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สู่ ความของระบบนิเวศน์ : วงจรแห่ งความชั่วร้ ายสามารถปรับเปลี่ยนมาสู่ วงจรแห่ งความดีงามได้ อย่ างไร
(ตัดตอนมาจาก Eco Tipping Points: How a vicious cycle can become virtuous โดย Amanda Suutari และ
Gerald Marten ตีพิมพ์ ใน Earth Island Journal, Summer 2007 และใน www.earthisland.org )

เมื่อได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลนชุมชนที่หมู่บา้ นทุ่งตาเซ๊ะ แทบไม่น่าเชื่อว่าครั้งหนึ่งป่ าชายเลนที่นี่
ได้ถูกทาลายไปจนเกือบหมด ชาวบ้านท่านหนึ่งที่เป็ นคณะกรรมการป่ าชายเลนชุมชนที่นี่เล่าว่า “ครั้งหนึ่ง
เศรษฐกิจของพวกเราขึ้นอยูก่ บั ปู ปลา และการทาสวนยาง ต่อมารัฐให้สมั ปทานพื้นที่แก่เอกชนในการเผาถ่าน
จากนั้นป่ าชายเลนก็ถูกทาลายลงอย่างเลวร้าย” การฟื้ นฟูป่าชายเลนดูแทบจะเป็ นไปไม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงก็
เกิดขึ้นจาก Eco Tipping Points
Eco Tipping Points นาเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ในการฟื้ นฟูชุมชนทั้งในแง่สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสังคม
ทั้งนี้ ปั ญหาที่เกิดกับระบบนิเวศน์ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการแบบแยกส่วน เทคโนโลยีที่ตายตัว และข้อบังคับ
แบบบนลงล่าง แต่ Eco Tipping Points ชี้ให้เห็นว่าพลังเช่นเดียวกันนี้สามารถช่วยฟื้ นฟูและรั กษาสิ่งแวดล้อม
และสังคมได้เช่นกัน ในบทความนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นว่า Eco Tipping Points ทางานอย่างไรในกรณี ป่าชายเลน
ชุมชนที่จงั หวัดตรัง

จากธุรกิจเผาถ่ านสู่ การเพาะเลีย้ งชายฝั่ง
บ้านทุ่งตาเซ๊ะตั้งอยูร่ ะหว่างลุ่มน้ าปะเหลียนและลุ่มน้ าตรังซึ่งเป็ นแม่น้ าสายสาคัญที่นาน้ าจากเทือกเขาบรรทัด
ไหลลงสู่ทะเล หมู่บา้ นหลายแห่งตั้งเคียงคู่กบั แนวป่ าชายเลนตามชายฝั่ง ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งสาคัญในการเพาะ
ฝักสัตว์น้ า อีกทั้งยังเป็ นแหล่งผลิตพืชสมุนไพร และวัตถุดิบในการทาบ้านและเครื่ องมือประมงพื้นบ้าน

ช่วง 1960s ที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อรัฐบาลไทยเน้นนโยบายการส่งออกตามแบบอย่างประเทศ
ตะวันตก อุตสาหกรรมเรื ออวนลากสามารถเข้ามาบุกรุ กทาประมงในเขตชายฝั่งสองไมล์ทะเลได้อย่างเสรี อวน
ลากได้ทาลายพื้นทะเล ปะการัง และสัตว์น้ าอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะฟื้ นตัวได้ทนั ผลเสียได้เกิดขึ้นกับ
ชาวประมงชายฝั่งที่ตอ้ งใช้เวลามากขึ้นในการทาประมงและต้องออกไปจับสัตว์น้ าไกลจากฝั่งมากขึ้น หลายราย
ต้องใช้เครื่ องมือประมงที่ลายล้าง รวมทั้งต้องหาเครื่ องมือประมงอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ ซึ่งล้วนแต่
ส่งผลให้จานวนสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้สมั ปทานแก่บริ ษทั เอกชนเพือ่ ทาถ่านจกไม้โกงกาง ป่ าชายเลนจึงหมดไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมๆ กับการหายไปของพืชและสัตว์น้ าชายฝั่งโดยเฉพาะปู ดังนั้นทางเลือกในการดารงชีวติ ของชาวประมง
พื้นบ้านที่นี่จึงลดลงเพราะรายได้จากการประมงลดลง พวกเขาจึงต้องหาทางออกด้วยการเข้าไปเป็ นแรงงาน
รับจ้างในกิจการเผาถ่าน เรื ออวนลาก หรื อเป็ นแรงงานรับจ้างในเมือง เช่น ทางานในโรงงานปลากระป๋ อง
รับจ้างกรี ดยาง หรื อเป็ นคนงานก่อสร้าง การอพยพนี้ส่งผลต่อความสุขในครอบครัว หลายรายต้องขายที่ดิน
เนื่องจากไม่มีหนทางทากินที่บา้ นตัวเองอีกต่อไป
ยิง่ ไปกว่านั้น รัฐบาลและธนาคารได้สนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุง้ ชายฝั่ง รวมทั้งในพื้นที่ป่าชายเลน การเลี้ยงกุง้
อาจให้กาไรดีในช่วงแรก แต่หลังจากห้าปี เป็ นต้นไปผลผลิตที่ได้จะตกต่าลงมาก นามาสู่ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและการเป็ นหนี้เป็ นสินของผูเ้ ลี้ยง

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ้ (The positive tip)
คุณพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ และคุณเพลินใจ ชาญเสนาะ เป็ นนักศึกษาและนักกิจกรรมที่ทางานส่งเสริ มประชาธิปไตย
มาโดยตลอด หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองเข้าทางานด้านการพัฒนาชนบทและสิทธิ
ผูใ้ ช้แรงงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ทั้งสองได้ยา้ ยมาอยูท่ ี่จงั หวัดตรังซึ่งเป็ นบ้านเกิดของคุณเพลินใจ และได้
ก่อตั้งสมาคมหยาดฝนขึ้นเพือ่ ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยูต่ ามริ มชายฝั่งทะเล ในขณะนั้นชาวบ้านในจังหวัดตรังตก
อยูใ่ นวงจรของความยากจน การถูกจากัดทางสังคม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์

สมาคมหยาดฝนใช้เวลาเกือบหนึ่งปี ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับชาวบ้านที่บา้ นแหลมมะขาม และ
ทางานอย่างหนักเพือ่ ให้ได้ความไว้วางใจจากชาวบ้าน สมาคมหยาดฝนต้องการให้ชาวบ้านเข้าใจถึงปั ญหาวิกฤติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตน คุณพิศิษฐ์และคุณเพลินใจบอกว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนนี้ได้ผลดีกว่าการบรรยายให้
ชาวบ้านฟัง พวกเขาบอกว่า “เราไม่สามารถเข้าไปในหมู่บา้ นแล้วบอกชาวบ้านว่าสัตว์น้ ากาลังจะหมดไป หรื อ
บอกว่าพวกเขาจะต้องรักษาป่ า แบบนั้นแบบนี้ เราต้องระวังสิ่งนี้” เมื่อโครงการหลายอย่างของสมาคมหยาดฝน
อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ การขุดบ่อน้ า และโครงการพัฒนาอื่นๆ เริ่ มประสบความสาเร็จมากขึ้น สมาคมหยาดฝนก็
ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านอย่างเต็มที่
จากการชาวบ้านที่ได้ประชุมแลกเปลี่ยนร่ วมกับสมาคมหยาดฝนหลายครั้ง พวกเขาเริ่ มพัฒนาความคิดในการ
ฟื้ นฟูป่าชายเลนเสื่อมโทรมบริ เวณบ้านแหลมมะขามและบ้านทุ่งตาเซ๊ะ แต่เนื่องจากที่ดินป่ าชายเลนเป็ นของรัฐ
สมาคมหยาดฝนจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานรัฐในระดับจังหวัดในริ เริ่ มโครงการป่ าชายเลนชุมชน ซึ่งถือ
เป็ นป่ าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพืน้ ที่ 95 เอเคอร์ในช่วงแรก และขยายเป็ น 235
เอเคอร์ในเวลาต่อมา โดยรวมกับพื้นที่อนุรักษ์หญ้าทะเลด้วย
ต่อมาได้เกิดเครื อข่ายระดับหมู่บา้ นในการจัดการป่ าชุมชนขึ้น ป่ าชุมชนนี้อนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์จาก
บางส่วนจากป่ าได้ ทาให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการร่ วมกิจกรรมรักษาป่ าชุมชนมากขึ้น พวกเขาป้ องกันไม่ให้มีการ
เลี้ยงกุง้ ในป่ าชายเลน จัดตั้งเขตห้ามจับปลา ไม่สนับสนุนการใช้ยาเบื่อและระเบิด และห้ามการใช้อวนรุ น พวก
เขายังปลูกป่ าเพิม่ เติมในบางจุด รวมทั้งปลูกหญ้าทะเลแถบบ้านเจ้าไหมด้วย
ความพยายามของพวกเขาประสบความสาเร็จเนื่ องจากการกลับมาของสัตว์น้ าต่างๆ ที่เคยหายไป สิ่งนี้สร้างแรง
บันดาลใจให้กบั ชาวบ้านในการทางานอนุรักษ์ต่อไป การกลับมาของพยูนทาให้หน่วยงานรัฐหันมาให้
ความสาคัญกับการปกป้ องแหล่งหญ้าทะเลมากขึ้น

วงจรและการพลิกกลับ (Cycles and tipping points)
การเกิดขึ้นของป่ าชายเลนชุมชนคือ ecotipping points ซึ่งเปลี่ยนชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจากวงจรแห่ง
ความเลวร้ายมาสู่วงจรแห่งความดีงาม หรื อปรับเปลี่ยนจากการทาลายล้างมาสู่การฟื้ นฟู ทั้งวงจรแห่งความ

เลวร้าย (vicious cycle) และวงจรแห่งความดีงาม(virtuous cycle) ต่างก็เป็ น feedback loops เป็ นวงจรของเหตุ
และผล ซึ่งเป็ นหัวใจของ ecotipping points
ในวงจรด้านลบ (Negative tip) เนื่องจากป่ าชายเลนถูกทาลาย สัตว์น้ าจึงลดลง ดังนั้นชาวประมงจึงต้องทางาน
หนักมากขึ้นเพือ่ จับสัตว์น้ า ซึ่งก็ยงิ่ ทาให้ปริ มาณสัตว์น้ าลดลงมากไปอีก พวกเขาจึงตกอยูใ่ นวงจรแห่งความชัว่
ร้ายของความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากร และเร่ งการแข่งขันในการทาประมง
หลังจากวงจรในด้านบวก (positive tip) เกิดขึ้น ทรัพยากรประมงเริ่ มฟื้ นตัว จากการศึกษาชาวบ้านจานวน 500
ครอบครัว พบว่า ในปี พ.ศ. 2534-2537 ชาวบ้านสามารถจับสัตว์ได้เพิม่ ขึ้น 40% โดยชาวประมงใช้เวลาในการ
ออกทะเลน้อยลงสัปดาห์ละ 3-4 ชัว่ โมง แต่มีรายได้เพิม่ ขึ้นราว 200% โดยปราศจากการใช้ระเบิดหรื ออวนรุ น
การทาประมงแบบเข้มข้นที่นอ้ ยลงนี้ทาให้สตั ว์น้ ามีโอกาสฟื้ นตัวอย่างเร็วและการประมงชายฝั่งก็สามารถ
กลับมาเป็ นอาชีพหลักของชาวบ้านได้อีกครั้ง
การฟื้ นตัวของการประมงชายฝั่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความดีงาม รายได้ที่ดีข้ ึนจากการประมงทาให้ความจาเป็ น
ในการอพยพเพือ่ ไปทางานนอกหมู่บา้ นมีนอ้ ยลง และแทนที่จะอยูใ่ นวงจรของการทาลายล้าง ชาวบ้านได้
กลับมาอยูใ่ นวงจรของการอนุรักษ์เนื่องจากแรงจูงทางเศรษฐกิจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มี มากกว่าแรงจูงใจ
ในการทาลาย
นอกจากนั้นความต้องการในการลงทุนเพือ่ อนาคตและความรู ้สึกเป็ นเจ้าของทรัพยากรจูงใจให้ชาวบ้านกล้า
เผชิญหน้ากับเรื ออวนลาก และได้ทาการล็อบบี้รัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ มิให้มีการทาประมงอวนลาก
ในเขตสองไมล์ทะเล นอกจากนั้นชาวบ้านที่ขายทีด่ ินให้แก่ผลู ้ งทุนทารี สอร์ทก็มีจานวนน้อยลง การฟื้ นตัวของ
ป่ ายังก่อให้เกิดโซนนิ่งในการจากัดพื้นที่เพาะเลี้ยงกุง้ ชายฝั่งโดยให้ทาได้เฉพาะนอกพื้นที่ป่าชายเลนเท่านั้น
ป่ าชายเลนชุมชนเริ่ มต้นจากจุดเล็กๆ จากนั้นก็นามาสู่วงจรที่ดีงาม ขณะนี้มีป่าชายเลนชุมชนเกิดขึ้นราวสิบแห่ง
และมีเขตอนุรักษ์หญ้าทะลและพยูนสี่แห่งในอาเภอนี้ รวมเนื้อที่ 50 ตารางไมล์ ขณะเดียวกันสมาคมหยาดฝนก็
ขยายไปทางานใน 60 หมู่บา้ น ในเขต 3 ตาบล ท่ามกลางการเติบโตของเครื อข่ายรากหญ้า สมาคมหยาดฝนได้
ผลักดันเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ล็อบบี้เพือ่ ให้เกิดกฎหมายในการรักษาป่ าที่เข้มแข็ง
รวมทั้งรณรงค์และประสานงานเพือ่ หยุดยัง้ ฟาร์มเลี้ยงกุง้ นอกจากนั้นคุณเพลินใจก็กาลังเริ่มต้นทางานกับ
ชาวบ้านในเขตตอนกลางและตอนต้นของลุ่มน้ าอันจะเป็ นการทางานที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ

