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สู่ความของระบบนิเวศน์: วงจรแห่งความช่ัวร้ายสามารถปรับเปลี่ยนมาสู่วงจรแห่งความดีงามได้อย่างไร 

(ตัดตอนมาจาก Eco Tipping Points: How a vicious cycle can become virtuous โดย Amanda Suutari และ 

Gerald Marten ตีพิมพ์ใน Earth Island Journal, Summer 2007 และใน www.earthisland.org ) 

 

เม่ือไดเ้ห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนชุมชนที่หมู่บา้นทุ่งตาเซ๊ะ แทบไม่น่าเช่ือวา่คร้ังหน่ึงป่าชายเลนที่น่ี

ไดถู้กท าลายไปจนเกือบหมด ชาวบา้นท่านหน่ึงที่เป็นคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชนที่น่ีเล่าวา่ “คร้ังหน่ึง

เศรษฐกิจของพวกเราขึ้นอยูก่บัปู ปลา และการท าสวนยาง ต่อมารัฐใหส้มัปทานพื้นที่แก่เอกชนในการเผาถ่าน 

จากนั้นป่าชายเลนก็ถูกท าลายลงอยา่งเลวร้าย”  การฟ้ืนฟูป่าชายเลนดูแทบจะเป็นไปไม่ได ้ แต่การเปล่ียนแปลงก็

เกิดขึ้นจาก Eco Tipping Points 

Eco Tipping Points น าเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ในการฟ้ืนฟูชุมชนทั้งในแง่ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร และสงัคม 

ทั้งน้ี ปัญหาที่เกิดกบัระบบนิเวศน์ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัการแบบแยกส่วน เทคโนโลยทีี่ตายตวั และขอ้บงัคบั

แบบบนลงล่าง แต่ Eco Tipping Points ช้ีใหเ้ห็นวา่พลงัเช่นเดียวกนัน้ีสามารถช่วยฟ้ืนฟูและรักษาส่ิงแวดลอ้ม

และสงัคมไดเ้ช่นกนั ในบทความน้ีจะยกตวัอยา่งใหเ้ห็นวา่ Eco Tipping Points ท างานอยา่งไรในกรณีป่าชายเลน

ชุมชนที่จงัหวดัตรัง 

 

จากธุรกิจเผาถ่านสู่การเพาะเลีย้งชายฝั่ง 

บา้นทุ่งตาเซ๊ะตั้งอยูร่ะหวา่งลุ่มน ้ าปะเหลียนและลุ่มน ้ าตรังซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัที่น าน ้ าจากเทือกเขาบรรทดั

ไหลลงสู่ทะเล หมู่บา้นหลายแห่งตั้งเคียงคู่กบัแนวป่าชายเลนตามชายฝ่ัง ป่าชายเลนเป็นแหล่งส าคญัในการเพาะ

ฝักสตัวน์ ้ า อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตพชืสมุนไพร และวตัถุดิบในการท าบา้นและเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น 

http://www.earthisland.org/


ช่วง 1960s ที่น่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เม่ือรัฐบาลไทยเนน้นโยบายการส่งออกตามแบบอยา่งประเทศ

ตะวนัตก อุตสาหกรรมเรืออวนลากสามารถเขา้มาบุกรุกท าประมงในเขตชายฝ่ังสองไมลท์ะเลไดอ้ยา่งเสรี อวน

ลากไดท้  าลายพื้นทะเล ปะการัง และสตัวน์ ้ าอยา่งรวดเร็วเกินกวา่จะฟ้ืนตวัไดท้นั   ผลเสียไดเ้กิดขึ้นกบั 

ชาวประมงชายฝ่ังที่ตอ้งใชเ้วลามากขึ้นในการท าประมงและตอ้งออกไปจบัสตัวน์ ้ าไกลจากฝ่ังมากขึ้น หลายราย

ตอ้งใชเ้คร่ืองมือประมงที่ลายลา้ง รวมทั้งตอ้งหาเคร่ืองมือประมงอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช ้ซ่ึงลว้นแต่

ส่งผลใหจ้  านวนสตัวน์ ้ าลดลงอยา่งรวดเร็วมากยิง่ขึ้น 

ขณะเดียวกนัรัฐบาลก็ใหส้มัปทานแก่บริษทัเอกชนเพือ่ท  าถ่านจกไมโ้กงกาง ป่าชายเลนจึงหมดไปอยา่งรวดเร็ว 

พร้อมๆ กบัการหายไปของพชืและสตัวน์ ้ าชายฝ่ังโดยเฉพาะปู ดงันั้นทางเลือกในการด ารงชีวติของชาวประมง

พื้นบา้นที่น่ีจึงลดลงเพราะรายไดจ้ากการประมงลดลง พวกเขาจึงตอ้งหาทางออกดว้ยการเขา้ไปเป็นแรงงาน

รับจา้งในกิจการเผาถ่าน เรืออวนลาก หรือเป็นแรงงานรับจา้งในเมือง เช่น ท างานในโรงงานปลากระป๋อง 

รับจา้งกรีดยาง หรือเป็นคนงานก่อสร้าง การอพยพน้ีส่งผลต่อความสุขในครอบครัว หลายรายตอ้งขายที่ดิน

เน่ืองจากไม่มีหนทางท ากินที่บา้นตวัเองอีกต่อไป 

ยิง่ไปกวา่นั้น รัฐบาลและธนาคารไดส้นบัสนุนการเพาะเล้ียงกุง้ชายฝ่ัง รวมทั้งในพื้นที่ป่าชายเลน การเล้ียงกุง้

อาจใหก้ าไรดีในช่วงแรก แต่หลงัจากหา้ปีเป็นตน้ไปผลผลิตที่ไดจ้ะตกต ่าลงมาก น ามาสู่ความเส่ือมโทรมของ

สภาพแวดลอ้มและการเป็นหน้ีเป็นสินของผูเ้ล้ียง 

 

 การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ (The positive tip) 

คุณพศิิษฐ ์ชาญเสนาะ และคุณเพลินใจ ชาญเสนาะ เป็นนกัศึกษาและนกักิจกรรมที่ท  างานส่งเสริมประชาธิปไตย

มาโดยตลอด หลงัจากจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทั้งสองเขา้ท างานดา้นการพฒันาชนบทและสิทธิ

ผูใ้ชแ้รงงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ทั้งสองไดย้า้ยมาอยูท่ี่จงัหวดัตรังซ่ึงเป็นบา้นเกิดของคุณเพลินใจ และได้

ก่อตั้งสมาคมหยาดฝนขึ้นเพือ่ช่วยเหลือชาวบา้นที่อยูต่ามริมชายฝ่ังทะเล ในขณะนั้นชาวบา้นในจงัหวดัตรังตก

อยูใ่นวงจรของความยากจน การถูกจ ากดัทางสงัคม และความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ 



สมาคมหยาดฝนใชเ้วลาเกือบหน่ึงปีในการพดูคุยแลกเปล่ียนความเห็นกบัชาวบา้นที่บา้นแหลมมะขาม และ

ท างานอยา่งหนกัเพือ่ใหไ้ดค้วามไวว้างใจจากชาวบา้น สมาคมหยาดฝนตอ้งการใหช้าวบา้นเขา้ใจถึงปัญหาวกิฤติ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบัตน คุณพศิิษฐแ์ละคุณเพลินใจบอกวา่การพดูคุยแลกเปล่ียนน้ีไดผ้ลดีกวา่การบรรยายให้

ชาวบา้นฟัง พวกเขาบอกวา่ “เราไม่สามารถเขา้ไปในหมู่บา้นแลว้บอกชาวบา้นวา่สตัวน์ ้ าก าลงัจะหมดไป หรือ 

บอกวา่พวกเขาจะตอ้งรักษาป่า แบบนั้นแบบน้ี เราตอ้งระวงัส่ิงน้ี” เม่ือโครงการหลายอยา่งของสมาคมหยาดฝน 

อาทิ กลุ่มออมทรัพย ์การขดุบ่อน ้ า และโครงการพฒันาอ่ืนๆ เร่ิมประสบความส าเร็จมากขึ้น สมาคมหยาดฝนก็

ไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้นอยา่งเตม็ที่ 

จากการชาวบา้นที่ไดป้ระชุมแลกเปล่ียนร่วมกบัสมาคมหยาดฝนหลายคร้ัง พวกเขาเร่ิมพฒันาความคิดในการ

ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเส่ือมโทรมบริเวณบา้นแหลมมะขามและบา้นทุ่งตาเซ๊ะ แต่เน่ืองจากที่ดินป่าชายเลนเป็นของรัฐ 

สมาคมหยาดฝนจึงตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานรัฐในระดบัจงัหวดัในริเร่ิมโครงการป่าชายเลนชุมชน ซ่ึงถือ

เป็นป่าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 95 เอเคอร์ในช่วงแรก และขยายเป็น 235 

เอเคอร์ในเวลาต่อมา โดยรวมกบัพื้นที่อนุรักษห์ญา้ทะเลดว้ย 

ต่อมาไดเ้กิดเครือข่ายระดบัหมู่บา้นในการจดัการป่าชุมชนขึ้น ป่าชุมชนน้ีอนุญาตใหชุ้มชนใชป้ระโยชน์จาก

บางส่วนจากป่าได ้ท าใหชุ้มชนมีแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมรักษาป่าชุมชนมากขึ้น พวกเขาป้องกนัไม่ใหมี้การ

เล้ียงกุง้ในป่าชายเลน จดัตั้งเขตหา้มจบัปลา  ไม่สนบัสนุนการใชย้าเบื่อและระเบิด และหา้มการใชอ้วนรุน พวก

เขายงัปลูกป่าเพิม่เติมในบางจุด รวมทั้งปลูกหญา้ทะเลแถบบา้นเจา้ไหมดว้ย 

ความพยายามของพวกเขาประสบความส าเร็จเน่ืองจากการกลบัมาของสตัวน์ ้ าต่างๆ ที่เคยหายไป ส่ิงน้ีสร้างแรง

บนัดาลใจใหก้บัชาวบา้นในการท างานอนุรักษต่์อไป การกลบัมาของพยนูท าใหห้น่วยงานรัฐหนัมาให้

ความส าคญักบัการปกป้องแหล่งหญา้ทะเลมากขึ้น 

 

วงจรและการพลิกกลับ (Cycles and tipping points) 

การเกิดขึ้นของป่าชายเลนชุมชนคือ  ecotipping points  ซ่ึงเปล่ียนชุมชนทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มจากวงจรแห่ง

ความเลวร้ายมาสู่วงจรแห่งความดีงาม หรือปรับเปล่ียนจากการท าลายลา้งมาสู่การฟ้ืนฟู ทั้งวงจรแห่งความ



เลวร้าย (vicious cycle) และวงจรแห่งความดีงาม(virtuous cycle) ต่างก็เป็น feedback loops เป็นวงจรของเหตุ

และผล ซ่ึงเป็นหวัใจของ ecotipping points  

ในวงจรดา้นลบ (Negative tip) เน่ืองจากป่าชายเลนถูกท าลาย สตัวน์ ้ าจึงลดลง ดงันั้นชาวประมงจึงตอ้งท างาน

หนกัมากขึ้นเพือ่จบัสตัวน์ ้ า ซ่ึงก็ยิง่ท  าใหป้ริมาณสตัวน์ ้ าลดลงมากไปอีก พวกเขาจึงตกอยูใ่นวงจรแห่งความชัว่

ร้ายของความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากร และเร่งการแข่งขนัในการท าประมง 

หลงัจากวงจรในดา้นบวก (positive tip) เกิดขึ้น ทรัพยากรประมงเร่ิมฟ้ืนตวั จากการศึกษาชาวบา้นจ านวน 500 

ครอบครัว พบวา่ ในปี พ.ศ. 2534-2537 ชาวบา้นสามารถจบัสตัวไ์ดเ้พิม่ขึ้น 40%  โดยชาวประมงใชเ้วลาในการ

ออกทะเลนอ้ยลงสปัดาห์ละ 3-4 ชัว่โมง แต่มีรายไดเ้พิม่ขึ้นราว 200%  โดยปราศจากการใชร้ะเบิดหรืออวนรุน 

การท าประมงแบบเขม้ขน้ที่นอ้ยลงน้ีท าใหส้ตัวน์ ้ ามีโอกาสฟ้ืนตวัอยา่งเร็วและการประมงชายฝ่ังก็สามารถ

กลบัมาเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้นไดอี้กคร้ัง  

การฟ้ืนตวัของการประมงชายฝ่ังก่อใหเ้กิดวงจรแห่งความดีงาม รายไดท้ี่ดีขึ้นจากการประมงท าใหค้วามจ าเป็น

ในการอพยพเพือ่ไปท างานนอกหมู่บา้นมีนอ้ยลง และแทนที่จะอยูใ่นวงจรของการท าลายลา้ง ชาวบา้นได้

กลบัมาอยูใ่นวงจรของการอนุรักษเ์น่ืองจากแรงจูงทางเศรษฐกิจในการอนุรักษป่์าชายเลนที่มีมากกวา่แรงจูงใจ

ในการท าลาย 

นอกจากนั้นความตอ้งการในการลงทุนเพือ่อนาคตและความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากรจูงใจใหช้าวบา้นกลา้

เผชิญหนา้กบัเรืออวนลาก และไดท้  าการล็อบบี้ รัฐบาลในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่มิใหมี้การท าประมงอวนลาก

ในเขตสองไมลท์ะเล นอกจากนั้นชาวบา้นที่ขายทีดิ่นใหแ้ก่ผูล้งทุนท ารีสอร์ทก็มีจ  านวนนอ้ยลง การฟ้ืนตวัของ

ป่ายงัก่อใหเ้กิดโซนน่ิงในการจ ากดัพื้นที่เพาะเล้ียงกุง้ชายฝ่ังโดยใหท้  าไดเ้ฉพาะนอกพื้นที่ป่าชายเลนเท่านั้น 

ป่าชายเลนชุมชนเร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ จากนั้นก็น ามาสู่วงจรที่ดีงาม ขณะน้ีมีป่าชายเลนชุมชนเกิดขึ้นราวสิบแห่ง

และมีเขตอนุรักษห์ญา้ทะลและพยนูส่ีแห่งในอ าเภอน้ี รวมเน้ือที่ 50 ตารางไมล ์ขณะเดียวกนัสมาคมหยาดฝนก็

ขยายไปท างานใน 60 หมู่บา้น ในเขต 3 ต าบล ท่ามกลางการเติบโตของเครือข่ายรากหญา้  สมาคมหยาดฝนได้

ผลกัดนัเชิงนโยบายทั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ ล็อบบี้ เพือ่ใหเ้กิดกฎหมายในการรักษาป่าที่เขม้แขง็ 

รวมทั้งรณรงคแ์ละประสานงานเพือ่หยดุย ั้งฟาร์มเล้ียงกุง้ นอกจากนั้นคุณเพลินใจก็ก าลงัเร่ิมตน้ท างานกบั

ชาวบา้นในเขตตอนกลางและตอนตน้ของลุ่มน ้ าอนัจะเป็นการท างานที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ 


