาง 0.8 % ของครวัเรอืน
พึง่พาน้อย และ 3.0 % ของครวัเรอืน ไมพ่ึง่พาลม ฟ้า อากาศ 58.3% ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืนของตน
อยู่ท่ามกลางความเสีย่งของความแปรปรวนของสภาพอากาศมาก 33.3% ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืน
ของตนมคีวามเสีย่งน้อย 4.5 %ของครวัเรอืนประเมนิว่าครวัเรอืนของตนไม่มคีวามเสีย่งจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ และ 3.8% ของครวัเรอืนไมส่ามารถระบุได ้

การจดัการระดบัครวัเรือนเพือ่ให้ไม่ต้องเผชิญกบัความสูญเสียจากการแปรปรวนใน
การป้องกนัไม่ให้เผชิญกบัปัญหาของสภาพอากาศ 7.6 %ของครวัเรอืนประยุกต์ภูมปิญัญา โดยการสงัเกต
สภาพอากาศ จากประสบการณ์ของตัวเอง เช่น ดูฟ้า เมฆ ลม ก่อนออกไปจับสตัว์น ้า เป็นต้น 0.8%ของ
ครวัเรอืนระดมทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อป้องกนัตนเอง เช่น ส ารองวตัถุดบิไว ้แปรรปูเป็นรายได้ และไม่มคีรวัเรอืน
เขา้เป็นสมาชกิกลุ่มเพือ่รบัความชว่ยเหลอืในการป้องกนัตนเองไมใ่หเ้ผชญิกบัปญัหา 

ความคิดเห็นต่อแนวทางในการป้องกนัครวัเรือนไม่ให้เผชิญกบัปญัหาการแปรปรวนของ
สภาพอากาศจนเกดิการสญูเสยี 53.8 %ของครวัเรอืนเหน็ว่าควรมกีารหาอาชพีส ารองหรอือาชพีเสรมิ 25.0 %
ของครวัเรอืนไม่ไดท้ าอะไร 14.4 %ของครวัเรอืนคดิว่าตอ้งปรบัตวัและรบัมอืใหไ้ด ้4.5 %ของครวัเรอืนคดิว่า
ตอ้งตดิตามสภาพอากาศแลว้ประยุกต์ช่วงเวลาการจบัสตัว์น ้าตามสภาพอากาศ 2.3 % ของครวัเรอืนรวมกลุ่ม
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อนุรกัษ์ ส าหรบัขอ้คดิเหน็ต่อบทบาทของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนในการป้องกนัการเผชญิปญัหาความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ  61.4% มองว่ากลุ่มต่างๆ มบีทบาทในการรวมกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือกนั ร่วมมอืกนั 
แกป้ญัหาในทุกๆ เรื่องร่วมกนั 27.3 %ของครวัเรอืน มองว่ากลุ่มต่างๆ มบีทบาทในการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัว์
น ้าและป่าชายเลน ในขณะที ่3.0 %ของครวัเรอืน มองว่าตนเองไม่ไดร้วมกลุ่มจงึไม่ทราบเรื่องการจดัการของ
กลุ่มต่างๆ ในชมุชนและไมม่คีวามเหน็ ส าหรบักรณีบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที ่ 54.5 %ของครวัเรอืน 
มองว่าหน่วยงานต่างๆ ควรมบีทบาทในการลงพืน้ทีใ่หค้วามรู ้ดูแล จดัการและฟ้ืนฟู ไม่ตอ้งรอใหชุ้มชนรอ้งขอ 
3.8 %ของครวัเรอืนมองว่าควรมบีทบาทในการแจง้เตอืนเรื่องสภาพอากาศ 3.0 %ของครวัเรอืนมองว่าควรมี
บทบาทในการสง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและจดัการของเสยี และ 0.8 %ของครวัเรอืนมองว่าควรมบีทบาท
ในการจดัการการรวมกลุ่ม 
 

4.4.3 การประเมินความเส่ียงของประมงพื้นบา้นในระดบัชุมชน: ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
จาการอภปิรายกลุ่มชาวประมงพืน้บา้น ความเสีย่งในวถิปีระมงพืน้บา้นอยู่ทีป่รมิาณทรพัยากรประมง 

นัน่คอืทรพัยากรก าลงัจะหมดไป วถิปีระมงพืน้บา้นเปิดรบัผลกระทบรอบดา้นทัง้จากการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม 
การขยายพื้นทีท่ าการเกษตร เพาะเลี้ยงสตัว์น ้า และอุตสาหกรรม การตกัตวงทรพัยากรประมงเกนิขดีจ ากดั 
การท าลายสภาพปา่ชายเลนและแมน่ ้า ในขณะทีว่ถิปีระมงพืน้บา้นเองเป็นวถิทีีอ่ยู่อย่างพึง่ตนเอง ไม่ตกัตวง มี
เครือ่งมอืจบัสตัวน์ ้าทีไ่มซ่บัซอ้น ไมท่ าลายลา้ง ชาวประมงอยู่รวมกนัเป็นชุมชนเลก็ๆ รมิชายฝ ัง่และปากแม่น ้า 
สทิธกิารท าประมงพื้นบ้านไม่เป็นที่ยอมรบัจากตวับทกฎหมายประมงเท่าทีค่วร ด้วยสภาพเศรษฐกจิสงัคม
การเมอืงและวฒันธรรมทีเ่ป็นอยู่วถิปีระมงพืน้บา้นจงึไวต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้  

ในทศันะชาวประมงพืน้บา้น สาเหตุของทรพัยากรประมงทีล่ดน้อยลงมาจาก  
(1) นโยบายภาครฐั ไม่มกีารควบคุมเรื่องขนาดของตาอวนและไม่ควบคุมการจบัปลากระตกั

ซึง่เป็นปลาขนาดเลก็ซึง่เป็นอาหารในหว่งโซ่อาหารของสตัว์น ้าในทะเล ปลากระตักกนิแพลงตอนในทะเล ปลา
กนิสตัวก์นิปลากระตกัเป็นอาหาร การท าประมงปลากระตกัจงึเป็นการตดัตอนหว่งโซ่อาหารในทะเล 

(2) ความเสีย่งเรือ่งสารเคมจีากโรงงานอตุสาหกรรม/ การเลีย้งกุง้ในบ่อกุง้/ และครวัเรอืน เป็น
การท าลายสตัวน์ ้าวยัออ่น และปา่ชายเลนทีเ่ป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ ้าวยัออ่น 

(3) วิธีการท าประมงแบบไม่อนุรกัษ์ เช่นการใช้อวนตาเล็กในการจับสตัว์น ้า ซึ่งชาวบ้าน
เรยีกว่า “อวนตามุง้” ท าใหป้ลาวยัอ่อนขนาดเลก็ถูกจบัตดิอวนไปดว้ย การใชไ้ฟส่องลงทะเลเพื่อล่อปลามาอยู่
รวมกนั ปลาใหญ่กจ็ะกนิปลาเลก็ การท าลอบปูมา้ใชต้าขา่ยขนาดตาเลก็เพื่อจบัปูมา้ขนาดเลก็ตามความนิยม
ของตลาด เป็นตน้ 

(4) กฎหมายทีเ่อือ้ประโยชน์ใหแ้กป่ระมงพาณิชยม์ากกว่าประมงพืน้บา้น 
ส าหรบัการประเมนิความเสี่ยงอนัเนื่องมาจากการแปรปรวนของสภาพอากาศรวมถึงปรมิาณและ

คุณภาพน ้าในระดบัประเภทการประมงหลกั จากการอภิปรายกลุ่ม ชาวประมงจดัล าดบัความเสี่ยงต่อการ
สญูเสยีทรพัยากรสตัวน์ ้า รวมทัง้การทีช่าวประมงไมไ่ดผ้ลผลติทางการประมงดงัตารางที ่4-1 
 
  



4 - 24 

4-24 

ตารางท่ี 4-1 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบัประเภทของประมงพื้นบา้น ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
กลุ่มประมง  

(หลกั) 
ความเส่ียงในการท าประมงพื้นบา้น 

หอย เสีย่งมากทีสุ่ด เสีย่งต่อสารเคม ีน ้าจืดทีม่ากเกนิไป หรอืน ้าที่เคม็เกนิไป เพราะหอย
เคลื่อนตวัชา้ บางชนิดเคลื่อนตวัไมไ่ดเ้พราะตดิกบัหนิหรอืหลกั 

ป ู เสีย่งอนัดบัสอง ประสบปญัหามากถา้เป็นน ้ารอ้น (ปชูอบน ้าทีม่อีณุหภมู ิ20 °C) แต่เมือ่
มนี ้าจดืหลากมา ปสูามารถว่ายน ้าหนีได ้

กุง้ เสีย่งอนัดบัสาม กุง้แชบ๊วยน ้าขึน้ ขึน้ตามน ้า กุง้กลุาสามารถหมกตวัใตท้ราย 
ปลา เสีย่งอนัดบัสี ่ปลาสามารถว่ายน ้าหนีไดท้นั กะพงขาว และกระพงแดงทนต่อน ้าจดืและ

เคม็ไดห้มด 
 

4.4.4 การประเมินความเส่ียงของประมงพื้นบา้นในระดบัชุมชน: ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 ผูน้ าชุมชนลุ่มน ้าปะเหลยีน สะทอ้นความเสีย่งของประมงพื้นบา้นในประเด็น น ้าเสยีจากโรงงานผลติ
ยางพารา ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน และการท าประมงแบบท าลายลา้ง โดยเฉพาะการคราดหอยปะ จงึ
เกดิการรวมกลุ่มสรา้งกจิกรรมการอนุรกัษ์นางรมและหอยปะ และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุ่มเยาวชน 
 
ตารางท่ี 4-2 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบัประเภทของประมงพื้นบา้น ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

ประเภท 
สตัวน์ ้า 

น ้าจืดมาก น ้าเคม็มาก น ้าเน่า/น ้าเสีย 
คลื่นลมแรง

มาก 

ปลา - กลุ่มปลากระบอก ปลา
บา้ส ีปลาหลอ้บนั และ
ปลาลกูหระจะว่าย
ออกไปบรเิวณปากอ่าว 
- ปลาเก๋าจะไม่เขา้ไซ 

ลกูปลาจะว่ายเขา้ไปใน
คลอง ท าใหป้ลาโลมาว่าย
ตามเขา้มากนิลกูปลา 

ปลาผวิน ้าว่ายหนีไปหา
น ้าทีส่ะอาด สว่นปลา
ทีว่่ายไม่ทนัจะตาย 
และพบซากปลาลอย
อยู่บนผวิน ้า 

ปลาฝ ัง่ว่ายเขา้
คลอง 

หอย - หอยทีเ่คลื่อนทีไ่ดฝ้งัตวั
ลกึลงในพืน้ทราย สว่นที่
เคลื่อนทีไ่ม่ทนัจะตาย  
- สว่นหอยทีเ่คลื่อนที่
ไม่ไดจ้ะตาย เช่น 
หอยแมลงภู่ หอยนางรม  

- หอยยงัมชีวีติรอดแต่
ชาวประมงกล่าวว่า
คุณภาพของเน้ือหอย  
และความอร่อยจะลดลง 

หอยทัง้ทีเ่คลื่อนทีไ่ด ้
และไม่ไดจ้ะตาย 

ไม่เป็นปญัหา 

ป ู - ปมูา้จะว่ายหนีออก
บรเิวณทะเล 
- ปดู าจะว่างลงไปทีท่อ้ง
คลอง 

ไม่เป็นปญัหา เพราะปู
ชอบน ้าเคม็ 

- ปมูา้จะว่ายหนีออก
บรเิวณทะเล 

ไม่เป็นปญัหา 

กุง้ ไม่เป็นปญัหาเพราะกุง้
สามารถปรบัตวักบัน ้าที่
เปลีย่นแปลงไดด้ ี

กุง้สามารถปรบัตวัอยู่กบั
น ้าเคม็ได ้

กุง้สามารถหนีได ้แต่
บางสว่นทีว่่ายหนีไม่
ทนัจะตาย 

ไม่เป็นปญัหา 
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 จากตารางที ่4-2 แสดงใหเ้หน็ว่าสตัว์น ้าทุกชนิดมคีวามเสีย่งเหมอืนกนั แต่สตัว์น ้าทีม่คีวามเสีย่งมาก
ทีส่ดุเมือ่เกดิภยัพบิตัติ่างๆ คอื หอยเนื่องจากหอยเคลื่อนทีช่า้ ไมท่นัต่อคณุภาพน ้าทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ และดว้ยหอยเป็นทรพัยากรสตัว์น ้าทีส่ าคญัต่อชาวประมงพืน้บา้นในพืน้ทีบ่า้นแหลม ส่วนสตัว์น ้าอื่นๆ 
เคลื่อนตวัไดเ้รว็กว่า สามารถว่ายหนีไปหาแหล่งน ้าทีส่ะอาด หรอืหาทีป่ลอดภยัได ้จงึเป็นทรพัยากรทีส่ามารถ
ฟ้ืนฟูตวัเองไดเ้มือ่เกดิเหตุการณ์ผดิปกตอินัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 จากความเขา้ใจบรบิทของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climatic stress) และบรบิทของความ
กดดนัจากการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมหรอืปจัจยัอื่นๆ ซึ่งเป็นปจัจยัที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (Non-climatic stress) ตามกรอบแนวคดิในภาพที่ 4-1 พบว่าชาวประมงพื้นบ้านทัง้ 2 พื้นที่
ด ารงชวีิตท่ามกลางกระแสการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม การพฒันาพื้นที่ให้เป็นแหล่งส าคญัที่รองรบัการ
พฒันาทางดา้นอตุสาหกรรม ดา้นการท่องเทีย่วและดา้นการเกษตร ท าใหพ้ืน้ทีป่่าชายเลนและแหล่งทรพัยากร
ประมงของทัง้ 2 ลุ่มน ้าขาดความสมดุลของฐานทรพัยากรธรรมชาตใินการรองรบัการพฒันาดงักล่าว พืน้ทีท่ ัง้ 2 
ลุ่มน ้าประสบปญัหาทัง้ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สื่อมโทรม การบุกรุกเขา้ใชท้รพัยากรจากภายนอกทัง้ในดา้นการ
ตดัไมท้ าลายปา่ การท าประมงอยา่งท าลายลา้ง และการทิง้น ้าเสยีลงสูป่า่ชายเลนซึง่เป็นแหล่งอนุบาลทรพัยากร
สตัวน์ ้า 
 ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส ยงัเผชญิกบัปญัหาการจดัการน ้าในลุ่มน ้าประแส ซึง่เป็นการจดัสรรน ้า
เพื่อการใชป้ระโยชน์ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และรองรบัการท่องเทีย่ว ปรมิาณน ้าจดืทีเ่พยีงพอจงึ
เป็นทีต่อ้งการในการรกัษาสมดุลความเคม็ในแมน่ ้าประแส ทัง้นี้เนื่องจากแมน่ ้าประแสเป็นแมน่ ้าทีม่เีขือ่นประแส
กัน้ ท าใหก้ารไหลของน ้าจดื และการหนุนของน ้าเคม็ไม่เป็นไปตามธรรมชาต ิความผดิปกตขิองปรมิาณน ้าฝน
ในบางวนั บางเดอืน และบางปีจงึเป็นกรณีอ่อนไหว ส าหรบัการอยู่รอดของทรพัยากรสตัว์น ้าในระบบนิเวศป่า
ชายเลน ซึง่ชาวประมงพึง่พาในการยงัชพี 
 ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน ใชช้วีติพึง่พาทรพัยากรหอย (หอยตลบั) เป็นหลกั นับเป็นสตัว์น ้า
เศรษฐกจิ ซึง่หอยเป็นสตัว์น ้าทีไ่วต่อการเปลีย่นแปลงของสมดุลความเคม็ของน ้าในระบบนิเวศน ้ากร่อย ความ
ผดิปกตขิองปรมิาณน ้าฝนในบางวนั บางเดอืน และบางปีจงึเป็นกรณีออ่นไหว ส าหรบัการอยูร่อดของทรพัยากร
หอย ซึง่ชาวประมงพึง่พาในการยงัชพี 
 ความแปรปรวนของสภาพอากาศส าหรบัชาวประมงพืน้บ้านไม่นับเป็นปญัหาของการประกอบอาชพี 
แต่เป็นเงื่อนไขในการด ารงชีพ เป็นเงื่อนไขในการปรับตัวในชีวิตประจ าวันตามการปรับตัวของสตัว์น ้ า 
ความส าคญัสูงสูดอยู่ที่ฐานทรพัยากรและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มปี่าชายเลน มีเกาะแก่งบังคลื่นลม มี
ทรพัยากรประมงทีห่ลากหลายตามฤดกูาล มภีมูปิญัญาในการสงัเกตระบบเตอืนภยัธรรมชาต ิและหาทางเลอืก
ในการท าประมงอยา่งเหมาะสม อยา่งอนุรกัษ์ อยา่งพอเพยีง และไมป่ระมาท  
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บทท่ี 5 
ผลการศึกษา: ความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบา้น 

 
 

บทนี้น าเสนอการศกึษาเปรยีบเทยีบความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านทัง้ 2 ลุ่มน ้าต่อการ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ซึ่งเป็นความเปราะบางทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัชุมชน การน าเสนอ
ประกอบด้วย (1) หลกัเกณฑ์และตวัชี้วดัความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การวดัและการใหค้่า (2) สภาวะความเปราะบางระดบัชุมชนของ 2 ลุ่มน ้า (3) 
หลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัความเปราะบางของครวัเรอืนประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิากาศ การวดัและการใหค้่า (4) สภาวะความเปราะบางระดบัครวัเรอืนของ 2 ลุ่มน ้า และ (5) สรุปความ
เปราะบางของชมุชนประมงพืน้บา้น 
 
5.1 หลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกบัความแปรปรวน
ของสภาพภมิูอากาศ การวดัและการให้ค่า 
 
 การประเมนิผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อระบบนิเวศและมนุษย์ จ าเป็นต้อง
พจิารณาภาวะกดดนัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และภาวะความเปราะบางของระบบนิเวศและสงัคม
เมือ่เผชญิกบัภาวะกดดนันัน้ๆ ค าว่า ความเปราะบาง (Vulnerability) มกัจะใชห้มายถงึ ศกัยภาพในการเยยีวยา
จากภาวะการรบกวนหรอืกดดนั อนัเกดิจากสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาตแิละเศรษฐกจิ สงัคม ต่อผูค้นและ
ระบบนิเวศ ซึง่ความเปราะบางของระบบหนึ่งๆ นี้มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบั ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
และการปรบัตวั (Adaptation) ของระบบนัน้ๆ ความไวต่อผลกระทบมกัจะใชห้มายถงึระดบัความสามารถของ
ระบบกายภาพ-ชวีภาพ และสงัคมในการเผชญิปญัหา ส่วนการปรบัตวัคอืการปรบัเปลีย่นทัง้ในเชงิการปฏบิตั ิ
กระบวนการและโครงสรา้งเพื่อรบัมอืกบัปญัหานัน้ ดว้ยเหตุนี้ ความเปราะบางของระบบสงัคมต่อผลกระทบที่
เกดิขึน้ (Social vulnerability) จงึเป็นฟงักช์ัน่ของ  

(1) การเปิดรบัผลกระทบ  (Exposure)  
(2) ความไวต่อผลกระทบของระบบกายภาพ-ชีวภาพ และสงัคม (Biophysical and social 

sensitivity)  
(3) ขดีความสามารถในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต (Adaptive capacity) ซึง่การ

รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงนี้เป็นการตอบสนองระยะสัน้ต่อการเปลีย่นแปลงทีฉ่ับพลนั ในขณะทีก่ารปรบัตวัต่อ
การเปลี่ยนแปลงเป็นการตอบสนองในระยะยาวจนเกดิเป็นแบบแผนทางพฤตกิรรมที่อยู่ร่วมกบัภาวะกดดนั
นัน้ๆ  
 องคป์ระกอบทัง้ 3 ของความเปราะบางจงึนบัเป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมนิความเปราะบางของชุมชน
ประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ โดยมตีวัชีว้ดัทีพ่จิารณาจากกระบวนการ
ทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในบทที ่2 ดงัแสดงในตารางที ่5-1 
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ภาพท่ี 5-1 กรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพันธ์ของการจดัสถาบนัและความเปราะบางทาง 

ด้านสงัคม 
 
 จากภาพที่ 5-1 จะเห็นว่าความเปราะบางทางด้านสงัคมประกอบด้วย ความเปราะบางเชิงปจัเจก 
(Individual vulnerability) และ ความเปราะบางร่วมในระดบัชุมชน  (Collective vulnerability) ความเปราะบาง
เชงิปจัเจกพจิารณาจากการเปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความยดืหยุน่ (ขดีความสามารถในการ
รบัมอืและปรบัตวั) ในระดบัปจัเจก ในขณะทีค่วามเปราะบางร่วมในระดบัชุมชน สามารถพจิารณาไดจ้ากการ
เปิดรบัผลกระทบ ความไวต่อผลกระทบ และความยดืหยุ่น (ขดีความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวั) ทาง
สงัคม หรอืโครงสรา้งและความยดืหยุน่ของสถาบนัทีเ่อือ้ต่อการปรบัตวัของสงัคม การวเิคราะหค์วามเปราะบาง
ทัง้เชงิปจัเจกและความเปราะบางรว่ม ลว้นมมีติขิองสถาบนัเขา้มาเกีย่วขอ้ง การวเิคราะหส์ถาบนัจะช่วยใหเ้หน็
โครงสรา้งความเปราะบางทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ ความเปราะบางทางสงัคมนอกจากจะเป็นเรื่องของการทีว่ถิชีวีติ
ไม่สามารถที่จะรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่เกิดขึ้นแล้ว ยงัมีมติิของการเข้าถึงและระบบ
กรรมสทิธิใ์นทรพัยากรธรรมชาต ิความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจในสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง และมบีรบิททางวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตร ์
 ทัง้นี้ตวัชี้วดัที่พฒันาขึ้นดงัรายละเอยีดในตารางที่ 5-1 ได้รบัการกลัน่กรองพร้อมใหค้่าน ้าหนักของ
ความส าคญัในกระบวนการปรกึษาหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งและผูน้ าชมุชนดงัแสดงในตารางที ่5-2 
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ตารางท่ี 5-1 ความหมายตวัช้ีวดัความเปราะบางของชุมชนและเครือข่ายในการรบัมือต่อการแปรปรวนสภาพภมิูอากาศ การวดัและการให้ค่า 
 
1. มิติการเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) ระดบัชุมชนและเครือข่าย (Collective vulnerability) 

หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 
1.1 ลกัษณะภมิูศาสตร ์
ลักษณะภูมิศาสตร์ ทัง้ในด้าน (1) ลักษณะระบบนิเวศที่
ชุมชนพึง่พาหรอืตัง้ถิ่นฐาน และ (2) ความหลากหลายของ
การเขา้ถึงและพึง่พาทรพัยากรในระบบนิเวศ ลว้นส่งผลต่อ
การเปิดรบัผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนของ
ชุมชน หากระบบนิเวศทีชุ่มชนพึ่งพามคีวามเสีย่งต่อสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาระบบ
นิเวศนัน้ๆ ย่อมไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เช่นเดยีวกบัความ
หลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากรของชุมชนทัง้
ในธรรมชาต ิความหลากหลายจะช่วยกระจายระดบัของการ
เปิดรบัผลกระทบต่อสภาพภูมอิากาศแปรปรวนได ้
 

1.1.1 ลกัษณะระบบนิเวศท่ีชุมชนพึ่งพาท่ีเส่ียงต่อสภาพ
ภมิูอากาศแปรปรวน 
ลกัษณะของระบบนิเวศทีชุ่มชนพึง่พาหรอืตัง้ถิน่ฐานส่งผลต่อการ
เปิดรบัผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ระบบนิเวศที่
เสีย่งต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศย่อมส่งผลใหชุ้มชน
เผชญิความเสีย่งต่อปญัหาทีเ่กดิขึน้ไปดว้ย ตวัอย่างระบบนิเวศที่
เสีย่งต่อสภาพภูมอิากาศแปรปรวน เช่น ชายฝ ัง่ที่รบัคลื่นลม ที่
ราบลุ่มรมิฝ ัง่แม่น ้าทีเ่ปิดรบัการขึน้ลงของน ้า พืน้ทีท่ีป่ระสบภยัน ้า
ท่วมซ ้าซาก หรอืแหง้แลง้ตลอดปี ระบบเศรษฐกจิชุมชนที่พึง่พา
ระบบนิเวศนัน้ๆ ย่อมไดร้บัผลกระทบไปดว้ย 
1.1.2 ความหลากหลายของการเข้าถึงและพึ่งพาทรพัยากร 
การเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ
ของระบบเศรษฐกจิชุมชนที่อยู่บนฐานของทรพัยากรธรรมชาต ิ
ขึน้อยู่กบัลกัษณะการพึ่งพาทรพัยากรที่ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ 
เช่น ความหลากหลายของการเข้าถึงและพึ่งพาทรัพยากรใน
ระบบนิเวศ หากการพึ่งพาทรัพยากรในระบบนิเวศมีความ
หลากหลาย ความแปรปรวนของอากาศทีก่ระทบกบัการมอียู่ของ
ทรัพยากรหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนใน
ภาพรวมน้อยกว่าชุมชนที่พึ่งพาทรพัยากรเพียงอย่างเดียว จึง
กล่าวได้ว่า ชุมชนที่มคีวามหลากหลายของทรพัยากรที่พึ่งพามี
การเปิดรบัผลกระทบทีน้่อย 

1.1.1.1 ประสบการณ์ในการรบัความแปรปรวน
ของสภาพภูมอิากาศแบ่งเป็น 3 ช่วง (พจิารณา
จาก mean และ SD) 
(มาก = 2, ปานกลาง =1, น้อย= 0) 
 
1.1.1.2 ความสญูเสยีของชุมชนอนัเนื่องมาจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
(ม ี=1, ไม่ม ี=0) 
 
 
1.1.2.1 จ านวนชนิดของทรัพยากรที่ชุมชน
พึง่พา 
แบ่งเป็น 3 ช่วง (พจิารณาจาก mean และ SD) 
(มาก = 0, ปานกลาง =1, น้อย= 2) 
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หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 
1.2 ความหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ 
หลักเกณฑ์นี้ เ น้นสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่มีที่มาที่
หลากหลาย ความหลากหลายของแหล่งรายได้ของชุมชน 
ช่วยกระจายระดับของการเปิดรับผลกระทบต่อสภาพ
ภูมอิากาศแปรปรวนได้ นอกจากนี้สดัส่วนรายได้จากภาค
ประมง/ รายไดท้ัง้หมดช่วยชีใ้หเ้หน็ว่าภาคการประมงทีต่้อง
อาศัยธรรมชาตินั ้นมีความเสี่ยง ต่อสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ดงันัน้หากรายได้จากภาคประมงอยู่ในสดัส่วนที่
สูง นัน่คือการเปิดรับผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิากาศทีส่งู 

1.2.1 ความหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ 
นอกจากจะขึ้นอยู่กับการพึ่งพาทรัพยากรที่แปรปรวนไปตาม
สภาพภูมอิากาศแลว้ การเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวน
ของสภาพภูมอิากาศของระบบเศรษฐกจิชุมชนที่อยู่บนฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยงัขึ้นอยู่กับความหลากหลายของแหล่ง
รายไดเ้ลีย้งชพี ในตรรกะเดยีวกนั 
 
1.2.2 สดัส่วนรายได้จากภาคประมง/รายได้ทัง้หมด 
เนื่ องจากชุมชนประมงพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ การ
พิจารณาสัดส่วนรายได้จากภาคประมง / รายได้ทัง้หมดของ
ชุมชน สามารถบ่งบอกถึงภาวะทางเศรษฐกจิของชุมชนที่อยู่ใน
สภาวะเสี่ยงจากการที่ส ัดส่วนรายได้ส่วนหนึ่ งขึ้นกับความ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ หากรายไดจ้ากภาคประมงอยู่ใน
สดัสว่นทีส่งู นัน่คอืการเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิากาศทีส่งู 
 

1.2.1.1 จ านวนแหล่งรายไดข้องชุมชนแบ่งเป็น 
3 ช่วง (พจิารณาจาก mean และ SD) 
(มาก = 0, ปานกลาง =1, น้อย= 2) 
 
 
 
 
1.2.2.1 สัดส่วนรายได้จากภาคประมงต่อ
รายไดท้ัง้หมด (<1 = 0, 1=1) 
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2. มิติความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) ระดบัชุมชนและเครือข่าย (Collective vulnerability) 
หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 

2.1 ความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ประโยชน์และ
แบ่งปันผลประโยชน์ทรพัยากรรว่ม 
ความเท่าเทยีมกนัในสงัคม ส่งผลต่อความเท่าเทยีมในการ
เขา้ถงึสนิทรพัยท์างเศรษฐกจิและสทิธใินทีท่ ากนิ และการตัง้
ถิ่นฐาน ซึ่งเป็นฐานในการปรบัตวัเมื่อเผชญิกบัปญัหาใดๆ 
รวมทัง้ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ในขณะที่การ
จดัสรรทรพัยากรหรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมในชุมชน 
เป็นปญัหาส าคญัของทุกชุมชน เป็นปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความ
ขดัแย้ง และบัน่ทอนความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ  
 
 
 
2.2 ความมัน่คงในสิทธิท่ีดินท ากิน 
ความมัน่คงในสทิธิที่ดินท ากินและการตัง้ถิ่นฐานเป็นฐาน
ส าคญัส าหรบัชุมชนในการตดัสนิใจเผชญิกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
รวมทัง้การลงทุนต่างๆ เพื่อการปรบัตัวต่อการแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ สิทธิที่ดินท ากินและการตัง้ถิ่นฐาน
แสดงถงึความเป็นเจา้ของ เป็นโครงสรา้งระบบกรรมสทิธิท์ี่
รองรบัสทิธิชุมชน เป็นระบบแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใน
กจิกรรมต่างๆ เช่นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ 

2.1.1 การเข้าถึงทรพัยากรอย่างเท่าเทียม 
ความเท่าเทยีมกนัในสงัคม ส่งผลต่อความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึ
สนิทรพัยท์างเศรษฐกจิและสทิธใินทีท่ ากนิ และการตัง้ถิน่ฐาน ซึง่
เป็นฐานในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปญัหาใดๆ รวมทัง้ความ
แปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
 
2.1.2 การได้รบัการแบ่งปันผลประโยชน์เท่าเทียม 
การจดัสรรทรพัยากรหรอืผลประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรมในชุมชนเป็น
ปญัหาส าคญัของทุกชุมชนเป็นปญัหาที่ก่อให้เกดิความขดัแย้ง 
แ ล ะบั น่ ท อนค ว าม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ใ นก า ร จัด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาติ  สามารถวดัภาวะกดดนัไดจ้ากการเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของความขดัแยง้ 
 

2.2.1 สิทธิในท่ีดินท ากิน  
สทิธใินทีด่นิท ากนิในทีน่ี้หมายถงึ ความมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิหรอืน่านน ้า หรอืชายฝ ัง่ รูปแบบสทิธใินที่ดนิท ากนิมหีลาย
แบบเช่น สทิธทิางวฒันธรรม เอกสารสทิธติามกฎหมาย เป็นตน้ 
 
2.2.2 สิทธิในการตัง้ถ่ินฐาน 
สิทธิในการตัง้ถิ่นฐานในที่นี้หมายถึง ความมีสิทธิที่จ ะตัง้
บ้านเรือนและท ามาหากินในชุมชนอย่างเป็นที่ยอมรับตาม
กฎหมาย 

2.1.1.1 การเขา้ถงึทรพัยากรอย่างเท่าเทยีม 
(เท่าเทยีม =0, ไม่เท่าเทยีม=1) 
 
 
 
 
2.1.2.1 การเพิ่มขึ้น/ลดลงของความขดัแย้งใน
ชุมชน 
(ลดลง =0, ไม่เปลีย่นแปลง/ไม่เป็นปญัหา =1, 
เพิม่ขึน้ = 2) 
 
 
 

2.2.1.1 สทิธใินทีด่นิท ากนิ 
(มสีทิธ ิ= 0, ไม่มสีทิธ ิ= 1) 
 
 
 
2.2.2.1 สทิธใินการตัง้ถิน่ฐาน 
(มสีทิธ ิ= 0, ไม่มสีทิธ ิ= 1) 
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3. มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping capacity) ระดบัชุมชนและเครือข่าย (Collective vulnerability) 
หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 

3.1 โครงสรา้งเชิงสถาบนัในการรบัมือกบัภาวะเดือดร้อน
ท่ีเกิดขึ้นโครงสร้างเชิงสถาบันหรือสิ่งที่ Ostrom (1990) 
เรยีกว่า Institutional Arrangements ที่ท าให้ชุมชนประสบ
ความส าเรจ็ในการจดัการทรพัยากรร่วม (Common Property 
resource หรอื Common Pool Resource) ประกอบด้วย
หลกัการส าคญั 8 ประการ และใช้เป็นตวัชี้วดัโครงสร้างเชงิ
สถาบนัในการรบัมอืกบัภาวะเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ในทีน่ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 ทรพัยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรพัยากรมีขอบเขตท่ี
ชัดเจน/หรือเป็นท่ีรบัรู้ขอบเขตทรพัยากรร่วมและขนาด
ของสมาชกิผู้ใช้ทรพัยากรต้องมคีวามชดัเจนหรอืเป็นที่รบัรู้
กนั จึงจะท าให้องค์กรสามารถจัดการปญัหาและวางแผน
ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องการบงัคบัใช้กฎเกณฑ ์กติกา ต่อ
ตวับุคคลและในพืน้ทีจ่ดัการ 
 
3.1.2 บทบาทผูน้ าเอื้อต่อเจตคติรว่มต่อความเปราะบาง
ของสงัคม 
ผูน้ ามบีทบาทในการจดัโครงสรา้งสถาบนัทีเ่อือ้ต่อเจตคตริ่วม
ต่อความเปราะบางของสงัคม ซึ่งประกอบด้วยการตระหนัก
ในความเสีย่งจากอดตีถงึปจัจุบนัและมองสูอ่นาคต  
 
3.1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจดัสรรทรพัยากรร่วม
สอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี 
กฎเกณฑ์ในการใช้และจดัสรรทรพัยากรร่วมสอดคล้องกบั
สภาพพื้นที่เป็นเรื่องของการสร้างโอกาสในการจดัองค์กร/
สถาบนัเพื่อใหเ้กดิการร่วมแรงร่วมใจกนัในการจดัการความ
เสี่ยง ในรูปแบบของการประเมินความเสี่ยง การลดความ
เสีย่ง การกระจายความเสีย่ง และการประกนัความเสีย่ง 
 
 
 

3.1.1.1 ขอบเขตทรพัยากรร่วมชดัเจน 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
3.1.1.2 ขนาดของสมาชกิชดัเจน 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 
3.1.2.1 ผู้น าหรอืการประชุมหมู่บา้นมบีทบาทในการ
สร้างเจตคติร่วมต่อความเปราะบางของสงัคม (การ
ตระหนกัในความเสีย่ง)  
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1)  
 
 

3.1.3.1 การประเมนิความเสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.3.2 การลดความเสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.3.3 การกระจายความเสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.3.4 การประกนัความเสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
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หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรบัปรงุกฎเกณฑ์
ในการจดัสรรทรพัยากร 
สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในการ
จดัสรรทรพัยากรเป็นเรื่องของการสรา้งโอกาสในการจดัการ
ทุนมนุษย์ ใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการจดัการความ
เสีย่งระดบัชุมชน ซึง่ประกอบดว้ยการวางแผน การตรวจตรา
ประเมนิผล และการปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ ์
 
3.1.5 การลงโทษมีผลบงัคบัใช้จริงอย่างเหมาะสมเป็น
ล าดบัขัน้ตามระดบัความผิด 
การลงโทษมผีลบงัคบัใชจ้รงิอย่างเหมาะสมเป็นล าดบัขัน้ตาม
ระดบัความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการจดั
องค์กร/สถาบันเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการ
จดัการความเสีย่ง 
 
3.1.6 มีวิธีการจดัการความขดัแย้งท่ีผู้เก่ียวข้องให้การ
ยอมรบั 
วธิีการจดัการความขดัแย้งที่ผู้เกี่ยวขอ้งให้การยอมรบัเป็น
สว่นหนึ่งของการสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/สถาบนัเพื่อให้
เกดิการร่วมแรงร่วมใจกนัในการจดัการความเสีย่ง 
 
3.1.7 สิทธิในการจดัการทรพัยากรไม่ถกูแทรกแซงจาก
ภายนอก 
สทิธใินการจดัการทรพัยากรไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก

3.1.4.1 การวางแผน 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.4.2 การตรวจตรา ประเมนิผล 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.4.3 การปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ ์
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 

3.1.5.1 กฎระเบียบของชุมชนสามารถบังคับคนใน
ชุมชนใหม้กีารจดัการทรพัยากรร่วมกนัได ้
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.5.2กฎระเบยีบของชุมชนสามารถเป็นแรงจูงใจให้
คนนอกเขา้มาสนบัสนุน/ช่วยเหลอืได ้
 
 
3.1.6.1 วธิกีารจดัการความขดัแยง้เป็นทีย่อมรบัของผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 
 

3.1.7.1 สทิธใินการจดัการทรพัยากรไม่ถูกแทรกแซง
จากภายนอก 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
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หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การจดัการความเส่ียงเชิงบูรณาการและมีพลวตั 
การจดัการความเสีย่งเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการ
ปรับตัวเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริม

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการจดัองค์กร/สถาบนั
เพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัในการจดัการความเสี่ยง
ทัง้นี้สถาบนัหรอืองคก์รต้องมกีารสรา้งองค์ความรูแ้ละความ
เขา้ในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ ผนวกองคค์วามรู้
ทางนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบ
ยืดหยุ่นปรับตัว (Adaptive management) มีระบบการ
ปกครองทีเ่ชื่อมโยงหลายระดบั มกีารจดัการกบัตวัขบัเคลื่อน
จากภายนอก รวมทัง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤต
ทีเ่กดิขึน้จากภายนอก 
 
3.1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมประสาน
ผลประโยชน์กบัระบบท่ีใหญ่กว่า 
ระบบการจดัการทรพัยากรส่วนรวมประสานผลประโยชน์กบั
ระบบที่ใหญ่กว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งโอกาสในการจดั
องค์กร/สถาบันเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการ
จดัการความเสีย่ง 
 
 
 
 
3.2.1 การประเมินความเส่ียง (risk assessment) 
รว่มกนัในชุมชน 
การประเมนิความเสีย่งระดบัชุมชนเป็นการสรา้งการตระหนกั
ในความเสี่ยงของสมาชิกในชุมชน ด้านการประเมินความ

3.1.7.2 สถาบนั/องค์กรที่อ านวยให้เกดิการปรบัตัว 
(ร่วมแรงร่วมใจกนัในการจดัการความเสีย่ง) 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.8.1 มกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยการจดัการร่วมในเชงิ
พืน้ที ่(การมสีว่นร่วมกบัเครอืขา่ยอื่นๆ) 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.8.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการจดัการมิติอื่นที่
หนุนเสรมิกนั 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.8.3 มกีารเชื่อมโยงกลไกการจดัการของรฐั 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.1.8.4 มกีารเชื่อมโยงกบัแหล่งทุนภายนอก 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 

3.2.1.1 การประเมนิความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนดว้ย
ความรู้ด้านสภาพภูมิอากาศที่มีการบูรณาการ
แหล่งขอ้มลู 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
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หลกัเกณฑ ์ ตวัช้ีวดัและค าอธิบาย การวดัและการให้ค่าคะแนน 
ศกัยภาพของเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นในการเรียนรู ้
วเิคราะห์และวางแผนจดัการความเสีย่งและปรบัตวัจงึเป็น
เรื่องส าคญั 

เสี่ยง ชาวประมงมีความรู้ทางด้านภูมิอากาศจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวนหรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
อาจจะเกดิขึน้แก่ผลผลติทางการประมง ครวัเรอืน และชุมชน
ของตน  แต่ละชุมชนอาจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในรูปแบบต่างๆ ทัง้จากการพูดคุยจนถงึ
การรเิริม่พฒันาศูนย์ขอ้มูลพยากรณ์สภาพชุมชน โดยอาศยั
ขอ้มลูจาก 3 แหล่งคอื   
1) การสงัเกตธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้า
อากาศรอบตวั ทีส่ าคญัคอื เกษตรกรตอ้งรูจ้กัสภาพพืน้ทีแ่ละ
พชืทีป่ลกูว่ามคีวามไวต่ออากาศอย่างไร   
2) ติดตามขอ้มูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมอุตุนิยมวทิยา    
3) องคค์วามรูข้องคนในพืน้ที ่   
นอกจากการประเมินปจัจยัเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศแล้ว 
ปจัจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ ก็ไม่สามารถละเลยได้ เช่นปจัจัย
นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกจิ ทัง้น้ีปจัจยัดงักล่าวต่างก็
ร่วมก าหนดภาวะเปราะบางของชุมชน 
 
3.2.2 การลดความเส่ียง (risk reduction) ร่วมกนัใน
ชุมชน 
ดา้นการลดความเสีย่ง  โดยปรบัเปลีย่นรปูแบบการประมงให้
สามารถรบัมือกบัความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ดีขึ้น 
เช่น  การปรบัเปลีย่นเครื่องมอืประมง การเปลีย่นการพึง่พา
ชนิดสตัวน์ ้า การเปลีย่นสถานทีแ่ละเวลาในการท าประมงให้

3.2.1.2 การประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.1 การลดความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนด้วยการ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการผลติและเทคโนโลยดี้วยการ 
บรูณาการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.2.2.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการลดความเสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
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เรว็ขึน้หรอืชา้ลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นแปลง
ของอากาศ    
 
3.2.3 การกระจายความเส่ียง (risk diversification) 
รว่มกนัในชุมชน 
ด้านการกระจายความเสี่ยง   โดยการกระจายการผลิตใน
ชุมชนให้มีความหลากหลาย  เช่น การท าประมงที่
หลากหลาย เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้  หากเกดิภยั
พบิตัิขึน้กบักจิกรรมในการประมง กส็ามารถหาอาหารหรือ
รายได้จากแหล่งอื่นๆ มาทดแทน หรอืหารายไดจ้ากการท า
กจิกรรมนอกภาคประมง 
 
3.2.4 การประกนัความเส่ียง (risk assurance) ให้แก่
ชุมชน 
ดา้นการประกนัความเสีย่ง  ไดแ้ก่ การสร้างระบบการเฉลี่ย
ทุกข-์เฉลีย่สุขในชุมชนหรอืสงัคมส่วนรวม เพื่อช่วยเหลอืใน
ยามที่ประสบปญัหาภยัพบิตัิที่มผีลกระทบในลกัษณะที่เกิน
กว่าครัวเรือนจะรับมือเองได้ เช่น ระบบสวัสดิการชุมชน  
การประกนัภัย นอกจากนี้ชุมชนสามารถสร้างหลกัประกนั
ด้านอาหาร โดยสร้างฐานอาหารที่หลากหลายให้กับ
ครอบครวัและชุมชน ทัง้จากฐานการผลิตในไร่นา การซื้อ
ขายในระบบตลาด แลกเปลีย่นช่วยเหลอืในระบบวฒันธรรม
ชุมชน  

 
 
 
3.2.3.1 การกระจายความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนดว้ย
การสร้างความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ปรบัตวัดว้ยการบรูณาการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.2.3.2 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการกระจายความ
เสีย่ง 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
 
 

3.2.4.1 การเขา้ถงึการประกนัความเสีย่งทีม่ใีนชุมชน 
(หลากหลายแหล่งและหลากหลายรปูแบบ) 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
3.2.4.2 มกีระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการสรา้ง
ระบบประกนัความเสีย่งในระดบัชุมชนและเครอืขา่ย 
(ม ี= 0, ไม่ม ี= 1) 
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ตารางท่ี 5-2 ผลการให้ค่าน ้าหนักเกณฑ์และตวัช้ีวดัความเปราะบางระดบัชุมชนประมงพื้นบ้านในการ
รบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
 

เกณฑห์ลกั 
(Principle 
Criteria) 

ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

ค่าน ้าหนัก (Relative Weighting) 
ค่าล าดบั

ความส าคญั 
(Priority) 

ค่าน ้าหนักของ
ตวัช้ีวดัถ่วงด้วย
น ้าหนักของเกณฑ ์

(Indicators Criteria) 

ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

เกณฑ ์
(Criteria) 

1. มิติการเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) ระดบัชุมชนและเครอืข่าย (Collective vulnerability) 

เกณฑ ์1.1 
1.1.1 0.3546 

0.4943 2 
0.1738 

1.1.2 0.6454 0.3162 

เกณฑ ์1.2 
1.2.1 0.5251 

0.5056 1 
0.2678 

1.2.2 0.4749 0.2422 
2. มิติความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) ระดบัชุมชนและเครอืข่าย (Collective vulnerability) 

เกณฑ ์2.1 
2.1.1 0.6107 

0.5153 1 
0.3175 

2.1.2 0.3893 0.2025 

เกณฑ ์2.2 
2.2.1 0.6815 

0.4846 2 
0.3271 

2.2.2 0.3185 0.1529 
3. มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping capacity) ระดบัชุมชนและ
เครอืข่าย (Collective vulnerability) 

เกณฑ ์3.1 

3.1.1 0.1424 

0.3930 2 

0.0555 
3.1.2 0.1495 0.0583 
3.1.3 0.1161 0.0453 
3.1.4 0.1459 0.0569 
3.1.5 0.0879 0.0343 
3.1.6 0.1386 0.0541 
3.1.7 0.0838 0.0327 
3.1.8 0.1358 0.0530 

เกณฑ ์3.2 

3.2.1 0.2193 

0.6069 1 

0.1338 
3.2.2 0.2984 0.1820 
3.2.3 0.2378 0.1451 
3.2.4 0.2445 0.1491 

 
มิติการเปิดรบัผลกระทบ ระดบัชุมชนและเครือข่าย 
จากตาราง 5-2 จากการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสงัคมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์

สิง่แวดลอ้ม และผูน้ าชุมชน จ านวน 9 ท่าน ถงึความส าคญัของเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัความเปราะบางระดบัชุมชน
ประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การให้ค่าน ้าหนักจะเห็นได้ว่ามติิการ
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เปิดรบัผลกระทบ หลกัเกณฑค์วามหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชพี (ค่าน ้าหนัก 0.5056) มคีวามส าคญั
มากกว่าหลกัเกณฑด์า้นลกัษณะภมูศิาสตร ์(คา่น ้าหนกั 0.4943) 

มติิการเปิดรบัผลกระทบ ระดบัชุมชนและเครอืข่าย ประกอบด้วยตวัชี้วดั 4 ตวัเรยีงตามล าดบั
ความส าคญัคอื (1) ความหลากหลายของการเขา้ถงึและพึง่พาทรพัยากร (ค่าน ้าหนัก 0.3162) (2) ความหลากหลาย
ของแหล่งรายไดเ้ลีย้งชพี (ค่าน ้าหนัก 0.2678) สดัส่วนรายไดจ้ากภาคประมง/รายไดท้ัง้หมด (ค่าน ้าหนัก 0.2422) (3) 
ลกัษณะระบบนิเวศทีชุ่มชนพึง่พาทีเ่สีย่งต่อสภาพภูมอิากาศแปรปรวน (ค่าน ้าหนกั 0.1738) 

 
มิติความไวต่อผลกระทบ ระดบัชุมชนและเครือข่าย 
จากตาราง 5-2 พบว่าหลกัเกณฑด์า้นความเท่าเทยีมกนัในการเขา้ใช้ประโยชน์และแบ่งปนัผลประโยชน์

ทรพัยากรร่วม (ค่าน ้าหนัก 0.5153) มคีวามส าคญัมากกว่าหลกัเกณฑ์ความมัน่คงในสทิธทิี่ดนิท ากนิ (ค่าน ้าหนัก 
0.4846)  

มติคิวามไวต่อผลกระทบ ระดบัชุมชนและเครอืขา่ย ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ตวัเรยีงล าดบัความส าคญั
คอื (1) สทิธใินทีด่นิท ากนิ (ค่าน ้าหนัก 0.3271) (2) การเขา้ถงึทรพัยากรอย่างเท่าเทยีม (ค่าน ้าหนัก 0.3175) (3) การ
ไดร้บัการแบ่งปนัผลประโยชน์เท่าเทยีม (ค่าน ้าหนกั 0.2025) (4) สทิธใินการตัง้ถิน่ฐาน (ค่าน ้าหนกั 0.1529)    

 
มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ ระดบัชุมชนและเครือข่าย 
จากตาราง 5-2 พบว่าหลกัเกณฑด์า้นการจดัการความเสีย่งเชงิบูรณาการและมพีลวตั (ค่าน ้าหนัก 0.6069) 

มคีวามส าคญัมากกว่าหลกัเกณฑโ์ครงสรา้งเชงิสถาบนัในการรบัมอืกบัภาวะเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้ (ค่าน ้าหนกั 0.3930) 
มิติศกัยภาพในการรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ระดับชุมชนและเครือข่าย 

ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 12 ตวั เรยีงล าดบัความส าคญัคอื (1) การลดความเสีย่งร่วมกนัในชุมชน (ค่าน ้าหนัก 0.1820) 
(2) การประกนัความเสีย่งใหแ้ก่ชุมชน (ค่าน ้าหนัก 0.1491) (3) การกระจายความเสีย่งร่วมกนัในชุมชน (ค่าน ้าหนัก 
0.1451) (4) การประเมนิความเสีย่งร่วมกนัในชุมชน (ค่าน ้าหนัก 0.1338) (5) บทบาทผูน้ าเอือ้ต่อเจตคตริ่วมต่อความ
เปราะบางของสงัคม (ค่าน ้าหนกั 0.0583) (6) สมาชกิชุมชนมสีว่นร่วมในการปรบัปรุงกฎเกณฑใ์นการจดัสรรทรพัยากร 
(ค่าน ้าหนัก 0.0569) (7) ทรพัยากรและสมาชกิผูใ้ชท้รพัยากรมขีอบเขตทีช่ดัเจน/หรอืเป็นทีร่บัรู้ (ค่าน ้าหนัก 0.0555) 
(8) มวีธิกีารจดัการความขดัแย้งที่ผู้เกี่ยวขอ้งให้การยอมรบั (ค่าน ้าหนัก 0.0541) (9) ระบบการจดัการทรพัยากร
สว่นรวมประสานผลประโยชน์กบัระบบทีใ่หญ่กว่า (ค่าน ้าหนัก 0.0530) (10) กฎเกณฑใ์นการใชแ้ละจดัสรรทรพัยากร
ร่วมสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที่ (ค่าน ้าหนัก 0.0453) (11) การลงโทษมผีลบงัคบัใชจ้รงิอย่างเหมาะสมเป็นล าดบัขัน้ตาม
ระดบัความผดิ (ค่าน ้าหนัก 0.0343) และ (12) สทิธใินการจดัการทรพัยากรไม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก (ค่าน ้าหนัก 
0.0327) 
 

5.2 สภาวะความเปราะบางระดบัชุมชนของ 2 ลุ่มน า้ 
 
 การวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศ โดยแบ่งชว่งคา่ความเปราะบางเป็น 3 ชว่ง คอื   

คา่ความเปราะบางต ่า มคีะแนนระหว่าง 0-1.00  
คา่ความเปราะบางปานกลาง มคีะแนนระหวา่ง 1.10-2.00 
คา่ความเปราะบางสงู มคีะแนนระหว่าง 2.10-3.00 
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พบว่า สภาวะความเปราะบางระดบัชุมชนของทัง้ 2 ลุ่มน ้า มคี่าคะแนนความเปราะบางอยู่ในระดบัต ่า
ถงึระดบัปานกลาง โดยทีช่มุชนและเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส มคีา่ความเปราะบาง 1.25 ซึง่เป็นคา่ความเปราะบาง
ระดบัปานกลาง เมื่อจ าแนกตามมติ ิพบว่าค่าความเปราะบางทัง้ 3 มติ ิอยู่ในระดบัทีต่ ่า ซึ่งในแต่ละมติมิคี่า
คะแนนเตม็ 1 คะแนน ดงันี้ มติกิารเปิดรบัผลกระทบ มคี่าคะแนนเท่ากบั 0.17 มติคิวามไวต่อผลกระทบมคี่า
คะแนนเทา่กบั 0.31 และมติศิกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนสภาพภมูอิากาศมคีา่คะแนนเทา่กบั 0.77  

สว่นคา่ความเปราะบางของชมุชนและเครอืขา่ยในพืน้ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน พบว่า มคีา่ความเปราะบางอยู่
ในระดบัต ่า เท่ากบั 0.64 เมื่อจ าแนกค่าความเปราะบางตามมติ ิพบว่า มติกิารเปิดรบัผลกระทบมคี่าคะแนน
เท่ากบั 0.12 มิติความไวต่อผลกระทบมคี่าคะแนนเท่ากบั 0.10 และมติิศกัยภาพในการรบัมือกบัความ
แปรปรวนสภาพภมูอิากาศมคีา่คะแนนเทา่กบั 0.42 ซึง่เป็นคา่ความเปราะบางทีอ่ยูใ่นระดบัต ่าทัง้ 3 มติ ิ 
 
 มิติการเปิดรบัผลกระทบ 
 ในชว่งเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2544-2554) ชุมชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้า ประสบกบัปญัหาภยั
พิบัติจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างน้อยและไม่รุนแรงมากนัก สภาพภูมิอากาศแปร
เปลีย่นไปตามฤดกูาล มเีพยีงลม พาย ุทีส่ง่ผลกระทบต่อทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่ตอ้งหยุดการท ามาหากนิไปชัว่ขณะหนึ่ง
แต่ยงัสามารถหาแหล่งรายไดจ้ากช่องทางอื่นได้ เช่น ท าประมงพืน้บา้นในล าคลอง รบัจา้งในโรงงาน ท าสวน
ยางพารา สวนผลไม ้เลีย้งปลาในกระชงั ลอกใบจาก เป็นตน้ การทีชุ่มชนมีความหลากหลายของทรพัยากรทัง้
ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ หมุนเวยีนกนัไปตามฤดูกาล เกดิเป็นแหล่งรายไดเ้ลี้ยงชพีทีห่ลากหลายนับว่า
เป็นการกระจายระดบัการเปิดรบัผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวนได ้   
  
 มิติความไวต่อผลกระทบ 
 การท าประมงพื้นบ้านของชุมชนสามารถเขา้ถงึทรพัยากรในชุมชนได้อย่างเท่าเทยีมกนั ภายใต้กฎ
กตกิาของชมุชน ไมม่กีารกดีกนั ยกเวน้ในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของชุมชน ทัง้นี้คนในชุมชนและคนภายนอกทีจ่ะเขา้มา
เกบ็หาทรพัยากรจะตอ้งเคารพกฎ กตกิา ทีชุ่มชนร่วมกนัตัง้ขึน้ ซึ่งความขดัแยง้ส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้เป็นความ
ขดัแยง้กบันายทุนทีจ่ะเขา้มาบุกรุกพืน้ที ่แต่ด้วยกฎ กตกิาของชุมชนทีทุ่กคนมสี่วนร่วมในการปรบัปรุง ดูแล 
รกัษา จงึท าใหก้ารบุกรุกของนายทุนไม่เกดิขึน้ในพื้นที ่ประกอบกบัการปรบัปรุงเครื่องมอืประมงให้มคีวาม
เหมาะสมและไม่ท าลายทรพัยากร จงึท าใหค้วามขดัแยง้ในชุมชนลดลงกระทัง่ไม่มคีวามขดัแยง้กนัในปจัจุบนั 
แต่ในเรื่องสทิธใินทีด่นิท ากนิของชาวประมงพืน้บา้นนัน้ เครื่องมอืประมงพืน้บา้นทีช่าวบา้นมใีนครอบครองถอื
ว่าผดิกฎหมายและไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายประมง พ.ศ. 2493 ส่งผลใหส้ทิธใินการท ากนิมขีอ้จ ากดั ส่วนสทิธิ
ในการตัง้ถิน่ฐานของชาวประมงพืน้บา้นส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ที่ มพีืน้ทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง แต่เมื่อมกีาร
ขยายขนาดของครอบครวัทีใ่หญ่ขึน้ บางครวัเรอืนจงึตอ้งตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์หรอืรมิคลอง แต่
ดว้ยความเทา่เทยีมกนัในการเขา้ใชป้ระโยชน์และแบ่งปนัผลประโยชน์ทรพัยากรร่วมในชุมชน เมื่อชุมชนเผชญิ
กบัปญัหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปญัหาทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม หรอืความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ การมี
สทิธิและความเท่าเทยีมกนัจึงเป็นฐานในการปรบัตวัและเป็นระบบจูงใจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
รว่มกนั  
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มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
 การรบัมอืกบัภาวะความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาตทิีเ่ขา้มากระทบนัน้ ชุมชนประมงพืน้บา้นทัง้ 
2 ลุ่มน ้า ยงัไมม่กีารจดัองคก์รระดบัชุมชนในการจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่ป็น
รูปธรรมมากนัก  ซึ่งส าหรับชาวประมงแล้ว ขอบเขตในการท าประมงพื้นบ้านค่อนข้างอิสระ การจับ หา 
ทรพัยากรขึ้นอยู่กบัความสามารถของบุคคลภายใต้ความถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของ
ชมุชน และเป็นทีร่บัรูข้องสมาชกิผูใ้ชท้รพัยากรในพืน้ที ่ทัง้เรื่องเขตพืน้ที ่(zone) ในการเปิดสาธารณะหรอืเป็น
ทีห่วงหา้มเพือ่การอนุรกัษ์และสมาชกิผูใ้ชท้รพัยากรทัง้ในและนอกพืน้ที ่ซึง่ในการท าประมงแต่ละครัง้ไม่ตอ้งมี
การบอกกล่าว เพยีงแต่เคารพกฎทีช่มุชนตัง้ขึน้  
 บทบาทผูน้ าทีเ่อือ้ต่อเจตคตริว่มต่อความเปราะบางของสงัคม โดยเฉพาะการตระหนักในความเสีย่งต่อ
การแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศนัน้ ยงัเป็นประเดน็ทีม่กีารหยบิยกขึน้มาพดูคุยกนัค่อนขา้งน้อย ทัง้ผูน้ าจาก
สว่นราชการในทอ้งถิน่ หรอืผูน้ าชุมชน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ในพืน้ทีย่งัไม่ไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาตทิี่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายในระดบัทีร่บัมอืไม่ได้กเ็ป็นได้ เช่นเดยีวกบัการสรา้งโอกาสในการจดัการองค์กรหรอื
สถาบนัเพือ่ใหเ้กดิการรว่มแรงรว่มใจกนัในการจดัการความเสีย่ง ในรปูแบบของการประเมนิความเสีย่ง การลด
ความเสีย่ง การกระจายความเสีย่ง และการประกนัความเสีย่งของชุมชนประมงพื้นบา้น ทีม่กีารพูดคุยกนัใน
เบือ้งตน้ หรอืปรบัรปูแบบการท าอาชพีใหม้คีวามหลากหลาย แต่ยงัไมม่คีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมเทา่ทีค่วร  
แต่ในขณะเดยีวกนัชุมชนยงัมกีารตดิตามขอ้มลูข่าวสารและได้รบัการแจง้เตอืนภยัจากหน่วยงานทอ้งถิน่ เช่น 
อบต. เทศบาล อยูเ่ป็นระยะเชน่กนั 
 ส าหรบับทลงโทษของผูท้ีก่ระท าความผดิในการเขา้ใชท้รพัยากร หรือความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการใช้
ทรพัยากรของชุมชนประมงพืน้บา้น เป็นไปในลกัษณะของการพดูคุยและยอมรบักฎระเบยีบของชุมชน อกีทัง้
เป็นการสรา้งโอกาสใหค้นในชมุชนรว่มแรงรว่มใจกนัจดัการความเสีย่งมากขึน้ เนื่องจากทกุคนมสีว่นรว่มในการ
วางแผน ตรวจตรา ประเมนิ และปรบัปรุงกฎเกณฑ์ของชุมชน ส่งผลต่อเนื่องในเรื่องของสทิธใินการจดัการ
ทรพัยากรทีไ่ม่ถูกแทรกแซงจากภายนอก เพราะกฎระเบยีบการใชท้รพัยากรร่วมของชุมชนสามารถบงัคบัคน
ในชุมชนใหม้กีารจดัการทรพัยากรร่วมกนัได ้รวมถงึกฎระเบยีบดงักล่าวสามารถเป็นแรงจูงใจของคนนอกเขา้
มาสนับสนุน ช่วยเหลอืในเรื่องการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศได้ เช่น กรมประมง ศนูยว์จิยั
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัออก กลุ่ม NGO เป็นตน้ ทัง้นี้รปูแบบในการจดัการความเสีย่ง
และรบัมอืกบัความเสีย่งโดยการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการจดัการร่วมในเชงิพืน้ที ่ควรมเีวทพีดูคุยสื่อสารใหข้อ้มลู
กบัชาวบ้านที่นอกเหนือจากกลุ่มอนุรกัษ์เพยีงกลุ่มเดยีว เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพให้คนในท้องถิน่มกีารเรยีนรู ้
วเิคราะหแ์ละวางแผนจดัการความเสีย่งไดท้นัทว่งท ี  
 
5.3 หลกัเกณฑ์และตัวช้ีวดัความเปราะบางของครวัเรือนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกับความ
แปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ การวดัและการให้ค่า 
 

การศกึษาสภาวะความเปราะบางต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศของครวัเรอืนประมงพืน้บา้น
เป็นการศกึษาภายใตก้รอบแนวคดิการประเมนิความเปราะบางของ IPCC โดยพจิารณาผ่านองคป์ระกอบหลกั 
3 มติสิ าคญัทีส่ะทอ้นถงึความเปราะบางของครวัเรอืนต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ประกอบดว้ย 

1. การเปิดรบัผลกระทบ (Exposure)  
2. ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity)  
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3. ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ (Coping capacity) 
ซึง่มจี านวนตวัชี้วดัทัง้หมด 28 ตวัชีว้ดั (จ าแนกตามมติไิด ้5, 9 และ 14 ตวัชี้วดั ตามล าดบั) โดย

ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการศกึษาความเปราะบาง การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ตลอดจนผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
การศกึษาชุมชนรวมทัง้ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผูใ้หค้่าน ้าหนักความส าคญัในแต่ละตัวชี้วดัด้วยกระบวนการการ
ตดัสนิใจล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analytical Hierarchy Process: AHP) โดยใชแ้บบสอบถามแบบ Pair wise 
Analysis เป็นเครื่องมอืวจิยั และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิค Multi Criteria Analysis (MCA) หรอื
การวเิคราะหแ์บบหลายเกณฑ ์เพือ่หาค่าน ้าหนกัความส าคญัเฉลีย่ของแต่ละตวัชีว้ดั ในแต่ละมติ ิซึง่จะน ามาใช้
ศกึษาต่อเนื่องในส่วนของการหาค่าความเปราะบางของครวัเรอืนต่อไป ส่วนขอ้มลูจากการส ารวจครวัเรอืนจะ
น ามาใหค้่าตามเกณฑก์ารวดั ดงัตารางที ่5-3 เพื่อน ามาวเิคราะหห์าค่าของความเปราะบางในระดบัครวัเรอืน 
ดงัขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่5-6 และ 5-7 
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ตารางท่ี 5-3 ความหมายตวัช้ีวดัความเปราะบางของครวัเรือนในการรบัมือต่อการแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ การวดัและการให้ค่า 
 

มิติ ตวัช้ีวดั การวดั 
1. การเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) 
หมายถึง ระดบัของการเผชิญกบัปญัหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ 
และคุณภาพของทรพัยากรหรอืสิง่แวดล้อมใน
ทอ้งถิน่ของครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นทีอ่าศยั
อ ยู่ ใ น ลุ่ ม น ้ า  ใ น ขณ ะ ที่ ป ร ะ ส บ กั บ ก า ร
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ รวมถงึความ
แปรปรวนและความรุนแรงของสภาพภูมอิากาศ 
 

1.1 ความหลากหลายของชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าท่ีพึ่งพา 
ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล โดยเฉพาะทรพัยากรสตัว์น ้าซึ่งเป็นทรพัยากรหลกัส าหรบั
ชาวประมงพืน้บ้านทีม่กีารพึ่งพาโดยตรงต่อการท ามาหากนิ ฉะนัน้การพึ่งพาชนิด
พนัธุส์ตัว์น ้าทีห่ลากหลาย ย่อมช่วยให้ครวัเรอืนชาวประมงมกีารเปิดรบัผลกระทบ
น้อยกว่าการพึง่พาทรพัยากรเพยีงอย่างเดยีว 

- จ านวนชนิด แบ่งเป็น 3 ช่วง 
(พจิารณาจาก mean และ SD) 
 

1.2 ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศท่ีพึ่งพา  
การเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรทีห่ลากหลาย ของชาวประมงพืน้บา้น มคีวามสอดคลอ้ง
กับผลผลิตจากระบบนิเวศที่ชาวประมงพื้นบ้านสามารถเก็บหาและน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของครวัเรอืน และเป็นการสร้าง
ความไดเ้ปรยีบในกรณีทีต่อ้งเผชญิกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศพรอ้มกนั  
เนื่องจากการท าประมงนัน้มีความหลากหลายของพื้นที่ เช่น การท าประมงในล า
คลอง การท าประมงบรเิวณชายฝ ัง่ปากแม่น ้าจนถงึ 3 ไมลท์ะเล เป็นตน้ 

- จ านวนลกัษณะ 
(1 = 1, >1 = 0) 

 

1.3 ความหลากหลายของเครือ่งมือประมงพืน้บ้าน 
การที่ชาวประมงพื้นบ้านมีการครอบครองเครื่องมอืประมงพื้นบ้านที่หลากหลาย 
แสดงใหเ้หน็ถงึการมคีวามสามารถ ความรอบรู้ และความถนัดในการใชอุ้ปกรณ์ใน
การแสวงหาผลผลติในระบบนิเวศทางทะเล อกีทัง้ยงัช่วยใหช้าวประมงมคีวามพรอ้ม
รบักบัการเปลี่ยนแปลงของทรพัยากร ทัง้ในกรณีของการเปลี่ยนฤดูกาล หรอืจาก
ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ  

- จ านวนชนิด แบ่งเป็น 3 ช่วง 
(พจิารณาจาก mean และ SD) 
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มิติ ตวัช้ีวดั การวดั 
 1.4 ความอดุมสมบูรณ์ของแหล่งทรพัยากรท่ีครวัเรอืนเข้าถึง 

ประเมนิความรูส้กึนึกคดิของชาวประมงพืน้บา้น (เจตคต)ิ ต่อระบบนิเวศทีต่นพึง่พา
และสามารถเขา้ใชป้ระโยชน์ได ้ เนื่องจากเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์โดยตรง ซึง่ความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศนัน้ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของ
สภาพแวดลอ้ม 

- สอบถามเจตคตขิองชาวประมงพืน้บา้น  
อุดมสมบรูณ์มาก = 0 
อุดมสมบรูณ์ปานกลาง = 1 
เสือ่มโทรม = 2 

 1.5 ความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
เป็นการประเมนิค่าร้อยละ (%) ความเสยีหายจากเหตุการณ์ภยัพบิตั ิภยัธรรมชาต ิ
หรอืสาเหตุอนัเน่ืองมาจากปญัหาสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหช้าวประมงพืน้บา้นต้องสญูเสยี
รายไดไ้ปจากเดมิ เมื่อเทยีบกบัภาวะปกต ิ

- ค่ารอ้ยละ (%) ความเสยีหาย  
(0-25% = 0, 26-50% = 1, >50% = 2) 

2. ความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
หมายถึ ง  ร ะ ดับ ค ว าม ไ วขอ งค รัว เ รื อ น
ชาวประมงพืน้บา้นต่อการเผชญิปญัหากบัการ
เปลี่ยนแปลงหรือความแปรปรวน ตลอดจน
ความรุนแรงทางสภาพภูมอิากาศ โดยมผีลมา
จากปจัจัยภายในของแต่ละครัวเรือน ซึ่งใน
การศกึษาครัง้นี้ผู้วิจยัมุ่งเน้นประเมินความไว
ของครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นผ่านสภาพทาง
เศรษฐกิจ และสงัคมของครวัเรือน เนื่องจาก
สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน
แสดงถึงความเขม้แขง็ของครวัเรอืนทีพ่รอ้มจะ
เผชญิปญัหา 

2.1 ความเพียงพอของทรพัยากรสตัวน์ ้าท่ีท าการเกบ็หา 
ประเมนิความรูส้กึนึกคดิของชาวประมงพืน้บา้น (เจตคต)ิ เกีย่วกบัความเพยีงพอใน
การเกบ็หาทรพัยากรสตัวน์ ้าของครวัเรอืนต่อความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ปรมิาณสตัว์
น ้าหรอืความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลนัน้เป็นระบบนิเวศทีม่คีวามเปราะบาง 
อาจมีการแปรเปลี่ยนของจ านวนและชนิดพันธุ์จากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิากาศ หรอืจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมกเ็ป็นได้ ทัง้นี้ทรพัยากรที่
เกบ็หามาไดถ้อืว่าเป็นสิง่ทีช่่วยจุนเจอืกบัระดบัเศรษฐกจิของครวัเรอืน  

- สอบถามเจตคตขิองชาวประมงพืน้บา้น  
พอเพยีง = 0,  
ไม่พอเพยีง = 1 
 

2.2 ประสบการณ์ในการท าอาชีพประมงพืน้บ้าน 
การมปีระสบการณ์เป็นเวลานาน แสดงถึงการมคีวามสามารถในการสงัเกตสภาพ 
ลม ฟ้า อากาศ เพื่อความปลอดภัยขณะท าประมง รวมถึงสามารถเก็บหาและ
แสวงหาแหล่งทรพัยากรสตัวน์ ้าใหไ้ดเ้พยีงพอต่อการด ารงชพีของครวัเรอืน ซึง่ช่วย
ใหภ้าวะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนดขีึน้ 
 

- จ านวนปี แบ่งเป็น 3 ช่วง 
(พจิารณาจาก mean และ SD) 
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 2.3 จ านวนครัง้ท่ีเคยประสบกับความแปรปรวนของลม ฝน ฟ้า ขณะท า

ประมง 
ในขณะทีก่ าลงัท ากจิกรรมกลางทะเลอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปของสภาพภูมอิากาศ 
การมปีระสบการณ์แสดงถงึความสามารถต่อการเผชญิปญัหาทางสภาพภูมอิากาศที่
เกดิขึน้อย่างกะทนัหนั ซึง่มผีลต่อการเอาชวีติรอดในกรณีเช่นเดยีวกนันี้ในครัง้ต่อๆ 
ไป 

- จ านวนครัง้ แบ่งเป็น 3 ช่วง 
(พจิารณาจาก mean และ SD) 
 

2.4 เจตคติต่อปัญหาความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศในอนาคต 
เจตคติต่อปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคต เป็นปจัจยัหน่ึงที่
ช่วยเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปญัหาที่เกดิขึน้ การไม่ใส่ใจในปญัหาความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท าให้ครวัเรือนนัน้ๆ มีความไวต่อผลกระทบของ
ปญัหา 

- สอบถามเจตคตขิองชาวประมงพืน้บา้น  
เหน็ว่ามคีวามส าคญัและอาจเป็นปญัหาใน
อนาคตและตอ้งมกีารปรบัตวั = 0,  
เหน็ว่าไม่เป็นปญัหา = 1 

 2.5 ความเพียงพอของรายได้ในครวัเรอืน 
การที่ครวัเรอืนใดมรีายได้ทีม่าสนับสนุนมากกว่ารายจ่าย ย่อมท าให้ครวัเรอืนนัน้มี
ความสามารถในการเผชญิปญัหาทีเ่กดิจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศได้
ดกีว่า 

- รายไดท้ัง้หมด/รายจ่ายทัง้หมด 
(<1 = 2, 1 = 1, >1 = 0) 
 

 2.6 รายได้ท่ีมาจากนอกภาคการประมงท่ีมาสนับสนุนครวัเรอืน 
ครวัเรอืนใดทีท่ าการพึง่พาทรพัยากรจากภาคการประมงเพยีงอย่างเดยีว แสดงถึง
การมีค่าความไวต่อผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอยู่ใน
ระดบัสงู เนื่องจากระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มคีวามเปราะบางและการ
ท าประมงนัน้ยังขึ้นอยู่กับสภาพลม ฟ้า อากาศ ท าให้ภาวะทางเศรษฐกิจของ
ครวัเรอืนอยู่ในภาวะเสีย่ง ฉะนัน้การมรีายไดท้ี่มาจากนอกภาคการประมง เพื่อมา
ช่วยสนบัสนุนครวัเรอืนถอืว่าเป็นการช่วยใหร้ะดบัเศรษฐกจิของครวัเรอืนดขีึน้ 

- รายได้ที่มาจากภาคการประมง/รายได้
ทีม่าจากนอกภาคการประมง 
(<1 = 0, 1 = 1, >1 = 2) 
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 2.7 สภาพคล่องของครวัเรอืน 

การมหีนี้สนิถอืเป็นการสรา้งภาระใหแ้ก่ครวัเรอืน ฉะนัน้การมภีาระหนี้สนิมากกว่า
การออมย่อมท าใหป้ระสทิธภิาพในการเผชญิปญัหาของครวัเรอืนมน้ีอยลง 

- หนี้สนิ/การออม  
(<1 = 0, 1 = 1, >1 = 2) 

 2.8 สดัส่วนคนไม่ท างานต่อคนท างาน 
คนไม่ท างาน หมายถงึ บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทีไ่ม่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน 
คนท างาน หมายถงึ บุคคลทุกเพศ ทุกวยั สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน 
การทีค่รวัเรอืนใดมจี านวนคนไม่ท างานจ านวนมากถอืว่าเป็นภาระของครวัเรอืนและ
สง่ผลต่อเศรษฐกจิครวัเรอืน ท าใหม้คีวามอ่อนไหวในการรบัผลกระทบ 

- จ านวนคนไม่ท างาน/จ านวนคนท างาน  
(<1 = 0, 1 = 1, >1 = 2) 

 2.9 การเข้าถึงตลาด 
การเข้าถึงตลาด หมายถึง การมีตลาด แหล่งจ าหน่ายผลผลิตหรือทรัพยากรที่
ครวัเรอืนเกบ็หามาไดเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของครวัเรอืน 

- เขา้ถงึ = 0, ไม่เขา้ถงึ = 1 

3. ศักยภาพในการรับมือกับความ
แปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping 
Capacity) 
หมายถึง ความสามารถในการรับมือของ
ครวัเรอืนชาวประมงพื้นบ้านในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะ
เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศเพื่อลดความเปราะบางหรือ
ความรุนแรงของการเปลีย่นแปลง 

3.1 การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนภายนอก กรณีเกิดภยัพิบติัหรือเกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชีพ 
การเขา้ถงึความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้การเขา้ถงึระบบ
การเงนิ ระบบขนสง่-สือ่สาร ระบบบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ 
3.2 การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนภายใน กรณีเกิดภยัพิบติัหรือเกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชีพ 
การเขา้ถงึความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายในชุมชน (ระดบัหมู่บา้นและต าบล) ทัง้
การเขา้ถงึระบบการเงนิ ระบบขนสง่-สือ่สาร ระบบบรรเทาสาธารณภยั เป็นตน้ 
3.3 การมีท่ีอยู่ส ารองในพืน้ท่ีอ่ืน กรณีเกิดภยัพิบติั 
หมายรวมถึงบ้าน ที่พกัอาศยั ที่ดนิ ทัง้ของตนเองและของญาติสนิทมติรสหาย ที่
สามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดใ้นกรณีทีเ่กดิปญัหา 
3.4 การมีอาหารส ารอง กรณีเกิดภยัพิบติั การที่ครวัเรอืนไดจ้ดัท าการแปรรูป
อาหาร รวมทัง้มกีารส ารองขา้วสาร อาหารแหง้ ทุกชนิดไวใ้ชใ้นครวัเรอืน 

- เขา้ถงึ = 0, ไม่เขา้ถงึ = 1 
 
 
 
- เขา้ถงึ = 0, ไม่เขา้ถงึ = 1 
 
 
 
- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 
 
 
- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 
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 3.5 มีการแสวงหารายได้จากแหล่งอ่ืนมาชดเชยการสูญเสียในช่วงท่ีเกิดความ

ผิดปกติในด้านสภาพภมิูอากาศ หรอืคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
มกีารแสวงหารายไดจ้ากแหล่งอื่นกรณีทีไ่ม่สามารถออกเรอืท าประมงได ้

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 

 3.6 การมีประกนัภยั/ประกนัสงัคม/สวสัดิการของกลุ่มและสหกรณ์ 
การมีประกนัภยั/ประกนัสงัคม/สวสัดกิารของกลุ่มและสหกรณ์ เปรยีบเสมือนการ
ออมทรัพย์ไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน หากประสบอุบัติเหตุหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยอัน
เน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 

 3.7 มีการดัดแปลงและพฒันาเครื่องมือประมงท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะ
ครวัเรอืน 
การดดัแปลงและพฒันาเครื่องมอืประมงใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจุบนั เพื่อช่วยใหไ้ด้
ทรพัยากรทีเ่พยีงพอ ซึ่งเครื่องมอืทีผ่่านการดดัแปลงและพฒันาจะต้องไม่เป็นการ
ท าลายแหล่งทรพัยากร ลดปรมิาณชนิดพนัธุแ์ละจ านวน  

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 

 3.8 การมีเทคนิคหรือวิธีการเกบ็หาทรพัยากรสตัวน์ ้าท่ีเป็นภมิูปัญญาเฉพาะ
ครวัเรอืน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ การมีเทคนิควิธีการที่พิเศษและ
แตกต่างย่อมช่วยใหช้าวประมงพืน้บา้นสามารถรบัมอืกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดแ้ตกต่าง
กนั 

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 

 3.9 ความสามารถในการเพ่ิมมูลค่า (จดัการ) ทรพัยากรท่ีหามาได้ 
การจดัการทรพัยากรที่หามาได้ แสดงถึงลกัษณะการพึ่งพาทรพัยากรทางอาหาร
ของครวัเรอืน การสรา้งรายได ้และการจดัเกบ็ถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึบทบาทหน้าทีข่องสตรใีนครวัเรอืน
ต่อการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
 
 

- ขาย/บรโิภค/แปรรูป (เกบ็ส ารอง) = 0, 
ขายและบรโิภค = 1, บรโิภคหรอืขาย
ทัง้หมดอย่างใดอย่างหนึ่ง = 2 
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 3.10 การเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีเอื้อต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น 

กลุ่มประมง, กลุ่มอนุรกัษ์, กลุ่มส่งเสริมอาชีพในชุมชน เป็นต้น 
ในกรณีทีเ่กดิปญัหาต่างๆ การเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่มทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพี จะ
ช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านมีอ านาจต่อรองมากขึ้น อีกทัง้การรวมกลุ่มยังช่วย
เสรมิสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการสรา้งรายได ้เป็นตน้ 

- เป็น = 0, ไม่เป็น = 1 
 

 3.11 มีการสงัเกตและติดตามข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ การเปล่ียนแปลง
ของสภาพภมิูอากาศ และสถานการณ์ทางส่ิงแวดล้อมอย่างสม า่เสมอ 
การสงัเกตและติดตามช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านมคีวามปลอดภยัในการประกอบ
อาชพี สามารถประเมนิสถานการณ์ไดล่้วงหน้าและมสี่วนช่วยในการตดัสนิใจ  ช่วย
ลดความเสีย่งต่อการเผชญิปญัหา 

- สงัเกตและตดิตาม = 0, ไม่สงัเกตและ
ตดิตาม = 1 
 

 3.12 การเข้าถึงความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ท่ีเอื้อต่อการประกอบอาชีพ 
การมีความรู้ใหม่เ ป็นการช่วยเพิ่มและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
นอกเหนือไปจากอาชพีประมงพื้นบ้านที่มคีวามเป็นอยู่ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ 
ปรมิาณและแหล่งทรพัยากรทีส่ามารถแปรเปลีย่นไดต้ลอด ฉะนัน้การมคีวามรูใ้หม่ๆ 
ในดา้นอื่นถอืเป็นทางเลอืกหนึ่งของชาวประมงพืน้บา้นในการรบัมอืกบัปญัหาทีอ่าจ
เกดิขึน้ต่อไป 

- เขา้ถงึทัง้ความรูด้า้นประมงและดา้นอื่นๆ 
= 0, เขา้ถงึเฉพาะดา้นประมง = 1, เขา้ไม่
ถงึ  = 2 

 3.13 มีการถ่ายทอดความรู้/ภมิูปัญญา เก่ียวกบันิเวศทางทะเล การสงัเกตลม 
ฝน ฟ้า สู่รุน่ลูกรุน่หลาน 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เชงิเทคนิคดา้นนิเวศทางทะเล ถอืไดว้่าเป็นความรูท้ีส่ าคญัมผีลต่อ
ความรู้ ความสามารถ และการเอาตัวรอดของลูกหลานที่จะต้องเผชิญกบัปญัหา
สภาพแวดลอ้ม 

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 

 3.14 การมีอาชีพเสริมนอกภาคการประมงในภาวะปกติ 
การมอีาชพีเสรมินอกภาคการประมงในภาวะปกต ิหมายถงึ การประกอบอาชพีเสรมิ
ทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืนควบคู่กบัการท าประมงพืน้บา้น 

- ม ี= 0, ไม่ม ี= 1 



5 - 22 

5 - 22 

ตารางท่ี 5-4 ผลการให้ค่าน ้าหนักตวัช้ีวดัความเปราะบางระดบัครวัเรือนประมงพื้นบ้านในการรบัมือ
กบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศในพื้นท่ีลุ่มน ้าประแส 

ตวัช้ีวดั 
ค่าความส าคญั

เฉล่ีย 
ค่าล าดบั

ความส าคญั 

1. มิติการเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) 
1.1 ความหลากหลายของชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าทีพ่ึง่พา 0.1859 3 
1.2 ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศทีพ่ึง่พา 0.2595 1 
1.3 ความหลากหลายของเครื่องมอืประมงพืน้บา้น 0.1757 4 
1.4 ความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทีค่รวัเรอืนเขา้ถงึ 0.1735 5 
1.5 การสญูเสยีอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 0.2054 2 

2. มิติความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 

2.1 ความพอเพยีงของทรพัยากรสตัวน์ ้าทีท่ าการเกบ็หา 0.1082 5 
2.2 ประสบการณ์ในการท าอาชพีประมงพืน้บา้น 0.1503 1 
2.3 จ านวนครัง้ทีเ่คยประสบกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
ขณะท าประมง 

0.0654 9 

2.4 เจตคตต่ิอปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคต 0.1369 2 
2.5 ความพอเพยีงของรายไดใ้นครวัเรอืน 0.1333 3 
2.6 รายไดท้ีม่าจากนอกภาคการประมงทีม่าสนบัสนุนครวัเรอืน 0.1000 7 
2.7 สภาพคล่องของครวัเรอืน 0.1008 6 
2.8 สดัสว่นคนไม่ท างานต่อคนท างาน 0.0800 8 
2.9 การเขา้ถงึตลาด (แหล่งจ าหน่ายผลผลติ) 0.1251 4 

3. มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping Capacity) 

3.1 การเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายนอก กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชพี 

0.0522 11 

3.2 การเขา้ถงึแหล่งสนับสนุนภายใน กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชพี 

0.0345 12 

3.3 การมทีีอ่ยู่ส ารองในพืน้ทีอ่ื่นกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ 0.0278 14 
3.4 การมอีาหารส ารองในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ 0.0336 13 
3.5 มกีารแสวงหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมาชดเชยการสญูเสยีในช่วงทีเ่กดิ
ความผดิปกตทิางดา้นสภาพภูมอิากาศหรอืดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

0.0728 8 

3.6 การมปีระกนัภยั/ประกนัสงัคม/สวสัดกิารของกลุ่มและสหกรณ์ 0.0619 10 
3.7 มกีารดดัแปลง พฒันาเครื่องมอืประมง ทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน 0.0731 7 
3.8 มเีทคนิควธิกีารเกบ็หาทรพัยากรสตัวน์ ้าทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะ
ครวัเรอืน 

0.0832 4 

3.9 ความสามารถในการเพิม่มลูค่าทรพัยากรทีห่ามาได ้ 0.1049 3 
3.10 ความเป็นสมาชกิของกลุม่ทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพีประมงพืน้บา้น 0.0736 6 
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ตวัช้ีวดั 
ค่าความส าคญั

เฉล่ีย 
ค่าล าดบั

ความส าคญั 
3.11 การสงัเกตและตดิตามขา่วสาร การพยากรณ์อากาศ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและสถานการณ์ทางสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

0.0783 5 

3.12 การเขา้ถงึความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพี 0.1140 2 
3.13 มกีารถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นนิเวศทางทะเลสูรุ่่นลกูรุ่นหลาน 0.1225 1 
3.14 การมอีาชพีเสรมินอกภาคการประมงในภาวะปกต ิ 0.0677 9 

 
มิติการเปิดรบัผลกระทบ ระดบัครวัเรือน 
จากตารางที่ 5-4 จะเห็นได้ว่าในมติิการเปิดรบัผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 

(Exposure) ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัสงูสุดคอื ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศทีพ่ึง่พา (ค่า
น ้าหนัก 0.2595) รองลงมาคอื การสญูเสยีอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (ค่าน ้าหนัก 
0.2054) ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์สตัว์น ้าทีพ่ ึง่พา (ค่าน ้าหนัก 0.1859) ความหลากหลายของเครื่องมอื
ประมงพื้นบา้น (ค่าน ้าหนัก 0.1757) และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทีค่รวัเรอืนเขา้ถงึ (ค่าน ้าหนัก 
0.1735) ตามล าดบั 

 
มิติความไวต่อผลกระทบ ระดบัครวัเรือน 
ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัสงูสุดคอื ประสบการณ์ในการท าอาชพีประมงพืน้บา้น (ค่าน ้าหนัก

0.1503) รองลงมา 3 ล าดบัคอื เจตคตต่ิอปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคต (ค่าน ้าหนัก
0.1369) ความเพยีงพอของรายไดใ้นครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.1333) และการเขา้ถงึตลาดหรอืแหล่งจ าหน่าย
ผลผลติ (ค่าน ้าหนัก 0.1251) ส่วนตวัชีว้ดัทีม่คี่าน ้าหนักน้อยลงไปอกี 5 ตวัชีว้ดัทีเ่หลอืคอื ความเพยีงพอของ
ทรพัยากรสตัว์น ้าทีท่ าการเกบ็หา (ค่าน ้าหนัก 0.1082) สภาพคล่องของครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.1008) รายได้
ทีม่าจากนอกภาคการประมงที่มาสนับสนุนครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.1000) สดัส่วนคนไม่ท างานต่อคนท างาน 
(ค่าน ้าหนัก 0.0800) และจ านวนครัง้ทีเ่คยประสบกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศขณะท าประมง (ค่า
น ้าหนกั 0.0654) 

 
มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ ระดบัครวัเรือน  
ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัสงูสุดคอื มกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นนิเวศทางทะเล สู่รุ่น

ลูกรุ่นหลาน (ค่าน ้าหนัก 0.1225) รองลงมาคอื การเขา้ถงึความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพี 
(คา่น ้าหนกั 0.1140) ความสามารถในการเพิม่มลูค่าทรพัยากรทีห่ามาได ้(ค่าน ้าหนัก 0.1049) มเีทคนิควธิกีาร
เกบ็หาทรพัยากรสตัว์น ้าทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.0832) และตวัชี้วดัทีม่คี่าน ้าหนัก
ความส าคญัน้อยลงไปตามล าดบัที่เหลือคือ การสงัเกตและติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ  การ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสถานการณ์ทางสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ (ค่าน ้าหนัก 0.0783) การเป็น
สมาชกิของกลุ่มทีเ่อื้อต่อการประกอบอาชพีประมงพื้นบ้าน (ค่าน ้าหนัก 0.0736) มกีารดดัแปลง พฒันา
เครื่องมอืประมง ทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.0731) มกีารแสวงหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมา
ชดเชยการสญูเสยีในชว่งทีเ่กดิความผดิปกตทิางดา้นสภาพภมูอิากาศหรอืดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ค่าน ้าหนัก 
0.0728) การมีอาชีพเสรมินอกภาคการประมงในภาวะปกติ (ค่าน ้าหนัก 0.0677) การมปีระกนัภยั/
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ประกนัสงัคม/สวสัดกิารของกลุ่ม-สหกรณ์ (คา่น ้าหนกั 0.0619) การเขา้ถงึแหล่งสนับสนุนภายนอก (ค่าน ้าหนัก 
0.0522) การเขา้ถงึแหล่งสนับสนุนภายใน (ค่าน ้าหนัก 0.0345) กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชพี การมอีาหารส ารองในกรณีทีเ่กดิภยั
พบิตั ิ(คา่น ้าหนกั 0.0336) และสดุทา้ยคอื การมทีีอ่ยูส่ ารองในพืน้ทีอ่ ืน่กรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ(คา่น ้าหนกั 0.0278) 
 
ตารางท่ี 5-5 ผลการให้ค่าน ้าหนักตวัช้ีวดัความเปราะบางระดบัครวัเรือนประมงพื้นบ้านในการรบัมือ
กบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศในพื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน 

ตวัช้ีวดั 
ค่าความส าคญั

เฉล่ีย 
ค่าล าดบั

ความส าคญั 

1. มิติการเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) 

1.1 ความหลากหลายของชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าทีพ่ึง่พา 0.193 3 
1.2 ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศทีพ่ึง่พา 0.222 2 
1.3 ความหลากหลายของเครื่องมอืประมงพืน้บา้น 0.180 4 
1.4 ความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทีค่รวัเรอืนเขา้ถงึ 0.174 5 
1.5 การสญูเสยีอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 0.229 1 

2. มิติความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 

2.1 ความพอเพยีงของทรพัยากรสตัวน์ ้าทีท่ าการเกบ็หา 0.107 5 
2.2 ประสบการณ์ในการท าอาชพีประมงพืน้บา้น 0.113 4 
2.3 จ านวนครัง้ทีเ่คยประสบกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศขณะ
ท าประมง 

0.080 8 

2.4 เจตคตต่ิอปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคต 0.132 1 
2.5  ความพอเพยีงของรายไดใ้นครวัเรอืน 0.121 3 
2.6 รายไดท้ีม่าจากนอกภาคการประมงทีม่าสนบัสนุนครวัเรอืน 0.127 2 
2.7 สภาพคล่องของครวัเรอืน 0.132 1 
2.8 สดัสว่นคนไม่ท างานต่อคนท างาน 0.085 7 
2.9 การเขา้ถงึตลาด (แหล่งจ าหน่ายผลผลติ) 0.096 6 

3. มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping Capacity) 

3.1 การเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายนอก กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชพี 

0.057 10 

3.2 การเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายใน กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อฐานทรพัยากรและการด ารงชพี 

0.034 12 

3.3 การมทีีอ่ยู่ส ารองในพืน้ทีอ่ื่นกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ 0.030 13 
3.4 การมอีาหารส ารองในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ 0.047 11 
3.5 มกีารแสวงหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมาชดเชยการสญูเสยีในช่วงทีเ่กดิ
ความผดิปกตทิางดา้นสภาพภูมอิากาศหรอืดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

0.081 9 

3.6 การมปีระกนัภยั/ประกนัสงัคม/สวสัดกิารของกลุ่มและสหกรณ์ 0.067 5 
3.7 มกีารดดัแปลง พฒันาเครื่องมอืประมง ทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน 0.076 8 
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ตวัช้ีวดั 
ค่าความส าคญั

เฉล่ีย 
ค่าล าดบั

ความส าคญั 
3.8 มเีทคนิควธิกีารเกบ็หาทรพัยากรสตัวน์ ้าทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน 0.087 7 
3.9 ความสามารถในการเพิม่มลูค่าทรพัยากรทีห่ามาได ้ 0.091 4 
3.10 ความเป็นสมาชกิของกลุม่ทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพีประมงพืน้บา้น 0.066 3 
3.11 การสงัเกตและตดิตามขา่วสาร การพยากรณ์อากาศ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและสถานการณ์ทางสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

0.080 9 

3.12 การเขา้ถงึความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพี 0.103 6 
3.13 มกีารถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นนิเวศทางทะเลสูรุ่่นลกูรุ่นหลาน 0.107 2 
3.14 การมอีาชพีเสรมินอกภาคการประมงในภาวะปกต ิ 0.066 1 

 
จากตารางที่ 5-5 จะเห็นได้ว่าในมิติการเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) ตัวชี้ว ัดที่มคี่าน ้าหนัก

ความส าคญัสูงสุดคือ การสูญเสยีอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (ค่าน ้าหนัก 0.229) 
รองลงมาคอื ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศทีพ่ึง่พา (ค่าน ้าหนัก 0.222) ความหลากหลายของชนิด
พนัธุ์สตัว์น ้าทีพ่ ึง่พา (ค่าน ้าหนัก 0.193) ความหลากหลายของเครื่องมอืประมงพืน้บา้น (ค่าน ้าหนัก 0.180) 
และความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทีค่รวัเรอืนเขา้ถงึ (คา่น ้าหนกั 0.174) ตามล าดบั 

ส าหรบัมิติความไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัสงูสุดคอื สภาพ
คล่องของครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.132) เจตคตต่ิอปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคต (ค่า
น ้าหนกั 0.132) รายไดท้ีม่าจากนอกภาคการประมงทีม่าสนับสนุนครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.127) ความเพยีงพอ
ของรายได้ในครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.121) ส่วนตวัชี้วดัทีม่คี่าน ้าหนักน้อยลงไปอกี 5 ตวัชี้วดัทีเ่หลอืคอื 
ประสบการณ์ในการท าอาชพีประมงพืน้บา้น (ค่าน ้าหนัก 0.113) ความเพยีงพอของทรพัยากรสตัว์น ้าทีท่ าการ
เก็บหา (ค่าน ้าหนัก 0.107) การเขา้ถึงตลาดหรอืแหล่งจ าหน่ายผลผลิต (ค่าน ้าหนัก 0.096) สดัส่วนคนไม่
ท างานต่อคนท างาน (คา่น ้าหนกั 0.085) และ จ านวนครัง้ทีเ่คยประสบกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
ขณะท าประมง (คา่น ้าหนกั 0.080) 

ส าหรบัมิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ (Coping Capacity) 
ตวัชี้วดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญัสูงสุดคอื มกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ด้านนิเวศทางทะเล สู่รุ่นลูกรุ่น
หลาน (ค่าน ้าหนัก 0.107) รองลงมาคอื การเขา้ถงึความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ ทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพี (ค่า
น ้าหนกั 0.103) ความสามารถในการเพิม่มลูคา่ทรพัยากรทีห่ามาได ้(คา่น ้าหนัก 0.091) มเีทคนิควธิกีารเกบ็หา
ทรพัยากรสตัว์น ้าทีเ่ป็นภูมปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.087) และตวัชี้วดัทีม่คี่าน ้าหนักความส าคญั
น้อยลงไปตามล าดบัทีเ่หลอืคอื มกีารแสวงหารายได้จากแหล่งอื่นมาชดเชยการสูญเสยีในช่วงทีเ่กดิความ
ผดิปกตทิางด้านสภาพภูมอิากาศหรอืด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม (ค่าน ้าหนัก 0.081) การสงัเกตและติดตาม
ขา่วสารการพยากรณ์อากาศ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสถานการณ์ทางสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 
(คา่น ้าหนกั 0.080) มกีารดดัแปลง พฒันาเครือ่งมอืประมง ทีเ่ป็นภมูปิญัญาเฉพาะครวัเรอืน (ค่าน ้าหนัก 0.076) 
การมปีระกนัภยั/ประกนัสงัคม/สวสัดกิารของกลุ่ม-สหกรณ์ (ค่าน ้าหนัก 0.067) การมอีาชพีเสรมินอกภาคการ
ประมงในภาวะปกต ิ (ค่าน ้าหนัก 0.066) การเป็นสมาชกิของกลุ่มทีเ่อื้อต่อการประกอบอาชพีประมงพืน้บา้น 
(คา่น ้าหนกั 0.066) การเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายนอก (คา่น ้าหนกั 0.057) การมอีาหารส ารองในกรณีทีเ่กดิภยั
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พบิตั ิ(คา่น ้าหนกั 0.047) การเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายใน (คา่น ้าหนกั 0.034) และสุดทา้ยคอืการมทีีอ่ยู่ส ารอง
ในพืน้ทีอ่ ืน่กรณีทีเ่กดิภยัพบิตั ิ(คา่น ้าหนกั 0.030)  

 
5.4 สภาวะความเปราะบางระดบัครวัเรือนของ 2 ลุ่มน ้า 
 

5.4.1 สภาวะความเปราะบางระดบัครวัเรือนของชาวประมงพื้นบา้นในพื้นท่ีลุ่มน ้าประแส 
 จากกการวเิคราะหค์วามเปราะบางของครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้น ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีลุ่่มน ้าประแส
ทัง้หมด 175 ครวัเรอืน ซึง่เป็นตวัแทนชาวประมงพืน้บา้นทีอ่าศยัอยู่ใน 3 ต าบล เครอืขา่ยอนุรกัษ์ลุ่มน ้าประแส 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่ประกอบดว้ย ต าบลปากน ้าประแส ต าบลเนินฆอ้และต าบลทางเกวยีน พบว่า 
สว่นใหญ่ครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นในลุ่มน ้าประแส มคีวามเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยู่
ในระดบัปานกลาง จ านวน 122 ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 69.71 โดยมคี่าความเปราะบางของครวัเรอืนเฉลีย่ 
2.18 และคา่คะแนนเฉลีย่ของมติกิารเปิดรบัผลกระทบ ความไวของระบบ และศกัยภาพในการรบัมอื คอื 0.92, 
0.63 และ 0.63 ตามลาดบั  

รองลงมาคอื มคีรวัเรอืนจ านวน 27 ครวัเรอืน ทีม่คีวามเปราะบางต ่า นัน่หมายถงึครวัเรอืนดงักล่าวมี
ความยดืหยุน่สงูในการรบัมอืกบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ คดิเป็นรอ้ย
ละ 15.43 โดยมคี่าความเปราะบางของครวัเรอืนเฉลีย่อยู่ที่ 1.46 เมื่อจ าแนกค่าความเปราะบางตามมติพิบว่า 
มติกิารเปิดรบัผลกระทบมคี่าเฉลีย่ 0.55 มติคิวามไวของระบบมคี่าเฉลีย่ 0.46 และมติศิกัยภาพในการรบัมอื มี
คา่เฉลีย่ 0.45  

ส่วนครวัเรอืนทีม่คีวามเปราะบางสูงมเีพยีง 26 ครวัเรอืนเท่านัน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.86 มคี่าความ
เปราะบางของครวัเรอืนเฉลีย่อยูท่ี ่3.01 โดยมคีา่ความเปราะบางเฉลีย่ในมติกิารเปิดรบัผลกระทบอยูท่ี ่1.21 มติิ
ความไวของระบบอยูท่ี ่0.93 และมติศิกัยภาพในการรบัมอือยูท่ี ่0.87  

 
ตารางท่ี 5-6 ค่าความเปราะบางเฉล่ียของครวัเรือนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส จ าแนกตามระดบั
ความเปราะบาง 

มิติ 
ช่วงคะแนน

ความเปราะบาง 

ระดบัความเปราะบาง 

ต า่  
(0-1.68) 

ปานกลาง 
(1.69-2.69) 

สูง 
(2.70-4.59)*      

การเปิดรบัผลกระทบ  0-1.74 0.55 0.92 1.21 
ความไวต่อผลกระทบ  0-1.63 0.46 0.63 0.93 
ศกัยภาพในการรบัมอื  0-1.22 0.45 0.63 0.87 
ความเปราะบางเฉล่ียของครวัเรอืน  0-4.59 1.46 2.18 3.01 
จ านวนครวัเรอืน (175 ครวัเรือน)  27 122 26 
รอ้ยละ  15.43 69.71 14.86 

*ก าหนดช่วงความเปราะบาง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง พจิารณาจาก  ̅    S.D.  
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จะเหน็ไดว้่า สิง่ทีร่ะบบครวัเรอืนควรปรบัปรงุคอื ควรลดการเปิดรบัผลกระทบใหต้ ่า โดยเพิม่การพึง่พา
ทรพัยากร การขยายขอบเขตแหล่งท ามาหากนิ และการเลอืกใชเ้ครื่องมอืประมงใหม้คีวามหลากหลายมาก
ยิง่ขึน้ ตลอดจนควรเพิม่ศกัยภาพในการรบัมอืต่อผลกระทบ เช่น การเขา้ถงึแหล่งสนับสนุนทัง้ภายนอกและ
ภายในชมุชน การส ารองอาหารและทีอ่ยูอ่าศยั การเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการพยากรณ์อากาศ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ และสถานการณ์ทางสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ควรสนับสนุนใหค้รวัเรอืนท าการ
ถ่ายทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นนิเวศทางทะเลสูรุ่น่ลกูรุน่หลานใหม้ากขึน้ 

 
มิติการเปิดรบัผลกระทบ 
ครวัเรอืนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแสมกีารพึง่พงิทรพัยากรสตัว์น ้าทีห่ลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่พึง่พา

มากกว่า 1 ชนิดพนัธุ์ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพืน้ทีลุ่่มน ้าประแสมรีะบบนิเวศทีห่ลากหลาย ทัง้ระบบนิเวศป่าชาย
เลน ระบบนิเวศแม่น ้าประแสและล าคลองสาขา ระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเลจนถงึบรเิวณเกาะมนันอก ระบบนิเวศ
บรเิวณทีเ่ป็นเนินทราย เนินดนิ และระบบนิเวศชายหาด ด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศทีเ่อื้อต่อการ
พึง่พงิทรพัยากรสตัว์น ้า ชาวประมงพืน้บา้นจงึตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มในเรื่องของเครื่องมอืใหม้คีวามเหมาะสม
กบัทรพัยากรสตัวน์ ้าในแต่ละประเภทดว้ยเช่นกนั ซึง่เครื่องมอืประมงทีช่าวประมงพืน้บา้นในลุ่มน ้าประแสมไีว้
ครอบครองในครวัเรอืนสว่นใหญ่จะมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีส่ามารถจบัไดท้ัง้ ป ูปลา กุง้ และหอย โดยมไีวส้ลบั
สบัเปลีย่นไปตามฤดูกาลหรอืช่วงเวลาทีเ่หมาะสม แต่ส าหรบัการท ามาหากนิในชวีติประจ าวนัชาวประมงส่วน
ใหญ่มกัจะเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีต่นเองถนดัในการจบัหาทรพัยากรเป็นหลกั ซึง่เครื่องมอืประมงทีน่ิยม
ใชแ้ละชาวประมงเกอืบทกุครวัเรอืนตอ้งมคีอื อวนป ูอวนปลา อวนสามชัน้ ลอบป ูลอบปลา แห สวงิ แหลน ชปิ 
ผา้บาง เบด็ตกปลา เป็นตน้ สว่นการเกบ็หาหอยสว่นใหญ่นิยมใชม้อืเกบ็ โดยมอีปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มไดแ้ก่ มดี เสยีม
และคราด ส าหรบัการครอบครองเรอืของชาวประมงพืน้บา้น พบว่า ชาวประมงพืน้บา้นส่วนใหญ่มเีรอืเป็นของ
ตนเอง โดยมเีรอืทีน่ าไปขึน้ทะเบยีนอาญาบตัร 69 ครวัเรอืน จากทัง้หมดทีม่เีรอืเป็นของตนเองจ านวน 159 
ครวัเรอืน (ท าการเกบ็ขอ้มลูทัง้สิน้ 175 ครวัเรอืน)  

เมื่อใหช้าวประมงพืน้บ้านประเมนิถงึความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทีต่นเองเขา้ถึงในการเกบ็หา
ทรพัยากร พบว่า ชาวประมงส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าแหล่งท ามาหากนิของตนยงัมคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากครวัเรอืนส่วนใหญ่ทีท่ าการศกึษาได้รบัความเสยีหายจากเหตุการณ์ภยั
ธรรมชาตหิรอืสาเหตุอนัเนื่องมาจากปญัหาสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหช้าวประมงพืน้บา้นตอ้งสญูเสยีรายไดไ้ปจากเดมิ
เมือ่เทยีบกบัภาวะปกต ิซึง่ปญัหาสว่นใหญ่ทีส่รา้งความเสยีหายใหแ้กช่าวประมงพืน้บา้นมากทีสุ่ดคอื ปญัหาน ้า
เสยีจากบ่อกุง้และโรงงาน รองลงมาคอื การเกดิพายุและลมมรสุม ท าใหช้าวประมงตอ้งหยุดกจิกรรมการออก
ทะเลชัว่คราว   

 
มิติความไวต่อผลกระทบ 
จากการศกึษาพบว่า ครวัเรอืนชาวประมงพื้นบ้านมากกว่าครึ่งมกีารเกบ็หาทรพัยากรสตัว์น ้าอย่าง

พอเพยีงต่อความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท าอาชพีประมงพืน้บา้นมากกว่า 10 ปี
ขึน้ไป โดยส่วนมากมชีาวประมงพื้นบ้านทีเ่คยประสบกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศจนท าให้ต้อง
ยกเลกิการท ากจิกรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบัการประเมนิการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศในปจัจุบนัเทยีบ
กบัในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา พบว่า ชาวประมงพืน้บ้านสงัเกตเหน็ว่าสภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลงไปจาก
เดมิ และคดิว่าปญัหาความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในอนาคตมคีวามส าคญัและอาจจะเป็นปญัหาใน
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อนาคตทีต่้องมกีารปรบัตวั โดยการเปลีย่นแปลงทีส่งัเกตไดค้อื การเกดิฝนฟ้าคะนองทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ 
คลื่นใหญ่และลมแรงสง่ผลใหจ้ านวนวนัและช่วงเวลาในการออกเรอืน้อยลง นอกจากนี้ช่วงเวลาการเกดิและทศิ
ทางการพดัของลมประจ าถิน่เริม่มคีวามคลาดเคลื่อนท าให้ชาวประมงคาดการณ์การเกดิลมได้ยากมากขึ้น 
รวมถงึอุณหภูมทิีส่งูมากขึน้ กระแสน ้าไหลเชีย่วและแรงมากขึน้ในช่วงน ้าขึน้ น ้าลง และฤดูกาลเปลี่ยนไปจาก
เดมิ ทรพัยากรสตัว์น ้าหาได้น้อยลง เป็นต้น ซึง่รายไดส้่วนใหญ่ของชาวประมงพืน้บา้นไดม้าจากการออกเรอื
เพือ่จบัสตัวน์ ้า การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศจงึอาจสง่ผลใหร้ายไดข้องชาวประมงพืน้บา้นลดลงและไม่
แน่นอน  

 
มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัหิรอืเกดิปญัหาการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลต่อฐานทรพัยากรและ

การด ารงชพี ชาวประมงพืน้บา้นสามารถเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนทีม่าจากภายนอกได ้เชน่  
- กรมเจา้ท่า กรณีทีช่าวประมงขึน้ทะเบยีนเรอืไดร้บัความช่วยเหลอื เช่น การขดุลอกคลองใหล้กึมาก

ขึน้บรเิวณปากคลอง และในกรณีเรอืล่มจากภยัพบิตัิ ชาวประมงจะไดร้บัเงนิชดเชยค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่กลุ่มชาวประมงพืน้บ้าน ลุ่มน ้าประแส ทีข่ ึน้ทะเบยีนเรอืส่วนใหญ่เป็นสมาชกิกลุ่มประมงพื้นบ้านต าบล 
เนินฆอ้ และชาวประมงพืน้บา้น ต าบลปากน ้าประแส บางสว่นเทา่นัน้  

- กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ และกรมประมง ชว่ยเหลอืในเรือ่ง การปลกูปา่ชายเลน การปล่อย
ทรพัยากรสตัวน์ ้า ลกูป ูกุง้ ปลา  

- ประมงอ าเภอ ใหข้อ้มลูและสง่เสรมิเกีย่วกบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารออมสนิ ชาวประมงเขา้ถงึใน

เรือ่งของ การกูย้มืเงนิ 
สว่นการเขา้ถงึแหล่งสนบัสนุนภายในชมุชน ไดแ้ก ่  
- เครอืข่ายลุ่มน ้าประแส ความช่วยเหลอืทีช่าวประมงตอ้งการคอื ช่วยฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าชายเลน 

ทรพัยากรน ้าใหด้ขี ึน้ 
- เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) ความช่วยเหลอืทีช่าวประมงตอ้งการคอื สนับสนุน

เงนิช่วยเหลอื หรอืเงนิชดเชย หากชาวบา้นได้รบัความเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิ หรอืปลาในกระชงัตาย
เนื่องมาจากน ้าเสยี การส่งเจา้หน้าทีม่าตรวจสอบการปล่อยน ้าเสยีของโรงงานและนากุง้ ตลอดจนเรื่องการ
ตกัเตอืนผูก้ระท าผดิ เป็นตน้  

- กลุ่มประมงพืน้บา้น ต าบลเนินฆอ้ รปูแบบการชว่ยเหลอืสมาชกิกลุ่ม เช่น การใหเ้งนิกู ้เพื่อซ่อมแซม
เรอื เครือ่งมอื และอปุกรณ์ 

นอกจากนี้ชาวประมงพื้นบ้านยงัไดร้บัการชดเชย กรณีทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากปญัหาสุขภาพ การ
เสียชีวิตและทรัพย์สิน เรือล่ม เครื่องมืออุปกรณ์การท ามาหากินเสียหาย ปญัหาทรัพยากรสัตว์น ้ า 
อนัเนื่องมาจากการเกดิภยัพบิตัริุนแรงหรอืไดร้บัผลกระทบอนัเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
จากการท าประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพ ประกนัสงัคม สวสัดกิารจากกลุ่มและสหกรณ์ สทิธริกัษาฟร ีและสทิธิ
เบกิตรงขา้ราชการ แต่เมื่อพจิารณาในระดบัครวัเรอืนพบว่าหากเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิครวัเรอืนประมง
พื้นบ้านครึ่งหนึ่งจากครวัเรอืนทัง้หมดที่ท าการศกึษาไม่มทีี่อยู่อาศยัส ารองในพื้นที่อื่น และไม่มีการเตรยีม
อาหารส ารอง แต่พบว่ามคีรวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีเสรมินอกเหนือจากการท าประมงเพยีงอย่างเดยีว ซึง่อาชพี
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เสรมิของกลุ่มชาวประมงพื้นบา้น ลุ่มน ้าประแส ส่วนใหญ่คอื การประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป เช่น ท างาน
กอ่สรา้ง รบัจา้งขบัรถ รบัจา้งจบักุง้ขึน้จากบ่อเพาะเลีย้ง เป็นตน้ 

ส าหรบักรณีทีเ่ขา้สู่ช่วงมรสุมหรอืช่วงทีเ่กดิความผดิปกตทิางดา้นสภาพภูมอิากาศหรอืด้านคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นเหตุใหค้รวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้นทีศ่กึษาตอ้งขาดรายได้ พบว่า ชาวประมงพืน้บา้นมกีาร
แสวงหารายไดจ้ากแหล่งอื่นมาจุนเจอืครอบครวั เช่น รบัจา้งกรดียาง รบัจา้งซ่อมเรอื ซ่อมอวนโพงพาง ซ่อม
อวน ซ่อมลอบ ท าสวน และคา้ขาย  

การดดัแปลงและพฒันาเครื่องมอืประมงของชาวประมงพื้นบา้นส่วนใหญ่จะหาซื้อวสัดุ  อุปกรณ์ มา
ประดษิฐเ์ครือ่งมอืท ามาหากนิเอง หรอืช่วยกนัท าในกลุ่มเครอืญาติ เช่น การท าลอบปู หรอืการเยบ็อวนปู อวน
โพงพาง ท าชปิไซเคย ทาคนัเบ็ด แต่งตะขอเบ็ด เยบ็แห ตดิตะกัว่ ติดทุ่น ตามแบบที่ตนถนัด  
ซึ่งการเกบ็หาทรพัยากรสตัว์น ้าของแต่ละครวัเรอืนมเีทคนิควธิกีารเกบ็หาทรพัยากรสตัว์น ้าทีเ่ป็นภูมปิญัญา
เฉพาะครวัเรอืน ส าหรบัเทคนิควธิกีารจบัหาทรพัยากรสตัว์น ้า โดยส่วนใหญ่ไม่นิยมถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีเ่ป็น
ความรูท้ีต่กทอดมาแต่บรรพบุรุษใหก้บับุคคลภายนอกครอบครวั  แต่ถา้เป็นองค์ความรูพ้ ืน้ฐานทีช่าวประมง
พืน้บา้นสว่นใหญ่ต่างกร็ู ้จงึจะมกีารน ามาพดูคยุเล่าสูก่นัฟงั เชน่ 

- ในขณะตกปลาในทะเล จะตอ้งสงัเกตกระแสน ้า เพือ่ปรบัการปล่อยสายเบด็ใหเ้หมาะสม  
- การตกปลากะพงในคลองจะตอ้งใชเ้หยือ่กุง้เป็น ตอ้งดกูระแสน ้า และตอ้งเลอืกตะขอเบด็ใหเ้หมาะสม  
- การหาหอย จะตอ้งสงัเกตการเปิดปากของหอย ตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเรว็ในการสงัเกต  
- ชาวประมงจะตอ้งจดจ าต าแหน่งทีเ่คยหาทรพัยากรได้มาก โดยมกีารหมายต าแหน่งในแบบของ

ตวัเอง เช่น บางคนมองเป็นมุมฉาก ระหว่างพืน้ทีท่ีท่ าประมงตัง้ฉากกบัเกาะ ฝ ัง่ หรอืสถานทีใ่กล้ๆ  เคยีงทีพ่อ
ใหส้งัเกตเหน็ได ้นอกจากนี้ยงัตอ้งจดจ าวนั เวลา ทีท่รพัยากรแต่ละชนิดเขา้ฝ ัง่ใหแ้มน่ย าดว้ย 

นอกเหนือจากภมูปิญัญาของชาวประมงพืน้บา้นทีเ่อือ้ต่อการจบัสตัว์น ้าแลว้ การรบัขอ้มลูขา่วสารจาก
สือ่ต่างๆ กม็สีว่นส าคญัในการปรบัตวัรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดงันัน้ชาวประมงพืน้บา้นจงึมี
การเขา้ถงึขา่วสารการพยากรณ์อากาศ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสถานการณ์ทางสิง่แวดลอ้มอย่าง
สม ่าเสมอ นับว่าเป็นการเพิม่ทกัษะและเปิดรบัความรูใ้หม่ๆ ผสมผสานกบัภูมปิญัญาดัง้เดมิเพื่อส่งเสรมิให้
ศกัยภาพในการรบัมอืต่อสถานการณ์ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 
5.4.2 สภาวะความเปราะบางระดบัครวัเรือนของชาวประมงพื้นบา้นในพื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน 
จากกการวเิคราะหค์วามเปราะบางของครวัเรอืนชาวประมงพืน้บา้น ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน

ทัง้หมด 150 ครวัเรอืน ซึง่เป็นตวัแทนชาวประมงพื้นบ้านทีอ่าศยัอยู่ใน 2 ต าบล เครอืข่ายอนุรกัษ์ลุ่มน ้าปะ
เหลยีน อ าเภอย่านตาขาวและอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ซึ่งประกอบดว้ย บ้านทุ่งตะเซะและบา้นแหลมจ านวน 
150 ครวัเรอืน พบว่า ส่วนใหญ่ครวัเรอืนชาวประมงพื้นบ้านในลุ่มน ้าปะเหลยีน มคีวามเปราะบางต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 103 ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 68.67 โดยมคี่าความ
เปราะบางครวัเรอืนเฉลีย่อยู่ที ่3.43 และค่าคะแนนเฉลีย่ของมติกิารเปิดรบัผลกระทบ ความไวของระบบ และ
ศกัยภาพในการรบัมอื คอื 0.73, 0.53 และ 0.76 ตามล าดบั 
 ส าหรบั 23 ครวัเรอืนทีม่คีา่ความเปราะบางต ่า นัน่หมายถงึ ครวัเรอืนดงักล่าวมคีวามยดืหยุ่นสงูในการ
รบัมอืกบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ คดิเป็นรอ้ยละ 15.33 โดยมคี่า
ความเปราะบางของครวัเรอืนเฉลี่ยอยู่ที ่2.21 เมื่อจ าแนกค่าความเปราะบางตามมติพิบว่า มติกิารเปิดรบั
ผลกระทบมคีา่เฉลีย่ 0.68 มติคิวามไวของระบบมคีา่เฉลีย่ 0.44 และมติศิกัยภาพในการรบัมอืมคีา่เฉลีย่ 0.77 
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 สว่นครวัเรอืนทีม่คีวามเปราะบางสงูมจี านวน 24 ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 16 มคีา่ความเปราะบางของ
ครวัเรอืนเฉลีย่อยู่ที ่1.05 โดยมคี่าความเปราะบางเฉลีย่ในมติกิารเปิดรบัผลกระทบอยู่ที ่0.77 มติคิวามไวของ
ระบบอยูท่ี ่0.49 และมติศิกัยภาพในการรบัมอือยูท่ี ่0.78 
 
ตารางท่ี 5-7 ค่าความเปราะบางเฉล่ียของครวัเรือนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะเหลียน จ าแนกตามระดบั
ความเปราะบาง 

มิติ 
ช่วงคะแนน

ความเปราะบาง 

ระดบัความเปราะบาง 

ต า่  
(0-1.71) 

ปานกลาง 
(1.72-2.70) 

สูง    
(2.71-4.64)*      

การเปิดรบัผลกระทบ  0-1.78 0.57 0.75 1.15 
ความไวต่อผลกระทบ  0-1.66 0.28 0.54 1.01 
ศกัยภาพในการรบัมอื  0-1.20 0.61 0.79 0.81 
ความเปราะบางเฉล่ียของครวัเรอืน  0-4.64 1.46 2.08 2.97 
จ านวนครวัเรอืน (150 ครวัเรือน)  23 103 24 
รอ้ยละ  15.33 68.67 16.00 

* ก าหนดช่วงความเปราะบาง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง พจิารณาจาก  ̅    S.D.  
 
 เมือ่พจิารณาความเปราะบางของชมุชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน ซึง่ความเปราะบางทีเ่กดิขึน้นัน้
เกดิจากค่าของตวัชีว้ดัทัง้ 3 มติ ิคอื การเปิดรบัผลกระทบ (Exposure) มติคิวามไวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ (Coping Capacity) พบว่ามติกิารเปิดรบั
ผลกระทบและมติศิกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศมสีดัส่วนค่าคะแนนทีส่งูกว่ามติิ
ความไวต่อผลกระทบซึง่แต่ละมติมิตีวัชีว้ดัทีส่ าคญัแตกต่างกนัออกไปตามมติ ิคอื  
  

มิติการเปิดรบัผลกระทบ 
ชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะเหลยีนมกีารพึง่พงิทรพัยากรสตัว์น ้ามากกว่า 2 ชนิด ในระบบนิเวศที่

หลากหลาย เชน่ ปา่ชายเลน ล าคลอง เนินทราย และชายฝ ัง่ทะเล ท าใหเ้ครื่องมอืประมงพืน้บา้นทีช่าวประมงมี
ในครอบครองมคีวามหลากหลายตามไปดว้ย เช่น อวน เบ็ด และลอบ ซึ่งในแต่ละชนิดยงัสามารถจ าแนกชื่อ
ตามประเภทของทรพัยากรสตัวน์ ้าไดอ้กีมากมาย แต่เครือ่งมอืทีช่าวประมงพืน้บา้นในพืน้ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีนนยิม
มากทีสุ่ดคอื คราดหอย เพื่อเกบ็หอยตลบั (หอยปะ) ซึ่งเป็นทรพัยากรสตัว์น ้าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์มาก แต่
ในชว่งระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา ชาวประมงเริม่ไดร้บัความเสยีหายในการประกอบอาชพีจากการทีม่ปีรมิาณน ้า
จดืทีม่ากผดิปกต ิซึง่สง่ผลต่อการเกบ็หาหอยตลบัทีเ่ป็นแหล่งรายไดห้ลกัของครวัเรอืน 

 
มิติความไวต่อผลกระทบ  
การมปีระสบการณ์ในอาชพีประมงพืน้บา้นของชาวบา้นมผีลใหก้ารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศในพืน้ทีม่อียูอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการทีช่าวประมงพืน้บา้นเคยประสบกบัปญัหาภยัพบิตั ิ
ซึ่งชาวประมงสามารถประยุกต์ภูมิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมกบั
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ทอ้งถิน่ นอกจากนี้ยงัพบว่าชาวประมงพืน้บา้นมคีวามพอเพยีงต่อการเขา้ถงึทรพัยากรสตัว์น ้าทีท่ าการเกบ็หา 
รวมถงึมคีวามพอเพยีงด้านรายได้ในครวัเรอืน ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการท าประมงพื้นบ้าน ทัง้นี้ยงัมี
สภาพคล่องของครวัเรอืนในระดบัทีด่ ีนัน้คอื มภีาระหนี้สนิน้อยกว่าเงนิออม 

 
มิติศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
จากการศกึษาพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านในพืน้ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีนยงัขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ทัง้หน่วยงานทีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานภายนอก ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัจิากการแปรปรวนของ
สภาพภมูอิากาศ นอกจากนัน้ชาวประมงพืน้บา้นยงัขาดการเลง็เหน็ถงึการส ารองอาหารและการหาทีอ่ยู่ส ารอง
ในกรณีเกดิภยัพบิตั ิและส่วนใหญ่ไม่มอีาชพีเสรมินอกภาคประมง และบางครวัเรอืนไม่มกีารหารายได้จาก
แหล่งอืน่มาทดแทน  

ในกรณีที่เกดิอุบตัิเหตุหรอืเจ็บไขไ้ด้ป่วย ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่มสีทิธิในการรกัษาพยาบาล 
นอกจากนี้ชาวประมงพืน้บา้นสว่นใหญ่ไม่มกีารดดัแปลงเครื่องมอืประมงพืน้บา้นและไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชเ้ทคนิคพเิศษในการเกบ็หาทรพัยากรสตัว์น ้า เนื่องจากชาวประมงท าการจบัหอยตลบั (หอยปะ) ทีใ่ชม้อืและ
คราดหอยเป็นสว่นใหญ่ อกีทัง้เป็นชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าทีม่คีวามตอ้งการสงูในตลาด ชาวประมงพืน้บา้นจงึยดึอาชพี
หาหอยตลบั (หอยปะ) เป็นอาชพีหลกั เมือ่เกบ็หาไดแ้ลว้สามารถสง่ขายแมค่า้ทีม่ารบัซือ้โดยไมต่อ้งแปรรปู 

จากการศกึษายงัพบอกีว่าชาวประมงในพืน้ทีส่ว่นใหญ่ไมม่กีารรวมกลุ่มในการประกอบอาชพีและยงัไม่
มกีารเขา้ถงึความรูใ้หม่ๆ แต่ชาวประมงสามารถเขา้ถงึข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและสถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างด ีมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ และชาวประมงพืน้บา้นมี
การถ่ายทอดภูมปิญัญาดา้นประมงใหแ้ก่ลูกหลาน นับเป็นการสบืทอดความรู ้ท าใหค้วามรูด้า้นประมงยงัด ารง
อยูถ่งึลกูหลานในอนาคตต่อไปได ้ 
 
5.5 สรปุความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบา้น 
 
 ถงึแมร้ะบบนิเวศชายฝ ัง่จะเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเปราะบางเชงินิเวศทีส่งู ชมุชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้า
มคีวามเปราะบางเชงิสงัคมต่อความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีต่ ่า ทัง้นี้ดว้ยความทีช่าวประมงพืน้บา้นทัง้ 
2 พืน้ทีเ่ปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีต่ ่า ชุมชนจงึยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการรับมือและปรับตัวในระดับชุมชน ดังจะเห็นได้จากค่าคะแนนของศกัยภาพในการรับมือกับความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีต่ ่า ประกอบกบัชุมชนทัง้ 2 พืน้ทีม่คีวามไวต่อผลกระทบทีต่ ่าอยู่แลว้ จงึไม่ได้
รบัผลกระทบเพยีงพอถงึขัน้ทีจ่ะเกดิการเตรยีมรบัและปรบัตวั  
 การเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีต่ ่า เป็นผลมาจากภูมิปญัญาทอ้งถิน่
เป็นส าคญัทีก่ าหนดวถิกีารท าประมงทีพ่ึง่พาระบบนิเวศ ความหลากหลายของทรพัยากรและแหล่งรายไดเ้ลี้ยง
ชพี (ดรูายละเอยีดในบทที ่6 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้น) ส่วนความไวต่อผลกระทบ
ทีต่ ่าเป็นผลมาจากความเขม้แขง็ขององค์กรทางสงัคมเป็นส าคญัทีก่ าหนดการเขา้ถงึทรพัยากร การแบ่งปนั
ผลประโยชน์ สทิธใินทีด่นิท ากนิและการตัง้ถิน่ฐาน ส่วนศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศทีต่ ่านัน้เป็นผลมาจากองคก์รทางสงัคมยงัไม่มบีทบาทดา้นนี้ในระดบัชุมชน (ดูรายละเอยีดในบทที ่8  
กลยุทธ์ในการสร้างขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
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ภูมอิากาศ) ดงัแสดงภาพความสมัพนัธ์ของความเขม้แขง็ขององคก์รทางสงัคมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่กบัความ
เปราะบางทางสงัคมในภาพที ่5-2 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5-2 สรปุความสมัพนัธข์องความเข้มแขง็ขององคก์รทางสงัคมและภมิูปัญญาท้องถ่ินกบั

ความเปราะบางทางสงัคม 
 
ในส่วนครวัเรอืนความเปราะบางอยู่ในระดบัปานกลาง ครวัเรอืนมกีารเปิดรบัผลกระทบจากความ

แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีส่งู มกีารตัง้รบักบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศอยู่อย่างสม ่าเสมอ เป็น
การรบัมอือย่างบ้านใครบ้านมนั ซึ่งครวัเรอืนสามารถหาวธิีลดระดบัการเปิดรบัผลกระทบลงได้อกี และเพิม่
ศกัยภาพในการรบัมอืใหม้ากขึน้ไดอ้กี ซึง่หากครวัเรอืนรวมกลุ่มกนัก่อรปูองคก์รรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภูมอิากาศในรูปแบบของการจดัการความเสี่ยงร่วมกนั หรอืการเสรมิศกัยภาพในการวางแผนเพื่อการ
ปรบัตัวร่วมกนั ก็จะเกิดการผลกัดันให้เกดิการขบัเคลื่อนองค์กรระดับชุมชนต่อไป ซึ่งองค์กรระดบัชุมชน
สามารถทีจ่ะมกีจิกรรมในการประเมนิความเสีย่งร่วมกนั ลดความเสีย่งร่วมกนั หาทางกระจายความเสีย่งและ
ประกนัความเสีย่งรว่มกนัในชมุชนได ้

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ความเขม้แขง็ขององคก์รทางสงัคม 
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บทท่ี 6 
ผลการศึกษา: 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน กบัการปรบัตวัในวิถีประมงพื้นบา้น 
 
 
 บทนี้น าเสนอบทวิเคราะห์ภูมปิญัญาท้องถิน่ในลกัษณะของศกัยภาพในการปรบัเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
องค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสงัคม ซึ่งส่งผลส าคญัต่อความเปราะบางทางด้านสงัคมในชุมชนที่พึ่งพา
ทรพัยากรประมงในระบบนิเวศป่าชายเลน ชายฝ ัง่และทะเล และอาศยัอยู่ท่ามกลางความแปรปรวนและความ
รุนแรงของสภาพอากาศจากอดตีจนถงึปจัจุบนั โดยน าเสนอการปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้นของชุมชนลุ่มน ้า
ประแสจงัหวดัระยอง และชุมชนลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั บทนี้แบ่งการน าเสนอเป็น 4 หวัขอ้คอื (1) ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ สงัเกตลม น ้า อธบิายการเปลีย่นแปลงของทรพัยากร ปรบัตวัรบัมอืกบัการท าประมง (2) ภูมิ
ปญัญาดา้นการจดัการทรพัยากรประมง เลอืกชนิดสตัว์น ้า เลอืกเครื่องมอื เลอืกเวลาและเลอืกสถานที ่(3) การ
ปรบัประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ก่อรูปองค์กรชุมชน ปรบัตวัต่อวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร และ (4) โลก
ทศัน์การปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้น (การปรบัตวัต่อวกิฤตการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศน าเสนอในบทที ่7) 
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในทีน่ี้คอืองคค์วามรูท้ีม่ต่ีอระบบนิเวศซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีผ่กูตดิกบัระบบการจดัการ
ทรพัยากร และการจดัการองคก์ร/สถาบนัทางสงัคม รวมทัง้ทศันะการมองความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติในระบบ
นิเวศ ทัง้นี้ผูว้จิยัมสีมมตฐิานว่าสงัคมชาวทะเลมพีลวตั และมวีถิีประมงทีม่คีวามยดืหยุ่นเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืและ
ปรบัตวัต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ อนัเนื่องมาจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ความเขม้แขง็ขององคก์ร
ชุมชน และเครอืข่ายทางสงัคม ซึ่งประสบการณ์จากการปรบัตัวต่อการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศใน
ปจัจุบนัจะเป็นบทเรยีนส าคญัในการสร้างเสรมิศกัยภาพในการปรบัตวัและรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในอนาคต กระบวนการขบัเคลื่อนการปรบัตัวนี้จึงเป็นเรื่องส าคญัที่ควรศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูก้ าหนดนโยบายในการเขา้ใจสาเหตุของความเปราะบาง
ทางดา้นสงัคม เพือ่หาทางลดภาวะความเปราะบาง และเพิม่ความยดืหยุน่ทางสงัคม  
 จากภาพที ่6-1 จะเหน็ไดว้่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่มหีลายระดบัจากองคค์วามรูท้ีม่ต่ีอทรพัยากรหนึ่งๆ ใน
ระบบนิเวศโยงไปสู่องค์ความรูใ้นการจดัการทรพัยากรนัน้ๆ ซึง่เชื่อมรอ้ยผูกตดิกบัการจดัองคก์รและสถาบนั
ทางสงัคมในการจดัการทรพัยากรร่วมกนั ซึง่อยู่ภายใตโ้ลกทศัน์หรอืทศันะการมองความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติ
ในระบบนิเวศ ความคดิและความเชือ่ต่างๆ 
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นองคค์วามรูท้ีก่ ากบัพฤตกิรรมการปรบัตวัของมนุษยใ์นการด ารงอยู่ พึง่พาอาศยั
ทรพัยากรต่างๆในระบบนิเวศ และเป็นองคค์วามรูท้ีก่ ากบัการก่อรปูองคก์รทางสงัคมเพื่อน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่
มาประยกุต์และปรบัใชใ้หก้ารปรบัตวัมปีระสทิธภิาพเขา้กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ ในทีน่ี้
การปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหมายถึง การปรบัเปลี่ยนในระบบนิเวศ สงัคม และ
เศรษฐกจิ เพื่อตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate variability) และภาวะวกิฤต 
(Extreme) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพื่อลดผลด้านลบของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น หรอืพลกิวกิฤตใหเ้ป็น
โอกาส (Adger et al., 2005) การปรบัตวัรวมความถงึทัง้ (1) การสรา้งศกัยภาพในการปรบัเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึง่
เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัของบุคคล กลุ่มคน หรอืองคก์ร และ (2) การตดัสนิใจในการปรบัตวั
เพื่อแปรศกัยภาพสู่การปฏิบตัิ การปรบัตวัจงึเป็นความต่อเนื่องของกจิกรรม การกระท า การตดัสนิใจ และ
ทศันคตทิีช่่วยในการตดัสนิใจในการด ารงชวีติ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ค่านิยมและกระบวนการทางสงัคมทีม่อียู่ และ
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เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอในการด ารงชวีติของชมุชนตลอดชว่งประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมา การศกึษาเกีย่วกบั
กระบวนการการปรบัตวัทีเ่กดิขึน้ ทางเลอืกในการปรบัตวั รวมถงึศกัยภาพในการปรบัตวัจงึทวคีวามส าคญัใน
การชว่ยตดัสนิใจเชงินโยบายในการเสรมิศกัยภาพการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6-1 ระดบัของการวิเคราะหอ์งคค์วามรู้ท้องถ่ินและระบบการจดัการ 
(Berkes and Folke, 2000) 

 
6.1 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สงัเกตลม น ้า อธิบายการเปล่ียนแปลงของทรพัยากร ปรบัตัวรบัมือกบัการ 
ท าประมง 
 
 ชาวประมงเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน มีการธ ารงรกัษาความ
หลากหลายในรปูแบบต่างๆทัง้ชนิดสตัวน์ ้าทีพ่ ึง่พา และชนิดเครื่องมอืประมงทีม่ ีมกีารประสานความรูป้ระเภท
ต่างๆเพื่อการเรยีนรูท้ ัง้ภูมปิญัญาทีต่นม ีจากการเรยีนรูจ้ากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จากประสบการณ์ตรง และการ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านชาวประมง ซึ่งนับเป็นศักยภาพในการปรับตัว เรียนรู้ และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการจดัการความรู้และเป็นปจัจยัความยดืหยุ่นของสงัคม ชาวประมงปรบัตวัใน
ชวีติประจ าวนัใชค้วามรูแ้ละทกัษะความช านาญเฉพาะทีม่ ีและเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ทกุวนั  
 ภมูปิญัญาทีช่ว่ยชาวประมงในการปรบัตวัมากทีส่ดุ คอื (1) ภมูปิญัญาดา้นลม ลมทีน่ าพาฝน กระแสน ้า 
พายุและคลื่นในทะเล ท าให้สตัว์น ้าต้องปรบัตัวรบักบัการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในรอบฤดูกาล และ
ชาวประมงตอ้งปรบัตวัตามสตัว์น ้าเพื่อท าประมงอย่างสอดคลอ้ง การอ่านสญัญานลมจงึเป็นเรื่องส าคญัในการ
อธบิายการเปลีย่นแปลงของทรพัยากร ช่วยใหช้าวประมงเตรยีมตวัในการท าประมง เช่นการอ่านสญัญานจาก
ทศิทางลม ลกัษณะน ้าและคลื่น เมฆ หมอกและน ้าคา้ง (2) ภมูปิญัญาดา้นน ้าขึน้-น ้าลง น ้าขึน้-น ้าลงเป็นจงัหวะ
การท าประมงทีส่ าคญั การสรา้งเครื่องมอืประมงต่างอาศยัจงัหวะน ้าเป็นหลัก การอ่านสญัญานน ้าขึน้-น ้าลงจงึ
เป็นเรื่องส าคญั เช่นการอ่านสญัญานจากพฤติกรรมสตัว์ต่างๆ ที่บ่งบอกจงัหวะเวลาน ้าขื้น-น ้าลง  ช่วยให้

การจดัองคก์รและสถาบนั
ทางสงัคม 

Common-property 

โลกทศัน์ 

ระบบการจดัการทรพัยากร 

ระบบความรู้
ต่อทรพัยากร 
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ชาวประมงเตรยีมพรอ้มในการเริม่กจิกรรมประมง ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ทีลุ่่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง และลุ่ม
น ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั มกีารสังเกตธรรมชาติทีใ่กล้เคยีงกนั และต่างก็ยงัพึ่งพาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการ
ตดัสนิใจในการท าประมง  
  

                    

ภาพท่ี 6-2 พื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้ าประแส จังหวัด
ระยอง และลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
ทีม่า: Google Earth, 2011 

 ภาพท่ี 6-3 ระบบน ้าขึ้น-น ้าลง ลุ่มน ้าประแส 
จงัหวดัระยอง และลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
ท่ีมา: กรมอทุกศาสตร ์กองทพัเรือ 

 
6.1.1 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง  

 ลุ่มน ้าประแสมแีมน่ ้าประแสเป็นแมน่ ้าสายหลกั มตีน้น ้าจากปา่รอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก ในเขต
จงัหวดัชลบุร ีไหลผ่านจงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง ออกสู่อ่าวไทยในเขตต าบลปากน ้าประแส อ าเภอ
แกลง จังหวดัระยอง แม่น ้าประแส ปากแม่น ้าประแสเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรพัยากรป่าชายเลนในพืน้ทีก่ว่า 6,000 ไร่ และสตัว์น ้าชายฝ ัง่ ระบบนิเวศ 3 น ้า น ้าจดื น ้ากร่อย 
และน ้าเคม็เป็นระบบนิเวศทีค่งความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพ 
ชุมชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสมวีถิกีารท าประมงทีพ่ึง่พาธรรมชาต ิการสงัเกต ลม ฟ้า อากาศ พฤตกิรรม
พืชและสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของท้องทะเล และสายน ้ าในล าคลอง และด ารงชีพด้วยการปรับตัวใน
ชวีติประจ าวนั 
 ลุ่มน ้าประแสตัง้อยูฝ่ ัง่ตะวนัออกของอา่วไทย อยูใ่นทศิทางทีร่บัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้ีพ่ดัผ่านอ่าว
ไทยเขา้สูช่ายฝ ัง่ และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือจากตอนบนของพืน้ทีลุ่่มน ้า ระบบน ้าขึน้-น ้าลงเป็นน ้าเดีย่ว 
น ้าขึน้-น ้าลงวนัละ 1 ครัง้ (ดูภาพที ่6-2 และ 6-3) โดยมนี ้าแหง้กลางวนัในเดอืนกุมภาพนัธ์-กรกฎาคม และน ้า
แหง้กลางคนื เดอืนสงิหาคม – มกราคม ในขณะทีลุ่่มน ้าปะเหลยีนมรีะบบน ้าขึน้-น ้าลงเป็นระบบน ้าคู่ น ้าขึน้-น ้า
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ลงวนัละ 2 ครัง้ ชมุชนชาวประมงพืน้บา้นทีต่ัง้ถิน่ฐานทีป่ากแมน่ ้าประแสไดร้บัอทิธพิลจากลมประจ าถิน่ 8 ทศิที่
เวยีนตามวงรอบฤดกูาล ซึง่สง่ผลหลกัต่อการปรบัตวัของทรพัยากรสตัวน์ ้า ท าใหช้าวประมงตอ้งปรบัตวัตามใน
การท าประมงตามวงรอบฤดกูาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6-4 ทิศทางลมประจ าถ่ิน ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
 
ตารางท่ี 6-1 ลกัษณะลมทัง้ 8 ทิศท่ีมีผลต่อทรพัยากรสตัวน์ ้า และการเตรียมตวัของชาวประมงลุ่มน ้า
ประแส จงัหวดัระยอง 

ลม ลกัษณะการเกิด ช่วงเวลา 
ประเภท
ทรพัยากร 

การเตรียมตวั 

ว่าว/ลม
เหนือ 

-พดัจากทศิเหนือลงทศิใต ้ 
-เป็นลมหนาวทีไ่ม่รุนแรง  
-น ้าทะเลใส สตัวท์ะเลกนิขุน่  
-ฝนน้อย ฝนกลบั(ฝนจะตก
มากทางภาคใต)้ น ้าจะเริม่เตม็
ฝ ัง่ในตอนกลางวนั 

พ.ย.-ธ.ค. หอย ปลาท ู 
ปลาจะกนิขุน่  
(แพลงคต์อน
ต่างๆ) 

น ้าใส ประมงทะเลหากนิยาก 
ชาวประมงใชเ้ครื่องมอื 2 ชนิด 
อวนลอ้มชายฝ ัง่ ดกัปลากระบอก 
ปลากระตกั และอวนลากปกต ิ
การหาในล าคลองตอ้งขึน้ดา้นบน
ของล าน ้า เพราะน ้าเคม็สงู
เน่ืองจากฝนไม่ค่อยตก 
 

ลมตะวนัตก ลมตะวนัออก 

ลมตะเภา 

ลมกลาง 

ลมอกุา 

ลมวา่ว 

ลมตะโก้, ลมพดัหลวง 

ลมสลาตนั 
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ลม ลกัษณะการเกิด ช่วงเวลา 
ประเภท
ทรพัยากร 

การเตรียมตวั 

อกุา -ในแต่ละครัง้จะเกดิขึน้เรว็และ
สงบลงอย่างรวดเรว็ 
-เป็นลมตะวนัออกเฉียงเหนือ   
-ลมแรงจดั 
-เป็นลมคี ่อาจเกดิ 1, 3, 5 วนั  
-มกัมาพรอ้มลมตะวนัออกท า
ใหเ้กดิคลื่นสามเหลีย่ม 
กระแสน ้ากบัทศิทางลมจะสวน
ทางกนั ชาวประมงเรยีกว่า 
“น ้าตัง้เลา้” อนัตรายต่อ
เรอืประมงมาก  
-ทอ้งฟ้ามสีแีดงจดั  
-สงัเกตปลากระเบน หาก
กระโดดหนัหน้าไปทางไหน 
ลมจะมาทางนัน้  
-ปลาอนิทรยีจ์ะกนิเหยื่อ
มากกว่าปกต ิ
-ปลายลมจะมคีวามรุนแรงมาก
ขึน้กว่าตน้ลม 

ปลาย 
ธ.ค.-ก.พ. 

หาไดน้้อยในทะเล 
เพราะลมแรงมาก 
คลื่นใหญ่ แต่
ประมงพืน้บา้นจบั
หาไดค้่อนขา้งด ี

ตอ้งรบีหาทีห่ลบ ก าบงั หรอืเขา้
ฝ ัง่ทนัท ี

ตะวนัออก 
 

-เกดิทางทศิตะวนัออก 
-น ้าแหง้กลางวนั  
-การไหลของน ้าจะมทีศิสวน
ทางกบัลม ท าใหก้ารควบคุม
เครื่องมอืจบัสตัวน์ ้ายากขึน้ 
อวนลงไม่ถงึดนิ จงึมกัจะจบั
สตัวน์ ้าไดย้าก  
-คลื่นเรยีบ ไม่ค่อยแรง  
-คลื่นมทีศิทางสวนกบัลม 

ม.ค.-ก.พ. ทรพัยากรมน้ีอย
ทัง้ในทะเลและใน
คลองเพราะน ้าใส 

เรอืเลก็ท ามาหากนิล าบาก 
จะตอ้งมอีาชพีเสรมิ (ก่อสรา้ง 
รบัจา้งโรงงาน) 

ตะเภา 
 

-เป็นลมตะวนัออกเฉียงใต ้
-เกดิคลื่นลกึพดัถงึพืน้ดนิ ท า
ใหน้ ้าขุน่ คลื่นโตแต่กวา้งไม่
เป็นอนัตรายเพราะคลื่นห่าง 
-สงัเกตจากน ้าคา้ง ถา้วนันัน้มี
น ้าคา้งมาก อกีประมาณ 8 
ชัว่โมง จะเกดิลมตะเภา 
-ช่วงทีเ่กดิลมตะเภาจะไมม่ี
พรายน ้า 

ม.ีค.-เม.ย. ทรพัยากร
สมบรูณ์ น ้าจะขุน่ 
(เมื่อน ้าขุน่จะจบั
สตัวไ์ดด้กีว่าน ้าใส
เพราะน ้าขุน่สตัว์
จะมองไม่ค่อย
เหน็) 

-เตรยีมเครื่องมอือวนกุง้ อวนป ู 
ในปา่ชายเลนหาปดู า หอยพอก 
-ระบบน ้าเริม่เปลีย่น มกีารลง
โพงพาง 2 น ้าในชว่งตอนเยน็และ
ตอนเชา้มดื เพราะน ้าจะแหง้
กลางวนั   



6 - 6 

ลม ลกัษณะการเกิด ช่วงเวลา 
ประเภท
ทรพัยากร 

การเตรียมตวั 

กลาง -เป็นลมทีพ่ดัมาจากทางทศิใต ้ 
เป็นลมทีพ่ดัเขา้หาฝ ัง่ แต่เป็น
ลมพดัออกจากฝ ัง่ในพืน้ที่
ภาคใต ้
-ลมไม่แรง คลื่นไม่สงู 
-ตน้ลมและปลายลมจะมคีวาม
แรงเท่ากนั  
-อากาศรอ้น ไม่มพีายุ น ้าใส 

เม.ย.-พ.ค. ทรพัยากร
สมบรูณ์ด ี

หากนิไดป้กตทิัง้ในทะเลและล า
คลอง 

สลาตนั -เป็นลมตะวนัตกเฉยีงใต ้
-ลมไม่แรง คลื่นไม่สงูมาก มกั
มาพรอ้มๆ กบัลมอุกา  
-น าความชืน้และฝนมา 
-เป็นช่วงรอยต่อของการ
เปลีย่นระบบน ้าจากน ้าแหง้
กลางวนัเปลีย่นเป็นน ้าแหง้
กลางคนื 

ปลาย พ.ค. 
–ส.ค. 

ทรพัยากร
สมบรูณ์ด ี

-เริม่ปรบัช่วงเวลาในการท ามาหา
กนิ 
-งดการท าโพงพางเพราะยงัอยู่
ในช่วงน ้าแหง้กลางวนั 

ตะวนัตก -คลื่นหางลกูใหญ่  พดัแคผ่วิ
น ้า 

ส.ค.-ต.ค. 
ไม่เกนิ  
2 เดอืน 

หากนิไดด้ทีีส่ดุ 
เพราะน ้ากร่อย 

ถา้คลื่นสงู สามารถลงอวนกุง้ 

ตะโก้/
พทัยา/
พดัหลวง 

-เป็นลมตะวนัตกเฉยีงเหนือ 
-เกดิไม่นาน เกดิลมหมุน ลม
งวงชา้ง 

ต.ค.-พ.ย. 
ปลายฝน
ตน้หนาว 

ทรพัยากรหาได้
ปกต ิ

ชาวประมงตอ้งหาทีห่ลบภยั
เพราะลมจะหยุดกต่็อเมื่อฝนตก 

 
 จากตารางที ่6-1 สามารถแบ่งกลุ่มของลมตามความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่
ลมทีพ่ดัเขา้มาแลว้ท าใหช้าวประมงหาทรพัยากรไดม้าก หาทรพัยากรไดป้กตปิานกลาง และลมทีส่่งผลกระทบ
ต่อชาวประมงมากหาทรพัยากรสตัวน์ ้าไดน้้อย กลุ่มแรก ไดแ้ก ่ลมอกุาทีช่าวประมงพืน้บา้นจะจบัสตัว์น ้าไดม้าก 
ลมตะเภาทีน่ ้าจะมลีกัษณะขุน่ซึง่เป็นผลดตี่อชาวประมงที่สตัว์จะมองไม่เหน็เครื่องมอืต่างๆของชาวประมงและ
จะตดิเครื่องมอืต่างๆไดง้่าย ลมสลาตนัเป็นลมทีห่อบความชืน้กบัฝนมาดว้ยท าใหท้รพัยากรอุดมสมบูรณ์ และ
ลมตะวนัตก กลุ่มทีส่อง ได้แก่ ลมว่าวหรอืลมเหนือทีเ่ป็นลมหนาวทีป่ลาจะกนิขุ่นหรอืแพลงค์ตอนต่างๆ ลม
กลางทีล่มไมม่คีวามรนุแรงและคลื่นไมส่งู และลมตะโก ้และกลุ่มสดุทา้ย ไดแ้ก ่ลมตะวนัออก ทีน่ ้ากบัลมจะมทีศิ
ทางตรงขา้มกนั ท าใหช้าวประมงสามารถควบคุมเครื่องมอืประมงได้ยากมากขึน้ จงึจบัสตัว์น ้าได้ยากมากขึน้
ตามไปดว้ย ชาวประมงจงึตอ้งหนัไปประกอบอาชพีเสรมิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัอาชพีประมงเพื่อการมชีวีติต่อไปของ
ตนเองและครอบครวั 

จากการแบ่งกลุ่มของคลื่นตามความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากร เราจะเหน็ไดว้่าลม 4 ชนิดจาก 8 ชนิด
จะชว่ยสง่เสรมิใหช้าวประมงจบัสตัว์น ้าไดด้ ี3 ชนิดทีช่าวประมงสามารถหาสตัว์น ้าไดป้กต ิและมลีมเพยีงชนิด



6 - 7 

เดยีว คอื ลมตะวนัออกเท่านัน้ทีช่าวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส ไม่สามารถออกเรอืหาทรพัยากรสตัว์น ้าได้ดี
นัก ซึง่สรุปได้ว่าลมถงึ 7 ชนิดจาก 8 ชนิดทีว่นเวยีนกนัเขา้มาในลุ่มน ้าประแสในแต่ละปีนัน้มผีลดตี่อการท า
ประมง แต่ถา้วนัหนึ่งวนัใดในอนาคตลมเหล่านี้เกดิการเปลี่ยนแปลงไป เช่น มคีวามรุนแรงมากขึน้ หรอืมทีศิ
ทางการมาหรอืชว่งเวลาทีเ่กดินัน้เปลีย่นไปจากปจัจุบนัอยา่งมาก อาจจะมผีลกระทบต่ออาชพีประมงพืน้บา้นไม่
มากกน้็อย แมใ้นปจัจุบนัชาวประมงเริม่สงัเกตเหน็ความเปลีย่นแปลงของชว่งเวลาการเกดิลมบา้งแลว้กต็าม แต่
การสงัเกตลมกย็งัเป็นองคค์วามรูท้ีช่าวประมงใชใ้นการตัดสนิใจในการท าประมง และใชป้ระกอบการพยากรณ์
อากาศรายวนัจากกรมอตุุนิยมวทิยา 

 
ตารางท่ี 6-2 สภาพอากาศและการเตรียมตวัของชาวประมงลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยองจากการสงัเกต
เมฆ น ้า ดาว และหมอก/น ้าค้าง  

ส่ิงท่ีสงัเกต ลกัษณะการเกิด/ช่วงเวลา การเตรียมตวั 

น ้าและคลื่น -คลื่นหวัขาว (แตกหวั)  หรอืคลืน่เกาะหลงั กระแทกแรง 
น ้าเขา้เรอื ท าใหเ้รอืจมได ้ 

ชาวประมงยกหวัเรอืและปล่อยเรอืลง
ตามคลื่นเพื่อไมใ่หจ้ม โดยเฉพาะเรอื
ใหญ่ ถา้เรอืเลก็จะไปตามคลื่นได ้

- คลื่นสามเหลีย่ม ท าใหเ้รอืจมได ้เกดิจากการเปลีย่น
ทศิทางลม ท าใหค้ลื่นพดัเขา้หากนัจากหลายทศิทาง 

ชาวประมงยกหวัเรอืและปล่อยเรอืลง
ตามคลื่นเพื่อไมใ่หจ้ม โดยเฉพาะเรอื
ใหญ่ ถา้เรอืเลก็จะไปตามคลื่นได ้

-คลื่นลากไส ้(ภาษาใตเ้รยีก สาง หรอืเดิง่) ท าใหเ้มา
คลื่น 

ชาวประมงจะเปลีย่นเครื่องมอืเป็น
อวนปแูละอวนกุง้ พวกกุง้ ป ูปลาจะ
เขา้ฝ ัง่ทีบ่รเิวณปา่ชายเลน ชาวประมง
จะหากนิไดด้ใีนชว่งเวลานี้ นอกจากน้ี
ชาวประมงยงัมกีารน าทุ่นมาใชเ้พื่อให้
อวนลอยน ้าใหป้มูาตดิอวน 

-คลื่นเรยีบ 
 

ชาวประมงจะเอาทุ่นออก เพื่อใหอ้วน
จมลงถงึกน้ทะเลโดยอวนไมต่งึ ปเูขา้
มาตดิอวนง่าย ถา้อวนตงึปจูะเดนิมา
ชนแลว้เดนิหน ีไม่เขา้อวน 

-น ้าใสทนัท ีขา้งล่างเป็นตะกอน ลมแรงมพีาย ุ
-น ้าไหลเชีย่วแรงกว่าปกตจิะมคีลื่นก่อตวัขึน้ หาทีห่ลบก าบงัหรอืรบีกลบัเขา้ฝ ัง่ 

เมฆ -เมฆเป็นขนแกะในเวลากลางวนั  ลมป ัน่ปว่นไม่เป็นทาง
เดยีว สามารถท านายไดว้่าอาจจะเกดิพายขุึน้ได ้ใน
ขณะเดยีวกนัน ้าทะเลจะเกดิคลืน่ใตน้ ้า น ้าเชีย่ว 
-เมฆเป็นขีน้กยาง (เป็นสาย) ลมไปทางเดยีว 
-เมฆเป็นเกลด็ ฟ้าสงู ลมเริม่สงบลง 
-เมฆตุ๊กตา ฝนก าลงัจะตก 

การสงัเกตลกัษณะการก่อตวัของเมฆ
เป็นสญัญาณใหช้าวประมงทราบว่า
ช่วงเวลาดงักล่าวจะเกดิพายุ ตอ้งมี
การเตรยีมตวัเพื่อหาทีห่ลบหรอืกลบั
เรอืเขา้ฝ ัง่ 

ดาว -ดาวกระพรบิถี ่คอื มลีมบนพดัแรง สง่ผลใหเ้มฆเคลื่อน
ตวัมาบงัดาวถีข่ ึน้ ท าใหเ้รารูไ้ดว้า่พรุ่งนี้ลมจะแปร (ลม
อื่นเขา้มา)หรอืไม่ ประกอบกบัตอนเชา้ตอ้งสงัเกตน ้าคา้ง

จะเกดิลมแรง ตอ้งรบีหาทีก่ าบงัเพื่อ
หลบพายุ หรอืเขา้ฝ ัง่ใกล้ๆ  ก่อน 
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ส่ิงท่ีสงัเกต ลกัษณะการเกิด/ช่วงเวลา การเตรียมตวั 

ดว้ย เช่น สมมุตวิ่าถา้ช่วงเชา้มนี ้าคา้งน้อย ลมอุกาแรงก็
จะแปรชา้ 

น ้าค้าง/หมอก -มนี ้าคา้งมาก ถา้ชว่งเดอืนทีม่ลีมอุกา ธ.ค.-ก.พ.ช่วงเชา้
ไม่มนี ้าคา้ง หรอืยอดหญา้แหง้ แสดงว่าลมอุกาจะมา 

วนัน้ีอากาศเปลีย่นแปลง 

  
ชาวประมงสงัเกตทัง้สิง่บ่งชี้ทีเ่ป็นกายภาพเช่น น ้า คลื่น เมฆ ดาว น ้าคา้ง หมอก และชวีภาพ เช่น 

พฤตกิรรมปู หมกึ กุง้ หอย นก ปลา แมลงสาบ มด ผึ้ง เป็นต้น ดงัรายละเอยีดในตารางที ่6-2 และ 6-3 การ
บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบอกล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 1 วนั แต่กเ็พยีงพอส าหรบัชาวประมงในการ
ตดัสนิใจในการท าการประมง โดยปรบัเปลีย่นรปูแบบการท าประมง ตัง้รบั หรอืหยดุพกัผอ่น 
 
ตารางท่ี  6-3 ตวัช้ีวดัทางชีวภาพ (Bio Indicator) ท่ีบง่ช้ีสภาพอากาศ ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 

ส่ิงท่ีสงัเกต ลกัษณะท่ีเกิด/ช่วงเวลา เหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ 

ปูมา้, หมึก, เคย -ว่ายทวนน ้าออกทะเล /ก าลงัจะเกดิฝนหรอืน ้าจดืลง
มาก 
-ปมูา้จะลงไปอยู่ใตท้รายในทะเลก่อนทีจ่ะมพีายุ เพื่อ
หนีน ้าจดืทีจ่ะไหลลงมาในทะเล แต่ถา้ใตท้ะเล
แปรปรวนกุง้ ป ูกจ็ะขึน้มาเหนือน ้าเช่นกนั 

จะเกดิฝนตก ชาวประมงตอ้ง
ตดัสนิใจว่าจะออกทะเลหรอืกลบัเขา้
ฝ ัง่ 

นกกะปูด,  
นกกระเตน็ 

รอ้ง  น ้าก าลงัจะขึน้ ตอ้งรบีเกบ็โพงพาง 

หอยจุบ๊แจง,  
หอยอีนน 

ขึน้-ลง ตน้ไม ้ จะเกดิเหตุการณ์น ้าขึน้-น ้าลง 

เหย่ียวแดง (ขนาด
ปีกกวา้ง 1 เมตร) 

กนิมากกว่าปกต ิ น ้าจะขึน้ 

ปูก้ามดาบ เริม่ปิดร ู จะเกดิเหตุการณ์น ้าขึน้-น ้าลง 
แมลงสาบ (ทะเล) วิง่ไป-มา บนเรอื จะเกดิพาย ุ
ปลากระเบนนก กระโดดเหนือน ้า หนัหน้าไปทางไหนคอืลม ฝนจะมา

ทางนัน้ 
จะเกดิพายุภายในระยะเวลา 1 วนั 1 
คนื  

ปลาอินทรีย ์ กนิเหยื่อมากกว่าปกต ิ วนัถดัไปจะเกดิลมมรสมุ 
ปลากระบอก 
(คลอง) 

ว่ายเป็นฝงูหนีออกทะเล ฝนจะตก 

ปูแป้น (ปูใบไม)้ ลอยบนผวิน ้าทะเล จะเกดิคลื่นลมแรง เพราะปกตมินั
จะอยู่บรเิวณพืน้ผวิดนิ 

สตัวน์ ้าจะหนีไปหลบภยั ชาวประมง
จงึไม่ตอ้งลงอวน  

มดด า ขึน้บา้น น ้าจะท่วมสงู 
ผึง้ ท ารงัสงู น ้าจะท่วมสงู 
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6.1.2 ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั  
 ลุ่มน ้าปะเหลยีนตัง้อยู่ฝ ัง่ทะเลอนัดามนั อยู่ในทศิทางทีร่บัลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท้ีพ่ดัผ่านทะเลอนั
ดามนัเขา้สู่ชายฝ ัง่ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจากตอนบนของพื้นทีลุ่่มน ้า ระบบน ้าขึน้-น ้าลงเป็นน ้าคู ่
ในขณะทีลุ่่มน ้าประแสมรีะบบน ้าขึน้-น ้าลงเป็นระบบน ้าเดีย่ว (ดภูาพที ่6-2 และ 6-3) ชุมชนชาวประมงพืน้บา้น
ทีต่ัง้ถิน่ฐานทีป่ากแมน่ ้าปะเหลยีนไดร้บัอทิธพิลจากลมประจ าถิน่ 4 ทศิทีเ่วยีนตามวงรอบฤดูกาล ซึง่ส่งผลหลกั
ต่อการปรบัตวัของทรพัยากรสตัวน์ ้า ท าใหช้าวประมงตอ้งปรบัตวัตามในการท าประมงตามวงรอบฤดกูาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6-5 ทิศทางลมประจ าถ่ิน ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 
ตารางท่ี 6-4 ลกัษณะลมทัง้ 4 ทิศท่ีมีผลต่อทรพัยากรสตัวน์ ้า และการเตรียมตวัของชาวประมงลุ่มน ้า
ปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

ลม ลกัษณะ ช่วงเวลา ประเภททรพัยากร การเตรียมตวั 

ลมตะหลา
(พทัยา) 

ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มแม่น ้าปะ
เหลยีนเรยีกลมทีพ่ดัมาจากทาง
ทศิเหนือโดยตรงหรอืพดัมาจาก
มุมทแยง โดยรวมว่า “ลมตะ
หลา” ซึง่จากการสงัเกต
ชาวประมงสว่นใหญ่พบว่าลมตะ
หลามกัพดัมาทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมพดัแรง 
กระแสน ้าไหลเชีย่ว แต่การพดั

ม.ค.-ก.พ. สามารถออกท ามา
หากนิไดทุ้กประเภท
และทุกทรพัยากร 

ชาวประมงพืน้บา้นสว่น
ใหญ่กลวัการพดัของลม
ตะหลามากทีส่ดุ 
เน่ืองจากก่อใหเ้กดิคลื่น
สามเหลีย่มการวิง่เรอื
หลบหลกีไดย้าก 
ชาวประมงบา้นแหลมมกั
ออกไปท าประมงที่
บรเิวณเกาะเหลาต า 

ลมตะหลา/ลมพทัยา 

ลม
ตะวนัออก/ 
ลมหวะป่า/ 
ลมแล้ง 

ลมพลดั 

ลมหวันอน 
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ลม ลกัษณะ ช่วงเวลา ประเภททรพัยากร การเตรียมตวั 
ของลมเกดิไม่นาน ถา้พดั
หมดแลว้กห็มดเลย 

ลมออก 
(ลม
ตะวนัออก)  
หรอืลมหวะ
ป่าหรอืเมาะ
ตะรี ่

ลมพดัมาจากทศิตะวนัออก หรอื
พดัจากบกออกสูท่ะเล การพดั
ของลมจะพดัเรื่อยๆแต่พดันาน 
บางคนเรยีก “ลมแลง้” เพราะไม่
ก่อใหเ้กดิฝน สว่นบรเิวณเกาะลิ
บงชาวบา้น เรยีกว่า “เมาะตะรี”่ 
ทรพัยากรหาไม่ค่อยได ้

ก.พ.-เม.ย. สามารถออกท ามา
หากนิไดทุ้กประเภท
และทุกทรพัยากร 

การท าประมงในคลองท า
การจบัหาสตัวน์ ้าไดไ้ม่
ค่อยดชีาวประมงพืน้บา้น
สว่นใหญ่ออกไปหากนิ
แถวชายฝ ัง่ทะเล ถา้ท า
ประมงในทะเลหาจ าพวก
ปลาอนิทรยี ์หมกึ ไดด้ ี

ลมหวันอน
(ใต้) 

ลมพดัมาจากทศิใต ้การพดัของ
ลมมคีวามแรง มาไวไปไวพดัไม่
เป็นช่วง-เป็นฤด ูพบไดทุ้กวนั 

ม.ีค.-เม.ย. สามารถออกท ามา
หากนิไดทุ้กประเภท
และทุกทรพัยากร 

การพดัของลมชนิดนี้ไม่
มผีลต่อการท าประมง
พืน้บา้น 

ลมพลดั
(ตะวนัตก) 

ลมพดัมาจากทางทศิตะวนัตก 
หรอืพดัจากทะเลเขา้สูฝ่ ัง่ ลม
ชนิดนี้จะพดัพาทรพัยากรเขา้หา
ฝ ัง่ คลื่นใหญ่ ลมพดัจดัน ้าทะเล
ขุน่ ลมประเภทนี้อาจเกดิตดิต่อ
ประมาณ 7-10 วนั นอกจากนี้
ลมพลดัยงัก่อใหเ้กดิ “ลมแหง้” 
เกดิในช่วงน ้าลง (น ้าแหง้) ลม
พดัจดั และมคีลื่นสงู 

พ.ค.-พ.ย. สามารถออกท ามา
หากนิไดทุ้กประเภท
และทุกทรพัยากร ทัง้
กุง้ หอย ป ูปลา 

ชาวประมงพืน้บา้นจะหา
กนิในแม่น ้า เพราะท า
การจบัหาทรพัยากรไดด้ ี
ลมพลดัยงัก่อใหเ้กดิฝน 
ชาวประมงจะสงัเกตลม
พดัตดัยอดเมฆซึง่
สามารถคาดการณ์ไดว้่า
อกีประมาณ 3 ชัว่โมง 
จะเกดิฝนตก 

 
 ชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีนสงัเกตการเกดิฝน หรอืมรสุมโดยพจิารณาจากลกัษณะทางกายภาพของ
สิง่แวดลอ้มรอบตวั โดยเริม่สงัเกตจากการเปลีย่นแปลงของกระแสน ้า เมฆ และดวงดาว ดงันี้ 

(1) กระแสน ้า สงัเกตจากกระแสน ้าทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทัง้ความเรว็ และทศิทางการไหลเชีย่ว
ของกระแสน ้าไมเ่ป็นไปตามปกต ิ

(2) สขีองเมฆ (ขีเ้มฆ) เป็นลกัษณะการสงัเกตเมฆทีบ่อกถงึความรุนแรงของลม และฝน หรอื
พายุ โดยถ้าทอ้งฟ้ามเีมฆหนาแน่นมาก ชาวบ้านจะเรยีกเมฆในลกัษณะนี้ว่า “เมฆหวัยกัษ์หวัมาร” ซึ่งเป็น
สญัญาณเตอืนว่าจะเกดิมรสมุใหญ่ 

- ขี้เมฆสีเหลืองอมด า (อุกาฟ้าเหลือง) เมฆในลักษณะนี้ เป็นสัญญาณเตือนให้
ชาวประมงทราบว่าภายในระยะเวลา 30 นาทโีดยประมาณ จะเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง ประกอบกบัคลื่นมคีวาม
สงูระดบั 2 – 4 เมตร เมื่อเหน็เมฆในลกัษณะดงักล่าว ชาวประมงจะเตรยีมตวัในการรบัมอืกบัพายุโดยอาจ
ปล่อยเรอืลอยล า หรอืแล่นเรอืเขา้ฝ ัง่ หรอืหาทีก่ าบงัทีม่คีวามปลอดภยั 

- ขี้เมฆสดี านิล เมฆในลกัษณะนี้เป็นสญัญาณให้ทราบถึงการเกดิของพายุ ความ
รนุแรงจะรองลงมาจากเมฆสดี าอมเหลอืง คลื่นมคีวามสงูระดบั 2 เมตร มเีวลาใหช้าวประมงเตรยีมตวั 45 นาที
โดยประมาณ ซึ่งการเตรยีมตวัของชาวประมงจะเหมอืนกบัเมฆสดี าอมเหลอืง คอื การลอยล าเรอื หรอืหาที่
ปลอดภยัตามประสบการณ์ของชาวประมง 
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- ขีเ้มฆสดี าเทา เมฆในลกัษณะนี้จะมคีวามรุนแรงน้อยกว่าเมฆสดี าอมเหลอืง และ
เมฆสดี านิล มคีลื่นสงูประมาณ 1 – 2 เมตร จะเกดิลมแรง และฝนตกภายในระยะเวลา 1 ชัว่โมงโดยประมาณ 

(3) ดวงดาว สงัเกตจากดวงดาวทีม่กีารสอ่งแสงกระพรบิจากกระแสลมดา้นบนทมีคีวามรนุแรง
พดัพาเมฆไปบงัผ่านดวงดาว แสดงถงึเหตุการณ์ขณะนัน้ไม่ปกต ิการออกเรอืจงึตอ้งระวงัฝนตกหรอืพายุ  การ
สงัเกตดาว หากสงัเกตเหน็ดาวกระพรบิ เนื่องจากเมฆผ่านดาว ใหส้งัเกตการพดัของลม โดยดูว่าลมพดัโชย
ออ่นๆ มาจากทางทศิใด คาดการณ์ไดว้่าลม ฝน จะมาทางทศินัน้ 
 นอกจากนี้ชาวประมงสงัเกตความผดิปกตติ่างๆของธรรมชาตเิพือ่หลกีเลีย่งภยั และสงัเกตความชุกชุม
ของทรพัยากรสตัวน์ ้าจากสิง่แวดลอ้มรอบตวั ดงันี้ 

(1) การตื่นตระหนกของแมลงสาบทะเลทีอ่าศยัอยู่ในเรอื โดยมอีาการวิง่ไปมา เป็นสญัญาณ
เตอืนว่าจะเกดิลมแรง 

(2) การเปรยีบเทยีบมูลค่าของทรพัยากรสตัว์น ้าทีช่าวประมงจบัได ้จากมลูค่าทีล่ดลงอย่าง
ชดัเจน เช่น วนัแรกจบัทรพัยากรสตัว์น ้าได ้2,000 – 3,000 บาท แต่วนัต่อมาจบัสตัว์น ้าไดเ้พยีง 200 – 300 
บาท ชาวประมงใหส้นันิษฐานว่าจะเกดิพายุ 

(3) ปลาโลมาว่ายเขา้มาในคลอง แสดงว่าชว่งเวลานัน้ทรพัยากรสตัวน์ ้ามคีวามอดุมสมบรูณ์ 
(4) ความผดิปกตขิองการขึน้ – ลงของน ้า เช่น ในช่วง 9 – 10 ค ่า ซึง่เป็นเวลาน ้าตาย การ

ขึ้น–ลงของน ้าจะน้อย และไม่ไหลเชี่ยว แต่ถ้ากระแสน ้าไม่เ ป็นไปตามปกติ กระแสน ้าไหลเชี่ยว มีคลื่น 
คาดการณ์ว่าจะเกดิพายใุนอกีประมาณ 1 เดอืน 

(5) ระบบการไหลของน ้า ชาวประมงจะระมดัระวงัเป็นพเิศษในการสญัจร และออกไปจับ
ทรพัยากรสตัว์น ้าเมื่อถงึช่วงน ้าใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงทีก่ระแสน ้าขึน้ และลงรวดเรว็ กระแสน ้าจะไหลเชีย่ว 
และคลื่นมขีนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ ชาวประมงจ าเป็นต้องรูจ้กัสงัเกตสถานการณ์ และสิง่แวดลอ้มรอบตวัเฉพาะหน้า
วนัต่อวนั ส าหรบัประเมนิสถานการณ์ เพื่อหลกีเลีย่งความรุนแรงของการเกดิลม ฝน เช่น แล่นเรอืกลบัเขา้ฝ ัง่ 
ชาวประมงบางคนอาจทิ้งสมอ ในกรณีที่ต้องลอยเรืออยู่กลางแม่น ้ า ห รือทะเลขณะที่เกิดคลื่น ลมแรง 
ชาวประมงใหค้ าแนะน าในการรบัมอืว่าจะตอ้งไม่วิง่เรอืขวางทศิทางทีเ่กดิคลื่น ลม การแล่นเรอืควรหนัหวั หรอื
ทา้ยเรอืสู ้หรอืเขา้หาคลื่น เป็นตน้ 

(6) การสงัเกตปเูสฉวน หากพบว่าปเูสฉวนวิง่เขา้หาฝ ัง่เป็นฝงู ลกัษณะแบบเรยีงหน้ากระดาน
แสดงว่าอาจเกดิสิง่ผดิปกต ิ

(7) การสงัเกตฟ้าแลบ เมื่อเกดิฟ้าแลบ หรอืไดย้นิเสยีงฟ้ารอ้งทางทศิใด คาดการณ์ว่าลม ฝน 
จะมาทางทศินัน้ๆ 

(8) การสงัเกตฝกัโกงกางบรเิวณปากอ่าว ถา้เหน็ว่าฝกัโกงกางลอยตัง้ตรงอยู่ในผวิน ้า (ปกติ
ฝกัโกงกางจะนอนลอยไปบนผวิน ้า) แสดงถึงสญัญาณการหมุนของน ้า และเตือนการเกดิลม ซึ่งจะเกดิขึ้น
ภายในครึง่ถงึหนึ่งคนื 

(9) การสงัเกตคลื่น 
  คล่ืนลูกไก่ 
  ลักษณะคลื่นมีขนาดเล็ก ลอนคลื่นถี่  และชิดกนั คลื่นชนิดนี้จะเกิดไม่นาน และไหลตาม
กระแสน ้าขึน้ หากเกดิคลื่นลกูไกต่อนชว่งน ้าลง และเกดิในชว่งกระแสน ้าไหลเชีย่วลกูคลื่นจะมขีนาดใหญ่ อาจมี
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ลมเขา้มาสมทบ แต่ไมส่ง่ผลกระทบกบัชาวประมงเพราะเกดิในชว่งน ้าลงเป็นช่วงทีช่าวประมงส่วนใหญ่กลบัขึน้
ฝ ัง่แลว้ 
  คล่ืนลูกโหลน 
  เป็นคลื่นหวัไมแ่ตก หรอืเรยีกว่า “เดิง่” เป็นคลื่นทีเ่กดิเป็นล าขนาดใหญ่ มคีวามสงูแต่เกดิห่าง 
สว่นใหญ่เกดิจากการพดัของลมพลดั (ลมพดัจากทางทศิตะวนัตก) ชาวประมงสว่นใหญ่สามารถรบัมอืได้ 
  คล่ืนหกัหน้าม้า 
  เป็นคลื่นหัวแตก คลื่นประเภทนี้อันตรายต่อการท าประมง เพราะหากรบัมือไม่ได้ คลื่น
ดงักล่าวจะท าใหเ้รอืจม โดยการรบัมอืของชาวประมงส่วนใหญ่จะไม่หนัหวั หรอืทา้ยเรอืเขา้สูก้บัคลื่นแต่จะท า
การแล่นเรอืแบบเฉียงล าเรอืสูค้ลื่น หรอืทีช่าวบา้นส่วนใหญ่เรยีกว่า “การวิง่เรอืแบบฝานลูกกลว้ย” และตอ้งลด
แรงเครือ่งยนต ์
 นอกจากการสงัเกตสิง่แวดลอ้มรอบตวัแลว้ ปจัจุบนัชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีนใหค้วามส าคญั
กับข้อมูลที่ได้จากการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ การประกาศเตือน และค าแนะน าต่างๆ ของกรม
อตุุนิยมวทิยารว่มกนั 
 จากการเปรยีบเทยีบการสงัเกตสญัญานเตอืนภยัจากความแปรปรวนของธรรมชาตขิองชาวประมง
พื้นบ้าน 2 พื้นที่ จะเห็นได้ว่าชาวประมงพื้นบ้านทัง้ 2 ลุ่มน ้ามีองค์ความรู้ที่คล้ายคลึงกนั แม้ลักษณะทาง
ธรรมชาตจิะแตกต่างกนัแต่ต่างกส็่งสญัญานใหช้าวประมงไดอ้่าน ท าความเขา้ใจ และเตรยีมตวัรบัมอืล่วงหน้า 
สญัญานทีช่าวประมงสงัเกตหลกัๆคอื ลม และน ้า ทีส่่งผลต่อ คลื่น เมฆ หมอก ความสว่างของดวงดาว และ
พฤตกิรรมพชืและสตัวท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป องคค์วามรูใ้นการอ่านสญัญานเตอืนภยันี้ไดถู้กถ่ายทอดในชุมชนผ่าน
ประสบการณ์การเรยีนรูร้ะหว่างท าประมงของแต่ละครวัเรอืน เป็นการถ่ายทอดความรูข้า้มรุน่ และรบัมอืร่วมกนั
ในกลุ่มผู้ท าประมงร่วมกนั ชาวประมงพื้นบ้านทัง้ 2 พื้นที่ต่างก็เหน็สญัญานธรรมชาติทีช่ดัเจนน้อยลง และ
ความไม่เป็นระบบของฤดูกาล แมล้มประจ าถิน่จะยงัคงอยู่แต่ช่วงเวลาการพดัเริม่มกีารเหลื่อมซอ้นกนัของลม
ประจ าฤดูกาลทีพ่ดัมาจากแต่ละทศิ แต่กย็งัสามารถสงัเกตลมหลกัของทศินัน้ๆได้ แต่กระนัน้ก็ตามการอ่าน
สญัญานธรรมชาติโดยปกติเป็นการอาศยัสญัญานที่หลากหลายเป็นฐานอยู่แล้ว ในปจัจุบันชาวประมงให้
ความส าคญัและเชื่อมัน่ในขอ้มูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวทิยาในการประกอบการตดัสนิใจในการท า
ประมงในแต่ละวนัเพิม่เตมิกบัการอา่นสญัญานธรรมชาต ิ
 
6.2 ภมิูปัญญาด้านการจดัการทรพัยากรประมง เลือกชนิดสตัวน์ ้า เลือกเคร่ืองมือ เลือกเวลา และเลือก
สถานท่ี 
 
 การปรบัตวัในวถิปีระมงพืน้บา้นบนฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่สะทอ้นใหเ้หน็ใน 4 รปูแบบคอื (1) การมี
เครื่องมือประมงที่หลากหลาย (2) การพึ่งพาทรพัยากรสตัว์น ้าที่หลากหลาย (3) การท าประมงในเวลาที่
หลากหลาย และ (4) การท าประมงในสถานทีท่ีห่ลากหลาย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจเลอืก
ความหลากหลายนัน้ๆอย่างเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถจบัสตัว์น ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ การจบัสตัว์น ้าของชาวประมงพืน้บา้นอาศยัองคค์วามรูท้ีม่ตี่อระบบนิเวศทัง้ระบบ 
เริม่จากการสงัเกตลม ฟ้า อากาศ คลื่นทะเล และพฤตกิรรมสิง่มชีวีติรอบตวัทีเ่ป็นสญัญานบ่งบอกภยัพบิตั ิและ
สญัญานบ่งบอกเวลาน ้าขึน้-น ้าลง ซึง่ทัง้ 2 สญัญานนี้เป็นเครือ่งชว่ยใหช้าวประมงพืน้บา้นตดัสนิใจไดถู้กตอ้งใน
การเตรยีมการท าประมง 
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 ตารางที ่6-5 แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ของน ้าขึน้-น ้าลง น ้าเกดิ-น ้าตาย และเวลาขา้งขึ้น-ขา้งแรม 
ของลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง ซึง่ความสมัพนัธ์นี้ช่วยก าหนดการเลอืกเครื่องมอืประมง การเลอืกสถานทีท่ า
ประมง เลอืกเวลาท าประมง และเลอืกชนิดพนัธุ์ทรพัยากรประมง นกกะปูด นกกระเตน็ หอยจุ๊บแจง หอยอนีน 
เหยีย่วแดง และปกูา้มดาบ เป็นสตัว์ทีช่าวประมงสงัเกตก่อนการตดัสนิใจท าประมง ประกอบกบัการนับจงัหวะ
เวลาทีข่ยบัเหลื่อมไปรายวนั ซึง่จะชา้กว่ากนัในแต่ละวนัประมาณ 45 นาท ี
 
ตารางท่ี 6-5 น ้าเกิดและน ้าตายของพื้นท่ีลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 

ช่ือ ลกัษณะของน ้า ค า่ (ทัง้ข้างขึน้และข้างแรม) 
น ้าเกดิ หรอืน ้าโต ระดบัน ้าสงูสดุและต ่าสดุมคีวามแตกต่างกนัมาก 12 ค ่า –  4 ค ่า 
น ้าตาย หรอืน ้าไม่โต ระดบัน ้าสงูสดุและต ่าสดุมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย  5 ค ่า – 11 ค ่า 

 

 น ้าเกดิหรอืน ้าโต เป็นลกัษณะน ้าขึน้ทีข่ ึน้สงูมากในทะเล ตลอดแม่น ้าล าคลองทีม่ทีางตดิต่อโดยตรงกบั
ทะเล และน ้าลงทีล่งต ่ามากเช่นกนั เนื่องมาจากแรงดงึดูดของดวงจนัทร์และดวงอาทติย์ น ้าเกดิจะเกดิขึน้ใน
จงัหวะทีด่วงจนัทร์และดวงอาทติยโ์คจรอยู่ในแนวเดยีวกบัโลกจงึได้รบัอทิธพิลของแรงดงึดูดดงักล่าว ในช่วง
จงัหวะน ้าเกดิ (น ้าขึ้นมากและลงมากจนแหง้ในบางพื้นที่) เป็นโอกาสในการท าประมงแทบทุกประเภท แต่
ส าหรบัน ้าตายหรอืน ้าไมโ่ต ระดบัน ้าสงูสดุและต ่าสดุมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อย น ้าตายจะเกดิขึน้ในจงัหวะดวง
จันทร์ โลก และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวตัง้ฉากกนั ในช่วงจังหวะน ้าตายชาวประมงไม่นิยมออกจับสตัว์น ้ า 
เนื่องจากหาจบัสตัว์น ้าได้ยากกว่าด้วยลกัษณะน ้าทีเ่อ่อนิ่ง ต้องอาศยัความช านาญและประสบการณ์ในการ
สงัเกตสตัว์น ้า และเครื่องมอืประมงส่วนมากต้องอาศยัจงัหวะการเปลี่ยนน ้าขึน้ -ลง เช่น โพงพาง เฝือก ลอบ 
เป็นต้น และหลายชนิดเป็นเครื่องมอืส าหรบัหาสตัว์น ้าในช่วงน ้าแหง้ เช่น คราด แหลน เป็นต้น เครื่องมอืที่
เหมาะกบัชว่งน ้าตายคอื การวางอวน 

 
ตารางท่ี 6-6 น ้าเกิด – น ้าตายพื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

พืน้ท่ี 
ลกัษณะน ้า 

น ้าเกิด น ้าตาย 
บา้นทุ่งตะเซะ 11 ค ่า – 5 ค ่า ขา้งขึน้ และขา้งแรม 6 ค ่า – 10 ค ่า ขา้งขึน้ และขา้งแรม 
บา้นแหลม 12 ค ่า – 4 ค ่า ขา้งขึน้ และขา้งแรม 5 ค ่า – 11 ค ่า ขา้งขึน้ และขา้งแรม 

 
ส าหรบัชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีน เรยีกน ้าเกดิว่า “น ้าใหญ่” ใน 1 วนัของชาวปะเหลยีนมกีารขึน้-ลง

ของน ้า 2 ครัง้ ชว่งน ้าเกดิเป็นชว่งทีก่ารชึน้-ลง-ของน ้ามรีะดบัทีแ่ตกต่างกนัมาก ส่วนน ้าตายระดบัน ้าขึน้และน ้า
ลงไม่แตกต่างกนัมากนัก การขึ้น-ลง ของน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้าปะเหลียน มีการขึ้น -ลง 2 ครัง้ต่อ 1 วัน เวลา
คลาดเคลื่อนชา้กว่าวนัก่อนหน้าประมาณ 45 นาท ีนอกจากนี้ ในช่วง 15-3 ค ่า มกีารขึน้-ลงของน ้า 2 ครัง้ ใน
เวลากลางวนั สว่นชว่ง 4-14 ค ่า จะเกดิการขึน้-ลงของน ้าครัง้ที ่2 ในเวลากลางคนื 

 
 



6 - 14 

สามารถแบ่งกลุ่มเครือ่งมอืตามชว่งเวลาในการหาเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  
(1) กลุ่มเครื่องมอืประมงที่ใช้ในช่วงน ้าเกิด  ได้แก่ ไซปูด า คราดหอยปะ เบ็ด อวน

ปลากระบอก และโพงพาง 
(2) กลุ่มเครื่องมอืประมงทีใ่ชใ้นช่วงน ้าตาย ไดแ้ก่ อวนปลา อวนปลาทราย อวน 3 ชัน้ อวน

ปลากระบอก ไซปลาเก๋า ไซปลามหิลนั และไซจมกุง้ 
 
6.2.1 ความหลากหลายของเคร่ืองมือประมง 

 ตารางที ่6-7 แสดงใหเ้หน็ความหลากหลายของเครือ่งมอืประมงทีเ่ป็นทางเลอืกของชาวประมงพืน้บา้น
ทัง้ 2 พืน้ทีซ่ึง่มทีัง้ความเหมอืนและความต่าง ซึง่ส่วนใหญ่แลว้เครื่องมอืประมงจะคลา้ยคลงึกนั ทัง้นี้เครื่องมอื
ถกูสรา้งขึน้เพือ่ตอบสนองต่อทรพัยากรประมงทีห่ลากหลาย เครือ่งมอืประมงจงึตอ้งมลีกัษณะเฉพาะทีเ่หมาะสม
กบัทรพัยากรประมง ชาวประมงแต่ละครวัเรอืนจงึมเีครื่องมอืประมงหลายชนิดใหเ้ลือกใช้ตามแต่ทรพัยากร
ประมงทีค่รวัเรอืนตอ้งการ 
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ตารางท่ี 6-7 เคร่ืองมือการท าประมง จ าแนกตามลกัษณะการท างาน 
ประเภทของเครือ่งมือ เครือ่งมือพืน้ท่ีลุม่น ้าประแส เครือ่งมือพืน้ท่ีลุม่น ้าปะเหลียน 

เครือ่งมือประมงประเภทเคลื่อนท่ี 
(Moveable Fishing Gears) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทเครือ่งมืออวน (Nets) 
-อวนปลากะพง ปลากะรงัแดง ปลาสาก 
-อวนปลาเหด็โคน 
-อวนปลากด 
-อวน 3 ชัน้ 
-อวนลอ้มเคย (อวนเกยีด) 
-อวนลอ้มกร ่า 
-แห 
-ผา้บาง 
-ชปิเคย 
(2) ประเภทเครือ่งมือเบด็ (Hooks and Line) 
-เบด็คนั 
-เบด็โทง 
-เบด็ราว เช่น เบด็ราวปลากระเบน เบด็ราวปลากะพง 
-เบด็สาย 
-เบด็ธง 
-กุง้ปลอมสายเอน็ (เบด็หมกึ) 
(3) ประเภทเครือ่งมือเบด็เตลด็ (Miscellaneous Gears)  
-แหลนแทงกุง้ 
-แหลนแทงปลา 
-ชนกหอยนางรม 
-คราดหอย 
-จอบขดุหอย 

(1) ประเภทเครือ่งมืออวน (Nets) 
-อวนป ู
-อวน 3 ชัน้ 
-อวนกัน้คลอง 
-อวนลอย 
-อวนลอยหน้าน ้า 
-อวนลอยปลากระบอก 
-อวนอ่าว 
-อวนลอ้ม 
-อวนถ่วง 
-อวนทบัหนิ 
-อวนปลากะตกั 
-อวนปลาทราย 
-อวนปลาหลงัเขยีว 
-แห 
-สหิริง่ 
-สหิริง่ปิดบาง 
-รุนกุง้ 
(2) ประเภทเครือ่งมือเบด็ (Hooks and Line) 
-เบด็โทง 
-เบด็ราว 
-เบด็ยัว่ หรอืเบด็ตาเดยีว 
-เบด็ธรรมดา 
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ประเภทของเครือ่งมือ เครือ่งมือพืน้ท่ีลุม่น ้าประแส เครือ่งมือพืน้ท่ีลุม่น ้าปะเหลียน 
 
 
 
 
 
 
 

-เคยีว, มดี หาหอย 
-ตะขอลว้งป ู
-กระบอกดกัป ูดกัปลา 
-กระนางชอ้นกุง้ 
-สวงิ 
-หอย (สงัข)์ หลอกหมกึ (อวนหมกึสาย) 
(4) ประเภทเครือ่งมือกร า่ (Bush-Piles and Lures) 
-กร ่าปลากะพง 

(3) ประเภทเครือ่งมือเบด็เตลด็ (Miscellaneous Gears)  
-เหลก็แทง 
-สวงิ/สวงิครอบ 
-นางชอ้นกุง้ 
-คราดหอย 
-บ่วงคลอ้ง 
-ตะขอ 
-คอ้นและลิม่ 
 

เครือ่งมือประมงประเภทประจ าท่ีหรอืไม่
เคลื่อนท่ี (Stationary Fishing Gears)  
 
เครือ่งมือประมงประเภทก่ึงประจ าท่ี 
(Semi Stationary Fishing Gears)  

-โพงพาง 
-ยอปลา 
-ยอเคย 
-ลอบหมกึ 
-ลอบปลาเก๋า 
-ลอบใหญ่ (ทรงสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่) 
-ลอบกุง้กา้มกราม (กุง้หลวง) 
-ลอบงเูหลอืม 
-อวนจมป ู
-แรว้ป ู
-จัน่ป ู
-อวนปิด (เฝือก) 
-ระวะรอเคย 
 

-โพงพาง 
 
 
-ไซจมกุง้ 
-ลอบป ู(ไซเหลีย่ม) 
-ไซปลาเก๋า 
-ไซซหูลง/ไซซหูนา 
-ไซใหญ่ 
-หยองป ู
-จงัโกย 
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 เครื่องมอืประมงมพีฒันาการ มกีารปรบัประยุกต์ตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ในพื้นทีท่ ัง้
เนื่องมาจากการเขา้มาของวตัถุดบิแบบใหม่ส าหรบัประกอบเครื่องมอืที่หาซื้อได้ง่ายขึ้น หรอืการเขา้มาของ
เครือ่งมอืส าเรจ็รปูแบบใหมท่ีว่างขายในตลาด หรอืปรบัเปลีย่นรปูทรง/ อปุกรณ์ของเครื่องมอืประมงเพื่อการจบั
สตัวน์ ้าทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอืเพือ่ตอบสนองเป้าหมายการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัวน์ ้า ตวัอย่างเช่น การใช้
อวนในลุ่มน ้าปะเหลยีน มพีฒันาการตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัดงันี้ 

ยุคอดีต ชาวประมงใช้อวนด้ายเป็นเครื่องมอืทีใ่ชจ้บัทรพัยากรสตัว์น ้า อวนท าจากเชอืกสี
เขยีว ชาวประมงสว่นใหญ่จะเยบ็อวนกนัเอง 

ยุคกลาง การซื้ออวนเริม่เกดิขึน้ อวนทีซ่ื้อมาชื่อว่า “อวนซัง้ซี้” หรอือวนเอน็ ใชม้าจนถึง
ปจัจุบนัเนื่องจากหาซือ้ไดง้า่ย ราคาถกู ท าใหก้ารท าอวนเองลดจ านวนลง 

ยุคปัจจุบนั ชาวประมงส่วนใหญ่จะซื้ออวนเกอืบทัง้หมด ซึ่งอวนเป็นอวนสามชัน้ ปจัจุบนั
นิยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย เนื่องจากสามารถจบัหาสตัวน์ ้าไดท้กุชนิด 

นอกจากนี้เครือ่งมอืในการจบัปูกม็พีฒันาการจากจงัโกยวงกลม ไปสู่จงัโกยสีเ่หลีย่ม และมาเป็นไซจม
ปใูนปจัจุบนั เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจบัปมูากขึน้ 

ส าหรบัพืน้ทีลุ่่มน ้าประแส ชาวประมงปรบัขนาดตาอวนของโพงพางใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ทัง้นี้เพื่ออนุรกัษ์
ทรพัยากรสตัวน์ ้า  
 

6.2.2 ความหลากหลายของชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าท่ีพ่ึงพา ตามสถานท่ีและฤดกูาลท่ีแตกต่าง 
 ชาวประมงพืน้บา้นแต่ละครวัเรอืนพึง่พาสตัวน์ ้าหลากหลายชนิด แต่การจบัสตัว์น ้าของแต่ละครวัเรอืน
ขึน้อยู่กบัความถนัด ครวัเรอืนจะมเีครื่องมอืประมงหลายชนิดเพื่อเลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ เหมาะกบั
ฤดูกาล เหมาะกบัจงัหวะน ้าขึน้-น ้าลง และเหมาะกบัชนิดพนัธุ์ทีต่อ้งการจบั และการท าประมงของครวัเรอืนก็
เป็นไปทัง้เพื่อการบรโิภคในครวัเรอืนและเพื่อขายในตลาด ตารางที ่6-8 และ 6-9 แสดงชนิดพนัธุ์โดยรวมของ
ทรพัยากรประมงพืน้บา้นของพืน้ทีลุ่่มน ้าประแส และลุ่มน ้าปะเหลยีน ตารางที ่6-10 แสดงการแบ่งประเภทปลา
ของชาวประมงลุ่มน ้าประแส และตารางที ่6-11 - 6-14 และ 6-15 แสดงชนิดพนัธุ์และการท าประมงปลา กุง้ 
หอย ปู และหมกึของลุ่มน ้าประแส และตารางที ่6-16 แสดงประเภททรพัยากรประมงจ าแนกตามแหล่งท า
ประมงของชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีน ตารางที ่6-17 - 6-22 แสดงชนิดพนัธุ์และการท าประมงปลา กุง้ หอย 
และป ูของลุ่มน ้าปะเหลยีน ซึง่มรีายละเอยีดเรือ่งเครือ่งมอืประมง และชว่งเวลาท าประมง 
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ตารางท่ี 6-8 ชนิดพนัธุโ์ดยรวมของทรพัยากรประมงพื้นบา้นของพื้นท่ีลุ่มน ้าประแส  

ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

ปลา       
Adrianichthyidae Oryzias sp. ปลาขา้วสาร Songkhram river ricefish 
Anabantidae Anabas sp. ปลาหมอทะเล Climbing perch 
Apogonidae Apogon ellioti Day ปลาอมไข ่ Elliot's cardinal fish 
Ariidae       Ariidae  ปลากดทะเล Sea catfish 
Belonidae Strongylurus strongylura Van Hasselt  ปลากะทงุเหว/ปลาปากเขม็  Needlefish 
Betrachoididae Batracchomoeus sp. ปลาอกุ Tree-spined fogfish 
Carangidae Alectis indicus Bloch ปลาโฉมงาม Thread funned trevally 
Carangidae Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825 ปลาสขิน Bigeye trevally 
Centropomidae Psammoperca sp. ปลากะพงตาแมว Waigieu seaperch 
Chanidae Chanos sp. ปลานวลจนัทรท์ะเล Milk fish 
Chirocentridae Chirocentrus dorab Forskal  ปลาดาบลาว Whitefin wolf - herring  
Clariidae Plotosus anguillaris van Martens  ปลาดุกทะเล Striped sea catfish 
Clupeidae Opisthopterus tardoore Cuvier ปลาอโีปง/อปีดุ Tardoore 
Dasyatidae Dasyatis imbricatus Bloch & Schneider ปลากระบาง Imbricated stingray 
Dasyatidae Himantura sp. ปลากระเบนเหลอืง Roughback whipray 
Eleotridae Oxyeleotris sp. ปลาบู่มะเขอื - 
Engraulidae Encrasicholina sp.   ปลาหวัออ่นตวักลม  Anchovy 
Engraulidae Stolephorus sp. ปลาหวัออ่นตวัแบน Indian anchovy 
Gerreidae Gerres abbreviatus Bleeker ปลาดอกหมาก  Silver biddy 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Gobiidae mystacina sp. ปลาบู่ขาว Sand goby 
Gobiidae Periophthalmus chysospilos ปลาตนี Mudskipper 
Istiophoridae Histiophorus orientalis Temminck & Schlegel  ปลากะโทงรม่ Marlin, Spearfish, Sailfish, Billfish 
Lactariidae Lactarius lactarius ปลาใบขนุน  False trevally 
Lamnidae Carcharhinus sp. ปลาฉลาม Blacktip reef shark 
Latidae Lates calcarifer ปลากะพงขาว Barramundi, Silver perch, White perch 
Leiognathidae Leiognathidae ปลาแป้น Ponyfish 
Lethrinidae Acanthopagrus berda Forsskål, 1775 ปลาอคีดุ  Picnic Seabream  
Lutjanidae Lutjanus argentimaculatus ปลาอัง้เกย Snapper 
Lutjanidae Lutjanus sp. ปลากะพงแดง Red Snapper, Mangrove snapper  
Megalopidae Megalops sp. ปลาขา้วเหนียวบดู Indo-Pacific tarpon 
Mugilidae Liza subviridis  Valeneiennes, 1936 ปลากระบอกหม/ูปลากระบอกด า  Green-back grey mulle 
Mugilidae Liza vaigiensis Smith, 1950  ปลากระบอกทอ่นใต ้ Diamond-scaled grey mullet 
Mugilidae Valamugill buchanani  Bleeker, 1853 ปลากระบอกขาว Blue-tail mullet 
Muraenidae Muraenidae Anguilliformes ปลาไหลมอเรย ์ Moray eel, Moray 
Ophichthidae Anguilliformes sp. ปลาไหลทราย Eel 
Osphronemidae Trichogaster sp. ปลากระดี ่ Three-spot gourami 
Perciformes Lutjanus russellii ปลาขา้งปาน Russell's snapper, Moses perch 
Polynemidae Eleutheronema sp. ปลากเุลา Fourfinger threadfin, Indian salmon 
Pomacentridae Dascyllus aruanus Linnaeus ปลาสลดิหนิ  Damsel fish 
Potamotrygonidae Himantura sp. ปลากระเบน Stingray 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Rachycentridae Rachycentron canadum Linnaeus ปลาชอ่นทะเล Black kingfish, Black salmon 
Scatophagidae Scatophagus argus ปลาไอโ้กห้รอืปลาเสอืดาว  Spotted scat, Green scat 
Sciaenidae Bahaba sp. ปลาจวด Croaker, Drum 
Scombridae Euthynnus affinis Cantor ปลาโอ Eastern little tuna 
Scombridae Rastrelliger sp. ปลาท ู Short-bodied mackerel 
Scombridae Scombridae ปลาอนิทรยี ์ Mackerel, Tuna, King mackerel 
Serranidae Epiephelus sp. ปลาเก๋า Brown spotted grouper, Estaury grouper  
Serranidae Plectropomus sp. ปลากะรงัแดง Blue-spotted seabass 
Sillaginidae Sillago sp. ปลาทราย/ปลาเหด็โคน  Sillago trumpeter sillage  
Soleidae  Cynoglossus lingua Hamilton-Buchanan, 1802 ปลาลิน้หมา Long tongue sole  
Sphyraenidae Sphyraena barracuda, Sphyraena putnamiae ปลาสาก/โชกนุ Great barracuda , Black barracuda 
Trichiuridae Trichiurus lepturus ปลาดาบเงนิ Longhead ribbon fish 
unidentified Unidentified ปลากะรอ่น/ปลากะหล่อน  - 
unidentified Unidentified ปลาหวัออ่นทะเล - 
unidentified Unidentified ปลาขา่ไก ่ - 
unidentified Unidentified ปลาลงั - 
unidentified Unidentified ปลาป่ินแกว้ - 
unidentified Unidentified ปลาพรวด - 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

กุ้ง   
 

Euphausiidae Acetes sp. เคย Krill 
Palaemonidae Macrobrachium equidens กุง้กะต่อม Dwarf prawn 
Palaemonidae  Macrobrachium rosenbergii  กุง้หลวง/กุง้กา้มกราม Giant freshwater prawn 
Penaeidae Metapenaeus sp. กุง้โอคกั Pink shrimp 
Penaeidae Metapenaeus sp. กุง้ขีค้วาย/กุง้ตะกาด Jinga shrimp 
Penaeidae Metapenaeopsis stridulans กุง้ตาแฉะ Fiddler shrimp 
Penaeidae Penaeus indicus กุง้ขาว/กุง้แชบ๊วย Indian white prawn  
Penaeidae Penaeus japonicus กุง้มา้ลาย Kuruma prawn 
Penaeidae Penaeus latisulcatus กุง้หนิ King prawn/ Blue tail yellow shrimp 
Penaeidae Penaeus merguiensis กุง้ขาว/กุง้แชบ๊วย Banana prawn 
Penaeidae Penaeus monodon กุง้สกีะลา/กุง้กลุาด า Giant tiger prawn 
Scyllaridae Thenus orientalis กัง้กระดาน/กัง้แกว้ Flathead lobster 
Squillidae Oratosquilla solicitans Manning, 1978 กัง้กระดาน/กัง้ตัก๊แตน Variable squillid mantis shrimp 
Thalassinidae Thalassina anomala กัง้แมห่อบ Mud lobster, Mangrove lobster 
unidentified Unidentified กุง้ขา้วสาร - 
unidentified Unidentified กุง้ทอ้งปอ่ง - 
unidentified Unidentified กุง้เมด็มะขาม - 
unidentified Unidentified กัง้เกีย๊ะ หรอืกัง้เตารดี - 
unidentified Unidentified กัง้ครก - 

 
  

 



 

5 - 22 
5 - 22 

6 - 22 

ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

หอย   
 

Ampullariidae Pila sp. หอยโขง่ Apple snail 
Arcidae  Anadara antiquata หอยปากเบีย้ว Antique ark  
Arcidae Anadara granosa หอยแครง Blood Cockle 
Arcidae Scapharca  inaequivalvis  Bruguire, 1789 หอยคาง Inaequivalve  ark 
Arcidae Scapharca subcrenata หอยกระสนุ Common vertagus 
Babyloniidae Babylonia areolata Link, 1807 หอยหวาน Spotted babylon snail 
Conidae Cone aulicus  หอยเตา้ปนู Textile cone 
Corbulidae Polymesoda (Beloina) erosa Solander, 1786 หอยพอก Common geloina 
Diadematidae Diadema setosum หอยเมน่/หอยเมน่ด า Long spined sea urchin 
Donacidae Donex  faba  Gmelin, 1791 หอยเสยีบ Wedge shell bean clam 
Haliotidae Haliotis sp. หอยโขง่ทะเล Abalone, Aurora shell 
Lingula Lingula unguis หอยปากเป็ด Tongue shell 
Littoridae Littoraria pallescens Pholippe, 1846 หอยขีน้ก Periwinkles shell 
Malleidae Malleus sp. หอยขวาน Hammer oyster 
Muricidae Drupa morum หอยมะระ Purple pacific drupe 
Muricidae Murex pecten Lightfoot, 1786 หอยหนาม Venus comb murex 
Mytilidae Arcuatula arcuatula Hanley, 1844 หอยกะพง Horse mussel 
Mytilidae Perna viridis Linnaeus, 1758 หอยแมลงภู่ Green mussel 
Neritidae Clithon sowerbyana Riduz, 1843 หอยทะนน Nerite 
Ostreidae Crassostrea gigas  หอยนางรม Pacific oyster 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Ostreidae  Crassostrea belcheri Sowerby, 1871 หอยตะโกรมกรามขาว - 
Ostreidae Crassostrea iredalei  Faustino, 1932  หอยตะโกรมกรามด า - 
Pinnidae Atrina pectinata Linnaeus, 1758  หอยจอบ Combed pen shell 
Potamididae Cerithidea obtusa Lamarck, 1819 หอยจุ๊บแจง Horn snail  
Potamididae Telescopium telescopium หอยคอ้น Telescope creeper 
Pteriidae Pinctada  sp. หอยจาน Pearl  shell, Pearl  oyster 
Solenidae Solen  strictus  Gould  หอยถ่าน Leather donex 
Solenidae Solen regularis Dunker, 1861 หอยหลอด Rozor clam 
Strombidae Laevistrombus canarium Linnaeus, 1758 หอยสงัข ์ wing shell 
Tridacnidae Tridacnidae หอยมอืเสอื Giant clam 
Tridanidae Tridacna squamosa Lamark, 1819 หอยมอืแมว/หอยตนีแมว Fluted giant clam 
Trocidae Trochus maculates Linnaeus, 1758  หอยนมสาว Maculated top 
Turbinidae Angaria delphinus Linnaeus, 1758 หอยตาววั Angarian shell 
Veneridae Marcia hiantina หอยกะปุก Hiant venus 
Veneridae Meretrix meretrix หอยตลบั Venus shell 
Volutidae Cymbiola sp. หอยสงัขล์าย Noble volute 
unidentified Unidentified หอยฉลอง - 
unidentified Unidentified หอยจาก - 
unidentified Unidentified หอยคุกคกั - 
unidentified Unidentified หอยแปะ - 
unidentified Unidentified หอยใบไม ้ - 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

unidentified Unidentified หอยสปัปะนก - 
    
ป ู   

 
Gecarcinidae Cardiosoma carnifex ปไูก่ Hairy leg mountain crab 
Grapsidae Sesarma mederi ปแูสม Meder's mangrove crab 
Grapsidae Varuna litterata Fabricius, 1798 ปใูบไม/้ปแูป้น Oceanic paddler crab 
Portunidae Scylla serrata ปดู า Mangrove crab, Black crab 
Portunidae Portunus pelagicus ปมูา้ Blue swimming crab 
Portunidae Thalamita crenata ปหูนิ Spiny rock crab 
unidentified unidentified ปเูหลอืง - 
unidentified unidentified ปแูป้น - 
unidentified unidentified ปดู ากา้มแดง - 
unidentified unidentified ปกูา้มดาบ - 

 
ตารางท่ี 6-9 ชนิดพนัธุโ์ดยรวมของทรพัยากรประมงพื้นบา้นของพื้นท่ีลุ่มน ้าปะเหลียน 

ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

ปลา 
   

Anguilidae Anguilla bicolor ปลาตหูนา   Shortfin eel, Level-finned eel 
Ariidae Ariidae ปลาหนาม/ปลากด Sea catfish, Crucifix catfish 
Carcharhinidae Carcharhinus amblynchos Bleeker, 1856 ปลาฉลาม Grey reef shark 
Clupeidae Nematalosa galatheae, Nematolosa nasus ปลาบ๊ะส/ีปลาโคบ Gizzard shad 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Clupeidae Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 ปลาหลงัเขยีว - 
Delphinidae Delphinus capensis Gray, 1828 ปลาโลมา Common dolphin 
Drepaneidae Drepane punctata Linnaeus ปลาใบปอ Spotted sicklefish 
Engraulidae Stolephorus sp. ปลากะตกั Anchovy  
Engraulidae Setipinna melanochir ปลาแมว Dusky-hairfin anchovy 
Istiophoridae Xiphias gladius ปลากะโทง Perciformes 
Latidae Lates calcarifer Bloch  ปลากะพงขาว Silver perch, White perch 
Leiognathidae Leiognathidae ปลาแป้น Ponyfish, Slipmouth, Slimy; 
Lobotidae Lobotes surinamensis ปลาหมอ้แตก(หมอแตก) Tripletail, Atlantic tripletail 
Lutjanidae Lutianus argentimaculatus ปลากะพงแดง Red Snapper, Mangrove snapper  
Lutjanidae Lutjanus russellii ปลาปาน Russell's snapper 
Megalopidae Megalops cyprinoides Broussonet, 1782 ปลาเดอืน Indo-Pacific tarpon 
Monacacacidae Paramonacanthus japonicus Tilesius, 1809 ปลาววั Hirfinned leatherjacket 
Mugilidae Valamugill buchanani  Bleeker, 1853 ปลากระบอกขาว Blue-tail mullet 
Mullidae Parupeneus heptacanthus ปลาฤาษ ี Spotted golden goatfish 
Muraenesocidae Congresox talabon Cuvier  ปลายอดจาก Yellow pike-conger 
Platycephalidae Platycephalus indicus Linnaeus, 1758 ปลาบา้หย/ีปลาหางควาย Bartail flathead 
Polynemidae; Polynemidae ปลากเุลา Threadfin 
Potamotrygonidae Himantura signifier ปลาจอ้งมอ้ง/ กระเบนเลก็ Stingray 
Preophthalmodon  Periophtalmus chrysosphilos  ปลาหลา่จ๊ะ/ ปลาตนี Mudskipper 
Psettodidae Psettodes erumei Schneider ปลาซกีเดยีว/ปลาจกัรผา่น Indian spiny tubot 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Rachycentridae  Rachycentron canadum ปลาชอ่นทะเล Cobia, Black salmon 
Scatophagidae Scatophagus argus Linnaeus, 1766 ปลาขีต้งั Spotted scat 
Sciaenidae Sciaenidae ปลาจวด Croaker, Drum 
Scombridae Rastrellige Kanagurta Cuvier, 1816 ปลามอง/ปลามอ่ง Indian mackerel 
Scombridae Rastrelliger brachysoma Bleeker ปลาท ู Short-bodied mackerel 
Scorpaenidae Scorpaenopsis oxycephala ปลาละหนิ Scorpionfish 
Serranidae Epiephelus malabaricus ปลาเก๋า Estaury Grouper  
Serranidae Epinephelus lanceolatus ปลาหมอทะเล Giant grouper 
Serranidae Serranidae ปลาตะหรงั Grouper 
Sillaginidae Sillago sihama Forsskal, 1775 ปลาหมอ้หลอด/ปลาทราย Silver sillago 
Siluridae Phalacronotus bleekeri ปลาปลาแดง/ปลาอัง้เก๊ย 

 
Siluriformes Plotosus anguillaris van Martens; ปลาดุกทะเล/มหิลนั Striped sea catfish 
Soleidae Sokea ovata Raichardson, 1846 ปลาลิน้หมา/ปลายอดมว่ง Ovate sole 
Sparidae Acanthopagrus berda Forsskal, 1775 ปลากรอด/ปลาอคีดุ Picnic seabream 
Sphyraenidae Sphyraena obstusata ปลาดอกไม ้ Obtuse barracuda 
Sphyraenidae Sphyraena barracuda ปลาสาก Great barracuda 
Trygonidae Taeniura lymma Forskal ปลากระเบน Blue-Spotted Fantail Ray 
Unidentified unidentified ปลายุม่เปด/ปลาเสอื - 
Unidentified unidentified ปลาซหูลง - 
Unidentified unidentified ปลาแม/่ปลาไมแ้กว้ - 
Unidentified unidentified ปลามะเลีย๊ะ/ปลาขีม้นั - 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Unidentified unidentified ปลากะไป - 
Unidentified unidentified ปลาแกแ่ดด - 
Unidentified unidentified ปลาหละ่หมาด า - 
Unidentified unidentified ปลาหละ่หมาขาว - 
Unidentified unidentified ปลาแกะหรอ่ง - 
Unidentified unidentified ปลาเกลด็ขาว - 
Unidentified unidentified ปลาล่อบนั  - 
Unidentified unidentified ปลาหยมุโปย - 
Unidentified unidentified ปลาลกูหละ - 
Unidentified unidentified ปลาบ๊ะเกา  - 
Unidentified unidentified ปลาหลงัเซีย่น/ปลาขีเ้ลยีด - 

  
  

 
กุ้ง 

   
Alpheidae Alpheaus euphrosyne กุง้รงัตะ/ดดีขนั Common snapping shrimp 
Euphausiidae Acetes sp. กุง้เคย Krill 
Palaemonidae Macrobrachium equidens กุง้หวัแขง็ Dwarf prawn 
Palaemonoidea Macrobrachium rosenbergii กุง้กา้มกราม Common snapping shrimp 
Palinuridae Panulirus vesicolor กุง้มงักร Painted spiny lobster 
Penaeidae Penaeus indicus กุง้ขาว/แชบ๊วย Indian white prawn  
Penaeidae Penaeus japonicus กุง้มา้ลาย/สเีหลอืง Kuruma prawn 
Penaeidae Penaeus merguiensis De Man, 1888 กุง้แชบ๊วย/หลงัเขยีว Banana prawn 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Penaeidae Penaeus monodon กุง้กลุาด า/ลาย Giant tiger prawn 
Penaeidae Penaeus semisulcatus De Haan, 1844  กุง้แค๊บ/กุง้เขบ็  Green tiger prawn 
Thalassinidae Thalassina anomala กัง้ยาหรอืกัง้หอบ Mud lobster, Mangrove lobster 
Unidentified unidentified กุง้ตนีแดง - 
Unidentified unidentified กุง้ดาด - 
Unidentified unidentified กุง้ดนิ - 
Unidentified unidentified กุง้หลงัเขยีว - 

    
หอย       
Arcidae Anadara granosa หอยแครง  Blood cockle 
Astropectinidae Astropecten bengalensis Dododerlein, 1917 หอยดาว Sand sea star 
Corbiculilae Polymeaoda spp หอยกนั/หอยพอก Hard clam 
Inarticulata Lingula unguis หอยราก/หอยเมด็เหรยีง Tongue Shell 
Melampidae Cassidula multiplicatus หอยไมพ้กุ/หอยหม ู Bat cassidula 
Mytilidae Perna viridis Linnaeus หอยแมลงภู่ Green mussel 
Ostreidae Crassostrea commer cialis หอยตเิตบ - 
Ostreidae Crassostrea gigas  หอยนางรม  Pacific oyster 
Placunidae Placuma placento Linnaeus, 1758 หอยแว่น Windowpan Oyster 
Potamididae Cerithidea obtusa Lamarck, 1819 หอยจุ๊บแจง/หอยปากแดง Horn snail  
Tellinidae 
 

Phylloda foliacea หอยกาบ  - 
Unionidae scabies crispata Gould, 1843 หอยเมด็ขนุน/หอยรจูมกู - 
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ช่ือวงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือพื้นบา้น ช่ือสามญั 

Veneridae Meretrix meretrix หอยปะ/หอยตลบั - 
Unidentified unidentified หอยเดอืน - 
Unidentified unidentified หอยขงิ - 
Unidentified unidentified หอยสนัขวาน  - 
Unidentified unidentified หอยหวัมนั/หอยลอเนอะ - 
Unidentified unidentified หอยเขม็ - 
Unidentified unidentified หอยอหุน า - 
Unidentified unidentified หอยลกูโท่ - 

    
ป ู

   
 Portunidae Scylla serrata ปดู า Mangrove crab, Black crab 
Grapsidae Sesarma mederi ปแูสม Meder's mangrove crab 
Portunidae Portunus pelagicus ปมูา้ Blue swimming crab 
Raninidae Ranina vanima ปจูกัจัน่  Red Frog Crab, Spanner Crab 
Unidentified unidentified ปโูง ่ - 
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6.2.2.1 ชุมชนประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
 จากการอภปิรายกลุ่มชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส ไดแ้บ่งกลุ่มปลาออกเป็น 5 กลุ่มตามการพึง่พา
ปา่ชายเลนทีแ่ตกต่างกนัคอื ปลาทีพ่ึง่พาปา่ชายเลนอยา่งเดยีวตลอดชวีติ ปลาทีอ่อกสู่ทะเลเมื่อน ้าจดืมา ปลาที่
อาศยัปา่ชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลกอ่นออกสูท่ะเลเมือ่โต ปลาทีอ่าศยัทัง้ปา่ชายเลนและคลอง ปลาทีไ่มไ่ดพ้ึง่พา
ปา่ชายเลน และปลาทีเ่ขา้มาในปา่ชายเลนชัว่คราวตามวงจรการอพยพ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่6-10 
 
ตารางท่ี 6-10 แบง่ประเภทของปลาท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มน ้าประแสตามลกัษณะการพ่ึงพาป่าชายเลน 

ลกัษณะการพึ่งพา ชนิดพนัธุป์ลา 

ปลาท่ีพึ่งพาป่าชายเลนอย่างเดียวตลอดชีวิต -ปลาลิน้หมา 
-ปลากระบอกท่อนใต ้ 
-ปลากระบอกหม ูหรอืปลากระบอกด า  
-ปลากด  
-ปลาดอกหมาก  
-ปลากะพงขาว  
-ปลากะพงขาวตาแมว  
-ปลาพรวด  
-ปลาดุกทะเล  
-ปลาไหลทะเล  
-ปลากะรงัแดง  
-ปลาใบขนุน  
-ปลาอโีปง  
-ปลากะหล่อน  
-ปลาเสอืดาว  
-ปลาบู่ขาว หรอืปลาบูท่ราย  
-ปลาบู่มะเขอื  
-ปลากะทุงเหว  
-ปลาตนี  
-ปลาอมไข ่ 
-ปลาหวัอ่อนตวัแบน 

ปลาท่ีออกสู่ทะเลเมือ่น ้าจืดมา -ปลาหวัอ่อนตวักลม  
-ปลาสลดิหนิ  
-ปลาสาก  
-ปลากระบอกขาว 

ปลาท่ีอาศยัป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลก่อนออก 
สู่ทะเลเมื่อโต 

-ปลาเก๋า  
-ปลานวลจนัทร ์ 
-ปลาขา้งปาน  
-ปลาอคีุด หรอืปลาหมอ้แตก  

ปลาท่ีอาศยัทัง้ป่าชายเลนและคลอง -ปลาไหลมอเร่ย ์ 
-ปลาขา้วเหนียวบดู  
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ลกัษณะการพึ่งพา ชนิดพนัธุป์ลา 
-ปลาทราย หรอืปลาเหด็โคน  

ปลาท่ีไม่ได้พึ่งพาป่าชายเลน -ปลาดาบลาว  
-ปลาดาบเงนิ  
-ปลาอนิทรยีใ์หญ่  
-ปลาโอ  
-ปลาขา้วสาร  

ปลาท่ีเขา้มาในป่าชายเลนชัว่คราวตามวงจร 
การอพยพ 

-ปลาท ู

 

 จากตารางที ่6-11 - 6-15 แสดงใหเ้หน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอการเลอืกชนิดพนัธุส์ตัวน์ ้าในการท า
ประมง เลอืกเครือ่งมอืประมง เลอืกสถานทีแ่ละจงัหวะเวลาในการท าประมงของชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส 
จะเหน็ไดว้่าทรพัยากรประมงมคีวามหลากหลายในรอบฤดกูาล และชาวประมงมภีมูปิญัญาทัง้ในดา้นวงจรชวีติ
และพฤตกิรรมของชนิดพนัธุท์ีท่ าประมง กายภาพของถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของทรพัยากรประมง และมคีวามรูใ้น
วธิกีารจดัการทัง้ในดา้นการจบัหา และการอนุรกัษ์ตามวงจรชวีติของสตัวน์ ้า
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ตารางท่ี 6-11 ชนิดพนัธุป์ลา บริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส 

ช่ือชนิดพนัธุ ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าชายเลน/ 

ล าคลอง 
ปากแม่น ้า/ 
ทะเลชายฝัง่ 

ทะเลน ้าลึก 

ปลากด / /  - อวนลอย อวนลอ้ม โพงพาง เบด็ - โพงพางวางในช่วงน ้าลงกลางคนื 
- อวนลอย อวนลอ้ม และเบด็หาไดต้ลอดปี 

ปลากระดี ่ /   - อวนลอย - ตลอดปี 
ปลากะโทงร่ม  / / - อวนลอย อวนลอ้ม เบด็ - ตลอดปี 
ปลากะทุงเหว / /  - แห เบด็ - ตลอดปี 
ปลากระบอกขาว / / / - แห ยอ อวนลอ้ม อวนปิดชายฝ ัง่ อวนลอย - ตลอดปี 

- อวนปิดชายฝ ัง่ท าตอนน ้าแหง้กลางคนื 
ปลากระบอกท่อนใต ้ / / / - อวนลอย - อวนลอยท ากลางคืนหรือตอนกลางวัน 

น ้าขุน่ 
ปลากระบอกหม ู / / / - อวนลอย - อวนลอยท าตอนกลางคนืหรอืตอนกลางวนั

น ้าขุน่ 
ปลากระบาง  / / - เรอือวนลาก เรอือวนรุน - ตลอดปี 
ปลากระเบน / / / - อวน และเรอืขนาด 3 วา เบด็ตกปลา เบอร ์15 - วางอวนในช่วงเยน็ และเกบ็ในตอนเชา้  

- ตลอดปี ชาวประมงจะไม่ท าประมงช่วง
มรสมุในเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

ปลากระเบนเหลอืง / /  - อวน และเรอืขนาด 3 วา เบด็ตกปลา เบอร ์15 - วางอวนในช่วงเยน็ และเกบ็ในตอนเชา้ 
- ตลอดปี ชาวประมงจะไม่ท าประมงช่วง
มรสมุในเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

ปลากะพงขาว / /  - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอยขนาด 4 – 5 นิ้ว  
ความยาว 400 - 500 เมตร 
 

- ตลอดปี 
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ช่ือชนิดพนัธุ ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าชายเลน/ 

ล าคลอง 
ปากแม่น ้า/ 
ทะเลชายฝัง่ 

ทะเลน ้าลึก 

ปลากะพงแดง / /  - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอยขนาด 4 – 5 นิ้ว  
ความยาว 400 - 500 เมตร 

- ตลอดปี 

ปลากะพงตาแมว / /  - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอยขนาด 4 – 5 นิ้ว  
ความยาว 400 - 500 เมตร 

- ตลอดปี 

ปลากะร่อน / / / - โพงพาง เบด็ อวนปิด อวนลอย - ตลอดปี 
ปลากะรงัแดง  / / - เบด็ตกปลา เบอร ์15 - ตลอดปี 
ปลากุเลา / / / - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาเก๋า / /  - ลอบปลาเก๋าทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ้ว 8 นิ้ว 

และ 10 นิ้ว 
- ปลาเก๋าจะวางไข่ และเริม่โตในคลองช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เมื่อถึงเดือน
พฤษภาคมจะกลบัลงสูท่ะเล 
- บรเิวณป่าชายเลนและล าคลองจะหาไดใ้น
ฤดนู ้าเคม็* (พ.ย. – ม.ิย.) 

ปลาขา้งปาน / / / - เบด็ อวนลอย - ในคลองหาไดใ้นเดอืน ต.ค. – ส.ค. 
- ในทะเลหาไดต้ลอดปี 
- บรเิวณป่าชายเลนและล าคลองจะหาไดใ้น
ฤดนู ้าเคม็* (พ.ย. – ม.ิย.) 

ปลาขา้วสาร  / / - อวนลอ้มตาพรกิไทย(ตาถี)่ เรอืป ัน่ไฟ - ตลอดปี 
ปลาขา้วเหนียวบดู / / / - อวนลอย เบด็ - ตลอดปี 
ปลาจวด / / / - โพงพาง เบด็ อวนลอย - โพงพางหาไดใ้นช่วงน ้าเคม็ ม.ค. – ส.ค. 

- อวนลอยหาไดต้ลอดปี 
ปลาฉลาม / / / - อวนลอยมขีนาดตาอวน 3 นิ้ว เรอืขนาด 3 วา 

เบด็ อวนลาก 
- เดอืนมนีาคม-เมษายน 
- เดอืนกนัยายน-ตุลาคม 
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ช่ือชนิดพนัธุ ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าชายเลน/ 

ล าคลอง 
ปากแม่น ้า/ 
ทะเลชายฝัง่ 

ทะเลน ้าลึก 

ปลาโฉมงาม  / / - เบด็ อวนลอย  - ตลอดปี 
ปลาช่อนทะเล  / / - เบด็ อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาดอกหมาก / / / - อวนลอย อวนลอ้ม 

- อวนปิด โพงพาง 
- ตลอดปี 

ปลาดาบเงนิ  / / - เรอืป ัน่ไฟ อวนลอย อวนลอ้ม - ตลอดปี 
ปลาดาบลาว  / / - เรอืป ัน่ไฟ อวนลอย อวนลอ้ม - ตลอดปี 
ปลาดุกทะเล / /  - ลอบปลา เบด็ลาว  - ตลอดปี 
ปลาตนี /   - แห อวนปิดชายฝ ัง่ - ชาวงน ้าแหง้ 
ปลาท ู / / / - อวน และเรอืขนาด 3 วา อวนลอย เรอืป ัน่ไฟ 

เรอืพานิช 
- วางอวนในช่วงเยน็ และเกบ็ในตอนเชา้    
– ตลอดปี ชาวประมงจะไม่ท าประมงช่วง
มรสมุในเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
- ในคลองจะมเีฉพาะฤดนู ้าเคม็* (พ.ย.–ธ.ค.) 

ปลานวลจนัทร/์ 
ปลาไฮลิน้ 

/ /  - อวนลอย - ตลอดปี 

ปลาบู่ขาว / /  - ลอบ แห เบด็ อวนปิดชายฝ ัง่ - ตลอดปี 
ปลาบู่มะเขอื / /  - ลอบ แห เบด็ อวนปิดชายฝ ัง่ - ตลอดปี 
ปลาใบขนุน / / / - ลอบ แห เบด็ โพงพาง - ตลอดปี 
ปลาป่ินแกว้ / /  - แห ลอบปลา โพงพาง อวนลอย อวนลอ้ม - ตลอดปี 
ปลาแป้น / / / - อวนลอย อวนลอ้ม  - ตลอดปี 
ปลาพรวด / /  - อวนปิดชายฝ ัง่ โพงพาง - น ้าแหง้กลางคนื 
ปลาลิน้หมา / / / - อวนลาก อวนรุน - ตลอดปี 
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ช่ือชนิดพนัธุ ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าชายเลน/ 

ล าคลอง 
ปากแม่น ้า/ 
ทะเลชายฝัง่ 

ทะเลน ้าลึก 

ปลาสลดิหนิ / /  - แห อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาสาก / / / - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาเสอืดาว / /  - แห อวนลอย - ในฤดนู ้าเคม็* (ก.พ. – ม.ิย.) 
ปลาหมอทะเล   / - อวนลาก - ตลอดปี 
ปลาหวัอ่อนตวักลม  / / - เรอืปนัไฟ - ตลอดปี 
ปลาหวัอ่อนตวัแบน / /  - โพงพาง - ในฤดนู ้าเคม็* (พ.ย. – ก.พ.) 
ปลาหวัอ่อนทะเล  / / - เรอืปนัไฟ อวนลอ้ม - ตลอดปี 
ปลาเหด็โคน / /  - อวน เรอืขนาด 3 วาเบด็ - วางอวนในช่วงเช้ามดื ใช้เวลาวางอวน  

1 ชัว่โมง ใชต้าอวนขนาด 3 เซนตเิมตร ยาว 
400 – 500 เมตร 
- บรเิวณป่าชายเลนและล าคลองจะหาไดใ้น
ฤดนู ้าเคม็* (ธ.ค. – ม.ิย.) 

ปลาไหลทราย / /  - โพงพาง  
ปลาไหลมอเรย ์  / / - เบด็ - ตลอดปี 
ปลาอมไข ่ / /  - แห เบด็ ลอบปลา - ตลอดปี 
ปลาอัง้เกย / / / - แห เบด็ ลอบปลา อวนลอ้ม - ในคลองจะมเีฉพาะช่วงน ้าเคม็ธ.ค. – ส.ค. 

- ในทะเลหาไดท้ัง้ปี  
ปลาอนิทรยี ์  / / - เบด็ตกปลา เบอร ์15 อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาอคีุด / /  - เบด็ อวนลอยหน้าดนิ ลอบปลา อวนลอ้ม - ตลอดปี 
ปลาอุก / /  - ลอบ เบด็ แห อวนปิดชายฝ ัง่ โพงพาง อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาอโีปง / /  - แห เบด็ อวนลอย - ตลอดปี 



 

5 - 36 
5 - 36 

6 - 36 

ช่ือชนิดพนัธุ ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าชายเลน/ 

ล าคลอง 
ปากแม่น ้า/ 
ทะเลชายฝัง่ 

ทะเลน ้าลึก 

ปลาโอ   / - เครื่องมอืพานิช อวนลอ้ม อวนลอย - ตลอดปี 
ปลาสขีน  / / - เครื่องมอืพานิช อวนลอ้ม อวนลอย อวนลาก - ตลอดปี 
ปลาขาไก่  / / - เครื่องมอืพานิช อวนลอ้ม อวนลอย อวนลาก - ตลอดปี 
ปลาลงั   / - เครื่องมอืพานิช อวนลอ้ม อวนลอย เรอืป ัน่ไฟ - ตลอดปี 

* ฤดนู ้าเคม็คอื ช่วงเวลาทีน่ ้าทะเลขึน้ โดยปกตจิะอยู่ในช่วงเดอืนพ.ย.-ม.ิย.ของทุกปี (8 เดอืน) สว่นฤดนู ้าจดืจะอยู่ในช่วงเดอืนก.ค. – ต.ค. (4 เดอืน) 
 
ตารางท่ี 6-12 ชนิดพนัธุก์ ุ้ง บริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส 

ช่ือชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 

คลอง 
แนวป่า 
ชายเลน 

ทะเลชายฝัง่(ไม่เกิน 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

ทะเลน ้าลึก(มากกวา่ 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

กุง้ขีค้วาย/ 
กุง้ตะกาด 

/ /   - ไฟสอ่งกุง้ และใชแ้หลนหรอืสวงิ
ครอบ 
- แหลนแทงในน ้าและใชแ้ห 
- โพงพาง 
- อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 

- ตอนกลางคนืโดยเรอืหรอืเดนิเกบ็ 
- นิยมหาตอนน ้าลง โดยจะหาแอ่งน ้าทีม่ ี
ความลกึทีเ่หมาะสม แลว้ใชเ้หยือ่โปรยบนผวิ
น ้าเพื่อล่อกุง้ และปกัหลกัไมไ้วต้รงกลาง แลว้
จงึทอดแหใหค้ลุมหลกัทีป่กัไว ้
- กางโพงพางในช่วงน ้าเกดิ และจะกูโ้พงพาง
ตอนน ้าลง และหยุดท าในช่วงน ้าลงกลางวนั
ซึง่อยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
- อวนลอยสามารถวางไดต้ลอดปี 
 
 



 

5 - 37 
5 - 37 

6 - 37 

ช่ือชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 

คลอง 
แนวป่า 
ชายเลน 

ทะเลชายฝัง่(ไม่เกิน 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

ทะเลน ้าลึก(มากกวา่ 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

กุง้หลวง/กุง้
กา้มกราม 

/ /   - ลอบกุง้หลวง 
- อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 
- แหลนแทงในน ้า 
- แห 

- การวางลอบกุง้หลวง ตอ้งวางหนัปากให้
สวนทางกบัทางน ้าไหล เพราะกุง้จะเดนิทวน
น ้า 
-การใชแ้หตอ้งใชเ้หยื่อล่อดว้ย เช่น ร าคัว่ 
มะพรา้วเผา และกลอยเผาเป็นตน้ 

กุง้ขาว/กุง้
แชบว๊ย 

/ / / / - ไฟสอ่งกุง้ และใชแ้หลนหรอืสวงิ
ครอบ 
- แหลนแทงในน ้าและใชแ้ห 
- โพงพาง 
- อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 

- ตอนกลางคนืโดยเรอืหรอืเดนิเกบ็ 
- นิยมหาตอนน ้าลง โดยจะหาแอ่งน ้าทีม่ ี
ความลกึทีเ่หมาะสม แลว้ใชเ้หยือ่โปรยบนผวิ
น ้าเพื่อล่อกุง้ และปกัหลกัไมไ้วต้รงกลาง แลว้
จงึทอดแหใหค้ลุมหลกัทีป่กัไว ้
- กางโพงพางในช่วงน ้าเกดิ และจะกูโ้พงพาง
ตอนน ้าลง และหยุดท าในช่วงน ้าลงกลางวนั
ซึง่อยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
- อวนลอยสามารถวางไดต้ลอดปี 
- ในคลองหาไดใ้นฤดนู ้าเคม็ 

กุง้กะต่อม / /   - สวงิ 
- กระนางชอ้นกุง้ 

- ช่วงน ้าลงกลางวนั 

กุง้ขา้วสาร /    - ชปิ 
- กระนางชอ้นกุง้ 

- ช่วงน ้าทีน่ ้าแหง้ 

กุง้ทอ้งปอ่ง /    - ชปิ 
- กระนางชอ้นกุง้ 
 

- ช่วงน ้าทีน่ ้าแหง้ 



 

5 - 38 
5 - 38 

6 - 38 

ช่ือชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 

คลอง 
แนวป่า 
ชายเลน 

ทะเลชายฝัง่(ไม่เกิน 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

ทะเลน ้าลึก(มากกวา่ 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

กุง้สกีะลา/ 
กุง้กุลาด า 

/ / / / - ไฟสอ่งกุง้ และใชแ้หลนหรอืสวงิ
ครอบ 
- แหลนแทงในน ้าและใชแ้ห 
- โพงพาง 
- อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 

- ตอนกลางคนืโดยเรอืหรอืเดนิเกบ็ 
- นิยมหาตอนน ้าลง โดยจะหาแอ่งน ้าทีม่ ี
ความลกึทีเ่หมาะสม แลว้ใชเ้หยือ่โปรยบนผวิ
น ้าเพื่อล่อกุง้ และปกัหลกัไมไ้วต้รงกลาง แลว้
จงึทอดแหใหค้ลุมหลกัทีป่กัไว ้
- กางโพงพางในช่วงน ้าเกดิ และจะกูโ้พงพาง
ตอนน ้าลง และหยุดท าในช่วงน ้าลงกลางวนั
ซึง่อยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
- อวนลอยสามารถวางไดต้ลอดปี 

กุง้มา้ลาย /  / / - ไฟสอ่งกุง้ และใชแ้หลนหรอืสวงิ
ครอบ 
- แหลนแทงในน ้าและใชแ้ห 
- โพงพาง 
- อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 

- ตอนกลางคนืโดยเรอืหรอืเดนิเกบ็ 
- นิยมหาตอนน ้าลง โดยจะหาแอ่งน ้าทีม่ ี
ความลกึทีเ่หมาะสม แลว้ใชเ้หยือ่โปรยบนผวิ
น ้าเพื่อล่อกุง้ และปกัหลกัไมไ้วต้รงกลาง แลว้
จงึทอดแหใหค้ลุมหลกัทีป่กัไว ้
- กางโพงพางในช่วงน ้าเกดิ และจะกูโ้พงพาง
ตอนน ้าลง และหยุดท าในช่วงน ้าลงกลางวนั
ซึง่อยู่ในช่วงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
- อวนลอยสามารถวางไดต้ลอดปี 

กุง้หนิ   / / - เรอือวนลาก 
- เรอือวนรุน 
 
 

- ตลอดปี 



 

5 - 39 
5 - 39 

6 - 39 

ช่ือชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 

คลอง 
แนวป่า 
ชายเลน 

ทะเลชายฝัง่(ไม่เกิน 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

ทะเลน ้าลึก(มากกวา่ 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

กุง้โอคกั   /  - เรอือวนลาก 
- เรอือวนรุน 

- ตลอดปี 

กุง้ตาแฉะ   / / - เรอือวนลาก 
- เรอือวนรุน 

- ตลอดปี 

กุง้เมด็มะขาม   /  - เรอือวนลาก 
- เรอือวนรุน 

- ตลอดปี 

กัง้เกีย๊ะ/ 
กัง้เตารดี 

  / / - อวนลอยกุง้ หรอือวน 3 ชัน้ 
- เรอือวนลาก 
- เรอือวนรุน 

- ช่วงน ้าเกดิ หรอืหรอืชว่งทีร่ะดบัน ้าขึน้-น ้า
ลงในระดบัทีแ่ตกต่างกนัมากอยา่งเหน็ได้
ชดัเจน 

กัง้กระดาน/ 
กัง้แกว้ 

  / / - ถบีร ู
- ใชม้อื 
- โพงพาง 
- อวนลาก 
- อวนรุน 

- ช่วงน ้าทีน่ ้าแหง้ 

กัง้กระดาน/ 
กัง้ตัก๊แตน 

/  / / - โพงพาง 
- อวนลาก 
- อวนลอย 

- โพงพางวางตอนน ้าลงกลางคนื 
- อวนลอยและอวนรุนหาไดต้ลอดปี 

กัง้ครก /    - โพงพาง 
- อวนรุน 
- ถบี 
 
 

- กางโพงพางช่วงน ้าเกดิ หรอืช่วงทีร่ะดบัน ้า
ขึน้-ลงแตกต่างกนัมากอย่างชดัเจน  กูโ้พงพาง
ตอนน ้าลง และงดใชโ้พงพางเดอืนเมษายน-
พฤษภาคมซึง่เป็นช่วงทีน่ ้าลงตอนกลางวนั 



 

5 - 40 
5 - 40 

6 - 40 

ช่ือชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 
เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 

คลอง 
แนวป่า 
ชายเลน 

ทะเลชายฝัง่(ไม่เกิน 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

ทะเลน ้าลึก(มากกวา่ 
3,000 เมตรจากฝัง่) 

กัง้แม่หอบ /    - โพงพาง 
- อวนรุน 

- โพงพางวางตอนน ้าลงกลางคนื 
- อวนรุนหาไดต้ลอดปี 

เคย / / / / - อวนตาเลก็ หรอือวนตาพรกิไทย  
- สวงิตกั  
- ชปิ 
- ผา้บาง(ใชแ้รงงาน 2 คน)  
- ยอจะใชบ้รเิวณล าคลองประแส 

- ในคลองจะหาไดใ้นเดอืนมถุินายน – 
กรกฎาคม 

 
ตารางท่ี 6-13 ชนิดพนัธุห์อย บริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส 

ช่ือชนิดพนัธุ(์ท้องถ่ิน) 
แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือทีใช้ 
ช่วงเวลา 
ท่ีเกบ็หา คลอง 

พืน้ดิน
เลน 

หาดทราย  
ชายฝัง่ถึง 2,000 เมตร 

น ้าลึก 
(2,000-5,000 เมตร จากฝัง่) 

หอยพอก / /   - มดี ถุงมอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยหลอด  /   - ปนูขาว น ้าแหง้กลางวนั 
หอยจุ๊บแจง /    - มดี ถุงมอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยคอ้น / /   - คราด มอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยขีน้ก / /   - มอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยทะนน/หอยปากมน / /   - มอื มดี น ้าแหง้กลางวนั 
หอยปากเบีย้ว / /   - มอื มดี น ้าแหง้กลางวนั 
หอยฉลอง / /   - มอื มดี น ้าแหง้กลางวนั 
หอยจาก / /   - มอื มดี น ้าแหง้กลางวนั 



 

5 - 41 
5 - 41 

6 - 41 

ช่ือชนิดพนัธุ(์ท้องถ่ิน) 
แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือทีใช้ 
ช่วงเวลา 
ท่ีเกบ็หา คลอง 

พืน้ดิน
เลน 

หาดทราย  
ชายฝัง่ถึง 2,000 เมตร 

น ้าลึก 
(2,000-5,000 เมตร จากฝัง่) 

หอยคุกคกั / /   - มอื เครื่องดดู คราด   
หอยกะพง / / /  - คราด มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยแมลงภู่ / / /  - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยหวาน / / /  - ลอบ จัน่ อวนหน้าดนิ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยตะโกรม / / /  - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยนางรม / / /  - มดี ถุงมอื ลิม่สกดั น ้าแหง้กลางวนั 
หอยแครง / / /  - มอื คราด เรอืคราด น ้าแหง้กลางวนั 
หอยคาง / / /  - มอื คราด เรอืคราด น ้าแหง้กลางวนั 
หอยแปะ / / /  - มดี เสยีม น ้าแหง้กลางวนั 
หอยกะปุก  / /  - มอื คราด น ้าแหง้กลางวนั 
หอยมะระ / / /  - ลอบ อวน น ้าแหง้กลางวนั 
หอยถ่าน / /   - มอื ลอบ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยจอบ   / / - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยตลบั/หอยขาว   /  - คราด มอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยสงัข ์ / / / / - ลอบ อวน น ้าแหง้กลางวนั 
หอยปากเป็ด  / /  - เสยีมขดุ มอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยมอืเสอื   / / - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยนมสาว  / /  - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยตาววั  / /  - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยเสยีบ   /  - คราด น ้าแหง้กลางวนั 
หอยกระสนุ/หอยชายตะแคง  / /  - มอื คราด เรอืคราด น ้าแหง้กลางวนั 



 

5 - 42 
5 - 42 

6 - 42 

ช่ือชนิดพนัธุ(์ท้องถ่ิน) 
แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือทีใช้ 
ช่วงเวลา 
ท่ีเกบ็หา คลอง 

พืน้ดิน
เลน 

หาดทราย  
ชายฝัง่ถึง 2,000 เมตร 

น ้าลึก 
(2,000-5,000 เมตร จากฝัง่) 

หอยใบไม ้   /  - มอื น ้าแหง้กลางวนั 
หอยจาน   /  - มอื คราด น ้าแหง้กลางวนั 
หอยมอืแมว/หอยตนีแมว   /  - มอื เครื่องช่วยหายใจ น ้าแหง้กลางวนั 
หอยโขง่ทะเล   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยสงัขล์าย   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยโขง่   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยขวาน   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยสปัปะนก   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยเตา้ปนู    / - เรอือวนลาก  ตลอดปี 
หอยหนาม   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
หอยเม่น   / / - อวนลอยหน้าดนิ เรอือวนลาก เรอือวนรุน ตลอดปี 
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ตารางท่ี 6-14 ชนิดพนัธุป์ ูบริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส 

ช่ือ 
ชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าพร/ุ 
บ่อกุ้งรา้ง 

ป่าชาย
เลน 

คลอง 
แหล่งหญ้า
ทะเล/ 

สาหรา่ยทะเล 

ทะเล
ชายฝัง่ 

ทะเล 
น ้าลึก 

ปดู า / / /  /  - อวนปู ขนาด 3-5 นิ้ว มีความยาว 25-30 
เมตร 
- ลอบปูทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ซึ่งลอบปู
ขนาดใหญ่จะวางในทะเลลกึลงไป 10 เมตร 
- ใชข้อเหลก็ลว้งในรู 

- ตลอดปี 
- อาศยัอยูใ่นปา่ชายเลนตลอด
ชวีติ เวลาวางไขจ่ะลอยตวัใน
ทะเล ลอยตวัไปไดไ้กลถงึเกาะ
มนันอก วางไขท่วนน ้าใน
บรเิวณน ้าไหล ชอบความเคม็ 

ปมูา้  / / / / / - ลอบราว(เครื่องมอืต้องหนัก) เช่น ตะกัว่หนัก 
และลวดใหญ่จบัปมูา้ตวัใหญ่ในทะเล 
- อวนปูขนาด 3–5 นิ้ว ยาว 400 – 500 เมตร
ต่อแถว ม ี25 ลูก มลีูกตะกัว่เป็นตวัถ่วงให้
จมน ้า วางตามแม่น ้ า ตามลม และวางใน
ทะเลลกึ  

- หาไดต้ลอดปี  
- ในคลองหาไดใ้นฤดนู ้าเคม็ 
ก.พ.-ส.ค. 
- อนุบาลในปา่ชายเลน  
- สลดัไขใ่นทะเล 
 

ปแูสม / / /  /  - ไฟล่อป ู
- มอืจบั 
- กระสอบป ัน่และถุงมอื 
- ใชไ้มแ้บนแทงปิดร ู
- กระป๋องนมดกัคลา้ยกรงดกัหนู(ไม่ใหป้ไูต่ขึน้) 

- วางไขต่ามแหล่งน ้านิ่ง พ.ย.-ธ.ค.
ผสมพนัธุเ์ดอืน เม.ย. 
(1) ปูก้ามขาว จะวางไข่ที่ป่าชาย
เลน 
(2) ปูก้ามแดง จะวางไข่ที่แหล่ง
หญา้ทะเล  
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ช่ือ 
ชนิดพนัธุ์
(ท้องถ่ิน) 

แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา ป่าพร/ุ 
บ่อกุ้งรา้ง 

ป่าชาย
เลน 

คลอง 
แหล่งหญ้า
ทะเล/ 

สาหรา่ยทะเล 

ทะเล
ชายฝัง่ 

ทะเล 
น ้าลึก 

ปใูบไม ้ / / /  /  - ลอบขนาดเลก็ 
- สวงิ 
- โพงพาง 

- ลอบดกัไดต้ลอดปี 
- โพงพางหาไดม้าก ต.ค. – ธ.ค. 

ปเูหลอืง / / /  /  - ลอบปขูนาดเลก็และขนาดใหญ่ 
- สวงิ 
- อวนปขูนาด 3 นิ้ว ยาว 250 – 300 เมตร 

- ตลอดปี 
 

ปไูก่   / / / / - ลอบปขูนาดเลก็ 
- สวงิ 
- อวนปขูนาด 3 นิ้ว ยาว 400 – 500 เมตร 

- ตลอดปี 
- ในคลองหาไดใ้นฤดนู ้าเคม็* 

ปหูนิ  / / / / / - ลอบปขูนาดเลก็ 
- สวงิ 
- อวนปขูนาด 3 นิ้ว ยาว 400 – 500 เมตร 

- ตลอดปี 
 

ปแูป้น    / /  - ลอบปขูนาดเลก็ 
- สวงิ 
- อวนปขูนาด 3 นิ้ว ยาว 400 – 500 เมตร 

- ตลอดปี 
 

ปดู ากา้มแดง  / /    - โพงพาง 
- ลอบ 
- ใชส้วงิตกัไดเ้พราะปจูะลอยอยู่บนผวิน ้า 

 

ปกูา้มดาบ / / /  /  - ใชไ้มไ้ผ่กวาดปากร ู
- เสยีมขดุ 

- ช่วงน ้าแหง้ อาศยัในปา่พรุ(ออก
สูท่ะเลตามกระแสน ้า) 

* ฤดนู ้าเคม็คอื ช่วงเวลาทีน่ ้าทะเลขึน้ โดยปกตจิะอยู่ในช่วงเดอืนพ.ย.-ม.ิย.ของทุกปี (8 เดอืน) สว่นฤดนู ้าจดืจะอยู่ในช่วงเดอืน ก.ค. – ต.ค. (4 เดอืน) 
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ตารางท่ี 6-15 ชนิดพนัธุห์มึก บริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส 

ช่ือชนิดพนัธุ(์ท้องถ่ิน) 
แหล่งท่ีพบ 

เครือ่งมือท่ีใช้ ช่วงเวลาท่ีเกบ็หา 
พืน้ดินเลน 

หาดทราย ชายฝัง่ 
ถึง 2,000 เมตร 

น ้าลึก 
(2,000-5,000 เมตร จากฝัง่) 

หมกึกระดอง / / / - ฉมวก  อวนลอย โพงพาง - ในแม่น ้าจะหาได้ในช่วงธ.ค.-
ส.ค. 
- ในทะเลหาไดต้ลอดปี 

หมกึยกัษ์ /หมกึสาย / / / - เปลอืกหอยล่อ โพงพาง เบด็ราว ลอบ  
อวนลาก 

- ในแม่น ้าจะหาได้ในช่วงธ.ค.-
ส.ค. 
- ในทะเลหาไดต้ลอดปี 

หมกึหอม / / / - ลอบหมกึ สวงิ ลากเบด็(ใชเ้รอืลากใส่และ
เหยื่อปลอม) 

- ในทะเลหาไดต้ลอดปี 

หมกึกลว้ย/หมกึหลอด  / /  - ป ัน่ไฟแลว้ใชอ้วนครอบ สวงิตกั - ตลอดปี 
หมกึกะตอย / / / - ลอบ ป ัน่ไฟแลว้ใชอ้วนครอบ สวงิตกั ลาก

เบด็(ใชเ้รอืลากใสแ่ละเหยื่อปลอม) 
- ตลอดปี 

หมกึเสอื / / / - ลอบ เรอือวนลาก - ตลอดปี 
หมกึกระเป๋า / / / - เปลือกหอยสงัขล่์อเขา้เปลือกหอย เรือ

อวนลากเรอือวนรุน 
- ตลอดปี 
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6.2.2.2 ชุมชนประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 
  ชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะเหลียนพึ่งพาทรพัยากรประมงหลากหลาย ทรพัยากรประมงหลกัม ี4 
ประเภทคอื ปลา กุง้ หอย และปู มแีหล่งท าประมงทีแ่ตกต่างกนัดงัตารางที่ 6-16 ชาวประมงพื้นบ้านมอีงค์
ความรูด้า้นชวีวทิยาของสตัว์น ้าเป็นอย่างด ีตัง้แต่การฟกัตวั การอนุบาลสตัว์น ้าวยัอ่อน วงจรการอพยพ การ
ผสมพนัธุ ์และการวางไข ่นอกจากจะมอีงคค์วามรูเ้กีย่วกบัวงจรชวีติของทรพัยากรสตัว์น ้าแต่ละชนิดแลว้ ยงัมี
ความรูเ้กีย่วกบัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวแ์ต่ละชนิด น ามาสูก่ารจดัการเชงิพืน้ทีใ่นการท าประมงทีห่ลากหลาย ตาม
ระบบนิเวศทีแ่ตกต่าง ป่าชายเลน ล าคลอง ชายฝ ัง่ทะเล เนินดนิและเนินทราย และชายหาด เป็นระบบนิเวศ
หลกัในการท าประมงของชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีน 
 
ตารางท่ี 6-16 ประเภททรพัยากรประมงจ าแนกตามแหล่งท าประมงของชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลียน 

ชนิดพนัธุ ์ ป่าชายแลน ล าคลอง ชายฝัง่ทะเล เนินดิน, เนินทราย ชายหาด 

ปลา / / /  / 
กุ้ง / / /   
หอย / / / / / 
ป ู / /    

  
 ชาวประมงจะใชเ้ครื่องมอืทีแ่ตกต่างกนัในการจบัสตัว์น ้าแต่ละประเภท ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
เพราะสตัวน์ ้าแต่ละชนิดจะออกหากนิและด าเนินชวีติในช่วงเวลาทีต่่างกนั เนื่องจากปลาเป็นทรพัยากรหนึ่งทีม่ ี
ความหลากหลายดา้นสายพนัธุแ์ละชนิดพนัธุส์งู งานวจิยัชิน้นี้จงึแบ่งชนิดพนัธุป์ลาทีช่าวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีน
จบัไดใ้นปจัจุบนัตามความลกึของน ้าและบรเิวณทีห่าปลา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเครื่องมอืประมงทีม่อียู่ส าหรบัหา
ปลาเหล่านัน้ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึภูมปิญัญาในด้านเครื่องมอืของชาวประมงทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย ใช้
ส าหรบัหาปลาหลายหลากชนิดพนัธุเ์พือ่ธ ารง และด าเนินชวีติตามวถิแีหง่ชาวประมงเชือ้สายลุ่มน ้าปะเหลยีนไว้
สบืไป 
 
ตารางท่ี 6-17 ชนิดพนัธุป์ลาแบง่ตามความลึกของน ้า และเคร่ืองมือของชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลียน 
ปลาหน้าดิน 

ช่ือชนิดพนัธุป์ลา เครือ่งมือในการใช้จบัปลา 
ปลาเก๋า ไซปลาเก๋า, อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา 
ปลาดุกทะเล หรอืปลามหิลนั อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา 
ปลาจอ้งมอ้ง หรอืปลากระเบนเลก็ บ่วง 
ปลากระเบน เบด็ตกปลา, บ่วง 
ปลาหมอ้หลอด หรอืปลาทราย  เบด็ตกปลา, อวนปลาทราย 
ปลาหนาม หรอืปลากด ไซปลาเก๋า, เบด็ตกปลา, อวนปลาทราย 
ปลาหล่าจ๊ะ หรอืปลาตนี เบด็ตกปลา 
ปลาตูหนา หรอืปลาไหลทะเล  ไซปลาเก๋า, บ่วง 
ปลาซหูลง บ่วง, ไซซหูลง 
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ช่ือชนิดพนัธุป์ลา เครือ่งมือในการใช้จบัปลา 
ปลายอดจาก หรอืปลาไหลทะเล ไซปลาเก๋า, ไซปลามหิลนั, บ่วง 
ปลาแม่ หรอืปลาไมแ้กว้ เบด็โทง, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลามะเลีย๊ะ หรอืปลาขีม้นั อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา, อวนถ่วง 
ปลาซกีเดยีว หรอืปลาจกัรผ่าน อวนปลาทราย, อวนป ู
ปลาลิน้หมา หรอืปลายอดม่วง อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนป ู
ปลาบา้หย ีหรอืปลาหางควาย อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนป ู
ปลาฤาษ ี อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนป ู

 
ปลากลางน ้า 

ช่ือชนิดพนัธุป์ลา เครือ่งมือในการใช้จบัปลา 
ปลากะพงขาว เบด็ตกปลา, อวนปิดคลอง, อวนลอย, เบด็ราวกลางน ้า, อวนลอย, เบด็ธรรมดา 
ปลากะพงแดง เบด็ตกปลา, อวนปิดคลอง, อวนลอย, เบด็ราวกลางน ้า, ไซใหญ่ 
ปลาแดง หรอืปลาอัง้เก๊ย เบด็ตกปลา, เบด็ราว, อวนปิดคลอง, อวนลอย, เบด็ราวกลางน ้า, ไซใหญ่, ไซปลา 

มหิลนั 
ปลาปาน เบด็ตกปลา, อวนปิดคลอง, เบด็ราวกลางน ้า, ไซใหญ่ 
ปลากรอด หรอืปลาอคีุด เบด็ตกปลา, อวนปิดคลอง, เบด็ราวกลางน ้า, อวนลอยน ้า, เบด็ธรรมดา, ไซใหญ่ 
ปลาฉลาม อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา, เบด็ราวกลางน ้า, อวนป ู
ปลาสาก อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา, เบด็ราวกลางน ้า, อวนป ู
ปลามอง หรอืปลาม่อง อวนทบัหนิ, เบด็ตกปลา, เบด็ราวกลางน ้า, อวนป ู
ปลาขีต้งั ไซปลาเก๋า, เบด็ตกปลา, ไซใหญ่, ไซปลามหิลนั, อวนป ู
ปลาแก่แดด เบด็ตกปลา, ไซปลาเก๋า, ไซใหญ่, ไซปลามหิลนั, อวนป ู
ปลาละหนิ เบด็ตกปลา, อวนปิดคลอง, อวนลอย, เบด็ราวกลางน ้า, ไซใหญ่ 
ปลากุเลา เบด็ตกปลา, อวนลอย, เบด็ราวกลางน ้า, ไซใหญ่ 
ปลาหล่ะหมาด า เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย 
ปลาหล่ะหมาขาว เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย 
ปลาจวด เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย 
ปลาแกะหร่อง เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย 
ปลากะไป เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนลอยปลากระบอก, ไซใหญ่ 
ปลาใบปอ อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนปิดคลอง, ไซใหญ่, อวนป ู
ปลาววั ไซปลาเก๋า, เบด็ตกปลา, อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, ไซใหญ่, อวนป ู
ปลาตะหรงั เบด็ตกปลา, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม 
ปลาแป้น อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนลอย, อวนลอ้ม, ไซใหญ่ 
ปลาช่อนทะเล เบด็ราว, เบด็ตกปลา, ไซใหญ่ 
ปลาหมอทะเล เบด็ราว, อวนถ่วง, ไซใหญ่ 
ปลาหมอ้แตก  อวนทบัหนิ, เบด็ราว, เบด็ตกปลา, อวนถ่วง, ไซใหญ่ 
ปลาเดอืน อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, ไซใหญ่ 
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ปลาผิวน ้า 
ช่ือชนิดพนัธุป์ลา เครือ่งมือในการใช้จบัปลา 

ปลากระบอก 
ปลาหลงัเขยีว 

อวน 3 ชัน้, อวนลอยปลากระบอก 
อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอย
ปลากระบอก, อวนปลาหลงัเขยีว 

ปลาท ู อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอย
ปลากระบอก, อวนปลาท ู

ปลากะโทง อวน 3 ชัน้, อวนปลาทราย, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอย
ปลากระบอก 

ปลากะตกั อวนปลากะตกั 
ปลายุ่มเปด หรอืปลาเสอื อวน 3 ชัน้, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาเกลด็ขาว อวนปลาทราย, อวนลอ้ม 
ปลาล่อบนั  อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาหยุมโปย  อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาลกูหละ อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาบ๊ะเกา  อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาบ๊ะส ีหรอืปลาโคบ อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาแมว อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาดอกไม ้ อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 
ปลาหลงัเซีย่น หรอืปลาขีเ้ลยีด อวน 3 ชัน้, อวนลอย, อวนลอยหน้าน ้า, อวนลอ้ม, อวนลอยปลากระบอก 

 
 ปลาหนึ่งชนิดจะสามารถถูกจบัได้ดว้ยเครื่องมอืประมงหลากหลายชนิดและเครื่องมอืเพยีงหนึ่งชนิดก็
สามารถจบัปลาไดห้ลากหลายชนิดเชน่เดยีวกนั ชาวประมงสามารถสรา้งเครือ่งมอืขึน้หลายชนิดเพื่อจบัปลาทีม่ี
ความหลากหลายนัน้ได้ นับเป็นภูมปิญัญาความรูท้ีส่ ัง่สมมาพรอ้มกบัประสบการณ์ทีก่นิเวลาหลายชัว่อายุคน
ของชาวประมงตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั แต่จะด าเนินต่อไปยงัอนาคตหรอืไมน่ัน้สว่นหนึ่งขึน้อยู่กบัว่าคนรุ่นปจัจุบนั
นัน้จะถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปหรอืไม่ และอกีส่วนหนึ่งที่ส าคญันัน้ขึ้นอยู่กบัทรพัยากรประมง หากหมดไป
เครือ่งมอืประมงชนิดนัน้กค็งหมดคณุคา่ทีจ่ะสานต่อ 

ตารางท่ี 6-18 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการหาปลา 
ช่ือเครือ่งมือ ลกัษณะ/ขนาด วิธีใช้ 

อวนกัน้คลอง / 
อวนปิดคลอง 

เป็นอวนทีม่ขีนาดใหญ่ ความ
ยาวอวนประมาณ 50 เมตร 

-ใชจ้บัปลาทีม่ขีนาดประมาณ 0.5-1 กโิลกรมัขึน้ไป การวางอวน
ตอ้งวางบรเิวณน ้าลกึประมาณ 5 เมตรขึน้ไปและตอ้งวางอวนให้
ถงึพืน้ ความหา่งจากตลิง่ไม่ไกลมาก สว่นใหญ่วางชว่งฤดฝูน 
เพราะน ้าขุน่(เดอืน เม.ย.-พ.ย.) ท าใหส้ตัวม์องไม่เหน็อวนและ
ตดิอวนไดง้่ายกว่าชว่งน ้าใส ชาวประมงมกัจะวางอวนในช่วงน ้า
ตาย (5 ค ่า-11 ค ่า) 

อวนลอย มทีัง้ตาอวนขนาดเลก็และตา
อวนขนาดใหญ่ 

-มกัวางช่วงน ้าเป็น วธิกีารจะเอาอวนไปปล่อยขวางคลองตาม
กระแสน ้า มทีุ่นตะกัว่ 
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ช่ือเครือ่งมือ ลกัษณะ/ขนาด วิธีใช้ 
อวนอ่าว  -วางอวนลอ้มแนวปา่ชายเลนโดยชาวประมงจะมกีารวางอวน

ในช่วงน ้าแหง้(น ้าลง)จากนัน้รอใหน้ ้าขึน้และน ้าลงอกีครัง้จงึมา
เกบ็สตัวน์ ้าทีต่ดิอวน  

อวนลอ้ม  -สามารถวางไดต้ลอดทัง้ปี ทัง้ชว่งทีน่ ้าขุน่และน ้าใส ไม่จ ากดัช่วง
น ้าใหญ่และน ้าตาย บรเิวณทีท่ าประมงอวนลอ้มตอ้งมคีวามลกึ
ประมาณ 3 เมตรขึน้ไป ชาวประมงตอ้งสงัเกตใหเ้หน็ฝงูปลา
ก่อนจงึจะสามารถท าการวางอวนลอ้ม โดยใชไ้มพ้ายตนี ้าเป็น
การตอ้นฝงูปลาใหว้่ายมาชนอวน ซึง่อวนลอ้มของพืน้ทีลุ่่มน ้าปะ
เหลยีนม ี3 ประเภทไดแ้ก ่
(1) อวนล้อมหิน ใชก้บับรเิวณทีเ่ป็นโขดหนิ 
(2) อวนล้อมพา ใชก้บับรเิวณทีม่กีิง่ไม ้ตอ้งลม้ไมล้งในน ้า ซึง่
อวนลอ้มพานี้จะมลีกัษณะคลา้ยกบัเป็นบา้นปลา และการใช้
เครื่องมอืชนิดน้ีมกัจะไดล้กูกุง้และลกูปลาตดิมาดว้ย  
(3) อวนล้อมเกาะ ใชก้บับรเิวณเกาะ ซึง่บรเิวณรอบเกาะมกัมี
ปลาว่ายมาหลบคลื่นลม 

เบด็โทง คนัเบด็จะมคีวามยาวประมาณ 
3-4 เมตร สว่นใหญ่ท ามาจาก
ไมไ้ผ่  

- สามารถใชต้กปลาไดท้ัง้ช่วงน ้าขึน้และน ้าลง แต่สว่นใหญ่จะใช้
ในช่วงน ้าใหญ่โดยจะน าเบด็มาปกัเรยีงกนัตามรมิตลิง่ ถา้ปลาตดิ
เบด็ใหส้งัเกตจากการสัน่ของคนัเบด็ 

เบด็ราว เบด็ 1 ราว อาจมตีะขอ
ประมาณ 25 ตะขอ ซึง่
ระยะห่างระหว่างตะขอแต่ละ
อนัประมาณ 1.5 เมตร  

- การวางสายเบด็ราวจะวางขวางคลอง คลา้ยอวนกัน้คลอง โดย
บรเิวณหวัทา้ยของเบด็จะมกีารถ่วงสมอใหส้ายเบด็จมดว้ยกอ้น
หนิเป็นระยะๆตามความห่างของตะขอ ซึง่มกัใชก้อ้นหนิขนาด
ใหญ่ ชาวประมงสามารถใชเ้ครื่องมอืน้ีไดท้ัง้ในช่วงน ้าใหญ่และ
น ้าตาย และถา้ใชใ้นชว่งฤดฝูนหรอืช่วงทีม่นี ้าขุน่จะสามารถหา
ปลาไดม้าก 

เบด็ยัว่หรอืเบด็
ตาเดยีว 

คนัเบด็ท าจากไมไ้ผ่ - สว่นใหญ่ใชล่้อปลากะพงขาวตามซอกหนิ โขดหนิ หรอืตามปา่
ชายเลน เหยื่อทีใ่ชล่้อสว่นใหญ่ใชกุ้ง้รงัตะหรอืกุง้ดดีขนั ผูย้ ัว่ปลา
บางครัง้จ าเป็นตอ้งมกีารฟงัเสยีงปลาดว้ย ปจัจุบนัในบา้นทุง่
ตะเซะมผีูท้ีส่ามารถใชเ้บด็ยัว่ปลากะพงเพยีง 3 คนเท่านัน้  

จมไซปลา  - สามารถจมไซไดท้ัง้น ้าเป็นและน ้าตาย ซึง่จะสามารถหาไดท้ัง้ปี 
สว่นใหญ่ชาวประมงจะจมไซปลาตามร่องคลองทีว่งัน ้าและ
บรเิวณน ้าลกึโดยสงัเกตจากสนี ้า ซึง่บรเิวณน ้าลกึจะสงัเกตจากสี
ของน ้าทีม่สีเีขม้  

แห  - ใชต้อนน ้าแหง้ ทอดบรเิวณวงัน ้า(น ้าลกึ)  
อวน 3 ชัน้  

 
 
 

- ใชห้าทรพัยากรไดเ้กอืบทุกชนดิสตัว ์ทัง้ขนาดเลก็ไปจนถงึ
ขนาดใหญ่ สว่นใหญ่จะวางในชว่งน ้าตาย โดยชาวประมงจะวาง
อวนทิง้ไวห้ลายวนัจงึจะกลบัไปเกบ็ สว่นใหญ่จะวางในคลอง
เลก็ๆ และจะวางในแนวเฉียงไมว่างขวางคลอง การใชอ้วน 3 ชัน้ 
สามารถวางไดท้ัง้ในทะเล ในคลอง หรอืวางทบัตลิง่กไ็ด ้
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ช่ือเครือ่งมือ ลกัษณะ/ขนาด วิธีใช้ 
อวนปลากะตกั 
บ่วงคลอ้ง ไซซู
หลง/ไซซหูนา 
อวนทบัหนิและ
อวนถ่วง 

 -วางตามแนวหนิทีม่หีอยนางรม และวางกัน้คลองกไ็ด ้

 

 

 
ภาพท่ี 6-6 บริเวณวางเคร่ืองมือประมงปลา ลุ่มน ้าปะเหลียน 

 
 จากตารางเครือ่งมอืประมงกุง้ ชนิดพนัธุก์ุง้ และชว่งเวลาทีอ่อกหากุง้ ตารางที ่6-19 และ 6-20 จะเหน็
ไดว้่าชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีนจะสามารถหากุง้เกอืบทุกชนิดพนัธุไ์ดต้ลอดทัง้ปี  
 
ตารางท่ี 6-19 ชนิดพนัธุก์ ุ้ง บริเวณท่ีพบและวิธีการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าปะเหลียน 

ช่ือ สถานท่ีพบ เครือ่งมือท่ีใช้ ลกัษณะน ้า ช่วงเวลาการหาในรอบปี 
กุง้ขาวหรอืกุง้
แชบว๊ย 

หาดทรายรมิตลิง่ 
รมิคลอง ปากอ่าว 

-โพงพาง 
-อวนกุง้  
- เหลก็แทง    

น ้าเกดิ     ช่วงลมพดั(ลมตะวนัตก)
และช่วงหน้าฝน 
รมิคลองชว่งน ้าใหญ่ 

กุง้รงัตะหรอื
กุง้ดดีขนั 

คลองย่อย -มอืเปล่า และใชเ้ทา้
กระทบืรใูหกุ้ง้รงัตะ
ออกมาแลว้เอามอืจบั        

น ้าแหง้ น ้าใกลข้ึน้ (น ้า
สงูประมาณเขา่) น ้า
แหง้เวลาน ้าขึน้จะดดี   

ตลอดทัง้ปี   
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ช่ือ สถานท่ีพบ เครือ่งมือท่ีใช้ ลกัษณะน ้า ช่วงเวลาการหาในรอบปี 
กุง้กุลาด า
หรอืกุง้ลาย 

รากไม ้แถวปา่ชาย
เลน และรมิตลิง่ 

-อวน 
-โพงพาง 
-เหลก็แทงใชไ้ฟสอ่ง
(เหน็กุง้ตาแดง) 
-สวงิ (นางชอ้นกุง้)กุง้
จะไมช่ ้าท าใหร้าคาด ี

น ้าตายกลางคนื เพราะ
น ้าจะใส 

ตลอดทัง้ปี 

กุง้มา้ลาย(สี
เหลอืง) 

บรเิวณเดยีวกบักุง้
กุลาด า กุง้ขาว 
และหอยปะ 

-อวน 
-โพงพาง 
-คราดหอยปะ 

น ้าขึน้ น ้าใหญ่ ช่วงลมพลดั(ลมตะวนัตก)
และช่วงหน้าฝน น ้าขึน้ชว่ง
น ้าใหญ่ 

กุง้เคยหรอืกุง้
สานสม้โอ 

รมิตลิง่  -โพงพาง 
-สวงิ 
-สหิริง่ 
-เดนิรุนกุง้ 

14-15 ค ่า น ้าขึน้ น ้า
ใหญ่ เมื่อมนี ้าจดืลงมา
กุง้จะหนีน ้าออกทะเล 

ช่วงลมพลดั(ลมตะวนัตก) 
น ้าลงกลางวนั 

แชบว๊ยหรอื
กุง้หลงัเขยีว 
 

ในล าคลอง -อวน 3 ชัน้ 
-อวนกุง้ จะวางขวาง
คลองตดิกบัพืน้ดนิ 
ยาว 200 เมตร สงู  
2 เมตร 

14-15 ค ่า น ้าขึน้ น ้า
ใหญ่ เพราะกุง้จะอาศยั
น ้าในการเคลื่อนที ่
 

ช่วงลมพลดั(ลมตะวนัตก) 

กุง้มงักร โขดหนิ -มอื หน้าแลง้ น ้าเคม็จดั น ้าตาย น ้ามาก ตามซอก
หนิ 

กุง้หวัแขง็ ร่องน ้าลกึ -ใชส้วงิตอนน ้าแหง้ 
-ใชโ้พงพางหาตอน
น ้าหลาก 
-ทอดแห 

 
 

ตลอดทัง้ปี 

กุง้แค๊บหรอื
กุง้เขบ็(กัง้) 

คลอง -อวน 3 ชัน้ 
-โพงพาง 
-อวนปลาทราย 
-ลอบป ู
-ทอดแห 
-ลอบปมูา้ (ไซ
เหลีย่ม) 

-ใชอ้วน 3 ชัน้และ
โพงพางตอนน ้าใหญ่ 
-อวนปลาทรายและ
ลอบปหูาตอนน ้าตาย 
 

ตลอดทัง้ปี 

กัง้ยาหรอืกัง้
หอบหรอืกัง้
หวัเรยีว 
(ตวัแดง) 

ปา่ชายเลน -ใชอ้วนลอ้มรหูรอื
วางไวบ้นร ู(สงัเกต
จากการดนัดนิขึน้สงู
คลา้ยจอมปลวก กัง้
ชนิดนี้จบัไดย้าก และ
ไม่ชอบน ้าจดื 
 

กลางคนืน ้าใหญ่ ตลอดทัง้ปี 
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ช่ือ สถานท่ีพบ เครือ่งมือท่ีใช้ ลกัษณะน ้า ช่วงเวลาการหาในรอบปี 
กุง้ตนีแดง
(หลงัไม่เขยีว) 

ในล าคลอง 
บรเิวณเดยีวกบักุง้
แชบว๊ย ไดแ้ก ่
ดอนทราย, เลน 
และเลนปนทราย 

-อวน 
-ไซ 

14 ค ่า - 15 ค ่า น ้าขึน้ 
น ้าใหญ่ กุง้ชนิดนี้จะ
อาศยัน ้าช่วยในการ
เคลื่อนที ่
แต่เมื่อน ้าแหง้จะอยู่ในร ู

ตลอดทัง้ปี 

กุง้ดาด หาดทราย รมิตลิง่ 
รมิคลอง ปากอ่าว 
ซึง่อยู่บรเิวณ
เดยีวกบักุง้ขาว 
และกุง้หวัเรยีว 

-อวน 3 ชัน้ 
-โพงพาง 
-ทอดแห 

น ้าใหญ่ ทัง้ปี 

กุง้ดนิ บ่อกุง้รา้ง ร่อง
คลอง มกัเจอพรอ้ม
กบักุง้รงัตะ 

-สวงิ 
-อวน 
 

 ตลอดทัง้ปี 

กุง้หลงัเขยีว หาดทราย ร่องน ้า
ลกึ 

-อวน 3 ชัน้ 
-โพงพาง 

น ้าใหญ่ ตลอดทัง้ปี 

กุง้กา้มกราม รมิตลิง่ 
 

- เหลก็แทง 
-สวงิ 

น ้าตาย ตลอดทัง้ปี 

 
ตารางท่ี 6-20 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการหากุ้ง ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าปะเหลียน 

ช่ือ บริเวณท่ีหา ช่วงเวลาท่ีหา วิธีการ 
เหลก็แทง ชายหาด รมิตลิง่ 

ชายฝ ัง่ และชายเลน 
พบมากทีเ่กาะฮองไล ้ 

ช่วงน ้าแหง้และใส หาใน
คนืเดอืนมดื 

ใชเ้รอืและใชไ้ฟสอ่งหาตากุง้ กุง้ทีไ่ดม้กัมขีนาด
ใหญ่ 

สวงิครอบ  กลางคนื ปจัจบุนันิยมใชว้ธิน้ีีเพราะกุง้จะไม่เป็นแผล โดย
อาศยัไฟสอ่งหาตากุง้ทีม่สีแีดง เมื่อเหน็ต าแหน่ง
ของกุง้แลว้จงึใชส้วงิครอบเพื่อใหกุ้ง้ตกใจและ
ดดีตวัขึน้มาชนสวงิเอง บางครัง้ชาวประมงจะ
รวมกลุ่มไปหากุง้ 6-7 คน โดยอาศยัเรอืล าเดยีว 
จากนัน้จงึลงเดนิหากุง้  
 

แห -คลองสาขาย่อย 
เช่น คลองหญา้คาไท 
-ปา่ชายเลน 

-สามารถหาไดท้ัง้ปี ในช่วง
น ้าแหง้ ทัง้กลางวนัและ
กลางคนื ทัง้คนืเดอืนมดื
และเดอืนแจง้ 

 

สหิริง่หรอื
อวนตาเลก็ 

-บรเิวณรมิตลิง่  
-ล าคลองเลก็ๆ 
 

-นิยมหาในตอนกลางวนั
ในช่วงน ้าแหง้กลางวนัใน
หน้าแลง้ (พ.ย.-เม.ย.) 
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ช่ือ บริเวณท่ีหา ช่วงเวลาท่ีหา วิธีการ 
สามารถสงัเกตเหน็ไดง้่าย
เป็นแนวสแีดงเพราะกุง้จะ
รวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น  

รุนกุง้  รุนตอนกลางคนื  อวนทีใ่ชท้ าทีรุ่นม ี2 แบบ คอื อวนตาใหญ่ 
(อวนทีใ่ชท้ าแห) และอวนตาเลก็ๆ (อวนสหิริง่) 

สหิริง่ปิด
บาง 

  -ท ามาจากอวนตาขา่ยผา้มุง้ (เน้ือสฟ้ีา) ใชว้าง
ขวางคลองเลก็ๆ จะไดส้ตัวน์ ้าตอนน ้าลง 

ไซจมกุง้ -บรเิวณทีว่าง เช่น 
วางในวงัน ้าลกึ  

-การจมไซจะวางช่วงน ้า
แหง้ 

-ใชม้ะพรา้วแก่เผาเป็นเหยื่อล่อกุง้ 
วางทิง้ไวป้ระมาณ 4-7 วนั แลว้จงึกูไ้ซขึน้มา  
-วางแอบขอนไมไ้ว ้ทีน่ ้าลกึอย่างน้อยประมาณ 
4 เมตร และตอ้งใชห้นิถ่วงใหไ้ซจม ซึง่ผูว้าง
จะตอ้งจ าต าแหน่งทีว่างใหไ้ด ้เพราะจะไม่มกีาร
หมายบอกต าแหน่งเครื่องมอื และจะเกบ็ไซโดย
การใชต้ะขอเกีย่วขึน้มา 

นางซอ้น
กุง้ 

-บรเิวณทีน่ ้าตืน้ เช่น 
คลองเลก็ๆ  

ช่วงน ้าแหง้ (11 ค ่า-5 ค ่า) 
เวลากลางวนั สามารถ
ใชไ้ดท้ัง้ปี 

เครื่องมอืน้ีถอืว่าเป็นเครื่องมอืโบราณ ท ามา
จากตน้คลุม้ หรอืตน้คลา้  
-ถา้กุง้อยู่บรเิวณตน้เหงอืกปลาหมอ ใชว้ธิ ีเจย้ 
(ชอ้นลง) ถา้กุง้อยู่บรเิวณเนินทราย ใชว้ธิ ีชอ้น 
(ชอ้นขึน้) 
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ภาพท่ี 6-7 บริเวณวางเคร่ืองมือประมงกุ้ง ลุ่มน ้าปะเหลียน 
 
 หอยในพื้นที่ลุ่มน ้าปะเหลียนค่อนขา้งจะมีความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์สูง จึงแบ่งประเภทตาม
ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัได ้2 ลกัษณะ คอื หอยทีอ่าศยัอยูใ่นล าน ้าปะเหลยีน และหอยทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในป่าชายเลน ดงั
ตารางที่ 6-21 ส าหรบัชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะเหลียนหอยปะ หรอืหอยพอกเป็นทรพัยากรที่มคี่าทาง
เศรษฐกจิหลกัของพืน้ที ่
 
ตารางท่ี 6-21 ชนิดพนัธุห์อย บริเวณท่ีพบและการเกบ็หา ของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าปะเหลียน 
หอยท่ีอาศยัอยู่ในล าน ้าปะเหลียน 

ช่ือ ลกัษณะ บริเวณท่ีพบ วิธีการการหา 
หอยปะหรอื
หอยตลบั 

 -พบบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทรายซึง่จะ
อยู่ในบรเิวณทีม่หีนิ สามารถเกบ็
หาไดต้ลอดทัง้ปี ช่วงน ้าแหง้
ชาวบา้นสว่นใหญ่มกัหาในเขต
อนุรกัษ์ 1500 เมตร สว่นชว่งน ้า
ขึน้บรเิวณน ้าลกึกส็ามารถหาได ้
แต่ตอ้งเป็นบรเิวณนอกเขต
อนุรกัษ์ 
 

1.หาดว้ยมอื โดยใชม้อืกวนหาในทราย  
2. ใชฝ้าพดัลม หรอืชาวบา้นเรยีกว่า 
“สวงิ” ตกัหอยขึน้มาจากดอนทราย 
3. คราดหอย ส าหรบับา้นทุง่ตะเซะถอืว่า
การใชค้ราดหอยบรเิวณเขตอนุรกัษ์นัน้
เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎของหมู่บา้น ซึง่
การคราดหอยม ี2 แบบ คอื  
(1) คราดเรอื ตอ้งอาศยัน ้าทีไ่หลแรง ตัง้
เรอืขวางน ้า แลว้นัง่ดงึคราดอยูบ่นเรอื 
สามารถท าไดต้อนน ้าขึน้ หรอืบรเิวณทีน่ ้า
ลกึ  
(2) คราดมอืโดยใชค้นเดนิคราด 
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ช่ือ ลกัษณะ บริเวณท่ีพบ วิธีการการหา 
หอยเดอืน  พบบรเิวณพืน้ทราย ในบรเิวณที่

หาหอยปะ หอยชนิดนี้มอียู่ทัว่ไป 
แต่หาไดน้้อยในพืน้ทีห่มู่บา้น แต่
พบมากทีห่าดส าราญ 

ใชม้อืเกบ็หา ซึง่บางครัง้จะไดม้าพรอ้มกบั
การหาหอยปะ  

หอยขงิ มลีกัษณะคลา้ย
หอยสงัข ์แต่มี
ขนาดเลก็กว่า 

-พบบรเิวณทีเ่ป็นรอยต่อของพืน้ที่
ทรายและเนินโคลน มกัพบอยู่กนั
เป็นกลุ่ม ไม่ฝงัตวั พบมากบรเิวณ
ทา้ยเกาะฮองไล ้ 
-อาศยัอยู่บรเิวณเดยีวกบัหอยปะ 

ใชม้อื แต่ชาวบา้นไมค่่อยนิยมน ามา
รบัประทาน เพราะหอยชนิดนี้ถา้
รบัประทานมากจะท าใหท้อ้งร่วงได ้

หอยนางรม   -อาศยัอยู่ตามโขดหนิ 
-พบตามแหล่งหนิบรเิวณบา้น
แหลม ต.วงัวน อ.กนัตงั, บา้นหนิ
คอกควาย อ.ปะเหลยีน, บรเิวณ
หนิลกูชา้งหมู่บา้นทุ่งตะแซะ ซึง่
อยู่ในพืน้ทีอ่นุรกัษห์อยปะ(เขต
อนุรกัษ์ 1500 เมตร พืน้ทีป่ลาย
สดุทัง้สองฝ ัง่โดยนบัจากดา้นนอก
เขา้มา 250 เมตรของหมู่บา้นบา้น
แหลม จะเป็นพืน้ทีท่ีช่าวบา้น
สามารถเกบ็หาหอยได ้

การเกบ็หาตอ้งใชค้อ้นหรอืลิม่แงะ เพราะ
หอยนางรมจะเกาะตดิกบัโขดหนิ หากเมื่อ
ตอ้งการหาบรเิวณน ้าลกึ ตอ้งใชเ้ครื่องมอื
ด าน ้าลกึดว้ย 

หอยแครง  สงัเกตบรเิวณทีอ่ยู่
เป็นแอ่งหลุมในเลน 

พบบรเิวณพืน้ทีโ่คลนรมิตลิง่ ซึง่
จะพบมากบรเิวณใตเ้กาะกลาง 

ใชม้อื 

หอยกาบ บรเิวณรอบตวัหอย
กาบจะมลีกัษณะ
เป็นร่อง 

พบบรเิวณขอบเลนทีน่ ้าแหง้  ใชม้อื 

หอยสนั
ขวาน 

อยู่เป็นกลุ่ม บรเิวณปา่ชายเลน ใชม้อื 

หอยเมด็
ขนุน หรอื
หอยรหูมกู
(จมกู) 

สงัเกตแหล่งทีอ่ยู่ที่
เป็นรเูลก็ๆ บรเิวณ
พืน้ดนิที ่มลีกัษณะ
เหมอืนรจูมกู 
ซึง่หอยชนิดนี้จะอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่ม 

พบในพืน้ทีท่ีเ่ป็นโคลนบรเิวณราก
ไมโ้กงกางในปา่ชายเลน ซึง่พบ
มากแถบขา้งตลิง่ ซึง่อยูต่ามคลอง
เลก็ๆ บรเิวณปา่ชายเลน 
(ชาวบา้นเรยีกว่า“ในบาง”) ใน
คลองเกาะเคีย่มและคลองหญา้คา
ไท หอยชนิดนี้มกัชอบอยูบ่รเิวณ
น ้ากร่อย เดมิพืน้ทีบ่า้นทุ่งตะเซะ
นัน้ไม่เคยพบหอยชนิดนี้เลย ซึง่
เดมิหอยชนิดนี้จะพบเฉพาะ
บรเิวณ ที ่อ.ละง ูจ.สตูล แต่

ตอ้งใชเ้สยีม หรอืจอบขดุขึน้มา 
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ช่ือ ลกัษณะ บริเวณท่ีพบ วิธีการการหา 
หลงัจากเมื่อมกีารฟ้ืนฟูปา่ชายเลน
ใหก้ลบัมาสมบรูณ์ จงึพบหอย
ชนิดนี้บรเิวณบา้นทุ่งตะเซะ 

หอยแว่น  อาศยัอยู่บรเิวณเดยีวกบัหอยกาบ 
แต่จะฝงัตวัอยู่ลกึลงไปประมาณ
ระดบัเขา่จากพืน้เลน 

ใชม้อื 

 
หอยท่ีอยู่ในบริเวณป่าชายเลน 

ช่ือ ลกัษณะ บริเวณท่ีพบ วิธีการการหา 
หอยเขม็ คลา้ยหอยจุ๊บแจง พบทัว่ไปในปา่ชายเลน ปา่จาก หอย

ชนิดนี้ชอบน ้าขึน้ แต่พอน ้าลงจะลงไป
อยู่พืน้โคลน  

ชาวบา้นเกบ็หาโดยใชม้อื 

หอยจุบ๊แจง 
หรอืหอยปาก
แดง 

 โดยเกาะอยู่ตรงตามตน้ไมท้ีน่ ้าท่วมไม่
ถงึ พบทัว่ไปในปา่ชายเลน ปา่จาก หอย
ชนิดนี้ชอบหนีน ้าช่วงน ้าขึน้(หอยชนิดนี้
มกีารจ าศลี) 

ใชม้อืเกบ็ตามตน้ไมใ้นปา่ เพราะ
หอยจุบ๊แจงจะหนีน ้าขึน้มา
บรเิวณปา่ชายเลน 

หอยกนั หรอื
หอยพอก 

 พบอยู่ในโคลน หอยชนิดนี้ไมห่นีน ้า ชาวบา้นสว่นใหญ่มวีธิกีารหา
โดยใชไ้มแ้หลม มดี เขีย่หาใน
พืน้โคลน เมื่อมดีสะกดิ โดน
เปลอืกหอยจงึท าการงดัขึน้มา 

หอยไมพุ้ก 
หรอืหอยหม ู

จะมคีวามยาว
ประมาณ 4 นิ้ว 

พบบรเิวณบนโคกในปา่ชายเลน อยู่ที่
ชืน้ๆทีม่กีารทบัถมของใบไมเ้ยอะๆหรอื
ใตโ้คนไมใ้หญ่ หรอืบรเิวณทีม่ไีมผุ้ๆซึง่
หอยชนิดนี้จะอยูใ่นทีพ่น้น ้า 

ชาวบา้นเกบ็หาโดยใชม้อื 

หอยแมลงภู่   พบบรเิวณปา่ชายเลน หรอือาจพบที่
บรเิวณสายสมอของโพงพางเพราะมเีชือ้
หอยชนิดนี้อยู ่

ใชม้อืเกบ็หา 

หอยตเิตบ คลา้ยหอยนางรม
แต่มขีนาดเลก็กว่า
และจะไม่โต 

รากไมป้า่โกงกาง และบรเิวณโขดหนิ คอ้น ลิม่ และตะขอ แงะ ซึง่ถา้
หอยเกาะอยู่กบัหนิชาวประมงจะ
เอาแต่เน้ือหอยออกมา แต่ถา้
หอยอาศยัอยู่กบัไม ้ชาวประมง
จะเอามาทัง้ตวั 

หอยรากหรอื
หอยเมด็เหรยีง 

 สงัเกตบรเิวณทีอ่ยูข่องหอยจากรู
ลกัษณะวงร ีซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
หอยราก ซึง่หอยรากจะอาศยัอยูต่วั
เดยีว แต่อาศยัอยู่เป็นแนว 
 

ใชม้อืเกบ็ 
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ช่ือ ลกัษณะ บริเวณท่ีพบ วิธีการการหา 
หอยอุหน า คนนิยมรบัประทาน

หอยอุหน ามากกว่า
หอยขงิ 

 ใชม้อืเกบ็ 

หอยดาว   ใชม้อืเกบ็ 
หอยลกูโท ่ หอยชนิดนี้สามารถ

ปีนขึน้ตน้ไมเ้พื่อ
หนีน ้าได ้

อาศยัอยู่บรเิวณปา่ชายเลนระดบัทีส่งู
ขึน้มาจากปา่โกงกางอกีชัน้หน่ึง 

ใชม้อืเกบ็ 

หอยหวัมนัหรอื
หอยลอเนอะ 

  ใชม้อืเกบ็ 

 
 หอยเป็นอีกทรัพยากรหนึ่งที่ชาวประมงสามารถเก็บหาเพื่อเลี้ยงชีพได้ตลอดทัง้ปี และหอยเป็น
ทรพัยากรทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด้ชา้มากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทรพัยากรปลา กุง้ และปู ดงันัน้ถ้าหากแหล่ง
ทรพัยากรแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของหอยชนิดต่างๆ ในทีน่ี้ได้แก่ ป่าชายเลนและเขตอนุรกัษ์พนัธุ์หอย 1500 เมตร 
นัน้ถูกท าลายด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาต ิหรอืจากการกระท าใดๆ ของมนุษย์กต็าม จงึมี
ความเสี่ยงสูงมากที่ทรพัยากรหอยเกอืบทุกชนิดจะสูญพนัธุ์ไปพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึ้นเหล่านัน้ 
นอกจากนี้ตารางขา้งต้นยงัแสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์การอนุรกัษ์ในปจัจุบันชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลียนได้
ร่วมกนัตัง้ไว้นัน้ยงัมคีวามสอดคล้องและเอื้อเฟ้ือต่อการด ารงอยู่ของทรพัยากรหอยชนิดต่างๆอยู่ แต่หากว่า
กฎเกณฑ์เหล่านี้มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางทีไ่ม่สอดคล้องกบัธรรมชาตกิารมีชวีติอยู่ของหอยในอนาคต 
รวมถงึสตัวน์านาชนิดทีอ่าศยัอยู่บรเิวณลุ่มน ้าปะเหลยีนแห่งนี้กค็งจะค่อยๆ ลดจ านวนประชากรลงไปส่งผลต่อ
คนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณเดยีวกนันี้ดว้ยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 
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ภาพท่ี 6-8 บริเวณเกบ็หาหอย ลุ่มน ้าปะเหลียน 
 
 ชนิดพนัธุป์ทูีช่าวบา้นลุ่มน ้าปะเหลยีนเกบ็หาเพือ่น ามาบรโิภคม ี5 ชนิด ดงัตารางที ่6-22 
 
ตารางท่ี 6-22 ชนิดพนัธุป์ ูบริเวณท่ีพบและวิธีการหาของชาวประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าปะเหลียน 

ช่ือ บริเวณท่ีพบ ฤดกูาลท่ีพบ/ช่วงน ้า เครือ่งมือและวิธีการจบัป ู
ปเูป้ียวหรอืปู
แสม 

คลองเลก็ซึง่อยู่ในร ูพบ
บรเิวณรากตน้ไมป้า่ชายเลน 
และจะหาไดบ้รเิวณหมู่บา้น
ปากปรน 

ช่วงน ้าเป็นตลอดทัง้ปี 
น ้าแหง้-บนพืน้ 
ซึง่จะอาศยัอยู่บรเิวณราก
ตน้ไมโ้กงกางและตน้
ตะเคยีน 

ใสถุ่งมอื ตะเกยีงและถงัใสปู่  
-สว่นใหญ่จบัไดใ้นเวลากลางคนื 
เพราะปแูสมจะเคลื่อนทีไ่ดอ้ย่าง
รวดเรว็ในเวลากลางวนั และ
ช่วงเวลาน ้าขึน้ปแูสมจะหนีน ้าอยู่
ตามรากไม ้แต่ชาวบา้นทุ่งตะเซะ
มกัไม่นยิมน ามาบรโิภค 

ปดู า ปา่ชายเลน ปา่ชายหาด 
โดยจะอาศยัอยูบ่รเิวณปา่
โกงกาง  
 

-สามารถหาไดต้ลอดทัง้ปี 
และมกัหาตอนชว่งน ้าเป็น 
(11 ค ่า ถงึ 5 ค ่า) 
-ไซเหลีย่มหรอืลอบเหลีย่ม
จะวางไดท้ัง้ช่วงน ้าใหญ่  
 

-นัง่เรอืตกปโูดยใชจ้งัโกย(กลม) ซึง่
จะหาไดเ้ฉพาะบรเิวณน ้าตืน้ๆแถบ
ชายปา่มกัจะจบัไดเ้รว็กว่า จะใชห้วั
ปลาททูีต่ายแลว้เป็นเหยื่อล่อ 
-ใชห้ยองปปูกัตอนน ้าลงบรเิวณรมิ
คลองหรอืในปา่ชายเลน ในช่วงที่
น ้าก าลงัขึน้และรอน ้าแหง้อกีครัง้จงึ
เกบ็หยอง 
ซึง่การปกัหยองปจูะตอ้งดทูศิ
ทางการไหลของน ้า โดยตอ้งหนั
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ช่ือ บริเวณท่ีพบ ฤดกูาลท่ีพบ/ช่วงน ้า เครือ่งมือและวิธีการจบัป ู
ปากหยองไปทางปลายน ้า เพื่อ
ป้องกนัเศษใบไมแ้ละเศษขยะอุด
ปากหยอง 
-ไซเหลีย่มหรอืลอบดกัป(ูเหลีย่ม) 
สามารถใชใ้นน ้าลกึได ้โดยจะหนั
ปากลอบทวนน ้าและเสยีบเหยื่อ
หลงัแกนกลาง 
-ขดุหารปูซูึง่เป็นวธิทีีไ่ม่ค่อยนิยม
มากนกั  

ปมูา้ ทะเล หรอืในคลองทีม่คีวาม
เคม็สงูเหมาะสม สว่นมากจะ
พบบรเิวณเดยีวกบัทีพ่บ
หอยปะ  

ฤดแูลง้ (ม.ีค.-เม.ย.) ก่อนฝน
ตก เพราะปชูนิดนี้ชอบ
น ้าเคม็  

-ไซเหลีย่ม จงัโกย อวนจมปวูาง
ตามแนวแม่น ้า ชว่งน ้าตาย
ชาวประมงจะใชอ้วน สว่นช่วงน ้า
เป็นจะใชไ้ซเหลีย่ม 
- บางครัง้กต็ดิมากบัหยองปู และไซ
ป ู

ปหูนิ  
หรอืปโูง่  

มกัอยู่ตามปา่หนิ บรเิวณร่อง
น ้าลกึ มกัจะพบบรเิวณซอก
หนิทีพ่บหอยนางรม 

ตลอดทัง้ปี 
 

-ไซปลาเก๋าจะใชใ้นชว่งน ้าตาย (ไซ
ป ูและไซปลาสามารถใชไ้ด้
ทัง้หมด) 
-ไซเหลีย่ม 

ปจูกัจัน่ บรเิวณเกาะฮองไล ้มรีะดบั
ความเคม็ของน ้าทีเ่หมาะสม 

 -ใชส้วงิตกั 

 
  จากตารางขา้งต้นจะเหน็ได้ชาวประมงสามารถหาปูได้ตลอดทัง้ปี  แต่จะสลบัสบัเปลี่ยนชนิดพนัธุ์ให้
ชาวประมงเกบ็หาในแต่ละชว่งเวลาตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มส าหรบัปแูต่ละชนิด ซึง่ชาวประมงจะ
มวีธิใีนการจบัปจูากการเรยีนรูจ้ากธรรมชาตริอบตวัของพวกเขา ยกตวัอย่างเช่น ในการปกัหยองปูชาวประมง
ต้องปกับรเิวณรมิคลองหรอืในป่าชายเลนทีเ่ป็นเสน้ทางการเดินของปูเท่านัน้ ซึ่งการปกัหยองนี้จะต้องดูทศิ
ทางการไหลของน ้า โดยคนปกัตอ้งหนัปากหยองไปทางปลายน ้า ดว้ยเหตุผลทีพ่วกเขานัน้ทราบว่าว่าปูจะเดนิ
ทวนน ้าและเพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ศษใบไมแ้ละเศษขยะอดุปากหยอง ยิง่ไปกว่านัน้คนปกัหยองตอ้งรูว้่าควร
ปกัในชว่งรอยต่อระหว่างน ้าแหง้กบัชว่งทีน่ ้าก าลงัจะขึน้ เมื่อปกัเสรจ็แลว้กร็อใหถ้งึเวลาน ้าแหง้อกีรอบหนึ่งเพื่อ
เกบ็หยองพรอ้มกบัป ูแต่ถา้คนทัว่ไปทีไ่มรู่จ้กัและไมเ่ขา้ใจในธรรมชาตดิงักล่าวและวางหยองผดิวธิ ีท าใหแ้ทนที่
จะได้ปูกลบับ้านกลบัได้ใบไมก้ลบับ้านแทนสิง่ทีไ่ด้กล่าวไว้ขา้งต้นนี้แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนได้อย่างหนึ่งว่า
ชาวประมงมคีวามเขา้ใจทัง้ในธรรมชาตขิองทะเล ธรรมชาตขิองปา่ชายเลน ธรรมชาตขิองน ้าและธรรมชาตขิอง
ปูเป็นอย่างดี รวมไปถึงจะต้องมีความอดทนมากพอที่จะรอให้ถึงเวลาแห่งความส าเร็จที่จะมาถึงในเวลา
เหมาะสมนัน้ดว้ย  
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ภาพท่ี 6-9 บริเวณเกบ็หาป ูลุ่มน ้าปะเหลียน 
 
6.3 การปรบัประยกุตภ์มิูปัญญาท้องถ่ิน ก่อรปูองคก์รชุมชน ปรบัตวัต่อวิกฤตการท าลายฐานทรพัยากร 
 

6.3.1 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
 ในอดตีชุมชนในบรเิวณนี้ประกอบอาชพีประมงเป็นหลกั นอกจากนี้ท าอาชพี ตดัฟืน เผาถ่าน ท านา 
ท าสวน คา้ขาย รบัจา้ง เป็นต้น ปจัจุบนัการประกอบอาชพีของชุมชนเริม่เปลี่ยนจากการผลติเพื่อยงัชพี เป็น
การผลิดเพื่อขาย จากการจบัสตัว์น ้าแบบประมงพื้นบ้าน เปลี่ยนเป็นเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า จากเทคโนโลยกีาร
ประมงพืน้บา้นเริม่พฒันาเป็นเทคโนโลยเีพื่อธุรกจิประมงขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มกีารจา้งแรงงานภาคประมง 
ประเดน็ปญัหาทีส่ าคญัของพืน้ทีท่ีก่ระทบการประมงพืน้บา้นมากทีสุ่ดคอื การเกดิโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ท านากุง้ในเขตลุ่มน ้า ซึง่ขยายพืน้ทีบุ่กรุกพืน้ทีป่่าชายเลนและปล่อยน ้าเสยีลงสู่แม่น ้าประแส ส่งผลกระทบวง
กวา้งสูร่ะบบนิเวศในปา่ชายเลน ปากน ้า ชายฝ ัง่ และทะเล 
 แมน่ ้าประแสประสบวกิฤตน ้าเน่าเสยีครัง้ใหญ่เมือ่ปี 2535 จากน ้าเสยีจากบ่อกุง้ ประกอบกบัการบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อขยายพื้นที่บ่อกุ้ง เป็นวิกฤตที่ท าให้วิถีชุมชนประมงพื้นบ้านต้องล่มสลายกว่า 10 ปี 
หลงัจากทีเ่วลาได้ช่วยเยยีวยาใหร้ะบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝ ัง่ไดฟ้ื้นตวั ทรพัยากรเริม่กลบัคนืมา แม่น ้า
ประแสประสบวกิฤตเน่าเสยีอกีครัง้เมื่อปี 2547 จากการปล่อยน ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบวถิี
ประมง เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส ประกอบดว้ย กลุ่มชาวประมงต าบลปากน ้าประแส ต าบลทางเกวยีน ต าบลเนิน
ฆอ้และต าบลทุง่ควายกนิ กอ่ตวัขึน้จากวกิฤตน ้าเสยีครัง้นี้ น าโดยกลุ่มอาชพีผูเ้ลี้ยงปลาเก๋า เรยีกรอ้งต่อภาครฐั
ใหจ้ดัการปญัหาการปล่อยน ้าเสยีของโรงงานอตุสาหกรรมลงแมน่ ้า ขอความรว่มมอืจากภาคประชาชนในชุมชน
ใหดู้แลรกัษาแม่น ้า ล าคลอง ด าเนินกจิกรรมอนุรกัษ์ ปลูกป่าชายเลนบ าบดัน ้าในแม่น ้าด้วยน ้าหมกัชวีภาพ 
ปล่อยพนัธุ์สตัว์น ้า อบรมประชาชนและเยาวชน และอนุรกัษ์ป่าชายเลน รวมทัง้ประสานหน่วยงานราชการ
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หลายหน่วยงานเป็นแรงสนับสนุนการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าประแสและระบบนิเวศทัง้ลุ่มน ้า จนได้รบัการ
ยอมรบัระดบัประเทศว่าเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบลเป็นเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็และเป็นทีแ่ลกเปลี่ยนเรยีนรูดู้
งานจากเครอืขา่ยอืน่ๆ จากหลายพืน้ที ่
 จากการอภปิรายกลุ่มพบพฒันาการปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาและพฒันาการการเกดิการรวมกลุ่ม
ดงัแสดงในตารางที ่6-23 
  
ตารางท่ี 6-23 ปฏิทินเวลาพฒันาการปัญหาและการเกิดเครือข่ายลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล 

ปี พ.ศ. ปฏิทินเวลา 

2490 -สมัปทานปา่ไม ้
2530 -เริม่วกิฤตน ้าเสยีในแม่น ้าประแส เริม่มบี่อกุง้กุลาด า 
2535 -เกดิปญัหาน ้าเสยีที่เกดิจากการลา้งบ่อกุง้ น ้าจดืลง ลกัขโมย สารเคมจีากสนามกอล์ฟ ส่งผลให้

ชาวบา้น ตอ้งแยกยา้ยกนัออกไปท างานรบัจา้งต่างจงัหวดั 
2536 -ขโมยเครื่องมอืท ากนิ (เครื่องมอืประมง)  
2537 -ปญัหาลกัขโมย, เรอือวนรุนอวนลาก 

-เกดิปญัหาของเสยีไหลลงสูท่ะเลลุ่มน ้าประแส ท าใหท้รพัยากรโดยเฉพาะสตัวน์ ้าตาย และไม่มกีาร
เกดิใหม่มาทดแทน ท าใหช้าวบา้นตอ้งลุกขึน้มาสูเ้พื่อจดัการกบัปญัหาดงักล่าว 

2544 -มกีารจดัตัง้กลุม่ผูเ้ลีย้งปลาเก๋า “บา้นดอนมะกอกล่าง” 
2545 -มกีารรวมกลุ่มประมงพืน้บา้นเนื่องจากมเีหตุการณ์ลกัขโมย ท าใหเ้ครื่องมอืประมงสญูหาย จงึเกดิ

การรวมตวัตัง้กลุ่มประมงพืน้บา้นขึน้มา 
2546 -กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มโีครงการพฒันาลุ่มน ้าประแส 
2547 -เกดิเครอืขา่ยอนุรกัษ์ลุ่มน ้าประแส 4 ต าบล คอื ต าบลปากน ้าประแส ต าบลทางเกวยีน ต าบลเนิน

ฆอ้ และต าบลทุ่งควายกนิ  
-กจิกรรมของกลุ่มทีท่ าเป็นงานแรกคอื น าคณะกรรมการในแต่ละต าบลไปอบรมเรื่องการท าน ้าหมกั
จุลนิทรยี ์ซึง่ไปเรยีนรูท้ีห่มู่บา้น มาบเอือ้ง จงัหวดัชลบุร ี(มลูนิธกิสกิรรมธรรมชาต)ิ 

2548 -ต าบลคลองปนูเขา้มาร่วมในเครอืขา่ย รวมเป็น 5 ต าบล เกดิเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล 
-มกีารจดัตัง้กลุ่ม บา้นปลา-ธนาคารป ูต าบลเนินฆอ้ โดยมตี าบลคลองปนูมาร่วมดว้ย 
-กจิกรรมที่เกดิในต าบลทางเกวยีน เช่น กลุ่มเยาวชนปลูกป่า (พนัธุ์ไมจ้ากกรมป่าไม)้, น ้าหมกั
จุลนิทรยี์เพื่อบ าบดัน ้าเสยี (ร่วมกบัมูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติ) , ปล่อยพนัธุ์สตัว์น ้า (ร่วมกบักรม
ประมง) 
-เน้นหนกัในเรื่องการฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าดว้ยการใชน้ ้าหมกัจุลนิทรยี์ 
-กลุ่มเครอืขา่ยและชาวบา้นรวมตวักนัต่อต้านหน่วยงานรฐัและบรษิทั CP ทีม่กีารวางท่อน ้าเสยีลง
แหล่งน ้าธรรมชาตทิีต่ าบลปากน ้าประแส 

2549 -ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องการวางท่อน ้ าเสียของโรงงานลงในที่
สาธารณะและมีการท าข้อตกลงร่วมกนัโดยให้โรงงานถอดท่อออกไป 2 ท่อ เพื่อไม่ให้น ้าเสยี
เชื่อมต่อกับบ่อน ้าสาธารณะ และมีการเชิญให้เจ้าหน้าที่ด้านสิง่แวดล้อมของจังหวัดมาตรวจ
วเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
-ภาคประชาชนเริม่เพิม่มากขึน้ ประชาชนกลบัเขา้มาท ากนิ เพราะทรพัยากรเริม่กลบัมาดขีึน้ 

2551 -เริม่เกดิปญัหากบัโรงงานอุตสาหกรรม 
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ปี พ.ศ. ปฏิทินเวลา 

2552 -ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า (ศนูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัออก) 
-กลุ่มลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล ไดร้บัรางวลั “ลกูโลกสเีขยีว” ครัง้ที ่11 ดเีด่นดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรปา่ชายเลน (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่) 

2553 -รางวลัที ่3 ประกวดการจดัการทรพัยากรน ้าชุมชนตาวแนวพระราชด าร ิครัง้ที ่4 
2554-ปจัจบุนั -คนทีอ่อกไปท างานต่างจงัหวดัเริม่กลบัมาท ามาหากนิทีบ่า้นเกดิอกีครัง้ (เกอืบ 100%) ชาวบา้น

เหน็ความส าคญัของอาชพีในทอ้งถิน่มากขึน้ ตอนน้ีมกีารจบัจองพืน้ทีท่ ากนิกนัมากขึน้ 

  
เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล ประกอบดว้ยกลุ่มประมงพืน้บา้นจากต าบลปากน ้าประแส ต าบลทาง

เกวียน ต าบลเนินฆ้อ ต าบลทุ่งควายกิน และต าบลทางเกวียน จากการอภิปรายกลุ่มได้ภาพการท างาน
ประสานกนัของทัง้เครอืข่ายในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการธ ารงรกัษาวิถปีระมงพื้นบ้าน ดงัตาราง  
ที ่6-24 
 
ตารางท่ี 6-24 เครือข่าย กลุ่ม และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงในแต่ละต าบลในพื้นท่ีศึกษา 

รายช่ือสมาชิก ลกัษณะการท างาน 
ต าบลปากน ้าประแส -กลุ่มผูเ้ลีย้งปลาเก๋า 

-ปลกูปา่ชายเลน 
-บ าบดัน ้าดว้ยจุลนิทรยี ์
-ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า 
-อบรมเยาวชนเรื่องการอนุรกัษท์รพัยากร 
-สง่เสรมิอาชพีเลีย้งปลาเก๋า และปลากะพง 
-สง่เสรมิดา้นวฒันธรรมประเพณีของต าบลประแส 

ต าบลทางเกวยีน -ชมรมผูเ้ลีย้งกุง้คุณภาพ COC 
-มคัคุเทศน้อยลุ่มน ้าประแส เพื่อเผยแพร่ความรูเ้รื่องประวตัศิาสตรแ์ละการ
อนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
-กลุ่มผูเ้ลีย้งผกักระชดั (อาชพีเสรมิของชาวประมงพืน้บา้น) 
-ปลกูปา่ชายเลน 
-ท าน ้าหมกัจุลนิทรยี ์ 
-กลุ่มผูเ้ลีย้งปลาเก๋า 
-โครงการสง่สรมิการเลีย้งปลาในกระชงั 
-โครงการเลีย้งหอยนางรม 

ต าบลเนินฆอ้ -โครงการบา้นปลาธนาคารป ูเกดิจากกลุ่มประมงบา้นเนินฆอ้หมู่ที ่2 4 8 และ 
9 เสนอต่อนายอ าเภอ ซึง่เป็นโครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
-กลุ่มธนาคารปแูสม สนบัสนุนโดยศนูยพ์ฒันาปา่ชายเลนจงัหวดัระยอง 
-กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์
-กลุ่มกะปิ-น ้าปลา 
-ชมรมผูเ้ลีย้งกุง้คุณภาพ 
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รายช่ือสมาชิก ลกัษณะการท างาน 
ต าบลทุ่งควายกนิ -กลุ่มท าน ้าหมกัจุลนิทรยี ์

-ปลกูปา่ชายเลน บ าบดัน ้าเสยี 
-ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า 

ต าบลคลองปนู -กลุ่มท าน ้าหมกัจุลนิทรยี ์
-ปลกูปา่ชายเลน บ าบดัน ้าเสยี 
-ปล่อยพนัธุส์ตัวน์ ้า 

กจิกรรมทีท่ าร่วมกนัทัง้ 5 ต าบล -ประเพณีผา้ปา่กลางน ้า 
-การสง่เสรมิวฒันธรรมประมงพืน้บา้น ของลุ่มน ้าประแส 

 
ตารางท่ี 6-25 ลกัษณะการท างานขององคก์รภาคีของเครือข่าย 

กลุ่ม/องคก์ร ลกัษณะการท างาน 

ศนูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ัง่อ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัออก และศนูย์
เพาะพนัธุส์ตัวน์ ้า 

- สนบัสนุนเรื่องพนัธุป์ลาและสตัวน์ ้าทะเลชนิดอื่นๆ ใหก้บัทางกลุ่ม
เครอืขา่ยเพื่อปล่อยลงในแหล่งน ้าสาธารณะทุกปี 
- สนบัสนุนเรื่องขอ้มลูทางดา้นวชิาการใหก้บักลุ่มเครอืขา่ย เช่น ขอ้มลูเรื่อง
ความอุดมสมบรูณ์ของแพลงตอนและสตัวน์ ้าในโครงการบา้นปลาธนาคารป ู
ขอ้มลูเรื่องคุณภาพน ้า 
 

โรงเรยีนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั อ าเภอ
เมอืงแกลง 

- ร่วมเป็นเครอืขา่ยการท าน ้าหมกัจุลนิทรยี ์ และเป็นทีป่รกึษาอ านวยความ
สะดวกดา้นการจดัท าเอกสารต่างๆ ของกลุ่มเครอืขา่ย 
 

เทศบาลเมอืงแกลง -มกีารจดักจิกรรมการอนุรกัษ์และร่วมกนัท าน ้าหมกัจุลนิทรยีก์บัเครอืขา่ย
เป็นประจ า 

 
ภมิูปัญญาการฟ้ืนฟูป่าชายเลน สงัเกตการเปลีย่นแปลง ติดตามตรวจสอบ จดัการฐานข้อมลู 

 ภูมปิญัญาป่าชายเลนของเครอืข่ายลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล แสดงให้เห็นการจดัการความรู้ทีเ่กดิขึ้น 
เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายตระหนักในประโยชน์ของป่าชายเลนในฐานะที่เป็นระบบนิเวศที่เป็นฐานทาง
ทรพัยากรของประมงพืน้บ้าน และเคยได้รบัประสบการณ์มาแล้วจากการสูญเสยีป่าชายเลนจากวกิฤตน ้าเน่า
เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมและการท านากุง้ สมาชกิในเครอืขา่ยต่างกต็ระหนักในความเสีย่งอนัเนื่องมาจาก
การสูญเสียป่าชายเลนที่เกิดแก่อาชีพประมงพื้นบ้านของตน ซึ่งความเสี่ยงนี้ก็ยงัคงด ารงอยู่ในพื้นที่ ซึ่ง
เครอืขา่ยกย็งัคงตอ้งเฝ้าระวงัต่อไป  
 กรณีการจดัการความรู้ด้านป่าชายเลนของเครือข่ายลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล แสดงให้เห็นการปรบั
ประยกุตภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง การ
ระดมทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่จดัการความเสีย่ง และจดัสถาบนัในการจดัการความเสีย่ง ซึง่นบัเป็นกลยทุธส์ าคญัใน
การสรา้งขดีความสามารถของชมุชนผา่นองคก์รเขม้แขง็และเครอืขา่ย 
 ตัง้แต่ปี 2545 เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบลได้ด าเนินการศกึษาการเปลีย่นแปลงทรพัยากรป่าชาย
เลน ตดิตามตรวจสอบขอ้มลูปา่ชายเลน และจดัการฐานขอ้มลูปา่ชายเลนชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยนื และพบว่าป่า
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ชายเลนบรเิวณปากน ้าประแสประสบปญัหาการบุกรกุและการสมัปทาน รวมทัง้การเขา้ใชป้ระโยชน์ป่าชายเลน
ทีไ่ม่ถูกตอ้ง ก่อผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อระบบนิเวศและทรพัยากร เช่น สตัว์น ้า ธาตุอาหาร และ
สตัวใ์นป่าชายเลนลดลง การตดิตามตรวจสอบขอ้มลูทรพัยากรป่าชายเลนของเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล
เป็นลกัษณะการตดิตามในชวีดิประจ าวนัจากการเขา้ท าประมง หรอืหาสมุนไพรของสมาชกิเครอืขา่ยในป่าชาย
เลน ทัง้ในช่วงทีป่่าชายเลนก าลงัถูกบุกรุก ฟ้ืนตวั หรอือยู่ในช่วงฟ้ืนฟูปลูกป่าโดยสมาชกิเครอืข่าย หวัขอ้การ
ตดิตามส ารวจขอ้มูลประกอบด้วย (1) การปลูกป่าชายเลน อตัราการรอดและการเจรญิเตบิโต และ (2) การ
ตดิตามปจัจยัทีท่ าลายปา่ชายเลน 
 เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล มกีารแต่งตัง้ผูน้ ากลุ่มและคณะกรรมการ มบีทบาทหน้าทีใ่นการพฒันา
และอนุรกัษ์ปา่ชายเลน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัปราชญช์มุชนในพืน้ที ่มกีจิกรรม (1) การอนุรกัษ์ป่าชายเลน
ซึง่ประกอบดว้ย การปลูกป่าเพิม่ขึน้โดยการจดักจิกรรมและสรา้งจติส านึกภายในชุมชน การช่วยสอดส่องดูแล
ทรพัยากรป่าชายเลนไม่ใหเ้กดิการท าลาย และการจดัหางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดูแลรกัษา
และซ่อมแซมป่าชายเลน (2) การบันทึกข้อมูลการส ารวจของชุมชน (3) การเก็บรักษาข้อมูล (4) การ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดัการฐานขอ้มลูป่าชายเลน และ (5) การสรา้งเครอืขา่ยและเยาวชนในการร่วมกนัใน
การจดัการฐานขอ้มลู 
 จากเอกสารโครงการศึกษาบทบาทของเครือข่ายลุ่มน ้าประแส 5 ต าบลในการจัดการฐานข้อมูล
ทรพัยากร เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2552 ผูว้จิยัเหน็ว่าภูมปิญัญาป่าชายเลนของ
ชุมชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส เป็นภูมปิญัญาทีม่ลีกัษณะองคร์วมมองความสมัพนัธ์ของสิง่มชีวีติในระบบ
นิเวศปา่ชายเลน   
 ”ป่าชายเลนประกอบด้วยพชืหลายชนิดและหลายชัน้ ไมช้ัน้ล่างมขีนาดเล็กเป็นเถาและคลุมดนิ เป็น
แหล่งอาศยัหลบภยัของปูขนาดเลก็และคลุมดนิมใิหแ้สงแดดส่องถงึดนิเลนมากเกนิไป ซึง่ท าใหด้นิเลนแหง้ ซึง่
ไมเ่หมาะกบัปหูลายชนิดเชน่ ปแูสม และปดู า” 
 “ปูแสมในป่าชายเลนท าหน้าทีย่่อยใบไม ้และกิง่ไมท้ีร่่วงลงมาท าใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ เพือ่เป็นอาหารของ
สตัว์ขนาดเล็ก เช่น ลูกกุง้ ลูกปลา และเป็นปุ๋ ยใหก้บัป่าชายเลนต่อไป และการขบัถ่ายของปูช่วยใหด้นิร่วนขึ้น 
ลดความแขง็ลง เหมาะกบัการอยู่อาศยัของสตัว์หน้าดนิ ตลอดจนการขดุรขูองปูเป็นการเพิม่ปรมิาณออกซเิจน
ลงไปในดนิเพือ่เป็นการชว่ยยอ่ยสารอนิทรยีไ์ด้” และ  
 “คลองคดเคี้ยวในธรรมชาตใินบรเิวณปา่ชายเลน จะชว่ยใหป้า่ชายเลนมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ เพราะเป็น
การเพิม่ชนิดของสตัวน์ ้าทีเ่ขา้มาอยู่ในเขตป่าชายเลนและเป็นแหล่งของพชืบางชนิดทีช่อบขึ้นรมิคลอง เช่นตน้
จาก โกงกาง เป็นตน้ หากคลองมคีวามคดเคี้ยวมาก กจ็ะชว่ยเพิม่ออกซเิจนใหแ้ก่น ้ า เนือ่งจากการไหลผ่านและ
กระทบกบัสว่นโคง้ของล าคลอง” 
 นอกจากนี้ภูมปิญัญาป่าชายเลนของชุมชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส เป็นภูมปิญัญาทีเ่กดิจากการ
สงัเกตพลวตัของระบบนิเวศ ดงัตวัอย่าง “สตัว์บางชนิดเป็นตวัชี้วดัความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้ ซึง่
ไดแ้ก ่กระรอกหางแดงและเหยีย่วแดง ชว่งทีป่า่ชายเลนเสือ่มโทรมสตัว์เหล่านี้ไดห้ายไป และหลงัจากทีป่ลูกป่า
ไปแลว้ประมาณ 10 กว่าปี ซึง่ปา่เริม่มคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้สตัวเ์หล่านี้เริม่กลบัมาอกีครัง้” 
 ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสไดแ้บง่เขตพชืในปา่ชายเลนเป็น 3 ระดบัคอื (1) ปา่ชัน้นอก เป็นสว่นที่
อยู่บรเิวณหน้าทะเลและลกัษณะน ้าท่วมถงึเกอืบตลอดเวลา สภาพดนิเป็นดนิเลน ไมเ้ด่นทีพ่บ คอื โกงกางใบ
ใหญ่ โกงกางใบเล็ก (2) ป่าชัน้กลาง เป็นส่วนทีอ่ยู่ถดัเขา้มาจากบรเิวณหน้าทะเล มลีกัษณะน ้าท่วมเป็นครัง้
คราว มสีภาพพืน้ดนิแบบโคลนปนทราย พบไมเ้ด่น เช่น โปรงแดง แสมขาว แสมด า ล าพ ูและถัว่ขาวและ (3) 
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ป่าชัน้ใน เป็นส่วนทีอ่ยู่ด้านในสุด มลีกัษณะน ้าท่วมไม่ถงึ มกัอยู่ตดิกบัป่าหาดหรอืป่าบก สภาพดนิเป็นทราย
และดินแขง็ พบไม้เด่น ได้แก่ ปอทะเล และปรง โดยแบ่งกลุ่มพชืป่าชายเลนเป็น 3 กลุ่มคอื (1) วชัพชื เช่น 
ไมล้ม้ลุก เถาวลัย์ แพร่พนัธุ์ตามธรรมชาต ิลอยตามน ้า เช่น ขลู่ เป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น ้าวยัอ่อน  (2) ไมไ้ม่มี
รากแกว้ เชน่โกงกาง ประสกั ขยายพนัธุโ์ดยฝกั ปกัเลนลกึ ¼ ของฝกั ปลูกไดด้เีดอืนกุมภาพนัธ์-เมษายน เพื่อ
โตทนัชว่งน ้าหนุนสงูในเดอืนสงิหาคม และ (3) ไมม้รีากแกว้ แพรพ่นัธุต์ามธรรมชาตโิดยเมลด็ ลอยตามน ้า งอก
ประมาณเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน เช่นตาตุ่ม แสม ล าพู กระบูน กระบนั ฝาด และแบ่งกลุ่มสตัว์ทีพ่บบ่อยที่
อาศยัป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศยั เป็น 6 กลุ่มคอื (1) กลุ่มปลา ประกอบด้วย ปลากระพง ปลากดทะเล 
ปลากระบอก และปลานวลจนัทร ์(2) กลุ่มหอย ประกอบดว้ย หอยหวาน หอยพอก หอยนางรม หอยแครง หอย
คราง หอยหม ูและหอยขีค้อ้น (3) กลุ่มกุง้ ประกอบดว้ย กุง้แชบ๊วย กุง้กุลาด า กุง้กะตาด กุง้หวัมนั และกุง้เคย 
(4) กลุ่มป ูประกอบดว้ย ปดู า ปมูา้ และปกูา้มดาบ (5) กลุ่มนก ประกอบดว้ย นกกระยาง นกกวกั นกตอ้ยตวิดิ 
นกเปลา้ นกรุง้ และนกเหยีย่วแดง และ (6) กลุ่มสตัวอ์ืน่ๆ ประกอบดว้ย ตะกวด ง ูกระแต กระรอก คา้งคาว ลงิ
แสมและหงิหอ้ย  
 จากเขตพชืทัง้ 3 เขตดงักล่าวประกอบดว้ยปา่ 5 ประเภทคอื 
 (1) ปา่ชายหาด เป็นปา่ทีข่ ึน้อยูบ่นเนินทราย ประกอบดว้ย เตย โพธิท์ะเล ผกับุง้ทะเล เทยีน พรวด จกิ
ทะเล 
 (2) ปา่ชายเลน เป็นปา่ทีข่ ึน้อยูบ่นดนิเลน ประกอบดว้ย โพธิท์ะเล โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ แสม 
ล าพู โปรงแดง โปรงขาว ตะบูนขาว ตะบูนด า ตาตุ่ม ปะสกัดอกแดง ปะสกัดอกขาว ลุ่ย (ถัว่ด า) ลงักะแท 
(ถัว่ขาว) หงอนไก ่ฝาดแดง ฝาดขาว แคปา่ ประดู่ทะเล ฝาดเลีย้ โปรงหม ูปอทะเล ล าแพน และเสมด็ขาว มไีม้
พืน้ล่างประกอบดว้ย โครงเครง ขลู่ ปรง หวายลงิ ส ามะงา ชะเลอืด เถาวลัย์เปรยีง มไีมเ้ด่นคอื โกงกาง แสม 
ล าพ ูขลู่ ส ามะงา ชะเลอืด เถาวลัยเ์ปรยีง ชาวบา้นน าตน้จากมาปลกู เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ ้า 
 (3) ป่าชายกลาง มีลักษณะดินเป็นทราย ดินเลน และดิน พืชพันธุ์มีความหลากหลายสูงสุด
ประกอบด้วย โปรงแดง โปรงขาว ตาตุ่ม ตะบูน ตะบนั ฝาดแดง ล าแพน มไีม้พื้นล่างประกอบด้วย ล าบิด 
เหงอืกปลาหมอ เถาวลัย์เปรยีง เถาถอบแถบ เป้ง อุ้มไก่ (ก าแพง 7 ชัน้) เป็นทีอ่ยู่ของหอย และปูแสม ถ้ามี
ความเคม็สงูจะมเีพรยีงมากนิรากไม ้สตัว์ทีเ่ป็นศตัรพูชืมมีาก ป่าชนิดนี้ตอ้งการการไหลเวยีนของน ้า ถา้น ้าขงั
พชืจะตายหมด 
 (4) ป่าชายบน มลีกัษณะดนิทีป่ระกอบด้วยทราย ดนิเลน และดินทีแ่ขง็กว่าป่าชายกลาง พชืพนัธุ์
ประกอบด้วย เสม็ด ฝาดยาว ตาตุ่ม แสมขาว แสมด า มีไม้พื้นล่างประกอบด้วย ล าบิด เหงอืกปลาหมอ 
เถาวลัยเ์ปรยีง เถาถอบแถบ เป้ง อุม้ไก ่(ก าแพง 7 ชัน้) พบกระรอก นก และสตัวเ์ลือ้ยคลานต่างๆ 
 (5) ปา่พรุ เป็นป่าทีข่ ึน้อยู่บนดนิปนทราย ดนิมกีรด พชืพนัธุ์ ประกอบดว้ย เสมด็ แสมขาว แสมด า มี
ไมพ้ืน้ล่างประกอบดว้ย ล าบดิ เหงอืกปลาหมอ เถาวลัยเ์ปรยีง เถาถอบแถบ เป้ง อุม้ไก่ (ก าแพง 7 ชัน้) พบหนู
และกระรอก 
 ปา่ทีถ่กูบุกรกุเพือ่ท าบ่อกุง้และทีน่า คอืปา่พรแุละปา่ชายบน และบางสว่นของปา่ชายกลาง 



6 - 66 

5 - 66 
5 - 66 

6 - 66 

 
ภาพท่ี 6-10 การแบง่ประเภทป่าชายเลนลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 

 
เครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 5 ต าบล ไดน้ าภมูปิญัญาปา่ชายเลนมาใชใ้นการฟ้ืนฟูและรกัษาปา่ชายเลน โดย

เริม่จากการสงัเกตและท าความเขา้ใจในระบบนิเวศของปา่ชายเลน ลกัษณะดนิ ระดบัน ้า การขึน้ลงของน ้า เขต
พชื และลกัษณะเฉพาะของการแพรพ่นัธุ ์ขยายพนัธุ ์(การออกดอก ออกฝกั) และช่วงเวลาการเจรญิเตบิโตของ
แต่ละชนิดพนัธุ์พชื และได้ขอ้สรุปว่า พนัธุ์ไม้โกงกางออกดอกในเดือนตุลาคม ฝกัแก่ปลายเดือนมกราคม-
เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่น ้าแห้งตอนกลางวัน เครือข่ายลุ่มน ้าประแส 5 ต าบลได้แบ่งกล้าไม้ป่าชายเลน
ออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มชนิดพนัธุท์ีแ่พรพ่นัธุด์ว้ยฝกัและกลุ่มชนิดพนัธุท์ีแ่พรพ่นัธุด์ว้ยผล ชนิดพนัธุท์ีเ่ครอืขา่ย
ใชใ้นการปลกูปา่ประกอบดว้ย โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง ประสกัดอกแดง ปรง
ขาว ล าแพนหนิ แสม จาก ล าพ ูกระบูน และกระบนั (สะอิง้ ประสงคศ์ลิป์และคณะ, 2552) ไมท้ีท่นน ้าท่วมไดด้ี
คอืล าพ ูล าแพนหนิ โกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ ่
 การปลูกป่าชายเลนต้องค านึง (1) ปลูกถูกช่วงเวลา ต้องปลูกช่วงน ้าแห้งกลางวนั เริม่กุมภาพนัธ์ -
กรกฎาคม ไมจ้ะเริม่ขยายพนัธุ์ทนัช่วงน ้าแหง้กลางคนื (2) ปลูกถูกชนิดพนัธุ์ ตอ้งปลูกเถาวลัย ์วชัพชืดว้ยเพื่อ
ชว่ยสรา้งรม่เงา และปลกูพนัธุท์ีข่ยายพนัธุด์ว้ยฝกั (มรีากแกว้) และ (3) ปล่อยเตบิโตตามธรรมชาต ิโดยไม่ตอ้ง
ตดัแต่ง 
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ภมิูปัญญาการอนุรกัษ์ปูม้า สงัเกตการเปลีย่นแปลง ติดตามตรวจสอบ จดัการฐานข้อมลู 
 ภูมปิญัญาปูม้า จากการท าประมงของชาวประมงที่สงัเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้
ชาวประมงสามารถก าหนดแบบแผนการท าประมงไดด้ ีโดยเฉพาะความรูใ้นการก าหนดระยะเวลาการท าประมง 
และสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของปมูา้ทีเ่หมาะแกก่ารวางเครือ่งมอืประมง 
 บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลลุ่มน ้าประแส จากการสงัเกตของชาวบ้านพบว่า ปูมา้ขนาดเล็กพบมากใกล้กบั
แหล่งหญา้ทะเลและแหล่งปะการงัเทยีม พืน้ทีต่ าบลเนินฆอ้ ซึง่เป็นทีท่ีชุ่มชนก่อตัง้ธนาคารปู ตลอดจนบรเิวณ
ปา่ชายเลน และชายฝ ัง่ตลอดแนว ปมูา้ขนาดกลางพบมากบรเิวณหา่งจากชายฝ ัง่ออกประมาณ 500 เมตรขึน้ไป 
ซึง่ชาวบา้นนิยมวางลอบพบั อวนจมป ูปมูา้ขนาดใหญ่มกัพบอาศยับรเิวณใกลก้บัเกาะมนันอกไปถงึบรเิวณอ่าว
คุง้กระเบน และบรเิวณเกาะมนัในไปถงึบรเิวณเกาะทะลุ เป็นแหล่งทีม่กีารท าประมงปูมา้ประเภทอวนจมปู และ
ลอบพบั 
 ชมุชนประมงพืน้บา้นนิยมท าประมงปมูา้บรเิวณ 500 เมตรจากชายฝ ัง่ออกไป และนิยมท าตลอดปี แต่
ช่วงเวลาทีท่ าผลผลติได้สูงที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน ประมาณ 40 กโิลกรมั/ ล า เทยีบกบั 
ประมาณ 5-20 กโิลกรมั/ล าในช่วงเดอืนอื่นๆ ช่วงฤดูคลื่นลมปกตปิูมา้จะตดิอวนน้อย แต่จะเขา้ลอบปูมากกว่า 
เนื่องจากใชเ้หยือ่ล่อในลอบป ูแต่ชว่งทีม่คีลื่นลมแรงอวนจมปจูะไดป้มูา้มากกว่าลอบปู (ศนูยว์จิยัทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ ัง่อา่วไทยฝ ัง่ตะวนัออก. ม.ป.พ.) 
 ชมุชนประมงพืน้บา้นสงัเกตเหน็การลดลงของทรพัยากรปูมา้ (มคีวามนิยมบรโิภคปูมา้ขนาดเลก็ หรอื
ลูกปูมา้ ราคาถูก และนิยมบรโิภคปูไข)่ ประกอบกบัปญัหาการบุกรุกเขา้ใชป้ระโยชน์จากคนภายนอกดว้ยเรอื
อวนรนุและอวนลากทีท่ าลายทรพัยากร รวมทัง้ปญัหาการลกัขโมยเครือ่งมอืประมงพืน้บา้นในพืน้ที ่ชาวบา้นจงึ
รวมตวักนัตัง้กลุ่มโดยใชภ้มูปิญัญาปมูา้เป็นหลกัในการขบัเคลื่อนกลุ่ม  
 ความรูเ้รื่องปูมา้ถูกจดัการ มกีารปรบัประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่งต่อผลผลติ
ประมง มกีารสรา้งองค์ความรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง มกีารระดมทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อจดัการความ
เสีย่ง และจดัสถาบนัในการจดัการความเสีย่งในรูปของบ้านปลา ธนาคารปู โดยมคีณะกรรมการกลุ่มประมง
พืน้บา้นต าบลเนินฆอ้ก ากบั สนบัสนุนโดยศนูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อา่วไทยฝ ัง่ตะวนัออก จงัหวดั
ระยอง และเทศบาลต าบล ต าบลเนินฆอ้ ซึง่นับเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนผ่าน
องคก์รเขม้แขง็และเครอืขา่ย 
 ชุมชนบรเิวณลุ่มน ้าประแส ต าบลเนินฆ้อเริม่ก่อตัง้ธนาคารปูม้าตัง้แต่ปี 2548 โดยน าปูม้าไข่นอก
กระดอง มาใส่ในกระชงัปูม้า เรยีกว่าธนาคารปู อยู่บริเวณห่างจากชายฝ ัง่ต าบลเนินฆ้อออกไป 500 เมตร 
จ านวน 2-5 ตวั/กระชงั ใชเ้วลาฟกัเป็นตวัประมาณ 4-5 วนั ลกูปมูา้ขนาดเลก็จะลอยออกจากกระชงัลงไปเกาะที่
พืน้ทรายประมาณ 1-2 วนัจงึเตบิโตเป็นปูเลก็ และอยู่อาศยับรเิวณนัน้ ชาวประมงทีร่่วมโครงการไดร้่วมมอืกนั
ใหอ้าหารแมป่มูา้ในกระชงั จากปลาทีท่ าประมงมา และสามารถมาท าประมงปมูา้ในพืน้ทีธ่นาคารปมูา้  
 ธนาคารปมูา้ด าเนินการโดยกลุ่มประมงพืน้บา้นต าบลเนินฆอ้ ไดต้ัง้กฏหา้มสมาชกิเรื่องการใชต้าอวน 
โดยใหส้มาชกิใชอ้วนจมปูและลอบปู ทีม่ขีนาดตาอวน 3 นิ้วขึน้ไป และมกีารเฝ้าระวงัชาวประมงต่างถิน่ทีใ่ช้
เครื่องมอืต้องหา้ม เช่นอวนตาเลก็ เรอือวนลากคู่หรอืเดีย่ว เขา้มาท าลายทรพัยากรปูมา้ในพืน้ที ่ทัง้นี้การเฝ้า
ระวงัเรอือวนลากครอบคลุมถงึพืน้ที ่3,000 เมตรจากฝ ัง่ มกีจิกรรมเรยีนรู ้ปลกูฝงัจติส านึกต่อเยาวชนในพืน้ที ่มี
การพฒันาและสรา้งแหล่งหลบภยัของลกูปมูา้มากขึน้ เชน่ การวางปะการงัเทยีม รวมทัง้มกีารขยายเครอืขา่ยใน
การอนุรกัษ์ใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ีก่วา้งขึน้ 
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ภมิูปัญญาการอนุรกัษ์ปแูสม สงัเกตการเปลีย่นแปลง ติดตามตรวจสอบ จดัการฐานข้อมลู 
 การท าประมงปูแสม ท าใหช้าวประมงสงัเกตเห็นปญัหาและความเปลี่ยนแปลงของทรพัยากรปูแสม 
เหน็สาเหตุของความร่อยหรอทีเ่กดิขึน้ เกดิการปรกึษาหารอื และรวมกลุ่มแกป้ญัหาบนฐานภูมปิญัญาปูแสม 
เกดิการจดัการความรู ้ปรบัประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นในการจดัการความเสี่ยงต่อผลผลติประมง สร้างองค์
ความรู้ในเทคนิควธิีรบัมอืกบัความเสีย่ง ระดมทรพัยากรทีม่อียู่เพื่อจดัการความเสี่ยง และจดัสถาบนัในการ
จดัการความเสีย่งในรปูของธนาคารปแูสม โดยมคีณะกรรมการกลุ่มอนุรกัษ์ปูแสมในต าบลเนินฆอ้ก ากบั และมี
สถานีพฒันาป่าชายเลนที ่1 และเทศบาลต าบลเนินฆ้อสนับสนุน ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการสร้างขดี
ความสามารถของชมุชนผา่นองคก์รเขม้แขง็และเครอืขา่ย 
 ปแูสมในผนืปา่ชายเลนบรเิวณลุ่มน ้าประแสม ี2 ชนิดคอื ชนิดกา้มสมีว่งปลายสขีาวและกา้มสแีดง ชนิด
ทีม่กีา้มสมีว่งปลายสขีาวพบบรเิวณดอนและพบอยูต่ามตน้แสมในปา่ชายเลน สว่นกา้มสแีดงมกัพบอยูใ่นดนิเลน
และพบตามพื้นดินเลน ชาวประมงหมู่ 2 ต าบลเนินฆ้อ บรเิวณป่าชายเลนนิยมท าประมงปูแสมทัง้ปี เวลา
กลางคนืเนื่องจากปูแสมออกหากนิเวลากลางคนื ช่วงทีม่ปีูแสมไข่นอกกระดองมากทีสุ่ดคอืเดอืนพฤษภาคม 
ชว่งทีน่ิยมท าประมงปแูสมมากทีส่ดุคอืชว่งเดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม 
 ปแูสมลดน้อยลงจากความนิยมบรโิภคปูแสมขนาดเลก็หรอืวยัอ่อน และปูไขน่อกกระดอง ชุมชนเริม่มี
แนวคดิในการท าธนาคารปูแสมและก่อตัง้กลุ่มในปี 2547 โดยน าปูแสมไขน่อกกระดองมาใส่กระชงัวางครึง่บก
ครึง่น ้าในป่าชายเลน ใชอ้วนตาถี่กัน้เป็นกระชงั เมื่อลูกปูโตขึน้กอ็อกหากนิในป่าชายเลนต่อไป สมาชกิทีร่่วม
โครงการจะมาชว่ยกนัคดัปแูสมทีเ่ขีย่ไขอ่อกหมดแลว้เพือ่ขาย เนื่องจากถา้ทิง้ไวน้านปูแสมจะตายภายใน 2 วนั
หลงัจากเขีย่ไขห่มด รายไดจ้ากการขายปูแสมในกระชงัน ามาเป็นรายไดข้องธนาคารปูแสมต่อไป  มกีารตัง้กฎ
ขอ้หา้มระหว่างสมาชกิดว้ยกนั ใหใ้ชม้อืเปล่าจบัปแูสมเทา่นัน้ และรณรงคไ์ม่ใหค้นในชุมชนและเยาวชนกนิและ
จบัปูแสมไข่นอกกระดอง และให้จบัปูแสมอย่างถูกวิธี (ศูนย์วิจยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทยฝ ัง่
ตะวนัออก. ม.ป.พ.) 
 

ภูมิปัญญาการฟ้ืนฟูคุณภาพน ้ าประแส สงัเกตการเปลีย่นแปลง ติดตามตรวจสอบข้อมูล 
จดัการฐานข้อมลู 
 นอกจากกลุ่มอนุรกัษ์ลุ่มน ้าประแสขบัเคลื่อนกจิกรรมดา้นอนุรกัษ์ต่างๆอยา่งต่อเนื่องภายใตก้ารน าของ
กลุ่มชาวประมงรุน่ลายครามทีม่ากดว้ยประสบการณ์จนเราอาจจะเรยีกพวกเขาว่าเป็นปราชญแ์หง่ทอ้งทะเลกค็ง
จะไม่เป็นการกล่าวเกนิไปนักแล้ว และภายใต้หวัรถจกัรไอน ้ารุ่นเก่าทีย่งัเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าด้วยแรงไฟแห่ง
ความหวงั ต่อสูเ้รื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเพื่อความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลงัแล้ว ยงัมกีาร
กระตุ้น สนับสนุน และปลูกฝงัใหก้ลุ่มเยาวชนในพื้นทีลุ่่มน ้าประแสทัง้ 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลปากน ้าประแส 
ต าบลทางเกวยีน ต าบลทุง่ควายกนิ ต าบลเนินฆอ้ และต าบลคลองปนูนัน้มกีารรวมกลุ่มกนัอย่างเขม้แขง็เพื่อให้
เกดิความรกัและหวงแหนในธรรมชาตทิีม่คีณุแกพ่วกเขาเหล่านัน้โดยการกอ่ตัง้กลุ่มเยาวชน 12 โรงเรยีนขึน้ ซึง่
มนีกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาไปจนถงึระดบัมธัยมศกึษา และมกีลุ่มเยาวชนทีจ่บการศกึษาแลว้มาเป็น
พีเ่ลีย้ง  
 กจิกรรมของกลุ่มเยาวชนลุ่มน ้าประแส 12 โรงเรยีน นัน้เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มซึง่ครอบคลุมทัง้เชงิรกุและเชงิรบั 

กิจกรรมเชิงรกุ ได้แก่ (1) เตมิน ้าจุลนิทรยี์ลงในแหล่งน ้าเพื่อเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัแหล่งน ้า
และเพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมส าหรบัการด ารงชวีติของสตัวน์ ้า ซึง่กลุ่มเยาวชนฯจะน าจุลนิทรยีใ์ส่ถงัน ้าหยด รวม
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ทัง้หมด 37 จุด ครอบคลุมทัง้ 5 ต าบลของลุ่มน ้าประแส และจะหยดน ้าจุลนิทรยีต์ลอดทัง้วนัในปรมิาณ 35 ลติร
ต่อวนั ส่งผลใหจ้ านวนสตัว์น ้ากลบัมามปีรมิาณเพิม่ขึน้ แต่ถ้าหากมกีารหยดน ้ามากเกนิไปจะท าใหส้ิง่มชีวีิต
เจรญิเตบิโตมากเกนิไป และเกดิปญัหาตามมาได้ เช่น การทีป่รมิาณหอยตลบัซึ่งเป็นหอยทีช่าวบ้านไม่นิยม
น ามาบรโิภคมกีารเพิม่จ านวนขึน้อย่างรวดเรว็ ยิง่ท าใหเ้กดิปญัหาเรื่องการเจรญิเตบิโตทีม่ากเกนิไปของหอย
ชนิดดงักล่าว มผีลกระทบต่อการเดนิเรอื ทางกลุ่มเยาวชนฯ จงึตอ้งมกีารควบคมุอตัราการหยดน ้าจุลนิทรยีใ์หม้ี
ความเหมาะสมกบัสิง่มชีวีติในแหล่งน ้าอยูเ่สมอ กจิกรรมเกีย่วกบัจุลนิทรยีด์งักล่าวนี้ประสบความส าเรจ็จนท าให้
กลุ่มเยาวชนลุ่มน ้าประแสนี้มคีวามเขม้แขง็ และได้รบัรางวลั “จุลนิทรยี์ดเีด่น” จากกระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ โดย ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล พร้อมกบัได้รบังบประมาณสนับสนุนกจิกรรมต่างๆจาก
กระทรวงเดยีวกนันี้เป็นเงนิจ านวน 4 แสนบาทต่อปี กลุ่มเยาวชนยงัไดร้บัการช่วยเหลอืจากสถาบนัสารสนเทศ
น ้า โดย ดร.รอยล จติรดอน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชญิใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน  
(2) กจิกรรมท าจุดพกิดั GIS ของ “โพงพาง” ซึ่งถอืได้ว่าเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อชวีติของ
ชาวประมงลุ่มน ้าประแส และมกีารจดักิจกรรม “โพงพางเก็บขยะ” ช่วยอนุรกัษ์แม่น ้าล าคลอง เพื่อให้เห็น
ความส าคญัของหลกัการดูแลสิง่แวดลอ้มของประชาชน เพื่อชวีติของประชาชน โดยประชาชนเอง และเขยีน
ฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเพื่อไม่ให้โพงพางที่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์และชวีิตของชาวประมง
พืน้บา้นถกูก าจดัออกไป 

กิจกรรมเชิงรบั ได้แก่ การตรวจวดัและประเมนิคุณภาพน ้า 12 จุดทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิง่แวดลอ้มอยา่งรวดเรว็จากกจิกรรมต่างๆของมนุษย ์เช่น จุดปล่อยน ้าของโรงงานอุตสาหกรรมยาง จุดปล่อย
น ้าจากตลาดสู่ล าคลอง จุดปล่อยน ้าจากบ่อเลี้ยงกุง้ เป็นตน้ โดยทางกลุ่มฯจะมกีารตรวจคุณภาพทัง้น ้าจดื น ้า
กร่อย และน ้าเค็ม ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิของแหล่งน ้า การ
ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ค่าออกซเิจนในน ้า(DO) ปรมิาณออกซเิจนใชย้่อยสลายสารอนิทรยีใ์นน ้า
(BOD)  ปรมิาณออกซเิจนทีส่ารเคมใีชย้่อยสลายสารอนิทรยี(์COD) การตรวจหาโลหะหนัก และการตรวจหา
สตัวห์น้าดนิทีเ่ป็นตวับ่งชีค้วามอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตขิองทัง้น ้าจดื น ้ากรอ่ย และน ้าเคม็ เป็นตน้ หลงัจากที่
ท าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆแลว้ กลุ่มเยาวชนฯจะสง่ผลการตรวจวดัใหก้บัหน่วยงานทีม่หีน้าทีด่แูล
รบัผดิชอบในพืน้ทีน่ัน้ๆ เชน่ เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้ เพื่อใหด้ าเนินการกบัผูก้่อก าเนิดของ
เสยีต่อไปในกรณีทีผ่ลการตรวจวดัมคีา่เกนิมาตรฐานสากล และกลุ่มเยาวชนฯจะขยายเครอืขา่ยไปในต าบลประ
แสบนในปี 2556 เพือ่ใหเ้กดิความเขม้แขง็และประสทิธผิลในการด าเนินการอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 

ภมิูปัญญาการจดัการทรพัยากรร่วม 
ภมูปิญัญาการจดัการทรพัยากรรว่มประกอบดว้ย การวางแนวเขต การก าหนดโควตา้ การก าหนดเขต

อนุรกัษ์ และการก าหนดลกัษณะเครื่องมอืประมง การท าประมงเป็นการสัง่สมความรู้ในหมู่ชาวประมง ทัง้
ความรูใ้นระบบนิเวศ พฤตกิรรมพชืและสตัว ์ความรูเ้ชงิเทคนิคในการท าประมง และความรูเ้กีย่วกบัปญัหาและ
เหตุแห่งปญัหา การรวมกลุ่มพูดคุยถงึปญัหาความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้น ามาซึ่งการร่างกฎเกณฑ์กตกิาการท า
ประมง หากแต่กฎกติกาของชนหมู่มาก อาจจะยงัยากที่จะบังคบัใช้ได้ทัว่ถึง กฎเกณ์กติกาการท าประมง
ประกอบดว้ย 

(1) การตดัไมใ้นป่าชายเลน ครวัเรอืนต้องขออนุญาตคณะกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้าน ไม่
จ ากดัจ านวนการตดั แต่ตอ้งตดัดว้ยวธิกีารทีอ่นุรกัษ์ 
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(2) การบงัคบัขนาดตาอวนและจ านวนเครื่องมอืประมง เช่น จ ากดัจ านวนโพงพาง โดยจ ากดั
เจา้ละไม่เกนิ 3 ลูก และไม่ใหม้จี านวนเพิม่กว่า 117 ลูกในพืน้ที ่การจบัสตัว์น ้าจ ากดัขนาดตาอวน 3 นิ้วขึน้ไป 
การจบัปแูสม จ ากดัขนาดป ูเลก็สดุไดแ้คป่ระมาณ 26-27 ตวั/กโิลกรมั ไม่มกีารจ ากดัช่วงเวลาการจบั (แต่กลุ่ม
อนุรกัษ์ปแูสม หา้มจบัปขูณะมไีข)่ 

(3) การก าหนดเขตการจัดการทรพัยากรร่วม การเข้าใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงจาก
บุคคลภายนอกกระท าไดภ้ายใตก้ฎเกณฑข์องชมุชน 
 

6.3.2 ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
 ตัง้แต่ปี พ.ศ.2484 รฐัจดัสรรพืน้ทีป่่าชายเลนธรรมชาตกิว่า 5,000 ไร่ในลุ่มน ้าปะเหลยีน ใหเ้ป็นพืน้ที่
สมัปทานแก่นายทุนตดัไมโ้กงกางเพื่อเผาถ่านเป็นพืน้ทีก่ว่า 3,000 ไร่ ทรพัยากรป่าชายเลนเริม่เสื่อมโทรมลง
เรื่อยๆ ประกอบกบัการลกัลอบตดัและแปรรูปไมใ้นบรเิวณป่าใชส้อยของหมู่บ้านทุ่งตะเซะ ส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณสตัว์น ้าทีอ่าศยัป่าชายเลนเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและอนุบาล ในขณะเดยีวกบัทีชุ่มชนจากต่างถิน่เริม่เขา้
มาท าประมงดว้ยอวนรนุและอวนลาก ทรพัยากรประมงในพืน้ทีจ่งึเสือ่มโทรมและรอ่ยหรอลง  
 
ตารางท่ี 6-26 ประวติัความเป็นมาของกลุ่มอนุรกัษ์ในลุ่มน ้าปะเหลียน 

ปีท่ีเกิด เหตกุารณ์ท่ีเกิด 
2529 ปา่ชายเลนชมุชนบา้นทุ่งตะเซะอยู่ในชว่งยุคสมัปทาน ปา่ชายเลนถูกท าลาย ทรพัยากรน้อย หากนิ

ล าบาก 
2534 ชุมชนบา้นทุ่งตะเซะมพีืน้ทีป่า่ชายเลนทีจ่ะฟ้ืนและจดัท าเป็นพืน้ทีป่า่ชมุชนจ านวน 5,000 ไร่ ซึง่บา้น

ทุ่งตะเซะไดเ้ริม่ก่อตัง้กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลนบา้นทุง่ตะเซะ เน่ืองจากทรพัยากรปา่ชายเลน
ถูกท าลายจากสมัปทานปา่ชายเลนเพื่อเผาถ่าน ท าใหป้า่ชายเลนในพืน้ทีถู่กท าลาย และเริม่สง่ผลต่อ
อาชพีประมงพืน้บา้นของชาวบา้น เมื่อตัง้กลุ่มแลว้ไดม้กีารจดัคณะท างานและก าหนดพืน้ทีป่า่เป็น 4 
แบบ คอื ปา่อนุรกัษ ์ปา่ฟ้ืนฟูเสรมิ ปา่ใชส้อย และปา่สมุนไพร 

2538 มลูนิธหิยาดฝนเขา้มามบีทบาทในการช่วยเหลอืใหค้วามรู ้จดัเวทสีมัมนาจนเป็นทีรู่แ้ก่บุคคล ภายนอก 
2539 ชุมชนบา้นแหลมเริม่ตัง้กลุม่อนุรกัษ์หอยนางรม เน้นเรื่องการสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์ 
2540 กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลนบา้นทุ่งตะเซะไดร้บัรางวลัจาก สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนีินาถเรื่องการอนุรกัษ์ปา่ชายเลน  
2543 บา้นทุ่งตะเซะไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีวประเภทชมุชน 
2546 บา้นแหลมมพีืน้ทีป่า่ชายเลนทีอ่ยู่ในเป้าหมายของการฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์จ านวน 700 ไร ่เปิดปา่

ชุมชนชว่งกลางปี โดยมมีลูนิธหิยาดฝนเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นความรูแ้ละสรา้งจติส านึกดา้น
อนุรกัษ์ สว่นใหญ่กจิกรรมด าเนินต่อ แต่ไม่เพิม่เตมิ 

2548 บา้นแหลมไดร้บัรางวลัลกูโลกสเีขยีวประเภทกลุ่มเยาวชน เรื่องการอนุรกัษ์หอยนางรมแห่งทะเลตรงั 
2550 
2552 

กลุ่มอนุรกัษ์หอยนางรม บา้นแหลม เริม่เทศกาลหอยนางรม เดอืน มนีาคม-เมษายน 
บา้นทุ่งตะเซะ ก่อตัง้กลุ่มอนุรกัษ์หอยปะ (หอยตลบั) 

2553 บา้นแหลมไดร้บัประกาศนียบตัร กรมทรพัยากรทะเลและชายฝ ัง่(ทช.) ดา้นการตัง้หลกัสตูรทอ้งถิน่
หอยนางรมและปา่ชายเลน 

2555 เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าปะเหลยีนรบัรูเ้รื่องโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีม่แีผนงานก่อสรา้งทีต่.วงัวน 
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ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าชายเลน สังเกตการเปลีย่นแปลง ติดตามตรวจสอบ จัดการ
ฐานข้อมลู  

บา้นทุง่ตะเซะ ตัง้อยูท่ี ่9 ต.ทุง่กระบอื อ.ยา่งตาขาว จ.ตรงั มปีระชากรรอ้ยละ 80 นบัถอืศาสนาอสิลาม 
รอ้ยละ 20 นบัถอืศาสนาพทุธ อาชพีส าคญัของครวัเรอืนคอืท าสวนยาพารา ประมงชายฝ ัง่ และรบัจา้ง บา้นทุง่
ตะเซะมพีืน้ทีป่า่ชายเลนทีจ่ะฟ้ืนและจดัท าเป็นพืน้ทีป่า่ชมุชนจ านวน 5,000 ไร ่ ซึง่บา้นทุง่ตะเซะ ไดเ้ริม่กอ่ตัง้
กลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลนบา้นทุง่ตะเซะ เนื่องจากทรพัยากรปา่ชายเลนถกูท าลายจาก สมัปทานปา่ชาย
เลนเพือ่เผาถ่าน ท าใหป้า่ชายเลนในพืน้ทีถ่กูท าลาย และเริม่สง่ผลต่ออาชพีประมงพืน้บา้นของชาวบา้น เมือ่ตัง้
กลุ่มแลว้ไดม้กีารจดัคณะท างานและก าหนดพืน้ทีป่า่เป็น 4 แบบ คอื ปา่อนุรกัษ์ ปา่ฟ้ืนฟูเสรมิ ปา่ใชส้อย และ
ปา่สมนุไพร  

 
ภาพท่ี 6-11 การแบง่ประเภทป่าชายเลนลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

 
 ชาวประมงพืน้บา้นบา้นทุง่ตะเซะแบ่งเขตพชืของปา่ชายเลนออกเป็น 4 เขตคอื เขตน ้าท่วมตลอดเวลา 
เขตน ้าทว่มตอนน ้าขึน้-น ้าลง มเีลนออ่น เขตน ้าใหญ่ท่วมถงึ เลนมคีวามแขง็ปานกลาง และเขตน ้าท่วมไม่ถงึ มี
เลนแขง็ 

เขตน ้าทว่มตลอดเวลา ประกอบดว้ย เสมด็ ตาเสอื ใกลค้วาย ไก่แพะ แดง ย่านโน๊ต เปร่า ยอ 
สมุย โครงเครง กุน ก าแพงเจ็ดชัน้ แซะ หวายปงักา สาบแร้งสาบกา รกัทะเล อ้อยช้าง ย่านนาง นมแมว 
กอบนาง ขีใ้ต ้กระดูกไก่ ตาเป็ด ราม สกั โต๋ คอแหง้ วา คล่อง ล าเพง็ จาก เหงอืกปลาหมอ ตบัเต่า เคราเลก็/
ใหญ ่ 

เขตน ้าทว่มตอนน ้าขึน้-น ้าลง ประกอบดว้ยโกงกางใบเลก็ โกงกางใบใหญ่ แสมขาว ปาด ล าพู 
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เขตน ้าใหญ่ทว่มถงึ ประกอบดว้ย ตะบนูด า ตะบนูขาว ตาตุ่มทะเล ล าแพน หงอนไกท่ะเล 
เขตน ้ าท่วมไม่ถึง ประกอบด้วย ถัว่ด า ถัว่ขาว หัวสุมดอกแดง หัวสุมดอกขาว แสม 

เลบ็มอืนาง เสมด็ขาว เนียน น ้านอง หลอกลงิหลอกคา่ง ตนีเป็ดทะเล จกิ สมัมา เถาวลัย ์กระพอ้ เป้ง เตา้รา้ง ลิ
บง ปรงเลก็ ปรงใหญ่  

ปา่ชมุชนบา้นทุง่ตะเซะ เป็น 1 ใน 10 ปา่ชายเลนชมุชนในจงัหวดัตรงั มเีนื้อทีป่ระมาณ 5,000 ไร่ เป็น
พืน้ทีท่ีเ่คยผา่นการท าสมัปทานป่าไมม้าก่อน ส่วนทีเ่ป็นป่าชายเลนชุมชนมปีระมาณ 2,000 ไร่ สภาพป่ายงัคง
ความอดุมสมบรูณ์ มพีนัธุไ์มท้ีม่คีวามโดดเด่นและหลากหลาย ยงัเหลอืไมข้นาดใหญ่จ านวนมาก เช่น ไมต้ะบูน 
ไมโ้กงกาง พนัธุพ์ชืหลายชนิดเป็นสมนุไพร นอกจากนี้ปา่ชายเลนยงัเป็นแหล่งอาศยัของสตัวน์ ้าหลายชนิด  

กระบวนการสรา้งป่าชายเลนชุมชนเกดิจากปญัหาทรพัยากรเสื่อมโทรม ทัง้จากการสมัปทานป่าชาย
เลนให้กบัธุรกจิเผาถ่านมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2484 รวมทัง้การลกัลอบตดัและแปรรูปไมใ้นบรเิวณป่าใชส้อยของ
หมูบ่า้น การลดลงของป่าชายเลนส่งผลต่อสตัว์น ้าทีเ่ริม่ลดลง โดยเฉพาะหอยกนัซึง่มแีหล่งอาศยัอยู่บรเิวณป่า
ไมใ้หญ่และหนาแน่น ประกอบกบัชุมชนจากต่างถิน่เริม่เขา้มาท าประมงดว้ยเครื่องมอืท าลายลา้ง เช่น อวนรุน 
นอกจากนัน้สตัวป์า่ในปา่ชายเลนกล็ดลงจากการล่าเพือ่บรโิภค 

การดแูลปา่ของชมุชนบา้นทุง่ตะเซะ ใชก้ลยุทธ์สนัตวิธิ ีเริม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 โดยเริม่จากแนวคดิ
ของกลุ่มแกนน าในหมูบ่า้นและชาวบา้น ปรกึษาหารอืกนัและเหน็ร่วมกนัถงึความจ าเป็นในการก าหนดแนวเขต
ทีช่ดัเจน ระหว่างพื้นทีป่่าสมัปทานกบัพืน้ทีป่่าใชส้อยของหมู่บ้าน เพื่อปกป้องทรพัย์สนิของชุมชน มกีารเริม่
สอบถามขอ้มลูทัง้จากผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นหมูบ่า้น จากปา่ไมอ้ าเภอและปา่ไม ้จงัหวดัตรงัเวลาล่วงถงึปี พ.ศ. 2535 แต่
ไม่ไดข้อ้มูลทีช่ดัเจน ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 คณะกรรมการป่าชึง่ประกอบด้วยผูใ้หญ่บ้าน ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บ้าน แกนน าในหมู่บ้าน ร่วมกบัชุมชนด าเนินการปลูกป่าชายเลนในบรเิวณรอบๆ หมู่บ้านหลายครัง้ 
จนถงึปี พ.ศ. 2538 สมาคมหยาดฝนได้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ขา้ไปท าการศกึษาชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ โดยได้รวบรวม
แนวความคดิชุมชน และได้รบัทราบว่าชุมชนมคีวามต้องการทีจ่ะจดัการพื้นที่ป่าใช้สอยของชุมชน ปี พ.ศ. 
2536 – 2539 ชุมชนจดักจิกรรมเกีย่วกบัป่าชายเลนชุมชนเป็นระยะ ทัง้กจิกรรมการปลูก การสาง การปลูก
เสรมิในพื้นทีป่่าเสื่อมโทรม ความพยายามในการด าเนินงานป่าชายเลนชุมชนของบา้นทุ่งตะเซะเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 – 2542 ทัง้การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ การจดักจิกรรมดา้นการ
อนุรกัษ์ในรปูแบบต่างๆ การประชมุสมัมนา มทีัง้กจิกรรมการปลกู การสาง การปลกูเสรมิในพืน้ทีป่่าเสื่อมโทรม 
โดยได้รบัความร่วมมือจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่องค์กรภาครฐัและเอกชน สมาคมหยาดฝน คณะครูและ
นกัเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นทุ่งตะเซะ และกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น กลุ่มยาวชนรกัป่า กลุ่ม
สตร ีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มท าใบจาก นอกจากนี้ชุมชนยงัมกีารสมัมนา การพูดคุย และร่วมปรกึษาหารอืถงึแนว
ทางการจดัการให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ร่วมกนัระดมความคดิกบัปญัหาที่เกดิขึ้นโดยแบ่งการ
จดัการพืน้ทีป่า่ชายเลนชมุชนทีม่ปีระมาณ 2,000 ไร ่ออกเป็น 4 แปลง ไดแ้ก่ แปลงป่าอนุรกัษ์ สภาพพืน้ทีเ่ป็น
ปา่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์ แปลงป่าจาก มกีารปลูกจากลงในพืน้ทีป่่าชายเลน
เพือ่ใหช้มุชนไดใ้ชส้อย และสามารถหาซือ้เพื่อไปประกอบอาชพีเกีย่วกบัจาก แปลงป่าใชส้อยของหมู่บา้น โดย
การสลับกันใช้ประโยชน์ภายในแปลง กล่าวคือ ถ้าแปลงไหนกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้ตัดไม้ออกไป
พอสมควรแล้ว กจ็ะไม่อนุญาตใหต้ดัแต่จะท าการฟ้ืนฟูปลูกเพิม่ และใหใ้ชไ้ม้ในแปลงอื่นแทน และแปลงป่า
สมุนไพร ใชเ้ป็นพื้นทีเ่พื่อการศกึษา เรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลน และเพื่อการใชป้ระโยชน์ของคนในชุมชน 
นอกจากนัน้ชมุชนยงัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการใชป้ระโยชน์และบทลงโทษหากละเมดิกฎดว้ย 
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พสิูจน์ใหเ้หน็ศกัยภาพของชุมชนในการดูแลรกัษาป่า อกีทัง้ยงัได้ขยายเครอืข่ายการประสานความ
รว่มมอื ระหว่างคนตน้น ้ากบัคนปลายน ้าในเขตลุ่มน ้าปะเหลยีนและลุ่มน ้าตรงั รวมทัง้ภาครฐั คอื กรมปา่ไม ้

การดแูลปา่ของชมุชนบา้นทุง่ตะเซะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบใน 3 ระดบั กล่าวคอื ในระดบัชมุชน กอ่ใหเ้กดิ
การดูแลป่าชุมชนชายเลนขึ้นหลายแห่งในเขตลุ่มน ้าปะเหลียน ทัง้ก่อให้เกดิความมัน่คงด้านอาหาร (Food 
Security) ในอย่างน้อย 6 หมู่บา้น 3 อ าเภอ ในระดบัจงัหวดั ป่าชุมชนบา้นทุ่งตะเซะเป็นทีศ่กึษาดูงานดา้นป่า
ชมุชน ของชมุชนและเยาวชนในจงัหวดัใกลเ้คยีงและหลายจงัหวดัทัว่ประเทศและขยายสูห่ลายประเทศในระดบั
ภูมภิาค การจดัการป่าชายเลนส่งผลต่อเนื่องให้เกดิกลุ่มต่างๆมากมายในชุมชนเช่น กลุ่มหอยปะ กลุ่มหอย
นางรม กลุ่มอนุรกัษ์ป่าชายเลน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มแม่บา้น กลุ่มปูด าในป่าชายเลน กลุ่ม
แปรรปูออ้ย กลุ่มหอยแมลงภู่ และกลุ่มเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 

ภมิูปัญญาหอยปะ  
 กลุ่มอนุรกัษ์หอยปะ (หอยตลบั) เริม่ตัง้ขึน้เมื่อปี 2552 ทีบ่า้นทุ่งตะเซะ โดยมพีืน้ที ่250 ไร่ เป็นพืน้ที่
ในน ้า โดยกรรมการ หรอืสมาชกิเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอนุรกัษ์ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ ทีไ่ดแ้บ่งส่วนออกมา
อนุรกัษ์หอยปะ เนื่องจากมกีารท าการประมงอยา่งท าลายลา้งในพืน้ที ่

กอ่นการสมัปทานป่า หอยปะในพืน้ทีม่เีป็นจ านวนมาก นอกจากหอยปะแลว้ในพืน้ทีม่กีย็งัมีหอยชนิด
อืน่ๆ อกีซึง่แบ่งตามบรเิวณทีห่อยอาศยัอยูด่งันี้  

อาศยัอยู่ในโคลน: หอยกาบ หอยแครง 
อาศยัอยู่ในทรายตามชายหาด: หอยปะ(หอยตลบั) หอยเดอืน  
อาศยัอยู่ในเลน ป่าชายเลน: หอยกนั(หอยพอก) หอยเมด็ขนุน(หอยเมด็หนุน) 
อาศยัอยู่ท่ีหิน: หอยหนิ(หอยนางรม)  
จากการทีห่อยปะมรีาคาด ีท าใหม้กีารใชอ้วนลาก หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ ทีใ่ชจ้บักนัมากเพื่อส่งนายทุน ส่ง

ขายทัง้ตวั กโิลกรมัละ 10 บาท และมรีาคาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในปจัจุบนั ท าใหห้อยปะลดลง พืน้ทีอ่ ื่นทีเ่ป็นแหล่ง
หอยปะไม่สามารถท าการอนุรกัษ์ไดเ้นื่องจากไม่มคีนคอยสอดส่องดูแลหา้มเครื่องมอืประมงทีท่ าลายลา้ง เช่น
การคราดหอยดว้ยเรอืคราด กรรมการกลุ่มอนุรกัษ์หอยปะ และชาวบา้นบา้นทุ่งตะเซะคอยสอดส่องดูแลตลอด
คนืไม่ใหม้กีารเขา้มาคราดหอยปะโดยใชเ้ครื่องมอืทีไ่ม่เหมาะสม และผดิกฎหมาย ซึ่งถ้าพบผูฝ้่าฝืนเขา้มาจบั
หอยปะในพืน้ทีอ่นุรกัษ์กจ็ะแจง้เจา้หน้าทีจ่บั และด าเนินการตามกฎหมาย 
 ในสว่นการอนุรกัษ์ทรพัยากรสตัวน์ ้าอยา่งอืน่ เชน่ ปลา ป ูกุง้ หมกึ นัน้ กจิกรรมการอนุรกัษ์รวมอยู่ใน
กลุ่มอนุรกัษ์ปา่ชายเลน และกลุ่มอนุรกัษ์หอยปะ ซึง่มกีฎเกณฑใ์นการดแูล การใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสม และเฝ้า
ระวงัการใชเ้ครื่องมอืทีผ่ดิกฎหมาย เช่น การระเบดิ หรอืเครื่องมอือื่นๆ ซึง่กลุ่มอนุรกัษ์ทัง้ 2 กลุ่มมกีารท างาน
รว่มกนัแต่แบ่งกลุ่มเพือ่ใหเ้กดิการจดัการทีช่ดัเจน การจดัการการอนุรกัษ์ป่าชายเลน ทรพัยากรสตัว์น ้าทัง้หอย 
ปลา กุง้ ป ูต่างกม็คีวามเกีย่วขอ้งกนั ตอ้งจดัการไปดว้ยกนัในระบบนิเวศ 
 

ภมิูปัญญาหอยนางรม 
 บ้านแหลม มีประชากรเกือบทัง้หมด นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ ครวัเรือน
ประกอบอาชพีประมงชายฝ ัง่ และท าสวนยางพารา บรเิวณชายฝ ัง่หน้าหมู่บ้านแหลมเป็นแหล่งหอยนางรม
ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์และใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัตรงั รายไดห้ลกัของหมู่บา้นแหลมไดม้าจากการท าประมงและ
จบัหอยนางรม ปจัจุบนัประชากรของชมุชนเพิม่ขึน้มาก มกีารจบัหอยนางรมทีม่อียูต่ามธรรมชาตกินัมากขึน้ น า
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เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมมาใช้ ประกอบกับปญัหามลพิษทางน ้า จากการปล่อยน ้าเสียของโรงงานบ่อกุ้ง 
คณะกรรมการหมู่บ้านจงึไดป้ระกาศเขตอนุรกัษ์หอยนางรมบรเิวณแม่น ้าประเหลยีน หมู่ 3 บา้นแหลม ในปี 
พ.ศ. 2537 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ไดร้บัการสนับสนุนใหม้กีารรวมกลุ่มมคีณะกรรมการบรหิารกลุ่ม และได้รบั
การสนับสนุนจากกลุ่มหยาดฝน ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ ประมงอ าเภอ และโรงเรยีนบ้านแหลม 
(หลกัสูตรทอ้งถิน่ "ภูมปิญัญาทอ้งถิน่") ท าใหเ้กดิองค์กรชุมชน ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเกดิความ
ยัง่ยนืชุมชน เกดิโครงการอนุรกัษ์หอยนางรมธรรมชาติบรเิวณหน้าหมู่บ้านแหลม และได้จดัตัง้คณะกรรมการ
ขึน้มาดูแล จนท าใหป้รมิาณของหอยนางรมเพิม่ขึน้ แต่ละปีจะมกีารจบัหอยนางรมขาย น ารายได้จดัตัง้เป็น
กองทุนสวสัดิการของหมู่บ้าน จนถึงปจัจุบนันี้มกีฎระเบียบให้ชาวบ้านปฏิบตัิร่วมกนั อาท ิ1. ก่อนจบัหอย
นางรมจะตอ้งส ารวจขนาดของหอยพรอ้มกบัประชุมพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนทุกครัง้ 2. คนทีล่งไปจบั
หอยจะต้องเป็นชาวบ้านที่มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และมปีระสบการณ์ที่คณะกรรมการไว้วางใจได้ ซึ่งจะเก็บ
เฉพาะหอยทีโ่ตไดข้นาดเท่านัน้ 3. การจบัหอยในแต่ละปีจะเปิดใหจ้บั 3 วนัและจะเปิดใหช้าวบา้นลงไปจบัใน
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ 2 วนั โดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสมหา้มใชเ้ครื่องทุ่นแรง 4. ค่าแรงงานส าหรบัผูท้ีร่บัจา้งจบัหอยใน
แต่ละปีขึน้อยูก่บัทางคณะกรรมการจะพจิารณาตามความเหมาะสม 5. รายไดจ้ากการขายหอยนางรมจะจดัตัง้
เป็นกองทนุสวสัดกิารของหมูบ่า้น หรอืกจิกรรมอืน่ทีเ่หมาะสมตามมตขิองคณะกรรมการ 
 
6.4 โลกทศัน์การปรบัตวัในวิถีประมงพื้นบา้น 
 
 ในทศันะของชาวประมงพืน้บา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตคิอืการปรบัตวัเพือ่การด ารงชวีติอยูร่อด 
และการปรบัตวัเพือ่การอยูร่อดอยา่งยัง่ยนืตอ้งรกัษาฐานทรพัยากรใหม้ัน่คง เพือ่เป็นฐานความมัน่คงทางอาหาร
ของชมุชนและลกูหลาน 
 การอ่านสญัญานธรรมชาต ิอ่านลม อ่านฟ้า อ่านน ้า อ่านพชืและสตัว์รอบตวั ทีช่่วยบ่งบอกสญัญาน
เตอืนภยั เป็นการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และยงัช่วยบ่งบอกจงัหวะเวลา เป็นการเตรยีมความพรอ้มใน
การท าประมง เพือ่ลดความเสีย่ง หรอืกระจายความเสีย่งในการท าประมงในแต่ละครัง้ดว้ยรปูแบบการท าประมง
แบบต่างๆ เลอืกชนิดสตัว์น ้า เลอืกเครื่องมอืประมง เลอืกเวลา และสถานทีท่ีเ่หมาะสม ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศเป็นเพียงเงื่อนไขให้ชาวประมงรบัมือ โดยมีภูมิปญัญาท้องถิ่นช่วยน าทางให้ชาวประมง
ตดัสนิใจในการท าประมง  
 วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร เป็นปญัหาที่ชาวประมงพื้นบ้านต้องร่วมแรงร่วมใจกนัรบัมอื และ
หาทางแก้ไข น ามาสู่การปรบัตัวเพื่อการอยู่รอดอย่างยัง่ยืนด้วยการรกัษาฐานทรพัยากรร่วม ก่อรูปเป็น
เครอืขา่ยอนุรกัษ์รว่มปกปกัรกัษาทรพัยากร ตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวงั และสรา้งกระบวนการเรยีนรูสู้่เยาวชน
เพือ่ความยัง่ยนืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
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บทท่ี 7 
ผลการศึกษา: วิกฤตน ้าจืด 2554 ความเส่ียง และการรบัมือของชาวประมงพื้นบา้น 

 
 

บทนี้เป็นการน าเสนอการรบัมอืของชาวประมงพืน้บา้นต่อวกิฤตความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
โดยน าเสนอลกัษณะความผดิปกตขิองปรมิาณน ้าฝนและน ้าจดื ทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยากรของพืน้ทีศ่กึษาทัง้
สองพื้นที ่ว่ามคีวามรุนแรงอย่างไร ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรใด อย่างไร ส่งผลอะไรต่อประมงพื้นบา้น และ
ชาวประมงมกีลยทุธท์ีใ่ชร้บัมอืกบัผลกระทบดงักล่าวอยา่งไรบา้ง  

ความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศในปจัจุบนัเริม่มคีวามรุนแรง และส่งผลกระทบต่อทรพัยากรและ
การด ารงชวีติของมนุษยม์ากขึน้ เช่นเดยีวกนักบัพืน้ทีศ่กึษา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 ทีซ่ึง่เป็นทีท่ราบกนัดี
ว่าเป็นช่วงที่มปีรมิาณน ้าฝนมากกว่าปกติในทุกภาคของประเทศ ตารางที่ 7.1 แสดงให้เหน็ความเสีย่งของ
วกิฤตน ้าจดื/น ้าหลากในช่วงปี 2554 ต่อทรพัยากรประมงในลุ่มน ้าประแส และลุ่มน ้าปะเหลยีน และภาพที ่7-1 
และ 7-2 แสดงใหเ้หน็ความผดิปกตขิองปรมิาณน ้าฝนของปี 2554 เทยีบกบัปี 2524-2553 
 
ตารางท่ี 7-1 ความเส่ียงของวิกฤตน ้าจืด/น ้าหลากต่อทรพัยากรประมง 
ทรพัยากร ลุ่มน ้าประแส 

วิกฤตฝน ช่วงปี 2553-2554 
ลุ่มน ้าปะเหลียน 

วิกฤตฝน ช่วงปี 2554 
ปลา 
 

- ปลากระบอกอพยพออกไปปากอา่ว 
- ปลาดุกทะเล ปลากะพงยงัทนน ้าจดืได ้

- ปลากระบอก ปลาบ๊ะส ี ปลาหลอ้บนั 
อพยพออกไปปากอา่ว 

หอย 
 

- หอยหลอดตาย 
 

- หอยทีอ่าศยับนพืน้ทอ้งน ้าฝงัลกึลงพืน้
ทราย 
- หอยที่เกาะหลัก หรือโขดหิน เช่น 
หอยแมลงภู่ หอยนางรมตาย 
-หอยตลบัซึง่เป็นหอยเศรษฐกจิหลกัของ
พืน้ทีต่าย 

ป ู
 

- สูญเสยีแหล่งอาหารและแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของปู
มา้ (จากวกิฤตน ้าจดืนานมาแลว้) ปจัจุบนัเหลอืปู
ด า 

- ปมูา้อพยพออกไปปากอา่ว 
- ปูด าลงท้องคลองน ้ าลึก และอพยพ
ออกไปปากอา่ว 

กุ้ง 
 

-กุง้แชบ๊วยอพยพออกไปปากอา่ว 
- กุง้กลุา ยงัทนน ้าจดืได ้

กุง้สามารถปรบัตวักบัน ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไดด้พีอควร 
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ภาพท่ี 7-1 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายวนั (5 วนั Moving average) ปีพ.ศ. 2524-2553 ยกเว้นปี 2526 และ 2531(สีด า) และเทียบกบั ปีพ.ศ. 2554 (สีแดง)  

จงัหวดัระยอง 
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ภาพท่ี 7-2 ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียรายวนั (5 วนั Moving average) ปีพ.ศ. 2524-2553 ยกเว้นปี 2526 และ 2531(สีด า) และเทียบกบั ปีพ.ศ. 2554 (สีแดง)  
จงัหวดัตรงั 
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 ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายวนั (5 วนั moving average) ปีพ.ศ. 2554 ของจงัหวดัระยอง (ภาพที ่7-1) แสดง
ใหเ้หน็รปูแบบการตกของฝนทีไ่มไ่ดแ้ตกต่างเมือ่เทยีบกบัปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายวนั (5 วนั moving average) ของ
ปีพ.ศ.2524-2553 โดยพบปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายวนัมากกว่าปกตเิลก็น้อยในเดอืนมถิุนายนและสงิหาคม ในขณะที่
ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่รายวนั (5 วนั moving average) ปีพ.ศ. 2554 ของจงัหวดัตรงั (ภาพที ่7-2) แตกต่างอย่างมาก
จากปรมิาณน ้าฝนเฉลี่ยรายวนั (5 วนั moving average) ของปีพ.ศ.2524-2553ในเดอืนมนีาคม และแตกต่าง
เลก็น้อยในเดอืนตุลาคม 
 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกบัทรพัยากรประมงแสดงในตารางที่ 7-1 ส าหรบัลุ่มน ้าประแส จังหวัดระยองใน
ชว่งเวลาทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าจดื ปลากระบอก (Liza dussumieri) จะหนีน ้าจดืจากระบบนิเวศน ้ากร่อยในล าน ้า
ประแสอพยพออกไปปากอ่าว (ระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร) ในขณะทีป่ลาดุกทะเล (Plotosus anguillaris van 
Martens) และปลากะพง (Lates calcarifer) ยงัทนน ้าจดืได้ หอยหลอด (Solen regularis) ทีอ่าศยัอยู่บรเิวณชาย
ตลิง่ของล าน ้าประแสตายเนื่องจากไมส่ามารถยา้ยทีไ่ดแ้ละไม่สามารถปรบัตวัอยู่กบัสภาพน ้าจดืได ้หอยชนิดทีเ่ป็น
อาหารของปูกต็ายเช่นกนั ล าน ้าประแสจงึสูญเสยีแหล่งอาหารและแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของปูม้า (จากวกิฤตน ้าจดืที่
สะสมหลายปีตดิต่อกนั) ปมูา้ (Portunus pelagicus) จงึไมส่ามารถอาศยัอยูใ่นพืน้ทีไ่ด ้ปจัจุบนัชาวประมงจงึจบัปูด า 
(Scylla serrate) แทนปูม้า กุ้งแชบ๊วย (Penaeus indicus) อพยพออกไปปากอ่าวเช่นกนั ในขณะที่กุ้งกุลา 
(Penaeus monodon) ยงัทนน ้าจดืได ้ 
 ส าหรับลุ่มน ้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ในช่วงเวลาที่ได้ร ับผลกระทบจากน ้ าจืด  ปลากระบอก (Liza 
dussumieri) ปลาบ๊ะส ี(Nematalosa galatheae, Nematolosa nasus) และปลาหลอ้บนัอพยพหนีน ้าจดืออกไป
ปากอา่ว หอยทีอ่าศยับนพืน้ทอ้งน ้าฝงัลกึลงพืน้ทราย หอยทีเ่กาะหลกัหรอืโขดหนิ เช่น หอยแมลงภู่ (Perna viridis) 
หอยนางรม (Crassostrea gigas) ตาย หอยตลบั (Meretrix meretrix) ซึง่เป็นหอยเศรษฐกจิหลกัของพืน้ทีต่าย ปูมา้
(Portunus pelagicus) อพยพออกไปปากอ่าว ปูด า(Scylla serrate) ลงทอ้งคลองน ้าลกึและอพยพออกไปปากอ่าว 
สว่นกุง้สามารถปรบัตวักบัน ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไดด้พีอควร 
 
7.1 วิกฤตน ้าจืดลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง ปี 2554 
  

จงัหวดัระยองประสบปญัหาอุทกภยัและภยัแล้งเป็นปกตใินทุกๆปี เนื่องจากบรเิวณพื้นทีอ่ าเภอแกลงมี
ลกัษณะคอ่นขา้งเป็นทีร่าบ รบัน ้าจากล าน ้าสาขาของแม่น ้าประแสเป็นปรมิาณมาก จนตอ้งเกดิโครงการอ่างเกบ็น ้า
ขึน้เพือ่แกป้ญัหาดงักล่าว แต่ในปจัจุบนัเริม่มปีญัหาน้อยลงเนื่องจากมรีะบบการบรหิารจดัการน ้าโดยอา่งเกบ็น ้าฯ ที่
เกบ็น ้าไวไ้มใ่หห้ลากทว่มลงมาและมนี ้าไวใ้ชใ้นชว่งแลง้  

ปรมิาณน ้าฝนจงัหวดัระยองในปี พ.ศ. 2554 ไม่ไดม้คีวามผดิปกตแิตกต่างจากปีอื่นมากนัก (ดูภาพที ่7-1)
แต่อาจมปีญัหาจากน ้าฝนในวนัทีฝ่นตกตดิกนัหลายวนั และมปีรมิาณน ้าฝนมากในช่วงนัน้ แต่ด้วยลุ่มน ้าประแส
ไม่ไดม้รีะบบการไหลของน ้าตามธรรมชาต ิมกีารสรา้งอ่างเกบ็น ้าดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ ปรมิาณน ้าจดืในพืน้ทีจ่งึขึน้อยู่
กบัปรมิาณน ้าในอ่างเกบ็น ้าประแสดว้ย ซึง่ตามปกตติัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ปรมิาณน ้าไหลเขา้อ่างเกบ็น ้าฯ เฉลีย่ปีละ
ประมาณ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้าฯ ประมาณ 400 ล้าน
ลกูบาศกเ์มตร แสดงกราฟปรมิาณน ้าไหลเขา้อา่งเกบ็น ้าฯ พ.ศ. 2548-2554 ในภาพที ่7-3 ขณะทีม่นี ้าสะสมอยู่แลว้
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ดว้ย ท าใหใ้นชว่งฤดฝูนมปีรมิาณน ้าลน้เขือ่นถงึ 150 ลา้นลกูบาศกเ์มตร (ปกต ิ 20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร) ปรมิาณน ้า
ดงักล่าวจะล้นออกจากอ่างเกบ็น ้าฯ ไปรวมกบัแม่น ้าประแส ท าใหใ้นแม่น ้ามปีรมิาณน ้ามากกว่าปกต ิบรเิวณปาก
แม่น ้าจงึมปีรมิาณน ้าจดืมากในช่วงเวลาดงักล่าวด้วย ซึง่โดยปกตใินปีอื่นๆ มปีรมิาณน ้าถูกปล่อยหรอืล้นเขื่อน
ออกมาอยู่แล้ว แต่ในปี พ.ศ. 2554 มปีรมิาณน ้าล้นออกมามากเป็นพเิศษ ส่งผลให้มนี ้าจืดไหลลงสู่ปากแม่น ้า
มากกว่าปีอืน่ๆ เชน่กนั 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรและอาชีพประมง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบริเวณระบบนิเวศน ้ากร่อย 
ชาวประมงทีไ่ดร้บัผลกระทบอยูใ่นต าบลทางเกวยีน พึง่พาสตัวน์ ้า เชน่ ปลากระบอก ปมูา้ หอยหลอด ซึง่ทรพัยากร
เหล่านี้ลว้นเกดิการเปลีย่นแปลงโดยมปีรมิาณลดลงมากจนถงึไมพ่บเลย เนื่องจากไม่สามารถทนน ้าจดืไดจ้งึเปลีย่น
ทีอ่ยูถ่อยร่นลงไปทางปากแม่น ้ามากขึน้ ส่งผลใหช้าวประมงทีพ่ึง่พาสตัว์เหล่านี้ในบรเิวณดงักล่าวตอ้งปรบัตวัดว้ย
วธิกีารต่างๆ เพือ่ใหม้รีายไดใ้นการด ารงชวีติ 

 

 
ภาพท่ี 7-3 ปริมาณน ้าท่าสะสม (ล้านลบ.ม.) อ่างเกบ็น ้าประแส ในเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2548-2554 

 
 7.1.1 การประเมินความเส่ียงจากวิกฤตน ้าจืดโดยชาวประมงลุ่มน ้าประแส 
 ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสอธบิายผลกระทบต่อระบบนิเวศจากปรมิาณน ้าฝนประกอบกบัการจดัการ
น ้าจากอ่างเกบ็น ้าทีม่ตี่อสมดุลน ้าจดื-น ้าเคม็ว่า แม่น ้าประแสหลงัจากมกีารสรา้งอ่างเกบ็น ้าประแสและเขือ่นขนาด
เลก็เพือ่การชลประทาน คา่ความเคม็ของน ้าในแม่น ้าประแสไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลใหส้ตัว์น ้าบางชนิดหายไป
และบางชนิดมปีรมิาณลดลง  
 โดยตามปกตใินเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน ฝนจะเริม่ตกในฤดฝูน น ้าจดืในแม่น ้ามปีรมิาณมากขึน้ท าใหค้่า
ความเคม็ลดลง จนกระทัง่ฝนเริม่หมดในเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน น ้าทะเลที่หนุนขึน้มาตามธรรมชาตจิะท าให้
ความเคม็ของน ้าในแมน่ ้าเพิม่มากขึน้ พาสตัวน์ ้าเขา้มาวางไข ่อาศยั และเป็นทีห่ลบภยัของลกูปลา อาท ิในวนัที ่18 
ตุลาคมของทกุปีจะมปีลาเก๋า ปลากะลงัแดง ปลาใบขนุน ปลาเหด็โคน ปูมา้ ปูทอ้งเหลอืง ฯลฯ เขา้มาในแม่น ้า แต่
ปจัจุบนันี้ในเดอืนมถุินายนกลบัมปีรมิาณน ้าจดืในแมน่ ้าน้อยลง เนื่องจากเขือ่นทางดา้นบนไดก้กัเกบ็น ้าไว ้ไม่ทยอย
ปล่อย จะปล่อยลงมาเมื่อน ้าเตม็เขือ่นจนไม่สามารถกกัเกบ็ไดอ้กีต่อไป ซึ่งเขือ่นจะพร่องน ้าช่วงทีม่พีายุเขา้ในช่วง
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เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ท าใหแ้มน่ ้าประแสไดร้บัน ้าจดืในปรมิาณมากทัง้จากน ้าฝนและจากเขือ่น ทวผีลใหค้วาม
เคม็ลดน้อยลงในชว่งทีส่ตัวน์ ้าก าลงัเขา้มาพอด ีกุง้ ป ูปลาซึง่ปกตจิะเขา้มาวางไขใ่นช่วงตุลาคม-พฤศจกิายน จงึถูก
น ้าจืดดนักลบัลงไปทางตอนล่าง  ท าให้จากเดิมที่ชาวบ้านสามารถท าประมงพื้นบ้านได้ดีในช่วงดงักล่าวนี้และ
ต่อเนื่องไปจนถงึเดอืนมกราคม-มนีาคมปีหน้า กลบัจบัสตัวน์ ้าไดใ้นปรมิาณลดลงกว่าเดมิมาก  
 ในขณะเดยีวกนัผูป้ระกอบการเลอืกเวลาปล่อยน ้าเสยีจากการท านากุง้ลงสู่แม่น ้าพรอ้มๆกบัการปล่อยน ้า
จดืของเขื่อน เพื่อเจอืจางความสกปรกของน ้า ส่งผลใหน้ ้าในแม่น ้ามสีใีสผดิปกตจิากสารเคมตี่างๆ ท าใหส้ตัว์น ้า
หลายชนิดไมส่ามารถด ารงชวีติอยูไ่ด ้และเนื่องจากเขือ่นไมม่กี าหนดการปล่อยน ้าทีแ่น่นอนในแต่ละปี รวมทัง้ไม่ได้
แจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้า ชาวบ้านที่ท าประมงพื้นบ้านจึงต้องอาศยัการสงัเกตสขีองน ้าในแม่น ้า โดยสนี ้า
ธรรมชาตจิะมสีแีดงเป็นตะกอนขุน่ หากเป็นน ้าจากเขือ่นจะมสีขีาวนวล และน ้าเสยีจากนากุง้ผสมกบัน ้าจากเขือ่นจะ
มสีใีสผดิปกต ิซึง่สง่ผลกระทบต่อการท าประมงพืน้บา้นเป็นอยา่งมาก  
 ทัง้นี้ชาวบ้านและเขื่อนประแสได้มขีอ้ก าหนดร่วมกนัว่าเขื่อนจะปล่อยน ้าได้เดือนละประมาณ 10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรในช่วงน ้าทะเลหนุนเพื่อผลกัดนัน ้าเค็มเป็นหลัก แต่จะปล่อยทุกวนัหรอืไม่ ในปรมิาณเท่าใดนัน้
ชาวบา้นไมท่ราบขอ้มลูแน่ชดั  
 
 7.1.2 การเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศท่ีสงัเกตเหน็ และการเฝ้าติดตาม 
 ในปจัจุบนั ประมาณ 50-70 % ของสตัว์น ้าทีช่าวประมงพืน้บ้านจบัได้จากแม่น ้าประแสนัน้เป็นสตัว์น ้าที่
รฐับาลน ามาปล่อย เช่น ปลากะพง กุง้ขาว เป็นต้น  สตัว์น ้าเค็มตามธรรมชาติหลายชนิด เช่น กุ้งกะตอม หอย
หลอด ปูมา้ ปูใบไม ้ปลาสาก ปลาไหลทราย และปลาเสอืพ่นน ้าได้สญูหายไปจากแม่น ้า ส่วนปลาดอกหมาก ปลา
กุเลา ปลาตะเพา พบได้ในปรมิาณน้อยลงมาก และเนื่องจากค่าความเค็มของน ้าลดต ่าลงท าใหพ้บสตัว์น ้าจดืใน
แมน่ ้าเพิม่มากขึน้ เช่น ปลานิล ทีเ่ริม่เขา้มาเมื่อปี พ.ศ.2545 ซึง่เป็นปีเดยีวกนักบัการสรา้งเขือ่นประแส และเมื่อปี 
พ.ศ.2554 เริม่มปีลาชะโดเขา้มาจาการปล่อยสตัว์น ้าทีต่้นเขื่อน ซึ่งปลาชนิดนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็น
อย่างยิง่ เนื่องจากการกนิกุ้งเป็นอาหาร การพบสตัว์น ้าจดืในแม่น ้าประแสนี้ถือเป็นสญัญาณอนัตราย เนื่องจาก
หมายถงึสภาพแมน่ ้าไมเ่หมาะสมกบัสตัวน์ ้าเคม็อกีต่อไป นอกจากนี้ยงัมปีญัหาเรื่องนกปากห่างจากจงัหวดัอยุธยา
ตามมากนิหอยเชอรร์ีท่ ีเ่ร ิม่แพรพ่นัธุใ์นแมน่ ้า และยงักนิหอยชนิดอืน่ๆ ดว้ย ท าใหห้อยหลอด หอยพอก หอยจุ๊บแจง 
หอยคอ้น หอยปากคอ้น(หอยฉลอง) หอยขีน้ก มปีรมิาณลดน้อยลงอย่างมาก ตอนกลางของแม่น ้าประแสเคยเป็น
บรเิวณทีม่หีอยคกุคกัชกุชมุ หอยชนิดนี้เป็นอาหารปูมา้และปลากะพง ท าใหพ้บปูมา้และปลากะพงจ านวนมากตาม
ไปดว้ย  แต่ปจัจุบนันี้ปญัหาน ้าจดืและน ้าเสยีไดส้ง่ผลใหห้อยคกุคกัเริม่หายไป ท าใหปู้มา้ซึง่กลวัน ้าจดืมากและปลา
กะพงมจี านวนน้อยลงดว้ยเนื่องจากไม่มแีหล่งอาหาร ในขณะเดยีวกนัหมกึทีเ่คยชุกชุมในปี พ.ศ.2553 กไ็ม่พบอกี
เลยในปี พ.ศ. 2553-2554  
 ทางตอนบนของแม่น ้าประแสมคีวามกว้างของล าน ้าน้อยกว่าตอนกลางและตอนล่าง รวมทัง้ในปจัจุบนั
เหลอืป่าชายเลนน้อยลงมาก เนื่องจากมกีารใชป้ระโยชน์จากชาวบา้นในการตัง้ทีอ่ยู่อาศยั และท านากุง้ในปรมิาณ
มาก ท าใหเ้กดิปญัหาน ้าแหง้ และดว้ยปา่ทีม่น้ีอยท าใหท้ีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์ ้าน้อยลง  
 ปกติในเดือนมีนาคม-เมษายน น ้าในตอนบนจะเริม่เค็มแล้วแต่ปจัจุบนันี้กลบัไม่เค็ม  ท าให้สตัว์น ้าไม่
สามารถขึน้ไปถงึ จากผลกระทบอยา่งต่อเนื่องดงักล่าวท าใหต้ัง้แต่ปี พ.ศ.2552 ชาวประมงพืน้บา้นทางตอนบนของ
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แม่น ้าประแส ประมาณ 13 กิโลเมตรจากปากอ่าว ได้แก่ พื้นที่แหลมยาง แหลมท่าตะเคยีน ต าบลทางเกวียน 
หมู่บ้านเนินมะกอก และหมู่บ้านอื่นๆ ในทุกวนันี้กลบัมสีตัว์น ้าน้อยมาก ไม่สามารถท ามาหากนิด้วยโพงพางได้
อยา่งแต่กอ่น ท าใหพ้วกเขาตอ้งถอยร่นลงมาท าประมงในแถบดา้นล่างของแม่น ้ามากขึน้เรื่อยๆ เมื่อพืน้ทีท่ ามาหา
กินน้อยลงแต่จ านวนคนมากขึ้นท าให้เกิดความแออัดของพื้นที่ท ากิน จับสตัว์น ้ าได้ลดลง และมีรายได้ลดลง 
นอกจากนี้ยงัท าใหช้าวบา้นตอนบนเริม่เปลีย่นอาชพีจากการท าประมงพืน้บา้นหนัไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืเปลีย่นอาชพีไปท าอยา่งอืน่กนัมากขึน้ 
 ชาวบา้นและกลุ่มเยาวชนจาก 12 โรงเรยีนในพืน้ทีไ่ดร้่วมกนัตรวจสอบค่าความเคม็ ปรมิาณออกซเิจนที่
ละลายในน ้าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่โครงการนี้ก าลงัขยายไปถงึระดบัขององคก์รทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐัเองกร็บัฟงั
ชาวบา้น และไดร้ว่มกนัวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้  
 
 7.1.3 ผลกระทบต่อประมงพื้นบา้นและการรบัมือกบัวิกฤต 
 ปกติฝนจะเริม่ตกในเดือนพฤษภาคม-มถิุนายน จากลมมรสุมที่พดัเขา้มาจากทะเลจีนใต้และออกไปสู่
เวยีดนามในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม และจะกลบัเขา้มาสู่ภาคตะวนัออกทางอ่าวไทยในเดอืนกนัยายน -ตุลาคม 
กอ่นจะเคลื่อนลงไปสูภ่าคใตใ้นเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม หากมลีมมรสุมเขา้เพยีงครัง้เดยีวตามปกตจิะส่งผลดตี่อ
การท าประมงพื้นบ้านในต้นปีถดัไป เพราะจะมสีตัว์น ้าเขา้มามากได้ แต่หากมพีายุเขา้ตัง้แต่ 2 ลูกขึน้ไปจะสรา้ง
ผลเสยี กอ่ใหเ้กดิน ้าทว่มเนื่องจากฝนตกหนักและน ้าทะเลหนุน หากเปรยีบเทยีบระหว่างฤดูหนาว ฤดูรอ้น และฤดู
ฝน ชาวบ้านเป็นกงัวลกบัช่วงฤดูฝนมากทีสุ่ด เนื่องจากแมอ้ากาศจะรอ้นหรอืหนาวแค่ไหน กม็ชี่วงเวลาทีส่ตัว์น ้า
ออกมาหากนิตามธรรมชาต ิและชาวบา้นต่างคุน้เคยกบัการปรบัตวัตามธรรมชาตดิงักล่าว แต่หากเป็นฤดูฝนซึง่มกั
สง่ผลใหม้นี ้าจดืในปรมิาณทัง้จากฝนและเขือ่น จะท าใหส้ตัวน์ ้าจะไมส่ามารถอาศยัอยูใ่นบรเิวณนี้ได ้  
 ในเดอืนมถิุนายน-กรกฎาคม ปี 2554 ฝนเริม่ตกหนกั ซึง่นับว่าฝนมามากและเรว็กว่าปกต ิน ้าในแม่น ้าเริม่
มากขึน้แต่ยงัเป็นน ้าตามธรรมชาต ิและเขื่อนด้านบนยงัคงกกัเกบ็น ้าไว้ไม่ปล่อยลงมา จนกระทัง่เดอืนสงิหาคม-
กนัยายนเริม่เกดิปญัหาน ้าท่วมจากฝนตกหนัก เดอืนตุลาคม-พฤศจกิายนฝนเริม่แลง้แต่น ้าทีป่ล่อยลงมาจากเขือ่น
กลบัส่งผลใหแ้ม่น ้าประแสยงัคงมนี ้าปรมิาณมาก มคี่าความเคม็ต ่า และมแีต่น ้าทีไ่หลลง ไม่มนี ้าทะเลหนุนขึน้เลย 
ท าใหช้าวบา้นท ามาหากนิล าบากเนื่องจากไม่สามารถใชโ้พงพางตา้นทานกระแสน ้าลงได ้ในเดอืนธนัวาคมเกดิน ้า
ทะเลหนุนท าใหน้ ้าเคม็เออ่ลน้ตลิง่ 
 ผลกระทบจากน ้าปริมาณมากในปี 2554 ส่งผลต่อปี 2555 ความเค็มของน ้าในเดือนมกราคมไม่สูง
เทา่ทีค่วร กลบัเริม่เคม็ในเดอืนกมุภาพนัธซ์ึง่ถอืว่าชา้กว่าปกต ิสตัวน์ ้าเคม็เข้ามาในแม่น ้าชา้กว่าเดมิ 1-2 เดอืน ท า
ให้ชาวบ้านเสียโอกาส เนื่องจากตามปกติเดือนที่ชาวบ้านจับสตัว์น ้าได้มากคือเดือนมกราคม -เมษายน และ
นอกจากนี้ในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายนซึ่งมสีตัว์น ้าน้อยกว่า 2 เดอืนแรกอยู่แล้ว เพราะสตัว์น ้าจะเริม่ขึน้ไปทาง
ตอนบน กลบัมกีารปล่อยน ้าจากเขือ่นลงมาอกีท าใหส้ตัวน์ ้าสญูหายไปจากแมน่ ้าจ านวนมาก การสญูเสยีรายไดจ้าก 
4 เดอืนส าคญันี้ถอืเป็นผลกระทบทัง้ปีของการท าประมงพืน้บา้น  
 กล่าวถงึทรพัยากรสตัวน์ ้าในปี พ.ศ.2554 พบว่าเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคมมกีุง้หลวงและปลากดน ้าจดืชุกชุม 
ถงึขัน้ต้องเกบ็เครื่องมอืป้องกนัเครื่องมอืเสยีหาย แต่ในปี พ.ศ.2555 นี้ กลบัเป็นปลากดน ้าเคม็ทีพ่บไดใ้นปรมิาณ
มาก สว่นปลาชนิดอืน่พบไดน้้อยลง  
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 ส าหรบัประมงพื้นบ้านในพื้นที่ลุ่มน ้าประแสที่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตน ้าจืด จากฝนที่ตกตัง้แต่เดือน 
มนีาคม ถงึเดอืน พฤศจกิายน 2554 ทีผ่่านมา จากการส ารวจครวัเรอืนพบว่ามชีาวประมงทีอ่าศยัอยู่ในช่วงพืน้ที่
บรเิวณรมิแม่น ้าประแสของ หมู่ 6 ต าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จ านวน 10 หลงัคาเรอืนโดยประมาณ ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากภาวะวกิฤตดงักล่าว โดยทรพัยากรสตัว์น ้าทีเ่คยหาได้ในภาวะปกตมิจี านวนลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 
กล่าวคอื 50% ของครวัเรอืนทีเ่คยจบัสตัว์น ้าไดทุ้กชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปลา ปู กุง้ หอย เมื่อประสบกบัปญัหาวกิฤต
น ้าจดืท าใหไ้ม่สามารถจบัหา ไดเ้ลย 12% ของครวัเรอืนทีเ่คยจบัปู (ปูด า ปูมา้) กจ็บัได้น้อยลงเช่นเดยีวกนั ใน
ระหว่างนัน้ชาวประมงพืน้บ้านบางครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบจงึไดม้รีปูแบบในการปรบัตวัทีแ่ตกต่างหลากหลาย 
เช่น ปรบัตวัโดยการออกทะเลไปในพื้นทีท่ีไ่กลขึน้ ใชเ้วลามากขึน้ บางครวัเรอืนออกทะเลไปไกลถงึ 5 กโิลเมตร 
และใชเ้วลาในการท ามาหากนิเป็นเทา่ตวั บางครวัเรอืนหยดุท าอาชพีประมง และท าอาชพีเสรมิ โดยท าอาชพีรบัจา้ง
ทัว่ไป 12% ท าอาชพีคา้ขาย และกรดียาง ท าสวน ท านา 25 % และเมื่อทอ้งทะเลกลบัเขา้สู่ภาวะปกตชิาวประมงก็
จะกลบัมายดึอาชพีประมงพืน้บา้นเป็นหลกั ซึง่การทีช่าวประมงจะทราบว่าสภาวะทีเ่ป็นปกต ิสามารถออกเรอืไปท า
มาหากนิไดน้ัน้ ชาวประมงจะอาศยัภูมปิญัญาดัง้เดมิ จากการสงัเกตน ้า ปรมิาณฝน คลื่น และสงัเกตจากสตัว์น ้าที่
จบัได ้ซึง่พบว่าครึง่หนึ่ง (50%) ของครวัเรอืนทีอ่าศยัการสงัเกตน ้า ปรมิาณฝน คลื่น 25% ของครวัเรอืนสงัเกตจาก
สตัวน์ ้าทีจ่บัได ้ 
 ในปี 2554-2555 นี้ระบบธรรมชาติในลุ่มน ้าประแสได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ
เนื่องจากค่าความเคม็ของน ้าไดล้ดลงจากเดมิมาก ท าใหว้งจรชวีติของสตัว์น ้าในแม่น ้าเปลี่ยนไปจากเดมิ เช่น กุง้
หลวงเขา้มาผดิฤดูกาล พบสตัว์น ้าจดืบางชนิดทีไ่ม่เคยพบในบรเิวณนี้ เช่น ปลานิล เป็นต้น ซึง่ส่งผลใหช้าวบา้นที่
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านต้องปรบัตัวให้เข้ากบัทรพัยากรสตัว์น ้าที่แตกต่างไปจากเดิม โดยการเลือกใช้
เครือ่งมอืทีม่อียูแ่ลว้ใหต้รงกบัชนิดของสตัว์น ้าทีเ่ขา้มาในแต่ละวนัโดยน ้าในแม่น ้ามคีวามเคม็ไม่มากพอ ท าใหส้ตัว์
น ้าเขา้มาน้อย กจ็ะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนวางโพงพาง ชาวบา้นจงึตอ้งเปลีย่นไปใชเ้ครื่องมอือื่นทีเ่หมาะสมกบัชนิด
ของสตัวน์ ้าซึง่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิมาก และตอ้งตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเป็นวนัต่อวนั ขึน้อยู่กบัชนิดสตัว์น ้าที่
พบเจอในวนันัน้ๆ ตอ้งท างานใหห้นกัมากขึน้เพื่อใหไ้ดป้ลาเพิม่ขึน้ จากปกตทิีด่กัลอบปูมา้เพยีงอย่างเดยีวกพ็ออยู่
ได้ แต่ปีนี้กลบัต้องท าหลายอย่าง ทัง้หาปลากระบอก ปลากะพง  ตโีพงพาง ตปีลากด ลอยอวนกุง้ วางเบ็ด ทัง้นี้
ข ึน้กบัความถนดัของชาวบา้นแต่ละคน อาท ิในเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์วางเฝือกทีช่ายป่าในการหาสตัว์น ้าซึง่จะ
ไดท้กุชนิดไมว่่าจะเป็น กุง้ ป ูปลา แต่หากวางเฝือกไมไ่ดก้จ็ะวางโพงพาง และดกัลอบเพิม่เตมิ  ชาวประมงพืน้บา้น
ส่วนใหญ่ในแถบนี้ไม่ได้ท าอาชพีเสรมิอย่างอื่น แต่จะใชเ้วลาในการท าการประมงเพิม่มากขึน้ บางครวัเรอืนกไ็ป
ชว่ยกนัทัง้บา้น บางครวัเรอืนออกไปจบัสตัวน์ ้าในบรเิวณทีไ่กลขึน้ และบา้งกร็บัซือ้ปลามาท าปลาเคม็ขาย  
 จากปญัหาทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มประมงพืน้บา้น ชาวบา้นยงัคงไม่มวีธิกีารรบัมอืและแกป้ญัหาทีแ่น่ชดั และคดิ
ว่าการรวมกลุ่มเพือ่แกป้ญัหานัน้ท าไดย้าก เนื่องจากท ามาหากนิคนละรปูแบบ และไม่มคีวามพรอ้มมากพอ และใน
ปจัจุบนันี้พวกเขายงัคงพึง่พาตนเองได ้ต่างคนจงึต่างปรบัตวัแบบตวัใครตวัมนั อย่างไรกต็ามชาวบา้นต่างเหน็ดว้ย
ว่าเมือ่ถงึจุดๆหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัแิลว้ การร่วมมอืกนัระหว่างชาวบา้นในชุมชนหน่วยงานต่างๆเป็น
หนทางแกไ้ขปญัหาทีส่ าคญัทางหนึ่งทีค่วรเกดิขึน้  
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7.2 วิกฤตน ้าจืดลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั ปี 2554 
 
 จากภาพที ่7-2 จงัหวดัตรงัมฝีนตกผดิปกตทิีช่ดัเจนในเดอืนมนีาคม-เมษายน และเดอืนตุลาคม สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์เฉพาะทีเ่กดิในลุ่มน ้าปะเหลยีนดงัแสดงในตารางที ่7-2 ซึง่โดยปกตมิรสุมภาคใตฝ้ ัง่ตะวนัตกจะเกดิ
ในเดอืน สงิหาคมถงึเดอืนตุลาคมของทกุปี 
 
ตารางท่ี 7-2 เหตกุารณ์วิกฤตน ้าจืดลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั ปี 2554 

เดือน เหตกุารณ์ 
เม.ย. - เกดิลมมรสมุผดิฤดกูาลท าใหส้วนยางเสยีหาย 
ก.ย. - พ.ย. - ลมมรสมุรุนแรงพดัเขา้ชุมชนสง่ผลท าใหส้วนยางเสยีหายรุนแรงขึน้กว่าเดอืน เม.ย. 

 
 ในปี 2554 มฝีนตกหนักและน ้าจดืหลากท่วม 2 ครัง้ ครัง้แรกเกดิขึน้ในเดอืนเมษายนต่อเนื่องหลายวนัซึง่
ปกตแิลว้จะเป็นฤดทูีน่ ้าในล าคลองมน้ีอย ครัง้ทีส่องเกดิขึน้ในเดอืนตุลาคม ซึง่ปรมิาณน ้าจดืทีไ่หลหลากทัง้สองครัง้
นัน้สง่ผลกระทบต่อการประมงพืน้บา้นทีต่อ้งพึง่พงิธรรมชาต ิ
 
 7.2.1 การประเมินความเส่ียงจากวิกฤตน ้าจืดโดยชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลียน 
  ชาวประมงทีป่ระกอบอาชพีเกบ็หอยปะหรอืหอยตลบัไดร้บัผลกระทบจากการทีเ่กบ็หอยได้น้อยลง เนื่อง 
จากหอยสว่นใหญ่ฝงัตวัลงไปในเลนเพือ่หนีน ้าจดืดว้ยสญัชาตญิาณการเอาตวัรอดตามธรรมชาต ิแต่หากว่าน ้าจดืที่
ลงมาเป็นน ้าทีม่โีคลนมากบัน ้าเป็นจ านวนมาก มผีลต่อหอยทีฝ่ ัง่ตวัลงไปในเลนและไม่สามารถลอยตวักลบัขึน้มาได้
นัน้ตายเป็นจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 45 ชาวประมงผูห้าหอยกย็ิง่หาหอยได้น้อยลง ซึ่งปกตแิล้วหอยจะสามารถ
ลอยตวัขึน้มาไดห้ลงัน ้าจดืผา่นไป รวมไปถงึชาวประมงผูเ้ลีย้งหอยนางรมได้รบัผลกระทบจากหอยนางรมตายเพราะ
โคลนทีม่ากบัน ้าจดื เพราะในชว่งฤดแูลง้หอยนางรมจะอา้ปากรอรบัอาหารทีม่ากบัน ้า แต่เมื่อน ้าดงักล่าวมโีคลนมา
ดว้ยจงึท าใหห้อยตายในทีส่ดุ 
  ฝนตกนอกฤดกูาลสง่ผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมงผูเ้ลี้ยงปลาในกระชงั และหอยแมลงภู่ในกระชงั ซึง่มี
ความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงของน ้าทีต่อ้งการน ้าทีม่คีวามเคม็ทีเ่หมาะสม เมื่อเจอน ้าจดืปรมิาณมากอย่าง
กะทนัหนัจะตายเป็นจ านวนมากทัง้กระชงั ปญัหาดงักล่าวขา้งตน้สามารถป้องกนัไดห้ากชาวประมงผูเ้ลี้ยงปลาและ
หอยแมลงภู่ในกระชงัทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า (ไม่ต ่ากว่า 15 วนั) ชาวประมงจะปรบัตวัโดยการเกบ็ขายก่อนทีน่ ้า
จดืจะไหลลงมา 
  สตัวน์ ้าเกอืบทุกชนิดมจี านวนลดลง ยกเวน้ปูด าทีช่าวประมงยงัสามารถเกบ็หาไดเ้ป็นปกต ิเนื่องจากปูด า
เป็นปทูีแ่ขง็แรงและทนต่อสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไดด้ ีสามารถหลบเขา้รไูดเ้มื่อมพีายุฝน อกีปจัจยัหนึ่งทีท่ าให้
ชาวบา้นสามารถเกบ็ปดู าไดป้กตคิอืปา่ชายเลนซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของปูด ารวมไปถงึสตัว์น ้าชนิดอื่นทีส่ามารถหนีลง
ไปอยูใ่นน ้าทะเลไดเ้มือ่เกดิวกิฤตน ้าจดื เชน่ ปแูสม กุง้ จะไดร้บัผลกระทบคอ่นขา้งน้อยจากวกิฤตการณ์น ้าจดืนี้ 
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 อากาศทีร่อ้นจดัท าใหน้ ้าในทะเลและในคลองรอ้น สง่ผลใหห้อยตายเป็นจ านวนมากไดน้อกเหนือจากวกิฤต
น ้าจดืทีห่อยและทรพัยากรสตัวน์ ้าจะตอ้งเผชญิ และจากการทีฝ่นไมต่กตามฤดกูาลท าใหช้าวประมงไมส่ามารถเลีย้ง
ปลาเก๋าได ้จงึตอ้งเปลีย่นมาเลีย้งปลากะพงในกระชงัแทน ซึง่ชาวประมงกย็งัตอ้งเจอกบัปญัหาวกิฤตน ้าจดื 
 
 7.2.2 การประเมินรปูแบบการรบัมือของประมงพื้นบา้นในภาวะวิกฤตน ้าจืด 2554  
 ส าหรบัชาวประมงพื้นบ้านในพืน้ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน ไดร้บัผลกระทบวกิฤตน ้าจดืในปี 2554 จากฝนทีต่ก
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ถงึเดอืน ธนัวาคม 2554 โดยทัง้ 2 หมูบ่า้นคอื บา้นทุง่ตะเซะ อ าเภอย่านตาขาว และบา้นแหลม 
อ าเภอกนัตงั ไดร้บัผลกระทบจากภาวะวกิฤตดงักล่าวคอื ทรพัยากรสตัวน์ ้ามปีรมิาณลดลง จากการส ารวจครวัเรอืน
จ านวน 25% ของครวัเรอืนทัง้หมดทีท่ าการศกึษา พบ 30.0% ของครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปรมิาณหอย
ลดลง (โดยเฉพาะหอยปะ และหอยกนั) 17.1% ของครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปรมิาณปลาลดลง 10.0% ของ
ครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปรมิาณปูลดลง 1.4% ของครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปรมิาณกุง้ลดลง และ 
17.1% ของครวัเรอืนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปรมิาณของสตัวน์ ้าทกุชนิดลดลง  ชาวประมงพืน้บา้นหลายครวัเรอืนจงึ
ไดม้กีารปรบัตวัโดยการหาอาชพีเสรมิ เชน่ 38.6% หาอาชพีเสรมิดว้ยการรบัจา้งทัว่ไป 14.3% ท าอาชพีลอกใบจาก 
17.1% ท าอาชพีสวนยางพารา ปาลม์ ปลกูพชืผกัสวนครวั และ 1.4% ท าอาชพีคา้ขายและออกเรอืเพือ่หาทรพัยากร
สตัว์น ้าชนิดอื่นทดแทน (มเีปอร์เซน็ต์ของครวัเรอืนทีเ่ท่ากนั) ส่วนชาวประมงทีไ่ม่ไดป้ระกอบอาชพีเสรมิไดม้กีาร
ปรบัเปลีย่นวธิกีารออกเรอืไปในพืน้ทีท่ีไ่กลขึน้และใชเ้วลาในการออกเรอืเพื่อท ามาหากนิเพิม่ขึน้ โดยมคีรวัเรอืนที่
ยอมรบักบัสภาวะเสีย่งในการออกไปท ามาหากนิในทะเลขณะทีเ่กดิภาวะวกิฤต คดิเป็น 1.4% ในขณะที ่7.1% รอให้
กลบัเขา้สู่สภาวะปกต ิและ 47.1% ใช้ภูมปิญัญาดัง้เดิมในการสงัเกตธรรมชาตจิากการดูสขีองน ้าทะเล สงัเกต
ปรมิาณฝนทีล่ดลง หรอืการสงัเกตจากคลื่น ซึง่เป็นการปรบัตวัของชาวประมงทีเ่กดิขึน้ในภาวะวกิฤตน ้าจดืทีผ่า่นมา 
 อาชพีของคนในชุมชนบา้นแหลมกบัการด ารงชวีติของคนบา้นแหลมไดแ้ก่ จบัปูเป้ียวหรอืปูแสม จมปูด า 
ไซปูด า ลงไซหมกึ เลี้ยงปลาในกระชงั เลี้ยงหอยแมลงภู่ในกระชงั เลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงหอยจุ๊บแจงหรอืหอยปาก
แดง ตกเบด็ วางอวนลอยในคลอง และลอกใบจากขาย 
 คนในชุมชนบ้านแหลมเกอืบทัง้หมดมอีาชพีทีต่้องพึง่พาทะเล ซึง่นับเป็นอาชพีหลกัของคนบา้นแหลม ที่
พวกเขามคีวามเชื่อมัน่ พวกเขาโชคดทีีไ่ดเ้กดิมาเป็นคนบา้นแหลมซึ่งเป็นพื้นทีท่ีม่อีาหารทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีสุ่ดแห่ง
หนึ่ง เพราะคนในชุมชนบา้นแหลมแต่ละครวัเรอืนจะประกอบอาชพีทีห่ลากหลายมากกว่า 3 หรอื 4 อาชพี โดย
ชาวบา้นแหลมจะตดัสนิใจในการประกอบอาชพีจากความถนดัในอาชพีและเครือ่งมอืทีพ่วกเขาม ีหลงัจากน ้าจดืไหล
หลากไม่เกนิ 10 วนั ชาวบ้านแหลมกก็ลบัไปหาทรพัยากรประมงเหมอืนเดมิได้ นัน่จงึเป็นเหตุผลทีส่นับสนุนให้
ชาวบา้นมคีวามยดืหยุ่นในการประกอบอาชพีสงู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคนทีอ่าศยัอยู่บนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงดา้นสภาพแวดลอ้มทีม่ากกว่าอยา่งเกาะลบิง และทัง้หมดทีก่ล่าวมาท าใหค้นบา้นแหลมรูส้กึรกัและ
ภมูใิจในถิน่ฐานบา้นเกดิของพวกเขาเป็นอยา่งด ี
 เมื่อฝนแลง้ชาวประมงจะลงไปคราดหอยดว้ยมือเนื่องจากหอยมปีรมิาณมาก ส่วนในฤดูมรสุมชาวประมง
บ้านแหลมจะสามารถลงไปจบัปูเป้ียวหรอืปูแสมในป่าชายเลนได้ และยงัเป็นประโยชน์กบัอาชพีลอกใบจากขาย
เพราะตน้จากจะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งดภีายใตฝ้นทีต่กหนกันี้ 
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 ส าหรบัการรบัมอืกบัวกิฤตน ้าจืด ปี 2554 การรบัมอืของชาวประมงบ้านแหลมแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มตาม
ลกัษณะของการท าประมงซึง่เป็นการรบัมอืเฉพาะหน้าประกอบดว้ย  
 (1) กลุ่มชาวประมงทีเ่พาะเลี้ยงหอยนางรม จะรบัมอืดว้ยการเลี้ยงหอยใหอ้ยู่ในระดบัสงูกว่าเดมิ จากเดมิ
แขวนเชอืกสงูจากพืน้คลอง 1 เมตรปรบัเป็น 1.5 เมตร  เพื่อใหห้อยรอดตายไดม้ากขึน้จากโคลนทีม่ากบัน ้าหลาก
ซึง่โคลนจะมนี ้าหนกัมากและไหลในระดบัล่างและขายกอ่นทีฝ่นจะตกหนกัและน ้าจดืจะไหลบ่าลงมาเป็นจ านวนมาก  
  (2) กลุ่มชาวประมงทีม่เีรอืเครื่องจะสามารถออกไปในทะเลทีไ่กลกว่าเดมิประมาณ 2 กโิลเมตรจนถงึเกาะ
เหลาต าและเกาะลบิง แต่ชาวประมงจ าเป็นตอ้งยอมเสยีค่าใชจ้่ายไปกบัค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิทีต่อ้งใชม้ากขึน้กว่าเดมิ
เป็น 2 เท่า เพื่อทีจ่ะสามารถหาทรพัยากรได ้ซึง่เป็นน ้ามนัปรมิาณ 3 – 5 ลติร และคดิเป็นจ านวนเงนิ 300-500 
บาทต่อการเดนิทาง 1 ครัง้ ขึน้อยูก่บัขนาดของเครือ่งยนตท์ีใ่ช ้  
 (3) กลุ่มชาวประมงที่ไม่มีเรือแต่มีเครื่องมือประมงชนิดอื่นๆที่ยงัสามารถหาสตัว์น ้าชนิดอื่นๆที่ได้รบั
ผลกระทบน้อยจากวกิฤตน ้าจดื และมทีกัษะในการใชเ้ครื่องมอืชนิดนัน้ๆ จะยงัคงประกอบอาชพีประมงพืน้บา้นอยู่
ไดโ้ดยการหาสตัวน์ ้าชนิดอืน่หลายชนิด ทดแทนสตัวน์ ้าทีม่จี านวนลดลงจากน ้าจดื เชน่ ใชอ้วนลอยปลากระบอก ใช้
เบด็ตกปลา นอกจากนัน้เมื่อชาวประมงบา้นแหลมเกบ็หาหอยไดน้้อยกจ็ะมกีารแปรรปูเพื่อใหส้ามารถเกบ็ไดน้าน
ขึน้ เป็นการเพิม่มลูคา่ทรพัยากร และยงัมปีระโยชน์ในการทีจ่ะไดร้บัเงนิทนุสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆไดง้า่ยขึน้
โดยการรวมเป็นกลุ่มแปรรปูผลติภณัฑห์อยปะรวมไปถงึทรพัยากรอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย 
 (4) กลุ่มชาวประมงที่ไม่มเีครื่องมอืและทกัษะที่หลากหลาย จะรบัมอืโดยการประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบัการท าประมง เช่น ปลูกผกัสวนครวั ท าสวนยาง ซึง่อาจจะท าเป็นอาชพีหลกั และมกีารท าประมงเป็น
อาชพีรอง  
  (5) กลุ่มชาวประมงทีไ่มม่เีครือ่งมอื และไม่มทีีด่นิส าหรบัท าสวน จะประกอบอาชพีเสรมิชัว่คราวอื่นๆ เช่น 
ลอกใบจาก รบัจา้งทัว่ไปเป็นชา่งกอ่สรา้งนอกพืน้ที ่เพือ่ใหต้นเองและครอบครวัมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ี 
 
7.3 รปูแบบการรบัมือต่อวิกฤตน ้าจืด ปี 2554 
 
 วกิฤตทีแ่ตกต่างกนัของพื้นทีท่ ัง้ 2 ลุ่มน ้า กลบัน ามาซึง่การรบัมอืกบัวกิฤตทีค่ลา้ยคลงึกนั นัน่คอื การลด
การเปิดรบัผลกระทบ ด้วยการพึง่พาความหลากหลายทีม่อียู่ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชวีภาพของชนิด
สตัวน์ ้า ความหลากหลายของเครือ่งมอืประมง ความหลากหลายของระบบนิเวศทีท่ าประมง หรอืความหลากหลาย
ของทกัษะอาชพีที่ตนมี นอกจากนี้การเพิ่มศกัยภาพในการรบัมือ ด้วยการพึ่งพาการส ารองเงนิ ส ารองความ
ชว่ยเหลอืจากการรวมกลุ่ม หาทางเลอืกของรายไดเ้สรมิ หรอืทางรอดในการพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เช่นการสรา้ง
เครือ่งมอืประมงแบบใหมเ่พือ่รบัมอืกบัสตัวน์ ้าชนิดพนัธุใ์หมท่ีม่ากบัวกิฤต เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 7-3 รปูแบบการรบัมือต่อวิกฤตน ้าจืด 
การลดความเปราะบาง 

(Vulnerability) 
พืน้ท่ี / วิธีการ 

การลดการเปิดรบัผลกระทบ  ลุ่มน ้ าปะเหลียน 

(Exposure) - เปลีย่นพืน้ทีท่ าประมง และชนิดสตัวน์ ้า จากปลา หอย และกุง้ในพืน้ที่
วกิฤต เป็น ปดู าในปา่ชายเลน ใชไ้ซป ูและหยองป ู

 - ชาวประมงทีม่เีรอืขนาดกลาง-ใหญ่ เดนิทางไปท าประมงทีป่ากอา่ว เรอื
เลก็หยดุท าประมงชัว่คราว 

 - เตรยีมตวัล่วงหน้า เปลีย่นชนิดปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัจากปลาเก๋าเป็นปลา
กะพง 

 ลุ่มน ้ าประแส 
 - เปลีย่นชนดิสตัวน์ ้าในการท าประมงทีเ่ดมิ ดว้ยเครือ่งมอืประมงทีม่อียู่ 
 - เตรยีมตวัล่วงหน้า เตรยีมเครือ่งมอืประมงทีม่ ีและพรอ้มเดนิทางไกลขึน้

เพือ่ท าประมงในน ้ากรอ่ย/ น ้าเคม็ ตามทรพัยากรประมงทีอ่พยพไปปากอา่ว 

การลดความไวต่อผลกระทบ  
(Sensitivity) 
 

 

การเพ่ิมศกัยภาพในการรบัมือ  ลุ่มน ้ าปะเหลียน 
(Coping capacity) - เตรยีมหาทางเลอืกของรายไดเ้สรมิ เชน่ลอกใบจากขาย 
 ลุ่มน ้ าประแส 
 - สะสมเงนิเพือ่ใชใ้นชว่งทีไ่มส่ามารถท าประมงไดป้กต ิ

- เตรยีมหาทางเลอืกของรายไดเ้สรมิ เชน่ลอกใบจาก ตดัลกูจาก ท าปลาเคม็ 
 - เตรยีมตวัล่วงหน้า ลงทนุท าเครือ่งมอืประมงแบบใหม ่เพือ่ท าประมงในน ้า

จดื  
- รวมกลุ่ม/แบ่งปนั ชว่ยเหลอื 

 
 รปูแบบการรบัมอืกบัวกิฤตน ้าจดืดงัรายละเอยีดในตารางที ่7-3 เป็นการลดความเปราะบางทีม่ตี่อความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ในทีน่ี้คอืวกิฤตจิากฝนทีผ่ดิปกตใินปี 2554 ซึง่สง่ผลต่อสมดุลน ้าจดื-น ้าเคม็ในระบบ
นิเวศของล าน ้าประแสและปะเหลยีน ซึง่จากการประเมนิความเปราะบางระดบัครวัเรอืนของชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 
ลุ่มน ้าในบทที่ 5 พบว่าส่วนใหญ่ชาวประมงมคีวามเปราะบางในระดบัปานกลาง ชาวประมงพื้นบ้านสามารถลด
ความเปราะบางไดด้ว้ยการลดการเปิดรบัต่อผลกระทบ และเพิม่ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศ จากรปูแบบการรบัมอืดงักล่าวสามารถจดัเป็นกลุ่มยทุธศาสตรไ์ด ้5 กลุ่มคอื (1) ยทุธศาสตรก์ารรวมกลุ่ม 
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(2) ยทุธศาสตรก์ารส ารอง (3) ยทุธศาสตรค์วามหลากหลาย (4) ยุทธศาสตรก์ารพึง่ตลาด และ (5) ยุทธศาสตรก์าร
ยา้ยที ่ดงัแสดงในภาพที ่7-4 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7-4 ยทุธศาสตรก์ารรบัมือกบัวิกฤตของชาวประมงลุ่มน ้าประแสและลุ่มน ้าปะเหลียน 
 
 (1) ยทุธศาสตรก์ารรวมกลุ่ม ชาวประมงมกีารรวมกลุ่มพดูคยุกนัเป็นปกตอิยูแ่ลว้ เมือ่เกดิเหตุการณ์ฝน ฟ้า
ผดิปกต ิการปรกึษาหารอื หาทางออกรว่มกนัในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการท าประมงหรอืทางเลอืกในการท าอาชพี
อื่นจงึเกดิขึน้โดยธรรมชาต ินอกจากนี้ชาวประมงยงัรวมกลุ่มในรูปการแปรรูปผลผลติทางการประมง เช่นการท า
ปลาเคม็ทีป่ระแส การแปรรปูหอยปะทีป่ะเหลยีน การลอกใบจากทีป่ะเหลยีน เป็นตน้  
 (2) ยทุธศาสตรก์ารส ารอง ชาวประมงทีป่ระแสเตรยีมส ารองเงนิล่วงหน้าเพื่อเตรยีมตวัท าเครื่องมอืประมง
ใหมใ่หเ้หมาะกบัสถานการณ์ทีจ่ะมนี ้าจดืมามากเนื่องจากรูล้่วงหน้าจากสถานการณ์น ้าจดืทีเ่กดิซ ้าซากทุกปี เช่นท า
อวนเฉพาะเพือ่จบัปลานิลซึง่เป็นปลาน ้าจดืทีม่ากบัน ้า ในขณะทีช่าวประมงทีป่ะเหลยีนไมม่โีอกาสไดรู้ล้่วงหน้าว่าจะ
เกดิวกิฤตแต่ดว้ยวถิปีระมงพืน้บา้น ชาวประมงแทบทกุครวัเรอืนจะมเีครือ่งมอืประมงทีห่ลากหลายอยูใ่นครอบครอง
และใชอ้ยู่ในชวีติประจ าวนัอยู่แลว้ จงึสามารถเลอืกเครื่องมอืทีม่อียู่มาปรบัใชไ้ดใ้นสถานการณ์ เช่น จบัปูและหอย
ไมไ่ด ้กเ็ลอืกมาจบัปลาเป็นตน้ 
 (3) ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย การท าประมงมีความหลากหลายของเครื่องมือและสถานที่และมี
ทรพัยากรสตัว์น ้าที่หลากหลาย ถ้าจับสตัว์น ้าประเภทนี้ไม่ได้ ก็ไปจับสตัว์น ้าประเภทอื่นแทน จึงท าให้ได้รบั
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ผลกระทบเลก็น้อย กล่าวคอืความหลากหลายของการท าประมงช่วยไม่ใหเ้กดิผลกระทบมาก เช่น เมื่อหาหอยปะที่
ปะเหลียนไม่ได้ เนื่องจากหอยตายเพราะน ้าจืดและโคลนที่น ้ าหลากพามา และปูหนีน ้ าจืดลงท้องคลองลึก 
ชาวประมงจ าเป็นตอ้งออกท าประมงในระยะทางทีไ่กลมากกว่าเดมิ ชาวประมงกห็นัมาวางเบด็หาปลากระบอกแทน 
เพราะเครื่องมอืของชาวบ้านมีความหลากหลาย เช่นเดียวกบัชาวประมงที่ประแสที่เปลี่ยนจากการท าประมง
ปลากระบอกมาจบัปลาดุกทะเลแทน ซึ่งต้องเปลี่ยนประเภทเครื่องมอืประมง บา้งกใ็ชเ้ครื่องมอืประมงหลายชนิด
ประกอบกนัเชน่วางเฝือก โพงพาง และลอบปลาไปพรอ้มกนั เนื่องจากสตัวน์ ้ามน้ีอยลง 
 (4) ยุทธศาสตร์การพึง่ตลาด ชาวประมงทัง้ 2 พืน้ทีพ่ ึง่ตลาดมากขึน้ในภาวะวกิฤต เช่นการจบัสตัว์น ้าใน
กระชงัออกขายทนัททีีเ่กดิวกิฤต หรอืหาทางเลอืกในการรวมกลุ่มแปรรปูส่งตลาด เช่นการท าปลาเคม็ทีป่ระแส และ
หอยแปรรปูทีป่ะเหลยีน ในบางครวัเรอืนทีห่ยุดท าประมงเนื่องจากวกิฤต การพึง่ตลาดจงึหมายถงึการพึง่พาแหล่ง
อาหาร 
 (5) ยทุธศาสตรก์ารยา้ยที ่ชาวประมงทีป่ะเหลยีนตอ้งเดนิทางไกลกว่าเดมิประมาณ 2 กโิลเมตร ในขณะที่
ชาวประมงทีป่ระแสต้องเดนิทางไกลกว่าเดมิประมาณ 5-10 กโิลเมตรออกไปทางปากอ่าวเพื่อไปท าประมงในทีท่ี่
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าจดืหรอืทีท่ีม่ทีรพัยากรสตัวน์ ้าใหท้ าประมงได้ 
 จะเหน็ไดว้่าชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ารบัมอืกบัวกิฤตทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ประการ ชาวประมงน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ ัง่สมมาประยุกต์ใชใ้นการ
รบัมอืกบัวกิฤต การตดัสนิใจต่างๆเกดิขึน้ในระดบัครวัเรอืน มกีารปรกึษาหารอืกนัในกลุ่มเครอืญาตแิละเพื่อนบา้น
บา้งตามวถิ ี 
 ลกัษณะการรบัมอืกบัวกิฤตทีเ่กดิขึน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคอื 
 (1) การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การแบกรบัความสูญเสยีร่วมกนั การอดทน/ 
แบกรบัการสูญเสยีเอง โดยการหยุดท าประมงในภาวะวิกฤต หรอืลงทุนในการเดินทางและการเตรยีมเครื่องมอื
ประมง การเปลีย่นชนิดสตัวน์ ้า เครื่องมอืประมง และสถานทีท่ าประมง การพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เช่นการสรา้ง
เครือ่งมอืประมงแบบใหม่ และการป้องกนัผลกระทบ โดยการหาแหล่งรายไดใ้หม่/ อาชพีเสรมิ การส ารองเงนิ การ
รวมกลุ่ม/แบ่งปนั จะเหน็ไดว้่ายุทธศาสตรท์ัง้ 5 ขอ้ขา้งตน้ ทีช่าวประมงพืน้บา้นรบัมอืกบัวกิฤตเป็นการรบัมอืเพื่อ
ผลประโยชน์สว่นตน เป็นไปเพือ่ความอยูร่อดของเศรษฐกจิครวัเรอืนเป็นหลกั 
 (2) การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น การ
เพกิเฉยต่อการสญูเสยีแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของทรพัยากรประมง/ ระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการใช้
ทรพัยากรประมงอย่างเข้มข้นในพื้นที่นอกวิกฤต เมื่อเกิดวิกฤตธรรมชาติแต่ละครัง้ระบบนิเวศเองย่อมได้รบั
ผลกระทบ และระบบนิเวศตอ้งการเวลาในการฟ้ืนตวั สิง่มชีวีติในระบบนิเวศต่างกป็รบัตวัเพือ่การอยูร่อด แต่กระนัน้
กต็ามการปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ของชาวประมงพื้นบ้านเกดิขึน้ในลักษณะบ้านใครบ้านมนั การ
ตดัสนิใจอยู่ทีค่รวัเรอืน ไม่มกีารมองภาพรวมของระบบ การสงัเกตเหน็ทรพัยากรบางชนิดพนัธุ์ทีส่ญูหายไปจาก
พื้นทีจ่ากภาวะวิกฤตน ้าจืดจึงไม่น ามาสู่การหาทางแก้ไขฟ้ืนฟู นอกจากนัน้การไม่มองภาพรวมของระบบท าให้
ชาวประมงหนัมาใช้ทรพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพื้นทีน่อกวกิฤต เช่นการเดนิทางไปท าประมงตามฝงูปลาที่
อพยพหนีน ้าจดื หรอืการกลบัมาหาหอยปะอยา่งเขม้ขน้ทนัททีีเ่ขา้ใจว่าหอยน่าจะฟ้ืนตวัแลว้ เป็นตน้ 
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 (3) การรบัมือต่อวิกฤตทีต้่องการพฤติกรรรมร่วม (Collective action) เช่น การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟูฐาน
ทรพัยากรร่วม การท าประมงหลงัภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่เปราะบางของระบบนิเวศ ช่วงเวลาดงักล่าวควรเป็น
ช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควรเป็นโอกาสทีช่าวประมงจะท าการประมงแบบอนุรกัษ์มากกว่าจะท าประมง
อยา่งเขม้ขน้มากกว่าเกา่อนัเนื่องมาจากพืน้ทีท่ าประมงน้อยลง หรอืสตัวน์ ้าหนีวกิฤตมากระจุกตวัอยูร่วมกนั เป็นตน้ 
การจะอนุรกัษ์ หรอืฟ้ืนฟูระบบนิเวศซึง่เป็นฐานทรพัยากรร่วมนี้ตอ้งการการจดัการร่วม ตอ้งการการก่อรปูสถาบนั
ทางสงัคมเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรรว่ม ซึง่ยงัไมเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 พืน้ที ่
 การรบัมอืต่อภาวะวิกฤตอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาทัง้  
2 พืน้ที ่เป็นการรบัมอืทีอ่ยูบ่นฐานการตดัสนิใจของครวัเรอืนมากกว่าชมุชน เป็นการใชภ้มูปิญัญาระดบัครวัเรอืนใน
การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า มกีารพึง่พากลุ่มแบบหลวมๆ เพื่อหาทางเลอืกและทางรอดร่วมกนัเฉพาะหน้า และการ
ตดัสนิใจอยู่บนความไม่แน่นอนสูงและไม่สามารถมัน่ใจว่าจะเกดิเหตุการณ์ซ ้าอกีครัง้ในปีถดัไป จึงไม่สามารถ
วางแผนรบัมอืใหด้กีว่าเดมิได ้จงึไมเ่กดิการพดูคยุเพือ่สรา้งกระบวนการกลุ่ม ไม่ประเมนิผลกระทบจากการรบัมอืที่
ผา่นมา และไมป่ระเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อกีครัง้ในอนาคต 
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บทท่ี 8 

ผลการศึกษา: กลยทุธใ์นการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบา้น 
ในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 

 
 
 บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะหศ์กัยภาพในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึง่
เป็นการเสรมิขดีความสามารถของชาวประมงพื้นบ้านจากศกัยภาพในการปรบัตวัในวิถีประมงพื้นบ้านซึ่ง
ประกอบดว้ยการรบัมอืกบัวกิฤตทีไ่มเ่กีย่วกบัสภาพภูมอิากาศ ในทีน่ี้คอืวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร (บทที ่
6) และการรบัมอืกบัวกิฤตสภาพภูมอิากาศ (บทที ่7) (ดงัแสดงในภาพที ่8-1) การน าเสนอในบทนี้ม ี2 หวัขอ้ 
คอื 8.1 กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิากาศ ซึง่ประกอบด้วยหวัขอ้ย่อย 4 หวัขอ้คอื (1) ความทา้ทายในการเพิม่ขดีความสามารถในการ
รบัมอืกบัภาวะวกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (2) การสรา้งความยดืหยุ่นทางสงัคม (3) กลยุทธ์ในการ
สรา้งขดีความสามารถของชุมชนในการจดัการความเสีย่งจากวกิฤต (4) กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถ
ของชมุชนในการรบัมอืระดบัชมุชน และ (5) แนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศใน
ลกัษณะทรพัยากรรว่มอยา่งมคีวามยดืหยุน่ปรบัตวั และ 8.2 การวเิคราะหผ์ลของกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัต่อ
ศกัยภาพในการการปรบัตวัและความเปราะบางของสงัคมต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศซึง่ประกอบดว้ย
หวัขอ้ย่อย 3 หวัขอ้คอื (1) ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง: ความเป็นไปไดข้ององค์กรการจดัการน ้าทีบู่รณาการ
การจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศสู่การจดัการระบบนิเวศลุ่มน ้าประแส (2) ลุ่มน ้าปะ
เหลยีน จงัหวดัตรงั: เครอืขา่ยภูมปิญัญาเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบป่า และ(3) การวเิคราะหผ์ลของขอ้เสนอกลไก
ขบัเคลื่อนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าต่อศกัยภาพในการการปรบัตวั 
 

 
  

ภาพท่ี 8-1 การปรบัตวับนฐานของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
(Community-based adaptation to climate change) 
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8.1 กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกบัความแปรปรวน
ของสภาพภมิูอากาศ 
 
 ชุมชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส ประกอบดว้ย ชุมชนประมงพื้นบา้นในต าบลปากน ้าประแส ต าบล
เนินฆ้อและต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน ้ าปะเหลียน 
ประกอบดว้ยชมุชนประมงพืน้บา้นในต าบลวงัวน อ าเภอกนัตงั และต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดั
ตรงั ทัง้ 2 พืน้ทีเ่ป็นชุมชนทีม่กีารรวมกลุ่มองคก์รชุมชน และสรา้งเครอืขา่ยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
รวมไปถงึทรพัยากรประมงในพืน้ทีลุ่่มน ้าถงึทะเล 
 การสร้างขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรับมือกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิากาศในทีน่ี้เน้นการก่อรูปของสถาบนัทางสงัคมเพื่อการปรบัตวัในระดบัชุมชน จากภาพที ่8-2 แสดงให้
เหน็ว่าการเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมมุ่งสู่การปรบัตวันัน้ระบบหนึ่งๆตอ้งได้รบัผลกระทบทีม่ากเพยีงพอ 
ซึง่ผลกระทบนี้มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัระดบัความเปราะบางของระบบนัน้ๆในการรองรบัวกิฤต รวมทัง้ความ
รุนแรง ความถี่ และความต่อเนื่องของภาวะวกิฤต และการปรบัตวัเพื่อรองรบัวกิฤตนี้กเ็ป็นการรกัษาระบบให้
ด ารงอยูต่่อไป 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8-2 กระบวนการเกิดการปรบัตวัของระบบนิเวศและระบบสงัคม 
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 8.1.1 ความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการรบัมือกบัภาวะวิกฤตการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ 
 ความท้าทายในการเพิ่มขดีความสามารถในการรบัมอืกบัภาวะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศปจัจุบนั และการรบัมอืกบัการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตประการหนึ่งคอืการก่อรูปของ
สถาบนัทางสงัคมเพื่อรองรบัการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเกิดขึ้นได้ยากกว่ากรณีที่ ไม่
เกีย่วกบัสภาพภูมอิากาศ จากตารางที ่8-1 แสดงใหเ้หน็ความเหมอืนต่างของวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร
และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทศันะของชาวประมงพื้นบ้านโดยมองผ่านกรอบ Driver-
Pressure-State-Impact-Response (ในที่นี้ คือปริมาณฝนตกมากและต่อเนื่ องผิดปกติส่ งผลกระทบต่อ
ทรพัยากรประมง) ซึง่การตอบสนอง (Response) ในทีน่ี้คอืการปรบัตวั 
 ตวัขบัเคลื่อนของปญัหา (Driver) มคีวามแตกต่างกนั ในกรณีวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร ตวั
ขบัเคลื่อนของปญัหามคีวามชดัเจน ชุมชนรูส้าเหตุของปญัหา และสามารถประเมนิผลกระทบและหาวธิกีาร
แกไ้ขปญัหาได้ ในขณะที่วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ตวัขบัเคลื่อนของปญัหามคีวามไม่ชดัเจน 
ชมุชนไมรู่ส้าเหตุของปญัหา ไมส่ามารถประเมนิผลกระทบและหาวธิกีารแกไ้ขปญัหาได ้
 ภาวะความกดดนั (Pressure) มคีวามคลา้ยคลงึกนัคอืมคีวามชดัเจนว่าเกดิอะไรผดิปกตขิึน้ในระบบจน
เกดิเป็นภาวะวกิฤต เช่นมกีารปล่อยมลพษิในแม่น ้า หรอืการท าลายป่าชายเลน เช่นเดยีวกบัปรมิาณฝนทีต่ก
มากต่อเนื่อง หรอืปรมิาณน ้าจดืในระบบนิเวศทีเ่พิม่มากขึน้ 
 สภาวะทีเ่กดิขึน้ (State) มคีวามคล้ายคลงึกนัคอืมคีวามชดัเจนว่าเกดิปญัหาอะไรขึน้ เช่นเกดิภาวะ
ทรพัยากรร่อยหรอเสื่อมโทรม หรอืเกดิภาวะความเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมสตัว์น ้า เหน็ทรพัยากรประมง
ปรบัตวัอพยพหนีน ้าจดื บางชนิดตาย 
 ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) มคีวามคลา้ยคลงึกนัคอืมคีวามชดัเจนว่าเกดิความเดอืดรอ้นขึน้กบัตนหรอื
ชุมชน เช่น กระทบความมัน่คงทางอาหาร การด ารงชวีติและสภาพเศรษฐกจิครวัเรอืน หรอื การทีค่รวัเรอืน/
ชุมชนไม่สามารถท าประมงตามปกต ิต้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารท าประมง สถานทีว่างเครื่องมอืประมง และชนิด
ทรพัยากร แต่ระดบัความรนุแรงของวกิฤตมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ผลกระทบทีม่ตี่อสงัคมหนึ่งๆจะมากหรอืน้อย
ขึน้อยูก่บัความเปราะบางของสงัคมนัน้ๆต่อวกิฤต  
 จากการวเิคราะหค์วามเปราะบางระดบัชมุชนในบทที ่5 พบว่า ถงึแมร้ะบบนิเวศชายฝ ัง่จะเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเปราะบางเชงินิเวศทีส่งู ชุมชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ามคีวามเปราะบางเชงิสงัคมต่อความแปรปรวน
ของสภาพอากาศทีต่ ่า ทัง้นี้ดว้ยความทีช่าวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 พืน้ทีเ่ปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศทีต่ ่า ชุมชนจงึยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืและปรบัตวัในระดบัชุมชน ดงัจะเหน็ได้
จากค่าคะแนนของศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ต ่า ประกอบกบัชุมชนทัง้ 2 
พืน้ทีม่คีวามไวต่อผลกระทบทีต่ ่าอยูแ่ลว้ จงึไมไ่ดร้บัผลกระทบเพยีงพอถงึขัน้ทีจ่ะเกดิการเตรยีมรบัและปรบัตวั  
 การตอบสนอง (Response) มคีวามแตกต่างกนัชดัเจน ในกรณีวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร เกดิ
การจดัการกบัปญัหาในระดบักลุ่ม/ชุมชน การจดัการปญัหาเกดิขึ้นได้เมื่อมกีารประเมนิความเสี่ยงทีจ่ะเกดิ
ปญัหาอกีครัง้ โดยใชอ้งคค์วามรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสม การจดัการปญัหาจะบรรลุผลเมือ่มกีารระดมทรพัยากร
ทีม่แีละจดัสถาบนัเพือ่จดัการปญัหาในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ และกลไกการบรหิารจดัการของรฐั 
สว่นในกรณีวกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไม่เกดิการแกป้ญัหาในระดบักลุ่ม/ชุมชน ไม่มกีารประเมนิ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาอกีครัง้เนื่องจากสภาพภูมอิากาศเป็นสิง่ทีอ่งค์ความรูท้ีม่อียู่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
แน่นอน ต้นเหตุของปญัหาไม่ชดัเจน ไม่สามารถแกไ้ขได้ ผลกระทบทีไ่ด้รบัไม่มากพอใหเ้กดิการตอบสนอง
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ระดบักลุ่ม ยงัสามารถทนได้ ยงัมีทางเลอืกในการต่างปรบัตวัหรอืมทีางเลี่ยงการรบัผลกระทบโดยตรงจาก
วกิฤต การกอ่รปูสถาบนัทางสงัคมระดบัชมุชนในการรองรบัการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจงึ
ไมเ่กดิขึน้ทัง้ 2 พืน้ที ่ถงึแมท้ัง้ 2 พืน้ทีจ่ะเป็นทีท่ีม่กีารใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิมี
องค์กรชุมชนและเครอืขา่ยอนุรกัษ์ทีเ่ขม้แขง็ แต่การรวมตวักนั การประยุกต์ใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นไปเพื่อ
การแกไ้ขปญัหาการจดัการวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรมากกว่าจะเป็นการจดัการความเสีย่งจากความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
 
ตารางท่ี 8-1  เปรียบเทียบทศันะของชาวประมงว่าด้วยความเหมือนต่างของวิกฤตการท าลายฐาน
ทรพัยากรและวิกฤตการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  

 วิกฤตการท าลายฐานทรพัยากร 
วิกฤตการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ 
ตวัขบัเคล่ือน  
(Driver) 

ชดัเจน รูท้ีม่าของปญัหา ไมช่ดัเจน ไมรู่ท้ ีม่าของปญัหา 

ภาวะความกดดนั 
(Pressure) 

ชดัเจน เหน็ภาวะมลพษิในระบบนิเวศ 
เหน็ภาวะของการท าลายลา้ง 

ชดัเจน เหน็ปรมิาณฝนทีต่ก ปรมิาณน ้า
จดืในระบบนิเวศทีม่ากขึน้ 

สภาวะท่ีเกิดขึน้ 
(State) 

ชดัเจน เหน็ภาวะทรพัยากรรอ่ยหรอ
เสือ่มโทรม 

ชดัเจน เหน็ทรพัยากรประมงปรบัตวัหนี
น ้าจดื บางชนดิตาย 

ผลกระทบท่ีได้รบั 
(Impact) 

ชดัเจน กระทบความมัน่คงทางอาหาร 
การด ารงชวีติ สภาพเศรษฐกจิครวัเรอืน 

ชัดเจน ไม่สามารถท าประมงตามปกต ิ
ตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารท าประมง สถานที่
วางเครือ่งมอืประมง และชนิดทรพัยากร 

การตอบสนอง 
(Response) 
 
 

เกิดการจัดการกบัปญัหา การจัดการ
ปญัหาเกดิขึน้ไดเ้มือ่มกีารประเมนิความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาอกีครัง้ โดยใชอ้งค์
ความรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม การ
จดัการปญัหาจะบรรลุผลเมือ่มกีารระดม
ทรพัยากรทีม่แีละจดัสถาบนัเพื่อจดัการ
ปญัหาในรูปแบบทีส่อดคล้องกบัสภาพ
ท้องถิ่น และกลไกการบริหารจัดการ
ของรฐั 

ไม่เกิดการแก้ปญัหา ไม่มีการประเมิน
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาอกีครัง้เนื่องจาก
สภาพภูมอิากาศเป็นสิ่งที่องค์ความรู้ที่มี
อยู่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้แ น่นอน 
ต้นเหตุของปญัหาไม่สามารถแก้ไขได ้
ผลกระทบที่ได้รบัไม่มากเพยีงพอใหเ้กดิ
การตอบสนองระดบักลุ่ม ยงัสามารถทน
ได ้ยงัมทีางเลอืกในการปรบัตวัหรอืมทีาง
เลีย่งการรบัผลกระทบโดยตรงจากวกิฤต 

 
 8.1.2 การสร้างความยืดหยุ่นทางสงัคม  
 ความยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นแนวคดิทีใ่หค้วามส าคญัต่อศกัยภาพในการปรบัตวั (Adaptive capacity) 
และศกัยภาพขององคก์ร/ สถาบนัทางสงัคมในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ (Adaptive management) กระบวนการจดัการความรูใ้น 4 รปูแบบทีก่อ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่นทางสงัคม 
Folke et al. (2003) ประกอบดว้ย (1) การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน 
(2) การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู ้และ 
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(4) การสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ การสรา้งความ
ยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นการสรา้งขดีความสามารถในการรบัมอืวกิฤตต่างๆรวมทัง้วกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
 
 (1) การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติทา่มกลางการเปลีย่นแปลงและความไมแ่น่นอน  
 ชาวประมงพืน้บา้นเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติทา่มกลางการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน โดยเฉพาะวิถี
การท าประมงพืน้บา้นทีต่อ้งพึง่พาธรรมชาตทิัง้ระบบนิเวศป่าชายเลน ชายฝ ัง่ และทะเล ทีไ่ดร้บัอทิธพิลของน ้า
ขึน้-น ้าลง น ้าเกดิ-น ้าตาย คลื่นและลมทีม่คีวามแปรปรวนตามธรรมชาต ิชาวประมงอาศยัการสงัเกตธรรมชาติ
ทัง้ในเชงิกายภาพจากดาว เมฆ น ้า คลื่น ลมและน ้าคา้ง และในเชงิชวีภาพจากพฤตกิรรมสตัว์เช่น ปลา หอย ป ู
หมกึ นกและแมลง ธรรมชาตเิป็นเสมอืนสญัญาณเตอืนภยัใหช้าวประมงเตรยีมปรบัตวัรบัการสถานการณ์ที่
ผดิปกตใินรปูแบบต่างๆ เชน่ รบัมอืโดยการหลกีเลีย่งการเผชญิหน้ากบัพายุฝน คลื่นลมแรง หรอืเป็นสญัญาณ
บ่งบอกใหช้าวประมงหาทางเลอืกในการท าประมง เชน่ ลมประจ าถิน่ในแต่ละฤดูกาลทีม่ากบัความอุดมสมบูรณ์
ของทรพัยากรประมงทีแ่ตกต่างกนั หรอืเสยีงรอ้งของนกทีบ่่งบอกช่วงเวลาน ้าขึน้ -น ้าลงเพื่อบอกชาวประมงให้
จดัการกบัเครื่องมอืประมงทีอ่าศยัจงัหวะน ้าขึน้-น ้าลง เช่น โพงพาง หรือทรพัยากรประมงทีต่อ้งจบัช่วงน ้าลง
เชน่ กุง้และหอย เป็นตน้ 
 
 (2) การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ  
 ชาวประมงพื้นบ้านทัง้ 2 พื้นที่ธ ารงรกัษาความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่นพึ่งพาทรพัยากร
ประมงที่หลากหลาย ระบบนิเวศหลากหลาย และมเีครื่องมือประมงที่หลากหลาย ผลการส ารวจครวัเรอืน
ชาวประมงพืน้บา้นทีลุ่่มน ้าปะเหลยีนสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของชนิดทรพัยากรประมง ดงันี้ ปลา 55 
ชนิดพนัธุ์ กุง้ 13 ชนิดพนัธุ์ หอย 18 ชนิดพนัธุ์ ปู 5 ชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของเครื่องมอืประมงรวม 36 
ชนิด ความหลากหลายของระบบนิเวศทีเ่ป็นแหล่งในการหาทรพัยากรประมงทีม่คีวามแตกต่างตามลกัษณะของ
ถิน่ทีอ่ยู่อาศยัและแหล่งอาหารของทรพัยากรประมงตัง้แต่ป่าชายเลน ถงึชายฝ ัง่ และทะเล รูปแบบการพึง่พา
ความหลากหลายของทรพัยากรประมงหลกัของครวัเรอืน ซึ่งมทีัง้ครวัเรอืนทีพ่ึง่พาประเภททรพัยากรอย่าง
เดยีวเชน่ หอย ป ูหรอืปลา แต่หลากหลายทีช่นิดพนัธุ ์และครวัเรอืนทีพ่ึง่พา ปลาและปู ปลาและกุง้ ปูและหอย 
หอย-ปูและปลา และกุ้ง-หอย-ปูและปลา ส าหรบัครวัเรือนชาวประมงพื้นบ้านที่ลุ่มน ้าประแสพึ่งพาความ
หลากหลายของปลา 58 ชนิดพนัธุ์ กุง้ 13 ชนิดพนัธุ์ กัง้ 6 ชนิดพนัธุ์ หอย 42 ชนิดพนัธุ์ ปู 10 ชนิดพนัธุ์ หมกึ 
7 ชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของเครื่องมอืประมงรวม 40 ชนิด ครวัเรอืนพึง่พาชนิดพนัธุ์สตัว์น ้าในช่วง 1-14 
ชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศที่ครวัเรือนชาวประมงลุ่มน ้าประแสใช้ประโยชน์อยู่ในช่วง 1-5 
ลกัษณะ คอื ระบบนิเวศปา่ชายเลน ระบบนิเวศแมน่ ้าประแสและล าคลองสาขา ระบบนิเวศชายฝ ัง่จนถงึบรเิวณ
เกาะมนันอก ระบบนิเวศบรเิวณเนินทราย-เนินดนิ และระบบนิเวศชายหาด ความหลากหลายท าใหช้าวประมงมี
ทางเลอืกในการปรบัตวัหากเกดิวกิฤตต่อทรพัยากรบางชนิด ระบบนิเวศบางแหง่ 
 
 (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพือ่การเรยีนรู ้ 
 การประสานความรูป้ระเภทต่างๆเพือ่การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งของการประสานองคค์วามรูเ้ดมิ รวมความถงึ
องคค์วามรูด้า้นระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ และกระบวนการในการจดัการความรูท้ีเ่ป็นอยู ่กบั
ความรู้ใหม่ทัง้ทางด้านเทคนิคประมง เทคโนโลยใีนการจับสตัว์น ้า ชนิดพนัธุ์สตัว์น ้า และทางเลือกในการ
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ประกอบอาชพีเสรมิหรอือาชพีใหม ่ชมุชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ามพีฒันาการในการปรบัเครือ่งมอืประมงให้
สอดคล้องกบัสภาพระบบนิเวศและเศรษฐกจิสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ
อนุรกัษ์ เช่นการปรบัขนาดของตาขา่ยเครื่องมอืประมงใหใ้หญ่ขึน้ของชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแส การจดั
โซนนิ่งและก าหนดประเภทเครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าปะเหลียน มกีารผสมผสานการ
เพาะเลีย้งชายฝ ัง่เขา้กบัการประมงพืน้บา้นและงานอนุรกัษ์ เช่น บา้นปลาธนาคารปูของชาวประมงพืน้บา้นลุ่ม
น ้าประแส มทีางเลอืกของอาชพีนอกภาคการประมงเช่นการตดัใบจากขายของชาวประมง 2 พืน้ที ่รวมทัง้การ
ผสมผสานความรูใ้นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยาและภูมปิญัญาท้องถิน่ ก่อนการตดัสนิใจท า
ประมงของชาวประมงทัง้ 2 พืน้ที ่
 
  (4) การสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชือ่มประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัตา่งๆ  
 การสรา้งโอกาสในการจดัองค์กร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ น ามาซึ่ง
การตัง้กฎเกณฑก์ตกิาประมงพืน้บา้น รวมถงึความช่วยเหลอืจากภายนอกในรปูแบบต่างๆ ชาวประมงพืน้บา้น
ทีลุ่่มน ้าประแส มกีารประสานการรวมกลุ่มประมงพื้นบ้านในต าบลต่างๆ และสรา้งเครอืข่ายลุ่มน ้าประแส 5 
ต าบล รวมทัง้การประสานการท างานกบัศนูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัออกและศนูย์
เพาะพนัธุ์สตัว์น ้า โรงเรยีนมกุฎเมอืงราชวิทยาลยั อ าเภอเมอืงแกลง และเทศบาลเมืองแกลง ชาวประมง
พืน้บา้นทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน มกีระบวนการเคลื่อนไหวสรา้งเครอืขา่ยลุ่มน ้าปะเหลยีน และเชื่อมโยงเครอืขา่ย 23 
ชมุชน จากตน้น ้าเขาบรรทดัจนถงึปลายน ้าทีป่ากน ้าแมน่ ้าตรงั ประสานการท างานดา้นการอนุรกัษ์ในลุ่มน ้ากบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา และองคก์รพฒันาเอกชน 
 ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ามสีงัคมทีม่คีวามยดืหยุ่นสามารถรบักบัวกิฤตต่างๆได ้ดงัตวัอย่างของ
วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรทีเ่กดิขึน้ทัง้ 2 ลุ่มน ้า รวมทัง้วกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึ่งเป็นวกิฤตทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
 
 8.1.3 กลยทุธใ์นการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจดัการความเส่ียงจากวิกฤต 
 กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการจดัการความเสีย่งอนัเกดิจาก
วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร และวกิฤตน ้าจดื 2554: ปรบัเปลีย่นเรยีนรูจ้ากอดตีถงึปจัจุบนั 
 
 (1) การสรา้งความตระหนกัในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  
 วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร: จากวกิฤตสมัปทานเผาถ่านทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน ปี 2534 ปา่ชายเลนถูก
ท าลาย และวกิฤตน ้าเสยีในแมน่ ้าประแส ปี 2530 ทรพัยากรประมงไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง ชาวประมงได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง จากผลกระทบทีม่ตี่อความมัน่คงทางอาหาร การด ารงชวีติ และสภาพเศรษฐกจิ
ครวัเรอืน ชาวประมงไดต้ระหนกัถงึคณุคา่ของปา่ชายเลนทีเ่ป็นฐานทรพัยากรส าคญัหล่อเลีย้งวถิปีระมงพืน้บา้น
ของชมุชน การรวมกลุ่มประมงพืน้บา้น และสรา้งเครอืขา่ยระดบัลุ่มน ้าเป็นการสรา้งความตระหนกัในความเสีย่ง
ทีอ่าจจะเกดิปญัหาวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรขึน้อกีในวนัหน้า ทัง้ 2 พืน้ทีม่กีจิกรรมในการถ่ายทอดองค์
ความรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลนรวมทัง้องคค์วามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศป่าชาย
เลนทีเ่ชือ่มโยงกบัความตระหนักในความเสีย่งทีว่กิฤตอาจจะเกดิขึน้หากไม่ร่วมกนัดูแลรกัษา กจิกรรมตดิตาม
ตรวจสอบต่างๆ เช่น กจิกรรมการดูแลรกัษาป่า การเฝ้าระวงัเครื่องมอืผดิกฎหมาย/ท าลายล้าง การเฝ้าระวงั



8 - 7 

 
คุณภาพน ้า การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน การสร้างเครอืข่ายความสนใจร่วมเป็นการตอกย ้าให้ความ
ตระหนกัในความเสีย่งยงัด ารงอยูแ่ละขยายผลเชงิเวลาและพืน้ที ่
 วกิฤตน ้าจดื 2554: สถานการณ์ทีเ่กดิทีลุ่่มน ้าประแส ชาวประมงเกดิความตระหนกัในความเสีย่ง มกีาร
ส ารองเงนิทุนล่วงหน้าเพื่อเตรยีมท าอุปกรณ์ส าหรบัท าประมงสตัว์น ้าที่มากบัน ้าจดื ความตระหนักเกดิขึน้จาก
การเกดิขึน้ซ ้าซากของเหตุการณ์น ้าจดืมากผดิปกตทิีค่ลา้ยคลงึกนัทกุปีจากการจดัการน ้าของเขือ่นประแส แมปี้ 
2554 จะมวีกิฤตจากฝนทีม่ากกว่าปีก่อนหน้ากต็าม แต่ส าหรบัลุ่มน ้าปะเหลยีนชาวประมงไม่ไดเ้ตรยีมตวัอะไร
ล่วงหน้า แต่รบัมอืเฉพาะหน้าในเวลาวกิฤต และปรบัตวัหลงัจากนัน้มาตลอดจนถงึปจัจุบนั เช่นการแขวนเชอืก
เลีย้งหอยนางรมสงูกว่าพืน้ดนิ 1.5 เมตรแทนทีจ่ะเป็น 1 เมตรเหมอืนเมือ่กอ่นหน้าวกิฤต 
 จากการเรยีนรูก้ารรบัมอืกบัวกิฤตทัง้ 2 เหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่าการสรา้งความตระหนักในความเสีย่ง
สามารถสรา้งไดจ้าก (1) ประสบการณ์การเกดิผลกระทบทีรุ่นแรงมากพอ (2) ความซ ้าซากของเหตุการณ์ และ 
(3) การสรา้งกจิกรรมตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัทีต่่อเนื่อง 
 
 (2) การปรบัประยกุตภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง  
 วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร: การปลูกป่าชายเลนทีลุ่่มน ้าประแสเป็นตวัอย่างที่ดขีองการปรบั
ประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการความเสีย่ง ทัง้นี้เป็นการช่วยลดการเปิดรบัผลกระทบจากการท าลาย
ฐานทรพัยากร และลดความไวต่อสถานการณ์ของปญัหา กลุ่มประมงพืน้บา้นไดร้วบรวมองค์ความรูด้า้นชนิด
พนัธุไ์มใ้นปา่แต่ละระดบัทีน่ ้าเคม็ทว่มถงึ (ปา่ชัน้นอก ปา่ชัน้กลางและป่าชัน้ใน) ลกัษณะการแพร่พนัธุ์ (ฝกัและ
ผล) และฤดูกาลออกดอกออกผล เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการฟ้ืนฟูป่าชายเลน นอกจากนี้ ภูมปิญัญาปูมา้ ปู
แสมทีป่ระแส และภูมปิญัญาหอยปะ หอยนางรมทีป่ะเหลยีน (รายละเอยีดในบทที ่6) กน็ับเป็นตวัอย่างส าคญั
ของการปรบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัตวัทรพัยากรนัน้ๆ น ามาสู่นวตักรรม
จดัการอยา่งชาญฉลาด นอกจากนี้การรวมกลุ่มท ากจิกรรมรกัษาฐานทรพัยากรอย่างเขม้แขง็เป็นส่วนส าคญัใน
การป้องกนัไมใ่หค้วามเสีย่งเกดิขึน้ไดอ้กี  
 วกิฤตน ้าจดื 2554: ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 พืน้ทีส่ามารถรบัมอืกบัวกิฤตทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยความรูแ้ละ
เทคโนโลยทีีม่อียู ่เครือ่งมอืประมงทีห่ลากหลายทีม่ใีนมอืและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ตีดิตวัท าใหส้ามารถตดัสนิใจ
หาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในเวลาทีป่ระสบวกิฤตเพือ่จบัสตัว์น ้าทีห่าได ้การเลอืกเวลา สถานที ่เลอืกใชเ้ครื่องมอื และ
ตามหาสตัว์น ้าทีต่่างกก็ าลงัปรบัตวัเอาตวัรอดจากวกิฤตธรรมชาต ิเป็นทกัษะเฉพาะตวัทีต่้องการภูมปิญัญา
เฉพาะถิน่ เฉพาะตวั 
 จากการเรยีนรูก้ารรบัมอืกบัวกิฤตทัง้ 2 เหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่าในการจดัการความเสีย่งนัน้การปรบั
ประยุกต์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก นับเป็นทางรอดและเป็นทางเลอืกหลกัของชาวประมงพืน้บา้น
ของทัง้ 2 พื้นที่ และการปรบัประยุกต์ภูมปิญัญาท้องถิ่นนี้นับเป็นบทเรียนส าคญัที่ท าให้ชุมชนทัง้ 2 พื้นที่
สามารถฝา่ฟนัวกิฤตต่างๆไดอ้ยา่งเขม้แขง็ และทีส่ าคญัชมุชนเองเหน็ความส าคญัทีจ่ะถ่ายทอดสูล่กูหลานต่อไป 
 
 (3) การสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง 
  วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร: ชาวประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสไดเ้รยีนรูก้ารท าน ้าหมกัชวีภาพใชใ้น
การบ าบดัคณุภาพน ้าในแมน่ ้าประแส และไดร้บัการสนบัสนุนขยายขอบเขตการใชค้รอบคลุมพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง
แกลง แมแ้ม่น ้าประแสปจัจุบนัยงัคงเสีย่งต่อการลกัลอบทิ้งน ้าเสยี กลุ่มประมงพืน้บา้นกย็งัคงรบัมอืกบัปญัหา
ด้วยเทคนิคที่เกดิจากองค์ความรู้ใหม่นี้ นอกจากนี้มกีารผสมผสานการเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่เขา้กบัการประมง
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พื้นบ้านและงานอนุรกัษ์ เช่น บ้านปลาธนาคารปูของชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส เพื่อเป็นการลดความ
เสีย่งต่อการลดลงของทรพัยากรปูมา้และปูแสม จากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทีป่่าชายเลนและ
ปรมิาณการจบัทีเ่พิม่มากขึน้ 
 วกิฤตน ้าจดื 2554: ชาวประมงลุ่มน ้าประแสเฝ้าระวงัสมดุลความจดื-ความเคม็ในล าน ้าประแสจากการ
จดัการน ้าทีเ่ป็นอยู่ ดว้ยเทคนิคการตรวจวดัคุณภาพน ้าทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
(รายละเอยีดในบทที ่6) แต่การเฝ้าระวงัเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในโครงการเรยีนรูข้องเยาวชน ไม่ไดเ้กดิจากการ
กระตุน้ของวกิฤตนิ ้าจดื 2554 หากแต่ชาวประมงไดน้ าความรูจ้ากโครงการมาอธบิายสถานการณ์วกิฤตน ้าจดืได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ทีลุ่่มน ้าปะเหลยีนประสบการณ์จากวกิฤตน ้าจดื 2554 ท าใหช้าวประมงแขวนเชอืกเลี้ยง
หอยนางรมสงูกว่าพืน้ดนิ 1.5 เมตรแทนทีจ่ะเป็น 1 เมตรเหมอืนก่อน และปรบัมาเลี้ยงปลากะพงแทนการเลี้ยง
ปลาเก๋าในกระชงัมากขึน้ 
 จากการเรยีนรูก้ารรบัมอืกบัวกิฤตทัง้ 2 เหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่าการรบัมอืกบัวกิฤตท าใหช้าวประมง
พืน้บา้นหนัมาหาความมัน่คงในการท าประมง การเพาะเลีย้งชายฝ ัง่จงึเป็นทางออกในเชงิเทคนิคของชาวประมง
มากกว่าการออกไล่ล่าสตัว์น ้าในทะเล ล าคลอง หรอืป่าชายเลน การเพาะเลี้ยงชายฝ ัง่ทีเ่ขา้กบัภาวะวกิฤตตอ้ง
เป็นการเพาะเลีย้งทีเ่ขา้ใจวงจรชวีติของสตัวน์ ้า เป็นการเพาะเลี้ยงในสภาพกึง่ธรรมชาต ิเลอืกชนิดพนัธุ์ทีไ่ม่ไว
ต่อภาวะวกิฤต และสามารถควบคมุปจัจยัการเพาะเลีย้งไดใ้นระดบัหนึ่ง รวมทัง้มตีลาดรองรบั  
 
 (4) การระดมทรพัยากรทีม่อียู่เพือ่จดัการความเสีย่ง 
 วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร: ทรพัยากรมนุษย ์เป็นทุนทางสงัคมทีส่ าคญั กลุ่มเยาวชนและกลุ่ม
สตรเีป็นก าลงัส าคญัของทัง้ 2 พื้นที ่นอกจากนี้มกีารดงึงบประมาณจากกลไกการบรหิารส่วนทอ้งถิน่มาช่วย
สนบัสนุนการอนุรกัษ์ฐานทรพัยากร การเกดิกลุ่มและกจิกรรมต่างๆเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสีย่งในการ
เกดิการท าลายฐานทรพัยากรขึน้อกีครัง้  
 วิกฤตน ้าจืด 2554: การรบัมอืกบัความเสี่ยงเป็นลกัษณะการระดมทรพัยากรของครวัเรอืนเองเพื่อ
รบัมอืกบัความเสีย่งของครวัเรอืนเอง ไม่เหน็การระดมทรพัยากรในระดบัทีใ่หญ่กว่าครวัเรอืน การรวมกลุ่มท า
ปลาเคม็ทีป่ระแสและแปรรปูหอยทีป่ะเหลยีนเป็นกลุ่มทีเ่กดิขึน้อยู่แลว้ก่อนหน้าวกิฤต เมื่อเกดิวกิฤตการพึง่พา
กลุ่มเป็นการพึง่พาในเรือ่งแหล่งรายได ้
 
 (5) การจดัสถาบนั (institutional arrangement) เพือ่การจดัการความเสีย่ง 
 วิกฤตการท าลายฐานทรพัยากร : สถาบันในที่นี้หมายถึงกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ในการควบคุม
พฤตกิรรมซึง่ไดถ้กูรา่งขึน้เพือ่อนุรกัษ์ปา่ชายเลนและทรพัยากรประมง เชน่ การปรบัขนาดของตาขา่ยเครื่องมอื
ประมงใหใ้หญ่ขึน้และการก าหนดจ านวนโพงพางของชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน ้าประแส การจดัโซนนิ่งการท า
ประมงและก าหนดประเภทเครือ่งมอืประมงของชาวประมงพืน้บา้นลุม่น ้าปะเหลยีน เป็นตน้ การสอดสอ่งดแูลทัง้
คนในชุมชนและคนนอกชุมชนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นับเป็นเรื่องส าคญั เพื่อไม่ให้ปญัหาเกิดขึ้นซ ้ารอย 
นอกจากนี้การรวมกลุ่มและสรา้งเครอืขา่ยชว่ยสรา้งความตระหนกัรว่ม และส านึกรว่มในการด าเนินชวีติอยา่งไม่
ท าลายฐานทรพัยากรประมงของชาวประมงพืน้บา้น 
 วิกฤตน ้าจืด 2554: ไม่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์ในบทที่ 7 พบว่า การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่
ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น การเพกิเฉยต่อการสูญเสยีแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัของทรพัยากรประมง/ ระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการใชท้รพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้
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ในพื้นที่นอกวิกฤต เมื่อเกิดวิกฤตธรรมชาติแต่ละครัง้ระบบนิเวศเองย่อมได้รบัผลกระทบ และระบบนิเวศ
ตอ้งการเวลาในการฟ้ืนตวั สิง่มชีวีติในระบบนิเวศต่างกป็รบัตวัเพือ่การอยูร่อด แต่กระนัน้กต็ามการปรบัตวัตาม
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ของชาวประมงพืน้บา้นเกดิขึน้ในลกัษณะบา้นใครบา้นมนั การตดัสนิใจอยู่ทีค่รวัเรอืน 
ไม่มกีารมองภาพรวมของระบบ การสงัเกตเหน็ทรพัยากรบางชนิดพนัธุ์ทีส่ญูหายไปจากพืน้ทีจ่ากภาวะวกิฤต
น ้าจดืจงึไม่น ามาสู่การหาทางแกไ้ขฟ้ืนฟู นอกจากนัน้การไม่มองภาพรวมของระบบท าใหช้าวประมงหนัมาใช้
ทรพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพื้นทีน่อกวิกฤต เช่นการเดนิทางไปท าประมงตามฝงูปลาทีอ่พยพหนีน ้าจืด 
หรอืการกลบัมาหาหอยปะอยา่งเขม้ขน้ทนัททีีเ่ขา้ใจว่าหอยน่าจะฟ้ืนตวัแลว้ เป็นตน้ และ การรบัมือต่อวิกฤต
ทีต้่องการพฤติกรรรมร่วม (Collective action) เช่น การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรร่วม การท าประมง
หลงัภาวะวกิฤตเป็นภาวะทีเ่ปราะบางของระบบนิเวศ ช่วงเวลาดังกล่าวควรเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ ควรเป็นโอกาสทีช่าวประมงจะท าการประมงแบบอนุรกัษ์มากกว่าจะท าประมงอย่างเขม้ขน้มากกว่าเก่า
อนัเนื่องมาจากพืน้ทีท่ าประมงน้อยลง หรอืสตัวน์ ้าหนีวกิฤตมากระจุกตวัอยูร่วมกนั เป็นตน้ การจะอนุรกัษ์ หรอื
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรพัยากรร่วมนี้ต้องการการจดัการร่วม ตอ้งการการก่อรูปสถาบนัทางสงัคมเพื่อ
ควบคมุพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรรว่ม ซึง่ยงัไมเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 พืน้ที ่
 การรบัมอืต่อภาวะวกิฤตอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เป็นการรบัมอืทีอ่ยู่บนฐาน
การตดัสนิใจของครวัเรอืนมากกว่าชุมชน เป็นการใชภู้มปิญัญาระดบัครวัเรอืนในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า มี
การพึง่พากลุ่มแบบหลวมๆเพื่อหาทางเลอืกและทางรอดร่วมกนัเฉพาะหน้า และการตดัสนิใจอยู่บนความไม่
แน่นอนสงูและไม่สามารถมัน่ใจว่าจะเกดิเหตุการณ์ซ ้าอกีครัง้ในปีถดัไป จงึไม่สามารถวางแผนรบัมอืใหด้กีว่า
เดมิได้ จงึไม่เกดิการพูดคุย ไม่สรา้งกระบวนการกลุ่ม ไม่ประเมนิผลกระทบจากการรบัมอืทีผ่่านมา และไม่
ประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อกีในอนาคต 
 จากการเรยีนรูก้ารรบัมอืกบัวกิฤตทัง้ 2 เหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่ากลยุทธ์ทัง้ 5 ขอ้เกดิขึน้ในการจดัการ
ความเสีย่งอนัเนื่องมาจากวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร แต่มเีพยีง 3 ขอ้แรกซึง่เป็นกลยุทธ์ระดบัครวัเรอืนที่
เกดิขึน้ในกรณีวกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึ่งกลยุทธ์ขอ้ที ่4 และ 5 ไม่เกดิขึน้ในวกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึ่งต้องการการ
จดัการระดบัชมุชน  
 
 8.1.4 กลยทุธใ์นการสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการรบัมือระดบัชุมชน 
 การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศเป็นอกีปญัหาหนึ่งทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าปญัหาการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งไมย่ัง่ยนื ชมุชนชาวประมงพืน้บา้นเองต่างกม็กีารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยู่บน
ค าถามของความยัง่ยนื ทีย่งัตอ้งการการเสรมิศกัยภาพเพื่อใหเ้กดิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื 
ประเด็นเรื่องการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะสอดประสานกบัปญัหาในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งไรเพื่อใหเ้กดิการปรบัตวับนฐานของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อ
มุง่สูค่วามยัง่ยนืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศสง่ผลต่อการด าเนินชวีติของชาวประมงพืน้บา้นทัง้
ในรูปของผลกระทบที่เกดิขึน้ในปจัจุบนั และผลกระทบทีส่ะสมซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิวกิฤตในอนาคต ดงันัน้การ
พจิารณาในมมุมองการพฒันาชมุชน หรอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตบินฐานของชมุชนจงึมคีวามจ าเป็นตอ้ง
รวมประเด็นการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้ไว้ในกรอบแนวคดิเดยีวกนั ทัง้นี้มมีุมมองที่
ขยายระยะเวลาใหย้าวขึน้สูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต  
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 การสรา้งขดีความสามารถของชมุชนในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศระดบัชุมชน
นัน้ ไมส่ามารถแยกองคก์รการจดัการออกมาจากองคก์รชุมชนทีม่อียู่ แต่เป็นลกัษณะการเสรมิศกัยภาพองคก์ร
ทีม่อียู่ใหม้คีวามพรอ้มมากขึน้ในการน าองค์ความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศมาสู่กรอบคดิใน
การจดัการฐานทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ซึ่งเป็นลกัษณะการจดัการทรพัยากรอย่างยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive 
management) นัน่คอืมกีารตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรบัเปลี่ยนการจดัการและเฝ้าประเมนิการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการจดัการที่ดีขึ้น
ตลอดเวลา แมจ้ะมวีกิฤตหรอืมกีารเปลีย่นแปลงใดๆเกดิขึน้การจดัการทรพัยากรในระบบกพ็รอ้มจะปรบัเปลีย่น
ยดืหยุน่ตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้  
 ทีส่ าคญัระบบการจดัการใดๆควรตระหนกัว่ากระบวนการในการปรบัตวัในอดตีนัน้ไมส่ามารถน ามาใช้
ในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในอนาคตได ้ทัง้นี้เนื่องจาก 
 ประการที ่1 ความรนุแรงของผลกระทบ: ความรนุแรงของผลกระทบทีม่ตี่อชมุชนจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศอนัเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนัน้ขึน้อยูก่บัมาตรการการลดผลกระทบและการ
ปรบัตวัทีเ่ป็นอยูป่จัจบุนั ดงันัน้สภาพภมูอิากาศในอนาคตจงึมคีวามเปลีย่นแปลงเชงิสมัพทัธ ์
 ประการที่ 2 ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ: ชุมชนหรอืเกษตรกรไม่สามารถ
คาดการณ์ความแปรปรวนของสภาพอากาศไดด้ว้ยภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีต่นม ีหลายครัง้เกษตรกรตอ้งเผชญิกบั
ภาวะฝนแลง้ น ้าหลาก เป็นวกิฤตทีร่นุแรงเกนิการจดัการ  
 ประการที่ 3 ขนาดพื้นที่ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: จากเมื่อก่อนที่
ผลกระทบเกดิในพืน้ทีเ่ลก็ๆ รบัมอืไดใ้นชุมชน ปจัจุบนัมแีนวโน้มทีว่กิฤตเกดิขึน้ในพืน้ทีท่ีก่วา้งขึน้ การรบัมอื
กบัผลกระทบตอ้งการการเชือ่มรอ้ยความชว่ยเหลอืในพืน้ทีท่ีก่วา้งกว่าชมุชนใดชมุชนหนึ่ง 
 ประการที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทัง้เชิงเวลาและพื้นที่: การรบัมือกับความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศตอ้งการการค านึงความเชือ่มโยงของผลกระทบระยะสัน้ ระยะยาว จากตน้น ้าสูป่ลายน ้า 
 ประการที ่5 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ความยัง่ยนื และความยากจน : การเปลีย่นแปลงของ
สภาพภมูอิากาศเป็นอกีปญัหาหนึ่งทีไ่ม่ยิง่หย่อนไปกว่าปญัหาการพฒันาในระดบัโลกทีด่งึทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชอ้ย่างไม่ยัง่ยนื ชุมชนเองหรอืเกษตรกรต่างกม็กีารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยู่บนค าถามของความ
ยัง่ยนื ทีย่งัตอ้งการการเสรมิศกัยภาพเพื่อใหเ้กดิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ประเด็นเรื่องการ
ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศจะสอดประสานกบัปญัหาในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างไรเพื่อใหเ้กดิการปรบัตวับนฐานของชุมชนต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อมุ่งสู่ความยัง่ยนืใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศสง่ผลต่อการด าเนินชวีติของชาวประมงพืน้บา้นทัง้
ในรูปของผลกระทบที่เกดิขึน้ในปจัจุบนั และผลกระทบทีส่ะสมซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิวกิฤตในอนาคต ดงันัน้การ
พจิารณาในมมุมองการพฒันาชมุชน หรอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตบินฐานของชมุชนจงึมคีวามจ าเป็นตอ้ง
รวมประเด็นการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้ไว้ในกรอบแนวคดิเดยีวกนั ทัง้นี้มมีุมมองที่
ขยายระยะเวลาใหย้าวขึน้สูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต  
 เมื่อมกีารขยายทัง้ระยะเวลา และพื้นที่ในการจดัการทรพัยากร เครอืข่ายประมงพื้นบ้านจงึมคีวาม
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงการจดัการทรพัยากรทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยากรประมงไปยงัภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง เช่น
ขยายเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นเชือ่มโยงกบัเครอืขา่ยการจดัการน ้า เป็นตน้  
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 8.1.5 แนวทางสู่ความส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากร
ร่วมอย่างมีความยืดหยุ่นปรบัตวั 
 แนวทางสูค่วามส าเรจ็ในการจดัสถาบนัในการจดัการระบบนิเวศในลกัษณะทรพัยากรร่วมอย่างมคีวาม
ยดืหยุน่ปรบัตวั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ (Hahn et al., 2006) คอื (1) การสรา้งองคค์วามรู้
และความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สูก่ารปฏบิตัิ
ในการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น ปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสนับสนุนสถาบนัทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นและระบบการปกครองที่มหีลายระดับ และ (4) การจดัการกบัตัวขบัเคลื่อนจากภายนอก  การจัด
สถาบนัในทีน่ี้เป็นการจดัสถาบนัเพื่อการจดัการความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ดงันัน้การ
จัดการกับตัวขบัเคลื่อนจากภายนอกจึงเป็นวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่นความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ และวกิฤตจากอากาศทีร่นุแรงต่างๆ 
 
 (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ  
 ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ลุ่มน ้าประแสและปะเหลยีนมอีงคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากร
ประมงและระบบนิเวศ 3 น ้า น ้าจืด-น ้ากร่อย-น ้าเค็ม และเข้าใจระบบลม น ้าขึ้น-น ้าลง น ้าเกดิและน ้าตาย 
เครอืขา่ยประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้าต่างกม็กีระบวนการจดัการความรู้ ตดิตามขอ้มลู จดัการฐานขอ้มลูเพื่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู และมกีารสรา้งกระบวนการเรยีนรูถ้่ายทอดองคค์วามรูสู้่เยาวชน การจดัสถาบนัเพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศนัน้ จ าเป็นต้องเพิม่องค์ความรูแ้ละความ
เข้าใจในระบบภูมอิากาศโลกที่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น ท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากอดีต ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการอ่านสญัญาณธรรมชาติที่ไม่
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศปจัจุบนั และทีส่ าคญัคอืการเขา้ถงึขอ้มลูและน าขอ้มลูการ
พยากรณ์อากาศอนาคตไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการปรบัตวัเพื่อมุ่งสู่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
ยัง่ยนืในอนาคต 
 
 (2) การผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั 
(Adaptive management)  
 การจัดการทรัพยากรประมงแบบยืดหยุ่นปรับตัว  มีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยากรในระบบนิเวศอยา่งต่อเนื่อง และมกีารปรบัเปลีย่นการจดัการและเฝ้าประเมนิการเปลีย่นแปลงเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพของการจดัการทีด่ขี ึน้ตลอดเวลา แมจ้ะมวีกิฤตหรอืมกีารเปลีย่นแปลงใดๆเกดิขึน้การจดัการ
ทรพัยากรในระบบกพ็รอ้มจะปรบัเปลี่ยนยดืหยุ่นตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ เมื่อมภีาวะวกิฤตเกดิขึน้ต้องมกีาร
ประเมนิความเสีย่ง ตดิตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ ประเมนิผลกระทบ และหาแนวทางรบัมอื
รว่มกนั และตดิตามผลทีเ่กดิขึน้ (ดงัเชน่การอธบิายวกิฤตน ้าจดืของลุ่มน ้าประแสในบทที ่7) 
 
 (3) การสนบัสนุนสถาบนัทีม่คีวามยดืหยุน่และระบบการปกครองทีม่หีลายระดบั  
 กฎเกณฑ ์กตกิาต่างๆมคีวามยดืหยุ่นปรบัเปลีย่นได้ การเชื่อมรอ้ยของกลุ่มการจดัการมหีลายระดบั 
เชน่กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตร ีกลุ่มอนุรกัษ์ เพื่อใหเ้กดิการระดมทรพัยากรทีม่อียู่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด และ
เพือ่ใหก้จิกรรมต่างๆเกดิขึน้ไดง้า่ยและเป็นรปูธรรม ปรบัเปลีย่นงา่ยตามสถานการณ์ 
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 การเชื่อมรอ้ยของกลุ่มต่างๆจากกลุ่มเล็กๆสู่เครอืข่าย และเชื่อมรอ้ยสู่ระบบการบรหิารจดัการส่วน
ทอ้งถิน่ การบรหิารจดัการของรฐั สถาบนัการศกึษา และองคก์รพฒันาเอกชนจะช่วยเชื่อมโยงความช่วยเหลอื
ในรปูแบบต่างๆเขา้หากนั เชน่ ความชว่ยเหลอืในรปูของความรู ้งบประมาณ หรอืโครงการพฒันาต่างๆ  
 
 (4) การจดัการกบัตวัขบัเคลือ่นจากภายนอก   
 ตัวขบัเคลื่อนจากภายนอกในรูปของปญัหาต่างๆ วิกฤตต่างๆ กระทบชุมชนอยู่ตลอดเวลา เช่น
โครงการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมต่างๆ อทิธพิลจากระบบตลาด ขยะ มลพษิ หรอืน ้าเสยี องคก์รชุมชนจะจดัการ
อย่างไรใหย้งัคงรกัษาการจดัการฐานทรพัยากรอย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะในภาวะทีม่คีวามแปรปรวนของสภาพ
อากาศเขา้มาสง่ผลใหป้ญัหาต่างๆสง่ผลกระทบทีรุ่นแรงขึน้ เช่นการจดัการน ้าโดยเขือ่นประแสทีม่กีารพร่องน ้า
นอกฤดูน ้าหลากธรรมชาต ิในจงัหวะทีม่กีารซ ้าเตมิของฝนทีต่กปรมิาณมาก ส่งผลกระทบต่อสตัว์น ้าในล าน ้า
ประแสอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และกระทบต่อประมงพืน้บา้นในทีส่ดุ 
 
8.2 การวิเคราะห์ผลของกลไกขับเคล่ือนการปรับตัวต่อศักยภาพในการการปรบัตัวและความ
เปราะบางของสงัคมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
 
 8.2.1 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง: ความเป็นไปได้ขององค์กรการจดัการน ้าท่ีบูรณาการ 
การจดัการความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศสู่การจดัการระบบนิเวศลุ่มน ้าประแส  
 จากการอภปิรายกลุ่มประมงพื้นบา้น องค์กรพฒันาเอกชน และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งถงึการ
ขบัเคลื่อนการปรบัตวัของชาวประมงพื้นบ้านต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ผูเ้ขา้ร่วมการอภปิราย
กลุ่มไดเ้น้นความส าคญัทีก่ารยอมรบัประมงพืน้บา้น กฎ กตกิารว่มในการเขา้ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรประมง และ
การเฝ้าระวงัผลกระทบทีจ่ะมต่ีอทรพัยากรประมง 
 องคก์รการจดัการน ้า หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้า (Joint Management Committee for Irrigation - JMC) หรอื
คณะกรรมการการจดัการน ้าอย่างมสี่วนร่วม ที่ก าลงัด าเนินการโดยเขื่อนประแสนับเป็นตวัอย่างขององค์กร
ระดบัลุ่มน ้าทีข่ยายพืน้ทีก่ารจดัการน ้าตัง้แต่ตน้น ้าสูป่ลายน ้า รวมตวัแทนทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในคณะกรรมการ 
มกีารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ตัง้ต้นคือการตัง้รบักบัการดึงน ้าจากลุ่มน ้าประแสไปยงันิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด องค์กรผูใ้ชน้ ้าประแสมเีป้าหมายหลกัของการใชน้ ้าทีภ่าคการเกษตร และการรกัษา
ระบบนิเวศ การจัดการน ้าแม่น ้ าประแสเป็นการจัดการที่รวมความเสี่ยงเรื่องความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศอยูใ่นแผนการจดัการน ้าอยู่แลว้ ดงันัน้หากมกีารน าการจดัการทรพัยากรประมงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ใน
การจดัการน ้าทัง้ลุ่มน ้า และค านึงถงึภาวะความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศอยา่งเป็นองคร์วมทัง้ระบบลุ่มน ้า
และตัง้ร ับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคต  ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 
 จากการวเิคราะหป์ญัหาการจดัการน ้าในอนาคตรว่มกนัในกลุ่มผูเ้ขา้รว่มอภปิราย มองว่า ลุ่มน ้าประแส
มแีนวโน้มว่าอาจจะขาดแคลนน ้าจดืเนื่องจากการผนัน ้าสูภ่าคอตุสาหกรรม อาจจะมปีญัหาการลุกของน ้าเคม็ได้
ซึง่เป็นไปในทศิตรงขา้มกบัการเผชญิปญัหาในชว่งวกิฤตน ้าจดืปี 2554 และตรงขา้มกบัแนวโน้มการคาดการณ์
จากระบบการพยากรณ์อากาศอนาคตทีน่ าเสนอในวงพดูคยุ แต่กระนัน้กต็ามความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการจดัการ
น ้าทีก่ระทบต่อทรพัยากรประมงเป็นสิง่ทีช่าวประมงพืน้บา้นใหค้วมส าคญัและต่างกม็องว่า องคก์รการจดัการน ้า 
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หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้า เป็นรปูแบบการจดัสถาบนัทีม่คีวามส าคญั ทีจ่ะชว่ยจดัการความเสีย่งจากผลกระทบทีจ่ะเกดิ
ต่อทรพัยากรประมงได ้
 องคก์รการจดัการน ้า หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้า ประกอบดว้ยตวัแทนของกลุ่มต่างๆทีเ่ป็นกลุ่มผูใ้ชน้ ้าในลุ่มน ้า
ประแส โดยอา้งองิกลุ่มผู้ใชน้ ้าทางการเกษตรในพื้นทีช่ลประทาน ประกอบด้วยผูใ้ชน้ ้า 75 กลุ่ม กลุ่มประมง
พืน้บ้านนับเป็น 1 กลุ่มผูใ้ชน้ ้า การจดัล าดบัความส าคญัในการใชน้ ้า ประกอบด้วย 1. การอุปโภคบรโิภค 2. 
ระบบนิเวศ 3. การเกษตร 4.อตุสาหกรรม เมือ่องคก์รผูใ้ชน้ ้าลุ่มน ้าประแสเป็นนิตบิุคคลก็สามารถบรหิารจดัการ
น ้าได ้ทรพัยากรน ้าจงึเป็นเสมอืนทรพัยากรส่วนรวม (Common property resource) ทีส่มาชกิขององคก์รผูใ้ช้
น ้าจดัการร่วมกนั เมื่อชาวประมงพื้นบ้านมตีวัแทนเป็นสมาชกิคนหนึ่งในองค์กรผูใ้ชน้ ้าและมสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการน ้า ระบบนิเวศปา่ชายเลนและทรพัยากรประมงกย็อ่มไดร้บัการดแูลรกัษาดว้ย 
 
 8.2.2 ลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั: เครือข่ายภมิูปัญญาเช่ือมร้อยชุมชนรอบป่า 
 จากการอภิปรายกลุ่มประมงพื้นบ้านถึงการขบัเคลื่อนการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศ ชาวประมงลุ่มน ้าปะเหลยีนไดเ้น้นความส าคญัทีภู่มปิญัญาทอ้งถิน่ และมองการเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบ
ป่าทัง้ลุ่มน ้า ไม่เพยีงแต่เครอืข่ายประมงพื้นบ้าน หากแต่เป็นเครอืข่ายทัง้ลุ่มน ้า เชื่อมรอ้ยกนัด้วยภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ในการปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ ดว้ยความช่วยเหลอืจากวชิาการ เนื่องจากมอง
ว่าประมงพืน้บา้นตัง้ถิน่ฐานอยูป่ลายน ้ายอ่มไดร้บัผลกระทบจากกจิกรรมต่างๆ จากตน้น ้า 
 เครอืข่ายภูมปิญัญาเชื่อมร้อยชุมชนรอบป่า เป็นการหนุนเสรมิเครอืข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน เป็นการ
รวมกลุ่มของคนในชมุชนทีม่อียู ่โดยมเีป้าหมาย กรอบการท างาน และกจิกรรมทีช่ดัเจนในการอนุรกัษ์ กจิกรรม
การรวมกลุ่มก่อใหเ้กดิรายไดเ้พื่อทีส่มาชกิสามารถน าไปเลี้ยงตนเองและครอบครวัไดจ้งึจะเป็นกลุ่มทีย่ ัง่ยนืได้ 
เครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ควรมองถงึการใหค้วามรูใ้นเชงิวชิาการแก่ชุมชน เพื่อน าไปผสมผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ของชมุชนอยา่งลงตวั มเีหตุและผลสามารถอา้งองิในเชงิวชิาการได้ เกดิการเรยีนรูภ้ายในกลุ่มอนุรกัษ์และการ
เรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มอนุรกัษ์ โดยมเียาวชน โรงเรยีนและสถานศกึษาเป็นแกนกลางในการขบัเคลื่อน ทัง้ด้าน
สถานการณ์สิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรดว้ยการปลูกป่าชายเลนและปลูกป่าบก รวมไป
ถงึการสร้างป่าชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกนัดูแลป่าและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าทีพ่วกเขาดูแลได้ภายใต้กฎ 
เกณฑ์ที่ตัง้ร่วมกนั เพราะการทีห่ลกัการต่างจะสามารถด ารงอยู่อย่างยัง่ยนืได้นัน้ ชาวบ้านต้องรูใ้นสิง่ทีเ่ป็น
ประโยชน์เหมอืนกบัทีผู่น้ าชุมชนรูเ้พื่อสามารถน าไปปฏบิตัแิละประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประโยชน์ร่วมกนัจรงิ และ
สรา้งศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนใหเ้กดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม 
 กลุ่มอนุรกัษ์ลุ่มน ้าปะเหลยีน มจีุดเด่นของกลุ่มทีค่วรรกัษาเอาไวใ้หไ้ดแ้ละท าอยา่งต่อเนื่อง ตอ้งมคีวาม
รว่มมอืทีเ่ขม้แขง็ของชมุชนอยา่งมสีว่นรว่มของสมาชกิกลุ่มอนุรกัษ์ลุ่มน ้าปะเหลยีน ทัง้ 4 ส่วน 2 รมิน ้า คอื รมิ
(ทะ)เลและรมิคลอง ไดแ้ก ่ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า และปากน ้า รวม 27 หมู่บา้น และทุกส่วนตอ้งมอีตัลกัษณ์
ของตวัเองในการด าเนินการภายใตเ้ป้าหมายอนุรกัษ์เดยีวกนัของกลุ่มอนุรกัษ์ลุ่มน ้าปะเหลยีน ยกตวัอย่างเช่น 
ชมุชนตน้น ้ามปีา่สาคเูป็นจุดเด่นกด็ าเนินการตามวถิตีามแบบฉบบัของตน ชุมชนกลางน ้ามกีารอนุรกัษ์ป่าชาย
เลนและใชท้รพัยากรทีม่อีย่างชาญฉลาด ชุมชนปลายน ้ามกีารก าหนดเขตทีเ่ป็นแหล่งอนุรกัษ์หอยปะ เป็นต้น 
และต้องอาศยัการช่วยเหลือของนักวิชาการทัง้จากในและนอกพื้นที่ในการสนับสนุนเรื่องขอ้มูลส่วนอื่นๆที่
จ าเป็นดว้ย 
  ในปจัจุบนัทกุสว่นมกีารประสานงานกนัโดยการจดัประเพณีล่องเรอืสบืสานวฒันธรรมลุ่มน ้าปะเหลยีน
ขึน้ในวนัเพญ็เดอืน 6 ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ จงึเป็นจดุเด่นของชมุชนลุ่มน ้าปะเหลยีน แหง่จงัหวดัตรงั  
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 การมกีจิกรรมหลายอยา่งดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรสามารถชว่ยใหท้รพัยากรสตัวน์ ้าหลายชนิดยงัคงมี
ปรมิาณมาก เชน่ เขตอนุรกัษ์หอยนางรม การปลกูปา่และมเีขตอนุรกัษ์ปา่ชายเลนนอกจากจะชว่ยใหท้รพัยากร
สตัวน์ ้ายงัคงอยูแ่ลว้ยงัสามารถลดผลกระทบจากลมมรสมุตา่งๆทีพ่ดัเขา้มาในบรเิวณบา้นแหลม 
 
 8.2.3 การวิเคราะหผ์ลของข้อเสนอกลไกขบัเคล่ือนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าต่อศกัยภาพในการ
สร้างความยืดหยุ่นของสงัคม 
 ความยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นแนวคดิทีใ่หค้วามส าคญัต่อศกัยภาพในการปรบัตวั (Adaptive capacity) 
และศกัยภาพขององคก์ร/ สถาบนัทางสงัคมในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการสนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ (Adaptive management) กระบวนการจดัการความรูใ้น 4 รปูแบบทีก่อ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่นทางสงัคม 
Folke et al. (2003) ประกอบดว้ย (1) การเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลีย่นแปลงและความไม่แน่นอน 
(2) การธ ารงรกัษาความหลากหลายในรปูแบบต่างๆ (3) การประสานความรูป้ระเภทต่างๆ เพื่อการเรยีนรู ้และ 
(4) การสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชื่อมประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ การสรา้งความ
ยดืหยุ่นทางสงัคมเป็นการสรา้งขดีความสามารถในการรบัมอืวกิฤตต่างๆรวมทัง้วกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
 องคก์รการจดัการน ้า หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้าลุ่มน ้าประแส และเครอืขา่ยภูมปิญัญาเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบป่า 
ลุ่มน ้าปะเหลยีน เป็นองค์กรทีม่ชีุมชนประมงพืน้บา้นเป็นสมาชกิส่วนหนึ่ง และกลุ่มอื่นๆ หรอืหน่วยงานอื่นๆ
เป็นสมาชกิอกีส่วนหนึ่ง องค์กรทางสงัคมทัง้ 2 รปูแบบมกีารเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
และความไม่แน่นอน มกีารธ ารงรกัษาความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ มกีารประสานความรูป้ระเภทต่างๆ 
เพือ่การเรยีนรู ้และมกีารสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชือ่มประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ 
ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้นี้เอือ้ใหเ้กดิความยดืหยุน่ในสงัคม 
 องค์กรการจดัการน ้า หรอืองค์กรผูใ้ชน้ ้าลุ่มน ้าประแส มคีวามหลากหลายของสมาชกิผูใ้ช้น ้าทีเ่ป็น
ตวัแทน 75 กลุ่มผูใ้ชน้ ้า ซึง่ลว้นเป็นผูท้ีพ่ ึง่พาทรพัยากรน ้าเป็นหลกั และมอีงคค์วามรูใ้นการจดัการระบบนิเวศที่
ไมย่ิง่หยอ่นไปกว่าชาวประมงพืน้บา้น การไดบ้รหิารจดัการน ้ารว่มกนัเป็นการสรา้งโอกาสในการสรา้งเครอืขา่ย
เชือ่มโยงกนัและกนัขา้มอาชพี และ เชื่อมโยงการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการน ้าและ
ระหว่างภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย นอกจากนัน้การไดจ้ดัการน ้าดว้ยตนเองเป็นการสรา้งความยดืหยุ่นในการ
รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศดว้ย และเป็นการลดการเปิดรบัผลกระทบโดยตรง 
 เครอืขา่ยภมูปิญัญาเชือ่มรอ้ยชมุชนรอบปา่ ลุ่มน ้าปะเหลยีน มคีวามหลากหลายของสมาชกิเครอืขา่ยที่
ตอ้งการประสานองคค์วามรูพ้ ืน้บา้นเขา้กบัองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เป็นการสรา้งศกัยภาพในการรบัมอืกบั
ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ไมว่่าความเปลีย่นแปลงนัน้จะเกดิจากสภาพภมูอิากาศหรอืการเปลีย่นแปลงของ
เศรษฐกจิและสงัคม รอบป่าของลุ่มน ้าปะเหลยีนมกีลุ่มอนุรกัษ์หลากหลายกลุ่มการเชื่อมรอ้ยกลุ่มอนุรกัษ์ดว้ย
กระบวนการเรยีนรู ้โดยมเียาวชน โรงเรยีนและสถานศกึษาเป็นแกนกลางในการขบัเคลื่อน จะเป็นการสรา้ง
เครอืข่ายไดอ้ย่างกวา้งขวางซึ่งนอกจากจะมสี่วนช่วยใหเ้กดิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิลว้ เครอืข่ายการ
ประสานความรูพ้ื้นบ้านและความรู้วทิยาศาสตร์ว่าด้วยทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท้องถิน่และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจะช่วยสร้างความเขา้ใจและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัความ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้นอกจากนี้เครอืขา่ยการเรยีนรูจ้ะดงึหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มมอื
ในกระบวนการต่างๆ 
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 8.2.4 การวิเคราะหผ์ลของข้อเสนอกลไกขบัเคล่ือนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าต่อศกัยภาพในการ
การปรบัตวั ในบริบทอนาคต 
 (1) การสง่ผลต่อโครงสรา้งการเกดิผลกระทบและความเปราะบาง  
 กลไกขบัเคลื่อนการปรบัตัวที่เน้นการจัดสถาบันในระดับลุ่มน ้าให้เกิดการจัดการทรพัยากร โดย
ประสานองคค์วามรูว้ทิยาศาสตรแ์ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นการขยายพืน้ทีก่ารจดัการ และขยายศกัยภาพใน
การจดัการ ซึง่ตอ้งมกีารผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่น
ปรบัตวั (Adaptive management) จงึน าสู่ความส าเรจ็ในการจดัการทรพัยากรในภาวะของการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การประสานองคค์วามรูว้ทิยาศาสตรแ์ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะช่วยในการลดการ
เปิดรบัผลกระทบ ลดความไวต่อผลกระทบ และเพิม่ศกัยภาพในการรบัมือต่อความแปรปรวนจากสภาพ
ภูมอิากาศได ้หากมกีารดงึองคค์วามรูใ้นการพึง่พาความหลากหลายทางชวีภาพมาเป็นฐานในการปรบัตวัจะ
ชว่ยลดความเปราะบางของชมุชนได ้ทัง้นี้หน่วยงานราชการสามารถหนุนเสรมิไดม้าก 
 (2) การประสานการตอบสนองในระดบัปจัเจกเขา้กบัระดบักลุ่มกอ่ใหเ้กดิผลลพัธข์องการปรบัตวั  
 การรบัมอืต่อความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีเ่กดิขึน้เป็นการตดัสนิใจในระดบัครวัเรอืน ซึง่ส่งผล
กระทบต่อส่วนรวมและฐานทรพัยากรร่วม การเชื่อมร้อยเครือข่ายเข้าด้วยกันด้วยองค์ความรู้ที่ประสาน        
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และวทิยาศาสตรจ์ะเป็นสือ่กลางทีเ่ชือ่มการรบัมอืของครวัเรอืนใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎกตกิาส่วนรวม
ได ้ส าหรบัองคผ์ูใ้ชน้ ้ากฎเกณฑก์ตกิาต่างๆเกดิขึน้ในระดบักลุ่มอยู่แลว้ เนื่องจากการจดัการน ้าเป็นการจดัการ
ทรพัยากรสว่นรวม (Common property management) 
 (3) การท าหน้าที่ดงึทรพัยากรจากภายนอกเพื่อเอื้ออ านวยใหเ้กดิการปรบัตวั และเขา้ถงึทรพัยากร
นัน้ๆ  
 การจดัรูปองค์กรเป็นเครอืข่ายเอื้อต่อการเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายอื่น และประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง การเรยีนรูด้งูานจะเกดิขึน้ไดง้า่ยขึน้ และการสรา้งกจิกรรมต่างๆไดร้บัความชว่ยเหลอืงา่ยขึน้ 
 ขอ้เสนอกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าเป็นกลไกที่อยู่ในระดับลุ่มน ้า ที่มกีลุ่มเล็กๆเป็น
องคป์ระกอบ หรอืมตีวัแทนของกลุ่มเลก็ๆเขา้มาเป็นกรรมการ การรวมกลุ่มเป็นไปเพื่อสรา้งพลงัในการต่อรอง
กบัปญัหาจากภายนอกกลุ่ม และดงึทรพัยากรความชว่ยเหลอืต่างๆเขา้มาในกลุ่ม ทัง้นี้เพื่อการปรบัตวัต่อวกิฤต
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ส าหรบับริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคตตามภาพที่ 8-3 และ 8-4 นัน้ องค์กรทัง้ 2 
รปูแบบมคีวามเหมาะสมในการรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ ไม่เพยีงแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ แต่ยงัสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของการพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคมได ้การเชื่อมโยงของสมาชกิ 
การแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้การปรกึษาหารอื และตดิตามสถานการณ์ยอ่มท าใหอ้งคก์รทางสงัคมสามารถรบัมอื
กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได ้
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ภาพท่ี 8-3 แนวโน้มปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี (มิลลิเมตร) จงัหวดัระยอง 

ท่ีมา: ศนูยเ์ครือข่ายงานวิเคราะหวิ์จยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC) 

 
 

 
ภาพท่ี 8-4 แนวโน้มปริมาณน ้าฝนสะสมรายปี (มิลลิเมตร) จงัหวดัตรงั 

ท่ีมา: ศนูยเ์ครือข่ายงานวิเคราะหวิ์จยัและฝึกอบรมการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (SEA START RC) 
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บทท่ี 9 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ: แนวทางการขบัเคล่ือนการปรบัตวั 

ผ่านกลไกขององคก์รชุมชนและเครือข่ายทางสงัคม 
 
 
 บทนี้น าเสนอบทสรุปและขอ้เสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชน
และเครอืขา่ยทางสงัคม ซึง่ประกอบดว้ย (1) ปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้ได ้และ (2) ปจัจยัที่
ท าใหบ้รรลุผลในการจดัการ 
 
9.1 บทสรปุ 
 

9.1.1 สภาวะความเปราะบางของชุมชนประมงท่ีเป็นชุมชนเข้มแข็งในระดับชุมชนและ
เครือข่าย 
 ถงึแมร้ะบบนิเวศชายฝ ัง่จะเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเปราะบางเชงินิเวศทีส่งู ชมุชนประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้า
มคีวามเปราะบางเชงิสงัคมต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศทีต่ ่า ทัง้นี้ดว้ยความทีช่าวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 
พืน้ทีเ่ปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศทีต่ ่า ชมุชนจงึยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มในการ
รบัมอืและปรบัตวัในระดบัชุมชน ดงัจะเหน็ไดจ้ากค่าคะแนนของศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในระดบัชุมชนทีต่ ่า ประกอบกบัชุมชนทัง้ 2 พืน้ทีม่คีวามไวต่อผลกระทบทีต่ ่าอยู่แลว้ จงึไม่ไดร้บั
ผลกระทบเพยีงพอถงึขัน้ทีจ่ะเกดิการเตรยีมรบัและปรบัตวั ทัง้นี้การเปิดรบัผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภมูอิากาศทีต่ ่า เป็นผลมาจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นส าคญัทีก่ าหนดวถิกีารท าประมงทีพ่ึง่พาระบบนิเวศ 
ความหลากหลายของทรพัยากรและแหล่งรายไดเ้ลี้ยงชพี ส่วนความไวต่อผลกระทบทีต่ ่าเป็นผลมาจากความ
เขม้แขง็ขององคก์รทางสงัคมเป็นส าคญัทีก่ าหนดการเขา้ถงึทรพัยากร การแบ่งปนัผลประโยชน์ สทิธใินทีด่นิท า
กนิและการตัง้ถิน่ฐาน สว่นศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศทีต่ ่านัน้เป็นผลมาจาก
องคก์รทางสงัคมยงัไมม่บีทบาทดา้นนี้ในระดบัชมุชน 
 ส่วนใหญ่ครวัเรอืนชาวประมงพื้นบ้านมคีวามเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอยู่ใน
ระดับปานกลาง ชาวประมงสามารถลดความเปราะบางได้ด้วยการลดการเปิดรบัต่อผลกระทบ และเพิ่ม
ศกัยภาพในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
 ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ 2 ลุ่มน ้ารบัมอืกบัวกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึง่เป็นวกิฤตทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยยุทธศาสตร์ทัง้ 5 ประการคอื (1) ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่ม (2) 
ยทุธศาสตรก์ารส ารอง (3) ยทุธศาสตรค์วามหลากหลาย (4) ยุทธศาสตรก์ารพึง่ตลาด และ (5) ยุทธศาสตรก์าร
ยา้ยที ่ชาวประมงน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ ัง่สมมาประยกุตใ์ชใ้นการรบัมอืกบัวกิฤต การตดัสนิใจต่างๆเกดิขึน้ใน
ระดบัครวัเรอืน มกีารปรกึษาหารอืกนัในกลุ่มเครอืญาตแิละเพือ่นบา้นบา้งตามวถิ ี 

ลกัษณะการรบัมอืกบัวกิฤตทีเ่กดิขึน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคอื 
 (1) การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การแบกรบัความสญูเสยีร่วมกนั การอดทน/ 
แบกรบัการสญูเสยีเอง โดยการหยดุท าประมงในภาวะวกิฤต หรอืลงทุนในการเดนิทางและการเตรยีมเครื่องมอื
ประมง การเปลีย่นชนิดสตัว์น ้า เครื่องมอืประมง และสถานทีท่ าประมง การพลกิวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส เช่นการ
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สรา้งเครือ่งมอืประมงแบบใหม ่และการป้องกนัผลกระทบ โดยการหาแหล่งรายไดใ้หม่/ อาชพีเสรมิ การส ารอง
เงนิ การรวมกลุ่ม/แบ่งปนั ยุทธศาสตรท์ัง้ 5 ขอ้ขา้งตน้ ทีช่าวประมงพืน้บา้นรบัมอืกบัวกิฤตเป็นการรบัมอืเพื่อ
ผลประโยชน์สว่นตน เป็นไปเพือ่ความอยูร่อดของเศรษฐกจิครวัเรอืนเป็นหลกั 
 (2) การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น 
การเพกิเฉยต่อการสญูเสยีแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของทรพัยากรประมง/ ระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อ
การใชท้รพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพืน้ทีน่อกวกิฤต เมื่อเกดิวกิฤตธรรมชาตแิต่ละครัง้ระบบนิเวศเองย่อม
ไดร้บัผลกระทบ และระบบนิเวศตอ้งการเวลาในการฟ้ืนตวั สิง่มชีวีติในระบบนิเวศต่างกป็รบัตวัเพื่อการอยู่รอด 
แต่กระนัน้กต็ามการปรบัตวัตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ของชาวประมงพื้นบ้านเกดิขึน้ในลกัษณะบ้านใคร
บา้นมนั การตดัสนิใจอยู่ทีค่รวัเรอืน ไม่มกีารมองภาพรวมของระบบ การสงัเกตเหน็ทรพัยากรบางชนิดพนัธุ์ที่
สญูหายไปจากพืน้ทีจ่ากภาวะวกิฤตน ้าจดืจงึไม่น ามาสู่การหาทางแกไ้ขฟ้ืนฟู นอกจากนัน้การไม่มองภาพรวม
ของระบบท าใหช้าวประมงหนัมาใช้ทรพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพื้นทีน่อกวิกฤต เช่นการเดนิทางไปท า
ประมงตามฝงูปลาทีอ่พยพหนีน ้าจดื หรอืการกลบัมาหาหอยปะอย่างเขม้ขน้ทนัททีีเ่ขา้ใจว่าหอยน่าจะฟ้ืนตวั
แลว้ เป็นตน้ 
 (3) การรบัมือต่อวิกฤตทีต้่องการพฤติกรรรมร่วม (Collective action) เช่น การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟู
ฐานทรพัยากรร่วม การท าประมงหลงัภาวะวกิฤตเป็นภาวะทีเ่ปราะบางของระบบนิเวศ ช่วงเวลาดงักล่าวควร
เป็นชว่งเวลาของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ควรเป็นโอกาสทีช่าวประมงจะท าการประมงแบบอนุรกัษ์มากกว่าจะท า
ประมงอย่างเขม้ขน้มากกว่าเก่าอนัเนื่องมาจากพื้นที่ท าประมงน้อยลง หรอืสตัว์น ้าหนีวกิฤตมากระจุ กตวัอยู่
รวมกนั เป็นต้น การจะอนุรกัษ์ หรือฟ้ืนฟูระบบนิเวศซึ่งเป็นฐานทรพัยากรร่วมนี้ต้องการการจัดการร่วม 
ตอ้งการการก่อรูปสถาบนัทางสงัคมเพื่อควบคุมพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรร่วม ซึง่ยงัไม่เกดิขึน้ใน
พืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 พืน้ที ่
 การรบัมอืต่อภาวะวกิฤตอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 
พืน้ที ่เป็นการรบัมอืทีอ่ยูบ่นฐานการตดัสนิใจของครวัเรอืนมากกว่าชุมชน เป็นการใชภู้มปิญัญาระดบัครวัเรอืน
ในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า มกีารพึง่พากลุ่มแบบหลวมๆเพื่อหาทางเลอืกและทางรอดร่วมกนัเฉพาะหน้า และ
การตดัสนิใจอยู่บนความไม่แน่นอนสูงและไม่สามารถมัน่ใจว่าจะเกดิเหตุการณ์ซ ้าอกีครัง้ในปีถดัไป จึงไม่
สามารถวางแผนรบัมอืใหด้กีว่าเดมิได ้จงึไมเ่กดิการพดูคยุเพือ่สรา้งกระบวนการกลุ่ม ไมป่ระเมนิผลกระทบจาก
การรบัมอืทีผ่่านมา และไม่ประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อกีครัง้ในอนาคต เนื่องจากสภาพภูมอิากาศเป็นสิง่ที่
องคค์วามรูท้ีม่อียูไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอน ตน้เหตุของปญัหาไม่ชดัเจน ไม่สามารถแกไ้ขได ้ผลกระทบ
ทีไ่ดร้บัไมม่ากพอใหเ้กดิการตอบสนองระดบักลุ่ม ยงัสามารถทนได ้ยงัมีทางเลอืกในการต่างปรบัตวัหรอืมทีาง
เลีย่งการรบัผลกระทบโดยตรงจากวกิฤต การก่อรปูสถาบนัทางสงัคมระดบัชุมชนในการรองรบัการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจงึไมเ่กดิขึน้ทัง้ 2 พืน้ที ่ถงึแมท้ัง้ 2 พืน้ทีจ่ะเป็นทีท่ีม่กีารใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ มีองค์กรชุมชนและเครือข่ายอนุรกัษ์ที่เขม้แข็ง แต่การรวมตัวกนั การ
ประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นไปเพือ่การแกไ้ขปญัหาการจดัการวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรมากกว่าจะ
เป็นการจดัการความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ 
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9.1.2 กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรบัมือกบัความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ 
 ชาวประมงพืน้บ้านลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั และลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง ด ารงวถิปีระมงดว้ย
ภูมปิญัญาท้องถิ่นท่ามกลางระบบนิเวศที่มคีวามแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ ภูมปิญัญาท้องถิ่นช่วยให้
ชาวประมงมกีารจดัการทรพัยากรประมงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัพลวตัของระบบนิเวศ  

ชาวประมงเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน มีการธ ารงรกัษาความ
หลากหลายในรปูแบบต่างๆทัง้ชนิดสตัวน์ ้าทีพ่ ึง่พา และชนิดเครื่องมอืประมงทีม่ ีมีการประสานความรูป้ระเภท
ต่างๆเพื่อการเรยีนรูท้ ัง้ภูมปิญัญาทีต่นม ีจากการเรยีนรูจ้ากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย จากประสบการณ์ตรง และการ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านชาวประมง ซึ่งนับเป็นศักยภาพในการปรับตัว เรียนรู้ และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการจดัการความรู้และเป็นปจัจยัความยดืหยุ่นของสงัคม ชาวประมงปรบัตวัใน
ชีวิตประจ าวันใช้ความรู้และทักษะความช านาญเฉพาะที่มี และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวัน  
ชาวประมงรบัมอืกบัวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรดว้ยการจดัการสถาบนัในระดบัชุมชนและเครอืข่าย โดย
สรา้งองคค์วามรูแ้ละความเขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ ผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่
การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั มสีถาบนัทีม่คีวามยดืหยุ่นเชื่อมโยงหลายระดบั และ
สามารถจดัการกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆจากภายนอก 
 การสร้างขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรับมือกบัความแปรปรวนของสภาพ
ภูมอิากาศในทีน่ี้เน้นการก่อรปูของสถาบนัทางสงัคมเพื่อการปรบัตวัในระดบัชุมชน ความทา้ทายประการหนึ่ง
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืกบัภาวะวกิฤตจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอื การก่อรปูของ
สถาบนัทางสงัคมเพื่อรองรบัการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศเกิดขึ้นได้ยากกว่ากรณีที่ไม่
เกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศ  
 ปรมิาณน ้าฝนมากในปี 2554 สง่ผลกระทบต่อวถิปีระมงพืน้บา้นของทัง้ 2 ลุ่มน ้า ชุมชนประมงพืน้บา้น
ลุ่มน ้าปะเหลยีนสูญเสยีรายได้จากการประมงหอยตลบัซึ่งเป็นสตัว์น ้าเศรษฐกจิของพื้นที ่หอยตลบัตายจาก
ปรมิาณน ้าฝนทีม่ากและต่อเนื่อง ในขณะทีชุ่มชนประมงพืน้บา้นลุ่มน ้าประแสสญูเสยีรายได้จากการท าประมง
สตัวน์ ้าทีห่นีน ้าจดืจากการระบายน ้าลน้เขือ่นลงปลายน ้าแมน่ ้าประแส ภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมอิากาศ เช่นภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลต่อปรมิาณน ้าจดืทีม่ากผดิปกตใินระบบนิเวศป่าชาย
เลนและชายฝ ัง่ กระทบต่อทรพัยากรประมงยงัเป็นประเดน็ทา้ทายในการปรบัตวัของชมุชนประมงพืน้บา้น  
 การรบัมือต่อวิกฤตเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม เช่น การ
เพกิเฉยต่อการสญูเสยีแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของทรพัยากรประมง/ ระบบนิเวศ และการส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการ
ใช้ทรพัยากรประมงอย่างเขม้ขน้ในพื้นที่นอกวิกฤต และ การรบัมือต่อวิกฤตทีต้่องการพฤติกรรรมร่วม 
(Collective action) เช่น การอนุรกัษ์/ ฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรร่วม ต้องการการก่อรูปสถาบนัทางสงัคมเพื่อ
ควบคมุพฤตกิรรมการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรรว่ม ซึง่ยงัไมเ่กดิขึน้ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้ 2 พืน้ที ่
 ในทศันะของชาวประมงพืน้บา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตคิอืการปรบัตวัเพือ่การด ารงชวีติอยูร่อด 
และการปรบัตวัเพือ่การอยูร่อดอยา่งยัง่ยนืตอ้งรกัษาฐานทรพัยากรใหม้ัน่คง เพือ่เป็นฐานความมัน่คงทางอาหาร
ของชมุชนและลกูหลาน 
 การอ่านสญัญาณธรรมชาต ิอ่านลม อ่านฟ้า อ่านน ้า อ่านพชืและสตัว์รอบตวั ทีช่่วยบ่งบอกสญัญาน
เตอืนภยั เป็นการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และยงัช่วยบ่งบอกจงัหวะเวลา เป็นการเตรยีมความพรอ้มใน
การท าประมง เพือ่ลดความเสีย่ง หรอืกระจายความเสีย่งในการท าประมงในแต่ละครัง้ดว้ยรปูแบบการท าประมง
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แบบต่างๆ เลอืกชนิดสตัว์น ้า เลอืกเครื่องมอืประมง เลอืกเวลา และสถานทีท่ีเ่หมาะสม ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศเป็นเพียงเงื่อนไขให้ชาวประมงรบัมือ โดยมีภูมิปญัญาท้องถิ่นช่วยน าทางให้ชาวประมง
ตดัสนิใจในการท าประมง  
 วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร เป็นปญัหาที่ชาวประมงพื้นบ้านต้องร่วมแรงร่วมใจกนัรบัมอื และ
หาทางแก้ไข น ามาสู่การปรบัตัวเพื่อการอยู่รอดอย่างยัง่ยืนด้วยการรกัษาฐานทรพัยากรร่วม ก่อรูปเ ป็น
เครอืขา่ยอนุรกัษ์รว่มปกปกัรกัษาทรพัยากร ตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวงั และสรา้งกระบวนการเรยีนรูสู้่เยาวชน
เพือ่ความยัง่ยนืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
 กลยุทธ์ในการสรา้งขดีความสามารถของชุมชนประมงพื้นบ้านในการจดัการความเสีย่งอนัเกดิจาก
วกิฤตต่างๆ ประกอบดว้ย (1) การตระหนกัในความเสีย่งจากวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากรทีเ่กดิขึน้ (2) ปรบั
ประยกุตภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่จดัการความเสีย่ง (3) มกีารสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคนิควธิรีบัมอืกบัความเสีย่ง (4) 
มกีารระดมทรพัยากรทีม่อียู่ และ (5) การจดัสถาบนัเพื่อการจดัการความเสีย่ง จากการเรยีนรูก้ารรบัมอืกบั
วกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร และวกิฤตความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ จะเหน็ไดว้่ากลยุทธ์ทัง้ 5 ขอ้
เกดิขึน้ในการจดัการความเสีย่งอนัเนื่องมาจากวกิฤตการท าลายฐานทรพัยากร แต่มเีพยีง 3 ขอ้แรกซึง่เป็นกล
ยุทธ์ระดบัครวัเรอืนทีเ่กดิขึน้ในกรณีวกิฤตน ้าจดืปี 2554 ซึ่งกลยุทธ์ขอ้ที ่4 และ 5 ไม่เกดิขึน้ในวกิฤตน ้าจดืปี 
2554 ซึง่ตอ้งการการจดัการระดบัชมุชน  

การสร้างขดีความสามารถของชุมชนในการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศระดบั
ชมุชนนัน้ ไมส่ามารถแยกองคก์รการจดัการออกมาจากองคก์รชุมชนทีม่อียู่ แต่เป็นลกัษณะการเสรมิศกัยภาพ
องคก์รทีม่อียูใ่หม้คีวามพรอ้มมากขึน้ในการน าองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศมาสู่กรอบ
คิดในการจัดการฐานทรัพยากรอย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการทรพัยากรอย่างยืดหยุ่น ปรับตัว 
(Adaptive management) ความเสีย่งจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศส่งผลต่อการด าเนินชวีติของ
ชาวประมงพืน้บา้นทัง้ในรปูของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั และผลกระทบทีส่ะสมซึง่จะส่งผลใหเ้กดิวกิฤตใน
อนาคต ดงันัน้การพจิารณาในมมุมองการพฒันาชมุชน หรอืการจดัการทรพัยากรธรรมชาตบินฐานของชมุชนจงึ
มคีวามจ าเป็นตอ้งรวมประเดน็การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเขา้ไวใ้นกรอบแนวคดิเดยีวกนั 
ทัง้นี้มมีุมมองที่ขยายพื้นที่การจดัการและขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศใน
อนาคต  
 เมื่อมกีารขยายทัง้ระยะเวลา และพื้นที่ในการจดัการทรพัยากร เครอืข่ายประมงพื้นบ้านจงึมคีวาม
จ าเป็นต้องเชื่อมโยงการจดัการทรพัยากรทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยากรประมงไปยงัภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง เช่น
ขยายเครอืขา่ยประมงพืน้บา้นเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายการจดัการน ้าทีลุ่่มน ้าประแส หรอืเครอืขา่ยการจดัการลุ่ม
น ้าทีลุ่่มน ้าปะเหลยีน เป็นตน้  
 
9.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการขบัเคล่ือนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชนและเครือข่ายทาง
สงัคม 
 
 ขอ้เสนอแนะแนวทางการขบัเคลื่อนการปรบัตวัผ่านกลไกขององค์กรชุมชนและเครอืข่ายทางสงัคม 
ประกอบดว้ย (1) ปจัจยัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึน้ได ้และ (2) ปจัจยัทีท่ าใหบ้รรลุผลในการจดัการ 
 ปจัจยัทีท่ าใหก้ารจดัการความเสีย่งเกดิขึ้นได้ คอืองค์ความรูท้ีช่่วยสรา้งความตระหนักในความเสีย่ง 
ซึง่องคค์วามรูน้ี้อาจเป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืความรูว้ทิยาศาสตร ์หรอืการผสมผสานองคค์วามรูท้ ัง้ 2 รปูแบบ 
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ส าหรบัการจดัการความเสี่ยงจากวกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของชาวประมงพื้นบ้าน องค์ความรู้
วทิยาศาสตรจ์ าเป็นตอ้งมบีทบาทมากขึน้ในการเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในด้านการพยากรณ์สภาพอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อน าไปสู่การสร้างความตระหนักในความเสี่ยงทีเ่กดิขึ้น และสามารถ
ประเมนิความเสีย่งได ้
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นองคค์วามรูท้ีก่ ากบัพฤตกิรรมการปรบัตวัของมนุษยใ์นการด ารงอยู่ พึง่พาอาศยั
ทรพัยากรต่างๆในระบบนิเวศ และเป็นองคค์วามรูท้ีก่ ากบัการก่อรปูองคก์รทางสงัคมเพื่อน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่
มาประยกุต์และปรบัใชใ้หก้ารปรบัตวัมปีระสทิธภิาพเขา้กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ ในทีน่ี้
การปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหมายถึง การปรบัเปลี่ยนในระบบนิเวศ สงัคม และ
เศรษฐกจิ เพื่อตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate variability) และภาวะวกิฤต 
(Extreme) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพื่อลดผลด้านลบของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น หรอืพลกิวกิฤตใหเ้ป็น
โอกาส การปรับตัวรวมความถึงทัง้ (1) การสร้างศักยภาพในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรบัตวัของบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร และ (2) การตดัสนิใจในการปรบัตวัเพื่อแปร
ศกัยภาพสูก่ารปฏบิตั ิการปรบัตวัจงึเป็นความต่อเนื่องของกจิกรรม การกระท า การตดัสนิใจ และทศันคตทิีช่ว่ย
ในการตดัสนิใจในการด ารงชวีติ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็คา่นิยมและกระบวนการทางสงัคมทีม่อียู ่และเป็นพฤตกิรรมที่
เกดิขึน้อยูเ่สมอในการด ารงชวีติของชมุชนตลอดชว่งประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมา 
 การจดัสถาบนัเพือ่การจดัการความเสีย่งสูค่วามส าเรจ็ประกอบดว้ย (1) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละความ
เขา้ใจในพลวตัของทรพัยากรและระบบนิเวศ (2) การผนวกองคค์วามรูท้างนิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการ
จดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั (Adaptive management) (3) การสรา้งสถาบนั (กฎเกณฑก์ตกิาต่างๆ) 
ทีม่คีวามยดืหยุ่นและเชื่อมโยงกบัระบบการจดัการทรพัยากรอื่นๆ และ (4) การจดัการกบัตวัขบัเคลื่อนจาก
ภายนอก รวมทัง้การเปลีย่นแปลงต่างๆ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้จากภายนอก  
 ปจัจยัทีจ่ะท าให้การจดัการความเสีย่งบรรลุผลคอืการจดัสถาบนัที่อยู่บนฐานของศกัยภาพในการ
ปรบัเปลี่ยน เรียนรู้ ก่อให้เกิดการลดการเปิดรบัผลกระทบ และลดความไวของระบบเศรษฐกิจสงัคมต่อ
สถานการณ์ของวกิฤต ซึง่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ยงัคงมบีทบาทในการสรา้งกระบวนการปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้และจดั
สถาบนัใหส้อดคล้องกบัพลวตัของระบบนิเวศทีม่คีวามเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน แต่กระนัน้กต็ามประเด็น
ส าคญัอยู่ทีว่่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ องคก์รชุมชนทีเ่ขม้แขง็ และเครอืขา่ยทางสงัคมทีม่อียู่อาจยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะ
สรา้งความตระหนกัและรบัมอืต่อความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตอ้งมกีาร
ประสานกบัองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในการท าความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ องค์กรและ
เครอืข่ายทีม่อียู่ต้องมกีารหนุนเสรมิศกัยภาพเพื่อขยายขอบเขตการจดัการเชงิพื้นที่และเวลาให้ครอบคลุม
ภาพรวมของผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทัง้นี้เป้าประสงค์ขององค์กรชุมชนและ
เครอืข่ายทางสงัคมทีม่อียู่ยงัคงเดินหน้าเพื่อการจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนืโดยเพิม่ลกัษณะการจดัการที่
ยดืหยุ่นและปรบัตวั (Adaptive management) ภายใต้บรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทีต่้องอาศยั
กระบวนการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงในระบบนิเวศทีม่ากขึน้ เชน่ การจดัการน ้าในแม่น ้า
ประแส ภายใต้บรบิทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ จะจดัสรรน ้าเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ 3 น ้าและวิถี
ประมงพืน้บา้นอยา่งไรใหฐ้านทรพัยากรยงัคงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื ในขณะทีต่อ้งรกัษาสมดุลความตอ้งการน ้าของภาค
การเกษตรอื่นๆ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมตามแผนพฒันาจงัหวดั เป็นต้น หรอื การจดัการลุ่มน ้าปะ
เหลยีนด้วยการประสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่และองค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ จะน าสูท่างเลอืกในการปรบัตวัทีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อฐานทรพัยากรอยา่งไร เป็นตน้ 
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 ขอ้เสนอการจดัองคก์รทางสงัคม 
 ลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง: ความเป็นไปได้ขององค์กรการจดัการน ้าทีบู่รณาการการจดัการความ
เสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสูก่ารจดัการระบบนิเวศลุ่มน ้าประแส  
 องคก์รการจดัการน ้า หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้า (Joint Management Committee for Irrigation - JMC) หรอื
คณะกรรมการการจดัการน ้าอย่างมสี่วนร่วม ที่ก าลงัด าเนินการโดยเขื่อนประแสนับเป็นตวัอย่างขององค์กร
ระดบัลุ่มน ้าทีข่ยายพืน้ทีก่ารจดัการน ้าตัง้แต่ตน้น ้าสูป่ลายน ้า รวมตวัแทนทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในคณะกรรมการ 
มกีารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ตัง้ต้นคือการตัง้รบักบัการดึงน ้าจากลุ่มน ้าประแสไปยงันิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด องค์กรผูใ้ชน้ ้าประแสมเีป้าหมายหลกัของการใชน้ ้าทีภ่าคการเกษตร และการรกัษา
ระบบนิเวศ การจัดการน ้าแม่น ้ าประแสเป็นการจัดการที่รวมความเสี่ยงเรื่องความแปรปรวนของสภาพ
ภมูอิากาศอยูใ่นแผนการจดัการน ้าอยู่แลว้ ดงันัน้หากมกีารน าการจดัการทรพัยากรประมงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ใน
การจดัการน ้าทัง้ลุ่มน ้า และค านึงถงึภาวะความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศอยา่งเป็นองคร์วมทัง้ระบบลุ่มน ้า
และตัง้ร ับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอนาคต ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื 
 ลุ่มน ้าปะเหลยีน จงัหวดัตรงั: เครอืขา่ยภูมปิญัญาเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบป่า เป็นการหนุนเสรมิเครอืขา่ย
ลุ่มน ้าปะเหลยีน เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทีม่อียู่ โดยมเีป้าหมาย กรอบการท างาน และกจิกรรมที่
ชดัเจนในการอนุรกัษ์ กิจกรรมการรวมกลุ่มก่อให้เกิดรายได้เพื่อที่สมาชิกสามารถน าไปเลี้ยงตนเองและ
ครอบครวัไดจ้งึจะเป็นกลุ่มทีย่ ัง่ยนืได ้เครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ควรมองถงึการใหค้วามรูใ้นเชงิวชิาการแก่ชุมชน เพื่อ
น าไปผสมผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของชุมชนอย่างลงตวั มเีหตุและผลสามารถอา้งองิในเชงิวชิาการได ้เกดิ
การเรยีนรูภ้ายในกลุ่มอนุรกัษ์และการเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มอนุรกัษ์ โดยมเียาวชน โรงเรยีนและสถานศกึษาเป็น
แกนกลางในการขบัเคลื่อน ทัง้ด้านสถานการณ์สิง่แวดล้อม และกจิกรรมด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรด้วยการ
ปลกูปา่ชายเลนและปลกูปา่บก รวมไปถงึการสรา้งป่าชุมชนทีช่าวบา้นร่วมกนัดูแลป่าและสามารถใชป้ระโยชน์
จากปา่ทีพ่วกเขาดแูลไดภ้ายใตก้ฎ เกณฑท์ีต่ ัง้ร่วมกนั เพราะการทีห่ลกัการต่างจะสามารถด ารงอยู่อย่างยัง่ยนื
ไดน้ัน้ ชาวบ้านตอ้งรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เหมอืนกบัทีผู่น้ าชุมชนรูเ้พื่อสามารถน าไปปฏบิตัแิละประยุกต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์รว่มกนัจรงิ และสรา้งศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชนใหเ้กดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม 
 องคก์รการจดัการน ้า หรอืองคก์รผูใ้ชน้ ้าลุ่มน ้าประแส และเครอืขา่ยภูมปิญัญาเชื่อมรอ้ยชุมชนรอบป่า 
ลุ่มน ้าปะเหลยีน เป็นองค์กรทีม่ชีุมชนประมงพืน้บา้นเป็นสมาชกิส่วนหนึ่ง และกลุ่มอื่นๆ หรอืหน่วยงานอื่นๆ
เป็นสมาชกิอกีส่วนหนึ่ง องค์กรทางสงัคมทัง้ 2 รปูแบบมกีารเรยีนรูท้ีจ่ะด ารงชวีติท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
และความไม่แน่นอน มีการธ ารงรกัษาความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ มกีารประสานความรูป้ระเภทต่างๆ 
เพือ่การเรยีนรู ้และมกีารสรา้งโอกาสในการจดัองคก์ร/ สถาบนัและเชือ่มประสานองคก์ร/ สถาบนัในระดบัต่างๆ 
ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้นี้เอือ้ใหเ้กดิความยดืหยุน่ในสงัคม 
 องค์กรการจดัการน ้า หรอืองค์กรผูใ้ชน้ ้าลุ่มน ้าประแส มคีวามหลากหลายของสมาชกิผูใ้ช้น ้าทีเ่ป็น
ตวัแทน 75 กลุ่มผูใ้ชน้ ้า ซึง่ลว้นเป็นผูท้ีพ่ ึง่พาทรพัยากรน ้าเป็นหลกั และมอีงคค์วามรู้ในการจดัการระบบนิเวศที่
ไมย่ิง่หยอ่นไปกว่าชาวประมงพืน้บา้น การไดบ้รหิารจดัการน ้ารว่มกนัเป็นการสรา้งโอกาสในการสรา้งเครอืขา่ย
เชือ่มโยงกนัและกนัขา้มอาชพี และ เชื่อมโยงการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการน ้าและ
ระหว่างภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย นอกจากนัน้การไดจ้ดัการน ้าดว้ยตนเองเป็นการสรา้งความยดืหยุ่นในการ
รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศดว้ย และเป็นการลดการเปิดรบัผลกระทบโดยตรง 
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 เครอืขา่ยภมูปิญัญาเชือ่มรอ้ยชมุชนรอบปา่ ลุ่มน ้าปะเหลยีน มคีวามหลากหลายของสมาชกิเครอืขา่ยที่
ตอ้งการประสานองคค์วามรูพ้ ืน้บา้นเขา้กบัองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์เป็นการสรา้งศกัยภาพในการรบัมอืกบั
ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ไมว่่าความเปลีย่นแปลงนัน้จะเกดิจากสภาพภมูอิากาศหรอืการเปลีย่นแปลงของ
เศรษฐกจิและสงัคม รอบป่าของลุ่มน ้าปะเหลยีนมกีลุ่มอนุรกัษ์หลากหลายกลุ่มการเชื่อมรอ้ยกลุ่มอนุรกัษ์ดว้ย
กระบวนการเรยีนรู ้โดยมเียาวชน โรงเรยีนและสถานศกึษาเป็นแกนกลางในการขบัเคลื่อน จะเป็นการสรา้ง
เครอืข่ายไดอ้ย่างกวา้งขวางซึ่งนอกจากจะมสี่วนช่วยใหเ้กดิการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิลว้ เครอืข่ายการ
ประสานความรูพ้ื้นบ้านและความรู้วทิยาศาสตร์ว่าด้วยทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท้องถิน่และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจะช่วยสร้างความเขา้ใจและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัความ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้นอกจากนี้เครอืขา่ยการเรยีนรูจ้ะดงึหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มมอื
ในกระบวนการต่างๆ 
 ส าหรบัศกัยภาพในการปรบัตวัในบรบิทอนาคตของรปูแบบขององคก์รทัง้ 2 รปูแบบ: 
 (1) ส่งผลต่อโครงสรา้งการเกดิผลกระทบและความเปราะบาง: กลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัทีเ่น้นการ
จดัสถาบนัในระดบัลุ่มน ้าให้เกดิการจดัการทรพัยากร โดยประสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ เป็นการขยายพื้นทีก่ารจดัการ และขยายศกัยภาพในการจดัการ ซึ่งต้องมกีารผนวกองค์ความรูท้าง
นิเวศวทิยาเขา้สู่การปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรแบบยดืหยุ่นปรบัตวั (Adaptive management) จงึน าสู่
ความส าเรจ็ในการจดัการทรพัยากรในภาวะของการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การประสาน
องคค์วามรูว้ทิยาศาสตรแ์ละภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะช่วยในการลดการเปิดรบัผลกระทบ ลดความไวต่อผลกระทบ 
และเพิม่ศกัยภาพในการรบัมอืต่อความแปรปรวนจากสภาพภมูอิากาศได ้หากมกีารดงึองคค์วามรูใ้นการพึง่พา
ความหลากหลายทางชวีภาพมาเป็นฐานในการปรบัตวัจะช่วยลดความเปราะบางของชุมชนได ้ทัง้นี้หน่วยงาน
ราชการสามารถหนุนเสรมิไดม้าก 
 (2) ประสานการตอบสนองในระดบัปจัเจกเขา้กบัระดบักลุ่มก่อให้เกดิผลลพัธ์ของการปรบัตวั การ
รบัมอืต่อความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้เป็นการตดัสนิใจในระดบัครวัเรอืน ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
สว่นรวมและฐานทรพัยากรร่วม การเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยเขา้ดว้ยกนัดว้ยองคค์วามรูท้ีป่ระสาน        ภูมปิญัญา
ท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์จะเป็นสื่อกลางที่เชื่อมการรบัมือของครวัเรือนให้อยู่ภายใต้กฎกติกาส่วนรวมได ้
ส าหรบัองค์ผูใ้ชน้ ้ากฎเกณฑ์กตกิาต่างๆเกดิขึ้นในระดบักลุ่มอยู่แล้ว เนื่องจากการจดัการน ้าเป็นการจดัการ
ทรพัยากรสว่นรวม (Common property management) 
 (3) ท าหน้าทีด่งึทรพัยากรจากภายนอกเพื่อเอื้ออ านวยใหเ้กดิการปรบัตวั และเขา้ถงึทรพัยากรนัน้ๆ 
การจดัรูปองค์กรเป็นเครอืข่ายเอื้อต่อการเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายอื่น และประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
การเรยีนรูด้งูานจะเกดิขึน้ไดง้า่ยขึน้ และการสรา้งกจิกรรมต่างๆไดร้บัความชว่ยเหลอืงา่ยขึน้ 
 ขอ้เสนอกลไกขบัเคลื่อนการปรบัตวัของ 2 ลุ่มน ้าเป็นกลไกที่อยู่ในระดับลุ่มน ้า ที่มกีลุ่มเล็กๆเป็น
องคป์ระกอบ หรอืมตีวัแทนของกลุ่มเลก็ๆเขา้มาเป็นกรรมการ การรวมกลุ่มเป็นไปเพื่อสรา้งพลงัในการต่อรอง
กบัปญัหาจากภายนอกกลุ่ม และดงึทรพัยากรความชว่ยเหลอืต่างๆเขา้มาในกลุ่ม ทัง้นี้เพื่อการปรบัตวัต่อวกิฤต
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ ส าหรบับรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอนาคต องคก์รทัง้ 2 รปูแบบมคีวามเหมาะสมใน
การรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ไมเ่พยีงแต่การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ แต่ยงัสามารถรบัมอื
กบัการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคมได้ การเชื่อมโยงของสมาชกิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้
การปรกึษาหารอื และตดิตามสถานการณ์ย่อมท าใหอ้งค์กรทางสงัคมสามารถรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ได ้
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แบบสอบถามการส ารวจข้อมูลการให้ค่าล าดับความส าคัญของเกณฑ์และตัวชี้วัดความเปราะบาง 
 

 โครงการวิจัย กลไกการขับเคลื่อนการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง และเครือข่ายลุ่มน้ าประแส จังหวัดระยอง เป็น
การถอดบทเรียนการท างานของกลไกในการขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งจาก 2 ลุ่มน้ าที่พ่ึงพาความหลากหลายของทรัพยากรประมงภายใต้ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ โดยการศึกษาในส่วนนี้เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดความเปราะบางในการปรับตัวของเครือข่าย
ชุมชนประมงเข้มแข็ง ด้วยกระบวนการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multiple criteria analysis) 
โดยการให้คะแนนระดับความส าคัญของแต่ละเกณฑ์และตัวชี้วัด ซึ่งจ านวนตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละเกฑณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
 
 

มิติ 1 มิติการเปิดรับผลกระทบ ระดับชุมชนและเครือข่าย 
การให้ค่าล าดับความส าคัญของเกณฑ์ 

เกณฑ์หลัก (Criteria) 
ค่าความส าคัญ 

Ranking Rating 
1. ลักษณะภูมิศาสตร์   
2. ความหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ   

รวม  100 
เกณฑ์หลัก 1. ลักษณะภูมิศาสตร์ 
1.1 ลักษณะระบบนิเวศที่ชุมชนพึ่งพาที่          1.2 ความหลากหลายของการเข้าถึงและพ่ึงพา 
เสี่ยงต่อสภาพอากาศแปรปรวน    ทรัพยากร 
  9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 



 
 

เกณฑ์หลัก 2. ความหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชีพ 
2.1 ความหลากหลายของแหล่งรายได้เลี้ยงชีพของครัวเรือน 2.2 สัดส่วนรายได้จากภาคประมง/รายได้ทั้งหมด
  9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 
มิติ 2 มิติความอ่อนไหวในการรับผลกระทบ ระดับชุมชน 
การให้ค่าล าดับความส าคัญของเกณฑ์ 

เกณฑ์หลัก (Criteria) 
ค่าความส าคัญ 

Ranking Rating 
1. ความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากร
ร่วม 

  

2. ความมั่นคงในสิทธิที่ดินท ากิน   
รวม  100 

 
เกณฑ์หลัก 1. ความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรร่วม 
1.1 การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม  1.2 การได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรอย่างเท่า
เทียม 
      9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 
เกณฑ์หลัก 2. ความม่ันคงในสิทธิที่ดินท ากิน 
2.1 สิทธิในที่ดินท ากิน    2.2 สิทธิในการตั้งถิ่นฐาน 
      9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 
มิติ 3 มิติศักยภาพในการรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ระดับชุมชน 
การให้ค่าล าดับความส าคัญของเกณฑ์ 

เกณฑ์หลัก (Criteria) 
ค่าความส าคัญ 

Ranking Rating 
1. โครงสร้างเชิงสถาบันในการรับมือกับภาวะเดือดร้อนที่เกิดขึ้น   
2. การจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการและมีพลวัต   

รวม  100 



 
 

เกณฑ์หลัก 1. โครงสร้างเชิงสถาบันในการรับมือกับภาวะเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากรมี  1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อความเปราะบางของ 
ขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้                 สังคม 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรรทรัพยากรร่วม 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้  สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้  กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสมเป็น 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้  ล าดับขั้นตามระดับความผิด 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้องให้การ 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้  ยอมรับ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/ หรือเป็นที่รับรู้  ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.1 ทรัพยากรและสมาชิกผู้ใช้ทรัพยากร  1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
มีขอบเขตท่ีชัดเจนและ/หรือเป็นที่รับรู้  ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ  1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรรทรัพยากรร่วม 
ความเปราะบางของสังคม    สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ 1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ 
ความเปราะบางของสังคม ในการจัดสรรทรัพยากร 
         9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 



 
 

1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ  1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสมเป็น 
ความเปราะบางของสังคม    ล าดับขั้นตามระดับความผิด 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ  1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้องให้การ 
ความเปราะบางของสังคม    ยอมรับ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ  1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
ความเปราะบางของสังคม    ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.2 บทบาทผู้น าเอ้ือต่อเจตคติร่วมต่อ  1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
ความเปราะบางของสังคม    ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรร   1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
ทรัพยากรร่วมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรร   1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสมเป็น 
ทรัพยากรร่วมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ล าดับขั้นตามระดับความผิด 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรร   1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้องให้การ 
ทรัพยากรร่วมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ยอมรับ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรร   1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
ทรัพยากรร่วมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.3 กฎเกณฑ์ในการใช้และจัดสรร   1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
ทรัพยากรร่วมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสมเป็น 
กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร   ล าดับขั้นตามระดับความผิด 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 



 
 

1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้องให้การ 
กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร   ยอมรับ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร   ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.4 สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
กฎเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร   ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า  
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสม 1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้องให้การ 
เป็นล าดับขั้นตามระดับความผิด   ยอมรับ 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสม 1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
เป็นล าดับขั้นตามระดับความผิด   ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.5 การลงโทษมีผลบังคับใช้จริงอย่างเหมาะสม 1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
เป็นล าดับขั้นตามระดับความผิด   ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้อง 1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูกแทรกแซงจาก 
ให้การยอมรับ     ภายนอก 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.6 มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ผู้เกี่ยวข้อง 1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
ให้การยอมรับ     ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
1.7 สิทธิในการจัดการทรัพยากรไม่ถูก  1.8 ระบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมสามารถ 
แทรกแซงจากภายนอก    ประสานประโยชน์กับระบบที่ใหญ่กว่า 
 9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
 
 
 



 
 

เกณฑ์หลัก 2. การจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการและมีพลวัต 
2.1 การประเมินความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2 .2  การลดความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  

    9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
2.1 การประเมินความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2.3 การกระจายความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน 

    9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
2.1 การประเมินความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2.4 การประกันความเสี่ยงให้แก่ชุมชน 
              9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
2.2 การลดความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2.3 การกระจายความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน 
              9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
2.2 การลดความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2.4 การประกันความเสี่ยงให้แก่ชุมชน 
              9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 
2.3 การกระจายความเสี่ยงร่วมกันในชุมชน  2.4 การประกันความเสี่ยงให้แก่ชุมชน 
              9     8    7    6    5    4     3     2    1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินชุมชน 
 
มิติการเปิดรบัผลกระทบ 
 
 
 
 
 
1. ชมุชนประสบภยัพบิตัจิากความแปรปรวนของสภาพอากาศในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมากีค่ร ัง้ ______________ 
อธบิายครัง้ส าคญัๆ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2. ชมุชนไดร้บัความเสยีหายอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศหรอืไม ่ □ไดร้บั □ไมไ่ดร้บั 
อธบิายความเสยีหายครัง้ส าคญัๆ_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
3.  ชมุชนมพีืน้ทีท่ าประมงครอบคลุมพืน้ทีใ่ดบา้ง ครอบคลมุตน้น ้าถงึปลายน ้า ถงึทะเลมนันอกมนัในหรอืไม ่
(เรามขีอ้มลูทรพัยากรสตัวน์ ้าของตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า ทะเลชายฝ ัง่ ทะเลมนันอกมนัในแลว้) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. ชมุชนมแีหล่งรายไดเ้ลีย้งชพีกีแ่หล่ง (กีอ่าชพี อะไรบา้ง) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

ตวัช้ีวดั1.1 
การวดั 1.1.1 ประสบการณ์ในการรบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
การวดั 1.1.2 ความสญูเสียของชุมชนอนัเนือ่งมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

ตวัช้ีวดั 1.2 
การวดั 1.2.1 จ านวนชนิดของทรพัยากรทีชุ่มชนพึง่พา 

ตวัช้ีวดั 2.1 
การวดั 2.1.1 จ านวนแหล่งรายได้เล้ียงชีพของชุมชน 



 
 

 
 
 
 
5. ชมุชนมสีดัสว่นรายไดจ้ากภาคประมงต่อรายไดท้ัง้หมดเป็นกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ __________________________ 
 
 
มิติความอ่อนไหวในการรบัผลกระทบ 
 
 
 
 
6. ครวัเรอืนในชมุชนมคีวามเทา่เทยีมในการเขา้ท าประมง และตัง้ถิน่ฐานหรอืไม ่มคีรวัเรอืนไหนมอีทิธพิล
มากกว่าครวัเรอืนอืน่ หรอืครวัเรอืนไหนถกูกดีกนัไมใ่หท้ าประมงไหม ครวัเรอืนทีม่อีทิธพิล หรอืทีถ่กูกดีกนัมกีี่
เปอรเ์ซน็ต ์_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
7. ชมุชนมกีฎกตกิาส าหรบัการท าประมงของคนต่างชมุชน หรอืแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานในชมุชน
ไหม อยา่งไร_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
8. ความขดัแยง้เกีย่วกบัการท าประมงในชมุชนในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมาเป็นอยา่งไร 
 □ ลดลง  □เพิม่ขึน้ □เทา่เดมิ □ไมม่คีวามขดัแยง้ 
เป็นความขดัแยง้ดา้นไดบา้ง_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ตวัช้ีวดั 2.2  
การวดั 2.2.1 สดัส่วนรายได้จากภาคประมงต่อรายได้ทัง้หมด 

ตวัช้ีวดั 1.1 
การวดั 1.1.1 การเข้าถึงทรพัยากรอย่างเท่าเทียม 

ตวัช้ีวดั 1.2 
การวดั 1.2.1 การเพิม่ข้ึน/ลดลงของความขดัแย้งในชุมชน 



 
 

 
 
 
9. ครวัเรอืนมสีทิธใินทีด่นิท ากนิในรปูแบบใดบา้ง_______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
กีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนมสีทิธใินทีด่นิท ากนิถกูตอ้งตามกฎหมาย___________________________ 
กีเ่ปอรเ์ซน็ของครวัเรอืนมสีทิธใินการท าประมงถกูตอ้งตามกฎหมาย__________________________ 
กีเ่ปอรเ์ซน็ของครวัเรอืนมสีทิธใินเครือ่งมอืประมงถกูตอ้งตามกฎหมาย________________________ 
 
 
 
 
10.  ครวัเรอืนมสีทิธใินการตัง้ถิน่ฐานในรปูแบบใดบา้ง ____________________________________ 
กีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนมสีทิธถิกูตอ้งตามกฎหมาย______________________________________ 
 
มิติท่ี 3 ศกัยภาพในการรบัมือกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
 
 
 
 
11. ขอบเขตการท าประมงของชมุชนชดัเจนหรอืไม ่_______________________________________ 
12.  สมาชกิในชมุชนชดัเจนหรอืไม ่___________________________________________________ 
การทีใ่ครจะเขา้มาท าประมงในพืน้ทีท่ีช่มุชนท าประมงอยู ่ตอ้งขออนุญาต หรอืแจง้ใคร______________ 
 
 
 
 
 
13. ผูน้ าหรอืการประชมุหมูบ่า้นมกีารสรา้งเจตคตริว่มต่อความเปราะบางของสงัคมในการรบัมอืต่อความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ (หรอืการตระหนกัในความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศ) หรอืไม่ 
__________________________________________________________________________________ 
สงัคมตระหนกัในความเสีย่งของลมฝนฟ้าแปรปรวนจากอะไร ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

ตวัช้ีวดั 2.1 
การวดั 2.1.1 สิทธิในทีดิ่นท ากิน 

ตวัช้ีวดั 2.2 
การวดั 2.2.1 สิทธิในการตัง้ถิน่ฐาน 

ตวัช้ีวดั 1.1 
การวดั 1.1.1 ขอบเขตทรพัยากรร่วมชดัเจน 
การวดั 1.1.2 ขนาดของสมาชิกชดัเจน 

ตวัช้ีวดั 1.2 
การวดั 1.2.1  ผู้น าหรือการประชุมหมู่บา้นมีการสร้างเจตคติร่วมต่อความเปราะบาง
ของสงัคม (การตระหนักในความเสีย่ง) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
14. ชมุชนมกีารประเมนิความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
15.ชมุชนมกีารลดความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
16.ชมุชนมกีารกระจายความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
17.ชมุชนมกีารประกนัความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนัหรอืไม ่อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
การชว่ยเหลอืกนัในชมุชนในรปูแบบใด_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
การขอความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกอยา่งไร _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
18. ชมุชนมกีารวางแผนเพือ่การจดัการความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไมอ่ยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
ชมุชนมกีารวางแผนเพือ่การรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไมอ่ยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
19. ชมุชนมกีารตรวจตรา ประเมนิผลการจดัการความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไมอ่ยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
ชมุชนมกีารตรวจตรา ประเมนิผลการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไมอ่ยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 

ตวัช้ีวดั 1.3 
การวดั 1.3.1 การประเมินความเสีย่ง 
การวดั 1.3.2 การลดความเสีย่ง 
การวดั 1.3.3 การกระจายความเสีย่ง 
การวดั 1.3.4 การประกนัความเสีย่ง 

ตวัช้ีวดั 1.4 
การวดั 1.4.1 การวางแผน 
การวดั 1.4.2 การตรวจตรา ประเมินผล 
การวดั 1.4.3 การปรบัเปลีย่นกฎเกณฑ์ 



 
 

20.ชมุชนมกีารปรบัเปลีย่นกฏเกณฑใ์นการจดัการความเสีย่งจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไม่
อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
ชมุชนมกีารปรบัเปลีย่นกฎเกณฑใ์นการรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไมอ่ยา่งไร 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
21. กฎระเบยีบของชมุชนสามารถบงัคบัคนในชมุชนใหม้กีารจดัการทรพัยากรรว่มกนัเพือ่รบัมอืกบัความ
แปรปรวนของสภาพอากาศได ้หรอืไม_่____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
22.กฎระเบยีบของชมุชนสามารถเป็นแรงจงูใจใหค้นนอกเขา้มาสนบัสนุน/ชว่ยเหลอืไดใ้นเรือ่งการรบัมอืกบั
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ หรอืไม่___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
23. การจดัการความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ทีเ่กีย่วเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ มวีธิทีีเ่ป็นทีย่อมรบัของ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไม ่อยา่งไร____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
24. สทิธใินการจดัการทรพัยากรประมง (ท าประมง) ถกูแทรกแซงจากภายนอกหรอืไม่ 
กรณีปกต ิ□ ถกูแทรกแซง □ ไมถ่กูแทรกแซง อยา่งไร________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

ตวัช้ีวดั 1.5 
การวดั 1.5.1 กฎระเบียบของชุมชนสามารถบงัคบัคนในชุมชนให้มีการจดัการทรพัยากรร่วมกนัได้ 
การวดั 1.5.2 กฎระเบียบของชุมชนสามารถเป็นแรงจงูใจให้คนนอกเข้ามาสนับสนุน/ช่วยเหลือได้ 

ตวัช้ีวดั 1.6 
การวดั 1.6.1 วิธีการจดัการความขดัแย้งเป็นทีย่อมรบัของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัช้ีวดั 1.7 
การวดั 1.7.1 สิทธิในการจดัการทรพัยากรไม่ถกูแทรกแซงจากภายนอก 
การวดั 1.7.2 องคก์รชาวบา้นอ านวยให้เกิดการปรบัตวั 



 
 

กรณีเกดิภยัพบิตั ิ□ ถกูแทรกแซง □ ไมถ่กูแทรกแซง อยา่งไร ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
25. การรวมกลุ่มของชาวบา้น กลุ่มต่างๆ เอือ้อ านวยใหเ้กดิการปรบัตวัต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
หรอืไม่ อยา่งไร 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
26. ในการจดัการความเสีย่งจากการแปรปวนของสภาพอากาศ และรบัมอืกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
มกีารเชือ่มโยงชว่ยเหลอืกนักบัเครอืขา่ยอืน่ๆหรอืไม ่อยา่งไร ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
27. มกีารเชือ่มโยงเครอืขา่ยการจดัการมติอิืน่ทีห่นุนเสรมิกนั หรอืไม ่_______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
28.มกีารเชือ่มโยงกลไกการจดัการของรฐัหรอืไม ่อยา่งไร________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
29. มกีารเชือ่มโยงกบัแหล่งทุนภายนอกหรอืไม ่อยา่งไร________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
30. ชมุชน/ กลุ่มในชมุชนมกีารประเมนิความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนั ดว้ยความรูด้า้น
สภาพอากาศทีม่กีารบรูณาการแหล่งขอ้มลูหรอืไม ่อยา่งไร ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
31. การประเมนิความเสีย่งมคีวามสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศหรอืไม ่__________________ 

ตวัช้ีวดั 1.8 
การวดั 1.8.1 มีการเชือ่มโยงเครือข่ายการจดัการร่วมในเชิงพ้ืนที ่(การมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายอืน่ๆ) 
การวดั 1.8.2 มีการเชือ่มโยงเครือข่ายการจดัการมิติอืน่ทีห่นุนเสริมกนั 
การวดั 18.3 มีการเชือ่มโยงกลไกการจดัการของรฐั 
การวดั 18.4 มีการเชือ่มโยงกบัแหล่งทุนภายนอก 

ตวัช้ีวดั 2.1 
การวดั 2.1.1 การประเมินความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนด้วยความรู้ด้านสภาพอากาศทีมี่การบรูณาการ
แหล่งข้อมลู 
การวดั 2.1.2 การประเมินความเสีย่งสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 



 
 

 
 
 
 
 
32. ชมุชน / กลุ่มในชมุชนมกีารลดความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศรว่มกนัดว้ยการปรบัเปลีย่น
รปูแบบการผลติและเทคโนโลยดีว้ยการบรูณาการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่หรอืไม ่อยา่งไร_________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
33. ชมุชน/ กลุ่มในชมุชนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการลดความเสีย่งต่อการแปรปรวนของสภาพอากาศ
หรอืไม ่____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
34.ชมุชน/ กลุ่มในชมุชนมกีารกระจายความเสีย่งรว่มกนัดว้ยการสรา้งความหลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืกใน
การปรบัตวัดว้ยการบรูณาการองคค์วามรูใ้นพืน้ที ่หรอืไม่ อยา่งไร_________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
35. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการกระจายความเสีย่งหรอืไม ่_______________________________ 
 
 
 
 
 
36. ชมุชนมรีะบบประกนัความเสีย่งในชมุชน กรณีเกดิภยัพบิตัหิรอืไม ่เชน่ระบบสวสัดกิารชมุชน การ
ประกนัภยั การชว่ยเหลอืยามเกดิภยัพบิตัฯิลฯ □ม ี□ไมม่อียา่งไร_________________________________ 
ครวัเรอืนในชมุชนเขา้ถงึการประกนัความเสีย่งทีม่ใีนชมุชนหรอืไม ่□เขา้ถงึทกุครวัเรอืน □เขา้ถงึบางครวัเรอืน  
 
37.มกีระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการสรา้งระบบประกนัความเสีย่งในระดบัชมุชนและเครอืขา่ย หรอืไม ่
อยา่งไร __________________________________________________________________________ 

ตวัช้ีวดั 2.2 
การวดั 2.2.1 การลดความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนด้วยการปรบัเปลีย่นรปูแบบการผลิตและเทคโนโลยีด้วย
การบรูณาการองคค์วามรู้ในพ้ืนที ่
การวดั 2.2.2 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการลดความเสีย่ง 

ตวัช้ีวดั 2.3 
การวดั 2.3.1 การกระจายความเสีย่งร่วมกนัในชุมชนด้วยการสร้างความหลากหลายเพือ่เป็นทางเลือกใน
การปรบัตวัด้วยการบูรณาการองคค์วามรู้ในพ้ืนที ่
การวดั 2.3.2 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการกระจายความเสีย่ง 

ตวัช้ีวดั 2.4  
การวดั 2.4.1 การเข้าถึงการประกนัความเสีย่งทีมี่ในชุมชน (หลากหลายแหล่งและหลากหลายรปูแบบ) 
การวดั 2.4.2 มีกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการสร้างระบบประกนัความเสีย่งในระดบัชุมชนและ
เครือข่าย 



รายช่ือผู้ให้ค่าน ้าหนักความส าคญัของตวัช้ีวดั 
 
ค่าน ้าหนักของเกณฑ์และตัวชี้ว ัดความเปราะบางของชุมชนประมงพื้นบ้านในการรับมือกับความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ในทีน่ี้ไดม้าจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสงัคมศาสตร ์ทางดา้น
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และผูน้ าชมุชน ประกอบดว้ย 
 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านสงัคมศาสตร ์
ผศ.เอกรนิทร ์พึง่ประชา  อาจารยป์ระจ าคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 
อ.ดร.กลุวด ีแกน่สนัตสิขุมงคล อาจารยป์ระจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
ผู้น าชุมชนเครือข่ายลุ่มน ้าประแส 
1. นายณฐัวชัต ์พานทอง  คณะกรรมการเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 
2. นายส าออย รตันวจิติร  ประธานกลุ่มประมงพืน้บา้น ต าบลเนนิฆอ้ 
3. นายโสฬส ร าพงึกจิ  คณะกรรมการเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 
4. นายเฉลมิชยั หลมิประเสรฐิ คณะกรรมการเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 
 
ผู้น าเครือข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน 
1. นายน้อม ฮัน่เยก็  ปราชญช์มุชนดา้นการอนุรกัษป์า่ชายเลน 
2. นายเหยด เหล่หมดุ  รองประธานเครอืขา่ยอนุรกัษล์ุ่มน ้าปะเหลยีน 
3. ครถูวลิ ชอ่เจีย้ง  ครโูรงเรยีนบา้นแหลม ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าน ้าหนักของเกณฑ์และตวัชี้วดัความเปราะบางของครวัเรือนประมงพื้นบ้านในการรบัมอืกบัความ
แปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ในทีน่ี้ไดม้าจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสงัคมศาสตร ์ทางดา้น
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และผูน้ าชมุชน ประกอบดว้ย 
 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ประมง ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
ดร.ศภุกร ชนิวรรโณ  ทีป่รกึษางานวชิาการ ศนูยเ์ครอืขา่ยงานวเิคราะหว์จิยัและฝึกอบรม
    การเปลีย่นแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดร.ชโลธร แกน่สนัตสิขุมงคล อาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์     
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
รศ.ดร. จ าลอง อรณุเลศิอารยี ์ อาจารยป์ระจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
รศ. ดร. สวุลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ ์ อาจารยป์ระจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
ผู้น าชุมชนเครือข่ายลุ่มน ้าประแส 
1. นายณฐัวชัต ์พานทอง  คณะกรรมการเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 
2. นายส าออย รตันวจิติร  ประธานกลุ่มประมงพืน้บา้น ต าบลเนนิฆอ้ 
3. นายสอิง้ ประสงคศ์ลิป์  ประธานเครอืขา่ยลุ่มน ้าประแส 
4. นายมาโนช วงคท์มิ  ประธานกลุ่มธนาคารปแูสม ต าบลเนนิฆอ้ 
5. นายนิยม บุตรโคษา  ประมงอ าเภอแกลง 
6. นายสเุทพ เจอืละออง  เจา้หน้าทีศ่นูยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่อา่วไทยฝ ัง่ตะวนัออก 
 
ผู้น าเครือข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน 
1. นายน้อม ฮัน่เยก็  ปราชญช์มุชนดา้นการอนุรกัษป์า่ชายเลน 
2. นายเหยด เหล่หมดุ  รองประธานเครอืขา่ยอนุรกัษล์ุ่มน ้าปะเหลยีน 
3. นางแชม่ ฮัน่เยก็  กรรมการภาคใตร้างวลัลกูโลกสเีขยีว 
4. นายดลเลาะ เขาพรง  ประธานเครอืขา่ยอนุรกัษ์ลุ่มน ้าปะเหลยีน 
5. นายชนพฒัน์ สนุทรกจิจาภรณ์ เจา้หน้าทีม่ลูนิธหิยาดฝน 
6. นายสเุทพ กฤตรชัตนนัต ์ หวัหน้าฝา่ยสง่เสรมิและพฒันาทรพัยากรปา่ชายเลน 3 จงัหวดัตรงั 
 
 
 
 



 

 
แบบสอบถามครัวเรือน 

เร่ืองการศึกษาความเปราะบางและการปรับตวัระดบัครัวเรือนของชุมชนชาวประมงต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบา้นลุ่มน ้าประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 
เลขที่แบบสอบถาม.......................................... 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์(หัวหน้าครัวเรือน)............................................................................................................... 
หมู่ที.่.................ต าบล.................................................... อ.แกลง จ.ระยอง เบอร์โทร...................................... 
 
1. มิติการเปิดรับผลกระทบ (Exposure) 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประเภทของทรัพยากรสัตวน์ ้าหลกัท่ีท าการเก็บหา............................................................................. 
2. ลกัษณะของระบบนิเวศท่ีพึ่งพา(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( ) ป่าชายเลน  ( ) ล าคลอง  ( ) ชายฝ่ังทะเล 
( ) ชายหาด   ( ) เนินดิน, เนินทราย 
( ) อ่ืนๆ....................................................................................................... 
3. ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีพึ่งพา 
( ) อุดมสมบูรณ์มาก   
( ) อุดมสมบูรณ์ปานกลาง  
( ) อุดมสมบูรณ์นอ้ย/เส่ือมโทรม 

ตวัช้ีวดั 1.1 ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้าท่ีพึ่งพา 
 1.2 ความหลากหลายของลกัษณะระบบนิเวศท่ีพึ่งพา 
 1.3 ความหลากหลายของเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น 
 1.4 ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีครัวเรือนเขา้ถึง 
 1.5 การสูญเสียอนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
 



4. ความหลากหลายของทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีพึ่งพาหรือเก็บหา 

เดอืน 
ชนิดพนัธ์ุ 

 
 

เคร่ืองมือ 
 
 

ปริมาณที่หาได้ 
(กก./ปี) 

ปริมาณ 
การบริโภคใน
ครัวเรือน 
(กก./ปี) 

ปริมาณ 
การแปรรูป 

ปริมาณ 
การขาย 
(กก./ปี) 

แหล่งที่ขาย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
บริโภค 
(กก./ปี) 

ขาย 
(กก./ปี) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



 

เดอืน 
ชนิดพนัธ์ุ 

 
 

เคร่ืองมือ 
 
 

ปริมาณที่หาได้ 
(กก./ปี) 

ปริมาณ 
การบริโภคใน
ครัวเรือน 
(กก./ปี) 

ปริมาณ 
การแปรรูป 

ปริมาณ 
การขาย 
(กก./ปี) 

แหล่งที่ขาย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
บริโภค 
(กก./ปี) 

ขาย 
(กก./ปี) 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    



5. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ/ภยัพิบติัทางธรรมชาติ//ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรสัตวน์ ้าทางทะเลท่ีเก็บหา ท าใหข้าดรายไดห้รือจ าตอ้งหยดุกิจกรรมการท าประมง
พื้นบา้นในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

ช่ือเหตุการณ์และลกัษณะทีเ่กดิ พ.ศ. 
ระยะเวลาที่
ประสบปัญหา 

(วนั) 

ระบบนิเวศหรือ
ทรัพยากรทีไ่ด้รับ

ผลกระทบ 

% 
ความเสียหาย 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 
 



 
2. ความอ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitivity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ความพอเพียงของทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีเก็บหา 
( ) พอเพียง  ( ) ไม่พอเพียง 
7. ประสบการณ์ในการท าอาชีพประมงพื้นบา้น.............................................ปี 
8. จ านวนคร้ังท่ีเคยประสบกบัความแปรปรวนของลม ฟ้า อากาศ ขณะท าประมง.....................................คร้ัง 
9. ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (ความแปรปรวนของการเกิดลม ฝน คล่ืน ฯลฯ) ในทอ้งถ่ินมี
การเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา( ) ไม่เปล่ียนแปลง( ) เปล่ียนแปลง อยา่งไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
และถือวา่เป็นปัญหาในอนาคตต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นหรือไม่  
( ) ไมเ่ป็นปัญหา เพราะ.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
( ) เป็นปัญหาและมีความส าคญั เพราะ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
10. ถา้การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศยงัคงเกิดข้ึนต่อไปและส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของท่านมากข้ึน
เร่ือยๆ ในอนาคต ท่านจะยงัคงประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นต่อไปหรือไม่  ( ) ท าต่อไป  ( ) เลิกท า 
กรณีท าต่อ ถา้ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนมีมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้หรือเกิดข้ึน
ติดต่อกนัทุกปี ท่านคิดวา่จะสามารถรับมือกบัสภาวะดงักล่าวไดน้านท่ีสุด...............ปี ก่อนท่ีท่านจะเลิก
ประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น 

ตวัช้ีวดั 2.1 ความพอเพียงของทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีท  าการเก็บหา 
 2.2 ประสบการณ์ในการท าอาชีพประมงพื้นบา้น 
 2.3 จ  านวนคร้ังท่ีเคยประสบกบัความแปรปรวนของลม ฟ้า อากาศ ขณะท าประมง 

2.4 เจตคติต่อปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศในอนาคต 
 2.5 ความเพียงพอของรายไดใ้นครัวเรือน (รายไดท้ั้งหมด/รายจ่ายทั้งหมด) 
 2.6 รายไดท่ี้มาจากนอกภาคการประมงท่ีมาสนบัสนุนครัวเรือน 

(รายไดท่ี้มาจากภาคการประมง/รายไดท่ี้มาจากนอกภาคการประมง) 
 2.7 สัดส่วนหน้ีสินต่อการออม (หน้ีสิน/การออม) 

2.8 สัดส่วนคนไม่ท างานต่อคนท างาน (จ านวนคนไม่ท างาน/จ านวนคนท างาน) 
2.9 การเขา้ถึงตลาด 



11. ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นและทรัพยากรหลกัท่ีเก็บหามีอะไรบา้ง  
(ระบุเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย ) 
(1)……………………………...................................... 
(2)……………………………...................................... 
(3)……………………………...................................... 
(4)……………………………...................................... 
(5)……………………………...................................... 
12. อาชีพและรายไดข้องครัวเรือน (ล าดบัท่ี 1 หวัหนา้ครัวเรือน = ผูใ้หส้ัมภาษณ์) 

ที ่ อายุ 
อาชีพปัจจุบัน 

ไม่
ท างาน 

อาชีพหลกั 
รายได้ 

(บาท/เดอืน) 
อาชีพเสริม 

รายได้ 
(บาท/เดอืน) 

1     1…………………… 
2…………………… 

1…………………… 
2…………………… 

2     1…………………… 
2…………………… 

1…………………… 
2…………………… 

3     1…………………… 
2…………………… 

1…………………… 
2…………………… 

4     1…………………… 
2…………………… 

1…………………… 
2…………………… 

5       
6       
7       
8       

รวม  รวม  

หมายเหตุ : ไม่ท างาน หมายถึง บุคคลท่ีไม่สร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน 
13. สัดส่วนคนไม่ท างานต่อคนท างาน (ขอ้มูลจากตารางในขอ้ 12) 

- จ านวนคนไม่ท างาน/จ านวนคนท างาน................................................... 
14. ขอ้มูลรายไดข้องครัวเรือนในปีปกติ(ขอ้มูลจากตารางในขอ้ 12) 

รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน............................................................บาท/ปี 

รายไดท่ี้มาจากภาคการประมง............................................................บาท/ปี 

รายไดท่ี้มาจากนอกภาคการประมง............................................................บาท/ปี 

- สัดส่วนรายไดท่ี้มาจากภาคการประมง/รายไดท่ี้มาจากนอกภาคการประมง........................................ 

 



15. ขอ้มูลรายไดข้องครัวเรือนในปีไม่ปกติรายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน.............................................. บาท/ปี 

คาดวา่จะมีรายไดม้าจากแหล่งใด คิดเป็นก่ี%  

ภาคการประมง...................% นอกภาคการประมง...................% 

16. ค่าใชจ่้ายของครัวเรือน 
คา่ใชจ่้าย บาท/เดือน บาท/ปี 

ค่าอาหาร   
ค่าเดินทาง 

- ค่าน ้ ามนัรถ 
- ค่ารถโดยสาร 

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

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

ค่าไฟฟ้า   
ค่าน ้ าประปา   
ค่าโทรศพัท ์

- โทรศพัทบ์า้น 
- โทรศพัทมื์อถือ 

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

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

ค่าใชจ่้ายส าหรับบุตร 
- ค่าเทอม 
- ค่าใชจ่้ายรายวนั 

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

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

ค่าเส้ือผา้   
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็   

รวม  

17. ตน้ทุนการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น 

ค่าใชจ่้าย บาท/เดือน บาท/ปี 
ค่าน ้ ามนั   
ค่าขนส่งผลผลิต   
ค่าจา้งแรงงาน   
ค่าเคร่ืองมือ/อุปกรณ์   
ค่าซ่อมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์   
อ่ืนๆ(ระบุ) 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

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

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

รวม  

18. ขอ้มูลค่าใชจ่้ายของครัวเรือน(ขอ้มูลจากตารางในขอ้ 16และ 17) 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของครัวเรือน............................................................บาท/ปี 



19. ความเพียงพอของรายไดใ้นครัวเรือน (ขอ้มูลจากขอ้ 14 และ 18) 
- สัดส่วนรายไดท้ั้งหมด/รายจ่ายทั้งหมด................................................................... 

20. จ านวนหน้ีสินของครัวเรือน……………………………………….บาท 
21. การออมของครัวเรือน……………………………………….บาท 
22. สัดส่วนหน้ีสินต่อการออม (ขอ้มูลจากขอ้ 20 และ 21) 

- หน้ีสิน/การออม........................................................... 
23. การเขา้ถึงตลาดเพื่อจ าหน่ายผลผลิตท่ีไดจ้ากการท าประมงพื้นบา้น(ดูไดจ้ากตารางในขอ้ 4) 
( ) ไม่เขา้ถึงตลาด 
( ) เขา้ถึงตลาดมีแหล่งใดบา้ง........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3. ศักยภาพในการรับมือกบัผลกระทบ (Coping Capacity) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
24. ในภาวะปกติมีการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการประมงหรือไม่(ดูไดจ้ากตารางในขอ้ 12) 
( ) ไม่มี  ( ) มี 

ตวัช้ีวดั 3.1 การเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนภายนอกกรณีเกิดภยัพิบติัหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อฐานทรัพยากรและการด ารงชีพ 

 3.2 การมีท่ีอยูส่ ารองในพื้นท่ีอ่ืน 
 3.3 การมีอาหารส ารองในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติั 
 3.4 การมีอาชีพเสริมนอกภาคการประมง (ภาวะปกติ) 

3.5 มีการแสวงหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืนมาชดเชยการสูญเสียในช่วงท่ีเกิดความผดิปกติ
ทางดา้นสภาพอากาศหรือดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
3.6 การมีประกนัภยั/ประกนัสังคม/สวสัดิการของกลุ่ม-สหกรณ์ 

 3.7 มีการดดัแปลง พฒันาเคร่ืองมือประมง ท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตวั (ครัวเรือน) 
 3.8 มีเทคนิควธีิการเก็บหาทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตวั (ครัวเรือน) 
 3.9ความสามารถในการจดัการทรัพยากรท่ีหามาได ้
 3.10การเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้น 

3.11มีการติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สถานการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
3.12การเปิดรับความรู้และทกัษะใหม่ๆท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
3.13มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นนิเวศทางทะเล สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
3.14การมีทางเลือกในการปรับตวั 



25. ในภาวะไม่ปกติ (เกิดความผดิปกติทางดา้นสภาพอากาศหรือดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) มีการแสวงหา
รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนมาชดเชยการสูญเสีย  
( ) ไม่มี  
( ) มีจากแหล่งใด.............................................................................................................................................. 
26. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติรุนแรง เช่น พาย,ุ ลมมรสุม, ฝนตกหนกั, น ้าท่วม, น ้าทะเลหนุนสูง
ผดิปกติ ท่านมีท่ีอยูส่ ารองในพื้นท่ีอ่ืนหรือไม่  
( ) มี ก่ีท่ี....................ท่ีใดบา้ง............................................................................................................................ 
( ) ไม่มี ท่านคิดวา่จะขอความช่วยเหลือจากใคร หรือหน่วยงานใด…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
27. ในกรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติรุนแรงหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อฐาน
ทรัพยากรและการด ารงชีพท่านสามารถไดรั้บค่าชดเชยความเสียหายเก่ียวกบัทรัพยากรทางทะเล, ทรัพยสิ์น 
และสุขภาพ จากแหล่งใดบา้ง 
( ) ประกนัภยัทรัพยสิ์น 
( ) ประกนัสุขภาพ 
( ) ประกนัสังคม 
( ) สิทธ์ิรักษาฟรี 
( ) สิทธ์ิเบิกตรง 
( ) สวสัดิการของกลุ่ม/สหกรณ์ ช่ือ................................................................................................................... 
28. การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนภายในชุมชน (ต าบล)กรณีเกิดภยัพิบติัหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อฐานทรัพยากรและการด ารงชีพเช่น พาย,ุ ลมมรสุม, ฝนตกหนกั, น ้าท่วม, น ้าทะเล
หนุนสูงผดิปกติ, น ้าเสีย, ภาวะน ้าจืดแดงผิดปกติ 
( ) ไม่มี 
( ) มี  
1. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
 



29. การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนภายนอกชุมชน กรณีเกิดภยัพิบติัหรือเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ท่ีส่งผลต่อฐานทรัพยากรและการด ารงชีพเช่น พาย,ุ ลมมรสุม, ฝนตกหนกั, น ้าท่วม, น ้าทะเลหนุนสูงผดิปกติ
, น ้าเสีย, ภาวะน ้าจืดแดงผดิปกติ 
( ) ไม่มี  ( ) มี จากหน่วยงานใดบา้ง 
[] หน่วยงานรัฐ 
1. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
[] หน่วยงานเอกชน 
1. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
[] ธนาคาร 
1. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
[] หน่วยงานอื่นๆ 
1. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
2. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 
3. หน่วยงาน..................................................................................................................................................... 
รูปแบบการช่วยเหลือ........................................................................................................................................ 



30. ท่านมีการจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีหามาได ้ในรูปแบบใดบา้ง (ดูไดจ้ากตารางในขอ้ 4) 
( ) บริโภคอยา่งเดียว 
( ) ขายอยา่งเดียว 
( ) บริโภคและขาย(สด/แปรรูป) 
( ) บริโภค/แปรรูป (เก็บส ารอง) /ขาย 
31. ในครัวเรือนท่านมีการส ารองอาหารไวใ้ชใ้นอนาคตหรือไม่อยา่งไร (การส ารองขา้วสาร อาหารแหง้ทุก
ชนิด การแปรรูป การถนอมอาหาร) 
( ) ไม่ท า 
( ) ท า มีอะไรบา้ง 
1……………………………………………ส ารองไดน้าน...................วนั.....................เดือน....................ปี 
2……………………………………………ส ารองไดน้าน...................วนั.....................เดือน....................ปี 
3……………………………………………ส ารองไดน้าน...................วนั.....................เดือน....................ปี 
4……………………………………………ส ารองไดน้าน...................วนั.....................เดือน....................ปี 
5……………………………………………ส ารองไดน้าน...................วนั.....................เดือน....................ปี 
32. มีการดดัแปลง พฒันาเคร่ืองมือประมง ท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตวั (ครัวเรือน) หรือไม่ อยา่งไร 
( ) ไม่ไดท้  าการดดัแปลง 
( ) มีการพฒันา/ดดัแปลง (ระบุ)………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
33. มีเทคนิควธีิการเก็บหาทรัพยากรสัตวน์ ้าท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตวั (ครัวเรือน) หรือไม่ อยา่งไร 
( ) ไม่มีเทคนิคเฉพาะตวั 
( ) มีเทคนิคเฉพาะตวั (ระบุ)…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
….…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 



34. มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นนิเวศทางทะเล สู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือไม่ อยา่งไร เร่ืองใดบา้ง 
( ) ไม่ถ่ายทอด เพราะ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
( ) ถ่ายทอด 
1. เร่ือง............................................................................................................................................................... 
วธีิการถ่ายทอด................................................................................................................................................. 
2. เร่ือง............................................................................................................................................................... 
วธีิการถ่ายทอด ................................................................................................................................................. 
3. เร่ือง............................................................................................................................................................... 
วธีิการถ่ายทอด ................................................................................................................................................. 
35. ท่านไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/เครือข่าย/สหกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นหรือไม่ 
( ) ไม่เขา้ร่วม 
( ) เขา้ร่วม ไดแ้ก่กลุ่ม/เครือข่าย/สหกรณ์ใดบา้ง และไดรั้บประโยชน์อยา่งไร 
1.ช่ือ................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ท่ีได.้.................................................................................................................................................. 
2.ช่ือ................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ท่ีได.้.................................................................................................................................................. 
3.ช่ือ................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ท่ีได.้.................................................................................................................................................. 
36. ท่านไดท้  าการติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ทาง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่ 
( ) ไม่ติดตาม 
( ) ติดตาม 
37. ท่านไดท้  าการคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (ความแปรปรวนรุนแรงกวา่
ท่ีเคยประสบมา) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือไม่ 
( ) ไม่เคย  
( ) เคย ท่านคิดวา่สถานการณ์หรือความรุนแรงจะท่ีเกิดข้ึน เป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



38. ท่านมีการเปิดรับความรู้และทกัษะใหม่ๆ ท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบา้นหรือไม่เร่ืองใดบา้ง 
( ) ไม่เปิดรับ 
( ) เปิดรับเฉพาะความรู้ดา้นประมง 
1. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
2. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
3. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
( ) เปิดรับความรู้ดา้นประมงและดา้นอ่ืนๆ (เช่น ความรู้ดา้นสภาพอากาศ ) 
1. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
2. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
3. เร่ือง........................................................................................................... ................................................... 
จากหน่วยงาน.................................................................................................................................................... 
39. ในกรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติรุนแรง เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ หรือปัญหาดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อทรัพยากรและการด ารงชีพ ท่านมีทางเลือกหรือวธีิการปรับตวัอยา่งไรบา้ง 
1........................................................................................................................................................................ 
2........................................................................................................................................................................ 
3........................................................................................................................................................................ 
4........................................................................................................................................................................ 
5........................................................................................................................................................................ 
40. ท่านน าองคค์วามรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นนิเวศทางทะเลมาช่วยในการลดผลกระทบท่ีเกิดจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศอยา่งไรบา้ง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 



ค ำถำมเพิม่เตมิ 

1. ในช่วง 10 ปีมาน้ี ครัวเรือนของท่านเผชิญกบัภาวะอุทกภยั □ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง  

ผลผลิตเสียหาย □ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง 

คาดวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร ........................................................................................................................................................... 

มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร.................................................................................................................................................................... 

2. ในช่วง 10 ปีมาน้ี ครัวเรือนของท่านเผชิญกบัพาย ุลมฟ้าอากาศแปรปรวน□ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง  

ผลผลิตเสียหาย □ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง  คาดวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร ........................................................... 

มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร.................................................................................................................................................................. 

3. ในช่วง 10 ปีมาน้ี ครัวเรือนของท่านเผชิญกบัปัญหาคุณภาพน ้ าจากบ่อกุง้□ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง  

ผลผลิตเสียหาย □ มากข้ึน □ เท่าเดิม □นอ้ยลง  คาดวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร ........................................................... 

มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร................................................................................................................................................................. 

4. ท่านคิดวา่ครัวเรือนของท่านก าลงัประสบ ปัญหาอะไร เรียงล าดบัตามความส าคญั 

□ปัญหาจากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม   □ ปัญหาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

□ ปัญหาจากวกิฤติเศรษฐกิจ   □ ปัญหาจากการพฒันาของรัฐไม่ตรงความตอ้งการของชุมชน 

5. ท่านคิดวา่ครัวเรือนของท่านมีความเส่ียงจะเกิดความสูญเสียจากปัญหาอะไร เรียงล าดบัตามความส าคญั 

□ปัญหาจากส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม   □ ปัญหาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

□ ปัญหาจากวกิฤติเศรษฐกิจ   □ ปัญหาจากการพฒันาของรัฐไม่ตรงความตอ้งการของชุมชน 

6. ท่านคิดวา่ครัวเรือนของท่านด ารงชีวติพ่ึงพาลมฟ้าอากาศมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร 

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

7. ท่านคิดวา่ครัวเรือนของท่านอยูท่่ามกลางความเส่ียงของความแปรปรวนของสภาพอากาศหรือไม่ อยา่งไร 

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



8. ครัวเรือนท่านมีการจดัการอยา่งไร เพ่ือใหไ้ม่ตอ้งเผชิญกบัความสูญเสียจากการแปรปรวนของสภาพอากาศ 

□ ในการป้องกนัไม่ใหเ้ผชิญปัญหา    

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน...................................................................................................................................................................

การระดมทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู ่(เงิน แรงงาน ขา้วของเคร่ืองมือต่างๆ) ........................................................................................... 

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

การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือรับความช่วยเหลือ ................................................................................................................................. 

□ ในการอยูร่่วมกบัปัญหา ในทุกๆวนั 

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน...................................................................................................................................................................

การระดมทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู ่(เงิน แรงงาน ขา้วของเคร่ืองมือต่างๆ) ........................................................................................... 

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

การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือรับความช่วยเหลือ ................................................................................................................................. 

□ ในการแกไ้ข เยยีวยาเม่ือเผชิญปัญหาแลว้  

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน...................................................................................................................................................................

การระดมทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู ่(เงิน แรงงาน ขา้วของเคร่ืองมือต่างๆ) ........................................................................................... 

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

การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือรับความช่วยเหลือ ................................................................................................................................. 

9. ท่านคิดวา่ครัวเรือนของท่าน ตอ้งท าอะไร เพ่ือไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา การแปรปรวนของสภาพอากาศจนถึงขนาดท่ีเกิดการ

สูญเสีย .......................................................................................................................................................................... 

10. ท่านคิดวา่กลุ่มต่างๆในชุมชนของท่าน ตอ้งท าอะไร เพ่ือไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา การแปรปรวนของสภาพอากาศจนถึงขนาด

ท่ีเกิดการสูญเสีย ..........................................................................................................................................................................  

11. ท่านคิดวา่หน่วยงานต่างๆในพ้ืนท่ีของท่าน ตอ้งท าอะไร เพ่ือไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา การแปรปรวนของสภาพอากาศจนถึง

ขนาดท่ีเกิดการสูญเสีย 

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



สรปุการเสวนาวิชาการ 
โครงการศึกษากลไกการขบัเคล่ือนการปรบัตวัของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายลุ่มน ้าประแส จงัหวดัระยอง 
และเครือข่ายลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

วนัท่ี 26 ต.ค.2555  ณ เทศบาลต าบลปากน ้าประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 

ส่ิงท่ีเกิดขึน้และปัญหาของพื้นท่ีลุ่มน ้าประแสท่ีได้จากการเสวนา 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศยงัไม่มผีลกระทบทีช่ดัเจนต่อชาวประมงพื้นบา้นโดยตรง แต่ขึน้อยู่กบั  
การเปลีย่นแปลงของน ้าจดืทีม่าจากเขือ่น 

2. แผนพฒันาเรือ่งชายฝ ัง่ตะวนัออก Eastern seaboard ท าใหเ้กดิผลกระทบทีเ่กดิผล และสามารถมองเหน็ได้
งา่ยกว่า ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาพกวา้ง เช่น หาดแสงจนัทรท์ีถู่กกดัเซาะมากขึน้
เรือ่งจากการถมทะเลทีม่าบตาพดุ การรุกของบ่อกุง้ท าใหป้าชายเลนและน ้ามคีุณภาพต ่าลงต่อสิง่มชีวีติซึง่มผีล
ต่อวถิชีวีติของชาวประมงพืน้บา้น การจดัการน ้าจดืของกรมชลประทาน การปล่อยน ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม
ลงแมน่ ้า การจดัการขยะ กฎหมายทีเ่อือ้ประโยชน์ใหแ้กป่ระมงพาณิชยม์ากกว่าประมงพืน้บา้น 

 สุดทา้ยความเป็นจรงิในปจัจุบนัไม่มคีนรุ่นหลงัสบืทอดวถิชีวีติของชาวประมงพื้นบา้นทีม่อีงคค์วามรู้
เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากต่อคนรุน่ใหมท่ีถ่งึแมว้่าไมไ่ดม้อีาชพีชาวประมงมาก่อน เชน่ วชิาตกปลาเก๋าดว้ยเบด็ไมไ้ผ ่
21 ขอ้ วชิา “ดุหล า” ซึง่เป็นการฟงัเสยีงปลาในทะเล แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั ไดแ้ก ่

(1) ในปจัจุบนัไมม่คีนจดัการความรู ้
(2) ชาวบา้นไมใ่หค้วามนบัถอืในองคค์วามรูข้องชาวประมงเป็นปญัหาทีท่ าใหอ้าชพีประมงสญูหายไป 
(3) คนรุน่หลงัไมส่นใจในการท าประมงเป็นอาชพีต่อไป แต่กลบัไปท างานโรงงานทีง่า่ยกว่า 

3. การพฒันาอยา่งไรข้ดีจ ากดัของภาคอตุสาหกรรมจากการสนับสนุนของภาครฐั โดยไปจนถงึการเปิดภูมภิาค
อาเซยีนในปี 2558 ท าใหค้วามตอ้งการน ้าเกดิขึน้อยา่งไมม่ขีดีจ ากดัเชน่กนั สง่ผลต่อการเกษตร และการประมง
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และในอนาคตอนัใกลจ้ะสง่ผลกระทบในการท าใหน้ ้าจดืในลุ่มน ้าประแสลดลง  

4. ในปจัจุบนัประชาชนมกีารรวมตวักนัต่อรองเพือ่สทิธขิองตนเองน้อย ผลลพัธ์ทีอ่อกมาจงึยากทีจ่ะเกดิผลดตี่อ
ภาคประชาชนมากกว่าภาคอตุสาหกรรมซึง่นบัว่ามอี านาจต่อรองสงูมาก ณ เวลานี้ 

5. กลุ่มอนุรกัษ์ลุ่มน ้าประแสมกีารเกบ็ขอ้มลูเรือ่งการจดัการน ้าโดยรว่มกบักลุ่มเยาวชน 12 โรงเรยีนในนามของ 
“มลูนิธอิุทกภยั” ของ ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล มผีลท าใหเ้กดิการรวมกลุ่มของเยาวชนทีม่ีความเขม้แขง็ต่อไปใน
อนาคต 

6. การปล่อยน ้าออกจากเขือ่นนอกฤดูกาลของเขือ่นประแสส่งผลท าใหส้ตัว์น ้าบางชนิดมจี านวนลดลงและสูญ
พนัธุล์งได ้เพราะสตัวจ์ะใชส้ญัชาตญาณในการด ารงชวีติจากสิง่รอบตวัทีเ่ปลีย่นไปแบบเดมิ และเมือ่สิง่แวดลอ้ม
เปลี่ยน มนี ้าจืดไหลลงมา สตัว์บางชนิดก็ด าเนินชวีิตตามปกติที่ถึงฤดูกาลน ้าหลาก จึงท าให้ปรบัสภาพกบั
สิง่แวดลอ้มนัน้ไมท่นัและตายได ้เชน่ ท าใหเ้คยหายไปจากคลองประแส ปลาทลูดจ านวนมากอยา่งมาก 

7. ปญัหาเรื่องสารเคมจีากบ่อกุง้นับเป็นปญัหาใหญ่ทีเ่กดิจากคนปล่อยลงสู่ล าคลองก่อนทีส่ารเคมนีัน้จะหมด
ฤทธิ ์คอื 12 วนั จงึสง่ผลต่อน ้าและสตัวท์ีอ่าศยัอยูใ่นน ้าอยา่งมหาศาล 



8. การท าประชาคมทีเ่กดิขึ้นในปจัจุบนัไม่เอื้อต่อการประกอบอาชพีประมงและสิง่แวดล้อมเนื่องจากการท า
ประชาคมเกดิขึน้ในระดบัจงัหวดั ซึง่หากนับจ านวนประชากรแล้วคนทีท่ างานในจงัหวดัระยองเกนิกว่าครึง่จะ
เป็นคนต่างจงัหวดัทีเ่ขา้มาเป็นลกูจา้งในโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ขอ้สรุปทีเ่กดิจากการท าประชาคมในระดบั
จงัหวดัดงักล่าวจึงไม่เอื้อต่อชาวประมงผูท้ี่ด าเนินชวีิตด้วยการพึ่งพงิธรรมชาตเิป็นหลกั และขอ้สรุปที่ได้ยงั
สง่ผลเสยีต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมของจงัหวดัระยองเองอกีดว้ย ดงันัน้จะสามารถแกป้ญัหานี้ไดโ้ดยตอ้งมกีาร
ท าประชาคมในระดบัต าบลก่อน ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีช่าวบา้นมกีารพึง่พงิทรพัยากรธรรมชาติและสิง่นี้เป็นสิง่ทีท่ าให้
ชาวบา้นตระหนกัถงึความส าคญัของธรรมชาตทิีม่ตี่อพวกเขา ส่งผลใหเ้กดิการต่อสูเ้พื่อปากทอ้งของตนเอง ท า
ใหผ้ลจากการท าประชาคมทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลดตี่อสิง่แวดลอ้มดว้ย รวมถงึตอ้งยกระดบัความส าคญัของปญัหา
สิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้กบัภาพรวมของจงัหวดัและประเทศใหก้ว้างขึน้ เพื่อใหทุ้กคนได้ตระหนักถงึปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้กบัทกุคน ไมใ่ชเ่พยีงแคเ่ป็นปญัหาต่อชาวประมงเทา่นัน้ 

9. บรเิวณล าน ้าประแสจะได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มจากวิกฤตน ้าจดืหรอืน ้าไหลท่วม
มากกว่าชาวประมงทีป่ระกอบอาชพีเดยีวกนันี้ในบรเิวณปากแมน่ ้า เพราะสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่บรเิวณปากแม่น ้า
จะมคีวามหลากหลายทางชนิดพนัธุม์ากกว่าบรเิวณล าน ้า เนื่องจากทัง้ความเคม็ทีน้่อยลงจนไมเ่หมาะสมส าหรบั
สิง่มชีวีติแลว้ยงัเกดิจากสารเคมจีากโรงงานอตุสาหกรรมทีป่ล่อยลงมาพรอ้มกบัน ้าจดืทีไ่หลบ่าลงมาอกีดว้ย 

10. การท าประมงทีไ่ม่อนุรกัษ์นัน้เป็นส่วนส าคญัทีสุ่ดในการท าใหท้รพัยากรประมงมจี านวนลดลงไปอย่าง
รวดเรว็ เช่น การท าประมงโดยใชไ้ฟล่อซึ่งจะเป็นการล่อทัง้สตัว์ใหญ่และสตัว์เล็กทีอ่ยู่บรเิวณนัน้มาทัง้หมด
กอปรกบัการใชอ้วนตาถีใ่นการจบัสตัวน์ ้าจงึเป็นการท าประมงทีท่ าลายลา้งสตัวน์ ้าอยา่งมาก  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการในอนาคตท่ีได้จากการเสวนา 

1. งานวจิยัตอ้งแบ่งประเภทของปลาใหช้ดัเจนเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ปลาทีอ่าศยัอยู่ในน ้าจดื (2) ปลาที่
อาศยัอยู่ในน ้ากร่อย (3) ปลาที่อาศยัอยู่ในน ้าเค็ม (4) ปลาที่สามารถปรบัตวัใหอ้าศยัอยู่ในน ้าที่มคีวามเค็ม
แตกต่างกนัได ้

2. นอกจากการอนุรกัษ์ทีป่ลายน ้าประแสแลว้ควรค านึงถงึการอนุรกัษ์บรเิวณตน้น ้าดว้ย เพราะการดูแลน ้าตอ้ง
ดแูลทัง้ระบบ คอื ตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า  

3. กลุ่มชาวประมงต้องมกีารรวมตวักนัเป็นสมาคมชาวประมง กองทุน หรอืองค์กรขึน้ เพื่อใหม้อี านาจในการ
ต่อรองในเรือ่งการใชน้ ้าจากแหล่งน ้าเดยีวกนักบัภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เพื่อการ “ดูแลจดัการ
น ้าทัง้ระบบ” ใหม้คีวามเหมาะสมทีสุ่ด ถ้าหากภาคอุตสาหกรรมมกีารใชน้ ้าในปรมิาณมาก กต็้องจ่ายคนืแก่
กองทนุดงักล่าวเพือ่น าไปพฒันาในเรือ่งการจดัการน ้าทีเ่หมาะสมทีส่ดุต่อไป 

4. เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กรมประมงและหน่วยงานที่มสี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หมดตอ้งเขา้มามบีทบาท
ในการพฒันาสนับสนุนและด าเนินการใหถู้กจุดจงึจะสามารถแกป้ญัหาสตัว์น ้า รวมไปถงึปญัหาอื่นๆได้อย่าง
ถาวรและยัง่ยนื 

5. ตอ้งมกีารจดัการความเสีย่งโดยตอ้งเชื่อมโยงระบบนิเวศกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่อย่างเป็นระบบส าหรบัรบัมอื
กบัสภาพอากาศในอนาคตทีเ่ปลี่ยนแปลงรุนแรงมากขึน้ในอนาคต ดงันัน้จงึเป็นความทา้ทายมากส าหรบัการ
ประมงพืน้บา้นทีย่งัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว 



6. งานวจิยัควรมตี่อเนื่องอยา่งน้อยเป็นเวลา 3 ปีจงึจะไดป้ระสทิธผิลในการด าเนินการ  

7. ตอ้งเน้นการปลูกฝงัจติส านึกในการดูแลใส่ใจสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึการประกอบอาชพีประมงดว้ยวถิขีอง
ชาวประมงพืน้บา้น เริม่จากการสรา้งกฎกตกิาขึน้มาในพืน้ทีลุ่่มน ้าประแสทัง้ 3 ฝา่ยไดแ้ก่ ฝา่ยผูข้ายหรอืแม่คา้ 
ฝา่ยผูป้ระกอบการหรอืชาวประมง และฝา่ยเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่เป็นผูค้วบคุมใหท้ัง้สองฝา่ยด าเนินการตามกฎที่
ไดต้ัง้รว่มกนั โดยอาจตัง้กตกิาเกีย่วกบัขนาดทีเ่ลก็ทีส่ดุของสตัวน์ ้าทีช่าวประมงตอ้งจบัคอืขนาดเทา่ไหร ่รวมไป
ถงึการท าใหแ้มค่า้ท าตามกตกิาว่าหากชาวประมงมาเสนอขายสตัว์น ้าทีไ่ม่ไดข้นาดตามทีไ่ดต้กลงร่วมกนัไว ้จะ
ไม่รบัซื้อโดยเดด็ขาด ในทางปฏบิตัอิาจะท าไดย้ากแต่ต้องมจีุดร่วมทีส่ามารถท าใหท้ัง้สามฝา่ยนัน้ปฏบิตัติาม
หน้าทีข่องตนอยา่งถกูตอ้งเพือ่ประโยชน์สว่นรวมในอนาคตของทกุฝา่ยอยา่งแทจ้รงิ ซึง่กฎกตกิาทีต่ัง้ไวใ้นพืน้ที่
ลุ่มน ้าประแสนี้จะตอ้งถกูใชส้ าหรบับุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาประกอบอาชพีประมงและบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
อาชพีประมงดว้ยเมือ่บุคคลดงักล่าวเขา้มาในพืน้ทีท่ีม่กีฎกตกิาต่างๆ นี้ 

8. การแบ่งพืน้ทีเ่พือ่เป็นเขตอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์น ้าและการไม่จบัสตัว์น ้าขนาดเลก็กเ็ป็นส่วนหนึ่งทีส่ามารถท าให้
สตัวน์ ้าไมส่ญูพนัธุล์งไปอยา่งรวดเรว็ และมไีวใ้หช้าวประมงเกบ็หาไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

9. ควรมกีารท าวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการด าเนินชวีติของสตัว์น ้าแต่ละชนิดในพืน้ทีลุ่่มน ้าประแสนี้ดว้ย รวมไปถงึ
ควรมงีานวจิยัในเรื่องการบรหิารจดัการน ้าทัง้น ้าท่า น ้าฝนและน ้าเค็มที่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของสตัว์น ้า
เหล่านัน้ดว้ย 

10. การท าใหช้าวบ้านเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรเพื่อการอนุรกัษ์ต้องเริม่จากการชกัชวนให้
หวัหน้าชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มกอ่น หลงัจากมกีลุ่มทีเ่กดิจากการรวมตวัของหวัหน้าชุมชนแลว้ ชาวบา้นทีเ่หลอื
จะเขา้มาร่วมกลุ่มโดยไม่ยากมากนัก โดยการท าเรื่องทีเ่กดิผลดตี่อสิง่แวดล้อมไปอย่างปกตทิีสุ่ด เพื่อลดการ
ต่อตา้น และเมื่อเกดิผลดจีงึน าผลดนีัน้มาเผยแพร่สู่สาธารณชน และชกัชวนเขา้ร่วมแนวทางการอนุรกัษ์ต่อไป 
และเมือ่กลุ่มเริม่เขม้แขง็จงึขยายองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์นี้ต่อไป 


	00หน้าปก_รองปก revised
	01บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร revised
	02บทคัดย่อ_ระยองตรัง revised
	03สารบัญ revised
	04สารบัญตาราง revised
	05สารบัญภาพ revised
	บทที่ 1 revised
	บทที่ 2 revised
	บทที่ 3 revised
	บทที่ 4 revised
	บทที่ 5 revised
	บทที่ 6 revised
	บทที่ 7 revised
	บทที่ 8 revised
	บทที่ 9 revised
	บรรณานุกรม revised
	ภาคผนวก MCA แบบสอบถาม
	ภาคผนวก MCA รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	ภาคผนวก แบบสอบถามครัวเรือน
	ภาคผนวก คำถามเพิ่มเติม
	ภาคผนวก_สรุปประชุมปิดโครงการ

