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Summary report 

Situational Analysis of the Potential Climate Change Impacts on Coastal Communities: 
Recommendations for Supporting the Adaptation of Communities Emphasizing Area-

based, Rights-based and Gender Sensitive Approaches: 

Case Study of the Costal Communities of Trat Bay 

Klong Takian Moo 5 Village, Mai Root Sub-district, Klong Yai District, Trat Province 

 

This case study has objectives of assessing vulnerability of coastal communities from 
climate change, and to proposing guidelines for integrating capacity building on holistic 
adaptation of communities to climate change that conforms to local context.  It also 
proposes policy recommendations to address risks from climate change with 
consideration on gender role.  It will study a case of fishing community of Baan Klong 
Takian, Moo 5, Mairood Sub-District, Trat Province.  The study has shown the following 
findings. 
 The vulnerability of fishing communities in Trat Bay from climate change at present is 

the result of both non-climatic and also climatic factors, namely hard to forecast 
unstable seasons, change of wind direction, fewer or no northeastern wind, which 
resulted in that blue crabs do not migrate into the bay.  Warmer weather affects food 
chain of marine life that is decreasing.  The environment of local physical 
characteristics, which is a bay, is always changing.  It is a receptacle of waste flowing 
from upper stream and there is coastal erosion.  The laws on both fisheries and coastal 
management are separated and there is overlapping of authorities that does not 
conform to fishing and coastal resource management.  In addition, there are also 
internal factors that cause sensibility, such as deterioration of marine and coastal 
resources, discontinuity of restoration and conservation of marine and coastal 
resources and there is lack of linkage and holistic management of ecological problems.  
The way of life and occupations primarily depend on natural resources.  There is less 
chance of access to other occupations.  Most fisher people are landless and do not 
have housing security.  Household expenses are high and fishing families are in the 
cycle of indebtedness, which increase vulnerability of fisher people.  However, these 
factors render communities to have several potentials, like organization in restoring 
resources, mutually addressing the problem of housing security, and having wisdom in 
adapting to immediate climate change. 
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 Regarding vulnerability of fishing communities in Trat Bay in the future from climate 
change, a forecast of trend of climate change in the future, about 22 years (2040) using 
Global Climate Models (GCMs) and downscaling method by using regional climate 
model (RCMs), shows that the highest and average temperatures rise in both district 
around Trat Bay, which resulted in decrease in marine life.  In regard to the trend of 
change of average and highest rainfall, it is found that the volume of rainfall tends to 
decrease around Trat Bay, which might affect migration of marine life following the 
changing seasons.  Furthermore, Klongyai District is a special economic area, leading to 
change of the use of land, which affects change of water way and water flow system 
in Trat Bay, and competition in unfair use of resources, which pose risks to security of 
fishing occupation and food security of fisher people in the future. 
 

 Looking at vulnerability of fishing communities from climate change with consideration 
on the gender dimension, the case study found that climate change is a factor causing 
decrease in marine life, worsened by the problem of degradation of resources, which 
reduces income security and household existence.  This situation further puts pressure 
on women fisher folks, because they have the role in managing and caring for 
household economic security and livelihood, as well as shouldering duty in managing 
household debts.  In addition, the problem of increasing coastal erosion each year also 
reduce housing security and the communities do not have clear plan or solution where 
they want to move to in the future, as most of them do not own land.  Given the 
economic pressure that they have to work hard to make a living and take care of 
family, women lack opportunity to develop necessary knowledge and capacity, and 
lack choice to alternative occupation.  They do not have knowledge in planning for 
long term solution.  Women’s main roles are limited to action or occupation for 
supplementary income, but lack strategic work, especially creating opportunity to 
develop their capacity and strength in awareness and being alert to situation and taking 
part in decision making in defining development goal and creating alternative solution 
corresponding to their needs.  Therefore, fisher women are the vulnerable group. 

 Recommendations 
1) Conduct action research to create process of continuous learning with 

communities in the long run, and prepare necessary in-depth information to 
provide alternative for fishing communities for both fisher women and men in 
coping with climate change. 
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2) Work to strengthen communities and women groups to have capacity in 
solution of problems and have process of developing strength of women in 
particular enabling them to analyse problems and choose alternative in 
resolving their and community economic, social and natural resource 
problems, as well as being able to communicate recommendations of women 
groups at policy-making and local level. 

 Policy recommendations 

 Integrate the concept of gender roles into the ecosystem-based 
management of marine and coastal resources to enable the just and 
equitable adaptation of both women and men in accordance with 
Sustainable Development Goals 1, 5, 13 and 14.  There should also be a 
process of decentralization for local entities to have rights and participation 
with policy recommendations on decentralization focusing on marginalized 
and vulnerable groups, especially women.  It has to aim at developing 
strength of communities, helping women to be alert and see the issues, 
and building participation in decision making on developing development 
goal.  It should also provide alternative choices that correspond to 
problems and needs of women and men, for which there is a need to 
provide knowledge and foster understanding for agencies in integrating 
gender role in their planning 

 There is measures and mechanisms of operation, planning, monitoring and 
evaluation with participation of women in learning and planning on 
adaptation. 

 Support communities in being proactive in adaptation through networks 
existing in the area, increase capacity in concrete adaptation at the level 
of network of popular sector, local entities and province. 
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ค ำน ำ 

 

สภาวการณ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นสิ่งที่เกดิข้ึนแล้วอย่างชัดเจน   และส่งผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ฐานทรัพยากรต่างๆ   และต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ในภาคส่วนต่าง   โดยฐาน

การวิเคราะห์แต่เดิมมีการพูดถึงเพียงในมุมวิทยาศาสตร์    ซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบูรณาการด้าน

แนวคิด โดยเพ่ิมมิติทางสงัคม  (Social Vulnerability) เข้าด้วยกนั  คือการใส่ใจเร่ืองความเปราะบางทางสังคม

อย่างมีนัยยะส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือการใส่ใจถึงการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศที่ส่งผล

กระทบในมิติหญิงชาย (Vulnerebility in Gender Aspect)   ซ่ึงเป็นโจทย์ส าคัญและมีความจ าเป็นเพ่ือบูรณาการ

การท างานให้เกดิความสามารถในการปรับตัวอย่างมีความเป็นธรรมและเสมอภาค  ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่

ย่ังยืนหรือ SDGs  ในเป้าหมายที่ (5) เพ่ือบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ  และเสริมสร้างอ านาจให้แก่สตรีและ

เดก็หญิง และเป้าหมายที่ (13) เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและผลกระทบ  

 

การท างานเพ่ือเสริมความเข้มแขง็ของชุมชนในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยตระหนัก

ถึงมิติหญิงชาย ต้องอาศัยทั้งด้านกรอบคิดและกระบวนการท างานที่เช่ือมโยงสอดคล้องกนั  เช่น  การท าความ

เข้าใจในบทบาทสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตร ประมง ฯลฯ  การ

ได้รับความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  โอกาสในการรับการพัฒนา ความ

ต้องการในการพัฒนา  ซ่ึงมีนัยยะส าคัญที่มีต่อประสทิธภิาพของหญิงชายและชุมชนในการจัดการรับมือต่อการ

เปล่ียนแปลงฯ   เพ่ือที่จะสร้างกระบวนการท างานเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้   สร้างโอกาสในการพัฒนาและฟ้ืนฟู

ความรู้ศักยภาพของชุมชน/หญิงชายอย่างสมดุลกนั 

ที่ผ่านมา  นโยบายการจัดการทรัพยากรและกระบวนการท างานที่ขาดธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน นอกจากจะได้สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน และลดทอนสทิธิของผู้หญิงในการจัดการ

ทรัพยากรและวิถีอาชีพประมงพ้ืนบ้านและการเกษตรที่พ่ึงพาตนเองลงไป   ขณะที่ขบวนการพัฒนาทางเลือกกยั็ง

ขาดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหญิง        ท าให้พบเหน็บทบาทส่วนใหญ่ของผู้หญิง

จ ากดัอยู่ในระดับการปฏบัิติการหรืองานเสริมอาชีพ แต่ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในการก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาและสร้างทางเลือกทางออกที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ     ซ่ึงสบืเน่ืองจากอุปสรรคของการท างาน

พัฒนาความเข้มแขง็ของหญิงชายฯในหลายด้าน อาทเิช่น  ข้อจ ากดัด้านกรอบคิดที่จ ากดัติดอยู่กบัเร่ือง “การสร้าง

ความตระหนัก” “การยกประเดน็คุณค่าบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ”  หรือเน้นเพียงการ “สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม” ของผู้หญิงให้มากขึ้น    

 

อุปสรรคของการพัฒนายุทธศาสตร์การท างานด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและ

การเสริมความเข้มแขง็ชุมชนฯที่มีมิติหญิงชาย    กคื็อการขาดความเข้าใจสถานะของประเดน็มิติประเดน็หญิงชาย

ในบริบทของชุมชน  ที่ยังมีความเข้าใจประเดน็มิติหญิงชายในลักษณะแยกเป็นส่วนๆ  และไม่สามารถวิเคราะห์

ประเดน็หญิงชายเข้ากบัการวิเคราะห์ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีนัยยะสมัพันธก์นั         หรือการที่



 หน้า 3 
 

ผู้หญิงยังถูกท าให้ติดอยู่กบับทบาทเดิมๆจนไม่สามารถจะมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองใน

ทา่มกลางสถานการณ์การเปล่ียนแปลง  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์  กระบวนการท างานที่จะ

น าไปสู่การยกระดับการมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถของหญิงชายในการปรับตัวเพ่ือรับกบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศได้   

 

การบูรณาการท างานเพ่ือสร้างทางออกในการปรับตัวเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศโดย

ใส่ใจมิติหญิงชาย ต้องมีการศึกษาท าความเข้าใจบริบทพ้ืนที่มองอย่างเป็นองค์รวม มีการบริหารจัดการบนฐาน

ระบบนิเวศน์  เพ่ือการบริหารจัดการแบบองค์รวมในเชิงพ้ืนที่  เช่ือมโยงกบัการมีนโยบายสนับสนุนในทศิทาง

เดียวกนั   ซ่ึงการน าเสนอลงลึกเชิงพ้ืนที่ (Area Based) มีความจ าเป็นและส าคัญ  เพราะรูปธรรมกรณีศึกษาลงลึก

แต่พ้ืนที่คือปลายเหตุที่จะสะท้อนการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ว่าแต่ละเป้าหมายเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกนั 

เป็นบริบทองค์รวม  ไม่สามารถแยกกนัได้  รวมถึงการเช่ือมโยงถึงสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบและความต้องการ

ในการพัฒนาในมิติหญิงชายที่ซ้อนอยู่อย่างมีความเฉพาะเจาะจง    

 

ทา่มกลางการด ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น และวิกฤตการณ์ปัญหาเศรษฐกจิ ความเสื่อมโทรมและแปรปรวน

ของทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงมากข้ึน   และอยู่ระหว่างการพัฒนาทางเลือกทางออก  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่

จะต้องบูรณาการทั้งด้านแนวคิด การศึกษาในเชิงลึก  และแนวทางการท างานเสริมเข้มแขง็ของชุมชนให้สามารถ

พัฒนาทางเลือกของตนเอง จัดการเศรษฐกจิชุมชน และจัดการทรัพยากรให้เกดิความย่ังยืนและพ่ึงพาตนเองได้   

รวมทั้งเป็นกระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหาความอยู่รอดของชุมชนท้องถิ่น             

 

 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว   จึงเหน็ความจ าเป็นว่าควรมีแนวทางการบูรณาการท างานฯ โดยอาศัยการ

ศึกษาวิจัยเชิงปฏบัิติการในพ้ืนที่กรณีศึกษาน้ี  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  กรอบการคิดวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศที่มีต่อหญิงชายในบริบทของชุมชนต่างๆและในมิติหญิงชาย เพ่ือเช่ือมโยงสู่แนว

ทางการท างานเสริมความเข้มแขง็   การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation)  การสร้างอ านาจ 

(Empowerment)  และการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน (Capacity Building) และการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้     ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านหญิงชายไปพร้อมกัน   

เพ่ือให้เกดิรูปธรรมในพ้ืนที่ชุมชนน าร่องเพ่ือให้มีความสามารถในการรุกรับปรับตัวต่อสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ     และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเช่ือมโยงกบันโยบายการท างานด้านการปรับตัวต่อ

การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศไทยที่ใส่ใจในมิติหญิงชาย    
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

 

1.1) ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 บริบทของพ้ืนท่ีชำยฝัง่และชมุชนชำยฝัง่ทะเลอ่ำวตรำด 

ชายฝัง่ทะเลอ่าวตราด  เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน า้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก มีอาณาเขตแนวชายฝั่งทะเลยาว 

๑๖๖.๕ กโิลเมตร    ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     

อ่าวตราดมีระบบนิเวศน์แบบลุ่มน า้ชายฝั่งทะเล และยังเป็นพ้ืนที่ชุ่มน า้ชายฝั่งทะเลซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศ

ย่อยที่หลากหลาย ได้แก่  พ้ืนที่ทะเล ชายฝั่งทะเล ปากแม่น า้ ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล 

ระบบนิเวศนบ์ก  ประกอบด้วยเทอืกเขาและที่ราบลุ่ม ได้รับอทิธพิลของแม่น า้และคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเล

อ่าวตราด  มีแม่น า้ตราดซ่ึงเป็นแม่น า้สายใหญ่ที่สดุ  นอกจากน้ันส่วนใหญ่เป็นคลองสายสั้นๆ เช่น คลองท่าพริก  คลอง

จันท ิ คลองท่าเล่ือน คลองสะพานหิน คลองไม้รูด และคลองมะโร   ที่มีต้นก าเนิดจากเทอืกเขาบรรทดัและไหลสู่ตัวอ่าว

ตราด        

ระบบนิเวศนช์ายฝั่งทะเล ประกอบด้วยระบบนิเวศน์ย่อยๆ เช่น ป่าชายเลน ปากแม่น า้หรือปากคลองที่เช่ือมต่อ

กบัทะเล    

ระบบนิเวศนท์ะเล  ประกอบด้วยเกาะ ชายหาด แนวปะการัง หาดโคลน และหญ้าทะเล      

เน่ืองด้วยลักษณะทางสณัฐานวิทยาของพ้ืนที่จังหวัดตราดที่ประกอบด้วยเขาสงู และไม่มีแหล่งกกัเกบ็น า้ขนาด

ใหญ่  เมื่อมีฝนตกลงมา มวลน า้ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่อ่าวตราดทนัท ี  โดยการที่ระบบน า้ทะเลอ่าวตราดได้รับอทิธพิลของ

แม่น า้ตราด และคลองบริเวณโดยรอบที่ไหลลงอ่าวตราดจึงส่งผลให้ค่าความเคม็ของน า้ทะเลในฤดูฝนและฤดูแล้งมีความ

แตกต่างกนัอย่างชัดเจน   ในช่วงฤดูฝนซ่ึงจะมีน า้หลากเข้ามาจากแผ่นดิน  ซ่ึงจะน าแร่ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยของการ

เจริญเติบโตและการเพ่ิมปริมาณ (Bloom) อย่างรวดเรว็ของแพลงตอนพืชในช่วงเวลาดังกล่าว  ปริมาณคลอโรฟิล-เอ ที่

สงูขึ้น ท าให้ประสทิธภิาพในการสงัเคราะห์แสงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน า้ทะเลช่วงฤดูฝนมีค่าสงูขึ้นตามไป

ด้วย (สนัธิวฒัน ์,2557 อา้งจากชุติมณฑ ์ภู่นภาอ าไพ และภทัราวุฒิ ไทยพิชิตบูรพา, 2561)  

  ปัจจัยด้านนิเวศน์ส่งผลท าให้ทะเลตราดเป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารและตะกอนต่างๆ และก่อเกดิเป็นแหล่ง

อาหารที่ส  าคัญของสตัว์น า้นานาชนิด  เป็นแหล่งอนุบาล ที่เกิดที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุส์ตัว์น า้หลากหลายชนิด  เช่น 
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ปู  กุ้ง กั้ง หอย หมึก ปลา ปลาทู ฯลฯ  รวมทั้งมีการพบสตัว์ทะเลหายาก เช่น โลมา และพะยูน โดยทะเลตราดเป็นแหล่ง

ที่พบโลมาชายฝั่งจ านวนมากที่สดุในทะเลไทย ข้อมูลการส ารวจปี  2559 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง อ่าวไทยตะวันออก  รายงานการพบโลมารวมจ านวน 267 ตัว  โลมาที่พบมี 3 ชนิดคือ โลมาอริวดี  โลมาหัวบาตร

หลังเรียบ และโลมาหลังโหนก  ที่พบมากที่สดุคือโลมาอริวดี     (ศูนยว์จิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าว

ไทยตะวนัออก,2559)  ซึ่งโลมาเป็นซ่ึงบ่งช้ีว่าชายฝั่งทะเลอ่าวตราดเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่มีความสมบูรณแ์ละมี

ส าคัญทางด้านนิเวศน์    นอกจากน้ียังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ ์  ช่วยท าหน้าที่เป็นแนวกนัชนระหว่างบกกบัทะเล ลดความ

รุนแรงของการกดัเซาะ  และช่วยกกัเกบ็ตะกอนและกลั่นกรองความสกปรกจากพ้ืนที่   ความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบ

ของระบบนิเวศน์ที่หลากหลายท าให้ชายฝั่งทะเลอ่าวตราดเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สดุแห่งหน่ึง  และ

เป็นเขตชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสงู  

เศรษฐกิจสงัคมและควำมมัน่คงทำงอำหำร  เน่ืองจากชายฝั่งทะเลอ่าวตราดเป็นแหล่งประมงที่ส  าคัญ เป็น

แหล่งอาหารทะเลที่มีคุณภาพ  เป็นพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร  และเป็นที่อาศัยด ารงชีวิตของชุมชนชายฝั่งและฐานอาชีพ

ของชาวประมงรวมกว่า 11 ต าบล รอบบริเวณอ่าวตราด  โดยมีครัวเรือนที่พ่ึงพาฐานทรัพยากรทะเลเพ่ือท าการประมง

ทะเลถึง  4,165 ครัวเรือนiii  มีเรือประมงจ านวน 2,970 ล า จ าแนกเป็นประมงพ้ืนบ้าน 2,197ล า  และเป็นเรือประมง

พานิชย์  772 ล าiii   โดยมีกจิกรรมการประมงที่หลากหลายทั้งประมงน า้ลึกและประมงชายฝั่ง  ประมงน า้จืด การแปรรูป

อาหารทะเล  การท าฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล การท าฟาร์มเล้ียงหอยทะเล  เป็นต้น   ซึ่งจัดว่าการประมงถือเป็นภาคที่สร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกจิที่ส  าคัญของจังหวัดตราดรองลงมาจากภาคเกษตรกรรม   โดยข้อมูลปี 2550 จังหวัดตราดมีมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวม (Gross Province Product-GPP)สาขาประมง คิดเป็นมูลค่าถึง 4,470 ล้านบาท    และในปี 2555 มีมูลค่าฯ 

6,070 ล้านบาท ข้อมูลปี 2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมสาขาประมงคิดเป็นมูลค่า 5,185 ล้านบาท (ส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560)  

ชุมชนชำยฝัง่  ในสว่นของชุมชนชายฝั่ง  หรือชุมชนทอ้งถิ่ น ชุมชนดัง้เดิมในพ้ืนทีช่ายฝั่งทะเลอ่าวตราด ซึ่งมี

บทบาทเกี่ยวข้องกบัทรัพยากรชายฝั่งทั้งในด้านการใช้ประโยชน์    ภายใต้วิถีการท าประมงพ้ืนบ้านซ่ึงมีหลักการประมงที่

ย่ังยืน  ค านึงถึงธรรมชาติ  ใช้เคร่ืองมือขนาดเลก็ เลือกจับสตัว์น า้เฉพาะชนิดและขนาดที่โตเตม็วัย และปล่อยให้สตัว์น า้

ขนาดเลก็ได้เติบโต   จับสตัว์น า้ตามฤดูกาล และใช้เวลาไม่เกนิหนึ่งวันในการท าประมงและน าอาหารทะเลที่สดและ

ปลอดภัยจากฟอร์มาลีนมาส่งขายให้ผู้รับซื้อ   ซึ่งถือได้ว่าชุมชนชายฝั่งเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทเป็นผู้ผลิตอาหารที่มี

คุณภาพและปลอดภัย มีบทบาทส าคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกจิภาคประมงที่ส  าคัญ  นอกจากน้ี     ชุมชน

ชายฝั่งหลายแห่งในอ่าวตราดได้มีบทบาทด้านอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล  โดยมีแนวทางการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ และ

มีกจิกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเล  เช่น การท าซ้ังเชือก การท าบ้านปลา การท าธนาคารปู  การอนุรักษ์โลมา และ

การจัดท าเขตอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทะเล  บางกลุ่มมีภารกจิอนุรักษ์การคุ้มครองโลมา และการดูแลฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน  

เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรที่ย่ังยืนและเป็นหลักประกนัความมั่นคงในด้านอาชีพของชุมชนชายฝั่งที่อาศัยพ่ึงพาทรัพยากรใน

การด ารงชีวิต  และเพ่ือประโยชน์ต่อฐานความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
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 สถำนกำรณด์ำ้นกำรจดักำรทรพัยำกรในปัจจุบนั 

ขอ้มูลภำพรวมดำ้นกำรใชป้ระโยชนท่ี์ดิน  

จังหวัดตราดมีพ้ืนที่รวมกนั 2,819 ตารางกโิลเมตร  หรือ 1,761,875 ไร่   โดยข้อมูลจากการแปลภาพถ่าย

ดาวเทยีมไทยโชติ ของกรมพัฒนาที่ดิน (ระหว่างปี 2549-2556) พบว่าในจังหวัดตราด  มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ด้าน

อุตสาหกรรม 523 ไร่ (-8.51%)    พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 44,988 ไร่ (+2.13%)  พ้ืนที่เกษตรกรรม 305,199 

ไร่ (+5.53%)      นอกจากน้ี มีพ้ืนที่ป่าบก 263,812 ไร่ และมีพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวน 61,336 ไร่ (+10.69%) (ข้อมูล

กรมพัฒนาที่ดิน 2556)   โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สดุของจังหวัดตราดอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองตราด  มีพ้ืนที่

รวมกนัเป็นจ านวน  58,818 ไร่   และในพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่มีป่าชายเลนจ านวน 2,263  ไร่  (ข้อมูลส่วนบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4, 2558)    และมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 895 ไร่ 

 ตารางที่ 1:  ข้อมูลภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตราด 

 จ านวนพ้ืนที่/ไร่ อตัราส่วนของพ้ืนที่ 

พ้ืนที่รวมของจงัหวัด 1,761,875 100 % 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 305,199 17.5 % 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 44,988 2.55 % 

พ้ืนที่ป่าบก 263,812 14.9% 

พ้ืนที่ป่าชายเลน 61,336 3.5 % 

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อตุสาหกรรม 523 0.02 % 

พ้ืนที่เศรษฐกจิพิเศษ 895 0.05 % 

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ  (ไม่มข้ีอมูล) - 61.48 

 

ภยัคุกคำมชำยฝัง่ทะเล : 

   1) การใชป้ระโยชน์ทีด่ินและทรัพยากรชายฝัง่ทะเลอย่างไม่ยัง่ยนื  และความเสือ่มโทรมของทรัพยากร 

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งอย่างรวดเรว็ แต่

ขาดการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัดตราด ซ่ึงมีปัญหาการบุกรุก

และถางพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือท านากุ้ง  โดยในปี 2539 เร่ิมมีการส ารวจและการจัดท าสารสนเทศภมูิศาสตร์พ้ืนที่เล้ียงกุ้ง

กุลาด าและป่าชายเลนจังหวัดตราด พบว่าจังหวัดตราดมีพ้ืนที่เล้ียงกุ้งกุลาด า 45,051.50 ไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่า

ชายเลน 25,916.00 ไร่ และอยู่ในเขตป่าชายเลนต่างๆ 19,135.50 ไร่ โดยอยู่ในเขตเศรษฐกจิ ก. 11,729.00 ไร่ และ

เขตเศรษฐกจิ ข. 7,406.50 ไร่ ในขณะที่จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ป่าชายเลนเหลืออยู่ 62,133.25 ไร่ และเป็นป่าชายเลนผืน

ใหญ่ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยา (ประจวบ  ลีรกัษาเกียรติ, 2539)    
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การสมัปทานป่าชายเลนเพ่ือท าไม้เผาถ่านในระหว่างปี 2526-2560  และการขยายตัวของพ้ืนที่นากุ้งในระหว่าง

ปี 2541-2545 ซึ่งมีท าให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่นากุ้งอย่างกว้างขวาง  โดยมีการบุกรุกขยายออกไปในบริเวณป่าชายเลน

ที่เป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้  ส่งผลต่อการลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนไปจังหวัดตราด นอกจากนี้  การปล่อยน า้เสยีจากนากุ้ง

ลงสู่แม่น า้ล าคลอง  ประกอบกบัการเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้ในพ้ืนที่  ส่งผลต่อจ านวนสตัว์น า้ในป่า

ชายเลนลดจ านวนลงอย่างรวดเรว็  และในส่วนของพ้ืนที่ท านาข้าวที่เคยเป็นอาชีพหลักได้ถูกเปล่ียนไปเป็นนากุ้ง   ในช่วง

เดียวกนั ในทะเลชายฝั่งมีการใช้เรือคราดหอยและอวนรุนซึ่งผลกระทบต่อสตัว์น า้วัยอ่อน ท าให้สถานการณท์รัพยากรใน

ป่าชายเลนและทะเลอ่าวตราดเร่ิมทรุดโทรมลง (การศึกษาสถานการณท์รพัยากรชายฝั่งร่วมกนัของชุมชนชายฝั่งทะเลรอบ

อ่าวตราด อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด,  ปฏิวติั กาญจนวงศ์, 2552) 

ภายใต้สภาวการณท์ี่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หลากหลายมิติจากหลายภาคส่วน     ได้แก่ การเพาะเลี้ ยง

สตัว์น า้ชายฝั่ง  การก่อสร้างรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล     การสร้างท่าเทยีบเรือ  การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ

ก่อสร้างสาธารณปูโภค     ได้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลน   และท าให้เกดิปัญหามลภาวะน า้เสยี        หรือ

เกดิการเปล่ียนแปลงปิดกั้นทางระบายน า้ น า้ท่วมขังระบายไม่ได้เมื่อฝนตกหนัก   ซึ่งส่งผลท าให้เกดิสภาพแผ่นดินทรดุ

และกดัเซาะชายฝั่งตามมา       

อย่างไรกต็าม    จากการศึกษาคุณภาพน า้ผิวดินและน า้ทะเลชายฝั่ง โดยส านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13  (ชลบุรี) 

ตามดัชนีการประเมินแนวโน้มคุณภาพแหล่งน า้ โดยใช้ดัชนีคุณภาพน า้ทะเล (MWQI) เปรียบเทยีบย้อนหลังจ านวน 5 ปี 

(พ.ศ.2554-2558) เพ่ือดูแนวโน้มคุณภาพน า้  พบว่าคุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งจังหวัดตราดอยู่ในเกณฑพ์อใช้   มีบางส่วน

มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง    ถึงแม้จะมีสาเหตุมาจากการระบายของเสยีจากแหล่งชุมชน เกษตรกรรม การเพาะเลี้ ยงสตัว์น า้

ชายฝั่ง กจิกรรมการท่องเที่ยว และการระบายของเสยีจากและแหล่งต่างๆลงสู่แหล่งน า้ทะเลโดยไม่ผ่านกระบวนการบ าบัด

ที่ถูกต้องตามเกณฑม์าตรฐาน      แต่โดยเปรียบเทยีบกบัจังหวัดอื่นในชายฝั่งทะเลตะวันออกคุณภาพน า้ทะเลตราดจัดว่า

ได้รับผลกระทบอยู่ในเกณฑท์ียั่งไม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต   เน่ืองจากมีโรงงานจ านวนน้อยและมีอุตสาหกรรมไม่กี่กลุ่ม       

2) การประมงไม่ยัง่ยนื  ทรัพยากรเสือ่มโทรม 

ในภาคประมงทะเล  ซึ่งมีจ านวนเรือประมงที่เพ่ิมมากข้ึนทั้งประเภทเรือประมงพ้ืนบ้านและประมงพานิชย์  ซึ่ง

จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 (กรมประมง, 2556) จังหวัดตราดถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการท าการ

ประมงมากเป็นอนัดับ 1 เมื่อเทยีบกบัจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก   

ในส่วนประมงพานิชย์   มีการท าประมงอย่างหนาแน่นรวมทั้งประมงผิดกฏหมาย  การใช้เคร่ืองมือจับสตัว์น า้

แบบท าลายล้าง   ท าให้เกดิการท าประมงเกนิขนาดศักยภาพที่จะฟ้ืนตัวและส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ

ทะเล     นอกจากนี้   ยังมีการท าประมงที่ใช้เคร่ืองมือผดิกฏหมายในทะเลตราด  เช่น   อวนลาก  อวนรุน  อวนลากแขก 

อวนดุน เรือคราดหอย ฯลฯ ที่ลักลอบเข้ามาท าการประมงในเขตพ้ืนที่ 3,000 เมตร      ท าให้สตัว์น า้วัยอ่อนถูกท าลาย   

และส่งผลกระทบเสยีหายต่อระบบนิเวศน์      

ในส่วนของประมงพ้ืนบ้าน  ซ่ึงมีการท าประมงในทะเลชายฝั่งเขตพ้ืนที่ 3,000 เมตร  ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกใช้

เคร่ืองมือขนาดเลก็และเลือกจบัสตัว์น า้ตามฤดูกาล   แต่ด้วยการท าประมงอย่างหนาแน่น  ในบางพ้ืนที่มีการท าประมง
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แบบจองทะเล  หรือมีการดัดแปลงลักลอบใช้เคร่ืองมอืประมงแบบผิดกฏหมายกบัเรือประมงขนาดเลก็  เช่น เรือดุน    

ฯลฯ   หรือลักลอบท าประมงในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ชายฝั่งหรือบ้านปลาที่เป็นแหล่งฟ้ืนฟูสตัว์น า้    ส่งผลต่อความสามารถใน

การฟ้ืนฟูสตัว์น า้และท าให้ทรัพยากรประมงเกดิความเสื่อมโทรม   มีปริมาณสตัว์น า้ลดลง  และมีแนวโน้มอยู่ในภาวะ

วิกฤต   

ข้อมูลการศึกษาจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การจัดการระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ตะวันออก ที่ศึกษาอ้างองิจากข้อมูลของกรมประมงเร่ืองปริมาณสตัว์น า้เคม็ ณ ท่าข้ึนปลาที่ส  าคัญในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

ตะวันออก 4 จังหวัด ระหว่างปี 2547-2556  แสดงว่าปริมาณสตัว์น า้เคม็มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 28.58   (ส านกั

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559)  

เช่นเดียวกบัข้อมูลยืนยันเชิงประสบการณ ์   จากการสมัภาษณช์าวประมงที่มีอาชีพรับซ้ือผลผลิตประมงพ้ืนบ้าน

ในระดับชุมชน บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่  อ.เมืองตราด   ที่สะท้อนว่ามีปริมาณสตัว์น า้ลดลงจ านวนมาก  โดยเฉพาะในช่วง

ปี  2555 ที่มีเรือลากหอยคราดหอยในเขตชายฝั่ง และในช่วงปี  2557-2660 มีปัญหาเรืออวนรุนเข้ามารนุท าประมงใน

เขตชายฝั่ง   ส่งผลกระทบต่อเรือประมงพ้ืนบ้านในชุมชนที่เคยน าสตัว์น า้มาขายให้ จากจ านวนเรือ 30-40 ล า ลดเหลือ

เพียง 10 ล า เพราะท าประมงไม่คุ้มทุนจึงขายเรือและหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน เช่น รับจ้าง เป็นรปภ. เป็นต้น (ขอ้มลู

สมัภาษณ์, 2561) 

ตารางที่ 2 :  ข้อมูลการเปล่ียนแปลงจ านวนรับซ้ือสตัว์น า้ประมงพ้ืนบ้าน บ้านอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่  อ.เมืองตราด 

ชนิดสตัวน์ า้ 

ปีพ.ศ.53-55 ปีพ.ศ.58-59 

จ านวนรับซื้อสตัวน์ า้ (กก.) จ านวนรับซื้อสตัวน์ า้ (กก.) 

ช่วงมรสมุ (น า้ด)ี ฤดูแล้ง  ช่วงมรสมุ ฤดูแล้ง 

ปูม้า 400-500 100-200 40-50 10 

กุ้ง 500 <100 <100 40-50 

ปลา (ที่ตดิมากบั

อวนปูและอวนกุ้ง) 

1,000  ไม่ได้เลย  

 

นอกจากนี้   ยังมีตัวช้ีวัดที่ส  าคัญของปัญหาประมงไม่ย่ังยืนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร คือปัญหาการเกย

ตื้นของสตัว์ทะเลหายาก ซึ่งในระหว่างปี 2551-2560  พบการเกยตื้นของโลมาในอ่าวตราดถึง 267  ตัว    (ศูนยว์จิยัและ

พฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตะวนัออก, 2559) 

นอกจากนี้  สถานการณภ์าพรวมของการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบ

นิเวศน์ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะป่าชายเลน  รวมทั้งหญ้าทะเล  ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่ช่วยลดพลังงานคล่ืนและรักษาสภาพ

ชายฝั่งทะเล และเป็นฐานความหลากหลายชีวภาพและฐานการผลิตที่ส  าคัญของชุมชนประมง   เมื่อเกดิการสญูเสยีความ

สมดุลของระบบนิเวศทรัพยากรเหล่านี้ จึงส่งผลท าให้เกดิการสญูเสยีแนวก าแพงธรรมชาติที่ช่วยลดและสลายพลังคล่ืนกดั

เซาะแนวชายฝั่งทะเล และมีผลต่อความสมบูรณข์องทรัพยากรซึ่งเป็นฐานเศรษฐกจิและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

ชายฝั่งด้วย     ทั้งนี้  ยังไม่มีพบข้อมูลว่ามีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินสถานการณแ์ละผลกระทบการเปล่ียนแปลง
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ในทางนิเวศน์ และเศรษฐกจิสงัคมที่เกดิข้ึนในชายฝั่งทะเลตราดอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะ ผลกระทบต่อความยากจนของ

ชาวประมงพ้ืนบ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรชายฝั่ง 

3) ภยัคุกคามจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

เน่ืองด้วยอุณหภมูิโลกที่สงูข้ึน  ที่ส่งผลให้ปริมาณและความถี่ของฝนเกดิการเปล่ียนแปลง   และจากการที่

ระดับน า้ทะเลโลกในช่วง 100 ปีที่ผ่านมามีระดับเพ่ิมสงูข้ึน 10-25 เซน็ติเมตร ส่งผลให้พ้ืนที่ชายฝั่งมีปัญหาการกดัเซาะ

มากข้ึน และส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนของน า้ทะเล  จากการเปล่ียนแปลงน้ีจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพทรัพยากร

ชีวภาพ  ธาตุอาหารและโครงสร้างของระบบนิเวศทะเล   

การศึกษาทะเลอ่าวไทย แม้จะแสดงว่าการเปล่ียนแปลงด้านสภาพภมูิอากาศยังไม่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของ

ระดับน า้ทะเลในอ่าวไทยบริเวณเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธแ์ละบริเวณสตัหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติในรอบ 56 ปีที่ผ่าน

มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2483-2539) ไม่พบแนวโน้มของระดับน า้ทะเลเพ่ิมสงูขึ้น  ในทางตรงข้ามระดับน า้ทะเลในอ่าวไทยแสดง

แนวโน้มลดลง 36 เซน็ติเมตรต่อศตวรรษ ( Parrey, et al, 2007 อ้างถึงใน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2554) โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกดัเซาะชายฝั่งเนื่องจากตะกอนดินจาก

แม่น า้สายหลักๆลดลง อย่างไรกต็ามการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิข้ึนในอนาคตอาจไม่ได้เป็นรูปแบบเช่นเดียวกบัอดีต 

(Vongvisessomjai, 2006 อ้างถึงใน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2554)นอกจากนั้น อทิธพิลของ

ลมท้องถิ่นกยั็งมีผลท าให้น า้ทะเลสงูข้ึนในบางฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ การเปล่ียนแปลงของ

ระดับน า้ทะเลจะส่งผลสบืเนื่องต่อไปยังระบบนิเวศน์ชายฝั่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเสถียรภาพของชายฝั่งและการ

ปนเป้ือนของน า้เคม็ในช้ันน า้จืดหรือบ่อน้าตื้นบริเวณชายฝั่ง (Southeast Asia START Regional Center and WWF, 

2008 อา้งถึงใน ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2554: 1-18) 

ภาวะคุกคามของพ้ืนที่ชายฝั่งและชุมชนชายฝั่ง ที่มาจากปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ได้ส่งผลให้

เกดิสภาวการณผ์ลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชายฝั่งที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน   ผลกระทบที่ตามคือ ปริมาณสตัว์น า้ลดลง ป่าชาย

เลน หญ้าทะเล ปะการังกม็ีคุณภาพเสื่อมโทรมลงและลดจ านวนลง   และที่สดุกส่็งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ

ชุมชนชายฝั่ง ขณะเดียวกนักม็ีการคาดการณว่์าในอนาคตการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศจะเป็นอกีหน่ึงสาเหตุที่

กระตุ้นให้ระบบนิเวศเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 

สถานการณท์ี่กล่าวมาข้างต้นของอ่าวตราดท าให้จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการก าหนดทศิทางการพัฒนาภายใต้

การวิเคราะห์ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในพ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงและความเปราะบางของทั้งระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ขณะเดียวกนัเพ่ือท าให้ระบบนิเวศอ่าวตราดมีประสทิธภิาพและ

ศักยภาพที่เพ่ิมข้ึนหรือด ารงอยู่ในสภาพที่เอื้อประโยชน์กบัมนุษย์ได้อย่างย่ังยืนและต่อเน่ือง 

ในดำ้นกำรผนัแปรของปริมำณฝน  

สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศเร่ิมปรากฏชัดเจนมากขึ้น ภาพรวมการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณฝนเฉล่ียต่อปี  การเปล่ียนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนราย
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เดือน  ฝนตกติดต่อกนัหลายเดือน และการระบายน า้ฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณปีกติ  จากข้อมูลปริมาณของกรม

อุตุนิยมวิทยา ในปี 2549-2553 เทยีบกบัค่าต ่าสดุ  ค่าสงูสดุ และค่าเฉล่ียในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่ามี

การกระจายตัวของฝนเปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียในรอบ 30 ปีเกดิข้ึนอย่างเหน็ได้ชัด (สถาบนัสารสนเทศและทรพัยากรน า้

, 2555) 

ปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝัง่ 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณด้์านการกดัเซาะ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554)ระบุว่า

จังหวัดตราดเป็นพ้ืนที่ที่มีการกดัเซาะระดับปานกลาง  อตัราเฉล่ีย 1-5 เมตรต่อปี  โดยมีพ้ืนที่กดัเซาะจ านวน 3 อ าเภอ 

รวมพ้ืนที่ 16 ต าบล    โดยมีแนวชายฝั่งที่ถูกกดัเซาะมีระยะทางรวม  46.63 กโิลเมตร หรือประมาณร้อยละ 25.54 ของ

ชายฝั่งในจังหวัด ซึ่งพบว่าหลายแห่งยังไม่มีการป้องกนัและมีแนวโน้มผลกระทบต่อความสญูเสยีต่อทรัพย์สนิของ

ประชาชน ทรัพย์สนิราชการ และความเสยีหายด้านทรัพยากรชายฝั่ง อยู่ในสถานการณท์ี่ควรร่วมมือกนัพัฒนาการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างจริงจัง  และข้อมูลจากแหล่งเดียวกนัในปี พ.ศ. 2557 บ่งช้ีว่าจังหวัดตราดมี

ระยะทางของการถูกกดัเซาะชายฝั่งในระดับวิกฤตมากที่สดุคอื 13.74 กโิลเมตร   

ตารางที่ 1 : ข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการกดัเซาะแยกรายอ าเภอและรายต าบลในจังหวัดตราด ปี 2554 

อ าเภอ ต าบล ความยาวชายฝั่ง กดัเซาะปานกลาง ระยะกดัเซาะรวม 

อ.คลองใหญ่ คลองใหญ่ 11,1337.87 2,094.24 2,094.24 

ไม้รดู 21,285.90 5,330.19 5,330.19 

หาดเลก็ 13,078.91 1,300.76 1,300.76 

อ.เมอืงตราด ช าราก 6,789.78 - - 

ตะกาง 2,424.17 - - 

ท่าพริก 2,717.35 1,739.42 1,739.42 

เนนิทราย 1,557.24 - - 

หนองคนัทรง 8,655.76 - - 

หนองโสน 430.99 - - 

ห้วงน า้ขาว 17,594.34 1,942.05 1,942.05 

แหลมกลัด 32,083.49 18,519.04 18,519.04 

อ่าวใหญ่ 23,336.76 1,634.64 1,634.64 

อ.แหลมงอบ คลองใหญ่ 16,464.95 230.12 230.12 

น า้เชี่ยว 791.0 - - 

บางปิด 16,137.48 6,142.98 6,142.98 

แหลมงอบ 9,608.34 7,697.23 7,697.23 

 

ผลกระทบต่อชุมชนชำยฝัง่   

ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝั่งที่เกดิข้ึนในหลายพ้ืนที่ชายฝั่งได้ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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1.ด้านระบบนิเวศชายฝั่ง ท าให้ระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น แนวปะการัง ป่าไม้ชายเลน หญ้าทะเล และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ถูกท าลาย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมชายฝั่งเสื่อมโทรมลง 

2. ด้านสภาพเศรษฐกจิ เมื่อพ้ืนที่ชายทะเลไม่มีความอุดมสมบรูณ ์ส่งผลกระทบต่ออาชีพการประมงพ้ืนบ้านที่หา

กนิในเขตชายฝั่ง   และต่อเศรษฐกจิครัวเรือนและชุมชนจ านวนมาก 

3.การด ารงชีวิตของประชนการกดัเซาะชายฝั่งท าให้สิ่งปลูกสร้างเสยีหาย สญูเสยีที่ดินและทรัพย์สนิ ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง  

4. การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง ปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งมีความสลับซับซ้อน เนื่องจากมีเหตุผลปัจจัย

ประกอบกนัหลายด้านจึงเป็นเร่ืองยากที่จะหาสาเหตุที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ดังน้ัน การด าเนินการในการ

แก้ไขช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร แต่อย่างไรกต็าม หน่วยงานต่างๆ ได้พยายามจะบรรเทาปัญหา 

และลดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝั่งด้วยวิธกีารต่างๆ  

จากปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ(Climate Change)   ส่งผลให้สถานการณปั์ญหาของพ้ืนที่ชายฝั่ง

และชุมชนชายฝั่งมีความเปราะบางเพ่ิมขึ้น    โดยสร้างผลกระทบการเปล่ียนแปลงต่อชายฝั่งทะเล    ท าให้ชุมชนได้รับ

ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง    และต้องเผชิญกบัสภาวะความรุนแรงของอากาศ อาท ิภัยแล้ง น า้ท่วม กดัเซาะชายฝั่ง และสร้าง

ความเสี่ยงและเสยีหายต่อการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและทรัพย์สนิ และระบบเศรษฐกจิ   โดยที่ส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถท าความเข้าใจหรือมีทางเลือกที่จะรับมือกบัปัญหาที่เพ่ิมข้ึนเหล่าน้ี  ส่งผลให้ชุมชนชายฝั่งที่ท  าประมงขนาดเลก็ที่

อาศัยและพ่ึงพาทรัพยากรชายฝั่งต้องตกอยู่ในสถานการณค์วามเสี่ยงเพ่ิมข้ึน     และยังขาดความพร้อมในการรับมอืกบั

สถานการณปั์ญหาเหล่านี้    ขณะเดียวกนั  จ าเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือในการท างานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆที่ท  างานเกี่ยวข้องสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง   เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกดิข้ึนน้ันน าไปสู่การลดความเสี่ยงและ

เปราะบางได้อย่างตรงจุด  ไม่สร้างผลกระทบเสยีหายให้กบัชุมชนนั้นหรือเป็นผลกระทบให้กบัชุมชนอื่น  และมีความ

ย่ังยืน 

ปัจจยัท่ีท ำใหเ้กิดควำมเปรำะบำงและศกัยภำพของพ้ืนท่ี 

 

1.1 สถำนกำรณท่ี์ท ำใหเ้กิดควำมอ่อนไหว 

จากการจัดเวทวีิเคราะห์บทเรียนและประสบการณใ์นการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 ณ บ้านปูรีสอร์ท ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมือง จงัหวัดตราด ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัสถานการณท์ี่ท  าอ่าวตราดเกดิ

ความอ่อนไหว มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้   (เกศินี แกวน่เจริญ มลูนิธิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน, 2560)    

 

1.1.1 ควำมเสื่อมโทรมของทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่  

เป็นปัญหาส าคัญส าหรับผู้คนที่ต้องอาศัยอ่าวตราดเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาชีพ เพราะปากท้อง

และรายได้ข้ึนอยู่กบัความอุดมสมบูรณข์องอ่าวตราด สาเหตุที่ท  าให้อ่าวตราดตกอยู่ในสถานการณข์องความเสื่อม 

ประกอบไปด้วยหลายสาเหตุ เช่น จ านวนเคร่ืองมือประมงที่มากเกนิศักยภาพทรัพยากรในทะเล การจับสตัว์น า้ไม่ได้ขนาด
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และจับสตัว์น า้ฤดูวางไข่ การใช้เคร่ืองมือประมงที่ไม่สอดคล้องกบัชนิดของสตัว์น า้ท าให้ได้สตัว์น า้ชนิดอื่นติดตามหรือได้

สตัว์น า้ที่ยังไม่เติบโตเตม็ที่ เช่น ใช้อวนตาถี่ หรือการใช้เคร่ืองมือประมงท าลายสตัว์น า้วัยอ่อนและแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น 

อวนลากแขก อวนลูน เรือคราดหอย รวมทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสตัว์น า้วัยอ่อนถูกท าลาย เช่น การรุกท าลายป่าชาย

เลน แหล่งประการังและหญ้าทะเล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการเอาจริงเอาจังกบัการแก้ไขปัญหาเคร่ืองมือประมง

ท าลายทรัพยากร ผลกระทบที่ตามมาคือ การประกอบอาชีพประมงไม่สามารถท าให้เกดิรายได้ต่อเน่ือง อกีทั้งท าให้รายได้

ไม่คุ้มกบัการลงทุน บางครอบครัวต้องไปกู้ยืมเพ่ือมาลงทุนด้านการประมงท าให้ต้องเผชิญกบัภาวะหนี้สนิเพ่ิมขึ้น 

ประกอบกบัชาวประมงขาดความรู้หรือทางเลือกในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และมีปัจจัยอื่นเสริม เช่น ค่าครองชีพสงูขึ้น 

โดยเฉพาะค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร 

 

1.1.2 กำรลกัลอบท ำประมงในเขตอนุรกัษข์องชุมชน 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเหตุผลที่ผลักดันให้หลายชุมชนรอบอ่าวตราด 

โดยเฉพาะประมงพ้ืนบ้านขนาดเลก็ได้ร่วมตัวกนัก าหนดเขตอนุรักษ์ที่เป็นของชุมชนข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้

และห้ามการท าประมงเพ่ือให้สตัว์น า้ได้เจริญเติบโต แต่กลับพบว่ามีการลักลอบท าการประมงในเขตอนุรักษ์ของหลาย

ชุมชนทั้งจากคนในและคนนอกชุมชน เกดิจากหลายสาเหตุแตกต่างกนัไปแต่ละชุมชน เช่น สตัว์น า้นอกเขตอนุรักษ์ลดลง

จึงต้องลักลอบจับสตัว์น า้ในเขต ขาดการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนและคนนอกชุมชน มาตรการในการดูแลเขตอนุรักษ์ไม่

เพียงพอ เกดิความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์กบักลุ่มอนุรักษ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของคนในชุมชน

และนอกชุมชน ขาดความตระหนักรู้ในการใช้และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างย่ังยืน เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้น ามาสู่ผลกระทบทั้ง

ด้านความรู้สกึของผู้ท าเขตอนุรักษ์ คือ กลุ่มที่ร่วมท าเขตอนุรักษ์รู้สกึท้อไม่อยากท างานต่อเน่ืองเพราะมองว่าไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากคนในและคนนอกชุมชน และผลกระทบด้านระบบนิเวศ คือ ท าให้แหล่งอนุบาลสตัว์น า้ที่ตั้งใจท าข้ึนถูก

ท าลาย และไม่ส่งผลต่อการฟ้ืนฟูทะเล 

 

1.1.3 กำรฟ้ืนฟูและอนุรกัษท์รพัยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ท่ีไม่ต่อเนือ่ง 

การท างานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ในอ่าวตราดแม้จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน และเป็นการท างานใน

ลักษณะของกจิกรรม โครงการ และเคร่ืองมืออุปกรณเ์ป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดแผนงานติดตามประเมินผลที่ชัดเจนทั้งในส่วน

ที่เป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานราชการ และท้องถิ่น ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท  างานในพ้ืนที่ด าเนินในพ้ืนใน

ระยะเวลาสั้นเพราะข้อจ ากดัด้านแหล่งทุน ท าให้การด าเนินงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์อ่าวตราดขาดความต่อเนื่องของงาน 

ประกอบกบัการท างานกลุ่มชุมชนต่างๆ รอบอ่าวตราดมีลักษณะการท างานแบบต่างคนต่างท า ไม่ได้เช่ือมโยงสถานการณ์

และจัดการปัญหาแบบนิเวศองค์รวม และชุมชนรอบอ่าวตราดส่วนใหญ่จะไม่มีกองทุนในการฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง จึงต้องอาศัยแหล่งงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ือให้เกดิการท างาน เหล่าน้ีคือสาเหตุที่ท  าให้การท างาน

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ในพ้ืนที่อ่าวตราดจึงไม่สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้  

 

1.1.4 ปัญหำขยะและน ้ำเสีย  
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ขยะและน า้เสยีเป็นปัญหาที่ส  าคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ทั้งขยะที่มา

จากครัวเรือน จากนักท่องเที่ยว ชาวประมง รวมถึงปัญหาน า้เสยีจากบ่อกุ้ง การแปรรูปอาหารทะเล การปนเป้ือนสารเคมี

การเกษตร จากครัวเรือนและอื่นๆ ท าให้สตัว์ทะเลลดลงเนื่องจากนิเวศไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ แม้จะมี

ความพยายามของกลุ่มอนุรักษ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแต่ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากยังไม่มีมาตรการที่

ต่อเนื่องของภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดการ

ขยะ การขาดความตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน รวมถึงการบังคับใช้กฏหมายสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด 

 

1.1.5 สิทธิชุมชนและสิทธิในท่ีดินกิน1 

ชุมชนประมงส่วนใหญ่มีการตั้งบ้านเรือนริมคลองและปากอ่าวตามวิถีชาวประมงดั้งเดิม ซ่ึงเป็นพ้ืนที่

ล่วงล า้ล าน า้ จึงไม่มีเอกสารสทิธิ์ในที่อยู่อาศัย และมีความเสี่ยงในการถูกร้ือถอน ข้อมูลจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเจ้า

ท่าปี 2560 พบว่ามีบ้านเรือนที่ตั้งในเขตเจ้าท่า เฉพาะใน 11 ต าบลรอบอ่าวตราด มีประมาณ 2,116 หลังคาเรือน ทั้งนี้

ยังไม่รวมบ้านเรือนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน เช่น ชุมชนบ้านคลองนา ต าบลช ารากทุกครัวเรือนอยู่ในเขตป่าสงวนท าให้ไม่

สามารถเข้าถึงระบบสาธารณปูโภคของรัฐเท่าที่ควร ทั้งน้ีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่ไม่มี

ที่ดินท ากนิของตนเอง จึงพ่ึงพิงรายได้จากการท าประมงเป็นหลัก  จึงขาดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงด้าน

อาชีพ 

 

  

  

                                                           
1 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน, 2560. บนัทึกประชุมขับเคลื่อนอ่าวตราดครั้งที่ 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560. 
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1.2 กำรเปิดรบัผลกระทบท่ีไม่ไดเ้กิดจำกปัจจยัดำ้นสภำพภูมิอำกำศ 

1.2.1 ลกัษณะกำยภำพของพ้ืนท่ี  

อ่าวตราด มีระบบนิเวศแบบชายฝั่งและระบบนิเวศแบบเกาะ ที่มีลักษณะกึ่งปิดที่มีทางติดต่ออย่างเป็น

อสิระหรือได้รับอทิธพิลโดยตรงจากทะเลเปิด น า้บริเวณปากแม่น า้ถูกเจือจางเน่ืองจากอนิทธพิลของน า้จืดที่ไหลมาจาก

แม่น า้และแผ่นดิน มีล าคลองหลายสายไหลลงมาสู่พ้ืนที่อ่าวดังกล่าว ส่งผลให้มีลักษณะเป็นระบบนิเวศ 3 น า้ คือช่วงที่เป็น

น า้เคม็ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม ช่วงน า้กร่อยในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และช่วงที่เป็นน า้จืดระหว่างเดือน

สงิหาคมและกนัยายน  ระบบนิเวศปากแม่น า้จึงมีการเปล่ียนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัจจัย

ความเคม็ อุณหภมูิ และกา๊ซออกซิเจนที่ละลายน า้ จึงท าให้พ้ืนที่มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ค่อนข้าง

สงู ขณะเดียวกนักเ็ป็นแหล่งรองรับของเสยีที่มาจากต้นน า้ในพ้ืนที่บนด้วยเช่นกนั ซึ่งจากข้อมูลคุณภาพน า้ทะเลชายฝั่งอ่าว

ไทย เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ.2557 พบว่าคุณน า้อยู่ในเกณฑพ์อใช้ถึงดี2 ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะ

จะมีผลต่อทรัพยากรในทะเลและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

 

1.2.2 เขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ  

ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกจิภาคตะวันออก ให้เป็นเขตเศรษฐกจิช้ันน าของอาเซียนถือเป็นหนึ่งใน

แผนการพัฒนาเศรฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิต

อุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑม์วลรวมคิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 5 ของ

ประเทศ นอกจากน้ีภาคตะวันออกยังมีแนวเขตชายแดนที่ติดต่อกบัประเทศเพ่ือนและถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้า

ระหว่างประเทศที่ส  าคัญ ประกอบกบัการรวมตัวกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้าน

เศรษฐกจิ การค้า การลงทุนมากขึ้นภายใต้กรอบการร่วมมือต่างๆ ในภมูิภาค ย่ิงส่งผลให้การค้าชายแดดมบทบาทส าคัญที่

ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภมูิภาค และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสนิค้าไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น

เช่นกนั 

จังหวัดตราดมกีารท าการค้าชายแดนกบัประเทศกมัพูชามาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานในบริเวณต าบลดหาดเลก็ 

อ าเภอคลองใหญ่ และได้ถูกเลือกให้เป็นหน่ึงในจังหวัดที่มกีารจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยครอบคลุมการ

พัฒนาในด้านเศรษฐกจิทุกมิต ิ ประกอบด้วยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงาน และที่ส  าคัญคือ 

แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ช้ันใน และสกดัการลักลอบน าเข้าสนิค้าผิดกฏหมายจากประเทศเพ่ือน

บ้าน3 ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตราด ถูกก าหนดให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ 

และศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยวระดับภมูิภาค” ตั้งอยู่บนแนวระเบียบเศรษฐกจิตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลม

ฉบัง ประมาณ 340 กโิลเมตร รวมถึงท่าเรือสหีนุวิลล์ (กมัพูชา) ประมาณ 250 กโิลเมตร มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และ

สามารถเช่ือมโยงกบัเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษเกาะกง ของประเทศกมัพูชา ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ4 นอกจากนี้การ

ก่อสร้างท่าเรือน า้ลึกบริเวณต าบลคลองใหญ่ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนที่ป้องกนัไม่ให้เกดิผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

                                                           
2 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม. 2557. คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอ่าวไทย เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ปี 
พ.ศ.2557  http://www.reo13.go.th/data_coast-57.html  
3 http://www.wiangphangkham.go.th/images/column_1431354069/192.pdf  
4 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5198  

http://www.reo13.go.th/data_coast-57.html
http://www.wiangphangkham.go.th/images/column_1431354069/192.pdf
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5198
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รวมถึงเส้นทางการเดินเรือที่อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท  าการประมงของชาวบ้าน พ้ืนที่เศรษฐกจิพิเศษจังหวัดตราด 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบลในอ าเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเลก็ และต าบลไม้รูด รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น 

31,375 ไร่ หรือ 50.2 ตารางกโิลเมตร  

อย่างไรกต็ามแม้จะมกีารพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ต าบลคลองใหญ่ แต่ผลจากการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษไม่ได้

เกดิข้ึนเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากพิจารณาเฉพาะในแง่ของเศรษฐกจิเป็นหลักโดยปราศจากการ

วิเคราะห์ภาพรวมในแง่ความสอดคล้องของระบบนิเวศในพ้ืนที่และบริบททางด้านสงัคมและความพร้อมของชุมชนแล้ว

พบว่าอาจสร้างผลกระทบด้านลบข้ึน ซ่ึงที่ผ่านพบว่าการให้ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกจิ

พิเศษเป็นการให้ข้อมูลเฉพาะด้านบวก แต่ไม่สามารถสร้างความชัดเจนและหลักประกนัในหลายประเดน็ให้กบักลุ่มคน

ชายขอบหรือคนเลก็คนน้อยในพ้ืนที่ เช่น ชาวประมงขนาดเลก็ เกษตรกรรายย่อยทั้งชาวไร่และชาวสวน รวมไปถึงพ่อค้า

และแม่ค้ารายย่อยในพ้ืนที่ได้ว่าจะได้รับประโยชน์หรือสญูเสยีผลประโยชน์อย่างไร การสร้างงานและการสร้างเศรษฐกจิใน

พ้ืนที่จะกระจายให้เกดิความเป็นธรรมกบัคนกลุ่มน้ีได้อย่างไร และไมได้มีการให้รายละเอยีดที่ชัดเจนว่าหากเขตเศรษฐกจิ

พิเศษเกดิข้ึนการจัดสรรทรัพยากรและสาธารณปูโภค เช่น น า้ ไฟฟ้า โรงพยาบาล และบริการข้ันพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็น

ให้กบัคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่อย่างไร อกีทั้งเพียงพอส าหรับคนในพ้ืนที่หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การบริการด้าน

ไฟฟ้าที่พบว่าหลายบ้านในอ าเภอคลองใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานน้ีเลยในปัจจุบัน น้ีเป็นเพียงประเดน็ที่ทั้ง

ท้องถิ่นและประชาชนต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากข้ึน ก่อนที่จะมีการลงมอืพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ 

 

1.2.3 กฏหมำยท่ีเกี่ยวกบักำรจดักำรประมงและชำยฝัง่มีลกัษณะแยกส่วน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการทรัพยากรประมงและชายฝั่งของไทย พบว่ามีลักษณะแยกส่วน โดยมี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกนัตามภารกจิและความจ าเป็นของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทยพระ

พุทธศักราช 2456 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 เป็นต้น ตัวอย่างการบริหารจัดการที่แสดงถึงความซ า้ซ้อนของการ

ท างาน เช่น การควบคุมเรือประมงโดยการจดทะเบียนเรือและเคร่ืองมือท าการประมงเป็นมาตรการ ที่จะควบคุมการท า

ประมงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อปริมาณสตัว์น า้ได้ แต่ในการจดทะเบียนเรือและการท า ประมงกระท าโดยหลาย

หน่วยงาน กล่าวคือ กรมเจ้าท่ามีอ านาจตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ในการจดทะเบียนเรือทั้งหมด รวมทั้ง

เรือประมงกรมประมงรับผดิชอบจดทะเบียนใบอนุญาตท าการประมงและจดทะเบียนอาชญาบัตรส าหรับการใช้เคร่ืองมอื

ประมงทุกชนิดตามพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ซ า้ซ้อน กรมประมงไม่สามารถควบคุม

จ านวนเรือประมงตามศักยภาพของทรัพยากรประมงได้5 ท าให้ขาดศักยภาพในการบังคับใช้เน่ืองจากมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และการตรากฎหมายเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการจัดการทรัพยากรในแต่ละด้าน

และอ านาจขององค์กรเป็นส าคญั ท าให้เกดิความซ า้ซ้อนของกฎหมายและการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่มี

                                                           
5 อุดมศักดิ์ สินธพิงษ์. 2559.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง. วารสารนิติศาสตรม์หาวิทยาลยันเรศวร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม–
มิถุนายน พ.ศ. 2559 (9-25) 
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หลายหน่วยงานรับผิดชอบดูแลปัญหาเดียวกนัภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ จึงเกดิปัญหาการบริหารจัดการที่

แตกต่างกนั ประกอบกบัโครงสร้างของกฎหมายและการบริหารงานแบบเดิมที่มีลักษณะแยกส่วน ที่เป็นการแบ่งแยก

อ านาจหน้าที่ระหว่างกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซ่ึงมีความซ า้ซ้อน ก่อให้เกดิการประสานงานที่ซ า้ซ้อน เกดิการทบัซ้อน

ของอ านาจหน้าที่ รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกบัการจัดการทรัพยากรประมงและ

ชายฝั่งที่จะต้องจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบแล้วจึงจะเกดิประสทิธภิาพมากกว่าเพราะลักษณะของ

ทรัพยากรประมงและชายฝั่งเป็นทรัพยากรเปิดและไม่มีขอบเขต โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรประมงที่มีลักษณะ

เคล่ือนย้ายได้ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ การจัดการจึงต้องใช้ระบบนิเวศเป็นฐานในการจัดการเชิงบูรณาการ

อย่างเป็นองค์รวมจากทุกฝ่ายส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3 แนวโนม้กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต 

ข้อมูลด้านสภาพภมูิอากาศที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วยข้อมูล ข้อมูลการคาดการณภ์มูิอากาศในอนาคตจากการใช้แบบจ าลองระบบ

ภมูิอากาศของโลก (Global Climate Models: GCMs) และใช้วิธกีารลดขนาด (downscaling) โดยใช้วิธกีารของ

แบบจ าลองการพยากรณส์ภาพภมูิอากาศระดับภมูิภาค (Regional Climate Model: RCMs) ร่วมเพ่ือให้แบบจ าลอง

ภมูิอากาศที่มีความละเอยีดสงูในพ้ืนที่ขนาดจ ากดั  ท าการวิเคราะห์แนวโน้มสภาพอากาศในอนาคตระหว่าง ปี พ.ศ. 

2549-2583 (ค.ศ. 2006-2040) 
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Chart 1: Maximum Temperature Trend Comparison Between Mueang District and Klong Yai District, Trat 
Province from 2006-2040
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จากข้อมูลแผนภมูิที่ 1-3 แสดงให้เหน็ว่า อ าเภอคลองใหญ่มอีุณหภมูิสงูสดุและอุณหภมูิเฉล่ียสงูกว่าอ าเภอเมือง 

ขณะที่อุณหภมูิต ่าสดุระหว่างอ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่ไม่แตกต่างกนัมากนัก อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาแนวโน้ม

ของอุณหภมูิในอนาคต พบว่า ลักษณะของอุณหภมูิสงูสดุและอุณหูมิเฉล่ียเพ่ิมสงูข้ึนทั้งสองอ าเภอ โดยอ าเภอเมอืงมี

แนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นมากกว่าอ าเภอใหญ่ แต่ในภาพรวมอ าเภอคลองใหญ่ยังคงมีอุณหภมูิสงูสดุมากกว่าอ าเภอเมือง ขณะที่

อุณภมูิต ่าสดุและอุณหภมูิเฉล่ียไม่เหน็การเปล่ียนแปลงมากนัก 

จากข้อมูลแผนภมูิที่ 4-5 แสดงให้เหน็ว่า ปริมาณฝนตกสงูสดุระหว่างอ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด

ตราดผันแปรไปในแต่ละปี ขณะที่เมื่อพิจารณาปริมาณฝนเฉล่ียระหว่างอ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่พบว่าไม่

แตกต่างกนัมากนัก ขณะที่แนวการเปล่ียนแปลงของฝนเฉล่ียและฝนตกสงูสดุพบว่าปริมาณน า้ฝนมีแนวโน้มลดลงทั้งสอง

พ้ืนที่  
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Chart 2: Minimum Temperature Trend Comparison Between Mueang District and Klong Yai District, Trat 
Province from 2006-2040
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Chart 3: Minimum Temperature Trend Comparison Between Mueang District and Klong Yai District, Trat 
Province from 2006-2040
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Chart 4: Average Rainfall Trend Comparison Between Mueang District and Klong Yai District, Trat 
Province from 2006-2040
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Chart 5: Highest Rainfall Trend Comparison Between Mueang District and Klong Yai District, Trat 
Province from 2006-2040
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Chart 6: Number of Rainy Days Mid-May to Mid-October Trend Comparison Between Mueang District 
and Klong Yai District, Trat Province from 2006-2040
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จากข้อมูลแผนภมูิที่ 6 แสดงจ านวนวันฝนตกในอ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่ พบว่าจ านวนวันในช่วงปี พ.ศ. 

2549-2560 แตกต่างกนั 1-1.5 วัน แต่แนวโน้มในอนาคตตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2583 พบว่าจ านวนวันฝนตกของอ าเภอ

คลองใหญ่มีแนวโน้มลดลงและมีจ านวนวันฝนตกใกล้เคียงกบัอ าเภอเมืองในอนาคต 

 

2. ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวัของชุมชน ทอ้งถิน่ และหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้ นท่ี 

2.1 ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและควำมเช่ียวชำญของชุมชนและทอ้งถิน่ 

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมีต้นทุนการท างานมาจากหลายหน่วยงานที่ลง

ปฏบิัติการทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับเคล่ือนข่ายไม่ว่าจะเป็นการท างานของ องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) เป็นที่ท  างานร่วมกบัมูลนิธเิพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ชุมชนชายฝั่งในประเทศเวียดนาม กมัพูชา และ ประเทศไทย 

(Building Resilience to Climate changes Impacts Coastal Southeast Asia :BCR Project) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

สหภาพยุโรป ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนในจังหวัดตราด:การแบ่งปันภมูิปัญญาทอ้งถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝั่งใน

แถบตะวันออกของประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า - ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand)  โครงการป่า

ชายเลนเพ่ืออนาคต (Mangroves for the Future) เป็นต้น โดยหน่วยงานเหล่าน้ีได้ท างานกบัท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกดิความรู้ความเข้าใจของภาคีต่างๆ เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ิมข้ึน สามารถที่จะสงัเกตและเช่ือมโยงกบัความเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนได้ จึง

เป็นต้นทุนที่จะท างานร่วมกบัภาคีต่างๆ เพ่ือหาแนวทางการรุกรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของอ่าว

ตราดในได้ในอนาคต 

 

2.2 ดำ้นองคค์วำมรูแ้ละเทคโนโลยี 

ผู้ปฏบิัติงานทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศจากทางสื่อต่างๆ แต่มีข้อมูลและองค์ความรู้ เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

น้อย ประกอบกบัไม่สามารถเช่ือมโยงความสมัพันธร์ะหว่างการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การพัฒนาในพ้ืนที่ วิถีชีวิต 

ความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยในชีวิตได้ หากเปรียบเทยีบกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และชุมชนชายฝั่งพบว่า ชุมชนชายฝั่งที่เร่ิมที่จะเรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศสงูกว่านั้นเป็นเพราะว่าการประกอบอาชีพของพวกเข้าได้รับผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพอากาศทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม  นอกจากน้ีพบว่า ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศโดยส่วนใหญ่

เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษาด้านเศรษฐกจิ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน แต่การ

น าเอาข้อมูลมาย่อยและกระจายสู่จังหวัดและท้องถิ่นมีน้อย และคนส่วนใหญ่กเ็ข้าถึงยาก  
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2.3 ดำ้นเงินทุน 

จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดตราดระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 6 พบว่า หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

และสายงานในจังหวัดมีการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และมีการน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัสถานการณใ์น

พ้ืนที่และก าหนดเป็นประเดน็ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีความอุดมสมบูรณด์ังเดิม มีการก าหนดกลยุทธใ์นการท างานเกี่ยวกบัเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ คือ  

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศให้กบัประชาชน เพราะจังหวัด

ตราดประสบกบัปัญหาเร่ืองภัยพิบัติบ่อยคร้ังจึงมีการก าหนดกลยุทธร์ะดับจังหวัดคือ พัฒนาระบบป้องกนัภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติโดยมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลภัยพิบัติจากทุกภาคส่วนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรียนรู้ ภัยพิบัติอย่างทั่วถึง เป็น

ต้น ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านน้ีเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

และโครงการต่อเน่ืองที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่เกี่ยวข้องกบัอ่าวตราดหรือทะเลตราด  

 

2.4 ดำ้นควำมเขม้แข็งของชมุชนและหน่วยงำน 

อ่าวตราดและทะเลใกล้เคียงเป็นแหล่งท ามาหากนิของชุมชนชายฝั่งที่อยู่รอบๆ  ทั้งประมงพ้ืนบ้านขนาดเลก็ 

ประมงขนาดใหญ่ และด้วยความอุดมสมบูรณข์องทรัพยากรทะเลและชายฝั่งท าให้มีเรือประมงพาณชิย์ทั้งในพ้ืนที่และอกี

จ านวนมากมาจากนอกพ้ืนที่เข้ามาท าการประมงในบริเวณอ่าวตราดและบริเวณทะเลในเขตอ าเภอคลองใหญ่ การเข้ามา

ท าการประมงของเรือประมงพาณชิย์มีทั้งเรืออวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย มากกว่า 1,500 ล าทั้งที่ถูกกฎหมายและผดิ

กฎหมาย โดยเฉพาะเรืออวนลาก อวนรุน น ามาสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร อกีทั้งก่อให้เกดิความขัดแย้งระหว่าง

ชาวประมงพ้ืนบ้านเนื่องจากเมื่อเคร่ืองมือประมงเสยีหาย และมีการ ลักลอบเข้ามาท าประมงในพ้ืนที่อนุรักษ์จนเกดิความ

ขัดแย้งระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้าน กบัเรืออวนลาก เรืออวนรุน ที่ผิดกฎหมาย 

 

อย่างไรกต็ามจากวิกฤติที่เกดิข้ึนในอ่าวตราดได้น ามาสู่ความพยายามร่วมตัวกนัเพ่ือท าการจัดการทรัพยากรทะเล

และชายฝั่ง รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังโลมา เช่น เครือข่ายอ่าวตราด กลุ่มอนุรักษ์โลมาตราด  กลุ่มอนุรักษ์โลมาตราดต าบล

แหลมกลัด กลุ่มอนุรักษ์ทรายแก้วต าบลไม้รูด อาสาสมัครพิทกัษ์ทรัพยากรชายฝั่งภาคตะวันออก สมาคมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด สมาคมประมงจังหวัดตราด และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดตราด มี

การท างานร่วมกนัระหว่างศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง) เพ่ือด าเนินมาตรการ กจิกรรมต่างๆ 

ในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ก ากบั ดูแลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สมควรได้รับการบริหาร

จัดการ เพ่ือแก้ไขปัญหาลดการท าลาย ลดความเสื่อมโทรม และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ

ทางทะเลของอ่าวตราด แต่เนื่องจากการด าเนินงานได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ต่อเนื่อง ประกอบกบัเป็นการรวมตัวกนั

อย่างหลวมๆ และไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณต่อเน่ืองท าให้ละองค์กรและเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ได้ร่วมกนั

ท างานอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามถือว่ามีต้นทุนของการริเร่ิมท างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศกบัเครือข่าย

                                                           
6 แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2560) (ฉบับล่าสุด)
http://www.trat.go.th/newweb/uploads/files/plan_57_60_new.pdf  

http://www.trat.go.th/newweb/uploads/files/plan_57_60_new.pdf
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และชุมชนที่อยู่รอบอ่าวตราด เพราะจะเป็นการยกระดับงานที่มีมิติการรุกรับปรับตัวกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่จะเกดิ

ขึ้นกบัอ่าวตราดในอนาคตได้ 

 

2.5 ดำ้นกลไกกำรท ำงำน ระบบกำรบริหำรจดักำร  

จากการทบทวนเอกสารของหน่วยงานราชการพบว่า มีการบูรณาการแนวคิดการปรับตัวในแผนระดับกระทรวง 

แต่ในระดับภมูิภาคน้ันยังไม่ได้มีการบูรณาการแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศไว้ในกระบวนการท างาน มี

เพียงการวิเคราะห์ อย่างไรกต็ามในจังหวัดตราดมีการกล่าวถึงเร่ืองการเสริมสร้างความตระหนักและการให้ความรู้

เกี่ยวกบัเร่ืองน้ี แต่กไ็ม่ได้มีการสนับสนุนหรือบูรณาการการด าเนินกจิกรรมที่เป็นการปรับตัวในระดับจังหวัดที่เป็น

รูปธรรม ในส่วนของการบูรณการแนวคิดการท างานเร่ืองการปรับตัวร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน ไม่ปรากฏเป็นแผนร่วมใน

ระดับจังหวัดแต่เป็นการท างานตามสายการท างานและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เมื่อท างานแยกกนักจ็ะไม่เหน็

ภาพรวมของการตั้งรับปรับตัวที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

3. วิเครำะหค์วำมเปรำะบำง 

3.1 ควำมเปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอ่ำวตรำดในปัจจุบนั 

จะท าการประเมินสภาพแวดล้อมภายในอ่าวดตราด พบว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ไม่ต่อเน่ือง เป็นความเปราะบางที่เกดิข้ึนในพ้ืนที่และชุมชนรอบอ่าว

ตราด อกีทั้งเป็นสถานการณท์ี่ด ารงอยู่มาเป็นระยะเวลานาน โดยมีต้นเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยส่วนหน่ึงมา

จากตัวกฏหมายที่เกี่ยวกบัการจัดการประมงและชายฝั่งมีลักษณะแยกส่วน อกีส่วนหนึ่งมาจากตัวของชุมชนเองเช่น การ

ลักลอบท าประมงด้วยเคร่ืองมือประมงผิดกฏหมายหรือไม่สอดล้องกบัระบบนิเวศ รวมทั้งการลักลอบท าประมงในเขต

อนุรักษ์ของชุมชน เป็นต้น แต่สถานการณเ์หล่าน้ีกลับเป็นทั้งจุดแขง็ จุดอ่อน ข้อจ ากดัและโอกาสที่ท  าให้เกดิการขับเคล่ือน

ในพ้ืนที่ ทั้งการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายการเข้ามาท างานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือ

ท างานด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อย่างไรกต็ามมีปัจจัยภายนอกที่ส  าคัญและนอกเหนือการจัดการของคนในพ้ืนที่คือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

ที่ทั้งท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชนต้องการข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจว่าจะส่งผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบต่อคนในพ้ืนที่

อย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชุมชนชายฝั่ง เพราะเกี่ยวข้องกบัการกระจายรายได้ของผู้คนในพ้ืนที่ เกี่ยวกบั

ข้องวิถีชีวิต รวมไปถึงความเป็นอยู่ในอนาคตของผู้คนในพ้ืนที่โดยตรง 

 

3.2 แนวโนม้ควำมเปรำะบำงของอ่ำวตรำดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต 

จากข้อมูลการคาดการณภ์มูอิากาศในอนาคตจากการใช้แบบจ าลองระบบภมูิอากาศของโลกที่จ าลองแนวโน้มใน

พ้ืนที่อ่าวตราด (อ าเภอเมืองและอ าเภอคลองใหญ่) พบว่า อุณหภมูิมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสงูข้ึน ขณะที่ปริมาณน า้ฝนมีการ

ความไม่แน่นอนในอนาคตส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอ่าวตราดมีระบบนิเวศป่าภเูขา และทะเลมีลักษณะกึ่งปิดที่ได้รับ

อทิธพิลโดยตรงจากทะเลเปิด จึงมีการเปล่ียนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ลม พายุ และอุณหภมูิ ด้วยเหตุ

น้ีจึงไม่เหน็ความแตกต่างด้านปริมาณน า้ฝนและอุณหภมูิมากนัก แต่กนั็บว่าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเสี่ยงเพราะความ
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คาดการณไ์ม่ได้ของอากาศ     เมื่อต้องเจอกบัการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและพ้ืนที่ชายฝั่งจากการพัฒนาเขต

เศรษฐกจิพิเศษในอนาคตย่อมท าให้ย่ิงมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน เพราะการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่บก ท าให้ปริมาณน า้ที่ไหลลงอ่าว

ตราดเปล่ียนแปลงไป และส่งผลต่อระบบการไหลเวียนน า้ในอ่าวตราดได้ 

 

4) กำรประเมินสถำนกำรณผ์ลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศต่อชุมชนประมงพื้ นบำ้น โดยใส่ใจมิติหญิง

ชำย 

ชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรชายฝั่ง  เมื่อทรัพยากรลดลง ผลผลิต

การประมงลดลง และภัยธรรมชาติ ความยากจน ด้วยปัจจัยคุกคามด้านสภาพอากาศ และการที่ทรัพยากรสตัว์น า้ในทะเล

อ่าวตราดยังคงถูกคุกคามจากการท าประมงผิดกฏหมาย จ านวนเรือประมงมีเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งความทนัสมัยของ

เคร่ืองมือประมง   น า้เสยีจากโรงงานและการท านากุ้ง    ในด้านหนึ่งมีความพยายายามในการท ากจิกรรมฟ้ืนฟูแลปล่อย

พันธุส์ตัว์น า้ทุกปี  ทรัพยากรได้รับการฟ้ืนฟูให้ดีข้ึน แต่กยั็งไม่สามารถท าให้กลับมาสมบูรณไ์ด้ถึงระดับที่จะตอบสนองให้

มีรายได้พออยู่พอกนิได้   และโดยส่วนใหญ่ชาวประมงพ้ืนบ้านยังมีปัญหาหนี้สนิครัวเรือนผูกพันจ านวนมาก  

ภายใต้สภาวการณด์ังกล่าวแล้ว  แนวทางที่จะท างานสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนชายฝั่งให้มี

ความสามารถในการปรับตัวกบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศได้อย่างย่ังยืน  จ าเป็นต้องมีชุดข้อมูลของพ้ืนที่ที่จ าเป็นส าหรับ

ใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการท างานเพ่ือปรับตัว โดยการศึกษาเชิงลึกเชิงพ้ืนที่และประเมินสถานการณชุ์มชนอย่างมี

ส่วนร่วม  จึงมีความส าคัญ  เพ่ือที่จะท าความเข้าใจบริบทสถานการณแ์ละการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนว่าชุมชนชายฝั่งใน

พ้ืนที่ต่างๆ ว่าก าลังเผชิญปัญหาอะไร  และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศได้สร้างผลกระทบและความเสี่ยงให้กบัชุมชน

อย่างไร  ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือเข้าใจกลุ่มที่แตกต่างๆกนั  มิติหญิงชาย  และศึกษาวิเคราะห์ประเดน็หญิงชาย

เข้ากบัการวิเคราะห์ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีนัยยะสมัพันธก์นัในท่ามกลางสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง  

เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถของหญิงชายในการปรับตัวเพ่ือรับกบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศได้  และประชาชนในชุมชน ผู้หญิงผู้ชายและกลุ่มต่างๆมีความเปราะบาง ข้อจ ากดั ผลกระทบและความ

ต้องการที่แตกต่าง    มีอะไรที่เป็นเร่ืองระยะสั้น  ระยะกลาง ระยะยาว ที่จะต้องมีการพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือรุกรับ

ปรับตัว  และจะต้องมีการพัฒนาทางเลือกให้หลากหลายอย่างไร ให้สอดคล้องกบัสภาพความจ าเป็นและต่อการเข้าถึงของ

กลุ่มคนที่มีความสามารถแตกต่างกนั   

 

แนวทำงกำรศึกษำเชิงพื้ นท่ี  (AREA BASED) และกำรประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

การบูรณาการท างานเพ่ือสร้างทางออกในการปรับตัวเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ต้องมอง

อย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน มีการบริหารจัดการบนฐานระบบนิเวศน์  เพ่ือการบริหารจัดการแบบองค์รวมในเชิงพ้ืนที่  

เช่ือมโยงกบัการมีนโยบายสนับสนุนในทศิทางเดียวกนั   ซ่ึงการน าเสนอลงลึกเชิงพ้ืนที่ (Area Based) มีความจ าเป็นและ

ส าคัญ  เพราะรูปธรรมกรณศึีกษาลงลึกแต่พ้ืนที่คือปลายเหตุที่จะสะท้อนการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ว่าแต่ละ

เป้าหมายเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกนั เป็นบริบทองค์รวม  ไม่สามารถแยกกนัได้  รวมถึงการเช่ือมโยงถึงสถานการณปั์ญหา 

ผลกระทบและความต้องการในการพัฒนาในมิติหญิงชายที่ซ้อนอยู่อย่างมีความเฉพาะเจาะจง   เช่น ในกรณชุีมชนชายฝั่ง  

ที่ท  าประมงพ้ืนบ้าน    
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ท่ามกลางการด ารงอยู่ของชุมชนท้องถิ่น และวิกฤตการณปั์ญหาเศรษฐกจิ ความเสื่อมโทรมและแปรปรวนของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงมากข้ึน   และอยู่ระหว่างการพัฒนาทางเลือกทางออก  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง

บูรณาการทั้งด้านแนวคิด และแนวทางการท างานเสริมเข้มแขง็ของชุมชนให้สามารถพัฒนาทางเลือกของตนเอง พัฒนา

ระบบการเกษตร จัดการเศรษฐกจิชุมชน และจัดการทรัพยากรให้เกดิความย่ังยืนและพ่ึงพาตนเองได้   รวมทั้งเป็น

กระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหาความอยู่รอดของชุมชนท้องถิ่น  พร้อมกบัการดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติ       และไม่ละเลย

สทิธชุิมชนและการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทั้งหญิงชายในการพัฒนาทางเลือก  บนฐานองค์ความรู้ ท้องถิ่นในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มคีวามย่ังยืนสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น  

 

ภายใต้สถานการณด์ังกล่าว   จึงเหน็ความจ าเป็นว่าควรมีแนวทางการบูรณาการท างานฯ โดยการพัฒนาองค์

ความรู้   กรอบการคิดวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีต่อหญิงชายในบริบทของชุมชน

ต่างๆ   เพ่ือเช่ือมโยงมาสู่แนวทางการท างานเสริมความเข้มแขง็   การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation)  การ

สร้างอ านาจ (Empowerment)  และการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน (Capacity Building) ในการพัฒนา

กระบวนการท างานที่หลากหลายด้านและทุกระดับ  และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการปรับตวั      

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านหญิงชายไปพร้อมกนั    

 

ทั้งน้ี แนวทางการท างานที่จะช่วยบูรณาการท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในมิติหญิงชาย   ควรมี

การพัฒนาองค์ความรู้ในมิติหญิงชายกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ   โดยการพัฒนาเชิงกรอบแนวคิดและการ

น าเสนอในเชิงพ้ืนที่และเชิงประเดน็(Area Based)ไปด้วยกนั  เพ่ืออยู่บนฐานข้อมูลจริงในการศึกษาปัญหา โดยจัดท า

กรณศีึกษาลงลึกในประเดน็ต่างๆ เพ่ือแสดงข้อมูลสถานการณภ์าพรวมและกลุ่มชายขอบในมิติหญิงชาย  ซึ่งจะเป็น

เคร่ืองมือการท างานที่ช่วยท าให้เข้าใจสถานการณข์องชุมชนในมิติหญิงชายที่มีเน้ือหาลงลึก เพ่ือศึกษาผลกระทบที่

แตกต่าง ความสามารถและความต้องการในการสร้างทางเลือกเพ่ือการปรับตัว     

 

นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาวิเคราะห์กลไกการท างานระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช้ีให้เหน็

ข้อเทจ็จริงที่เป็นช่องว่างของการท างาน  เพ่ือยกร่างกรอบแนวคิดการท างานด้านการปรับตัวเพ่ือรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ   และพัฒนาแนวทางและมาตรการท างานที่ใส่ใจในมิติหญิงชายและเสริมสร้างรูปธรรมการ

บริหารจัดการแบบองค์รวมในพ้ืนที่   และน ามาสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนในระดับต่างๆ  

 

1.2 วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ : 

๑) เพ่ือศึกษาประเมิน และคาดการณส์ภาวะความเสี่ยง ความเปราะบางของชุมชนชายฝั่งทะเล ผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ  และความสามารถของชุมชนประมงพ้ืนบ้านในการปรับต่อต่อการเปล่ียนแปลงฯใน

มิติหญิงชาย    

๒) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการท างานเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของชุมชน

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างเป็นองค์รวม มีความสอดคล้องในบริบทเชิงพ้ืนที่  เพ่ือให้มีมาตรการ

เฉพาะในการสร้างความพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ   โดยเฉพาะระบบคุ้มครองทางสงัคม  ในการ

รับมือความเสี่ยงที่จะมีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ   
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๓) เพ่ือเสนอแนะนโยบายส าหรับการคุ้มครองทางสงัคมเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ที่

ค านึงถึงมิติหญิงชาย  และการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแขง็เพ่ือให้มีทางเลือกในการพัฒนา

อย่างเสมอภาคและมีความยั่งยืน  

 

 

1.3 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ : 

1) กำรวิเครำะหค์วำมเปรำะบำงและควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั 

 
 

กำรตั้งรบัปรบัตวักบักำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นประเดน็ที่ถูกหยิบยกและกล่าวถึงมากข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

มิติของภัยพิบัติความมั่นคงด้านอาหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ความจริงแล้วการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ันเช่ือมโยงและเกี่ยวข้องกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันแค่เพียงแต่ระดับของผลกระทบและความเกี่ยวข้องที่มากน้อยต่างกัน ดั้งน้ันการสร้างภูมิคุ้มกัน

และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย

ธรรมชาติโดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกบัผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน

ระดับประเทศและระดับพ้ืนที่  จัดท ายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาวและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความ

แปรปรวนในปัจจุบัน สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชนท้องถิ่ นเพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้

เข้มแขง็พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ส  าคัญ 
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ควำมเขำ้ใจเบ้ืองตน้เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเปล่ียนแปลงลักษณะอากาศเฉล่ียในพ้ืนที่หน่ึงได้แก่การเปล่ียนแปลง

ปริมาณฝนการขยับเล่ือนของฤดูกาลการเปล่ียนแปลงอุณหภมูิการเปล่ียนแปลงความถี่และความรุนแรงของสภาวะอากาศ

รุนแรงเช่นพายุต่างๆ ฯลฯ และเป็นการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนัไปตามแต่ละพ้ืนที่ด้วยการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะส่งผล

ให้ระบบและภาคส่วนต่างๆได้รับผลกระทบและตกอยู่ใต้ภาวะเสี่ยงที่แตกต่างกันดังน้ันการท าความเข้าใจถึงความเสี่ยง

การเปิดรับ และความเปราะบางของภาคส่วนต่างๆ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในเบื้ องต้น 

เพ่ือที่จะเข้าใจถึงต้นเหตุและผลสบืเน่ืองต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเพ่ือใช้

ส าหรับการวางแผนปรับตัวกบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี 

 

ภมูิอากาศและภูมิประเทศจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจและมิติ

ทางสงัคม ที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ว่าจะมีโอกำสท่ีจะเปิดรบั (Exposure)ต่อภาวะควำมแปรปรวนหรือกำรเปลี่ยนแปลง

ของสภำพภูมิอากาศอย่างไร แต่การเปิดรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เป็นตัวก าหนดว่า ระบบหรือภำคส่วน 

(System/Sectors)ที่ด ารงอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวน้ันจะต้องได้รับผลกระทบจากภาวะความแปรปรวนหรือการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภมิูอากาศเสมอไป เพราะมี ควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ซ่ึงเป็นอกีหน่ึงปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ความอ่อนไหว

ในที่น้ีหมายถึง การตอบสนองในเชิงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือการท าให้เกิดสภาวะเครียดระหว่างระบบหรือภาค

ส่วนต่างๆ  

ระบบหรือภาคส่วนใดๆ ที่ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับมากและมีความอ่อนไหวต่อต่อภาวะความแปรปรวนหรือการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูง แต่ไม่จ าเป็นว่าจะต้องได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบอย่างรุนแรงหรือ

ต่อเน่ืองเสมอไป เพราะว่าการเปิดรับและความอ่อนไหวจะแปรผันไปตามเวลาและสถานที่ซ่ึงอาจจะเป็นการแปรผันที่มี

รูปแบบ เช่น ตามฤดูกาล ตามลักษณะภมูิประเทศ หรืออาจจะเป็นความแปรผันที่ไม่มีรูปแบบกไ็ด้ ดั้งน้ันการประเมินเพ่ือ

วางแผนรับมือกบัการเปล่ียนแปลงจึงคิดอยู่บนฐานกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียง (Risk)คือการคาดคะเนความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์และระดับของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์น้ัน สภาวะความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงหรือความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นการประเมินความน่าจะเป็นของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลที่จะ

เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงน้ันทั้งในระยะสั้นและยาว  

ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) คือการที่ระบบหรือภาคส่วนหน่ึงๆ ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะบริหาร

จัดการให้ตนเองพ้นจากความเสี่ยงได้ ในการพิจารณาถึงความเสี่ยงและความเปราะบางต่อผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะเสี่ยงควรที่จะต้องมีเป้าหมายในการท าความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงหรือ

ความเปราะบางของระบบอะไรหรือของภาคส่วนใดหรือของใครภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรทางสภาพ

ภมูิอากาศใดบ้างตลอดจนพิจารณาถึงเงื่อนไขด้านเวลาที่เกดิภาวะของความเสี่ยงและความเปราะบางดังกล่าวเพ่ือที่จะได้

ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ผลกระทบเชิงลบหรือความเสยีหายที่เกดิจากภาวะความแปรปรวนหรือ

การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในแต่ละคร้ังอาจจะสามารถบรรเทาหรือฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ถ้าระบบหรือภาคส่วนนั้นมีขีดความสามารถในการรบัมือระยะสั้น (Coping capacity)ต่อสถานการณ์ที่มี

ความเสี่ยงหรือสภาวะที่เกดิการเปล่ียนแปลงที่เหมาะสมและเพียงพอจัดได้ว่าระบบหรือภาคส่วนนั้นไม่มีความเปราะบาง 
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แต่หากไม่สามารถรับมือได้แล้วแสดงให้เหน็ว่าระบบหรือภาคส่วนนั้นๆ มีความเปราะบาง ขีดความสามารถในการรับมือ

ระยะสั้นน้ีพิจารณาได้จากการที่ระบบหรือภาคส่วนมีความยืดหยุ่นหรือสามารถกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อเผชิญกับ

ความเสี่ยง หรือสามารถที่จะด าเนินวิถีชีวิตต่อไปได้ตามปกติแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงในระยะสั้น เป็นต้น แต่หากต้อง

ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงระยะยาวหรือสภาพแวดล้อมเปล่ียนไปขีดความสามารถในการรับมือระยะสั้นน้ีอาจไม่เพียงพอเพราะ

มีปัจจัยอื่นๆ ที่เปล่ียนแปลงไปด้วย 

 

นอกจากขีดความสามารถในการรับมือต่อเหตุการณใ์นระยะสั้นแล้ว การปรับปรุงหรือบริหารจัดการเพ่ือให้ระบบ

หรือภาคส่วนสามารถที่จะด ารงอยู่และด าเนินกิจกรรมไปได้ตามปกติภายใต้การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน

ระยะยาวกจ็ะเป็นการรับมือโดยการเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรตั้งรบัปรบัตวั (Adaptation Capacity )ซึ่งแต่ละระบบ

และภาคส่วนจะมีขีดความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกัน  ในท านองเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ระบบหรือภาค

ส่วนต่างๆ มีความอ่อนแอเปราะบางต่อความเสี่ยงมากข้ึน ได้แก่การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่นปัจจัยที่

เกิดจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญ่ต่างๆ ความยากจน ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลให้ระบบหรือภาคส่วนต่างๆต้องเปิดรับหรือมีความอ่อนไหว

ต่อผลกระทบของสภาพอากาศมากขึ้นอีกทั้งส่งผลต่อระดับขีดความสามารถในการรับมือหรือการปรับตัวที่มากหรือน้อย

ได้เช่นกนั  

 

ดังน้ันการวางแผนตั้งรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการด าเนินการใดๆ เพ่ือลดความ

เปราะบางของทั้งระบบหรือภาคส่วน สามารถด าเนินการได้โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการตั้งรับระยะสั้นต่อความ

เสยีหายและผลกระทบที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการตั้งรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภมูิอากาศในระยะยาว  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระบบหรือภาคส่วนที่จะปรับตัวและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  

 

 

 

        ควำมสำมำรถในกำรปรบัตวั 

ความสามารถในการปรับตัว เป็นศักยภาพหรือความสามารถของระบบ ภมูิภาค หรือชุมชนที่จะปรับตัวต่อผล

หรือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวหมายถึงวิธกีารภาคปฏบิัติใน

การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพภมูิอากาศ รวมถึงสภาวะอากาศแปรปรวนและรุนแรง ด้วย

เหตุนี้  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวถือเป็นมาตรการที่ส  าคัญ ส าหรับการลดความเปราะบางและส่งเสริมการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  (Goklany 1995; Burton, 1997; Cohen et al, 1998; Klein, 1998; Rayner and Malone, 1998; 

Munasinghe, 2000; Smit et al., 2000) 
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 Figure 1: Positioning Climate Change Adaptation (Smit, et al, 1999) 

 

การปรับตัวเกดิข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ระบบนิเวศ ชุมชน ประเทศ และภมูิภาคมคีวามแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั

ความสามารถในการปรับตัว และความเปราะบางต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ปัจจัย

ตัวก าหนดความสามารถในการปรับตัวเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกบัปัจจัยทางเศรษฐกจิ สงัคม สถาบัน และเทคโนโลยีที่

เอื้ออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการใช้มาตรการการปรับตัว (เช่น Bohle et al, 1994. Rayner and 

Malone, 1998; Kelly and Adger, 1999) 

 

การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ ใช้ข้อมูลการคาดการณจ์ากแบบจ าลองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่ให้รูปแบบสภาพภมูิอากาศที่อาจเกดิข้ึนได้ในอนาคต ซ่ึงเป็นรูปแบบสภาพภมูิอากาศ

ตายตัวไม่เปล่ียนแปลงเป็นค่าเฉล่ียต่อปี เช่น อุณหภมูิและความช้ืน แต่ปัจจัยกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูิอากาศซ่ึงส่งผลให้มีการด าเนินการปรับตัว ไม่ได้จ ากดัอยู่เพียงเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่เป็น

ค่าเฉล่ียประจ าปี แต่ยังรวมความแปรปรวนและสภาวะอากาศรุนแรงที่เกี่ยวข้องด้วย สภาพภมูิอากาศโดยแท้แล้วมีความ

แปรปรวนปีต่อปีในหลายทศวรรษที่ผ่านมา (Mearns et al, 1997; Karl and Knight, 1998; Berz 1999; Hulme, et 

al, 1999) การเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขเฉล่ียเกดิข้ึนจริงโดยการเปล่ียนแปลงในธรรมชาติและความถี่ของเงื่อนไขเฉพาะ
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รายปี รวมถึงสภาวะอากาศรุนแรง (ดูรูปที่ 18-3) ดังน้ันการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศจ าเป็นต้องรวม

การปรับตัวต่อสภาพอากาศแปรปรวนด้วย (Hewitt and Burton, 1971; Parry, 1986; Kane et al., 1992b; Katz and 

Brown, 1992; Downing, 1996; Yohe et al, 1996; Smithers and Smit, 1997; Smit et al., 1999)  Downing et 

al., (1996), Etkin (1998), Mileti (1999) และคนอื่น ๆ ใช้ค าว่า “สภาพภมูิอากาศอนัตราย” ที่ให้ความหมาย

รวมถึงปัจจัยกระตุ้นสภาพภมูอิากาศเหล่าน้ันนอกจากการเปล่ียนแปลงในค่าเฉล่ียประจ าปี ซ่ึงระบบผลประโยชน์มีความ

เปราะบาง ปัจจัยกระตุ้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมีการอธบิายในแง่ของ "การเปล่ียนแปลงในค่าเฉล่ียของสภาพ

ภมูิอากาศและอนัตรายจากสภาพภมูิอากาศ" และการปรับตัวอาจได้รับประกนัเมื่อการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอย่างใดอย่าง

หน่ึงที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญ (Downing et al., 1997) ในการบริหารจัดการแหล่งน า้ การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเกดิ

สภาพอากาศแปรปรวน ซ่ึงสมัพันธก์บัการเปล่ียนแปลงในค่าเฉล่ียน้ัน เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส  าคัญ (Beran และ Arnell 

1995; Kundzewicz and Takeuchi, 1999) 

  

ประเภทการปรับตัวและรูปแบบ 

 การปรับตัวเกดิขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ประเภทการปรับตัวประเภท (เช่น การปรับตัวเกดิขึ้นได้อย่างไร) มี

ความแตกต่างกนัตามลักษณะต่าง ๆ มากมาย (Carter et al, 1994;. Stakhiv 1994; Bijlsma et al, 1996; Smithers 

and Smit, 1997; UNEP, 1998; Leary, 1999; Bryant et al, 2000; Reilly and Schimmelpfennig, 2000) ความ

แตกต่างที่ใช้กนัโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ชัดเจน และมีก าหนดเวลา การปรับตัวตามธรรมชาติหรือเกดิข้ึนเองถือว่าเป็นสิ่ง

ที่เกดิข้ึน ซ่ึงเป็นปฏกิริิยาตอบสนองไม่เปล่ียนแปลง (หลังเกิดผลกระทบเบื้องต้นแล้ว) ต่อปัจจัยกระตุ้นสภาพภมูิอากาศ 

ซึ่งแน่นอน ไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐแต่ประการใด ในปัจจุบัน มีการประมาณการเร่ืองการปรับตัวตาม

ธรรมชาติเหล่านี้ ในการประเมินผลกระทบและความเปราะบาง การปรับตัวตามแผนที่ก าหนด สามารถเป็นได้ทั้งปฏกิริิยา

ตอบสนองหรือคาดการณ ์(ด าเนินการก่อนที่จะเกดิผลกระทบที่เหน็ได้ชัด) นอกจากน้ัน การปรับตัวอาจจะเกดิข้ึนใน

ระยะสั้นหรือระยะยาว เป็นเฉพาะพ้ืนที่ หรือวงกว้าง และสามารถท าหน้าที่หลายด้าน และมีหลากหลายรูปแบบ  
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ตำรำง  :  ฐำนส ำหรบักำรก ำหนดลกัษณะและควำมแตกต่ำงของกำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(Smit, et al, 1999) 

แนวคดิการก าหนดความ

แตกต่างโดยทั่วไป หรือปัจจัย 
ตวัอย่างของค าที่ใช้ 

การมุ่งวัตถุประสงค ์ เป็นไปตามธรรมชาต ิ ก าหนดตามแผน 

 เกดิขึ้นเอง ก าหนดวัตถุประสงค ์

 เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ เป็นไปตามเจตนา 

 เป็นธรรมชาต ิ  นโยบาย 

 รอตั้งรับ กลยุทธเ์ตรียมรับมือ 

ก าหนดเวลา คาดการณ ์ ตอบสนอง 

 ปฏกิริิยาเชิงรกุ ปฏกิริิยาตั้งรับ 

 ท าก่อน ท าหลัง 

ขอบเขตชั่วคราว ระยะสั้น ระยะยาว 

 กลวิธ ี  กลยุทธ ์

 ทนัท ี  สะสม 

 ฉุกเฉิน  

 เป็นกจิวัตร  

ขอบเขตพ้ืนที่ เฉพาะท้องถิ่น วงกว้าง 

หน้าที่/ผล รองรับ-รับมอื-คุ้มครอง  

 ป้องกนั-ยินยอม-แพร่กระจาย-เปล่ียนแปลง-ฟ้ืนฟู 

รปูแบบ โครงสร้าง - กฎหมาย - สถาบนั - กฏข้อบงัคบั - การเงนิ - เทคโนโลยี 

การด าเนนิงาน ต้นทุน - ประสทิธผิล - ประสทิธภิาพ – ด าเนนิการได้ – ความเสมอภาค 

 

 การปรับตัวมีความแตกต่างกนัตามการเลือกของแต่ละบุคคลด้วย รวมถึง “การยอมรับความสญูเสยี" "การ

กระจายความสญูเสยี" "การปรับแก้ภัยคุกคาม" "การป้องกนัผล", "การใช้การเปล่ียนแปลง" และ "การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่" 

(Burton et al, 1993; Rayner and Malone, 1998) มีการขยายประเภททางเลือกเพ่ือรวมบทบาทของโครงสร้างชุมชน 

การจัดการเชิงสถาบัน และนโยบายสาธารณะ (Downing, et al, 1997; UNEP 1998; ดูภาพที่ 2-28) 
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Figure 2: Identifying Adaptation Options (Burton, 1996) 

2) กำรวิเครำะหก์ำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศอย่ำงเป็นองคร์วม  ใส่ใจในควำมเปรำะบำงทำงสงัคม  และให้

ควำมส ำคญักบัมิติหญิงชำย  (Social Vulnerability and Gender Aspect)  

สภาวการณด้์านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ฐานทรัพยากร

ต่างๆ   และต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ในภาคส่วนต่าง  ซึ่งบริบทของการเปล่ียนแปลงเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

แต่เดิมถูกพูดถึงเพียงในมุมวิทยาศาสตร์  และมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบูรณาการด้านแนวคิดให้มีมติิที่เป็นองค์รวม   

โดยเพ่ิมมิติทางสงัคม  (Social Vulnerability) เข้าด้วยกนั  ทั้งนี้  การใส่ใจเร่ืองความเปราะบางทางสงัคมมีนัยยะส าคัญ  ที่

จะช่วยให้เหน็สภาพปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อความเปราะบางและความสามารถในการปรับตัวของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน

ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ  ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกจิ สงัคม  มิติหญิงชาย  วิถีชีวิตและการท ามาหากนิ องค์

ความรู้   ความเป็นกลุ่ม/ชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกายภาพ สงัคม สทิธมินุษยชน นโยบายและกฏหมายและสทิธิที่

เกี่ยวข้องกบัชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากร    ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อความเปราะบาง  และความสามารถใน

การต้านทานกบัผลกระทบและความสามารถปรับต่อการเปล่ียนแปลงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของประมง

พ้ืนบ้าน 

มิติหญิงชำย  

มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องบูรณาการด้านแนวคิด โดยเพ่ิมมิติทางสงัคม  (Social Vulnerability) โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงคือการวิเคราะห์และใส่ใจถึงการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่

แตกต่างกนั  โดยเฉพาะในมิติหญิงชาย (Vulnerebility in Gender Aspect)   ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญเพ่ือบูรณาการการท างาน

ให้เกดิความสามารถในการปรับตัวอย่างมีความเป็นธรรมและเสมอภาค  ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือ SDGs  

ในเป้าหมายที่ (5) เพ่ือบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ  และเสริมสร้างอ านาจให้แก่สตรีและเดก็หญิง และเป้าหมายที่ 

1. Risk Transfer / Distribution 

2. Accept Losses 

3. Modify Event / Situation 

4. Protect Against Impacts 

5. Modify Uses / Applications 

6. Change Locations 

7. Research 

8. Education / Behavior 

Infrastructure and Technology 

Legislation, Regulation and Finance 

Institutions and Management 

Markets and Management 

Grassroots Responses 

Adaptation: Response Options 
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(13) เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบ ให้มีแนวทางการท างานที่ชัดเจนและสอดคล้องตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ‘โดยที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’    

 

บทบาทและความสมัพันธใ์นวิถีการประมงที่แตกต่างกนั  แสดงถึงการมีบทบาทสถานะที่ส  าคัญของทั้งหญิงชาย

ในการสร้างหลักประกนัเพ่ือความอยู่รอดของครอบครัวประมงพ้ืนบ้าน     การที่ผู้หญิงผู้ชายมีบทบาทที่แตกต่างกนัใน

ภาคประมงพ้ืนบ้าน  กส็่งผลให้หญิงชายได้รับผลกระทบที่แตกต่างกนั  ผู้หญิงเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความเสี่ยง

มากกว่า  ในการเป็นผู้จัดการการเงินหรือเศรษฐกจิของครัวเรือน   แต่ผู้หญิงการขาดโอกาสในการพัฒนาหลักคิดหรือ

วิสยัทศัน์   และขาดทางเลือกในอาชีพ  กอ็าจท าให้ต้องแบกภาระการเป็นหนี้สนิมาก  และที่ผ่านมา บทบาทและสถานะ

ของผู้หญิงในภาคประมงพ้ืนบ้าน  มักจะถูกมองข้ามหรือไม่ถูกจัดอยู่ในนิยามของชาวประมงพ้ืนบ้าน   หรือการให้คุณค่า

เป็นรองโดยมองว่าเป็นเพียงผู้มีบทบาทเสริม  และขาดโอกาสที่จะเข้าถึงและได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้

ความสามารถที่จ าเป็นไป    รวมทั้งมีผลเกี่ยวข้องต่อการก าหนดและจัดท านโยบายการพัฒนาที่ไม่ได้พิจารณาถึงสทิธแิละ

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในภาคประมง    อนัส่งผลท าให้ผู้หญิงเป็นคนชายขอบในภาคประมง  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการประมง   เพ่ือปกป้องสทิธคิวามมั่นคงทางด้านสงัคมให้กบัครอบครัว   

 

การบูรณาการท างานเพ่ือสร้างทางออกให้กบักลุ่มคนที่แตกต่างและหลากหลายในชุมชนและสงัคม ซึ่งมีสภาวะ

ความเปราะบางแตกต่างกนัเพ่ือให้มีสามารถรุกรับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้  จึงต้องมีการท าความเข้าใจในหลายมิติ

และหลายระดับ โดยเฉพาะการบูรณาการด้านแนวคิดที่ใส่ใจเร่ืองความเปราะบางทางสงัคม และรวมถึงการวิเคราะห์

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงบริบทพ้ืนที่โดยใส่ใจในมิติหญิงชาย   ซ่ึงเป็นโจทย์ส าคัญและเป็นช่องว่างที่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม

ให้มีขึ้นในนโยบายและการด าเนินงานเพ่ือสร้างการรับมือปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศของไทย      

โดยเฉพาะการมีแนวทางวิเคราะห์และมาตรการท างานที่ใส่ใจถึงบริบทของพ้ืนที่และมติิหญิงชาย เพ่ือสร้างแนวทางการ

ท างานที่เช่ือมโยงกนัทั้งในระดับนโยบายและปฏบิัติการให้บรรลุผล   

 

อน่ึง การขาดความเข้าใจและแนวทางการวิเคราะห์ที่ชัดเจน   มีข้อจ ากดัด้านกรอบคิดที่จ ากดัติดอยู่กบัเร่ือง “การ

สร้างความตระหนัก” ”การยกประเดน็คุณค่าบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ” หรือเน้นเพียงการ”สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม”ของผู้หญิงให้มากขึ้นเท่านั้น   จึงท าให้พบเหน็บทบาทส่วนใหญ่ของผู้หญิงจ ากดัอยู่ในระดับการปฏบิัติการหรือ

งานอาชีพเสริมรายได้  แต่ขาดการท างานเชิงยุทธศาสตร์   โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ความ

เข้มแขง็ในการตระหนักรู้และเท่าทนัต่อสถานการณ ์  และมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา

และสร้างทางเลือกทางออกที่สอดคล้องตรงกบัความต้องการ   ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืนและความเสมอภาค การได้รับสทิธแิละโอกาสในการพัฒนาที่เป็นธรรม ในบริบทที่ชุมชนและหญิงชายเกี่ยวข้องอยู่

อย่างแท้จริง   

 

การท างานด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและการเสริมความเข้มแขง็ชุมชนฯที่มีมิติหญิง

ชายจึงต้องการการพัฒนาความเข้าใจ องค์ความรู้และกรอบการวิเคราะห์เกี่ยวกบัประเดน็หญิงชายในบริบทของชุมชน  ซึ่ง

เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวมกบัการจัดการทรัพยากร ประมงพ้ืนบ้านและเกษตรกรรม ฯลฯ  ซ่ึงที่ผ่านมายังมีความเข้าใจ

ประเดน็มิติหญิงชายในลักษณะแยกเป็นส่วนๆ หรือมองไม่เหน็  ขาดการท าความเข้าใจและไม่สามารถวิเคราะห์สถานะที่

เป็นจริงของมิติหญิงชายทั้งด้านที่เป็นปัญหา ศักยภาพ และข้อจ ากดั ให้เข้ากบัการวิเคราะห์ชุมชนด้านการจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีนัยยะสมัพันธ ์       และการที่ผู้หญิงยังถูกท าให้ติดอยู่กบับทบาทเดิมๆ หรือไม่มีโอกาสในการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพตนเองในท่ามกลางสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง  ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์  
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กระบวนการท างานที่จะน าไปสู่การยกระดับการมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถของหญิงชายในการปรับตัวเพ่ือรับกบั

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศได้   

 

เช่นเดียวกนั การบูรณาการความรู้และการท างาน  ทั้งฐานคิดและกระบวนการท างานที่เช่ือมโยงสอดคล้องกนัทั้ง

ในระดับพ้ืนที่ชุมชนและระดับนโยบาย  เพ่ือท างานสนับสนุนชุมชนให้มีความสามารถรุกรับปรับตัวตัวต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพ   โดยค านึงถึงธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม   ใส่ใจในบริบทองค์รวมของพ้ืนที่และมิติหญิงชาย  อาท ิบทบาท

สถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในบริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้อง ด้านเกษตรกรรม ประมง การจัดการทรัพยากร ฯลฯ  การ

ได้รับความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ  โอกาสในการพัฒนา ความต้องการในการ

พัฒนา   ช่วยพัฒนากระบวนการท างานที่สร้างโอกาส สร้างการเรียนรู้   การมีส่วนร่วมตัดสนิใจที่น าไปสู่ความสามารถของ

หญิงชายและชุมชน ในการมีทางเลือกในรุกรับรับมือต่อการเปล่ียนแปลงฯ  ให้กบัคนกลุ่มต่างๆ  กจ็ะช่วยในการ

ขับเคลื่อนการท างานทั้งในระดับกว้างและระดับเชิงลึกอย่างมีนัยยะส าคัญและส่งผลในทางปฏบิัติ   และน าไปสู่ความเสมอ

ภาคและมั่นคงของชุมชนและสงัคม 

 

  

3) แนวปฏิบติัเพือ่สนบัสนุนกำรท ำงำนกบัชำวประมงขนำดเล็กอย่ำงยัง่ยืนโดยสมคัรใจในบริบทของควำม

มัน่คงทำงอำหำรและกำรขจัดควำมยำกจน  ( Voluntary Guideline for Securing Small-Scale Fisheries In the 

context of Food-Security & Poverty  Eradication  /VGSSF)    

แนวปฏิบติัเพือ่สนบัสนุนการท างานกบัชาวประมงขนาดเลก็อย่างยัง่ยืนโดยสมคัรใจ ฯ เป็นกรอบแนวทางที่

พัฒนาข้ึน ตามหลักปฏบิัติด้านจริยธรรมเพ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบเพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมการท าประมงขนาด

เลก็    ที่สนับสนุนหลักการข้อก าหนดของหลักปฏบิตัิด้านจริยธรรมเพ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบ ของ FAO  โดยมุ่ง

ส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของประมงขนาดเลก็ที่มีความส าคัญมาแต่ดั้งเดิม   เพ่ือมุ่งขจัดปัญหาความยากจน  โดย

สนับสนุนการประมงอย่างรับผิดชอบ  และการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างย่ังยืน    โดยใส่ใจชาวประมงขนาดเลก็  

คนงานในภาคประมงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงคนชายขอบ/เปราะบาง 

การท าประมงขนาดเลก็ทีเ่ป็นอาชีพ   หมายรวมถึงกจิกรรมทุกอย่างตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทั้งช่วงก่อนและหลังการ

เกบ็เกี่ยว   ที่ด าเนินการโดยทั้งหญิงและชาย    ซ่ึงมีบทบาทที่ส  าคัญด้านความมั่นคงทางอาหาร การขจัดความยากจน  

การพัฒนาที่เสมอภาค การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน การท าประมงขนาดเลก็ เพ่ืออาหารที่มีคุณค่าส าหรับ

ตลาดท้องถิ่น  ในประเทศ ต่างประเทศ  และช่วยสร้างรายได้ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกจิในท้องถิ่นและประเทศ 

นิยามของชาวประมงขนาดเลก็   หมายถึงชาวประมงขนาดเลก็และแรงงานในภาคประมง ที่ท  าการประมงของ

ตนเอง   หาอาหารเลี้ ยงครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งท างานในการประมงพานิชย์  การแปรรูป  ตลาด  เป็นฐานของ

เศรษฐกจิในท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ และริมฝั่งน า้  และเช่ือมโยงให้เกดิผลประโยชน์ในภาคเศรษฐกจิ

อื่นๆ 

 

  

สภาวการณข์องชาวประมงขนาดเลก็   แม้จะมีบทบาทส าคัญต่อความมั่นคงอาหาร และเศรษฐกจิสงัคม    แต่การ

ที่ประมงขนาดเลก็ถูกเบียดขับให้อยู่ชายขอบ   หมายความถึงการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจน     การ

พัฒนาที่เสมอภาค   การใช้และจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน ที่จะก่อประโยชน์ต่อชาวประมงขนาดเลก็และส่วนรวมกยั็งไม่
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อาจบรรลุผลได้อย่างแน่นอน ทั้งน้ีการประมงเป็นวิถีชีวิต ที่ จ าเป็นต้องพ่ึงพาการเข้าถึงทรัพยากรประมงและที่ดินโดยตรง   

สทิธใินการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ชายฝั่งและพ้ืนที่บริเวณอ่าว  มีความส าคัญต่อหลักประกนั และการเอื้ออ านวยให้สามารถ

เข้าถึงการท าประมงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการแปรรูปและตลาด) และที่อยู่อาศัย  คุณภาพของระบบนิเวศน์ทาง

น า้ที่ดี ความหลากหลายชีวภาพเกี่ยวข้อง/เป็นฐานส าคัญต่อการด ารงชีวิต และต่อความสามารถของภาคประมงขนาดเลก็  

ที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

การสรา้งหลกัประกนัใหช้าวประมงขนาดเลก็  มีปัจจัยอุปสรรคและสิ่งท้าท้ายเกี่ยวข้องมาก ได้แก่ การพัฒนาภาค

ประมง น าไปสู่การใช้ทรัพยากรเกนิขอบเขต  คุกคามต่อแหล่งที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศน์  การจัดสรรและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ในการท าประมงขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่ด าเนินมา  มีการเปล่ียนแปลง  การเพ่ิมขึ้นของจ านวน

ประชากร   จ านวนเรือ  บ้านพัก  การที่มีปัญหาความขัดแย้งกบัประมงขนาดใหญ่ ที่เป็นผลมาจากระบบบริหารจัดการ

ประมงที่ขาดการมีส่วนร่วม  รวมศูนย์  เกี่ยวข้องกบัอทิธพิลทางการเมืองหรือเศรษฐกจิ   รวมถึงการท่องเที่ยว  พลังงาน 

อุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ 

 

สาเหตุความยากจนของประมงขนาดเลก็  ไม่ได้เกดิจากรายได้น้อย    แต่เกดิจากการปิดกั้นด้านสทิธมินุษยชน  

สทิธพิลเมืองในทางการเมือง   เศรษฐกจิ  สงัคม วัฒนธรรม  มีข้อจ ากดัในการเข้าถึงตลาด  ชุมชนประมงขนาดเลก็ขาด

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  และภัยธรรมชาติ และ

ภัยที่เกดิจากมนุษย์สร้างข้ึน  ส่งผลให้ภัยคุกคามของชุมชนประมงเพ่ิมระดับมากข้ึน  มีความยากล าบากในการแสดง

ปัญหาความเดือดร้อน ปกป้องสทิธมินุษยชน สทิธใินการถือครองที่ดิน  และการสร้างหลักประกนัในการใช้ทรัพยากร

ประมงที่จะต้องพ่ึงพาได้อย่างย่ังยืน 

แนวปฏบิัติเพ่ือสนับสนุนการท างานกบัชาวประมงขนาดเลก็อย่างย่ังยืนโดยสมัครใจ ฯ จึงเกดิขึ้นเพ่ือส่งเสริม

หลักจริยธรรมเพ่ือท าประมงอย่างรับผิดชอบและถูกกฏหมายค านึงถึงหลักสทิธมินุษยชน  ความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏบิัต ิ 

และการมีส่วนร่วม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการประมงขนาดเลก็ เพ่ือความมั่นคงทางอาหารฯของโลก  และสทิธใิน

อาหารเพ่ือมีส่วนในการพัฒนาชุมชนชาวประมงอย่างเสมอภาค ขจัดความยากจน และปรับปรุงสถานการณด้์านสงัคมและ

เศรษฐกจิของชาวประมง และแรงงานภาคประมง  ในบริบทของการบริหารจัดการท าประมงอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกดิการใช้

ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน  มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ  เพ่ือเอื้ออ านวยแนวปฏบิัติส าหรับรัฐและ

ผู้เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเพ่ือการพัฒนา และด าเนินนโยบายด้านการจัดการประมงและระบบนิเวศน์อย่างมีส่วนร่วม  กรอบ

ยุทธศาสตร์และกฏหมายเพ่ือปรับปรุงการท าประมงขนาดเลก็อย่างรับผิดชอบและย่ังยืน  และเพ่ือรณรงค์ให้สงัคม

ตระหนักเพ่ิมขึ้นในเร่ืองบทบาท    คุณปูการ  อุปสรรคและโอกาส รวมถึงศักยภาพของการท าประมงขนาดเลก็  ซึ่ง

วัตถุประสงค์เหล่านี้  ควรด าเนินการให้บรรลุผล โดยอาศัยการส่งเสริมแนวทางสทิธมินุษยชน  โดยการเสริมสร้างพลัง

ให้แก่ชุมชนชาวประมงขนาดเลก็ทั้งชายและหญิง  เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสนิใจ  และร่วมรับผิดชอบในการใช้

ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน และค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มคนเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ 

 

โดยประเดน็ส าคัญที่ต้องเช่ือมโยงสู่การท างานคือ การสร้างความเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายของการ

ท าประมงขนาดเลก็   ค้นหากลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบที่ต้องได้รับความใส่ใจเพ่ิมข้ึน เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอว่า   ท าอย่างไร

ที่จะสร้างแนวปฏบิัติที่เหมาะสมต่อประมงขนาดเลก็เพ่ือยังชีพ ในระดับภมูิภาคและประเทศ   ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง  มีการปรึกษาหารือ เน้นตอบสนองวัตถุประสงค์หลายระดับ  เพ่ือว่าเสยีงของทั้งชายและหญิงจะได้รับฟัง  

และทุกฝ่ายสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสม 

ค ำถำมในกำรศึกษำ : 

๑) อะไรคือสถานการณข์องชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาและความเปราะบางของประมงพ้ืนบ้านในปัจจุบัน  
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๒) การเปล่ียนแปลงด้านภมูิอากาศ และสิ่งเหล่านี้ ได้เพ่ิมความเปราะบางหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ?  

อะไรคือสิ่งที่เกดิข้ึนแล้ว อะไรคือสิ่งที่คาดวาจะเกดิขึ้น กลุ่มคนที่แตกต่างกนัมีความเปราะบางแตกต่างกนั

อย่างไร   ส่งผลกระทบต่อมิตหิญิงชายอย่างไร    

๓) แนวทางการพัฒนาและมาตรการเพ่ือสนับสนุนชุมชนประมงพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างทางเลือกทางออกฯ โดยใส่ใจ

มิติความย่ังยืนทางสงัคมและมิติหญิงชาย  ควรเป็นอย่างไร   อะไรที่เป็นช่องว่างหรือโอกาสที่ควรพิจารณา

ในด้านการปรับตัวของชุมชน/ครอบครัว  และความสมดุลทางสทิธ ิ อ านาจและโอกาสในการพัฒนาของ

หญิงชาย และอะไรคือสิ่งส าคัญในการท างานเสริมสร้างชุมชนประมงพ้ืนบ้านในการรุกรับปรับตัวกบัการ

เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ      

 

1.4) ขอบเขตกำรศึกษำ 

1) ศึกษาสถานการณข์องชุมชนประมงชายฝั่ง  ในด้านสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกจิสงัคมด้านรายได้และอาชีพ ความ

มั่นคงในที่อยู่อาศัย ผลกระทบการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ และความสามารถในการปรับตัวชุมชนในมิติ

หญิงชาย 

2) ชุมชนชายฝั่งที่ท  าอาชีพประมงขนาดเลก็   

3) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ :  บ้านคลองตะเคียน  ม.5  ต.ไม้รูด  อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

4) ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา   :  ด าเนินการศึกษาตั้งเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2561 

 1.5) วิธีกำรศึกษำ 

 1) วิจัยเชิงปฏบิัติการเพ่ือน าไปสู่กระบวนการพัฒนาทางเลือกของชุมชน 

 2) การศึกษาเชิงลึกและการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Rural Appraisal - PRA)   โดยการ

สมัภาษณค์รัวเรือนทั้งหญิงชาย  ผู้น าชุมชน   กลุ่มสนทนา (Focus group discussion)   การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ

และการสงัเกตการณใ์นชุมชน   

1.6)  ผลท่ีคำดว่ำจะไดร้บั 

1) เอกสารกรณศีึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการท างานพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติหญิงชายเพ่ือส่งเสริมการ

ปรับตัวด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ในกรณขีองชุมชนชายฝั่ง 

2) ได้ข้อค้นพบที่ท าให้ทราบว่าอะไรคือสถานการณท์ี่เป็นภัยและความเสี่ยงที่ส  าคัญที่ส่งผลกระทบสงูต่อชุมชน

ประมงขนาดเลก็ และทราบถึงสถานการณผ์ลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีต่อชุมชนประมง

พ้ืนบ้านในพ้ืนที่ศึกษา   ทั้งด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม  โดยใส่ใจในมิติหญิงชาย   

3) ประเมินความความต้องการของชุมชนหญิงชาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางเลือกทางออกในการ

ปรับตัว  ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการท าความเข้าใจ

และพิจารณาการสร้างแผนปฏบิัติการและนโยบายจากระดับล่างข้ึนบน ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม  

เกดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างย่ังยืน  
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บทท่ี 2 

บริบทของชุมชนที่ท ำกำรศึกษำ 

 

2.1 ทีต่ ั้ง  สภำพภูมศิำสตร ์ 

 

Figure 3: Klong Ta Kian village’s sandy beach 

หมู่บำ้นคลองตะเคียน เป็นชุมชนชาวประมงขนาดเลก็ในเขตชายฝั่งทะเลบริเวณตอนล่างของอ่าวตราด  เป็น

ชุมชนหรือหย่อมบ้านอยู่ในพ้ืนที่ตามเขตปกครองของหมู่บ้านห้วงบอน ม.5 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จังหวัดตราด  

ลกัษณะพื้ นท่ีชุมชนและกำรตั้งบำ้นเรือน   เป็นที่ราบลุ่มชายทะเล   มีสายคลองขนาดเลก็คือคลองตะเคียนที่

เช่ือมโยงออกสู่ทะเลตราด    มีการตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณปากคลองที่บรรจบกบัชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ด้านนอกหรือทศิ

ตะวันตกเป็นด้านที่ติดกบัชายทะเล   ส่วนพ้ืนที่ด้านในเป็นพ้ืนที่ลุ่มมีน า้ขังซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลายน า้ที่รองรับและระบายน า้จืด

จากคลองออกสู่ทะเลในช่วงฤดูฝน    มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกนั  ลักษณะเป็นบ้านหลังเลก็ช้ันเดียวที่ออกแบบให้

เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยจากลมแรงในช่วงมรสมุ  บ้านเรือนที่สร้างอยู่บนพ้ืนดินจะยกพ้ืนสงูประมาณ 1.5 เมตร      

ส่วนบ้านที่ตั้งอยู่ในคลอง เป็นเรือนยกใต้ถุนสงูจากน า้ประมาณ 1.5-2 เมตร  และมีสะพานทางเดินเช่ือมต่อถึงกนั    

 

Figure 4: The characteristics of fishing communities 
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ฐำนทรพัยำกรชุมชน 

 

Figure 5: A long sand beach of Klong Ta Kian village 

ลกัษณะชำยหำดและกำรใชป้ระโยชน ์

บริเวณชายหาดเป็นที่จอดเรือประมงพ้ืนบ้าน เป็นจุดที่มีการน าเรือเข้าออกทะเลและเขน็เรือขึ้นมาจอดบริเวณ

ชายฝั่ง ความลาดชันของหาดทรายสู่ความลึกมีลักษณะความลาดชันน้อย พ้ืนทะเลส่วนใหญ่เป็นทรายและโคลน   ลักษณะ

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแบบเปิด ช่วงฤดูมรสมุมีคลื่นขนาดใหญ่  ความสงูของคลื่นประมาณ 2 เมตร    และมกีาร

เปล่ียนแปลงของชายหาดที่เกิดจากคล่ืนลมตามฤดูกาล 

ทะเลหนำ้บำ้น   ลักษณะเป็นพ้ืนที่ทะเลเปิด มีหาดทรายเป็นแนวยาว ถือเป็นฐานทรัพยากรที่ส  าคัญที่สดุที่ชุมชน

บ้านคลองตะเคียนอาศัยใช้ประโยชน์เพ่ือท าประมงพ้ืนบ้าน ปริมาณสตัว์น า้ที่พบ  ได้แก่ ปูม้า กั้ง ปลาทู หมึก หอยเชลล์ 

เคย และปลาชนิดต่างๆ  ซ่ึงเป็นทรัพยากรหลักของพ้ืนที่  โดยมีความชุกชุมขึ้นกบัฤดูกาล  และในเขตพ้ืนที่บริเวณ 500 

เมตรจากชายฝั่ง  ชุมชนมีการจัดการท าเขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสตัว์น า้ โดยการท าบ้านปลา และซ้ังเชือก  

พื้ นท่ีป่ำชำยเลน  อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หมู่ 5 มีจ านวน 44 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกบัหมู่ที่ 1 ต าบลไม้รูด   มีล า

คลองส าคัญไหลผ่านคือคลองมะโร  เป็นแหล่งพ้ืนที่หากนิตามฤดูกาลของชุมชน  เช่น การหาหอย และดักปู 

ควำมส ำคญัของพ้ืนท่ีศึกษำ 

 เป็นชาวประมงขนาดเลก็ที่ท  าประมงพ้ืนบ้าน เป็นตัวแทนพ้ืนที่ชุมชนประมงพ้ืนบ้านในอ่าวตราดซึ่งตั้งอยู่ริม

ชายฝั่งทะเล   และเป็นพ้ืนที่เปิดรับและได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ   

 ชุมชนเร่ิมมีการรับรู้ถึงผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ    มีความต้องการและอยู่ระหว่างการคิดค้น

ทางเลือกทางออก   

 มีการด าเนินการดูแลและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    โดยมีหลายหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ  องค์กรเอกชน และองค์กรท้องถิ่นที่เข้ามาท างานสนับสนุน  แต่เป็นไปในลักษณะแยกส่วน  ท างานเฉพาะ

ประเดน็         

 

 



 หน้า 38 
 

 

2.2 ลกัษณะทำงเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน 

 ประชำกรและบำ้นเรือน 

  

ลกัษณะควำมเป็นชุมชนและกลุ่มทำงสงัคม 

 เป็นชุมชนที่มีความสมัพันธใ์กล้ชิดแบบเครือญาติ มีความร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกนัในอาชีพการท าประมง

พ้ืนบ้าน มีการช่วยเหลือแลกเปล่ียนแรงงานในการเกบ็ผลผลิตจากทะเลเมื่อเรือถึงฝั่ง    หรือคอยสงัเกตติดตาม

ช่วยเหลือกนัเร่ืองความปลอดภัยให้กนัเมื่อเรือของเพ่ือนบ้านยังไม่กลับจากทะเล     

 

 ในทางการรวมกลุ่ม  มีการรวมตัวเป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองตะเคียน ที่มีแนวคิดอุดมการณร่์วมกนัในการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์โลมา  มีการก าหนดพ้ืนที่แนวเขตทะเลอนุรักษ์โดยชุมชนใน

พ้ืนที่ 500 เมตรขนานแนวชายฝั่งตามทางยาวขอบเขตหมู่บ้าน 5 กโิลเมตร   และมีกจิกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเช่น การท าบ้านปลา  ซั้งเชือก ธนาคารปู      โดยมีผู้น ากลุ่มที่เข้มแขง็ และสมาชิกใน

ชุมชนที่มีส่วนร่วมกนัด้านการอนุรักษ์     

  

• 66 houses

• 60 occupied 
Houses 

• 55 working age households

• 5 Elderly/ unemployed household
Working population

• 87 Female

• 74 Male

• Total population 161

Community population
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ตำรำงท่ี 1  : ขอ้มูลประชำกรและอำชีพ  

ล ำดั

บ 

ท่ี 

บำ้นเลขท่ี ช่ือ นำมสกุล สมำชิกใน

ครวัเรือน 

อำชีพประมง อำชีพเกษตร อำชีพอ่ืน 

ญ ช รวม กลุ่มอาชีพประมง มเีรือ ไม่มเีรือ สมาชิกท าประมง   

โซน 1  : 

1. 78 ประวิง      นิ่มมาก 2 4 6 รับซื้ออาหารทะเล 4 - 3 มสีวนปาล์ม/ยาง - 

2. 78/1 สมบตั ิ      เกตจุนั 2 1 3 ประมงพ้ืนบ้าน : อวนปู อวนกุ้ง 1 -  -  

3. 78/1 ? งิม           โพธวิรรณ 1 1 2 - - - - รับจ้างตดัยาง  

4. 81 สทีอง        อยู่วงั 2 2 4 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

5. 91 หนู อฐิ     เกษ ี 3 2 5 รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน -   ช+ญ.ออกทะเล 2 + รับจ้างในสวน

ยาง 

 

6. ไม่มเีลขที่ หนู    (บ้านประสทิธิ์ น่ิมมาก) - 2 2 รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน -    -  

7. 92/2 อรรถพล  อยู่วัง - - - รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน     -  

8. 54 ไหล        ป่างปู - 1 1 - - - - - สงูวัย/ไม่ท างาน 

9. ไม่มเีลขที่ ทศันี       กระ 1 1 2 - - - - - ค้าขายหมูย่าง 

10. 73/2 แสงจันทร์  ประคองจิต - 2 2 รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน     + รับจ้างตดัยาง  

11. 75/5 สมใจ     ประสทิธนิาวา 1 - 1 ประมงบางคร้ัง     - รับจ้างรีสอร์ท 

12. 75/2 โฉลม     โสมะม ี 2 2 4 - - - - - รับจ้างขบัรถ 

13. ไม่มเีลขที่ *คนคลองใหญ่ - - - - - - - - - 

14 75/4 รัตนา     เกษ ี - 2 2 - - - - - รับจ้างทั่วไป 

15. 79/2 รง         โสมะม ี 2 2 4 - - - - - รับจ้างขบัรถ +เกบ็

ขยะ 

16. 100/1 เสาวรส   ธญัญะศร ี 1 3 4 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -    

17. 104 นิทรา    สนีวล 2 1 3 - - - - - ค้าขายไอศครีม 
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ล ำดั

บท่ี 

บำ้นเลขท่ี ช่ือ นำมสกุล สมำชิกใน

ครวัเรือน 

อำชีพประมง อำชีพเกษตร อำชีพอ่ืน 

ญ ช รว่ม กลุ่มอาชีพประมง มเีรือ ไม่มเีรือ สมาชิกท าประมง   

โซน 2  : 

19. 78 อ้าย        พรมด ี 5 1 6 ประมงพ้ืนบ้าน : อวนกุ้ง ปู 

ปลา 

-   ช+ญ.ออกทะเล 2 -  

20. 77 จ าลอง     ป่างปู 6 3 9 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

21. 77/2 เริงศักดิ์   สริิสาคร 2 2 4 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

22. 75 สรุินทร์    เกษ ี 3 2 5 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

23. 100/2 จักรพันธุ ์ ฉายสริ ิ 1 1 2 รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน -    -  

24. 100/3 บุญเกื้อ    เกตจุันทร ์ 1 1 2 ประมงพ้ืนบ้าน 1 - ช+ญ.ออกทะเล 2 -  

25. 100 อมัพร     เขยีวชะอุ่ม 1 1 2 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

26. 90/1 พะยูน     ผลโสด 1 1 2 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

โซน 3 : 

27. ไม่มเีลขที่ สมจิต      หอยสงัข ์ 1 1 2 ประมงพ้ืนบ้าน  1 -  -  

28. ไม่มเีลขที่ พันธุศ์ักดิ์  ประคองจิต - 1 1 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

29. ไม่มเีลขที่ ไพริน      เนตรสกุร ี 2 1 3 รับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน ? - - - - รับจ้างที่อื่น 

30. 80 เพชร      เนตรสกุร ี 2 2 4 ประมงพ้ืนบ้าน 1  ช+ญ.ออกทะเล 2 -  

31. 27 มณฑล    เขยีวชะอุ่ม 1 2 3    ช+ญ.ออกทะเล 2 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

32. ?? พิเศษ     พรประสทิธ ิ - 1 1 - - -  - รับจ้างขนสง่อาหาร

ทะเล 

33. 27/1 วรรษา    ท่าพริก 1 - 1  - -  - *ไม่ท างาน/นักศึกษา 

34. 27/3 เนตรนิล  ปุ่นประเสริฐ  2 1 3 รับซื้ออาหารทะเล(ปลาท)ู      

35. 90/3 สริิพร    นิ่มมาก(บ้าน

เช่า) 

- - -  - -  -  

36. 90/2 สร้อย    อนิตะ๊ใจ 1 1 2  - - ช+ญ.ออกทะเล 2 - รับจ้างช่วงหน้าแล้ง 
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ล ำดั

บท่ี 

บำ้นเลขท่ี ช่ือ นำมสกุล สมำชิกใน

ครวัเรือน 

อำชีพประมง อำชีพเกษตร อำชีพอ่ืน 

ญ ช รวม กลุ่มอาชีพประมง มเีรือ ไม่มเีรือ สมาชิกท าประมง   

37. ไม่มเีลขที่ อดุม 1 1 - - -   - รับซื้อขยะ 

38. 33/1 สงเคราะห์  ประคองจิต 1 1 2     ? มนีา+ รับจ้างตดั

ยาง 

 

39. 106/1 บงัเอยีน    งามหลาย - - - - - - - - รับจ้างโรงแรม/ท าอาหาร 

โซน 4 :  

40. ไม่มเีลขที่ สมัฤทธิ์     เพชรอนิทร์ 1 1 2  1 -  -  

41. ไม่มเีลขที่ สมยุทธ     ประคองจิต 1 1 2  1 -  -  

42. 95 วันเพญ็     ประคองจิต 1 - 1  - -  - *ผู้สงูวัย/ไม่ท างาน 

43. ไม่มเีลขที่ คนคลองใหญ่/ไม่รู้ชื่อ - - - - - - - - - 

44. 23/2 กติศิักดิ์     เกษ ี 2 4 6 ประมงพ้ืนบ้าน 1 -  -  

45. ไม่มเีลขที่ คนคลองใหญ่ - - -  - -  -  

46. ไม่มเีลขที่ พรชนก      ใจสทุธ ิ 1 1 2 - - - - - รับจ้างขนส่งอาหารทะเล 

47. 106 น า้ฝน        ประคองจิต 3 2 5 ประมงพ้ืนบ้าน 1   -  

48. 23/1 นงคราญ    วนาพฤกษ ์ 2 2 4 ประมงพ้ืนบ้าน 1 - ช+ญ.ออกทะเล 2   

49. 23 วิชัย          เกษ ี 1 1 2 ประมงพ้ืนบ้าน 1 - ช+ญ.ออกทะเล 2   

50. 79 ชิด           วนาพฤกษ ์ 6 1 7 ประมงพ้ืนบ้าน  : อวนกุ้ง 1    +รับจ้างก่อสร้าง 

51. 106/2 วาสนา      วนาพฤกษ ์ - - - - - - - - รับจ้างนอกพ้ืนที่ 

โซน 5 :  

52. 123/3 กรรณกิาร์    วนาพฤกษ์ 2 1 3 ประมงพ้ืนบ้าน 1  - -  

53. 117 ชาตรี         เขยีวชะอุ่ม - 1 1 ส่งอาหารทะเล - - - - ร้านขายของ 

54. 117/1 ล าพอง       บุญช่วย - 1 1 - - - - -  

55. ไม่มเีลขที่ ณฐัพล เหลก็กล้า

(ทรัพย์สนิ) 

- - - - - - - - - 
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56. 50/1 เก้า            ข าวงศ ์   2 3 5 - - - - - รับจ้างทั่วไป 

ล ำดั

บท่ี 

บำ้นเลขท่ี ช่ือ นำมสกุล สมำชิกใน

ครวัเรือน 

อำชีพประมง อำชีพเกษตร อำชีพอ่ืน 

ญ ช รวม กลุ่มอาชีพประมง มเีรือ ไม่มเีรือ สมาชิกท าประมง   

57. 79/1 สมบตั ิ  สงิห์คะนอง 3 2 5 - - - - - เกบ็ขยะขาย 

58. 79/3 บวัผนั    ปัตตะโส 1 2 3 - - - - - เกบ็ขยะขาย 

59. 61/1 ขวัญละออง ไทรรอดส ี 2 2 4 รับซื้อปูทะเล/แกะปูสง่ขาย - -  - - 

60.  บุญรอด  บุญช่วย 2 2 4 - - - - - ร่างทรง 

61. ไม่มเีลขที่ อิ๊ด - 2 2 - - - - - รับจ้าง 

62. ไม่รู้ เลขที่ อดุม      ชัยสบุนิ 2 1 3 ท าประมงในคลอง : ลอบปู 

อวน 

- - 1 - - 

63. 84/1 เวท       จ าปาเหลือง 1 1 2 - - - - รับจ้างนากุ้ง - 

64.  พรทพิย์   สขุเจริญ 1 - 1 - - - - - รับจ้างนอกพ้ืนที่ 

65. ไม่มเีลขที่ ยายสายชล 2 1 3 - - - - - ผู้สงูวัย/ไม่ได้ท างาน 

66. ไม่มเีลขที่ ปุ้ย 1 - 1 ประมงในคลอง : ลอบปู 

ประมงชายหาด :อวน

ปลากระบอก 

- - 1 -  

    รวม 32 ครอบครวั 23 ล ำ 8 คค.  คน   

(ข้อมูลส ารวจเมื่อพฤษภาคม 2561) 
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 อำชีพของคนในชุมชน 

 

          

2.3 ประมงพื้ นบำ้นและอำชีพส ำคญัของชุมชน 

 

สภาพเศรษฐกจิของประชากรในบ้านคลองตะเคียนขึ้นอยู่กบัการประกอบอาชีพการประมงชายฝั่งเป็นหลัก  โดย

ส่วนใหญ่คือร้อยละ 66  ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน   อาชีพรองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24   ซึ่งเป็น

ลักษณะการท างานรับจ้างนอกชุมชน ได้แก่ รับจ้างขับรถขนส่งอาหารทะเล  เป็นลูกจ้างรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ชุมชน  รับจ้าง

ก่อสร้าง และเป็นแรงงานรับจ้างในจังหวัดอื่น    นอกจากนี้  คืออาชีพการเกบ็ขยะคัดแยกขายและรับซื้อขยะ   คิดเป็นร้อย

ละ 5     และมผู้ีประกอบอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5 โดยเป็นการค้าขายอาหาร  เช่น หมูย่างและไอศครีม และการเปิด

ร้านค้าปลีกในชุมชน   นอกจากนี้   มีการท าเกษตร  เช่น  สวนยางพารา  สวนปาล์ม  

Small-scale fisheries

Own boat : 21 households 

Hired labour in small-scaled fisheries : 11 

household

Fisheries in inshore waterways/ mangrove : 2 

households

Shell crabs/ buy and sell seafood : 3 

household

Total 37 households

66 %

Other occupations

worker : 13 households

(General labour outside local area/ driver 

(seafood transport)

collect/ buy garbage : 3 households

retail : 3 households

Total 20 households

34 %

Small-scale 

Fishery

66%

Hired Labor 

24%

Collect/Buy 

Garbage

5%

Retail

5 %

Main Livelihoods in

Klong Takian Village
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อำชีพประมงพื้ นบำ้น   

ส าหรับชาวชุมชนคลองตะเคียน ประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพหลักที่ท  ากนัมาแต่อดีต  ลักษณะการท าประมงพ้ืนบ้าน

ในความหมายของชุมชนคือ หมายถึงขนาดของเคร่ืองมือประมงมีขนาดเลก็  มีการใช้ประมงแบบพ้ืนบ้านที่ถูกกฏหมาย 

และไม่ท าลายระบบนิเวศน์     (ประวงิ น่ิมมาก, สมัภาษณ ์2561) 

ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  มาตรา 5  ให้ความหมายไว้ว่า ‘ประมงพ้ืนบ้าน’   คือการท าประมง

ในเขตทะเลชายฝั่ง ไม่ว่าจะใช้เรือประมงหรือใช้เคร่ืองมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งน้ี ที่มิใช้เป็นประมงพานิชย์     

เช่นเดียวกนั ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล  (Marine Knowledge Hub) ได้ให้ค านิยาม ‘ประมงพ้ืนบ้าน’ (Artisanal 

Fisheries) ไว้ว่า   คือการประมงเพ่ือยังชีพหรือประมงขนาดเลก็ โดยทั่วไปใช้เรือขนาดเลก็ เช่น เรือพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

ปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดเคร่ืองยนตร์เข้าไปด้วย  ท าการประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงแบบง่ายๆ เช่น แห หรือเบด็  เป็น

การท าประมงเพ่ือยังชีพ หาอาหาร สร้างรายได้ และก่อให้เกดิการสร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งปริมาณการจับสตัว์น า้จากการท า

ประมงพ้ืนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 10 จากปริมาณผลผลิตสตัว์น า้จากการประมงทะเลทั้งหมด  

ตามนิยามของ FAO ที่กล่าวไว้ในแนวปฏบิัติเพ่ือสนับสนุนการท างานกบัชาวประมงขนาดเลก็อย่างย่ังยืนโดย

สมัครใจในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความยากจน  (Voluntary Guideline for Securing Small-Scale 

Fisheries In the context of Food-Security & Poverty  Eradication – VGSSF)  ซึ่งเป็นกรอบ แนวทางส่งเสริมการท า

ประมงขนาดเลก็ที่สนับสนุนหลักการ/ข้อก าหนดของหลักปฏบิัติด้านจริยธรรม เพ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบ ได้ให้

ความหมายไว้ว่า  

 

 

กำรท ำประมงขนำดเล็กท่ีเป็นอำชีพ  หมายรวมถึงกจิกรรมทุกอย่างตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทั้งช่วงก่อนและหลังการ

เกบ็เกี่ยว   ที่ด าเนินการโดยทั้งหญิงและชาย    ซ่ึงมีบทบาทที่ส  าคัญด้านความมั่นคงทางอาหาร  การขจัดความยากจน  การ

พัฒนาที่เสมอภาค การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน   การท าประมงขนาดเลก็ เพ่ืออาหารที่มีคุณค่าส าหรับ

ตลาดท้องถิ่น  ในประเทศ ต่างประเทศ  และช่วยสร้างรายได้ซึ่งสนับสนุนเศรษฐกจิในท้องถิ่นและประเทศ 

ชำวประมงขนำดเล็ก  หมายความรวมถึง ชาวประมงขนาดเลก็และแรงงานในภาคประมงจ านวนมาก           ท า

การประมงของตนเอง   หาอาหารเล้ียงครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งท างานในการประมงพานิชย์  การแปรรูป  ตลาด   โดย

กจิกรรมประมงและกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง  มีสถานะเป็นฐานเศรษฐกจิในท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ และริมฝั่ง

น า้  และเช่ือมโยงให้เกดิผลประโยชน์ในภาคเศรษฐกจิอื่นๆ 
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ลกัษณะกิจกรรมประมงพื้ นบำ้นของชำวบำ้นคลองตะเคียน  

1) ออกทะเล  โดยใชเ้รือขนำดเล็ก 

เรือยางหรือหรือไฟเบอร์ขนาดเลก็ความยาวประมาณ 4.8 X 1.7 เมตร   - โดยขนาดของเรือที่ใช้ออกท า

ประมง ใช้เคร่ืองยนตร์ขนาด  230  แรง   ราคาประมาณ 45,000 บาท ราคาเคร่ือง+หาง ประมาณ 

25,000 บาท  สามารถใช้เพียงแรงงานในครัวเรือน 1-2 คนได้   และไม่ต้องเสยีค่าซ่อมแซม บ ารุงมาก   

 

ในส่วน เคร่ืองมือประมงที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คืออวนลอยปู อวนลอยกุ้ง และอวนลอยปลา และออกท าการ

ประมงในพ้ืนที่ไม่ห่างฝั่งมากนัก     โดยส่วนใหญ่อยู่ในละแวกทะเลหน้าบ้านจนถึงบริเวณหาดบานช่ืน  

 

ร้อยละ 86 ของผู้มีอาชีพประมงพ้ืนบ้าน   ชาวบ้านที่ท  าประมงมีอายุอยู่ระหว่าง 18-70 ปี โดยเฉล่ีย

อายุของคนท าประมงอยู่ในช่วง 40-50 ปี    โดยแนวโน้มคนท าประมงจะลดลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไปเรียน

หนังสอืและหางานประเภทอื่นท าที่นอกเหนือจากการท าประมง แต่กม็ีข้อมูลว่ามีลูกหลานชาวประมงที่

ออกไปเรียนหนังสอืหรือท างานนอกชุมชน กลับมาอยู่ในชุมชน และกลับท าอาชีพประมง โดยเรียนรู้จากคน

ในครอบครัว และจากการรับจ้างท าประมงให้กบัคนอื่นในชุมชน 

 

การท าประมงพ้ืนบ้านออกทะเลโดยมีเรือและเคร่ืองมือเป็นของตนเองจ านวน 21 ครอบครัว   (หรือร้อยละ 

65)    นอกจากนี้ เป็นการออกเรือท าประมงพ้ืนบ้านในลักษณะรับจ้างแบ่งรายได้กบัเจ้าของเรือ   จ านวน  11 

ครอบครัว (หรือร้อยละ 32)      โดยรวมของชุมชนมีเรือจ านวนทั้งสิ้น 23 ล า   

(4) Coastal beaches: 

no boats

seasonal opossum 

shrimp collection

(5) seasonal seafood 

processing

(1) At sea: 

small boats,

gill nets for 

crab,

shrimp and fish 

86%

(3) Inshore waterways:

no boats, crab traps,

cast nets and shellfish 

collection

5%

(2) Shelling crabs, 

buying and selling 

marine produce

8%

Small-scale Fishery

Livelihoods
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ในกลุ่มผู้ท าอาชีพประมงรับจ้างคือ  คนในชุมชนที่ที่ไม่มีเรือของตนเอง  เช่น คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่แยก

ครอบครัวและพ่อแม่ยังคงท าประมงโดยมีเรือของตนเอง และได้ท างานในลักษณะรับจ้างท าประมงพ้ืนบ้าน 

โดยรับจ้างพ่อแม่ของตนเองและเป็นแรงงานรับจ้างท าประมงร่วมกบัเพ่ือนบ้านที่เป็นเจ้าของเรือในชุมชน  

โดยมีลักษณะการแบ่งผลประโยชน์ 2 แบบคอืการเป็นแรงงานช่วยท าประมงร่วมกบัเจ้าของเรือ จะมีการ

แบ่งปันรายได้จากการขายผลผลิตในสดัส่วน 80 : 20  คือผู้รับจ้างได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 20 ของรายได้

ของผลผลิต    และอกีแบบหนึ่งคือเจ้าของเรือไม่ได้ออกเรือด้วย  จะมีการแบ่งปันรายได้จากการผลผลิตใน

สดัส่วน 50 : 50        

2) กำรประมงทะเล   โดยไม่ใชเ้รือ   

เป็นการท าประมงชายฝั่งตามฤดูกาล  เช่น การไสเคยเพ่ือน ามาท ากะปิ โดยใช้เคร่ืองมือส าหรับไสดักกุ้งเคย 

ใช้แรงงานคนในการเดินรุนดักกุ้งเคยตามริมชายฝั่ง   โดยมากนิยมท ากนัเกอืบทุกครัวเรือนเพ่ือหากุ้งเคยสด

ขายเป็นรายได้ หรือเกบ็ไว้แปรรูปท ากะปิ      การหาเคยเป็นกจิกรรมที่ท  าโดยทั้งหญิงและชาย  ส่วนการแปร

รูปเคยเพ่ือกะปิเป็นบทบาทของผู้หญิง  และยังเป็นทางเลือกในด้านอาชีพและแหล่งรายได้ของชาวประมง

หญิงสงูวัยอกีด้วย     

3) กำรประมงในคลองและป่ำชำยเลน โดยไม่ใชเ้รือ 

เป็นการท าประมงโดยใช้เคร่ืองมือเช่น ลอบปู เพ่ือดักจับปูด า และอวนปลา    ซึ่งเป็นทางเลือกอาชีพส าหรับ  

ครอบครัวที่ไม่มทุีนและไม่สามารถออกเรือท าประมง  เป็นไปเพ่ือยังชีพ  โดยในชุมชนมีผู้ยึดอาชีพประมง

แบบนี้  

เป็นอาชีพหลัก 2 ครอบครัว     นอกจากนี้   หลายครอบครัวโดยเฉพาะผู้หญิงจะท าประมงในคลองเป็น

บางคร้ัง 

หรือตามฤดูกาลด้วย เช่น การงมหอยถ่าน   

4) อำชีพแกะปู  และซ้ือขำยอำหำรทะเล   

ในชุมชนมีผู้ท าอาชีพแกะปูและซ้ือขายอาหารทะเลเป็นอาชีพหลัก 3 ครอบครัว 

5) กำรแปรรูปอำหำรทะเล  

65%

32%

3%

Small-scale Fishery Vessels

Fish with their own boat Hired labor on other's boat Fish with a rented boat
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เป็นการแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล เช่น กะปิ ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว ท าไว้เพ่ือบริโภคและขายเป็น

รายได้    ซึ่งเป็นความรู้ความช านาญและบทบาทหน้าที่หลักของผู้หญิง 

วิถีประมงพื้ นบำ้น 

การออกท าประมงชาวบ้านจะดูการขึ้นลงของน า้ และคุณภาพของน า้  

o น า้ขึ้น จะออกท าประมง 

o น า้เสยี จะไม่ออกท าประมง เป็นช่วงพัก และซ่อมเคร่ืองมือ อปุกรณ์ 

 

การออกท าประมง ชาวบ้านต้องตื่นตีสามถึงตีสี่เพ่ือเตรียมอาหาร และอุปกรณส์ าหรับออกไปท าประมง ถ้าเป็น

หน้าแล้งในช่วงที่ทะเลไม่มีคล่ืนลมกจ็ะออกทะเลตั้งแต่เช้ามดื   แต่ถ้าเป็นฤดูฝนจะต้องรอจนสว่างเพ่ือดูสภาพอากาศก่อน

ว่ามีความปลอดภัยในการออกเรือท าประมงได้   ตามปกติ ในช่วงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นช่วงลงอวน  ระหว่างนี้ จะเป็นช่วง

รับประทานอาหารเช้าไปด้วย ถ้าท าอวนลอยกุ้ง จะวางอวน 2 รอบ หลังจากนั้นกจ็ะสาวอวนเกบ็  หากท าเสรจ็เรว็จะกลับ

ประมาณสบิเอด็โมงเช้า  ข้ึนกับฤดูกาลและพ้ืนที่ที่ท  าประมง  ถ้าออกไปไกลกจ็ะกลับเข้าฝั่งช้า  ประมาณบ่ายสามจึงจะเสรจ็

สิ้นกจิกรรมการท าประมง   ถ้าเป็นช่วงฤดูหอยเชลล์กจ็ะใช้เวลานานกบัการแกะผลผลิตจากอวน  บางคร้ังอาจเสรจ็งานใน 

เวลาประมาณสี่ถึงห้าโมงเยน็  

2.4 บทบำทหญิงชำยในประมงพื้ นบำ้น 
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บทบำทในงำนประมง 

ในภาคประมงพ้ืนบ้านซ่ึงเป็นวิถีการท างานที่หญิงชายมีสถานะการท างานเกื้อกูลกนั    ในงานออกทะเล  สดัส่วน

จ านวนครัวเรือนที่มผู้ีหญิงที่ออกเรือท าประมงร่วมกบัผู้ชายอาจมีเป็นจ านวนน้อย    แต่ลักษณะงานประมงไม่ได้

หมายความถึงแค่เพียงการออกทะเลเท่านั้น  แต่รวมถึงทั้งก่อนออกทะเล   ระหว่างออกทะเล และหลังจากออกทะเล   หาก

พิจารณาแบบแผนการท างานและด้านการใช้เวลาการท างานของผู้หญิงและผู้ชายในแต่ละวัน   มีสดัส่วนการใช้เวลาหรือ

จ านวนช่ัวโมงของการท างานที่ยาวนานใกล้เคียงกนัหรือมากกว่า    

 

ถ้าพิจารณาในเชิงบทบาทหน้าที่ก่อนออกทะเลหน้าที่ในการเตรียมอาหารเป็นของผู้หญิง  และการเตรียมอุปกรณ์

เคร่ืองมือประมงเป็นหน้าที่ของผู้ชาย      เมื่อออกทะเล บทบาทหลักในการจัดการเรือและเคร่ืองมือประมงซ่ึงเป็นงานที่

หนักมักจะเป็นบทบาทของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่หลักในการจัดการผลผลิตที่หามาได้ เช่น ปู ปลา กุ้ง หอย   โดย

ผู้หญิงจะมีบทบาทหน้าที่ส  าคัญในช่วงก่อนออกเรือและเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งแล้ว เช่น     การแกะผลผลิตจากอวน  รวมทั้ง

การน าผลผลิตไปขาย  การแปรรูป การน าไปท าอาหาร การซ่อมอวน ฯลฯ   ซ่ึงแสดงถึงสถานะและบทบาทที่มีการท างาน

เกื้อกูลกนัของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในอาชีพประมงพ้ืนบ้านในครัวเรือน    

ในมุมมองของชาวประมงที่เป็นผู้ชายเหน็ว่า ผู้หญิงมีทกัษะ และความสามารถท าการประมงได้ดีเช่นเดียวกบั

ผู้ชาย แต่มีจ านวนผู้หญิงที่ออกเรือท าประมงร่วมกบัผู้ชายเป็นจ านวนน้อย  เน่ืองจากการออกเรือท าประมงเป็นงานหนัก      

หากภรรยาของตนออกไปด้วยกจ็ะเป็นห่วงไม่อยากให้ภรรยาท างานที่ต้องใช้แรงมากจนเกนิไป   ส่วนมากผู้หญิงจะดูแล

กจิกรรมอื่นๆเช่น การขายสตัว์น า้มากกว่า    ซึ่งในส่วนของชาวประมงผู้หญิงเล่าว่า  มีการออกทะเลไปท าประมงร่วมกบั

สามีบ้าง  ถ้าเป็นการท าอวนปู จะไปในระยะทางประมาณ 300-400 เมตรจากชายฝั่ง  แต่ถ้าไปหาหอยเชลกจ็ะออกไปใน

แนวที่อยู่ไกลกว่าการหาปูหรือกุ้ง  ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ออกทะเลจะอยู่ในวัยท างานอายุระหว่าง 20- 40 ปี  แต่ถ้ามีอายุมาก

ขึ้นกว่านั้น ไม่คล่องตัวหรือต้องเล้ียงลูก กจ็ะไม่ออกทะเล  แต่ท างานอื่นๆในฝั่ง เช่น ซ่อมอวน แกะปู ท าอาหาร เล้ียงลูก 

ฯลฯ 

นอกจากการประมงออกทะเลที่มีการใช้เรือ   ยังมีกจิกรรมการประมงชายฝั่งอื่นๆที่ไม่ใช้เรือ  เช่น การหาหอย ไส

เคย  หรือการแปรรูปสตัว์น า้ และการขายผลผลิต    ซ่ึงเป็นส่วนงานที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิภาคประมงให้กบัครัวเรือน
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และชุมชน   และเป็นความรู้ความเช่ียวชาญที่ผู้หญิงมี  เป็นศักยภาพและบทบาทที่ส  าคัญในการจัดการความมั่นคงทาง

อาหารและเศรษฐกจิครัวเรือน 

บทบำทในกำรดูแลครอบครวั      ส าหรับผู้หญิงประมงพ้ืนบ้านซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ทั้งงานในบ้าน งานประมง งาน

ชุมชน      งานบ้านซ่ึงเป็นงานที่ไม่ค่อยถูกนับว่าเป็นงาน  เช่น การท าอาหาร ซักผ้า ล้างจาน ท าความสะอาดบ้าน  เล้ียงลูก  

แต่เป็นงานพ้ืนฐานที่ใช้เวลาในแต่ละวันไม่น้อย      แต่หากเป็นครอบครัวที่ลูกๆโตกนัแล้ว  งานบ้านงานดูแลครอบครัวก็

อาจจะไม่ได้มีความส าคัญหรือมีการใช้เวลาไปมากนัก และด้วยสถานการณค์วามกดดันทางเศรษฐกจิ  โดยส่วนใหญ่การใช้

เวลาผู้หญิงประมงพ้ืนบ้านจะมุ่งไปที่การจัดการอาหารและรายได้ของครอบครัวเพ่ือให้มีอยู่มีกนิมีใช้ในแต่ละวัน   ซึ่งมอง

ว่าจ าเป็นและเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต   ผู้หญิงจะเป็นผู้ท าหน้าที่หาอาหารหรือรายได้เสริม  และจัดการความเสี่ยงใน

วันที่ออกเรือท าประมงในทะเลไม่ได้ ซึ่งอาจมาจากการออกหาหอย  งมหอย  น ามาท าอาหาร   น าไปขาย แลกเปล่ียน  

รวมทั้งไปกู้ยืมเงินจากเถ้าแก่หรือกองทุนต่างๆ    บางส่วนอาจซื้อจากตลาด    บางคนไปท างานรับจ้าง  เช่น รับจ้างมัด

อวน รับจ้างท าลอบปู  ไปรับจ้างแกะปูนอกหมู่บ้าน 

บทบำทในกิจกรรมชุมชน     ผู้หญิงประมงพ้ืนบ้านมีบทบาทส าคัญในกจิกรรมชุมชน  โดยเฉพาะในการจัดการ

กลุ่มสจัจะออมทรัพย์   ซึ่งทุกครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและผู้หญิงต้องเป็นผู้น าเงินไปออม  นอกจากนี้มกัได้รับ

มอบหมายให้จัดการการเงินและท าบัญชีกลุ่ม    หรือเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร เช่น ท ากะปิ น า้พริกกุ้ง 

ท าไข่เคม็   และ เน่ืองจากส่วนใหญ่ผู้ชายออกท าประมงในทะเล  ผู้หญิงจึงต้องมีหน้าที่ในการท ากจิกรรมแทนครอบครัว    

หรือกจิกรรมอื่นๆที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาท าร่วมกบัชุมชน  เช่น การปลูกป่าชายเลน  การท ากจิกรรมในวันส าคัญ เช่น 

กจิกรรมผู้สงูอายุ  รณรงค์เกบ็ขยะ   จัดหาอาหารประชุมหมู่บ้าน 

 

สถำนะควำมส ำคญัของมิติหญิงชำยในประมงพื้ นบำ้น 

บทบำท ควำมเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยำกร และองคค์วำมรูข้องหญิงชำยในกำรใชป้ระโยชนท์รพัยำกรประมง

อย่ำงยัง่ยืน 

คนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนชายฝั่งมีประสบการณแ์ละองค์ความรู้ เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จัดการทรัพยากรอย่าง

แตกต่างกนัไป บทบาทและหน้าที่ที่แตกต่าง และการประโยชน์จากทรัพยากรในลักษณะที่แตกต่างกนั ความรู้ เกดิข้ึนจาก

การใช้เป็นประจ า การสงัเกต การเรียนรู้  ท าให้เกดิฐานความรู้ในการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนที่หลากหลาย

เกี่ยวกบัระบบนิเวศ  ทรัพยากรประมงแต่ละชนิด วิธกีารเกบ็หา ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน   เช่น ผู้ชายท าประมงออกทะเล

ในพ้ืนที่ที่ไกลจากฝั่ง ท าให้ผู้ชายมีความรู้ เกี่ยวกบัระบบนิเวศทะเลหรือรู้จักพ้ืนที่กว้างขวาง รวมทั้งความรู้ความช านาญ

เกี่ยวกบั ลมฟ้าอากาศ กระแสน า้ สภาพแวดล้อม สภาพน า้ทะเล พ้ืนทะเล พฤติกรรมสตัว์น า้ วิธกีารใช้เคร่ืองมือประมง

แบบต่างๆ และการเลือกใช้เคร่ืองมือหลายชนิดให้สมัพันธก์บัธรรมชาติสตัว์น า้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้ฯลฯ    

ในขณะที่ผู้หญิงเสาะหาอาหารจากชายฝั่ง จึงมีการสงัเกตและมคีวามรู้ เกี่ยวกบัวิธกีารหากนิในพ้ืนที่ชายฝั่ง เช่น วิธกีารเกบ็

หาหอย การไสเคย  การท ากะปิ การแปรรูปปลา รวมทั้งผู้หญิงมีบทบาทในการจัดการอาหารและจัดการรายได้  ฯลฯ  ซึ่ง

เป็นบทบาทและความรู้ในการจัดการเศรษฐกจิพ่ึงตนเองของครัวเรือน 
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บทบำทและสถำนะดำ้นกำรจัดกำรเศรษฐกิจสงัคมของครวัเรือน 

การที่ประมงพ้ืนบ้านไม่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาช่วยในการท าประมง บทบาทและองค์ความรู้ของหญิงและชาย

ในภาคประมงพ้ืนบ้าน จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่มีผลท าให้เกดิความสามารถในการท ามาหากนิ  เป็น  วิธกีารใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย    การเป็นผู้ผลิตอาหารทะเล

ที่ปลอดภัย ท าให้ได้อาหารทะเลสดและมีคุณภาพจากวิถีประมงพ้ืนบ้านซ่ึงมีการจับผลผลิตวันต่อวันสู่ตลาดโดยไม่ใส่

สารเคมีดองอาหาร  รวมถึงเร่ืองการบริหารจัดการเศรษฐกจิบนความผันแปรในการท าประมงซึ่งไม่ได้มีรายได้แน่นอน 

เพ่ือให้ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้   

บทบาทและองค์ความรู้ของหญิงชายในการประมงพ้ืนบ้านเหล่านี้ จึงมีสถานะที่ส  าคัญในการจัดการเศรษฐกจิ

สงัคมของครอบครัวและชุมชนประมงพ้ืนบ้าน  ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่อกนัและกนั   บทบาทหลักของชาวประมงชายมี

สถานะส าคัญในการออกเรือท าประมงเพ่ือสร้างหลักประกนัรายได้ให้ครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้    ขณะที่บทบาท

หลักของชาวประมงหญิงด้านการจัดการผลผลิต  การแปรรปู  การขาย  และการจัดการการเงินของครอบครัว การหา

อาหาร ท างานบ้าน ดูแลลูก รวมถึงดูแลสขุภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว   กบ่็งช้ีถึงสถานะส าคัญของผู้หญิง

ประมงพ้ืนบ้านในการเป็นผู้จัดการความมั่นคงทางอาหารและผู้บริหารจัดการเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือนของ

ประมงพ้ืนบ้านให้ด ารงอยู่ได้  และสามารถพ่ึงตนเองได้      ความสามารถ  บทบาทและสถานะของหญิงชายประมงพ้ืนบ้าน

ในการจัดการเศรษฐกจิสงัคมของครัวเรือนเหล่านี้    จึงมีนัยยะที่เป็นฐานส าคัญของครอบครัวและชุมชนซึ่งเช่ือมโยงไปสู่

มิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอกี      

 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรทรพัยำกร 

จากบทบาทในการจัดการเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือนให้เกดิความมั่นคง   การที่ผู้หญิงต้องดูแลความ

เป็นอยู่ของครอบครัว  เป็นฐานที่เช่ือมโยงไปสู่มิติอื่นๆ  เช่น การจัดการทรัพยากร  หากเหน็ปัญหาในเร่ืองทรัพยากร

ประมงที่ลดน้อยลง  และจะมีผลเกี่ยวข้องต่อความมั่นคงของครอบครัว    กจ็ะมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมและให้การสนับสนุน

อย่างมาก  เช่นงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรของชุมชน ผู้หญิงมองเหน็ถึงผลดีที่จะเกดิข้ึนในระยะยาว  และมีบทบาทในการ

มาร่วมท ากจิกรรมต่างๆ เช่น  การเตรียมซ้ังเชือกที่จะไปวางในทะเล   และเน่ืองจากในเวลากลางวันที่ผู้ชายไปออกเรือท า

ประมงกจ็ะไม่สามารถร่วมกจิกรรมอนุรักษ์หรือกจิกรรมการพัฒนาต่างๆได้  ผู้หญิงกจ็ะเป็นตัวแทนครอบครัวเพ่ือมาร่วม

ท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน     

2.5 สถำนกำรณข์องประมงพื้ นบำ้นชุมชนคลองตะเคียน    

1) สภำวกำรณท์ำงเศรษฐกิจสงัคมและควำมเป็นอยู่ของประมงพื้ นบำ้น  : 

 

สถานะความส าคัญของประมงพ้ืนบ้านกบัชุมชน 

การท าประมงพ้ืนบ้านมีสถานะความส าคัญและเป็นหลักประกนัความมั่นคงทางอาชีพที่ชาวบ้านในชุมชนยึดถือ

พ่ึงพิงเป็นอาชีพหลัก หมายถึงยึดถือตั้งใจท าประมงเป็นหลักและไม่ต้องการเปล่ียนไปท าอาชีพอื่น เน่ืองจากเป็น
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ฐานความรู้ประสบการณแ์ละความสามารถเดียวที่มีในการประกอบอาชีพ เป็นช่องทางหลักในการมีรายได้จากการประมง   

เป็นวิถีการท างานที่ได้อยู่ร่วมกบัครอบครัวในถิ่นฐานของตนเอง  โดยอาศัยต้นทุนแรงงานความร่วมมือกนัของสมาชิกใน

ครอบครัวและการเกื้อกูลกนัของชุมชน และชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท าการเกษตรและไม่มีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพอื่น   และไม่มโีอกาสสะสมทุนเพ่ือขยับขยายการประกอบอาชีพ  ชาวประมงพ้ืนบ้านจึงมีความจ าเป็นต้อง

พ่ึงพาการเข้าถึงทรัพยากรประมงและความสมบูรณข์องทรัพยากรในอ่าวตราดเป็นแหล่งอาหารและมีรายได้เพ่ือการ

ด ารงชีวิตระดับพ้ืนฐาน  

 

สถานการณปั์ญหาการท าประมงพ้ืนบ้านในอ่าวตราด 

การที่พ้ืนที่อ่าวตราดมีขนาดเลก็ มีสภาวะการใช้ทรัพยากรประมงร่วมกนัของชุมชนใน 6-7 ต าบล ซึ่งมีทั้ง

เคร่ืองมือประมงผดิกฏหมายและประมงพ้ืนบ้าน  และมีการด าเนินงานด้านนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

จัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่งจากหลายหน่วยงาน ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคลองตะเคียนจึงตกอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่

แตกต่างจากชุมชนประมงพ้ืนบ้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกจิ  จากทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กฏหมาย และการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ    ฯ      

1) สภาวะสตัว์น า้ที่ลดลง และผลกระทบต่อความไม่มั่นคงของประมงพ้ืนบ้าน 

จากการสมัภาษณแ์บบกลุ่ม สะท้อนข้อมูลว่าการออกท าประมงไม่ค่อยได้ผลผลิตเหมือนแต่ก่อน  เปรียบเทยีบ

ก่อนหลังประมาณ 15-20 ปีก่อน การออกเรือแต่ละคร้ังจะได้ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 20-30  กโิลกรัม  แต่ช่วง 10 ปีที่

ผ่านมาเร่ิมลดลงมาก    โดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาน้ีผลผลิตการท าประมงลดลงอย่างเหน็ได้ชัด     ปัจจุบันได้เพียง 

5-6 กโิลกรัม หรือลดลงโดยเฉล่ียถึง 20-25 % ในขณะที่ต้นทุนและค่าครองชีพเพ่ิมสงูข้ึนมาก    

ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ทรัพยากรประมงทะเลลดลง เกดิจากสาเหตุส าคัญคือการท าประมงเกนิขีดจ ากดัและขาด

แนวทางจัดการทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน   การที่ประมงทะเลในอ่าวตราดมีการใช้เคร่ืองมือประมงที่ท  าลายล้าง   เช่น 

เรืออวนรุน อวนลาก คราดหอย   ซ่ึงเป็นการใช้เคร่ืองมือประมงที่มีประสทิธภิาพแบบท าลายล้างจนไม่เหลือสตัว์น า้ให้จับ  

และเคร่ืองมือที่กวาดลากพ้ืนทะเลได้สร้างผลกระทบท าลายสภาพที่อยู่อาศัยและอนุบาลสตัว์น า้วัยอ่อน รวมทั้งการใช้

เรือประมงขนาดเลก็แต่ใช้เครืองมือดดัแปลงจากประมงพานชิย์เพ่ือท าประมงในเขตชายฝั่ง หรือ เรือดุน   ส่งผลท าให้สตัว์

ทะเลลดลง   ขณะเดียวกนัการมีจ านวนเรือประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้ นและท าประมงหนาแน่น    และการมีจ านวนเรือท าประมง

จากหมู่บ้านอื่นเข้ามาท าประมงในพ้ืนที่ทะเลชุมชนมากข้ึน ท าให้เกดิความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรประมงทะเล     

นอกจากน้ี ผลจากการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งไม่ย่ังยืนและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง เช่น 

การอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ มีการก่อสร้างเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เช่น สะพานท่าเทยีบเรือคลองใหญ่ และเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ  และการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่มีการเปล่ียนแปลงด้านการใช้ที่ดินก่อสร้างรีสอร์ทที่พักมากข้ึน   และ

ได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่การท านากุ้ง อาท ิ พ้ืนที่นากุ้งซ่ึงมีการปิดกั้นทางเดินของล าคลอง  ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

พ้ืนที่ล าคลองที่เป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างป่าชายเลนกบัทะเลซ่ึงเคยเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้วัยอ่อน มีผลต่อคุณภาพน า้และ

ท าให้น า้ในคลองแห้ง ส่งผลต่อวงจรการขยายพันธุส์ตัว์น า้ในทะเลลดน้อยลง      
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ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์และการลดจ านวนลงของทรัพยากรสตัว์น า้  ส่งผลต่อการท าประมงพ้ืนบ้าน    

ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาท าประมงนานกว่าเดิม  แต่ได้ปริมาณสตัว์น า้น้อยกว่าเดิม  ขณะที่มีต้นทุนสงู  มีรายได้ไม่สมดุลกบั

รายจ่าย ชาวประมงพ้ืนบ้านซ่ึงพ่ึงพาการประมงเป็นฐานทรัพยากรในการประกอบอาชีพหลกัจึงตกอยู่ในสภาวะกดดันทาง

เศรษฐกจิ    

2) ภาวะความยากจน ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกจิสงัคม 

จากการศึกษาชุมชนพบว่ามคีวามแตกต่างของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน จ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม  ซึ่งในปัจจุบัน ต้อง

เผชิญกบัปัญหาด้านเศรษฐกจิแตกต่างกนั แต่ข้อมูลครัวเรือนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ศึกษากว่า 87 %  แสดงถึงสภาวการณ์

ด้านเศรษฐกจิสงัคมของประมงพ้ืนบ้านที่มีความไม่มั่นคงทางอาชีพ   และมีภาวะที่พ่ึงตนเองไม่ได้   ตกอยู่ในวงจรภาวะ

หนี้สนิ และต้องกู้ยืมจากหลายแหล่ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนใช้หนี้   ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพ่ือการลงทุนใน

อาชีพ และการศึกษาลูก    

 

รายได้และรายจ่ายเฉล่ียในรอบปี 

กลุ่มท่ีมเีรือประมงเป็นของตนเอง 

 รำยไดเ้ฉลีย่จำก 

ประมงพื้ นบำ้น/เดือน 

ตน้ทุนกำรท ำประมง 

เฉลีย่/เดือน 

รำยจ่ำยทัว่ไป

เฉลีย่/เดือน 

หนี้ สิน

เฉลีย่ 

/ครวัเรือน 

ค่ำผ่อนช ำระ

หนี้ สิน/

เดือน 

ฤดูหนำว 

(ต.ค –ก.พ) 

10,000 บำท 

เช็คขอ้มูลจริงจำกลูกคุณหมำ 

 

 

 

12,112 

 

 

 

10,566 

80,000-

550,000 

10,000 

ฤดูรอ้น   

(ก.พ– เม.ย) 

5,000 บำท   

ฤดูฝน    

(พ.ค- ต.ค) 

15,000 -20,000 

บำท 

  

Group 1 : Having an alternative : 3 households or 8 % -> own boat/ seafood 

trading + own agriculture land-> Rubber, Plam trees

Group 2: Reasonable options : 21 households or 57%

-> own boat + temporary general worker + a large amount of household debt

Group3 Less options : 11 households or 30 %

-> No boat, hired labour on fishing boat + general worker+ a large amount of household debt 

Group 4 : No options : 2 houesholds or 5 %

-> No boat, no job, cannot access revolving fund
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กลุ่มท่ีมเีรือประมงเป็นของตนเอง 

 รำยไดเ้ฉลีย่จำก 

ประมงพื้ นบำ้น/เดือน 

ตน้ทุนกำรท ำประมง 

เฉลีย่/เดือน 

รำยจ่ำยทัว่ไป

เฉลีย่/เดือน 

หนี้ สิน

เฉลีย่ 

/ครวัเรือน 

ค่ำผ่อนช ำระ

หนี้ สิน/

เดือน 

อมัพร เขียวชะอุ่ม   15,000 552,200  

นงคราญ วนา

พฤกษ ์

  12,000 349,000  

สร้อย อนิตะ๊ใจ   10,800 230,000  

พะยูน  ผลโสด   7,400 184,000  

เสาวรส ธญัญะศรี   12,500  125,00  

กติิศกัดิ์ เกษี   16,500  80,500  

วิชัย เกษี   12,000 80,000  

สมยุทธ ประคองจิต   10,000 80,000  

หมายเหต ุ: (1) รายจ่ายทั่วไปเฉล่ีย/เดอืน = หมวดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร การศึกษา ค่าสาธารณปูโภคและภาษีสงัคม   

 

กลุ่มท่ีไม่มีเรือประมงเป็นของตนเอง 

 รำยไดเ้ฉลีย่จำกประมง

พื้ นบำ้น บำท/เดือน 

รำยไดน้อกภำคประมง 

รบัจำ้งอ่ืนๆ  แปรรูป 

รำยจ่ำย

ครวัเรือน

เฉลีย่/เดือน 

หนี้ สิน

เฉลีย่ 

/ครวัเรือน 

ค่ำผ่อนช ำระ

หนี้ สิน/

เดือน 

ฤดูหนำว 

(ต.ค –ก.พ) 

 

 

< 4,166 

 

 

- 

 

 

7,516 

 

 

 

91,000 

10,000 

ฤดูรอ้น   

(ก.พ– เม.ย) 

 

ฤดูฝน    

(พ.ค- ต.ค) 

 

 

จากการศึกษาพบว่า  ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87 % อยู่ในฐานะยากจน ตกอยู่ในวงจรปัญหา

หนี้สนิ มีภาระหนี้สนิผูกพันมาก  โดยผลการส ารวจครัวเรือนตัวอย่างเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายเฉล่ียรายเดือนของชาวประมง

พบว่า ชาวประมงที่มีเรือเป็นของตนเองและมีขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน  มีรายได้เฉล่ียเดือนละ 4,166-12,500 บาท มี

รายจ่ายรวมทั้งหมดโดยเฉล่ียเดือนละ 10,566 บาท  มีหน้ีสนิเฉล่ีย 153,109  บาท  และต้องผ่อนหน้ีสนิเฉล่ียเดือนละ 

10,000 บาท  และมีการกู้หนี้สะสมหมุนเวียนใช้หนี้    ซึ่งนับว่ามีรายได้หรือต้นทุนติดลบรายเดือนโดยตลอด  มีรายได้ไม่

พอใช้จ่ายและผ่อนช าระหนี้ ในแต่ละเดือน ท าให้เกดิวงจรกู้หนี้หมุนเวียนสะสม และยากจะมีแนวทางที่จะหลุดพ้นจาก

ภาวะหนี้สนิสู่การพ่ึงตนเอง  และไม่มีเป้าหมายหรือนึกไม่ออกว่าจะผ่อนช าระหนี้ ได้หมดเมื่อไหร่    

ในช่วงแล้ง (เมษายน-พฤษภาคม) เป็นช่วงที่ชาวประมงใช้ชีวิตล าบากและขาดอาชีพทางเลือกในการหาเล้ียงชีพ

ช่วงเวลานี้   ต้องพยายามหารายได้จากทางอื่น  และต้องกู้ยืมแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือมาใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ยืมจากกลุ่ม

ประมง กลุ่มสจัจะออมทรัพย์    
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ปัจจัยสาเหตุ  : เกดิจากปริมาณสตัว์น า้ในทะเลมีปริมาณลดน้อยลง  ต้นทุนในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน

สงูข้ึน  รายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย  เกดิภาวะหน้ีสนิที่ มาจากกระแสความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น  ความไม่แน่นอนของ

ผลผลิตการประมง ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน มีรายจ่ายในการลงทุนสงู รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าอาหาร การศึกษาและภาษี

สงัคม และชาวประมงไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตทิ่ธรรมได้เอง ชาวประมงจึงต้องแบกรับความเสี่ยงในการท ามาหา

กนิและปัญหาหนิ้สนิ ไม่มีความสามารถในการปลดหนี้  

ข้อมูลสะท้อนความแตกต่างด้านการมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ที่แตกต่างกนัมาก  แสดงถึงความไม่มั่นคงทาง

เศรษฐกจิและปัญหาหนี้สนิของครอบครัวประมงพ้ืนบ้าน  ซึ่งจะเหน็ว่ารายจ่ายครัวเรือนอยู่ในอตัราเฉล่ียไม่แตกต่างกนั

มากนักคือประมาณ 10,000-15,000 บาท/เดือน  ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าอาหาร   ยกเว้นรายจ่ายการสง่ช าระหนี้แต่ละ

เดือนมีสดัส่วนโดยเฉล่ียคือ 10,000บาท    ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสงูมาก  และท าให้ประสบปัญหาได้ง่าย    แสดงให้เหน็ว่ากลุ่ม

คนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่มที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกจิหรือมีฐานะยากจน และแต่ละครัวเรือนมีการกู้ยืมเงินจาก

กองทุนหรือแหล่งเงินกู้ยืมต่างๆมากถึง 5-6 แหล่งขึ้นไป แสดงถึงวงจรการกู้ยืมเพ่ือหมุนเวียนหนี้สนิ  แต่ไม่มีโอกาสหรือ

ช่องทางที่จะน าไปสู่การพ่ึงตนเองหรือพ้นจากการเป็นหน้ี     

ความไม่คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์     

ประมงมีวิถีการผลิตบนความเสี่ยงและมีวิธคีิดแบบถัวเฉล่ียเพ่ือจัดการรายได้ เน่ืองจากมทีั้งค่าใช้จ่ายรายวันและ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต้องซ่อมอวนและเปล่ียนอวนทุก 2 เดือน  ที่จะต้องบริหารการเงินเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย   แต่

จากการประเมินรายได้ทางเศรษฐกจิจากการประมงพ้ืนบ้านในปัจจุบัน    มีการวิเคราะห์ต้นทุนที่ชาวประมงต้องใช้ในการ

ออกเรือท าประมงในแต่ละวัน  ซ่ึงมีความผันแปรและคุ้มทุนข้ึนกบัจ านวนสตัว์ทะเลที่จับได้ในแต่ละวัน  หากวันใดที่จับ

สตัว์ทะเลได้มากและมีรายได้มาก   กจ็ะมีรายได้มาก แม้ในฤดูฝนที่มีสตัว์น า้ชุกชุมและเคยท าประมงได้ดี   ปัจจุบันพบว่า

มีความผันแปรไม่แน่นอน  บางคร้ังกไ็ด้น้อยและไม่คุ้มต้นทุน  ตามปกติการออกเรือท าประมงแต่ละวันจะมีค่าใช้จ่ายเป็น

ค่าน า้มัน และค่าอาหารต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 350 บาท  บางคร้ังถ้ามีการจ้างแรงงานช่วยท าประมงด้วยกจ็ะมีต้นทุน

เพ่ิมขึ้น   ถ้าจับสตัว์น า้และมีรายได้จากการขาย 500 บาท กเ็ท่ากบัวันน้ันขาดทุนแล้ว   รายได้ตามปกติที่คุ้มทุนค่าใช้จ่าย

และแรงงานตนเอง อยู่ที่ข้ันต ่าประมาณ 800 บาท/วัน    ย่ิงถ้าเป็นในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนกุมภาถึงเมษายน ซึ่งเป็น

ช่วงที่ผลผลิตน้อย  จะเป็นช่วงที่ต้องออกเรือไกล  ใช้เวลาท าประมงนาน มีต้นทุนค่าน า้มันเพ่ิมข้ึน  และโดยส่วนใหญ่ได้

สตัว์น า้ไม่คุ้มทุน  จะเป็นช่วงที่ประสบทั้งปัญหาความไม่คุ้มทุนและไม่มีรายได้มากที่สดุ   

ในอดีต การมีทรัพยากรสตัว์น า้มาก การถัวเฉล่ียของรายได้กอ็าจจะเพียงพอกบัรายจ่าย  แต่ปัจจุบันมีความผัน

แปรมากขึ้น   จากข้อมูลสุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะติดลบและมีหนี้ สนิมาก และโดยส่วนใหญ่ไม่มีการท าบัญชี

ครัวเรือนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทุนของรายรับรายจ่าย  จึงท าให้ไม่สามารถบริหารการเงินของครัวเรือนอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

การไม่มีกลไกหลักประกนัที่ช่วยให้ราคาผลผลิตมีความเป็นธรรม 

แม้ผลผลิตจากประมงพ้ืนบ้านจากทะเลตราดจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นอาหารทะเลปลอดภัย  แต่มีช่อง

ทางการขายปนกบัผลผลิตประมงทั่วไป  โดยส าคัญคือ การที่ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่สามารถก าหนดราคาได้เองตามต้นทุน
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และความสามารถในการผลิตที่ผันแปรในแต่ละช่วง   เน่ืองจากการก าหนดราคามีการผูกขาดด้วยกลไกของตลาด    ซึ่งมี

ผลต่อความคุ้มทุนและความอยู่รอดทางเศรษฐกจิของประมงพ้ืนบ้าน 

การขาดทางเลือกทางออกด้านอาชีพที่สอดคล้องกบัวิถีประมงพ้ืนบ้าน 

การที่รายได้จากประมงพ้ืนบ้านที่ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ท าให้บางช่วงเวลาต้องมีการท างาน

รับจ้าง เช่น  ผู้ชายไปท างานรับเหมาก่อสร้าง ผู้หญิงรับจ้างทั่วไป  แต่งานรับจ้างรายวันกม็ีจ ากดัและหาได้ยากในพ้ืนที ่ 

ขณะเดียวกนัเมื่อพิจารณานาฬิกาชีวิตของชาวประมงจากข้อมูลที่ได้ท าให้เหน็ว่าแต่ละวันมีเวลาว่างเพียงช่วงบ่ายถึงเยน็

ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง ด้วยแบบแผนการใช้เวลาท าประมงท าให้เหลือเวลาไม่มากหลังจากออกท าประมง ดังนั้นจึงเป็น

ข้อจ ากดัอย่างหน่ึงในการคดิหาอาชีพเสริมที่เหมาะกบัวิถีชีวิตประจ าวันการหาอาชีพหลังจากออกท าประมง  เป็นข้อจ ากดั

อย่างหน่ึงในการคิดหาอาชีพเสริมที่เหมาะสมกบัวิถีงานหลักและประจ าวัน   

ในด้านหนึ่ง มีความพยายามในการท ากจิกรรมอาชีพเสริมให้กลุ่มสตรี เช่น ท าน า้พริก ฯลฯ ซึ่งเป็นกจิกรรมมุ่ง

ตอบสนองการมีรายได้เสริม แต่แนวทางกจิกรรมเหล่านี้  มีข้อจ ากดัด้านกลไกและช่องทางการตลาด และไม่ได้ริเร่ิมมาจาก

ความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ขาดกระบวนการกระจายประโยชน์ให้กลุ่มคนจนในชุมชน ที่ส  าคัญคือไม่มีการ

ท างานแนวคิด  จึงเป็นรูปแบบกจิกรรมที่ไม่ได้น าไปสู่ทางเลือกทางออกที่ชัดเจน 

ปัญหาส าคัญที่พบคือ  การที่ชุมชนขาดโอกาสและกระบวนการเรียนรู้ท  าความเข้าใจสถานการณท์ี่ประมงพ้ืนบ้าน

ก าลังเผชิญทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริง    และมีสภาวะเศรษฐกจิบีบรัดท าให้มุ่งแต่การหาเลี้ ยงชีพรายวัน   ท าให้

ขาดวิสยัทศัน์ในการ มองปัญหาของตนเอง  และไม่สามารถก าหนดเป้าหมาย และทางออกในการแก้ไขปัญหาได้    จึงท า

ให้ตกอยู่ในสภาวะที่ไร้ทางออก 

ศักยภาพและข้อจ ากดัในการหาอาชีพทางเลือก 

ข้อจ ากดั ศักยภาพและโอกาส 

- ไม่มีที่ดินท ากนิ 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ และน า้เสยี 

- บ้านไม่เอื้อต่อการรับรองนักทอ่งเที่ยว

หากคิดจะท าโฮมสเตย์ เน่ืองจากส่วน

ใหญ่ครอบครัวพักรวมกนั บ้านมีขนาด

เลก็ แคบ ไม่มีห้องพักแยกเป็นสดัส่วน 

และไม่มีงบประมาณในการต่อเติมบ้าน 

- ขาดทกัษะในการท าอาชีพอื่น เน่ืองจาก

ทกัษะหลัก คือ การท าประมง 

- มีทกัษะการท าประมง 

- เร่ิมมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิม

มากขึ้น 

 

ความเดือดร้อนจากกฏหมาย มาตรการทางนโยบายการบริหารจัดการประมงและทรัพยากรอ่าวตราด 
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ภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเลตราด และปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพ้ืนบ้าน แสดงถึง

ปัญหาสบืเน่ืองที่เป็นผลจากการนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์หรือจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม การ

ขยายตัวของพ้ืนที่เพาะเล้ียงและการลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลน การปิดกั้นทางน า้ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงระบบ

นิเวศนใ์นคลองที่เช่ือมโยงกบัอ่าวตราดซึ่งส่งผลกบัการขยายพันธุส์ตัว์น า้   

ในส่วนของทรัพยากรประมง มีปัญหาส าคัญจากการท าประมงเกนิศักยภาพจนท าให้เกดิความเสื่อมโทรมถึงภาวะ

วิกฤต ในขณะที่มาตรการบังคับใช้ทางกฏหมายกบัผู้กระท าผิดที่ลักลอบท าประมงผดิกฏหมายไม่มีผลอย่างจริงจงั   

จนกระทั่งได้ส่งผลเสยีต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่งอ่าวตราดอย่างกว้างขวาง   และท าให้ปริมาณสตัว์น า้ลดลง   

ท่ามกลางสภาวะทรัพยากรประมงมีน้อยลง  ชาวประมงขนาดเลก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันเพ่ือแย่งชิงทรัพยากร

ได้ทั้งโดยข้อจ ากดัด้านเคร่ืองมอื  ที่ส  าคัญคือในระดับการตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายประมงและการจัดการ

ทรัพยากร ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกบัประมงพ้ืนบ้านในการและมีสทิธใินการตัดสนิใจอย่างเป็นธรรม  และมักมีความ

ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งและประมงพานิชย์       นอกจากนี้ ยังไม่ได้รับเป็นธรรมในด้านกฏหมาย  การ

บังคับใช้กฏหมายที่ไม่ยุติธรรม   และการถูกจ ากดัภายใต้กฏหมายประมง ตามการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 ที่จ ากดัสทิธใินการเข้าถึงทรัพยากรของชาวประมงพ้ืนบ้าน ให้ท าประมงได้เฉพาะในทะเลชายฝั่ง  ห้ามออกท า

ประมงนอกเขตชายฝั่ง ซ่ึงแคบกว่าที่ชาวประมงพ้ืนบ้านเคยท าการประมงปกติ  ในขณะที่เปิดให้ชาวประมงแบบพาณชิย์ท า

การประมงได้ ในพ้ืนที่กว้างขวาง     

ผลกระทบจากการใช้เคร่ืองมือประมงผิดกฏหมาย เช่น การลากแมงกะพรุน ส่งผลให้วางอวนกุ้งไม่ได้   ไสเคย

ไม่ได้นอกจากนี้   ยังมีเร่ืองการประกาศเขตอนุรักษ์ชายฝั่งและกฏระเบียบด้านการใช้ประโยชน์  ซึ่งเป็นการตัดสนิใจโดย

ปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  ส่งผลกระทบต่ออาชีพไสเคยท ากะปิที่เป็นอาชีพของผู้หญิง 

 ในส่วนของชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่   ซึ่งมีภาระในการดิ้นรนท ามาหากนิสงู   และขาดโอกาสในการเรียนรู้  

ขาดความตระหนักในเร่ืองสทิธกิารมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝั่ง ซ่ึงมีผลเกี่ยวข้อง

กบัตนเอง  ท าให้การผลักดันข้อเสนอต่างๆ  จากประมงพ้ืนบ้านยังมีข้อจ ากดัและขาดการรวมตัวที่เข้มแขง็  และปล่อยให้

เป็นบทบาทของผู้น ากลุ่มหรือชุมชนเท่าน้ัน 

 ความขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านกบัประมงพานิชย์  

 เป็นปัญหาที่เกดิข้ึนทั้งในการท าประมงในอ่าวตราด  ซ่ึงมีการรุกล า้ของประมงพานิชย์เข้ามาท าประมงในเขต

พ้ืนที่ชายฝั่ง   และความขัดแย้งในการตกลงทางนโยบายและมาตรการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่ง    

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย  

เมื่อก่อนกรรมสทิธทิี่ดิน เป็นของคนคลองใหญ่ ต่อมามกีารออกโฉนด เจ้าของพ้ืนที่กไ็ด้ยกเป็นพ้ืนที่สาธารณะ

จ านวน 2 ไร่ 2 งาน โดยมีชุมชนอยู่อาศัย   
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การประกาศ พ.ร.บ.การเดินเรือน่านน า้ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เพ่ือควบคุมการปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่ง

อื่นใดลงไปในแม่น า้ล าคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาล าน า้ส าหรับการพาณชิย์นาวี การเกษตร

กรรม และการป้องกนัอทุกภัย ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ์2560  มีผลให้ที่อยู่อาศัยของชุมชนชายทะเล เข้า

ข่ายรุกล า้ล าน า้  แม้จะได้แจ้งขออนุญาตกรมเจ้าท่าแล้ว  แต่ส่งผลต่อสทิธชุิมชนในด้านที่อยู่อาศัยของบ้านคลองตะเคียน   

ปัจจุบันกรมเจ้าท่าเป็นผู้ถือครองกรรมสทิธิ์ทั้งหมด   

 

2.6 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  และผลกระทบกบัประมงพื้ นบำ้น 

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปโดยธรรมชาติและจากปัจจัยที่มนุษย์ท าข้ึน 

โดยทั่วไปอาจแยกได้เป็นสองลักษณะคือ ความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศ และการแปรปรวนของค่าเฉล่ีย  ซึ่งจาก

แนวทางการศึกษาชุมชน  ความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศจะเป็นสิ่งที่สงัเกตได้และปรากฏชัด    ว่าท าให้เกดิความ

เสี่ยง (Risk)  หรือมีผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับสบืเน่ืองตามมา และเป็นประเดน็ที่ห่วงใยว่าชุมชนจะมีความสามารถใน

การรับมือหรือปรับตัว เพ่ือรองรับความเสี่ยงหรือจัดการผลกระทบที่เกดิข้ึนน้ันได้หรือไม่อย่างไร  หากไม่มีความสามารถ

ที่จะรับมือได้   กจ็ะท าให้ชุมชนน้ันๆตกอยู่ในสภาวะที่มคีวามเปราะบาง(Vulnerability) ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ  

ควำมเปรำะบำงของชุมชนคลองตะเคียน  (Vulnerability) 

โดยส่วนใหญ่  ชาวบ้านมีการสงัเกตและรับรู้ถึงความแปรปรวนของสภาพภมูิอากาศได้ และเร่ิมมองเหน็ถึง

ผลกระทบที่เกดิต่อชุมชน   แต่ยังขาดกระบวนการที่ท  าให้ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจปัญหาอย่างจริงจัง  เพ่ือที่มี

ความสามารถในการรับมือ หรือก าหนดทางเลือกในการรุกรับปรับตัวกบัสิ่งที่เกดิข้ึนได้    ทั้งสถานการณใ์นปัจจุบันและ

ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต    

กลุ่มเปราะบาง 

ในภาพรวมของชุมชน  แต่ละครัวเรือนมีความเสี่ยงต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศที่ต่างกนั เช่น ความ

เสี่ยงต่อปัญหาน า้ท่วมและกดัเซาะจะข้ึนกบัที่ตั้งและลักษณะบ้านเรือน   แต่ในด้านผลกระทบต่ออาชีพ  กลุ่มที่ท  าประมง

พ้ืนบ้านจัดเป็นกลุ่มที่เปราะบาง   เพราะการท าประมงพ้ืนบ้านซึ่งมีความสมัพันธก์บัสภาพภมูิอากาศและอ่อนไหวต่อความ

ผันแปรของธรรมชาติ   เมื่อประสบกบัความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งกย่ิ็งท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านต้องประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกจิเพ่ิมขึ้นไปอกี   

ถ้าพิจารณาสภาวะหนี้สนิครัวเรือนที่เป็นอยู่  และเป็นภาระที่บริหารจัดการได้ยากอยู่แล้ว   หากเกดิความเสี่ยง

เพ่ิมขึ้นอกีจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  เช่น การมีมรสมุรุนแรงท าให้ออกท าการประมงไม่ได้หลายวัน  หรือมี

ช่วงแล้งที่ยาวนานข้ึน  ทรัพยากรในทะเลลดลง กดัเซาะบ้านเรือน กจ็ะท าให้ครอบครัวประมงพ้ืนบ้านตกอยู่ในสภาวะ

ความเป็นอยู่ที่ยากล าบากข้ึน   และแรงกดดันมากต่อกลุ่มที่มภีาวะหน้ีสนิมากและมีความสามารถในการใช้หน้ีได้น้อย  ท า

ให้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากที่สดุ 
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กลุ่มเปราะบางในมิติหญิงชาย 

ในมิติหญิงชาย  สถานการณ์ผลกระทบมิติหญิงชายในภาคประมง บทบาทและความสมัพันธใ์นวิถีการประมงที่

แตกต่างกนั  ส่งผลให้หญิงชายได้รับผลกระทบที่แตกต่างกนั   ถ้ามองในครอบครัวประมงพ้ืนบ้าน  ในส่วนของผู้หญิง

ประมง  ย่ิงทรัพยากรเสื่อมโทรมลดลงหรือถูกท าลายมากเท่าไหร่  ความมั่นคงด้านรายได้และความอยู่รอดของครอบครัว

กล็ดลงและมีความเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น    และย่ิงสร้างแรงกดดันให้ผู้หญิงประมงพ้ืนบ้าน   เพราะผู้หญิงมีบทบาทที่

ต้องจัดการดูแลความมั่นคงทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ของครอบครัว    ทั้งอาหาร รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆและหนี้สนิ

ในครอบครัว   และกย่ิ็งต้องท างานหนักมากขึ้นหรืออยู่ในภาวะความเครียดจากการไม่มีทางออก    โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย

ประจ าวันและการผ่อนช าระหน้ีรายเดือนที่รออยู่เป็นจ านวนมาก   และผู้หญิงเป็นด่านหน้าหรือผู้กู้ที่ต้องหมุนเวียนหาเงิน

มาส าหรับค่าใช้จ่ายและผ่อนช าระหนี้สนิเหล่านี้   สภาวะหน้ีสนิที่ผู้หญิงแบกรับหน้าที่การจดัการอยู่  ในขณะที่ยังไม่มี

ทางออกที่เหน็ได้ชัด  จึงท าให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่แบกรับปัญหาเศรษฐกจิของครอบครัวเอาไว้หรือกล่าวได้ว่าตกอยู่ในฐานะ

ที่เปราะบางอย่างที่สดุของชุมชน 

ปัจจุบัน ผู้หญิงต้องหารายได้เสริมให้กบัครอบครัว หลายคนต้องออกหางานรับจ้างนอกบ้านท าเพ่ิมมากขึ้น มี

เวลาอยู่บ้านและดูแลลูกน้อยลง  ในบางครอบครัว สามีต้องจากครอบครัวไปหางานท าไกลบ้าน  ท าให้ผู้หญิงต้องอยู่บ้าน

เล้ียงลูกตามล าพัง  แนวโน้มของสภาวการณย่ิ์งตกอยู่ในภาวะที่ยากล าบากมากย่ิงข้ึน  การเปล่ียนแปลงที่เหน็ได้ชัดเจนใน

ชุมชน คือแทบจะทุกบ้านจะเหน็ผู้หญิงน่ังท างานอยู่ที่บ้านเพ่ือหารายได้เสริม  ทั้งการรับจ้างมัดอวนหรือแกะปูเพ่ือแปรรปู 

หรือการท าลอบปู ในแต่ละวันท างานตั้งแต่เช้าจนถึงมืด  เพ่ือช่วยพยุงครอบครัวให้อยู่รอด 

หน้าที่ของหญิงชายในประมงพ้ืนบ้าน    จากความแปรปรวนทางรายได้   ปัญหาเศรษฐกิจและหน้ีสนิที่เพ่ิมข้ึน  

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยจากการปัญหากดัเซาะหรือน า้ท่วมต่อคุณภาพชีวิตที่ต้องท างานหนักเพ่ิมข้ึน    และอยู่ใน

สภาวะที่ยังมองไม่เหน็ทางออก     ในขณะเดียวกนั  การที่ผู้หญิงการขาดโอกาสในการพัฒนาหลักคิดหรือวิสยัทศัน์   ก็

ส่งผลท าให้ต้องแบกภาระการเป็นหนี้สนิมาก     อกีทั้งยังขาดทางเลือกในอาชีพที่จะสร้างหลักประกนัรายได้ให้ครอบครัว     

ผู้หญิงจึงตกอยู่ในสภาวะที่เป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในชุมชน   

 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศและสภำพกำรณท่ี์ปรำกฏ 

เดิม ชุมชนคลองตะเคียนอยู่มีสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อทิธพิลของมรสมุที่พัดเวียนประจ าฤดูกาล 2 

ชนิด คือลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสมุตะวันตกเฉียงใต้   แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู    โดยมีช่วงฤดูฝน

ยาวนานถึง 6 เดือน  แต่ในช่วงระยะประมาณ 5- 10 ปีที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศซ่ึงส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อย่างเหน็ได้ชัด ดังนี้  
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ภำวะคุกคำมทำงภูมิอำกำศ  

สภาพการณ ์

ที่ปรากฏ 

ลักษณะเกณฑบ่์งช้ี ผลกระทบ 

ความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ     

ข้อมูลจากการสงัเกตโดยชุมชน

พบว่าอากาศร้อนมากขึ้น  และมี

การเลื่อนเวลาของฤดูกาลไปจาก

เดิมมาก  และน า้ทะเลอุ่นขึ้น 

อากาศร้อนและท าให้น า้ทะเลอุ่นขึ้น ส่งผลต่อวงจร

ฤดูกาลของสตัว์น า้ การเกดิของสตัว์น า้วัยอ่อน  เพราะ

การที่อ่าวตราดเป็นทะเลน า้ตื้น   เมื่ออุณหภมูิร้อนมาก

ข้ึน สตัว์น า้วัยอ่อนที่อยู่ชายฝั่งจะเคล่ือนออกไปทะเล

ด้านนอก  และส่งผลต่อการท าประมงพ้ืนบ้าน  ถ้า

อากาศร้อนมากกจ็ะท าประมงไม่ได้ผลผลิต แต่เมื่อ

อุณหภมูิเร่ิมเปล่ียนกจ็ะสงัเกตพบสตัว์น า้กลับเข้ามา

ในเขตชายฝั่ง 

   

 

 

ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ : กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นฤดูกำลและผลกระทบ 

 ลักษณะปกติ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนและผลกระทบ 

ฤดูหนาว    

(ตุลาคม –

กุมภาพันธ)์   

ได้รับอทิธพิลจากลมมรสมุ

ตะวันออก/เหนือ   หรือ ‘ลม

ว่าว’  เป็นลมที่พัดพาจากทะเล

จีนใต้และอ่าวไทยเข้าสู่ฝั่งผ่าน

ภาคตะวันออก  และพัดเข้าสู่

ต าบลไม้รูดทางทศิตะวันออก/

เหนือ    เป็นกระแสลมที่ช่วยน า

ความเยน็มาสู่พ้ืนที่  มีฝนตก

น้อย   

ลมตะวันออก/เหนือมีผลต่อการ

หมุนเวียนกระแสน า้และ

ทรัพยากรในอ่าวตราด 

โดยเฉพาะปูทะเล จะท าประมง

ได้มาก  

ถ้าลมแรง    

ในช่วงเดือนอ้ายเดือนย่ีจะเป็นช่วงที่มีน า้โต หรือคล่ืน

ใหญ่ หรือน า้ทะเลหนุนสงูกว่าปกติ  และสภาพความ

แปรปรวนที่มีคล่ืนลมแรง ท าให้เกดิเป็นคล่ืนกระทบ

ชายฝั่งที่มีความแรงและคล่ืนสงูมากข้ึน และส่งผลให้

การกดัเซาะชายฝั่ง 

 

มีลักษณะที่ลมเปล่ียนทศิจากเดิมหรือพัดเข้ามาน้อย

กว่าเดิม  ส่งผลท าให้การท าประมงและปริมาณปูม้าใน

อ่าวตราดได้ลดลง   และส่งผลกระทบกบัเศรษฐกจิ

ครัวเรือน 

 

 

ฤดูร้อน  :  

กุมภาพันธ ์ – 

เมษายน)      

เป็นช่วงที่ทะเลสงบจากคล่ืนลม  

สามารถออกเรือไปหากนิไกลฝั่ง

ได้    แต่เป็นช่วงที่มีผลผลิตใน

แดดแรง อากาศร้อนมากขึ้น ช่วงฤดูร้อนยาวนานข้ึน   

มีสภาพอากาศแปรปรวนผิดปกติ   เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยว

ร้อน   มีฝนตกมากขึ้น บางคร้ังมีคลื่นลมแรง     

อุณหภมูิน า้ทะเลสงู   กุ้งหอยปูปลา ไม่มี รายได้ต ่า 
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ทะเลน้อย   ต้องท างานรับจ้างอื่น

เสริมรายได้   

เดือดร้อนด้านการท ามาหากนิ  สภาพอากาศที่ร้อนข้ึน 

โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลให้ชาวประมงมี

รายได้จากการท าประมงลดลง และต้องออกเรือไป

ไกล กว่า 3 ไมล์ เพ่ือให้ได้สตัว์น า้ โดยชาวบ้านให้

ข้อมูลว่าเมื่อก่อน ออกเรือไปเพียง 200-300 เมตร ก็

ได้ของทะเลแล้วแต่ปัจจุบันต้องออกเรือไปไกลกว่านั้น 

ฤดูฝน    

(พฤษภาคม – 

ตุลาคม)   

ได้รับอทิธพิลจากลมมรสมุ

ตะวันตกเฉียงใต้   :  หรือที่

ชาวบ้านเรียกว่า’ลมตะเภา’   

เป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรเข้า

หาฝั่งทางทศิตะวันตกเฉียงใต้    

และพัดปกคลุมพ้ืนที่และน า

ความช้ืนจากทะเลอนัดามันพัด

ผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก 

การได้รับอทิธพิลจากมรสมุ

ตะวันตกเฉียงใต้อย่างเตม็ที่ท  า

ให้มีฝนตกชุก และเป็นช่วงฤดู

มรสมุ  ในน้ีเป็นช่วงที่มีสตัว์น า้

ชุกชุมทั้ง ปู กุ้ง ปลา และเป็นช่วง

ที่สามารถท าประมงได้ดี       แต่

มักจะเกดิฝนฟ้าคะนองและคลื่น

ลมแรง   ชาวประมงพ้ืนบ้านจะ

ไม่ออกไปท าประมงห่างจากฝั่ง

มากนัก   

 

ฤดูกาลเลื่อน  เข้าสู่ฤดูฝนล่าช้า    สภาพอากาศ

แปรปรวน ฝนตกหนักมากขึ้น   ลมมรสมุแรงขึ้น  คลื่น

ใหญ่  ในบางช่วงอาจมีพายุและทะเลมีคลื่นลมจัด     

ท าให้เกดิเรือล่มหรือส่งผลให้ไม่สามารถออกท าการ

ประมงได้หลายวัน ท าให้เกดิปัญหาน า้ท่วมในชุมชน 

ควำมเสี่ยง 

ภัยพิบัติ : 

การกดัเซาะชายฝั่ง 

ข้อมูลจากการสงัเกตโดยชุมชน 

และพ้ืนที่ด้านที่ติดทะเลเป็น

พ้ืนที่หาดทราย ป่าชายหาดเดิม

เคยมีป่าสนเป็นแนวยาว  ค่อยๆ

ถูกกดัเซาะหายไปเร่ือยๆจนไม่มี 

 

ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพคลื่นลมแรง

ที่มีความรุนแรงมากผดิปกติในเดือนธนัวาคม  ความ

สงูของคลื่นประมาณ 1-2 เมตร  ส่งผลให้เกดิการกดั

เซาะชายฝั่ง  ท าให้ดินทรุด บ้านที่อยู่ติดแนวชายหาดมี

การทรุดตัว  และมีความเสี่ยงที่จะถูกกดัเซาะ

บ้านเรือน และมีความเสี่ยงในการท าประมง   

 

ปากคลองตะเคียนที่เช่ือมต่อกบัทะเลเกดิเนินทราย

ปิดกั้นถมปากคลองตื้นเขิน  ท าให้น า้ในคลองไม่

ระบาย  และน า้เน่าเสยี  เน่ืองจากปากคลองถูกทราย

ซัดมาปิด   ระบบน า้ในแม่น า้ล าคลองไม่ได้ไหลเวียน

ตามระบบธรรมชาติ  ส่งผลต่อพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและ
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แหล่งเพาะพันธข์องสตัว์น า้  และการลดลงของสตัว์น า้      

นอกจากนั้นจากสภาพน า้นิ่งท าให้มีปริมาณยุงชุกชุม

ขึ้น   และมีผลกระทบต่อการหากนิในคลอง และการ

เพาะปลูกและเล้ียงสตัว์ที่ไม่สามารถใช้น า้ในคลองได้ 

ฝนตกหนัก 

น า้ท่วม 

ในช่วงฤดูฝน  มีฝนตกหนัก  ท า

ให้น า้ในคลองเอ่อท่วม 

บ้านเรือนในคลองที่ยกบ้านต ่า เสี่ยงต่อปัญหาน า้ท่วม 

 

คลื่นลมจัด สภาพคลื่นลมแรงมากขึ้น   

ทะเลมีคลื่นใหญ่ 

มีความเสี่ยงเร่ืองเรือจม  ไม่มีสวัสดิภาพ  

 

 

 

มุมมองต่อปัญหำและผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 

ผูช้ำย ผูห้ญิง 

ผู้ชายมีมุมมองในเร่ืองความรู้สกึไม่มั่นคงปลอดภัย

ทั้งกายภาพ ร่างกาย และจิตใจ (Physical and 

Mental insecurity) และความเสี่ยง (Risk) จาก

สภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง และทั้งระดับปัจเจก 

คือ ตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ความกงัวล

ในฐานะหัวหน้าครอบครัวในการหาเงินจากการท า

ประมงเพ่ือเลี้ ยงดูครอบครัว โดยความรู้สกึไม่

มั่นคงปลอดภัยและการเสี่ยงจากการท าประมงที่

ได้ลดลง น าไปสู่ภาวะความเครียดทั้งตนเองและใน

ครอบครัวเน่ืองจากรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อ

การด ารงชีวิต 

เร่ืองที่เป็นปัญหามากที่สดุคือการท ามาหากนิและ

เศรษฐกจิ  ที่ผ่านมาผลผลิตมีราคาถูกในช่วงฤดูฝน  และ

มีราคาแพงในช่วงฤดูแล้ง แต่กเ็ป็นช่วงที่ไม่มีผลผลิต ท า

มาหากนิยาก เพราะเกี่ยวข้องกบัอากาศร้อน   หน้าแล้ง

อาจจะไม่ได้ของเป็นเดือนๆ  มีอาหารพอกนิไปวันๆไป  

แต่มีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งค่าอาหารในครอบครัว และ

ค่าอาหารลูกไปโรงเรียน   

เหตุการณแ์บบนี้ เกดิขึ้นมา 4-5 ปีแล้ว เพราะอากาศร้อน

ขึ้น ทรัพยากรมันน้อยลงกจ็ะต้องออกทะเลไกลขึ้น 

คิดว่าสาเหตุหลักมาจากหลายสาเหตุ เช่น อวนลากอวน

รุน มีเรือประมงจากที่อื่นมาท าการประมง  และสภาพ

อากาศที่มันเปล่ียนไป 

เกอืบทุกบ้านเป็นหนี้   แต่คิดว่ายังมีศักยภาพในการจ่าย

หนี้  

 

ทางออกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ 

ในช่วงเดือน ธ.ค.-เม.ษ. ชาวบ้านจะท างานรับจ้าง

ทั้งในและนอกชุมชน เช่น แรงงานก่อสร้าง เพ่ือให้

มีรายได้อื่นนอกเหนือไปจากการท าประมง 

-บางคร้ังไม่มีรายได้เป็นเดือนๆ  กต้็องออกไปรับจ้าง

ท างานที่อื่นในช่วงหน้าแล้ง  ในส่วนของผู้หญิงจะไป

ท างานรับจ้างทั่วไป  กรีดยาง   ฯลฯ 

- ถ้าออกเรือไม่ได้กไ็ปเกบ็หอย  เช่น หอยถ่าน หอยปลา

มน หอยพอ   

-ในพ้ืนที่ชุมชนมีห้วย มีหนอง มีปลาน า้จืด กม็ีการไปหา

กนิบ้างในช่วงหน้าแล้ง 
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- กู้เงินตามกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ ธกส. หรือธนาคารออม

สนิ  

มุมมองในการรุกรับปรับตัวและอาชีพทางเลือก 

มุมมองการไขปัญหาของผู้ชายในแง่การรุกรับ

ปรับตัวต่อสภาพอากาศเปล่ียนแปลง เหน็ได้ชัดว่า

มีมุมมองเชิงเทคนิค นอกเหนือไปจากการมองใน

เร่ืองของการหาอาชีพทางเลือกอื่น เช่น โอกาสใน

การปรับเปล่ียนไปใช้อุปกรณเ์คร่ืองมือในการท า

ประมงที่สามารถช่วยให้จับสตัว์น า้ได้มากข้ึน 

รวมถึงการกล่าวถึงลักษณะของเรือที่จะใช้ออกท า

ประมงให้ได้ดีขึ้น แขง็แรง ทนทานและลดความ

เสี่ยงจากอนัตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่ง

เคร่ืองมือเหล่านี้      โดยผู้ชายได้เล่าถึงลักษณะเรือ

ไม้ และเรือไฟเบอร์ ว่าเรือไม้ซึ่งเป็นเรือประมง

แบบเก่าไม่ทนทาน แพงกว่า และต้องใช้แรงงานใน

การเขน็ลากลงทะเลจ านวนมาก ส่วนเรือไฟเบอร์

ทนกว่า เบากว่า โต้คลื่นได้ดีกว่า  

-ที่ผ่านมาผู้หญิงไม่เคยมาประชุมร่วมกนัถึงการแก้ไข

ปัญหาที่เกดิข้ึน   

-คิดว่าการอนุรักษ์ท าให้มีของ มีทรัพยากรเพ่ิมขึ้น  แต่ก็

มีปัญหาใหม่ๆตามมา   

 

-มีความสนใจท าอาชีพเสริมเร่ืองท่องเที่ยวในช่วงแล้ง 

และแปรรูปในช่วงหน้าฝน  แต่การที่ฝนตกมากอาจจะ

ต้องมีการท าโรงอบ  

 

- ต้องการท าอะไรกไ็ด้ที่มรีายได้ช่วย

ครอบครัว 

o การเปล่ียนเคร่ืองมือ - เมื่อจับสตัว์น า้ได้

ลดลงท าให้ชาวประมงอาจตัดสนิใจกู้เงินลงทุนจาก

แหล่งทุนต่างๆ เช่น ธกส. หรือ ธนาคาร เพ่ือมา

ลงทุนซ้ืออุปกรณเ์คร่ืองมือที่ดข้ึีนเพ่ือให้จับสตัว์น า้

ได้มากขึ้น 

o การเปล่ียนอาชีพ - เมื่อชาวบ้านท า

ประมงได้ลดลง ท าให้บางส่วนหันไปท าอย่างอื่น 

เช่น  

  

o การหาอาชีพเสริมอย่างอื่น เช่น 

 อาชีพรับจ้างทั่วไป และอื่นๆตาม

ความเหน็ของชาวบ้านกยั็งคิดไม่ออกว่าจะท าอาชีพ

อะไรได้อกี เพราะมีความถนัดและมีทกัษะท า

ประมงเป็นหลัก 

 เพาะเล้ียงสตัว์น า้ในคลอง เช่น ปูด า ปูม้า 

ปลากะพง ขาว ปลากะพงแดง แต่กม็ีข้อจ ากดั 

เน่ืองจากน า้เน่าเสยี ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อก่อน

ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วชาวบ้านสามรถเพาะเล้ียง

สตัว์น า้เหล่านี้ ในคลองใกล้บ้านได้ แต่ปัจจุบันม ี

ปัญหาเร่ืองน า้เน่าเสยี เน่ืองจากทรายที่ทบัถมปาก
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คลองท าไม่สามารถระบายน า้ให้ไหล เข้า ออกสู่

ทะเลได้ 

 

 

กดัเซาะชายฝั่ง 

- - เมื่อก่อนหน้าชุมชนมีป่าสนเป็นแนวยาว ตอนนี้ ป่าสน

ถูกกดัเซาะหายไปหมดแล้ว  

- ถ้ามีการกดัเซาะมาถึงบ้าน  คิดว่าอาจจะย้ายบ้านเข้าไป

อยู่ด้านในคลองมะโร   

ปากคลองตื้นเขิน น า้ในคลองเน่าเสยี 

มีความคิดเร่ืองแนวทางเร่ืองการขุดลอกทราย หาก

ขุดลอกทรายแบบปกตจิะต้องท าทุกปี แต่มีอกี

แนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ในคลองไม่ไหลเวียน 

อาจท าได้โดย การท าประตูปูนย่ืนออกไปกนัทราย 

แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสงู ประมาณ 2 ล้าน 

ซึ่งกจิกรรมนี้ ได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ของ

อบต.แล้ว  นอกจากนี้ ยังไม่แน่ใจในเร่ืองผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หากมีการท าประตูปูน 

-เมื่อก่อนน า้ในคลองตะเคียนจะลึกประมาณ 1.5 เมตร 

เรือเข้าออกในคลองได้  มีปลาใหญ่เข้ามาเยอะ เช่น ปลา

กะพง   และก่อนนี้สามารถเล้ียงปลาในคลองได้ แต่ต่อมา

มีการท าบ่อกุ้ง ท าให้เกดิการกั้นทางน า้ และน า้ในคลองไม่

หมุนเวียนออกทะเล  

-การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ จากที่มีการสร้างรีสอร์ทและ

ถมท่อหรือปิดทางน า้  กม็ีผลกบัการเปล่ียนแปลงระบาย

น า้ในพ้ืนที่ 

 

2.7 ทำงออกและขอ้เสนอแนะจำกชุมชนในกำรปรบัตวั 

ทำงออกของชุมชน 

ที่ผ่านมา  ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคลองตะเคียนได้พยายามปรับตัวเพ่ือหาทางเลือกทางออกด้วยการร่วมมือกนั

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรในทะเลไว้เพ่ือเป็นฐานการด ารงชีวิต  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง ลด

แรงกดดันของปัญหาเศรษฐกจิ     อย่างไรกต็าม แนวทางดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ต้องด าเนินการต่อเน่ืองในระยะยาวกว่าจะ

ปรากฏเหน็ผล    

กำรรบัมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ : ทางออกที่ชุมชนได้ด าเนินการ 

1) ด้านการกดัเซาะ ชุมชนเคยมีการทดลองปักไม้ไผ่เพ่ือท าแนวป้องกนัการกดัเซาะ แต่ไม่ได้ผล 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นทรายและมีคล่ืนลมแรงท าให้ไม้ไผ่ล้มหมด   ยังไม่เหน็

ทางออกที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขต่อไปอย่างไร 

 

2) น า้ท่วม เร่ิมมีการซ่อมแซมและยกบ้านให้สงูขึ้น 

3) การฟ้ืนฟู

ทรัพยากร 

รวมกลุ่มปกป้องฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์น า้ และอนุรักษ์โลมา 

มีในการท างานเช่ือมโยงกบัพ้ืนที่อื่นๆ   มีการท างานเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่าว

ตราด และสมาคมประมงพ้ืนบ้าน 
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ขอ้เสนอจำกชุมชน 

1)ชุมชนจะรับมือกบัโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศได้  จ าเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองคก์รมาท างาน

สนับสนุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชนให้มากขึ้น    เพ่ือสร้างทางออกในการ

ปรับตัวที่หลากหลายกบักลุ่มคนต่างๆและสอดคล้องกบัวิถีของชาวประมงซ่ึงต้องการท าประมงเป็นหลัก  และมีรายได้อื่น

เสริม   

2)ให้ใช้ชุมชนหรือพ้ืนที่เป็นฐานในการท างาน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  อย่าเอาหน่วยงานเป็น

ตัวตั้ง ให้ใส่ใจในการรับฟังความคิดเหน็ ความต้องการ และภมูิปัญญาของชาวบ้านซึ่งมีความเข้าใจในระบบนิเวศน์ท้องถิ่น

ของตนเองเป็นอย่างดี  

3)ปัจจุบันการกดัเซาะเร่ิมรุกเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนมากข้ึน เป็นสิ่งที่ห่วงใย  แต่ชุมชนยังมองไม่เหน็ทางออกที่จะ

ป้องกนัหรือรองรับสถานการณเ์หล่านี้   ยังไม่ได้มีแผนในการปรับตัว 

ควำมตอ้งกำรของชุมชนในกำรสรำ้งทำงเลือกเพือ่กำรรบัมือกบัปัญหำ 

 ผูช้ำย ผูห้ญิง 

1)การแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกจิ 

เพาะเล้ียงสตัว์น า้ มีความสนใจในการมีอาชีพทางเลือกเพ่ือ

เพ่ิมรายได้  เช่น การท่องเที่ยววิถีประมง

พ้ืนบ้านการชมโลมา   การแปรรูปอาหาร

ทะเล  งานหัตถกรรม ฯลฯ 

2)การป้องกนัภัยพิบัตแิละ 

ผลกระทบเชิงนิเวศน์  

ต้องการแก้ไขปัญหาน า้ใน

คลองไม่ไหลเวียน  

มีความสนใจท าซ้ังเชือกเพ่ิม เพ่ือเป็นการ

ชะลอคล่ืนและเพ่ือความปลอดภัยในที่อยู่

อาศัย  และฟ้ืนฟูสตัว์น า้    

 

ทุนทำงสงัคมและควำมสำมำรถในกำรรบัมือ กบักำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 

1) การรับรู้ เร่ืองการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศจากกระบวนวิจัยประเมินชุมชน      

2) การมีกลุ่มทางสงัคม และฐานงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 

3) ภมูิปัญญาพ้ืนบ้าน ความรู้ความสามารถในการท าประมง และการแปรรูปผลผลิตสตัว์น า้ เพ่ือตอบสนองด้าน

เศรษฐกจิสงัคม   

 

ขอ้จ ำกดั 
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1)มีทางเลือกด้านอาชีพน้อย  คิดไม่ออก มองไม่เหน็ว่าจะมีอาชีพอะไรจะมาเสริมเข้ากบัวิถีประมงได้อกี 

2)ขาดองค์กรให้การสนับสนุนด้านการเรียนรู้   การพัฒนาทางเลือก  การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานและ

เทคโนโลยีในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 

2.8  บทเรียนและขอ้เสนอท่ีเป็นทำงออก :  กำรรุกรบัปรบัตวักบักำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโดยใส่ใจกบับริบทพ้ืนท่ี

และมิติหญิงชำย 

บทเรียน/ปัญหาที่พบในภาพรวม 

1) เป็นการศึกษาประเมินชุมชนในบริบททางสงัคม  เพ่ือท าความเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงและความแตกต่าง

ของกลุ่มคนต่างๆในชุมชน ซึ่งมีความจ าเป็น      การท ากรณศีึกษาชุดนี้ เป็นการท างานระยะสั้น  ซึ่งได้ท าให้

เข้าใจและมองเหน็บริบทชุมชนในภาพกว้าง และสภาพความแตกต่างของปัญหาของกลุ่มคนที่หลากหลาย

ในชุมชนในมิติทางสงัคม  แต่ยังมีข้อจ ากดัในการท าข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้าน     และต้องใช้เวลาเพ่ือที่จะ

เข้าถึงกลุ่มคนต่างๆในชุมชน เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ร่วมกนัและท าข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ

คิดค้นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของคน

กลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง      ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกอย่างเป็นระบบ ในมิติอื่นๆด้วย   เพ่ือเช่ือมโยง

ไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม 

2) การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมีปรากฏการณท์ี่เกดิข้ึนแล้วชัดเจนและมีผลกระทบส าคัญต่อความมั่นคงของ

ชุมชน    แต่ยังไม่มีหน่วยงานระดับพ้ืนที่ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเกดิการเรียนรู้     เพ่ือให้สามารถ

วิเคราะห์ท าความเข้าใจสถานการณปั์ญหา   การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  อย่างเป็นองค์รวมเช่ือมโยง

กบับริบทสถานการณข์องชุมชนที่เป็นอยู่  และก าหนดแนวทางการรุกรับปรับตัวที่เหมาะสมกบัชุมชนได้  

3) การที่ชุมชนยังไม่มีโอกาสในการเรียนรู้   ท าความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง  การประเมินความต้องการกจ็ะท า

ให้ได้ข้อเสนอที่เป็นทางออกระยะสั้น แต่ยังไม่ใช่ทางออกหรือแนวทางการแก้ไขที่แท้จริงในระยะยาว 

4) ปัญหาเร่ืองเศรษฐกจิสงัคม เป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องเช่ือมโยงเข้าในการวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างแนว

ทางการรุกรับปรับตัวให้กบัชุมชน  โดยแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจควรมีมาตรการ

เสริมสร้างแนวคิดการพ่ึงตนเอง   พิจารณามิติโดยสร้างช่องทางการเพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่ายที่มีอยู่ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น  การจัดการฐานระบบนิเวศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงทะเล   ส่งเสริม

การประมงที่ย่ังยืน และการมีอาชีพเสริมที่สอดคล้องกบัวิถีประมงพ้ืนบ้าน    โดยสิ่งที่ควรพิจารณาคือการมี

กองทุนกู้ยืมเพ่ือเพ่ิมช่องทางการหมุนเวียนเงินจะไม่ใช่ทางออกของของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง  ในทาง

กลับกนัอาจจะเพ่ิมช่องทางการมีภาระหนี้สนิให้กบัครอบครัวประมงพ้ืนบ้านมากยิ่งขึ้น   
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บทเรียน/ปัญหาที่พบในมิติหญิงชาย 

1)ความไม่มั่นคง  การไม่มีทางเลือกทางออก และขาดโอกาสในการพัฒนา   : ชุมชน ชาวประมงพ้ืนบ้านทั้ง

หญิงชายอยู่ในสภาวะไม่มีทางเลือกทางออก  ขาดโอกาสในการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์ท าความเข้าใจกบัสถานการณ์

ปัญหา  และขาดความสามารถในการรุกรับปรับตัวกบัสถานการณปั์จจุบันและการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

2) ปัญหาจากการไม่มีตัวตน  ผู้หญิงเป็นคนชายขอบในภาคประมง  :  

มิติหญิงชายในภาคประมง แสดงถึงการมีบทบาทสถานะที่ส  าคัญของทั้งหญิงชายในการสร้างหลักประกนัเพ่ือ

ความอยู่รอดของครอบครัวและชุมชนประมงพ้ืนบ้าน  ซ่ึงท าหน้าที่อย่างสมดุลอยู่ในมิติที่แตกต่างกนั  แต่ที่ผ่าน

มา บทบาทและสถานะของผู้หญิงในภาคประมงพ้ืนบ้าน  มักจะถูกมองข้ามหรือไม่ถูกจัดอยู่ในนิยามของ

ชาวประมงพ้ืนบ้าน   อาท ิ การจัดท าทะเบียนเกี่ยวกบัอาชีพซ่ึงจะถูกมองข้ามว่าเป็นชาวประมง   หรือการให้

คุณค่าเป็นรองโดยมองว่าเป็นเพียงผู้มีบทบาทเสริม  ซ่ึงมีปัจจัยมาจากการขาดการท าความเข้าใจในกลุ่มคนที่

แตกต่าง  การขาดความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซ่ึงควรได้รับโอกาสที่เท่าเทยีมกนั  หรือมีทศันคติ

มุมมองที่เอนเอยีงคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง    ท าให้มองไม่เหน็นัยยะส าคัญและละเลยในบทบาท

ความสมัพันธข์องมิติเหล่านี้     ซึ่งน าไปสู่การละเมิดถึงสทิธแิละสถานะในความเป็นมนุษย์  และสทิธขิอง

ชาวประมงหญิงและชาย  ที่ควรจะมีสทิธแิละได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีส่วนร่วมก าหนดเน้ือหาและ

ตัดสนิใจในนโยบายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคกนั  หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงและได้รับโอกาสใน

การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็น    รวมทั้งมีผลเกี่ยวข้องต่อการก าหนดและจัดท านโยบายการพัฒนา อนั

ส่งผลท าให้ผู้หญิงเป็นคนชายขอบในภาคประมง  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

จัดการการประมง   เพ่ือปกป้องสทิธคิวามมั่นคงทางด้านสงัคมให้กบัครอบครัวและชุมชน   

 

3) การไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจและไม่มีเนื้อหาคุ้มครองสทิธแิละบทบาทของผู้หญิงประมง   

การขับเคล่ือนเชิงประเดน็เน้ือหาที่เกี่ยวข้องในนโยบายในการบริหารจัดการประมงและการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง   การก าหนดแนวเขตและมาตรการพ้ืนที่อนุรักษ์  ทั้งในระดับท้องถิ่นและนโยบาย  ส่วนใหญ่จะเน้นไป

ทางด้านการจ ากดัและควบคุม  แต่ขาดการส่งเสริมเศรษฐกจิประมงพ้ืนบ้านซ่ึงผู้หญิงมีบทบาทส าคัญ ในการ

สร้างมูลค่าเศรษฐกจิในห่วงโซ่อาหาร การแปรรูป การจัดการอาหารทะเลที่ปลอดภัย   หรือการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรอย่างย่ังยืน การประมงชายหาด การไสเคย  ที่ผู้หญิงมีบทบาทเกี่ยวข้อง  ฯลฯ ไม่ได้ถูกพิจารณาหรือ

หยิบยกขึ้นมาขับเคลื่อนผลักดันให้เกดิการได้รับการคุ้มครองสทิธใินการท ามาหากนิ   ตลอดจนขาดการส่งเสริม

และพัฒนาเพ่ือยกระดับงานของผู้หญิงในภาคประมง ที่จะมส่ีวนช่วยให้การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากร

ประมงและชายฝั่ง ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรและผู้ดูแลทรัพยากรให้อยู่รอดได้อย่างสมดุลกนัและดีขึ้ นกว่าเดิม   

4)การที่ผู้หญิงขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ  ท าให้ไม่มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา    หรืออาจ

มีแนวทางกจิกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีเพ่ือเสริมรายได้  แต่เป็นการท างานเพียงระดับพ้ืนฐาน  แต่ยังมีข้อจ ากดัใน

การกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมให้กบัครอบครัวที่หลากหลายในชุมชน    รวมถึงไม่ใช่แนวทางที่น าไปสู่
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ความเข้มแขง็และการสร้างสทิธอิ านาจและการสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบัผู้หญิงและให้กบั

ชุมชน 

ท่ามกลางสถานการณท์ี่มีปัญหาซับซ้อน   จ าเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็ของผู้หญิงประมง   

เพราะ การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา จ าเป็นต้องมีความรู้ เท่าทนัปัญหาที่เกดิข้ึน เพ่ือก าหนดทางเลือกใน

การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  โดยต้องให้ความส าคัญในการวิเคราะห์มิติและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง

ในฐานะผู้ที่จะเป็นกลไกการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิสงัคมของครอบครัวและชุมชน  และใน

ฐานะของประชาชนคร่ึงหน่ึงของชุมชนที่ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท างาน 

1) จ าเป็นต้องมีการท างานวิจัยเชิงปฏบิัติการ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้กบัชุมชนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

และท าข้อมูลเชิงลึกในด้านที่จ าเป็น  เพ่ือสร้างทางเลือกทางออกกบัชุมชนเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่น าร่องใน

การศึกษาและท างานเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนประมงพ้ืนบ้านและมิติหญิงชายในการรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลงกบัสภาพภมูิอากาศ 

2) จ าเป็นต้องท างานเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนและกลุ่มผู้หญิงในระดับชุมชน  เพ่ือให้มีศักยภาพใน

การการแก้ไขปัญหา   ที่ตอบโจทย์สิ่งที่เป็นภาพรวมทั้งในการดูแลเศรษฐกจิสงัคมและการบริหารจัดการ

ทรัพยากร   และการพัฒนาความเข้มแขง็ของผู้หญิงไปด้วยกนั   

3) โดยมีกระบวนการท างานเพ่ือพัฒนาความเข้มแขง็ของผู้หญิงประมงโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีความสามารถใน

การวิเคราะห์ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องในบริบทของประมงพ้ืนบ้าน การจัดการทรัพยากร   และสามารถ

ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิสงัคมของครัวเรือนและชุมชน    รวมทั้งมีความเข้าใจ เกดิ

ความตระหนักและสามารถสื่อสารข้อเสนอของกลุ่มผู้หญิงในระดับนโยบายและท้องถิ่นได้ 

 

ส่ิงท่ีเป็นโอกำสและศกัยภำพ   

1) บทบาทและฐานความรู้ ผู้หญิงกบัเศรษฐกจิสงัคม   

2)บทบาทผู้หญิงในการอนุรักษ์  เดิมมีบทบาทอยู่ในแล้วในการปฏบิัติการ แต่การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมประชุมมาก

ข้ึน   และมีบทบาทในงานอนุรักษ์มากข้ึน   กจ็ะท าให้ผู้หญิงน าศักยภาพที่มีมาช่วยจัดการเศรษฐกจิ ช่วยควบคุมการขาย

และอนุรักษ์พันธุปู์ม้าได้มาก 

2) การมีผู้น าชุมชนเป็นผู้หญิงที่มีศักยภาพ  สามารถขับเคล่ือนการท างานอนุรักษ์ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น 

และเช่ือมโยงกบัการท างานภายนอกกบัหน่วยงานต่างๆ จนถึงการมีส่วนร่วมน าเสนอข้อเรียกร้องในการคุ้มครองสทิธิ

ประมงพ้ืนบ้านในระดับนโยบาย     
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บทที ่3  

กำรเชื่อมโยงบทเรียนและขอ้เสนอแนะจำกพื้ นทีสู่่ระดบันโยบำย 

 

ปัญหำส ำคญั 

บทเรียนจากพ้ืนที่กรณศึีกษาปัญหาเหล่าน้ีแสดงถึงบริบทปัญหาของพ้ืนที่  ซึ่งสะท้อนช่องว่างของการบริหาร

จัดการอย่างแยกส่วน    ขาดแนวทางการจัดการบนฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และเป็นองค์รวม   ที่ผ่านมาการ

ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา การประมงและการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรชายฝั่ง  และการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ   มี

ช่องว่างจากลักษณะการมองแบบแยกส่วน มุ่งเน้นเร่ืองใดเร่ืองเดียว และละเลยมิติทางสงัคมซ่ึงมีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์

อยู่ ที่ส  าคัญคือไม่ได้ให้ความส าคัญเร่ืองสทิธมินุษยชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและท้องถิ่นอย่างแท้จริง   

เช่นเดียวกบั ในระดับนโยบายการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศของไทย    ที่ขาดการบูรณาการบนฐาน

ระบบนิเวศและฐานพ้ืนที่    มีแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการรุกรับปรับตัวที่ขาดรายละเอยีด ไม่ได้ค านึงถึงความ

แตกต่างของฐานนิเวศน์ กลุ่มคน  เพศ อายุ อาชีพ สถานะที่แตกต่าง  ขาดมาตรการสร้างความตระหนัก และพัฒนา

ศักยภาพขาดการเช่ือมโยงกลไกการท างาน   รวมถึงยังขาดชุดข้อมูลและการท าความเข้าใจถึงสภาพปัญหาระดับชุมชนที่มี

ความแตกต่างของคนต่างกลุ่มต่างฐานะและต่างเพศวัยในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งจะมีผลท าให้ไม่สามารถมีแนว

ทางแก้ไขจัดการปัญหาบนพ้ืนฐานที่หลากหลาย   ละเลยมิติความแตกต่างของผลกระทบและความต้องการตลอดการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชนและมิติหญิงชาย ส่งผลท าให้เกดิช่องว่างและความขัดแย้งในการพัฒนาและเป็นอุปสรรค

ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม      

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งฐานคิด  กระบวนการ กลไกการท างานและสทิธอิ านาจในการตัดสนิใจและ

ขับเคลื่อนการท างานระดับพ้ืนที่เช่ือมโยงกบัภาพใหญ่   

 

กำรบูรณำกำรเชิงแนวคิดและมิติหญิงชำย 
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1) ในเบื้องต้นมีความจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการแนวคิดในการท างาน เพ่ือให้เกดิความสามารถในการปรับตัว

อย่างมีความเป็นธรรมและเสมอภาค  เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือ SDGs  ในเป้าหมายที่ 

(5) เพ่ือบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ  และเสริมสร้างอ านาจให้แก่สตรีและเดก็หญิง เป้าหมายที่ 1 

เพ่ือขจัดปัญหาความยากจน เป้าหมายที่ (13) เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและ

ผลกระทบ และเป้าหมายที่ 14 ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร  ทะเลและทรัพยากรทาง

ทะเลอย่างย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรและการปรับตัวบนฐานนิเวศน์  (ECO SYSTEM BASED/ AREA BASED)  

:       การบูรณาการท างานเพ่ือสร้างทางออกในการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ไม่อาจท าได้อย่างแยกส่วน  แต่ต้องมองอย่างเป็นองค์รวม มีการบริหารจัดการบนฐานระบบนิเวศน์  เพ่ือการ

บริหารจัดการแบบองค์รวมในเชิงพ้ืนที่  เช่ือมโยงกบัการมีนโยบายสนับสนุนในทศิทางเดียวกนั   

 

3) การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ    ควรมีธรร

มาภิบาล โดยให้ความส าคัญกบัการใส่ใจในบริบทพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง   มีกระบวนการกระจายอ านาจให้กบั

ท้องถิ่น ให้สทิธแิละการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายกระจายอ านาจ ล่างข้ึนบน  ใส่ใจกลุ่มคน

ชายขอบและเปราะบาง  ภาคส่วนต่างๆและบริบทที่ต้องพิจารณา อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาทางเลือกทางออกในการรุกรับปรับตัว    

 

4) ใส่ใจในบริบทของพ้ืนที่  ความเปราะบางทางสงัคมและมิติหญิงชาย  ควรมีการพิจารณาประเดน็ความ

เปราะบางในทางเศรษฐกจิสงัคม  โดยเช่ือมโยงกบับริบทของพ้ืนที่   เพราะการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ภมูิอากาศ ไม่ใช่การปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือสภาพอากาศที่ก าลังเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน  แต่

เป็นการพัฒนาและความสามารถในการจัดการความเสี่ยง ให้มีขีดความสามารถที่จะปรับตัวไปตามการ

เปล่ียนแปลง  รวมทั้งสามารถการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตจิากภาวะอากาศรุนแรง     

 

5) ชุมชนมีฐานเป็นองค์รวม  มีทุกมิติและเปิดรับกบัทุกเร่ือง   แนวทางการสนับสนุนชุมชนให้ปรับตัวกบัการ

เปล่ียนแปลงภมูิอากาศจะแยกเป็นภาคส่วนหรือ Sector อย่างเดียวไม่เพียงพอ    ต้องมีการบูรณาการบน

ฐานระบบนิเวศที่แตกต่าง และมิตความต่างของหญิงชาย วัย ฐานะ  และเป็นองค์รวม ไม่ใช่มาตรการราย

ประเดน็ และจะพิจารณาปัจจัยอากาศอย่างเดียวไม่ได้   ประเดน็ห่วงใยคือการแยก Adaption ออกจาก 

Mitigation   

 

6) ต้องมองเหน็และก้าวข้ามอุปสรรคด้านแนวคิดต่าง อาท ิ ข้อจ ากดัตดิอยู่กบับทบาทของผู้หญิงในด้านงาน

เสริมอาชีพและเศรษฐกจิ หรือเน้นเพียงการ”สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม”ของผู้หญิงให้มากขึ้น   โดยต้อง

มุ่งพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชน และท าให้ผู้หญิงเท่าทนัและมองเหน็ประเดน็   และสร้างการมีส่วนร่วมใน
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การตัดสนิใจในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและสร้างทางเลือกทางออกที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนหญิงชาย    

บูรณาการมาตรการและกลไกการท างาน 

1) นโยบาย แผน  งบประมาณ    มาตรการ กลไก การมีฐานข้อมูล การวางแผน การติดต่ามประเมินผล ต้อง

ค านึงถึงมิติความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ  หญิงชาย เพ่ือให้สอดคล้องครอบคลุมตามเป้าหมาย SDG 5   

2) มีการพัฒนาองค์ความรู้    เพ่ือสร้างแนวทางการท างานที่เช่ือมโยงกนัทั้งงในระดับนโยบายและปฏบิัติการให้

บรรลุผล  และมแีนวทางกระจายอ านาจและมาตรการท างาน และงบประมาณที่ใส่ใจถึงส่งผลกระทบในมิติหญิง

ชาย มีความจ าเป็นต้องบูรณาการเพ่ิมเติมให้มีขึ้นด้วยกนัในนโยบายการท างานเพ่ือสร้างการรับมือต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในทุกระดับ     

3) แนวทางการสนับสนุนชุมชนให้มีการรุกรับปรับตัวมีความจ าเป็นต้องศึกษาลงลึกในพ้ืนที่ และเช่ือมโยงกบัภาค

ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฐานนิเวศเดียวกนัเพ่ือให้มีทางเลือกที่หลากหลาย  โดยการศึกษาและประเมินสถานการณ์

เปล่ียนแปลงและผลกระทบที่เกดิข้ึนในพ้ืนที่  เพ่ือท าความเข้าใจถึงบริบทสถานการณข์องพ้ืนที่  (Area Based) 

ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญ  เพราะรูปธรรมกรณศึีกษาลงลึกแต่พ้ืนที่คือปลายเหตุที่จะสะท้อนปัญหาที่เช่ือมโยง

กนั เป็นบริบทองค์รวม  และแสดงถึงสถานการณปั์ญหา ผลกระทบและความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มคนที่

ต่างกนั รวมทั้งมิติหญิงชายที่ซ้อนอยู่อย่างมีความเฉพาะเจาะจง 

    

การประเมินสถานการณชุ์มชนชายฝั่งและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศอย่างมีส่วนร่วม  เป็น

แนวทางที่จะท างานสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชนชายฝั่งให้มีความสามารถในการปรับตัวกบัการ

เปล่ียนแปลงภมูิอากาศได้อย่างย่ังยืน  จ าเป็นต้องมีชุดข้อมูลของพ้ืนที่ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และวาง

แผนการท างานเพ่ือปรับตัว โดยการศึกษาเชิงลึกเชิงพ้ืนที่และประเมินสถานการณชุ์มชนอย่างมีส่วนร่วม  

เพ่ือที่จะท าความเข้าใจบริบทสถานการณแ์ละการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนว่าชุมชนชายฝั่งในพ้ืนที่ต่างๆ ว่าก าลัง

เผชิญปัญหาอะไร  และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศได้สร้างผลกระทบและความเสี่ยงให้กบัชุมชนอย่างไร    

ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือเข้าใจกลุ่มที่แตกต่างๆกนั  มิติหญิงชาย  และศึกษาวิเคราะห์ประเดน็หญิงชาย

เข้ากบัการวิเคราะห์ชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีนัยยะสมัพันธก์นัในท่ามกลางสถานการณก์าร

เปล่ียนแปลง  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถของหญิงชายในการปรับตัวเพ่ือ

รับกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศได้  และประชาชนในชุมชน ผู้หญิงผู้ชายและกลุ่มต่างๆมีความเปราะบาง 

ข้อจ ากดั ผลกระทบและความต้องการที่แตกต่าง    มีอะไรที่เป็นเร่ืองระยะสั้น  ระยะกลาง ระยะยาว ที่จะต้องมี

การพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือรุกรับปรับตัว  และจะต้องมีการพัฒนาทางเลือกให้หลากหลายอย่างไร ให้

สอดคล้องกบัสภาพความจ าเป็นและต่อการเข้าถึงของกลุ่มคนที่มีความสามารถแตกต่างกนั   

4) วางแผนการจัดการพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม กระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรจากฐานล่าง และ

สร้างมาตรการให้ผู้หญิงซ่ึงเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ ข้อมูลผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ผลกระทบด้านต่างๆและนโยบาย   ตลอดจนใส่ใจในการมีส่วนร่วมและตัดสนิใจของแต่
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ละท้องถิ่นในการเสนอปัญหาและความต้องการ  และก าหนดแนวทางการสร้างความมั่นคงและเข้มแขง็ของชุมชน

ต่อการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดการกบัความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ให้เกดิ

ประโยชน์ในสถานการณปั์จจุบันและสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างย่ังยืน    

5) ให้ความส าคัญกบัการให้ชุมชนพ้ืนที่ ท้องถิ่นมีสทิธมิีส่วนในการเข้าถึงความรู้ ร่วมรับรู้ ข้อมูล   ร่วมตัดสนิใจ

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และเช่ือมโยงมาสู่แนวทางการท างานเสริมความเข้มแขง็   การสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม (Participation)  การสร้างอ านาจ (Empowerment)  และการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชน 

(Capacity Building) ในการพัฒนากระบวนการท างานที่หลากหลายด้านและทุกระดับ  และการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการปรับตัว      ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนาความเข้มแขง็และ

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านหญิงชายไปพร้อมกนั     

6) ควรมีแนวทางการศึกษาวิจัยบทบาทผู้หญิงประมงในเศรษฐกจิสงัคม และผลกระทบ  วิเคราะห์และประเมินมี

ความเปราะบางแตกต่างของผลกระทบที่แตกต่างต่อหญิงชาย และความสามารถในการปรับตัวและการรับมือกบั

ความเสี่ยง ต้องแยกผลที่เกดิข้ึน  และผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต่อคนกลุ่มต่างๆ ตามสถานะ เศรษฐกจิ วัน 

ไม่ใช่วิเคราะห์รวมของชุมชน   

 

การบูรณาการเชิงหน่วยงาน 

1) จากปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ ต่างคนต่างท างาน ไม่ได้มีบูรณาการร่วมกนัจริง ทุกหน่วยงานท างานเพ่ือ

ตอบสนองแผนของหน่วยงานตนเอง  แต่ไม่ได้ศึกษาหรือท าความเข้าใจพ้ืนที่และมิติชุมชนอย่างเป็นองค์รวม    

ปัญหาการจัดการของรัฐ  ทเรียนในการบูรณาการ  เป็นเร่ืองปัญหาช่องว่างด้านแนวคิดและกลไก กระบวนการ 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง   และน าไปสู่การสร้างกลไกตัดสนิใจ     และไม่ให้การมีส่วนมีสทิธขิอง

ประชาชน  สทิธกิารมีส่วนร่วมของผู้หญิง การมองไม่เหน็ ไม่มีการท างานเสริมความเข้มแขง็  ภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าว   จึงเหน็ความจ าเป็นว่าควรมีแนวทางการบูรณาการท างานฯ โดยการพัฒนาองค์ความรู้   กรอบการคิด

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศที่มีต่อหญิงชายในบริบทของชุมชนต่างๆ   และ

กลไกการท างาน   

2) พัฒนาทศันคติของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆในการท าความเข้าใจมิติหญิงชาย  และ

การบูรณาการ SDG 5 

 

มาตรการสนับสนุนชุมชน  

1) เตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือปรับตัวตัวกบัความเสี่ยงด้านภมูิอากาศและภัยพิบัติ  การเสริมสร้าง

ความสามารถของชุมชน  เป็นสิ่งที่จ าเป็น  โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยของท้องถิ่น  ที่ครอบคลุมในมิติ

ทางเศรษฐกจิสงัคม    การรุกรับปรับตัวกบัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  เป็นเร่ืองส าคัญที่ทุก

ครัวเรือน และชุมชนควรค านึงให้เหมาะสม  และจ าเป็นต้องมีแนวทางสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของ

กลุ่มที่แตกต่าง/ชุมชนเพ่ือช่วยลดความรุนแรงผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
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2) แนวทางการรุกรับปรับตัวที่ส  าคัญต้องด าเนินการในเชิงรุกผ่านเครือข่ายที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัวในระดับเครือข่ายภาคประชาชน ท้องถิ่น และจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการ 

ขณะเดียวกนักจ็ะต้องสร้างรูปธรรมในพ้ืนที่ คือ การจัดท าข้อมูลการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งรอบอ่าว

ตราด และการผลักดันให้เกดิแผนการจดัการอ่าวตราดบนฐานระบบนิเวศที่บูรณาการแนวคิดด้านการรุกรับ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิ จึงเป็นประเดน็งานที่จะต้องด าเนินการ 

3) แนวทางที่ชุมชนท างานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร  จะท าให้สามารถรับมือกบัความผันผวนของสภาพอากาศได้ใน

ปัจจุบัน  แต่ในอนาคตอาจไม่แน่นอน  ควรมีการพัฒนาทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมที่สอดคล้องกบั

ชาวประมงพ้ืนบ้าน     และท าให้มีเป้าหมายในการฟ้ืนฟูอ่าวตราดเป็นภาระกจิร่วมกนัของชุมชนรอบอ่าวตราด  

และผลักดันเร่ืองประมงย่ังยืน  มีมาตรการป้องกนัการท าประมงผิดกฏหมาย 

4) มีแนวทางที่จะท างานเสริมความเข้มแขง็และการมีส่วนร่วมผู้หญิงประมง 

5) ควรมีมาตรการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรุกรับปรับตวั เพ่ือให้มีความสามารถในการอยู่ได้  ก าหนด

มาตรการลดความเสี่ยง มาตรการที่จะส่งเสริมควบคู่และลดความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพในการจัดการ   การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิภาคประมงพ้ืนบ้าน  และประมงย่ังยืน  สร้างความมั่นคงในอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  และการ

จัดการประมงบนฐานระบบนิเวศ  
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 Figure 6-9 : Focus group discussion 
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Figure 10-16: Formal and informal observation: Gender role in a small-scale fishery community
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   Figure 17: Artificial seagrass activity 
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