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  วิลาสินี กนิษฐานุพงศ : การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชายฝงทะเล 
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล.  108 หนา. 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยชุมชน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 2) ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน     
3) ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน และ 4) ศึกษาปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรชุมชน ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจะนํามาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตอง
ของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสรุปและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
พรรณนาความ 

 1) จากการศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอ
หิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จากอดีตจนถึงปจจุบันที่ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณและตอมามีความเสื่อมโทรมลง 
จากการทําสัมปทานเผาถาน และการใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายสงผลใหเกิดความขัดแยงและการลดลงของ
ทรัพยากร แตในปจจุบันไดมีการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ชายฝงทะเล โดยความรวมมือของชาวบานในชุมชน องคกร
ชุมชน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและใหการสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาพ้ืนที่ใหคงความอุดมสมบูรณสอดคลองกับวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน  2) กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน พบวากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนสามารถแบงออกเปน   
4 กระบวนการ คือ 1. การวางแผน  เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและนโยบายในการดําเนินงานและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางชุมชนหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 2. การจัดกระบวน 3. การลงมือดําเนินการตาม
แผน 4. การประเมิน เพื่อติดตามการแกปญหา 3) ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน จําแนกเปนปจจัยภายในของชุมชน เชน การมีผูนําที่จริงจังและทุมเทกับการจัดการทรัพยากร ทําใหกิจกรรม
ตางๆยังคงขับเคลื่อนไปได และความรวมมือของคนในชุมชนชายฝงทะเล ที่ตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากร 
และปจจัยภายนอก เชน การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ และ 4) ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเลโดยชุมชน จะเห็นไดวาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ประกอบไป
ดวยองคความรู การเปลี่ยนผูนําทองถิ่นและความตอเนื่องของนโยบาย  การเมืองทองถิ่น งบประมาณ และเคร่ืองมือ
ประมงท่ีไมมีกฎหมายควบคุม  
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 This study aimed 1) to study the development and background of the management of 

coastal resources by the community, Borhin sub-district, Sikao district, Trang province, 2) to 

analyze the process of the management of coastal resources, 3) to find out key success factors 

by the community and 4) to study problems and obstacles of the management of coastal 

resources. This study was a qualitative research and the data were collected from document, 

observation, and in-depth interview with 3 main informants, i.e., public sector, people sector, and 

community organization. The data were verified through the methodological triangulation and 

then presented the results in the form of description. 

 1) The results of development and background of the management of coastal resources 

by the community, Borhin sub-district, Sikao district, Trang province showed that the resources 

were fertile and it has been deteriorated these past few years by the charcoal concession and 

illegal marine fishing gear that caused the conflict and the decrease of resources. Nowadays, the 

coastline has been conserved and restored by the cooperation among local people, public and 

private sectors. They have cooperated to conserve the resources and correspond with people’s 

way of life and their career, 2) the process of the management of coastal resources found that 

the process could be divided into 4 stages. The first stage was the planning for conferences for 

sharing their opinion and policies and exchanging the data between community and related 

public sector, the second was organizing, the third was implementing and the last was 

evaluation,  3) the key success factors of the management of coastal resources were divided into 

internal factors: the dedicated leadership for the recourse management, continuing activities, and 

the cooperation of the local people who delighted and appreciated the resource, and external 

factor: supporting from sectors, and 4) problems and obstacles of the management of coastal 

resources consisted of knowledge, the changing of local leadership and continuity policy, local 

politics, budget and illegal marine fishing gear.  
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ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สําหรับความ
ชวยเหลือ ความหวงใย และคําแนะนําที่ดีมาโดยตลอด รวมท้ัง ผูชวยศาสตราจารย ดร .วิโรจน เจษฎาลักษณ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร .สุทิศา ลุมบุตร ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของอาจารยทั้งสามทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณธรรมฤทธ์ิ เขาบาทและภรรยา ที่ใหความชวยเหลือแกผูวิจัยในเรื่องท่ีพักอาศัย 
รวมถึงการดูแลอยางดี ตลอดระยะเวลาของการเก็บขอมูล ขอบพระคุณบังเชา สุเชาว รัตนตรัง ที่ไดชวยเหลือผูวิจัย
ในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลในหมูบานตางๆ จนกระทั่งการเก็บขอมูลสําเร็จลงได
ดวยดี ขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือ สละเวลาในการใหสัมภาษณและใหขอมูลที่เปนประโยชน
สําหรับงานวิจัยช้ินน้ี 
  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมที่ใหกําลังใจ ใหการสนับสนุนผูวิจัยในทุกๆ เรื่อง  ขอบคุณพี่สาว
ฝาแฝดที่อยูเคียงขาง คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จนวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี 

 

สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณมิตรภาพดี ๆ  จากพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) รุนที่ 6 ทุกทาน โดยเฉพาะพี่บีและนองปุม สําหรับกําลังใจ
ดีๆ และการชวยเหลือ จนผูวิจัยขามผานอุปสรรคตางๆ มาไดดวยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




