โครงการแลกเปลีย่ นเรี ยนร้ ู ระหว่ างชุมชนล่ มุ
น้าทะเลสาบสงขลา และโตนเลสาบ
3 กิจกรรมในพืน้ ทีน่ าร่ อง
ประเด็นการปรับตัวและรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ประเด็นความเข้ มแข็งของ
องค์ กรชุมชน (สตรี)

ประเด็นประมง

1

ประมง
พืน้ ทีท่ คี่ ดั เลือกเป็ นพืน้ ที่นาร่ อง >> บ้ านช่ องฟื น ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
กิจกรรมทีผ่ ่ านมา (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558)


คัดเลือกพื้นที่ชุมชนประมงที่มีความพร้อมในการจัดทาเป็ นพื้นที่นาร่ อง โดยการลงพื้นที่ และ
ปรึ กษาหารื อกับแกนนาชุมชน ตัวแทนองค์กรเอกชน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
>> มีแกนนาชาวประมง และพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรม
>> เป็ นพื้นที่ที่มีการดาเนินกิจกรรมการจัดการประมงโดยชุมชนเดิมอยูแ่ ล้ว
>> เป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมในการ เป็ นตัวแทนพื้นที่นาร่ องประเด็นประมงได้
>> เป็ นพื้นที่ที่มีประสบการณ์การประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้เสนอพื้นที่ ที่น่าจะเป็ นพื้นที่นาร่ องได้เช่น ชุมชนทะเลน้อย ชุมชนจองถนน ชุมชนคูขดุ
ชุมชนบางโหนด ชุมชนบ้านช่องฟื น เป็ นต้น และกระบวนการคัดเลือกสุ ดท้าย สรุ ปให้เลือกพื้นที่
บ้านช่องฟื น ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง



จัดตั้งคณะทางานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิจกรรมระดับพื้นที่นาร่ องเป็ นไปได้ดว้ ยดี การ
จัดตั้งคณะทางาน ทาโดยการประสานงาน การลงพื้นที่ ปรึ กษาหารื อ แกนนาชุมชน



จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อทาแผนการทางานในพื้นที่นาร่ อง จัดทาแผน และกาหนดกลไกการ
ทางานในพื้นที่ ร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ เครื อข่ายประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การฟื้ นฟูทะเลสาบ และองค์กรพัฒนาเอกชน
>> ประสานงาน และนาเสนอรายละเอียดของโครงการ ต่อเครื อข่ายสมาพันธ์ชาวประมงทะเลสาบ
สงขลา ได้รับทราบ และพร้อมเป็ นภาคีร่วมมือ
>> ประสานงาน และจัดประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ รายละเอียดของโครงการ และเปิ ดการระดม
ความคิดเห็นในเบื้องต้น กับองค์กรชาวประมงในพื้นที่
>> ลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยกับแกนนาพื้นที่ชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ
โครงการและแผนงานโดยเฉพาะแผนงานของพื้นที่นาร่ อง
>> เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานโครงการ และเข้าร่ วมประชุมโครงการส่ วนกลาง เพื่อจัดทาแผนงาน
ปรับปรุ งแผนงาน กาหนดกิจกรรม อย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
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จัดทาข้อมูลด้านสถานการณ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่นาร่ อง



พัฒนา ริ เริ่ ม และขยายกิจกรรมการฟื้ นฟูทรัพยากรประมง และการปรับปรุ งผลผลิตด้านการประมง
ในพื้นที่
>> ซ่อมแซมปรับปรุ งเขตอนุรักษ์
>> จัดตั้งกองทุนชาวสมาคมชาวประมง
>> จัดตั้งโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชุมชน
>> เชื่อมร้อยภาคีเครื อข่ายสตรี กลุ่มองค์กรชาวประมง และเครื อข่ายลุ่มน้ า
>> พัฒนาผูน้ าชาย/หญิง กลุ่มประมง
>> พัฒนากลไก/กติกา/ข้อตกลงร่ วม ระหว่างชุมชน/ ท้องถิ่น/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/สถาบัน
ศึกษา
>> พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่ งเสริ มสิ นค้าประมงอินทรี ย ์
>> จัดทาข้อมูลงานวิจยั “ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลหน้าบ้านช่องฟื น

แผนงานในอนาคต (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2559)


ร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ทาให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมของชุมชน



ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมในพื้นที่และจัดทาข้อมูลประกอบ



ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประเมินและสรุ ปบทเรี ยนการดาเนิ นงานกิจกรรม



ขยายผลกิจกรรมการจัดการประมง ในพื้นที่อื่นๆของทะเลสาบ



ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครื อข่าย และผูท้ รงคุณวุฒิ



พัฒนาศักยภาพ ในการเป็ นพื้นที่นาร่ องแหล่งเรี ยนรู ้ “การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง”
>> จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น
>> สร้างความเข้มแข็งหักบั กองทุนชุมชน (ออมทรัพย์)
>> จัดทาแพปลาชุมชน
>> จัดทาเขตอนุรักษ์
>> จัดทาอู่สร้าง/ซ่อมเรื อ
>> จัดตั้งกลุ่มน้ ายาง
>> พัฒนาบทบาทสตรี
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ความเข้ มแข็งขององค์ กรชุมชน (สตรี )
พืน้ ทีท่ คี่ ดั เลือกเป็ นพืน้ ที่นาร่ อง >> พืน้ ที่ ชุมชนท่ าหิน ต.ท่ าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กิจกรรมทีผ่ ่ านมา (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558)


คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการจัดทาเป็ นพื้นที่นาร่ อง โดยการลงพื้นที่ และปรึ กษาหารื อกับแกน
นาชุมชน ตัวแทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
>> มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรม
>> มีชุมชนซึ่ งมีประสบการณ์เคยทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นเครื อข่าย ซึ่ งอาจเป็ นการร่ วมกันทางาน
ช่วยเหลือสังคม (เช่นการอนุ รักษ์สัตว์น้ า) ร่ วมกันทางานสร้างอาชีพเสริ ม (เช่นการแปรผลผลิตชุมชน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) ร่ วมกันต่อสู ้ภยั พิบตั ิ หรื อร่ วมกิจกรรมรู ปแบบอื่นๆ
>> มีความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมขององค์กรชุมชน
>> เป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเป็ นตัวแทนพื้นที่นาร่ องประเด็นความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
(สตรี ) ได้
>> เป็ นพื้นที่ที่มีประสบการณ์การประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้เสนอพื้นที่ ที่น่าจะเป็ น พื้นที่นาร่ องได้เช่น ชุมชนคูเต่า ชุมชนจองถนน ชุมชนคูขดุ ชุมชน
ท่าหิ น ชุมชนบ้านช่องฟื น เป็ นต้น และกระบวนการคัดเลือกสุ ดท้าย สรุ ปให้เลือกพื้นที่ชุมชนท่าหิ น
ต.ท่าหิ น อ.สทิงพระ จ.สงขลา



จัดตั้งคณะทางานในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิจกรรมระดับพื้นที่นาร่ องเป็ นไปได้ดว้ ยดี การ
จัดตั้งคณะทางาน ทาโดยการประสานงาน การลงพื้นที่ ปรึ กษาหารื อ แกนนาชุมชน



จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อทาแผนการทางานในพื้นที่นาร่ อง จัดทาแผน และกาหนดกลไกการ
ทางานในพื้นที่ ร่ วมกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ และองค์กรพัฒนาเอกชน
>> ประสานงาน และนาเสนอรายละเอียดของโครงการ ต่อชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์วถิ ีโหนด-นาเลตาบลท่าหิ น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครื อข่ายองค์กรชุมชน ให้ได้รับทราบทัว่ กัน
>> ประสานงาน และจัดประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ รายละเอียดของโครงการ และเปิ ดการะดม
ความคิดเห็นในเบื้องต้น กับองค์กรชุมชนในพื้นที่คือ ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วถิ ีโหนด-นา-เล

4

ตาบลท่าหิ น กลุ่มอาชีพในชุมชน (กลุ่มสบู่ตาลโตนด กลุ่มน้ าผึ้งผง) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ
โครงการและแผนงาน โดยเฉพาะ แผนงานของพื้นที่นาร่ อง
>> ยกร่ างแผนการดาเนินงาน
>> เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานโครงการ และเข้าร่ วมประชุมโครงการส่ วนกลาง เพื่อจัดทาแผนงาน
ปรับปรุ งแผนงาน กาหนดกิจกรรม อย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
>> ใช้โอกาสในการร่ วมกิจกรรมต่างๆในสภาองค์กรชุมชน ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์วถิ ีโหนดนา-เล ตาบลท่าหิ น กลุ่มสบู่ตาลโตนด กลุ่มน้ าผึ้งผง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างต่อเนื่อง


จัดทาข้อมูลด้านสถานการณ์ ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นาร่ อง
>> จัดทาข้อมูลด้านสถานการณ์ภาพรวมองค์กรชุมชนที่ทาเรื่ องอาชีพ ในคาบสมุทรสทิงพระ
ตลอดจนข้อมูลของกลุ่มอาชี พ
>> ประมวลต้นทุน (ทางสังคม) ในเรื่ องความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพื้นที่นาร่ อง
>> ถอดบทเรี ยนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เพื่อหาจุดอ่อน/จุดแข็ง/ ผลสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ
>> ศึกษาศักยภาพต้นทุนทรัพยากรโหนด-นา-เล (ตาลโตนด,นาข้าว,ทะเลสาบ)



ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ในพื้นที่นาร่ อง
>> พัฒนาอาชีพบนฐานทรัพยากรที่มีในชุมชนเช่นตาลโตนดเป็ นน้ าผึ้งผง น้ าผึ้งแว่น สบู่ตาลโตนด
การแปรรู ปข้าว การแปรรู ปผลผลิตสัตว์น้ า ในกลุ่มองค์กรชุมชน
>> วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ สบู่ตาลโตนด/น้ าผึ้งผง
>> จัดอบรมการแปรรู ปสัตว์น้ า
>> จัดอบรมการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
>> ส่ งเสริ มด้านแผนการตลาด

แผนงานในอนาคต (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2559)


ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ประเมินและสรุ ปบทเรี ยนการดาเนิ นงานกิจกรรม



ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครื อข่าย ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้ความเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็ นพื้นที่นาร่ อง



พัฒนาศักยภาพ ในการเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เรื่ องความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน



ติดตามการดาเนินงานกิจกรรมในพื้นที่และจัดทาข้อมูลประกอบ



พัฒนา คู่มือ สื่ อ เอกสาร เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดประสบการณ์การทางานในพื้นที่
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การส่ งเสริมการเรียนรู้เพือ่ ปรับตัวและรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลักการและเหตุผล
ภาวะโลกร้อน เป็ นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ
และภาวะของโลกหลายด้าน แม้หลายประเทศทัว่ โลกจะมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดสาเหตุของการทาให้โลกร้อนทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก แต่ยงั ไม่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มที่จะเกิ ดผลกระทบที่ รุนแรงมากขึ้น การลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปั จจุบนั หลายประเทศโยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาทั้งหลาย รวมถึงประเทศไทย
ด้วย ต่างให้ความสาคัญกับการปรั บตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate
Change Adaptation )
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็ นพื้นที่ หนึ่ งที่ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่น
ผลกระทบทางด้านการเกษตร การรุ กล้ าของน้ าเค็มในทะเลสาบ การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ า น้ าเสี ยและพายุที่มี
ความรุ นแรงโดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นที่ทะเลน้อยซึ่งเป็ นพื้นที่น้ าจืด การขาดปริ มาณน้ าจืดที่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยชะ
ล้างและลดความเป็ นกรดในป่ าพรุ และทะเลน้อยให้นอ้ ยลงรวมถึงการชะล้างสิ่ งปฏิกูลและสารเคมีจากน้ าสี ยอ้ ม
กระจูดในชุมชน ทาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและปริ มาณของสัตว์ น้ าในทะเลน้อยด้วย
ฉะนั้นการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่ทะเลน้อยเพื่อรับมือกับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จึงเน้นไปที่การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของประชาชนในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพูดคุยแลกเปลี่ยนใน
ชุมชนเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน โดยบูรณา
การการดาเนินงานร่ วมกับภาครัฐ ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
2) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยหาแนวทางในการทากิจกรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแลงสภาพ
ภูมิอากาศ
3) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการประสานงานร่ วมกันขององค์กรประชาชนและท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อการวางแผนใน
การ รับมือการเปลี่ยนแลงสภาพภูมิอากาศ
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พืน้ ทีท่ คี่ ดั เลือกเป็ นพืน้ ที่นาร่ อง >> พืน้ ทีช่ ุมชนทะเลน้ อย ต.ทะเลน้ อย และ ต.พนางงตุง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
กิจกรรมทีผ่ ่ านมา (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2558)


คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมในการจัดทาเป็ นพื้นที่นาร่ อง โดยการลงพื้นที่ และปรึ กษาหารื อกับแกน
นาชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
>> เป็ นพื้นที่ที่เคยมีการประเมินความเปราะบาง(Vulnerability Assessment) ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนอยูม่ ากพอ
>> เป็ นพื้นที่ที่ชุมชนมีความตื่นตัว กับประเด็นของความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพร้อมที่จะเป็ นตัวแทนพื้นที่นาร่ องในประเด็นนี้ได้
>> มีกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรม
>> เป็ นพื้นที่ที่มีประสบการณ์การประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้เสนอพื้นที่ ที่น่าจะเป็ น พื้นที่นาร่ องได้เช่น ชุมชนทะเลน้อย ชุมชนคูขดุ ชุมชนท่าหิ น ชุมชน
ปากพยูน เป็ นต้น และกระบวนการคัดเลือกสุ ดท้าย สรุ ปให้เลือกพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย
และ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง



จัดตั้งคณะทางานในระดับพื้นที่ (คณะทางานโซนทะเลน้อย) เพื่อให้สามารดาเนินกิจกรรมระดับพื้นที่
นาร่ องเป็ นไปได้ดว้ ยดี การจัดตั้งคณะทางาน ทาโดยการประสานงาน การลงพื้นที่ ปรึ กษาหารื อ แกน
นาชุมชน



จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อทาแผนการทางานในพื้นที่นาร่ อง จัดทาแผน และกาหนดกลไกการ
ทางานในพื้นที่ ร่ วมกับชุมชน โรงเรี ยน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน
>> ประสานงานคณะทางานพื้นที่ทะเลน้อย ทาความเข้าใจความเป็ นมาและรายละเอียดของโครงการ
การประสานทาความเข้าใจกับเครื อข่ายประชาชนในพื้นที่ ได้คณะทางานหลักของโครงการจานวน
15 คน ร่ วมวางแผนการดาเนินงานและกาหนดสถานที่ประสานงานของโครงการ
>> ประสานงานทาความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งตาบล
ทะเลน้อยและตาบลพนางตุง โรงเรี ยนมัธยมและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
>> ยกร่ างแผนการดาเนินงาน
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จัดทาข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้
>> รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สาเหตุ สถานการณ์และผลกระทบ เพื่อให้ได้ชุดองค์
ความรู ้ที่ยงั ไม่ได้สังเคราะห์เนื้อหา รวมถึงสื่ อคลิปวีดีโอ
>> รวบรวมบทเรี ยนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ต่างๆ
>> จัดทาข้อมูลของตาบลทะเลน้อยและตาบลพนาตุง ด้านกายภาพ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม วิถีชิวติ ในชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
>> รวบรวมข้อมูลผูท้ าผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมกระจูดและการย้อมสี กระจูดและข้อมูลปริ มาณสารโลหะ
หนักในพื้นที่ทะเลน้อย

แผนงานในอนาคต (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2559)


จัดทาสื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมคลิปวีดีโอ การทาแผ่นพับ บท
รามโนราห์และเพลง



จัดอบรมเยาวชนสื่ อสารความรู ้



ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ 23 หมู่บา้ น



จัดเวทีเสวนาแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เป้าหมายในอนาคต
1) ชุมชนมีความรู ้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งสาเหตุและผลกระทบ
2) เกิดแนวทางปฏิบตั ิการรับมือที่เป็ นผลจากการเสวนาร่ วมของทุกฝ่ ายในชุมชน
3) มีแผนการรับมือร่ วมของประชาชน ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมนาร่ องเกี่ยวกับการเตรี ยมรับมือต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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