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การขยายตัวของการเพาะเลี ้ยงชายฝั่ งเชิงพาณิชย์และการผลิตถ่านไม้ โกงกาง รวมทังการท
้
าประมงอวนลากก่อให้ เกิด
negative tipping point เป็ นวงจรแห่งวามชัว่ ร้ ายของความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรและการประมงชายฝั่ ง:
- การเสื่อมโทรมลงของปากอ่าวหรื อปากแม่น ้านามาสูก่ ารเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศน์ทรัพยากรชายฝั่ งเนื่องจาก
๑) ปากแม่น ้าเป็ นเสมือนแหล่งเพาะฝั กพันธุ์สตั ว์น ้าชายฝั่ ง
๒) ปากแม่น ้าช่วยป้องกันปะการังจากการถูกทับถม โดยดักกรองตะกอนจากแม่น ้าเอาไว้
การประมงอวนลากที่ผดิ กฎหมายในบริเวณใกล้ ชายฝั่ งนันท
้ าลายอาชีพประมงขนาดเล็ก ดังนัน้ เมื่อสัตว์น ้ามีน้อยลง
การที่ชาวประมงจะจับปลาได้ อย่างพอเพียงก็ตอ่ เมื่อให้ ใช้ เครื่ องมือประมงที่ทาลายล้ าง เช่น ระเบิด ยาพิษ ซึ่งนามาสู่
ความเสื่อมโทรมของการประมงมากยิ่งขึ ้นในที่สดุ
- เมื่อจับสัตว์น ้าได้ ไม่เพียงพอ การประมงจึงไม่สามารถเป็ นอาชีพหลักที่เพียงพอแก่การดารงชีวต
ิ ได้ อีกต่อไป
ชาวประมงพื ้นบ้ านจึงต้ องทางานรับจ้ างเผาถ่าน เพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง หรื อทางานในเรื ออวนลาก อันล้ วนแล้ วแต่เป็ น
กิจกรรมที่ก่อความเสียหายและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
- เมื่อป่ าชายเลนถูกทาลาย ผลผลิตต่างๆ จากชายฝั่ งเพื่อการบริ โภคในชุมชนก็ลดลง อาทิ ปู ไม้ (วัตถุดบ
ิ สาหรับการ
ก่อสร้ าง) และพืชสมุนไพร สิง่ นี ้ลดความกระตือรื อร้ นของชุมชนในการรักษาทรัพยากรชายฝั่ ง รวมทังส่
้ งผลให้ ชาวบ้ าน
คุ้นเคยและอดทนกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ทาลายทรัพยากร

กรณีศกึ ษาป่ าชายเลนชุมชนในประเทศไทย : Negative Tip
การ
ขยายตัวของประมงอวนลาก
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การลดลงของการประมง
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การลดลงของแรงจูงใจ

การลดลงของผลผลิตจาก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
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ชุมชน

แบบทาลายล้ าง

Tipping point ในทางบวกเกิดขึ ้นจากการจัดการป่ าชุมชนซึ่งปรับเปลี่ยนวงจรแห่งความชั่ วร้ าย (vicious cycle) มาสูว่ งจร

แห่งความดีงาม (virtuous cycles) กล่าวคือ
-

ความสมบูรณ์ของปากแม่น ้าช่วยให้ ระบบนิเวศน์ทางทะเลใกล้ เคียงมีความสมบูรณ์มากขึ ้น จานวนปลามีเพิม่
มากขึ ้น ไม่จาเป็ นที่ชาวประมงจะต้ องทาประมงแบบทาลายล้ างอีกต่อไป และจานวนสัตว์น ้าในอนาคตจะเพิ่ มมากขึ ้น

-

เมื่อปลาเพิม่ มากขึ ้น ชาวประมงจึงไม่ต้องทางานในกิจการเผาถ่าน การเพาะเลี ้ยงชายฝั่ ง หรื อทางานในเรื ออวน
ลากอีกต่อไป กิจกรรมเหล่านี ้จึงลดลงและนามาสูก่ ารฟื น้ ตัวการประมงชายฝั่ งในที่สดุ

-

เมื่อปากแม่น ้ามีความสมบูรณ์มากขึ ้น จึงมีผลผลิตสาหรับการบริโภคในท้ องถิ่นเพิม่ มากขึ ้น ความกระตือรื อล้ น
ของคนท้ องถิ่นต่อการรักษาทรัพยากรชายฝั่ งจึงมีมากขึ ้น ความอดทนต่อกิจการเชิงพาณิชย์ที่ทาลายทรัพยากรชายฝั่ ง
ลดน้ อยลง และชุมชนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรชายฝั่ งมากขึ ้น

-

วงจรแห่งความดีงามอันใหม่ที่เกิดขึ ้นมีการขยายตัวของความสาเร็จ การจัดการโดยชุมชนมีความเข้ มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นเนื่องจากประสบการณ์และความตังใจ
้ ความกระตือรื อร้ นที่เพิม่ มากขึ ้น อาทิ เช่น ชุมชนประสบ
ความสาเร็จในการ lobby รัฐบาลให้ ห้ามมิให้ อวนลากเข้ ามาในเขตประมงชายฝั่ ง อั นนามาสูก่ ารฟื น้ ตัวของ
ทรัพยากรชายฝั่ ง

กรณีศกึ ษาป่ าชายเลนชุมชนในประเทศไทย : Positive Tip
Eco Tipping Point: การ

เริ่มต้ นของการจัดการป่ าชาย
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โดยชุมชน

ถ่าน และเพาะเลี ้ยง

ของเรื ออวน

ชายฝั่ ง และประมง
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ประมงชายฝั่ ง

การเพิม่ ขึ ้นของแรงจูงใจใน

การเพิม่ ขึ ้นของผลผลิต

การลดลงของการ

การอนุรักษ์ทรัพยากร

จากชายฝั่ งที่ชมุ ชม

ทาประมงแบบ

ชายฝั่ ง

สามารถใช้ ประโยชน์

ทาลายล้ าง

