
Lessons Learned | 1896

คำนำ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การจัดประสบการณ์ ผลการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู ้จากโครงการต่างๆของกองทุนสิ ่งแ
วดล้อมโลกที่ผ่านมาให้เป็นแบบแผน รวมทั้งโครงการอื่นๆท
ี ่ไม่ใช่ของกองทุนสิ ่งแวดล้อมโลกที ่เกี ่ยวข้องกับแนวปะการัง 
และระบบนิเวศวิทยา โครงการนี้มุ ่งไปที่การจำแนก วิเคราะห์ 
และนำบทเรียนรู ้ต่างๆไปสู่การปฏิบัติตามและจัดทำทรัพยากร
ข้อมูลที่ดี หลังจากนั้นก็เผยแผ่ข้อมูลนี้ไปทั่วสากลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาโครงการต่างๆในอนาคต โ
ดยใช้ฐานข้อมูลที่สำคัญของความหลากหลายทางชีววิทยา การ
พัฒานาการจัดการอย่างยั ่งยืน โครงการนี้จะช่วย GEF การจำแ
นกงานที่หลากหลายให้ชัดเจนยิ่งขึ ้น ว่าสิ ่งไหนได้ทำเสร็จแล้ว

และสิ่งไหนที่ควรจะพัฒนาเพื ่อเป็นการอนุรักษ์ความหลากหล
ายทางชีวภาพด่อไป ในการรวมกันระหว่างโครงการต่างๆ ของ 
GEF จากความพยายามนี้ได้ช่วยให้ โครงการของ GEF และ 
Non-GEF ประสบความสำเร็จในเรื ่องการลงทุนโครงการต่างๆ 
ในอนาคตที่เกี ่ยวข้องกับแนวปะการังและระบบนิเวศวิทยา

นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา ได้ใช้เงินกองทุนของ 
GEF มากกว่า 320 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐเพื่อใช้ลงทุนในโครงก
ารต่างๆ ในด้านทางปฏิบัติที ่หลากหลายและใช้หลักวิชาการห
ลายระดับ เพื่อพัฒนาการจัดการแนวปะการัง หญ้าทะเล ที่อยู ่
ของสัตว์น้ำตามป่าชายเลนต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นเงินลงทุนส่วน
หนึ่งของทางกองทุนซึ่งใช้เงินมากกว่า 600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
เพื ่อโครงการที่เกี ่ยวกับชายฝั่ง-ทะเลทั้งหมด

การรียนรู้และหลักปฏิบัติในการจัดการแนวปะการัง
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สิ่งสำคัญในการเรียนรู้

ข้อความข้างล่างต่อไปนี้เป็นการพิจารณาเรื ่องการเรียนรู ้และปฏิบัติการที่ดีที ่สุดเกี ่ยวกับการจัดการแนว
ปะการัง โดยใช้การวิเคราะห์จาก 30 โครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
ที่เกี ่ยวข้องกับแนวปะการังและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเขตร้อน และอีก 26 โครงการที่ไม่ใช่ของกอง
ทุนสิ่งแวดล้อมโลก (non-GEF) สิ่งสำคัญในการเรียนรู้และช่วยสนับสนุนจะถูกแบ่งอออกตามหัวข้อกา
รจัดการแนวปะการัง ดังนี้

• การออกแบบโครงการ
• การจัดการโครงการ
• การมีส่วนร่วมของชุมชน
• ผู้เข้าร่วมโครงการและมีส่วนเกี ่ยวข้อง
• นโยบาย กฎหมาย และการบังคับใช้กฏหมาย

• การจัดการระบบนิเวศวิทยาพื้นฐาน
• การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการจ

ัดการแนวปะการัง
• ก า ร จ ั ด ก า ร เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ด ้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

ด้านการศึกษา และด้านความรู้
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ในแต่ละปีจะมี 4 ช่วงเวลาที่ GEF ได้รับเอกสารการขอทุนทำ
โครงการต่างๆ มากกว่า 200 โครงการ แต่สัดส่วนที่ได้รับการ
อนุมัติมีจำนวนน้อยมาก จำนวนและความหลากหลายของแต่ล
ะโครงการที ่ได้รับการอนุมัติเหล่านี ้ได้ขับเคลื ่อนการทำงานข
อง GEF เพื่อนำมาประเมินความรู้เบื ้องต้นต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลงานและสามารถจำแนกได้ว่าควรจะพัฒนางานส่วนไหนก่อ
นหลัง

การเผยแพร่หลักปฏิบัติการที ่ดีที ่สุดซึ ่งเป็นผลมาจากการเรียน
รู้ต่างๆ เป็นการลำดับกลวิธีเพื ่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก แต่อย
่างไรก็ตามในกรณีที ่เป็นโครงการเกี ่ยวกับแนวปะการังจะยังไ
ม่มีการสรุปความเข้าใจเรื ่องความสำเร็จและความล้มเหลวของ 
GEFที่มีการดำเนินการก่อนหน้านี้ ในการพิจารณาการปฏิบัติ
งานและกิจกรรมของ GEF เมื ่อเร็วๆ นี้ จำเป็นต้องใช้ผลงานข
องการทำโครงการ ประสบการณ์และการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นจุ
ดเด่นให้เป็นประโยชย์และครอบคลุมมากที่สุด ในขณะที่บางผ
ลงานก่อนหน้านี ้ได้มีการตัดบทเรียนรู ้ออกจากโครงการนั ้นๆ 
เพื ่อนำความสำเร็จกับความล้มเหลวมาเปรียบเทียบกันตามส่ว
นต่างๆของโลก แต่ยังไม่ได้มีวิเคราะห์บทสรุปและกระบวนก
ารอย่างเต็มที่

ขอบเขตของโครงการนี้เกี ่ยวข้องกับการเริ ่มต้นทำการจัดการแ
นวปะการังอื ่นๆ

ขอบเขตการพิจาณาโครงการต่างๆ จะรวมไปถึงข้อพิจารณาที่
สามารถมองเห็นเป็นผลของการทำงานและขอบเขตของงานห
รือประยุกต์การทำงานโดยกลุ่มที ่ริเริ ่มแนวปะการังระหว่างปร
ะเทศ ในปี ค.ศ.1995  บทเรียนรู้ได้สะท้อนให้เห็นความจำเป็
นที่จะต้องปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นไปที่ 4 
หัวข้อหลักของ ICRI Call เพื ่อการลงมือปฏิบัติ

1. การรวมกันของการจัดการเขตชายฝั่ง

2. ควบคุมการก่อสร้างขนาดใหญ่

3. วิจัยและศึกษาค้นคว้า

4. พิจารณาหรือประเมินการปฏิบัติงานของการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

รายงานนี้อาจจะทำให้เห็นส่วนของการพิจจารณาและการประ
เมินการปฏิบัติงานของการเรียนรู ้ในโครงการต่างๆชัดเจนขึ ้น 
เป็นการส่งเสริมให้ ICRI Call นำไปสู่การปฏิบัติตาม การประเ
มินโครงการและบทเรียนรู ้ต่างๆทั้งในและนอกเหนือจากรายง
านของGEF เหล่านี้ได้ชี ้ให้เห็นถึงการทำงานของการสัมนาเพื่
อการจัดการระบบนิเวศทางทะเลเขตร้อนระหว่างประเทศ

องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) 2004 ได้จัดแจงการพิจารณา
ความสำเร็จ และอุปสรรคต่างๆ เกี ่ยวกับการจัดการในพื้นที่คุ ้ม
ครองแนวปะการังและสรุปบทเรียนรู้จากโครงการต่างๆ รวมท

ั ้งรายงานบางฉบับยังส่งผลกระทบต่อการธิบายทั ่วไปที ่จำเป็น
ต่อการจัดการแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การให้อำนาจและการใกล้ชิดแก่ชุมชนมากขึ้น

2. ให้การสนับสนุนและกระจายการประชุมระหว่างกลุ่มค
นกลางที่มีเงินทุน

3. เปลี ่ยนแปลงการศึกษาตามความเหมาะสมและเผยแพร่
แก่ประชาชน

4. ปรับปรุงด้านการติดต่อสื ่อสารและสามารถเห็นได้ในก
ลุ่มสมาชิกที่เกี ่ยวข้อง

5. การบริหารงานที่เข้มแข็งเพื ่อความมั่นคงทางด้านการเงิ
นในระยะยาว

6. การพัฒนาแผนการบริหารงาน โดยใช้หลักการทางนิเว
ศวิทยา เช่นเดียวกับข้อมูลทางสังคม-เศรษฐกิจ และเชื ่อ
มโยงไปถึงโปรแกรมการศึกษาทั่วไป

7. ส่งเสริมการกำหนดขอบเขตเพื่อลดความขัดแย้งกันของ
นายทุนให้ชัดเจน

8. สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย

ที ่จริงแล้วโครงการหลายโครงการของแนวปะการังจะอยู ่ในพ
ื้นที่ห่างไกล บ่อยครั้งที ่อยู ่ในชุมชนที่ยากจนและขาดแคลนก
ารศึกษาซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก และส่งผลให้รากฐาน
ของความหลากหลายทางวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติมีแนว
โน้มที่จะเสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย ความจำเป็นที่ธรรมชาติแ
ละชุมชนต้องคผูกพันธ์กัน เพราะกิจกรรมต่างๆของชุมชนส่ง
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแนวปะการัง ทำให้มีการจัด
ทำโครงการต่างๆเกี ่ยวกับการบริหารจัดการธรรมชาติขึ ้น สิ ่ง
เหล่านี้ได้ส่งผลให้มีจัดบทการเรียนรู้ต่างๆออกเป็น 4 หัวข้อ 
เพื ่อนำโครงการต่างๆ มาพิจารณาและทำรายงานนี้ขึ ้น

1.  สร้างการมีส่วนร่วมที่มั ่นคง ความน่าเชื ่อถือและสามา
รถเป็นที ่ปรึกษาให้ประชาชนในพื ้นที ่ห่างไกลที ่ขาดทั
กษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภา
พในพื้นที่ธรรมชาติโดยเฉพาะ

2. ความสำคัญของการที่สามารถรับมือกับเหตการณ์ต่างๆ
ทางธรรมชาติหรือการเมืองที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ สิ ่งเ
หล่านี ้ส่งผลการะทบต่อการออกแบบและกำหนดระยะเ
วลาทำโครงการจัดการต่างๆ

3. อุปสรรคการออกแบบโครงการที ่มีประสิทธิภาพและก
ารทำรายงานด้านต้นทุนที ่เมาะสมต่อเสนอผู ้สนับสนุน
ทางการเงินต่างๆ ในระหว่างที่มีผู ้เสนอทำโครงการภา
คสนามเป็นส่วนมาก และ
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4. อ ุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ อ ย ่ า ง ย ั ่ ง
ย ืนในข ้อส ัญญาของการถ ่ ายทอดจากโครงการ เง ิ
นท ุนส ู ่หล ักการบร ิหารจ ัดการต ้นท ุนช ุมชนอย ่ าง
ถูกต้อง โดยผ่านทางชุนชนต่างๆ องค์กรเอกชน 
และแผนงานของรัฐบาล

แผนงาน

โครงการนี ้จะทำการสำรวจโครงการต่างๆที ่ได้ร ับเง ินทุนจา
กกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF-funded) ที่เกี ่ยวกับแนวปะก
ารังและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเขตร้อน (รวมทั้งหมด 65 
โครงการ) และอีก10-20 จากโครงการที่ไม่ได้เป็นของกองทุ
นสิ่งแวดล้อมโลก (Non-GEF) จากการพิจารณาเบื้องต้นของ 
GEF แสดงให้เห็นว่า 30 โครงการของ GEF ได้ถูกเลือกนำมา
ใช้วิเคราะห์หาข้อมูล สิ ่งเหล่านี้ได้ทีการมุ่งไปที่ระบบนิเวศท
างชายฝั่งเขตร้อน อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลของบทการเรียนรู้สม
บูรณ์ขึ ้น หรือมีการรวบรวมข้อมูลดี หรือมีเอกสารที่เพียงพอ 
โครงการของ GEF จะมีเป้าหมายการเนินงานไปที่การวิจัยแน
วปะการังมากกว่าการบริหารจัดการ โครงการนี้ยังไม่ได้มีการ
พิจารณาอย่างเต็มที่ แต่เรื ่องการจัดทำคู่มือการเรียนรู้ที ่ดีที ่สุด
ได้มีการนำมาใช้ในการฟื้นฟูปะการังจริงแล้ว

จากการหาข้อมูลมาประกอบเพิ่มเติม เราได้พิจารณาโครงกา
รอื่นๆที่นอกเหนือจาก GEF 50 โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ
์ที่หลากหลาย และในจำนวนนี้มี 26 โครงการที่มีข้อมูลการ
เรียนรู้อย่างพอเพียงและได้รับการรับรอง รวมทั้งได้รับการ
วิเคราะห์จากเรา ในการพิจารณาหาเอกสารมาประกอบโคร
งการ (ขั ้นตอนการทำรายงาน, การสรุปรายงาน) การเขียนร
ายงานเบื ้องต้นต้องมีการขอความเห็นโดยตรงจากโครงการ 
ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ นอกจากนี้ยังมีการทำการสอบถามแบ
บเป็นส่วนตัวกับเจ้าของโครงการอีกด้วย จากการพิจารณาของ
เราเกี ่ยวกับโครงการในแนวปะการัง พบ 8 ประเด็นทั่วไปที่มีค
วามสำคัญกับหัวหน้างานที่ทำงานเกี่ยวกับแนวปะการัง 

ประเด็นที่ 1: การออกแบบโครงการ

ผู ้ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศพวกเขาต้องคิ
ดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานก่อน ซึ่งบ่อยคร
ั้งอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้รับการสนั
บสนุนอย่างต่อเนื่อง การที่ไม่มีการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ในการสร้างเสริมความสามารถและความเป็นจริงที ่จะไม่มีการ
สนับสนุนจำสถาบัน ICM และนโยบายหรือโครงการที่ได้สิ ้น
สุดแล้วและการให้พนักงาน หลักสำคัญของโครงการการจัดกา
รทรัพยากรในแนวปะการังจะอยู่ที ่ชุมชน จะไม่มีการดำเนินกา
รต่อหลังจากที่มีการให้ความช่วยเหลือสิ้นสุดลง

ปัญหาเกี ่ยวกับการคิดโครงการจะต้องสามารถแก้ปัญหาความ
ยุ่งยากในการส่งเสริมและสนับสนุน  

โครางการได้ ดังนั้นการออกแบบโครงการจะต้องเข้าถึงผลที่จ
ะได้รับและสิ่งที ่จะตามมา เพื่อให้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ การออ
กแบบโครงการจะต้องคำนึงและเผชิญกับ 3 สิ ่งดังต่อไปนี้

1. ก า ร ก ำ ห น ด เ ป ้ า ห ม า ย ท ี ่ ช ั ด เ จ น แ ล ะ ถ ู ก ต ้ อ ง 
และผู้ที ่สนใจเข้าใจได้

2. โครงการจะต้องมีความสัมพันธ์และตรงกับปะเด็นปัญ
หาที่เกี ่ยวกับจัดการแนวปะการัง

3. สิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นตามมาจะต้องสำเร็จตามที ่ได้เสนอขอทุ
นและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

จากการศึกษาของเรา ปัญหาหรืออุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นและส
่งผลต่อการออกแบบโครงการ ประกอบไปด้วย

• เป้าหมายและกำหนดระยะเวลาไม่เป็นไปตามจริง

• การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องไม่มีประสิทธ
ิภาพ

• ความสามารถที ่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่
มีประสิทธิภาพ (คน การเงิน และอุปกรณ์) 

• ต้องมีเงินสนับสนุนที่มากพอสำหรับโครงงานที่ถูกจำกั
ดไว้ ต้องการนำเสนอผลงาน และการได้รับงินสนับสน
ุนที่คล่องตัวเพื่อที่ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• การร่วมกันปฏิบัติงานต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง และ
จำเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะลงมือ
ปฎิบัติ

• การออกแบบโครงการจะต้องรวมไปถึงความสามารถใ
นการประเมินผลงานตามความเป็นจริง อยู ่ภายใต้แผนง
านและสนับสนุนโครงการในอนาคตด้วย

• โครงการควรที่จะต้องอยู่ในกลไกการตลาดด้วย ไม่ใช่เ
พียงเพื่อผู ้ให้เงิน แต่ต้องเพื่อคนทั่วไปที่สนใจและรัฐบ
าลด้วย

• ค่าใช้จ่ายและผลประโชน์ต่างๆของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจำเป็น
ต้องสามารถหาค่าได้และมีประโยชน์และมีความเป็นไ
ปได้ที ่จะสร้างโครงการให้ประสิทธิภาพและมีกรรมสิ
ทธ์ด้วย

• การใช้ความพยายามกำหนดความเป็นไปได้ของโครงก
ารผ่านผู ้นำร่องหรือเงินสนับสนุนของรัฐหรือการศึกษ
าความเป็นไปได้อื ่น
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ประเด็นที่ 2: การบริหารจัดการโครงการ

การบริหารจัดการเกี ่ยวกับแนวปะการังก็คล้ายกับการจัดการทรั
พยากรธรรมชาติอื ่นๆซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเป็นวงจร ความสั
บสบยุ่งยากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นโครงข
นาดใหญ่แค่ไหน การจัดการแนวปะการังนำไปสู่การบริหารจัด
การผู้คน เครื ่องมือ และอุปกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อนี้

1. มีการวางแผน กำหนดเงื ่อนไข และแบ่งงานตามวัตถุป
ระสงค์ แบ่งเวลาสำหรับงานแต่ละอย่างให้ถูกต้องชัดเ
จน มีทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ (บุคลากร การเงิน 
และอุปกรณ์เครื ่องมือ) และการวางแผนกำหนดระยะเวล
าของงาน

2. แบ่งงานกันทำตามหน้าที่อ ่างชัดเจน 
ติตตั้งระบบการสื่อสาร การพัฒนางบประมาณ 
การควบคุมงบประมาณ และการจัดทำตารางกิจกรรมต่าง
ๆ

3. ติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานและสรุปค่าของการ
ทำงานได้

4. มีการกระจายข้อมูลที ่ต้องการเกี ่ยวกับการทำกิจกรรมถูก
กาละเทศะ

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

	 การประสานงาน

• การจัดตั ้งเครื ่องมือเกี ่ยวกับการประสานงานที ่ม ีปะสิท
ธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งสามารถใช้ได้กับการจัดการ 
โครงงานและรบบการปฏิบัติงานด้วย

• แบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้ชัดเจนรวมถึ
งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้วย

• จัดตั ้งข้อตกลงสำรองกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อความ
มั่นคง

• หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจำเป็นต้องสนับสนุนและติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง

	 ด้านการเงิน

• ความสามารถทางด้านการเงินและทรัพยากรอื่นๆ รวมถึง
พนักงานควรจะยู่ประจำที่เพื ่อสนับหสนุนงานอย่างเต็มท
ี่

• ความคล่องตัวของเงินทุน (ตัวอย่างเช่น กลไกในการจัดส
รรเวลาเพื่อนำไปใช้ในระดับท้องถิ่น)

• กลไกด้านการเงินที ่มีประสิทธิภาพควรจะมีการสำรวจแ
ละถ้าเป็นไปได้ให้มีการตรวจสอบก่อนจะเสร็จสิ ้นโครง
การ

	 การรายงานผล

• อนญาตให้มีการประเมินผลเป็นระยะในขั ้นตอนที่มีการเ
ปลื ่ยนแปลงตลอดเวลาและเคร่งเรียดแต่ก็ไม่ควรที ่จะละ
ทิ้งการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโครงการ

• การรายงานควรจะเทียบกับตัวชี ้วัดที ่มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการที่ยอมให้มีการหาค่าของวัตถุประสงค์

	 เครื ่องมือสนับสนุน

• เครื ่องมื่อไอที และ จีเอสไอ เป็นเครื ่องมือที่มีประโยชน์
ต่อการรวบรวมผู้ที ่ทำการซื้อขายและนายหน้าต่างๆ

• การเกี ่ยวพันของเทศบาลหรือรัฐบาลท้องถิ ่นมีความสำคั
ญต่อการส่งเสริมสนับสนับให้มีประสิทธิภาพ

• การปฏิบัติ การกระตุ้น การเคารพในปัจเจกบุคคล เป็นปัจ
จัยสำคัญกับทุกระดับในการส่งเสริมและสนับสนุน

	 การติดตามตรวจสอบและการหาค่า

• โครงการใหญ่ ซับซ้อนและโครงการในท้องที่ต้องมีเวลา
ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

• การเก็บรวบรวมข้อมูลที ่เหมาะสมทำให้มีการอนุญาตให้
มีการประเมินค่าโครงการได้

• รายงานที่มีการพิจารณาจากต่างประเทศจะสามารถเพิ ่มป
ระวัติ มองเห็นได้ และน่าเชื ่อถือแก่โครงการได้

ประเด็น 3: การมีส่วนร่วมของชุมชุม

ชุมชนเป็นรากฐานของการจัดการแนวประการัง โดยการให้โอ
กาสแก่สาธารณชนในการมีหน้าที ่ร ับผิดชอบการจัดการทรัพยา
กรของตนเอง กำหนดความต้องการ เป้าหมายและความอยากไ
ด้อยากมี และการตัดสินใจในความเป็นอยู่ของพวกเขาเอง เริ ่ม
ต้นจากโรงเรียนเป็นพื้นฐาน ที่ซึ ่งประชาชนสามารถเข้าถึงในเ
นื้อหาและการกระทำที่พวกเขาเองจะแก้ปัญหาเองได้ สิ ่งสำคัญ 
CBCRM ได้สร้างขึ้นจากความคิดเห็นของชุมชน และอนุญาตใ
ห้แต่ละชุมชนได้พัฒนาแผนการการจัดการ ซึ่งพวกเขาจะได้พบ
ความจำเป็นและสถาพเฉพาะ สิ่งที ่กำลังพยายามคือให้ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และดำเนินการอย่างเป็นเอกฉันท์ แก่นสำคัญของ 
CBCRM คือ องค์กรของชุมชนโดยดำเนินการเพื่อประชาชน

ภายใต้การริเริ ่ม CBCRM ในหลายท้องถิ่น เป็นการใช้เรื ่องควา
มเป็นเจ้าของในการนำมาจัดกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งมีแ
นวโน้มที่จะช่วยเหลือในระดับที่สูง และอนุโลมเรื ่องกฏหมาย 
ตัวอย่างเช่น มีโปรแกรมเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนต่าง
ๆ โดยการจัดให้ข้อมูลเป็นชุดแรกเกี ่ยวกับผลกระทบต่างๆ ขอก
ารแทรกแซงการจัดการของพวกเขาเอง มีการศึกษาเกี ่ยวกับทรัพ
ยากรธรรมติโดยที่ชุมชนเป็นทางเลือกที่ประหยัดและน่าสนใจท
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ี ่สุด โดยการจัดผู้เชี ่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกฝน การจัดตั้งกลุ่
มผู ้ที ่ส่วนร่วมในพื้นที ่ใกล้เคียงช่วยให้มีการยอมรับและลดค่าใ
ช้จ่ายและความจำเป็นในการใช้ระบบบังคับ

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• โครงการที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบ CBCRM 
จะไม่บรรลุเป้าหมายโครงการที ่ประสบผลสำเร็จได้จะ
มีความแข็งแกร่งในโครงสร้างการประสานการจัดการ 
การสนับสนุนจากชุชน และมีกระบวนการในการกระจา
ยอำนาจในการตัดสินใจด้วย

• การเคลื่อนไหว ความหลากหลายเละการเคารพผู้นำภายใ
นชุมชนเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้

• หลักความสัมพันธ์กับผู ้นำชุมชนพยายามอย่าให้เกิดช่อง
ว่างเพราะจะทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที ่ควรจะเ
ป็น

• ไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะเข้าถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

• การวิจัยเกี ่ยวกับสังคมต้องคำนึงถึงก่อนคือท้องเรื ่องก่อ
นที่จะออกแบบแต่ละหน้า

• ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการและการการะจายข้อมูลจำเป็น
ต้องตรงประเด็นและมีการแบ่งปันภายในชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นที่ 4: ผู ้มีส่วนร่วมและเกี ่ยวข้อง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำ
พังและเป็นเรื ่องจริงโดยเฉพาะของการจัดการแนวปะการังที ่ต้อ
งทำงานเกี ่ยวกับชายฝั ่งที ่มีความหลากหลายและทำให้การจัดกา
รเกิดจุดเปลื่ยน และยิ่งกว่านั้นการทำงานกับชุมชนหรือการปร
ะสานงานเกี ่ยวกับการจัดการให้บรรลุจุดประสงค์จะต้องมีข้อผู
กพันธ์กัน การเพิ่มความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหัวหน้างานแ
นวปะการังกับผู้ที ่ผลประโยชน์ร่วม จะสามารถลดความขัดแย้ง
กันและการพัฒนานโยบายต่างๆที ่ช่วยให้โครงการจัดการต่างๆ 
ดำเนินไปอย่างราบรื่น การให้อำนาจเสมอกันและอาจจะเกิดค
วามขัดแย้งระหว่างหัวหน้างานแนวปะการังกับหน่วยงานอื ่นๆ 
ของรัฐบาลที ่ให้ความสำคัญกับชายฝั ่งย ังคงเป็นอุปสรรคในห
ลายประเทศ เช่นเดียวกับความขัดแย้งกันเองในหมู่ผู ้บริโภค 
(ตัวอย่างเช่น การประมง และการท่องเที่ยว) สิ ่งเหล่านี่ส่งผลต
่อแนวปะการังและการจัดการเป็นอย่างมาก การปรึกษาหารือกั
นให้มากขึ ้นระหว่างผู ้จ ัดการแนวปะการังและหน่าวยงานอื ่นๆ 
ที่เกี ่ยวข้องก็อาจจะช่วยให้มีการพัฒนามากขึ้นแต่ท้ายที่สุดโครง
การจัดการแนวปะกังจำเป็นต้องมีการเริ ่มต้นด้วยกัน การรวบรว
มผู้มีส่วนได้ผลประโชน์ทุกฝ่ายและช่วยกันหาทางออกเพื ่อลดค
วามขัดแย้งต่างๆ

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• การรวมหน่วยงานต่างๆ การร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้
ผลประโยชน์ต่างๆและการผสมผสานความสามารถ คว

ามยั ่งยืนและเพิ ่มประสิทธผลให้บรรลุเป้าหมายมากขึ ้น 
และต้องครอบคลุมทั้งโครงการ

• ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นส่วนของเอกชนจำ
เป็นต้องมีการประเมินผล และควรที่จะเกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาแต่เนิ ่นๆ และต้องทำให้เชื ่อมั ่นเพื่อการซื้อขายใน
ระยะยาว

• ปัจจัยที่เกี ่ยวกับเศรษฐกิจและสิ่งกระกระตุ้นอื่นๆ จำเป็น
ต้องมีการระบุอย่างชัดเจน และต้องมีการสื่อความให้ผู ้ที ่
มีส่วนได้ผลประโยชน์สนใจและสามารถคาดหวังได้

ประเด็นที่ 5: นโยบาย การออกกฏหมายและ
การบังคับใช้กฏหมาย

จากการพิจารณานี้สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ัวข้อที่เกี ่
ยวกับนโยบายการจัดการแนวปะการัง ซึ ่งประกอบไปด้วย 
การกำหนดกฏหมาย การแบ่งเขต กรณีการข้ามเขต 
และการบังคับใช้กฏหมาย

ความล ้มเหลวของกฏหมายแห่งชาต ิในการแก ้ไขปัญหาและ
การกำหนดหน้าที ่และย ุทธว ิธ ีท ี ่ม ีประสิทธิภาพเก ี ่ยวก ับการ
จัดการทรัพยากร เป็นสาเหตุให้เพิ ่มความขัดแย้งต่างๆไปทั่วโลก 
สิ่งเหล่าเห็นได้ชัดเจนในประเทศที่กำลังพัฒนา ที่ซึ ่งประชาชน
ประสบกับปัญหาด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ กฏหมายแห่ง
ชาติมากมายที่เน้นไปที่ส่วนกลาง รวมอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายในการจัดการทรัพยากรและลดบทบาทของระบบชุชนลง 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื ่อไม่กี ่ปีที ่ผ่านมานี้ได้มีการลงนามถาวะเร่งด
่วน เพื่อการเพิ่มจำนวนของประเทศที่เข้าร่วม คือกฏหมายใหม่ที ่
ออกมานี้จะสนับสนุนการเริ ่มต้นที่ชุนชน

การมีกฏหมายในการทำงานที ่ เหมาะสมและมีประสิทธ ิภาพ
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการเกี ่ยวกับชายฝั ่งและ
ทรัพยากรต่างๆ ในแนวปะการังที่ยั ่งยืน โครงงานที่สับสนยุ่งอย
ากและไม่เหมาะสมในปัจจุบันนี้มีอยู ่ในประเทศเขตร้อนที่กำลัง
พัฒนาซึ่งมีส่วนทำให้ทรัพยากรทางชายฝั ่งเสื ่อมโทรมอย่างมาก 
และมีการเสื่อมถอยลงเรื ่อยๆ โดยขาดแคลนนโยบายทางทะเลแ
ห่งชาติ ขาดความเข้มงาดในการบังคับใช้กฏหมายที่เกี ่ยวกับทรั
พยากรธรรมชาติและข้อบังคับต่างๆ บ่อยครั้งที ่มีการทำงานอย่า
งไม่จริงจังและขาดความรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรั
พยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• กฏหมายต่างๆจำเป็นต้องเน้นการปฏิบัติตามและจัดการกั
บสาเหตุของปัญหา แต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะการที่จะเปลี
่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทำได้ยาก

• การเพิ ่มความรู ้ให้กับเขตที่ต้องการผ่านกระบวนการเฉพ
าะกับการผสมผสานอุปกรณ์เครื ่องมือต่างๆ เช่น การทำแ
ผนที่เฉพาะและการทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

• นโยบายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับกับประเทศอื่นๆมากกว่าหน
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ึ ่งประเทศจะต้องการใช้เวลาในการประสานงานและบ่อย
ครั้งที ่จำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อความมั่นคงแน่นอน

• การบังคับให้กฏหมายอย่างยุทติธรรมและรวดเร็วเป็นหัว
ใจสำคัญในการที่จะทำให้มีการสนับสนุน ศรัทธา และย
อมทำตามการจัดการแบบใหม่อย่างต่อเนื ่องให้บรรลุเป้า
หมาย

ประเด็นที่ 6: ฐานของการจัดการเกี ่ยวกับระ
บบนิเวศวิทยา 

ในปัจจ ุบ ันนี ้โครงการใหญ่ท ี ่ เก ี ่ยวก ับการจัดการแนวปะการั
งจะมุ ่งเน้นไปที ่การคุกคามในท้องถิ ่นอย่างเร ่งด่วนเป็นหลัก 
แต่จะไม่เน้นไปในที่สูง การทำกิจรรมต่างๆ หรือส่งผลกระทบ
กับแหล่งต่างๆที่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา หลายโครงการเน้นไปใ
นพื้นที่ขนาดเล็กที่อยู ่ระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ และเพิกเฉยก
ับการนำเอวข้อมูลเกี ่ยวดับสังคมและนิเวศวิทยามาช้ในการพิจา
รณา การบริการจัดการพื้นที่ใกล้เคียงบ่อยครั้งก็เป็นตัวขับเคลื่อ
นโอกาสมาให้พื ้นที่ได้เป็นอย่างมาก การพยายามที่จะทำให้บรร
ลุวัตถุประสงค์ของการจัดการจะต้องพิจราณาหลายอย่างไม่เพีย
งแต่ะเฉพาะทรัพยากรปลาและแนวปะการังเท่านั ้นแต่ต้องคึกษ
าเกี ่ยวกับระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และทิศทางทางการเมือง 
ซึ่งล้วนเกี ่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์อีกด้วย องค์ปร
ะกอบสำคัญของกลยุทธนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการมีระบ
บแนวปะการรังที่สมบูรณ์ โดยต้องแน่ใจว่าได้มีการจัดการเกี ่ยว
กับการพัฒนาเศษฐกิจ การดำรงไว้ซึ ่งความหลากหลายทางชีวภ
าพวิทยาและในทางที ่จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระยะยาว
และยั่งยืน

เป้าหมายพื้นฐานของการการจัดการระบบนิเวศวิทยา คือ ;

1. รวบรวมการใช้พื ้นดินอย่างชาญฉลาดและการจัดการสัน
ปันน้ำนำมาปรับใช้กับการจัดการแนวปะการังโดยอยึ ่ภา
ยใต้การรวบรวมโดยเจ้าหน้าที ่ของโครงการจัดการแนวป
ะการัง

2. การใช้ทฤษฎีการปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามพื้นฐานของร
ะบบนิเวศวิทยาแก่ผู ้คนที ่ใช้ประโยชน์และส่งผลกระทบ
ต่อประเด็นสำคัญของการจัดการแนวปะการัง

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• เรื ่องของ EBM และ ICOM ควรจะเป็นข้อมูลทางวิทยศา
สตร์ แต่เรื ่องการตีความระหว่างข้อมูลสนับสนุนและเรื ่อ
งการให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุประสงค์ทาง
เทคนิคจะต้องมีความระเอียดรอบคอบ

• การออกแบบระบบการจัดการต้องตรงกับเป้าหมายของชุ
มชนและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ขัดแย้งกับ
ชุมชนและประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์มากว่าออ
กแบบมาเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภ
าพเท่านั้น

• การอนุรักษ์แนวปะการังจะยึดหลัก MPAs โดยใช้การบ
ังคับให้น้อยที ่สุดซึ ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรฐกิจ และวัฒนธรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่ที ่เป็นศูนย์กลา
งความหลากหลายของแนวปะการัง และยึดหลักการเหล่า
นี ้เพื ่อเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันแก่ผู ้วางร
ะเบียบต่างๆของรัฐบาลและชุมชนทั่วไป

• การวางแผนงานระดับท้องถิ ่นควรที ่จะยึดหลักหรือประเ
ด็นต่างๆเฉพาะชุมชนนั ้นๆและตรงตามสถานภาพของท
รัพยกรของท้องถิ่นด้วย

• ภาพสัญลักษณ์ของชนิดต่างๆและที ่อยู ่ของสัตว์น้ำต่างๆ 
สามารถนำมาใช้ในด้านการตลาดเพื ่อให้บรรลุจุดหมายข
อง EBM

• การจัดการแนวปะการังควรที ่จะมีการจัดการกับปัญหาโ
ดยการใช้วิธีการจัดการแบบผลมผสานและแบบองค์รวม
ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ระบบนิเวศและพื้นดิน

ประเด็นที่ 7 : การศึกษาและการประเมินผล
ของการจัดการแนวปะการัง

ปัญหาใหญ่ที ่สุดที ่เห็นได้ชัดในระบบนิเวศในแนนวปะการังก็คื
อ  การใช้ทรัพยกรอย่างไม่ยั ่งยืนและผลกระทบต่างๆที่เกิดจากก
ารมนุษย์ จุดประสงค์ของการศึกษาและการประเมินผลโครงการ
ต่างๆ ที่เกี ่ยวกับแนวปะการัง คือการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเพื่อหยุดการทรุดโทรมของแนวปะการังต่างๆ โดยเฉ
พาะอย่างยิ ่งเป้าหมายของการศึกษาและการประเมินผลมีดังนี้

1. แจ้งปริมาณการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมนิเวศวิทยา

2. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆที่เกี ่ยวกับมนุษยวิท
ยา

3. ประเมินว่าจะทำงานหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพได้อ
ย่างไร

4. ประเมินความเข้าใจ/ทัศนคติและคุณค่าต่างๆของการเปลี่
ยนแปลงระหว่างผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

การคุกคามต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆ ที่ควรจะต้องได้รับการดูแล
และประเมินผล ดังนี้

• ความรู ้ที ่สมบูรณ์เกี ่ยวกับการใช้ทรัพยากรและประโยชน์
ต่างๆ

• ความยากของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน

• การขาดโอกาสในการเลือกใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่หรือแบบ
แผนพฤติกรรมอื่นๆ

• ข า ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท ี ่ จ ะ จ ั ด ก า ร บ ร ิ ห า ร 
(ทักษะและทรัพยากรต่างๆ)
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หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

• การพิจารณาอย่างรอบคอบและการขอความช่วยเหลือเบื ้
องต้นเกี ่ยวกับการออกแบบโครงการจะต้องแน่ใจว่าโคร
งงานนั ้นสัมพันธ์กับผู ้มีผลประโยชน์ร่วมและมีประโยช
น์ในระยะยาวต่อโครงการนั ้นและโครงการอื ่นๆที ่คล้าย
ๆกันในอนาคต (หลีกเลื ่องการเปลี่ยนวิธีดำเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาของงาน)

• การดำเนินการมาจำเป็นต้องที่การจัดการบริหารเรื ่องเสืย
งและการให้ความร่วมมือของประชาชนและทรัพยกรต่าง
ๆ เพื่อทำงานให้มีเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทบทวนวิธิการต่างๆเพื ่อลดความผิดผลาดและทำให้ศักย
ภาพของการทำงานลดลง

• ด้านการเผยแพร่ข้อมูลจำเป็นต้องให้ผู ้รับฟังมีความรู้ อะ
ไรบ้างที่พวกเขาสามารถทำได้ และข้อมูลอะไรที่ส่งผลก
ระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

• การศึกษาและการประเมินผลปฏิบัติงานคือการจัดกิจกร
รมในระยะยาวและควรจะทมีเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ

ประเด็นทื 8 : การจัดการบริหารด้านความส
ามารถการศึกษาและด้านความรู้

การจัดการแนวปะการังยังต้องการความสามารถในระดับสูง ทั ้
งนี ้ขึ ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของโครงงานนั้นๆ ยิ ่งไปกว่านั้
นผู ้จัดการต่างๆด้านการศึกษา ผู ้กำหนดนโยบาย ผู ้ใช้ทรัพยากร 
และสาธารณชนทั่วไป มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำให้การจั
ดการประสบความสำเร็จ

หลักสำคัญในการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

1. การออกแบบโครงการควรจะนำเอาทักษะความสามารถข
องบุคคลมาใช้ประโยชน์ได้

2. ใส่ใจกับระยะเวลาที่จะต้องใช้ในโครงการเพื ่อให้บรรลุว
ัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและจำเป็นต้องส่งผลให้ผ
ลการดำเนินงานออกมาอย่างที่ตั ้งเอาไว้

3. การกำหนดและตัดสินใจยืนยันโครงการและทบทวนระย
ะเวลาที่น่าจะเป็นจริงในการดำเนินงานให้สำเร็จ

4. การศึกษางานเฉพาะท้องที่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เอกสาร
ประกอบและการแลกเปลี ่ยนต่างๆสามารถส่งเสริมสนับ
สนุนและเร่งการพัตนาความสามารถของการดำเนินงานไ
ด้

5. การฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านต่างๆให้เชี ่ยวชาญเ
ป็นสิ ่งที ่จำเป็นต่อทีมงานที ่ดำเนินงานและการมุ ่งเน้นที ่
ทักษะความสามารถมีความจำเป็นมากกว่าการจัดฝึกอบร
บโดยทั่วไป

6. กลุ ่มให้คำปรึกษาที ่มีความชำนาญสามารถช่วยและส่งเส
ริมให้มีการพัฒนาความสามารถและการจัดการบริหารโค
รงงานได้ แต่หน้าที่นี ้ควรจะมีการกำหนดที่ชัดเจนเพื่อห
ลีกเลื ่ยงการควบคุมการจัดการบริหารโครงการ

7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการบริหารงานและก
ารมุ ่งเน้นไปที่การสร้างการจัดการที ่มีประสิทธิภาพและ
การสร้างความไว้วางใจแก่พนักงาน

บทสรุปและข้อเสนอแนะในอนาคต

เมื ่อไม่นานมานี้แนวประการังได้รับการใส่ใจดูแลมากขึ้น โด
ยเฉพาะในพื ้นที ่ที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีการจ
ัดประชุมสัมมนาระดับโลกหลายๆครั้ง ประชากรหลายร้อยล้า
นคนและชุมหลายพันแห่งทั ่วโลกพึ ่งพาอาศัยแนวประการังเพื ่
อหาอาหาร เพื่อปกป้องรักษาและเพื่อทำมาหากิน ตัวอย่างเช่น 
ประชากรมากกว่า 150 ล้านคน อาศัยอยู่นืพื ้นที่สามเหลี่ยม 
“Coral Triangle” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะมา
ลานีเชีย (ทางตอนเหนือของออสเตรเลียรวมทั้งเกาะฟิจิด้วย) 
มีชาวประมงมากกว่า 2,600,000 ใช้ทรัพยกรทางทะเลในการดำ
รงชีวิต กว่า 15 ที่ผ่านมามีการใช้เงินมากกว่า 1 พันล้านดอลล่า
ร์สหรัฐในโครงการต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกี ่ยวกับการจัดการในแนว
ปะการัง (ในจำนวนนี้เป็นเงินที่มาจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) อย่างเดียวถึง 320 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

ใ น ช ่ ว ง ท ศ ว ร ร ต ท ี ่ ผ ่ า น ม า ไ ด ้ ม ี ก า ร น ำ เ ส น อ แ น ว ค ิ ด ใ ห ม ่ 
คือ“การยืดหยุ่นได้” สิ ่งสำคัญของแนวความคิดนี้คือ มีการกำห
นดขอบเขตของระบบที่ซับซ้อนเพื่อนำมารับใช้ในขณะที่งานต่า
งๆยังคงดำเนินการอยู่ และนำสิ่งที ่เข้ามารบกวนมาจัดระบบใหม
่ปัจจุบันนี้ แนวความคิดนี้ได้นำมาปรับใช้กับปะการังต่างๆ เกี ่ยว
กับเรื ่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การตกตะกอน มลภาวะ 
เป็นต้น “การจัดการเพื่อการยืดยุ ่น” ในเรื ่องที่เกี ่ยวกับแนวปะ
การังต่างๆ ควรที่จะปกป้องระบบแนวปะการังจากการล้มเหลว
ที่จะสร้างผลประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์ความหลากห
ลายทางชีวภาพ หน้าที่ของระบบนิเวศวิทยา อาหารและรายได้ 
เพื ่อลดปัญหาความยากจน) โดยการธำรงค์รักษากถาพทางสังคม
และนิเวศวิทยา ให้อำนาจกับสิ่งนี ้ที ่จะแก้ใขปัญหานั้นๆ และยัง
คงใว้ซึ ่งหน้าที่อื ่นๆ

การปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ ยวก ับการจ ัดการแนวปะการ ั งในป ัจจ ุบ ันไ
ม ่ ได ้ ให ้ความสำค ัญก ับส ิ ่ งค ุกคามต ่ างๆท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นจากภา
ยนอกบริเวณแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อแนวปะการังและส่งผลต่อ (ชาวปะมง) ป
ระชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สิ่งที ่จะช่วยให้การอนุรักษ์และพัฒน
าความหลากหลายทางชีวภาพจะรับผิดชอบต่อผลกระทบเหล่านี ้ 
ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหาความยากจน) 
ต้องคำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และคำนึงถึงฐานส
ำคัญภายในประเทศที ่อ่อนแอในเรื ่องความมั ่นคงของประชากร 
สังคมและศรษฐกิจ และในประเทศที่มีความผันผวนและความขั
ดแย้งภายใน
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