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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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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ประเทศไทยมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝงทะเล 
23 จังหวัดโดยชายฝงทะเลดานอาวไทย มีความยาว 2,055.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 จังหวัด 
และชายฝงทะเลดานอันดามัน มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเลรวม       
6 จังหวัด (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556)  ประชากรท่ีตั้งถิ่นฐานในจังหวัดชายฝงทะเล
ของประเทศจึงดํารงชีพดวยการอาศัยทรัพยากรชายฝงหรือทรัพยากรในทะเล รวมทั้งการใชพ้ืนที่
ชายฝงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคและขายเปนสินคาทั้งในระดับประเทศและเปนสินคาสงออก
ในตางประเทศ (สุนันทา สุวรรโณดม, 2545: 2) 

 จังหวัดตรังเปนจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย ตั้งอยูทางดานชายฝงทะเลตะวันตกซึ่งอยู
ติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ความยาวตลอดแนวชายฝง 119 กิโลเมตร มีพ้ืนที่เปนเกาะ 
46 เกาะ (โครงการสารสนเทศและสื่อเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดตรัง , 2548: 13) การปกครอง 
จังหวัดตรังแบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ กับ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอกันตัง 
อําเภอหวยยอด อําเภอยานตาขาว อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ อําเภอนาโยง 
อําเภอรัษฎา และ กิ่งอําเภอหาดสําราญ  

 สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบชายฝงทะเลและไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลจึงกอใหเกิด
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ํา แรธาตุ ปาไม ทะเลชายฝง มีแนวหญาทะเลซ่ึง
เปนแหลงอาศัยของพะยูนที่เกือบจะสูญพันธุไปแลว แหลงปะการังที่สวยงาม ตลอดจนแหลงรังนกท่ี
เปดใหสัมปทานแลว แหลงหอยปะและแหลงหอยนางรมธรรมชาติขนาดใหญ มีปาชายเลนท่ียังคง
สภาพสมบูรณเปนที่วางไขและอนุบาลสัตวน้ําวัยออนอยางดี ทําใหทะเลตรั งไดชื่อวาเปนแหลง
ทรัพยากรที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของจังหวัด (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 
2548: 19) เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับคนในจังหวัด  เกาะตางๆ ในทะเลตรังยังคงมีความ
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อุดมสมบูรณดึงดูดนักทองเท่ียวมากมาย เชน เกาะมุก เกาะรอก เกาะกระดาน เกาะสุกร และเกาะ
ไหง เปนตน นักทองเท่ียวจะไดดําน้ํา ดูปะการัง และสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด   

            จังหวัดตรังมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่ประกอบไปดวย อาชีพทางการเกษตร การประมง และ
ธุรกิจการคา เปนผลมาจากความสมบูรณของแมน้ําตรังและมหาสมุทรอันดามัน  ชุมชนชายฝงยังคง
ดํารงชีวิตอยูดวยทรัพยากรทางทะเล ซึ่งในชวงแรก ชุมชนทําการประมงแบบยังชีพ ดวยเคร่ืองมือที่
เหมาะสมไมทําลายลาง ตามชายฝงน้ําตื้น แตตอมารัฐไดใหสัมปทานปาชายเลนเพ่ือเผาถาน ใชเรือ
อวนลากทําการประมงเชิงพาณิชยเพ่ือการสงออกจึงทําใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงในธุรกิจประมงทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ เกิดการบุกรุกทําลายทรัพยากรชายฝงอยางรวดเร็ว ทั้งปาชายเลน 
ปะการังและหญาทะเล เปนตน 

ความเปล่ียนแปลงในธุรกิจประมงทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศที่สงสินคาออก
ประเภทอาหารทะเลติดอันดับตนๆ ของโลกมาต้ังแตกลางทศวรรษกอน การเติบโตของธุรกิจการ
ประมงพาณิชยกลับสงผลกระทบโดยตรงตอเสถียรภาพในการประกอบอาชีพและตอวิถีชีวิตของ
ชาวประมงชายฝง นอกจากผลประโยชนจะเกิดขัดแยงกับชาวประมงชายฝง เรือประมงอวนลาก อวน
รุน ยังละเมิดกฎหมายรุกล้ําเขาไปจับปลาในเขตชายฝง 3 กิโลเมตร อันเปนแหลงหากินของ
ชาวประมงขนาดเล็ก สรางความเสียหายตอบริเวณเพาะพันธุของสัตวน้ําและตอเคร่ืองมือประมงนานา
ชนิดของชาวประมงชายฝง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเสียความสมดุล และสงผลกระทบ
รุนแรงตอการดําเนินชีวิตของชาวประมงชายฝง การแยงชิงทรัพยากรสัตวน้ําระหวางกลุมประมง
พาณิชยและกลุมประมงชายฝงกลายเปนขอพิพาทและเปนปญหาเรื้อรัง นับวันจะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นหากมิไดรับการแกไขท้ังระบบ  (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2544: 456-457)  

ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีฐานทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศที่
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันจนกอใหเกิดความสมดุลของสิ่งแวดลอม ชาวบานไดพ่ึงพาความสมบูรณของ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน การใชประโยชนในดานตางๆ ทั้งดานอาหาร การประกอบอาชีพ ที่อยู
อาศัย ตลอดจนเปนแหลงเพาะพันธสัตวน้ํา กุง หอย ปู ปลา เปนตน ที่ผานมาชุมชนมีปญหาจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง ชาวประมงจับสัตวน้ําไดนอยลง ผลกระทบจากการสัมปทานทําไม
เผาถานในพ้ืนที่ปาชายเลน พ.ศ. 2484 เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลน ปญหาจากการเพาะเล้ียงกุง
กุลาดําของนายทุนจากภายนอก พ.ศ.2546 เกิดการปลอยน้ําเสียลงสูทะเล การขามเขตพ้ืนที่การทํา
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ประมงของเรือประมงพาณิชย เชน อวนรุน อวนลาก ในเวลากลางคืนเขามาในเขต 3,000 เมตร สงผล
กระทบตอระบบนิเวศและอุปกรณประมงของชาวบานในพื้นที่ (อารีย สุวรรณชาตรี, ม.ป.ป.: 28-29) 

ดังที่กลาวมาขางตน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปนอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบ 
เมื่อชาวประมงพื้นบานในตําบลบอหินไดรับความเดือดรอนจากเรือประมงพาณิชย ชาวบานตําบล   
บอหินในหมูที่ 2 หมูที่ 6 หมูที่ 8 และหมูที่ 9 ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานจึงไดมีการ
รวมตัวกันตั้งแตป 2537 เปนตนมา เพ่ือรวมกันปกปองทองทะเลและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตอมาในป 
2546 กลุมประมงพ้ืนบานในตําบลบอหินจึงไดเขารวมเปนสมาชิก “ชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัด
ตรัง” เพ่ือขยายความรวมมือในการอนุรักษและรวมกันฟนฟูทองทะเลในจังหวัดตรัง เชน ชวยกันดูแล
ไมใหมีการทําประมงผิดกฎหมาย การอนุรักษแหลงหญาใตทะเล ซึ่งเปนแหลงอาหารของพะยูน ตอมา
ในป พ.ศ. 2553 มีการใหชาวบานรวมแสดงความคิดเห็นถึงรูปแบบและพ้ืนที่การอนุรักษ หลังจากน้ัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 องคการบริหารสวนตําบลบอหินจึงไดออก “ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน   
พ.ศ. 2553” โดยมีสาระสําคัญก็คือ หามทําการประมงโดยผิดกฎหมาย หรือใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย มีการประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษและมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงตําบลบอหินขึ้นมา เพ่ือดูแลและดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  ผลดีจาก
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ก็คือ ทําใหชุมชนทองถิ่นบริหารและจัดการทรัพยากรเองได โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลขึ้นมา มีกรรมการที่มาจากทุก
ภาคสวนของชุมชน โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน มีการแตงตั้งอาสาสมัครทาง
ทะเลเพ่ือตรวจตราดูแลไมใหมีการกระทําผิด มีการกําหนดพ้ืนที่อนุรักษหามทําการประมง หรือ
กําหนดเขตอนุรักษเปนการเฉพาะได เชน เขตอนุรักษหญาทะเล กําหนดเขตอนุรักษหอยชักตีน สวน
ชาวประมงพ้ืนบานยังสามารถเขาไปทํามาหากินได เพราะใชเครื่องมือที่ไมไดทําลายลาง ซึ่งในพ้ืนที่
อนุรักษแหงนี้ยังเปนแหลงหญาทะเลท่ีเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําวัยออน รวมทั้งยังเปนแหลงอาหาร
ของพะยูน โลมา และเตาทะเลดวย (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), 2555) 

จากปญหาการทําประมงท่ีไดกลาวมา ตําบลบอหินจึงเปนตัวอยางที่นาสนใจในการเขาไป
ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลในชุมชน เพราะมีจุดเดนที่นําทรัพยากรธรรมชาติทาง
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ทะเล รวมถึงวิถีชีวิตของประมงชายฝงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มาเปนจุดขายสําหรับการทองเท่ียว 
ศึกษาดูงาน และเปนศูนยการเรียนรู กอใหเกิดชุมชนที่ยั่งยืน มีรายไดและพ่ึงพาตนเอง จึงเปนที่มา
ของงานวิจัยนี้  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถนําไปประยุกตใชกับพ้ืนที่อ่ืนๆ และทรัพยากรทาง
ทะเลจะไดรับการอนุรักษมากขึ้น  ทองทะเลไทยซ่ึงเปนแหลงเลี้ยงปากทองของชาวประมงจะไดอยูคู
กับคนไทยไปอีกนาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 2.  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

3.  เพ่ือศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
 พ้ืนที่ศึกษาคร้ังนี้คือชุมชนชายฝงทะเลในตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 4 
ชุมชน ไดแก ชุมชนบานพรุจูด ชุมชนบานหัวหิน ชุมชนบานโตะบันและชุมชนบานปากคลอง 
เนื่องจากสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเลและเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรชายฝง
ทะเลท่ีสําคัญ ไดแก ปาชายเลน หญาทะเล สัตวน้ํา และปาชายหาด ประชาชนสวนใหญจึงมีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงชายฝงดวยการจับ
สัตวน้ําตามธรรมชาติ แตจากปญหาการรุกล้ําจับสัตวน้ําของเรือประมงพาณิชยในระยะ 3 กิโลเมตร
และการใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย ไดกอใหเกิดปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝง
ทะเล ชุมชนทองถ่ินจึงไดรวมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของทองถิ่น ทั้งในสวน
ของการเขารวมเปนสมาชิก “ชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง” เพ่ือขยายความรวมมือในการอนุรักษ
และรวมกันฟนฟูทองทะเลและในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ไดออก “ขอบัญญัติ
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องคการบริหารสวนตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน พ.ศ. 2553” ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเลือกพ้ืนที่ดังกลาวเปนกรณีศึกษา 
 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยชุมชน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 ขอบเขตเชิงประชากร   
 กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุม คือ 
 1. ภาครัฐ  จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบดวย  
  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  จํานวน 1 คน  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน จํานวน 1 คน  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  หมูที่ 2, หมูที่ 6, หมูที่ 8 และหมูท่ี 9  
  จํานวน 8 คน  
  กรรมการบริหารเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 1 คน  
  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6  จํานวน 1 คน 
 2. ภาคประชาชน จํานวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบดวย  
  อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  จํานวน 1 คน   
  ผูใหญบาน หมูที่ 2 ,หมูที่ 6, หมูที ่8 และหมูท่ี 9  จํานวน 4 คน  
  ชาวบาน หมูที่ 2 ,หมูที่ 6 ,หมูที ่8 และหมูท่ี 9  จํานวน 8 คน 
 3. องคกรชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 2 คน ประกอบดวย 
  ประธานมูลนิธิอันดามัน จํานวน 1 คน  
  ประธานชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง จํานวน 1 คน 
 เกณฑการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูล 
 เกณฑการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุม คือ 

 1. หนวยงานภาครัฐ 
 ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บอหินและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบอหินหมูที่ 2, 6, 8 และ 9 ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ใน
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การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาตําบลบอหิน การกําหนดขอบัญญัติในการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรของทองถิ่น รวมถึงการกําหนดแนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่น  ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล และผูอํานวยการศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 6 ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
รวมถึงการมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 

 2. ชุมชนประมงชายฝง   
 ประกอบดวยผูใหญบานและชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนบานพรุจูด หมูที่ 2 ชุมชนบานหัวหิน
หมูที่ 6  ชุมชนบานโตะบันหมูที่ 8 และชุมชนบานปากคลองหมูท่ี 9 ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน ในฐานะผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพประมง พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน และปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน 
 3. องคกรชุมชน 
 ประกอบดวยประธานมูลนิธิอันดามัน ประธานชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง ในฐานะผูให
ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระบวนการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยชุมชน และปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 ขอบเขตเชิงเวลา 
 ชวง 1  เดือนมกราคม – มีนาคม 2557  ศึกษาเอกสารและทําโครงรางการวิจัย 
 ชวง 2 เดือนเมษายน 2557  เสนอโครงรางการวิจัย 
 ชวง 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557  เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 ชวง 4 เดือนกรกฎาคม  2557   วิเคราะหผลการศึกษาและจัดทําเลม 
 ชวง 5 เดือนสิงหาคม 2557  ปรับปรุงแกไขและจัดทําเลมฉบับสมบูรณ 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1. เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการ แนวคิดการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงทะเล 
2. วางแผนการเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
3. เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยการสังเกตและการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล 
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผลการศึกษา 
6. เสนอแนะผลการศึกษา 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงพัฒนาการ ความเปนมาและกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 2. ทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนชายฝงทะเล
ตําบลบอหิน อันจะเปนประโยชนตอชุมชนอ่ืนที่มีลักษณะปญหาใกลเคียงกันนําไปประยุกตใชในการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลตอไป 
 3. ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  อันจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 1. ทรัพยากรชายฝงทะเล หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเลทั้งที่เปนพืชและ 
สัตว อาทิเชน ปาชายเลน หญาทะเล สัตวทะเล และปาชายหาด เปนตน  

 2.  พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน หมายถึง 
ความเปนมาและการดําเนินไปของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 

 3.  กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน หมายถึง ลําดับขั้นหรือข้ันตอนของ
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
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 4.  ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน หมายถึง ปจจยัที่
ทําใหการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลประสบความสําเร็จ ทรัพยากร
ชายฝงคืนสูสภาพสมดุล 

 5.  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน หมายถึง ปจจัยที่ทํา
ใหการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลไมประสบผลสําเร็จ   



9 

 

 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษา  ชุมชนชายฝงทะเล
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดและวิธีการศึกษาดังหัวขอตอไปน้ี 

 
 1. พ้ืนที่ศึกษา 
 2. ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
  2.1 ความหมายของทรัพยากรชายฝงทะเล 
  2.2 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล 
  2.3 การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 
  2.4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 

  2.5 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการ 
  4.  พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชน 

   4.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

   4.2  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

   4.3  ชุมชนกับแบบแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลและทรัพยากรประมง 

  4.4  การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. พื้นที่ศึกษา 
 1.1 ที่ตั้ง 
 ตําบลบอหิน ตั้งอยูในเขตอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดตอกับตําบลเขาไม
แกว อําเภอสิเกาและตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลอันดา
มัน ทิศใต ติดตอกับตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง และทิศตะวันออก ติดตอกับติดกับตําบลนา
เมืองเพชร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดังภาพที่ 1)   
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที่มา : แผนที่อําเภอสิเกา, เขาถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก http://www.xn--77-    

        5qid5d2f1a0cd.com/1947_ อําเภอสเิกา.html 
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 ขอบเขตการปกครองภายในตําบลบอหิน ประกอบดวย 9 หมูบาน (ดังตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

หมูที ่ ชื่อหมู จํานวนประชากร (คน) จํานวน 

  ชาย หญิง (ครัวเรือน) 

1 บานบอหิน 240 248 222 

2 บานพรุจูด 507 512 293 

3 บานดุหุน 500 485 243 

4 บานใสตนวา 435 479 275 

5 บานไรออก 554 524 323 

6 บานหัวหิน 149 170 94 

7 บานใหม-บานทุงโพธ์ิ 376 342 220 

8 บานโตะบัน 457 404 215 

9 บานปากคลอง 190 157 89 

 รวม 3,409 3,316 1,974 

 

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลบอหิน, ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน, เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ       
        2557, เขาถึงไดจาก http://www.bohin.org/people.htm. 
  

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบอหิน โดยทั่วไปเปนเปนที่ราบและที่ดอนคอนขางสูง และเปน
ชายทะเล  พ้ืนที่ทางตอนเหนือจะเปนที่ราบคอนขางสูง  สวนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเปนที่ราบมีภูเขา
ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาบางสวนและติดกับชายทะเล สวนทิศใตเปนพ้ืนที่ราบ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
75,937.5 ไร 
 

 1.3 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
 ทรัพยากรธรรมชาติที่พบในตําบลบอหิน มีความหลากหลายของระบบนิเวศ  สวนใหญเปน
พ้ืนที่ปาชายเลน ปาบกและพ้ืนที่ชายฝงทะเล (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและการใชประโยชนของตําบลบอหิน 
ทรัพยากร พื้นที่ / หมูบาน จํานวนเน้ือท่ีและการใชประโยชน 

1. ปาชายเลน 1, 2, 3, 6, 8, 9 7,901 ไร เปนแหลงอาหารและอนุบาลสตัวน้ํา 

2. หญาทะเล 9 ประมาณ 50 ไร 

3. ปาสงวนกะลาแสคลองไมตาย 3 ประมาณ 3,031 ไร 

4. ปาชุมชน 4 ประมาณ 100 ไร เปนไมยางมีการใชประโยชน 
เนนการอนุรักษแตมีการบุกรุกที่ดนิจากชาวบาน
เพื่อเปนท่ีดินทํากิน 

5. ปาสงวนสายคลองไอกลิ้ง 7 ประมาณ 800 ไร มีการบุกรุกจากชาวบานเพ่ือทํา
เกษตรกรรม 

6. ปาชายหาด 2 ประมาณ 837 ไร มีพืชทองถิ่นที่ชาวบานเขาไปเกบ็
เกี่ยว เชน ผักหวานปา 

7. ดอนหอย 2 มีเนื้อที่จํานวนมาก ชาวบานมีการเขาไปเก็บเพื่อ
นําไปบรโิภคและรายไดเสริม 

ที่มา : อารีย สุวรรณชาตรี, หัวใจเปนหนึ่งเดียวที่บอหิน (ตรัง: ผูจัดทํามูลนิธิอันดามัน, ม.ป.ป), 27-28. 

 1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพหลัก ทําสวน ทําไร และอาชีพเสริม ทําประมง รับจาง  
ประชากรรอยละ 60 นับถือศาสนาพุทธ และรอยละ 40 นับถือศาสนาอิสลาม (ไทยตําบลดอทคอม, 
2543) 

 

2. ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
 2.1 ความหมายของทรัพยากรชายฝงทะเล 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของทรัพยากรชายฝงทะเลไวในหลากหลายทรรศนะ 
ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2555: 14) กลาวถึงทรัพยากรประมงและชายฝง 
หมายถึง ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลและพ้ืนที่ปาไมชายเลน ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําจําพวก
หอย ปู ปลา และสัตวน้ําวัยออน หลักการใชประโยชนทรัพยากรประมงและปาไมชายเลนก็
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เชนเดียวกับทรัพยากรท่ีมีชีวิตอ่ืนๆ คือ สามารถมีการจัดการใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืนได  
หากมีการใชประโยชนเทากับอัตราที่เพ่ิมขึ้นเทานั้น แตจากการขาดแคลนขอมูลและท่ีสําคัญ คือ การ
ไมสามารถควบคุมดูแลอยางมีประสิทธิภาพ ไดทําใหทรัพยากรสัตวน้ําและพ้ืนที่ปาชายเลนลดลง 
เนื่องจากมีการใชประโยชนมากกวาอัตราการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น การลดลงของสัตวน้ําตามธรรมขาติ
ของการจับที่เกินขนาด (Overfishing) หรือมากเกินกําลังผลผลิตประมงสูงสุดที่เปนไปได ทําใหเกิด
การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเพ่ืออุปทานสัตวน้ําใหมากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายฝง จนทําใหเกิด
การบุกรุกปาชายเลนเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันความเส่ือมโทรมของปาชายเลนจากการถูกใชพ้ืนที่
เพาะเล้ียงสัตว หรือเพ่ือการขยายตัวของชุมชนและแหลงอุตสาหกรรม ก็สงผลกระทบดานมลพิษทาง
น้ํา ทําใหแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออนมีความอุดมสมบูรณลดลง สงผลกระทบให
สัตวน้ํามีปริมาณลดลงเร็วข้ึน  
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2552)  กลาวถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หมายถึง 
สิ่งที่มีอยูหรือเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้นในบริเวณทะเลและชายฝง อันอาจนํามาใชให
เปนประโยชนได เชน กรวด หิน ดิน ทราย เลน น้ํา พืช ปาชายเลน สวนประกอบของพืช หรือ
สวนประกอบของสัตว และหมายรวมถึงความสวยงามที่ประกอบข้ึนจากสิ่งที่มีอยูหรือที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยสรางขึ้นนั้น 

 สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ (2550: 128-130) กลาวถึงทรัพยากรชายฝงทะเล เปนแหลงที่อยู
อาศัยชายฝง หรือที่เรียกโดยทั่วไปเปนภาษาอังกฤษวา Coastal Habitat จัดเปนแหลงที่อยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล ทั้งพืช สัตว และพวกจุลินทรียที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนแหลงที่มนุษย
สามารถเขาไปใชประโยชนไดมาก โดยพัฒนาเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอุตสาหกรรรม และแหลงทํา
การประมง แตในขณะเดียวกัน แหลงที่อยูอาศัยชายฝงนี้จะเปนบริเวณที่ถูกรบกวนและทําลายจน
ความอุดมสมบูรณ และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ทั้งยังเปนแหลงสะสมของเสียจาก
บานเรือน ทําใหทรัพยากรชายฝงและสิ่งแวดลอมรอบชายฝงไดรับผลกระทบ 

โดยทั่วไปแหลงที่อยูอาศัยชายฝงแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แหลงที่อยูอาศัยพ้ืน
นุม (Soft Substrate Habitat) และแหลงที่อยูอาศัยพ้ืนแข็ง (Hard Substrate Habitat) แหลงที่อยู
อาศัยพ้ืนนุม ไดแก ปาชายเลน (Mangrove Forest) แหลงหญาทะเล (Seagrass Bed) หาดทราย 
(Sandy Shore) และหาดโคลน (Mudflat) เปนตน สวนแหลงที่อยูอาศัยพ้ืนแข็ง ไดแก แนวปะการัง 
(Coral Reef) หาดหิน (Rocky Shore) และแองน้ําขัง  (Tidal Pool)  
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    ดังนั้นผูวิจัยสรุปวาทรัพยากรชายฝงทะเล จึงหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงทะเล
ทั้งท่ีเปนพืชและสัตว อาทิเชน ปาชายเลน หญาทะเล สัตวทะเล และปาชายหาด เปนตน 

 2.2 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล 
  เกษม จันทรแกวและคณะ (2550: 85) ไดกลาวถึงสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ชายฝงทะเลไววามาจากปจจัยตอไปนี้ 
 1. การจับสัตวน้ําเกินกําลังผลิตของแหลงน้ํา ปจจุบันนี้มีชาวประมงทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญเพ่ิมจํานวนมากขึ้น พรอมทั้งมีการนําเครื่องมือประมงที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการ
จับสัตวน้ําไดมากขึ้น และมีการจับสัตวน้ําทั้งที่เปนลูกสัตวน้ําและปลาที่มีไขในปริมาณมากเกินไป ซึ่ง
ไมสมดุลกับปริมาณอาหารที่อยูในทองทะเลของสัตวน้ํา ขณะเดียวกันพอพันธุในแหลงน้ํามีปริมาณ
นอยลง ทําใหเพ่ิมลูกสัตวน้ําไดนอย ไมสมดุลกับปริมาณอาหารท่ีมีอยู จะเห็นวาปลา หอย กุง ใน
นานน้ําไทยมีขนาดเล็กลงและจับไดนอยลง เนื่องจากมีการจับกันทุกวันจนไมมีเวลาใหสัตวน้ํามีการ
เจริญเติบโต หรือแหลงน้ํามีการปรับตัว และการทําประมงทะเลท่ีเกินขนาด โดยเฉพาะเรือประมงอวน
ลากที่มีจํานวนมากยากแกการควบคุม ตลอดจนรัฐไมมีบุคลากรและงบประมาณในการควบคุมที่
เพียงพอ ทําใหทรัพยากรสัตวน้ําอยูในสถานภาพที่เสื่อมโทรมในท่ีสุด 

  2. การจับสัตวน้ําในบริเวณแหลงเพาะพันธุวางไข ไดแก บริเวณแนวหญาทะเล แนวปะการัง 
โดยใชเครื่องมือประมงอวนรุน อวนลากบริเวณชายฝง เปนตน เนื่องจากเคร่ืองมือประเภทน้ีจะทําลาย
หญาทะเลและแนวปะการังจนเกิดการเสียหาย ขณะเดียวกันการใชเครื่องมือที่มีตราขนาดเล็กมากทํา
การประมง ทําใหมีการจับลูกปลา ปู หอย และกุงจํานวนมาก และขณะเดียวกันตะกอนจะฟุงกระจาย
ไปปกคลุมปะการังหรือทับถมหญาทะเล จนเปนอันตรายตอแนวหญาทะเลและแนวปะการัง 
  3. การทําประมงดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม เปนทั้งการผิดกฎหมายและทําลายสัตวน้ําที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน การใชระเบิด การเบ่ือเมา การใชไฟฟาชอต การใชอวนลากในเขตนานน้ํา
ชายฝง ซึ่งกําหนดเปนเขตการประมงขนาดเล็ก ตลอดจนเกิดการขัดแยงระหวางวิธีการทําประมง เชน 
การทําอวนปลากระตัก ตลอดจนการทําประมงขนาดเล็กที่ปราศจากความระมัดระวังหรือดวยความ
รูเทาไมถึงการณ ทําลายสภาพแวดลอมใตน้ํา เชน ปะการัง หญาทะเล ซึ่งเทากับเปนการทําลายแหลง
อาหาร และท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา 
  4. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝง มีการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําบริเวณชายฝงกัน
มาก โดยเฉพาะการเล้ียงกุงกุลาดํา มีการสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงกันมาก มีการปลอยน้ําทิ้งจากการ



15 
 

 
 

เลี้ยงสัตวน้ําหรือมีการฉีดเลนลงสูแหลงน้ําบริเวณชายฝงโดยตรงจนมีผลทําใหคุณภาพน้ําชายฝงและ
สภาพชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงไป มีตะกอนมากข้ึนจนสงผลตอปะการัง และหญาทะเลเสียหาย ทําให
แหลงเจริญพันธุและแหลงอาหารตามธรรมชาติของสัตวน้ําลดลง 
  5. การบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยขาดการวางแผนดานการจัดการ
และการกําหนดเขตการผลิตที่ชัดเจน ทําใหเกิดการขัดแยงกับกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การทําการเกษตร
จากการสรางมลพิษแกพ้ืนที่ชายฝงทะเล (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2555: 15) 
  6. การสรางโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณแหลงน้ํา ไดแก โรงงานทํากุงแหง ปลาปน น้ําปลา 
กุงแชแข็ง ซึ่งมีการใชน้ําในขบวนการผลิต ซึ่งมีผลทําใหมีสารอินทรียหรือน้ําลางปลา เปนตน ลงสู
แหลงน้ําจนทําใหน้ําเนาเสีย หรืออาจจะมีโลหะหนักมากข้ึนจนสงผลตอคุณภาพน้ําและสัตวน้ําในที่สุด 

  7. บานเรือนและธุรกิจการทองเที่ยว มีผลทําใหมีการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําชายฝงหรือมี
การทําลายแนวปะการังจากเรือทองเที่ยว ซึ่งเปนสวนทําใหแนวปะการังมีความเสียหาย สงผลตอ
ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา 
 2.3 การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล  
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลไวในหลากหลาย
ทรรศนะ ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 อํานาจ เจริญศิลป (2543: 2) ไดกลาวถึงการจัดการ หมายถึง การดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคําวาการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพนั้น รวมถึงการจัดหา การเก็บรักษา 
ซอมแซม การใชอยางประหยัด อีกทั้งการสงวนเพ่ือใหสิ่งที่ดําเนินการนั้นสามารถใหผลยั่งยืน 
(Sustained Yields) ตอมวลมนุษยและธรรมชาติ 
 สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556: 11) ไดกลาวถึงการจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานที่มีการ
ประสานงานของกลุมกิจกรรมที่เก่ียวของเขาดวยกัน เพ่ือใหกระบวนการทํางานดังกลาวสําเร็จลงได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆขององคการ  
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2552) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการและเขตชายฝง
ทะเลไววา  
 การจัดการ (Management) เปนกิจกรรมอันหนึ่งที่มุงควบคุมปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
สภาพแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การพยายามหยุดการทําลายปาชายเลน
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บริเวณที่ราบน้ําทะเลข้ึนถึง เพ่ือที่จะลดการพังทลายของฝงทะเลเนื่องจากถูกน้ําทะเลกัดเซาะ และ
เพ่ือปองกันแหลงอาศัย ที่หาอาหารของสัตวน้ํา เปนตน 

 เขตชายฝงทะเล (Coastal Zone) หมายถึง พ้ืนที่ผิวโลกที่มีสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่
มีลักษณะเฉพาะครอบคลุมทั้งบริเวณสวนที่เปนพ้ืนดิน และพ้ืนน้ําทะเลที่ติดตอเนื่องกันโดยสวน
พ้ืนดินไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล และในสวนพ้ืนน้ําทะเลซ่ึงพ้ืนดินสามารถ สงผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมมาถึง เชน น้ําจืด และตะกอนดินจากบริเวณที่สูงจะไหลลงสูชายฝงและลงสูทะเล อิทธิพล
ของสิ่งเหลานี้ชวยลดความเค็มของนํ้าทะเล และนําแรธาตุอาหารมาสูทะเล ซึ่งชวยใหโซอาหาร (food 

chain) บริเวณชายฝงสามารถดํารงอยูได อิทธิพลจากน้ําทะเลสามารถพบไดในบริเวณพ้ืนดิน เชน น้ํา
ทะเลไหลบริเวณปากแมน้ําและแมน้ํา   กระแสนํ้าทะเลท่ีกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝง ดินมีความเค็ม เปนตน 
อิทธิพลจากทะเลและจากฝงรวมกัน ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวที่มีลักษณะเฉพาะและไมอ าจ
พบไดทั่วไปในบริเวณที่เปนพ้ืนดินบนบกหรือพ้ืนน้ําทะเลลวนๆ เชน ปาชายเลน แนวปะการัง หญา
ทะเล เปนตน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552) 
  เกษม จันทรแกว (2545: 16) ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรชายฝงเพ่ือใหเกิดการอนุรักษ
และการใชประโยชนใหสมดุลกับฐานทรัพยากรชายฝงที่มีอยูในทองถิ่นนั้นจะตองคํานึงถึงการมีสวน
รวมของชุมชน โดยชุมชนจะเปนผูรวมกันเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝง เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับฐานทรัพยากรชายฝงที่มีอยูและเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 
  สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ (2554: 150) ไดกลาวถึงการจัดการชายฝง หมายถึง การควบคุม
หรือการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค แผนหรือนโยบายการจัดการชายฝงที่วางไว 
ซึ่งก็คือ การแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง โดยการจัดการ การใชประโยชนและ
แกไขปญหาความขัดแยง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ดังนั้นผูวิจัยสรุปวาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล จึงหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่มุงควบคุม
ปองกัน และรักษาทรัพยากรชายฝงทะเลใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค ที่วางไวโดยชุมชน 
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับฐานทรัพยากรชายฝงที่มีอยูและเกิดประโยชนอยางยั่งยืน โดยจะเริ่มตน
ดวยการรูจักกับขอบเขตการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลของไทย ดังนี้ 
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   2.3.1 ขอบเขตการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลของไทย 

   เขตการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลเปนเขตท่ีถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใชในการวางแผนการใช
ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใชประโยชนสูงสุดและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริเวณ
พ้ืนที่ชายฝงทะเล 

   กรอบและนโยบายท่ีดินบริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเล จะตองพิจารณาทั้งสวนที่ดินบนฝง
ที่เปนพ้ืนที่ราบชายฝงหรือเขตอิทธิพลชั้นในของท่ีดินชายทะเลและสวนพ้ืนน้ําทะเล ที่ตอเนื่องลงไปใน
ทะเล เขตการจัดการพ้ืนที่ชายฝงทะเลดังกลาว กรมพัฒนาท่ีดินไดรวมกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
ที่ดินชายทะเลประจําจังหวัดที่ติดชายทะเล 24 แหง ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.
2526 ไดกําหนดขอบเขตพ้ืนที่จัดการที่ดินชายทะเล ตามโครงการพัฒนาที่ดินชายทะเล ตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปน “โครงการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล” เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีงาย สามารถใชเปน
เครื่องมือในการบูรณาการบริหารจัดการพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดเสนอผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินชายทะเลประจําจังหวัดตอคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินชายทะเล
สวนกลางเมื่อ 26 ธันวาคม 2543 โดยนําขอบเขตการปกครองมาชวยในการกําหนดพ้ืนที่ชายฝงทะเล 
สวนบนบกดานในสุดเพ่ิมเติมขอบเขตอิทธิพลตอนใน สวนในทะเลใชแนวปะการัง แนวหญาทะเล 
แนวหาดเลน และในกรณีท่ีไมปรากฏวามีทรัพยากรดังกลาว ก็ใหกําหนดระยะหางจากฝงทะเลออกไป 
3 กิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490) เรื่อง
กําหนดเขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชกับเรือยนตทําการประมง (20 กรกฎาคม 2515) 

หรือระยะหางจากเกาะออกไป 1 กิโลเมตร 
   ขอบเขตพ้ืนที่จัดการพ้ืนที่ชายฝงทะเล ตามลักษณะการกําหนดขอบเขตการปกครอง
นั้น จะใชขอบเขตตําบลเปนเกณฑ โดยที่ตําบลนั้นๆ ตองมีคุณสมบัติทางกายภาพขอใดขอหนึ่ง
ดังกลาวขางตน และไมจําเปนตองครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล เพียงมีพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่สามารถลง
ขอบเขตบนแผนที่มาตรฐาน  มาตราสวน 1: 50,000 ได ก็ใหตําบลนั้นเปนตําบลที่อยูในเขตพ้ืนที่
ชายทะเลท้ังหมดดวย ดังนั้น มาตรการในการกําหนดเขตการจัดการพ้ืนที่ชายฝงทะเล จึงสรุปได ดังนี้  
   เขตบก หมายถึง เขตอิทธิพลตอนในท้ังหมด ซึ่งเปนเขตที่ไดรับอิทธิพลจากทะเล 
โดยพิจารณาจาก ลักษณะดิน ภูมิสัณฐาน สังคมพืชและสัตว  โดยใชเขตตําบลเปนเสนแบงเขตการ
จัดการพ้ืนที่ชายทะเล ตําบลที่อยูในเขตพ้ืนที่การจัดการพ้ืนที่ชายทะเลจึงเปนตําบลที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด
หรือบางสวนมี สภาพทางกายภาพที่เก่ียวของกับอิทธิพลของทะเล  
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   เขตในทะเล หมายถึง อาณาบริเวณที่ไดรับผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาการใช
ประโยชนที่ดินบนฝง ไดใชแนวปะการัง แนวหญาทะเล แนวหาดเลน และในกรณีที่ไมปรากฏการมีอยู
ของทรัพยากรดังกลาว ใหกําหนดระยะหางจากฝงทะเลออกไป 3 กิโลเมตร หรือ หางจากท่ีดินที่เปน
เกาะออกไป 1 กิโลเมตร  

 
ภาพที่ 2 ขอบเขตพ้ืนท่ีจัดการที่ดนิชายทะเลและพื้นท่ีชายฝงทะเล 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ขอบเขตการจัดการพ้ืนที่ชายฝงทะเลของไทย, เขาถึงเมือ่ 3 ธันวาคม
 2556, เขาถึงไดจาก http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone-lesson17.php 

 
 2.3.2 หลักการจัดการชายฝงทะเล 
  สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ (2554: 185-189) ไดกลาวถึงหลักการจัดการชายฝงทะเลไว 2 

หลักการ อันไดแก หลักการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา และหลักการวาดวยคุณลักษณะพิเศษ
ของมหาสมุทรและชายฝง ดังนี้ 
   หลักการวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Principles Related to 
Environment and Development)  ประกอบดวยหลักการยอยดังนี้ 
  1. หลักการวาดวยความสัมพันธและการบูรณาการ (Principle of 

Interrelationship and Integration) เปนหลักการที่สําคัญมากในการพัฒนาอยางยั่งยืน ยึดหลักการ
แกไขปญหาโดยการบูรณาการระหวางการใชประโยชนทรัพยากรตางๆและระหวางการพัฒนาและ
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การอนุรักษ ซึ่งในอดีตเปนการจัดการแบบแยกสวนทรัพยากร และตางคนตางทําและเนนไปที่การ
อนุรักษหรือการพัฒนาขางใดขางหน่ึง 
   2. หลักการวาดวยความเทาเทียมกันของคนระหวางรุนและในรุนเดียวกัน (Inter 

and Intra-generational Equity Principles) หมายถึง คนในรุนปจจุบันนอกจากจะใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางเหมาะสมแลว ยังตองดูแลทรัพยากรซึ่งถือเปนสมบัติของลูกหลานในอนาคต ดังนั้นคนในรุน
ปจจุบันตองไมตัดโอกาสของลูกหลานในการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน ใน
ขณะเดียวกัน แมวาในสังคมของโลกใบนี้จะประกอบไปดวยสังคมที่แตกตางกัน แตคนที่อยูในสังคม
เดียวกันและตางสังคมกัน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ตางก็มีสิทธิอยางเทา
เทียมกันในการใชประโยชนจากทรัพยากร 
   3. หลักการวาดวยสิทธิในการพัฒนา (Principle of the Right to Develop) 
หมายถึง มนุษยทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมในการที่จะพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
   4. หลักการวาดวยการปกปองสิ่งแวดลอม (Environmental Safeguards 

Principle) หลักการน้ีเปนหลักการท่ีตองการปกปองสิ่งแวดลอม มากกวาที่จะรับมือหรือการเรียกรอง
คาเสียหายจากผูที่กอใหเกิดความเสียหาย 

   5. หลักการวาดวยการเตือนภัยลวงหนา (Precautionary Principle) ในการพัฒนา
ใด ๆ ตองมีการศึกษาถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น เพ่ือใชในการติดตามและเฝาระวัง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

   6. หลักการวาดวยผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle) หลักการน้ีเปน
หลักการท่ีตองการใหผูที่กอมลพิษเปนผูออกคาใชจายในการปองกัน และควบคุมมลพิษที่ตนเองเปนผู
กอ ไมใชใหรัฐเปนผูออกคาใชจาย 

   7. หลักการวาดวยความโปรงใสและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ (Transparency 

Principle and Other Process-oriented Principles) การตัดสินใจในการพัฒนาโครงการใด ๆ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ซึ่งหลักการวาดวย
ความโปรางใสนั้น จะตองใชกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
    7.1 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนการสงเสริม
ใหบุคคลกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวม เชน กลุมสตรี เยาวชน ชนพ้ืนเมือง องคกรพัฒนาเอกชน และ
หนวยงานในทองถิ่น 
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    7.2 การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Information Access) ทําใหผูมีสวนไดสวน
เสีย   จากกลุมตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลไดมากย่ิงข้ึน 

    7.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

 Assessment) เปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ 
   หลักการวาดวยคุณลักษณะพิเศษของมหาสมุทรและชายฝง (Principles 
Related to the Special Characteristic of Oceans and Coasts) ประกอบดวยหลักการ
ยอย ดังนี้ 
   1. หลักการวาดวยมหาสมุทรเปนสมบัติสาธารณะ (Principles Based on the 

Public Nature of the Oceans) มหาสมุทรเปนสมบัติสาธารณะ ไมไดเปนของผูใดหรือกลุมใดกลุม
หนึ่งเปนการเฉพาะ รัฐตองเขามาจัดการใหเกิดการใชประโยชนหรือผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน 
รวมทั้งแกไขความขัดแยง เพื่อประโยชนในวันนี้และในวันขางหนา 
   2. หลักการวาดวยคุณลักษณะทางชีวฟสิกสของชายฝง (Principles Related to 

the Biophysical Nature of the Coastal Zone) หลักการน้ีมาจากลักษณะเฉพาะของชายฝง คือ
เปนบริเวณท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางแผนดินและทะเล กลาวคือ 

    2.1 พ้ืนที่ชายฝงเปนบริเวณท่ีมีระบบทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะ ตองมี
การจัดการและการวางแผนเปนการเฉพาะ ซึ่งทรัพยากรชายฝงหลัก เชน แนวปะการังและปาชายเลน 
นอกจากจะมีลักษณะเฉพาะตัวแลว ยังเปนบริเวณท่ีมีผลผลิตของทรัพยากรทางทะเลสูงและสามารถ
เกิดข้ึนใหมได 
    2.2 น้ํา เปนตัวประสานระบบทรัพยากรชายฝงตาง ๆ เขาดวยกัน ทําให
ชายฝงมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว การจัดการชายฝงไมวาจะเก่ียวของกับการคมนาคมขนสงทางนํ้า การ
ประมง การปองกันชายฝงจากคล่ืนลมและกระแสนํ้า การอนุรักษทรัพยากรชายฝง การลดมลพิษทาง
น้ํา ลวนแลวแตเกี่ยวของกับน้ําไมทางใดก็ทางหน่ึง ดังนั้นการจัดการชายฝงนอกจากจะตองคํานึงถึง
อิทธิพลของนํ้าที่มีตอทรัพยากรชายฝงแลว ยังตองบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
จัดการชายฝงดวย เพื่อลดปญหาการทับซอนของบทบาทหนาที่ในการจัดการชายฝง 
    2.3 การจัดการชายฝงตองบูรณาการขอบเขตทั้งที่เปนแผนดินและทะเล 
โดยครอบคลุมทั้งแผนดินบนฝง ชายหาด เขตน้ําขึ้น-น้ําลง และทะเลใกลฝง ดังนั้นหลักการวาดวย
คุณลักษณะทางชีวฟสิกสของชายฝงจึงไดแก 
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     2.3.1 ควรดูแลรักษาลักษณะชายฝงตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงและการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําทะเล เชน แนวสันทราย ปาชายเลน 
แนวปะการัง และหญาทะเล 

     2.3.2 ตองดูแลรักษาที่ลุมน้ําขังและพรุน้ําเค็ม และแหลงที่อยู
อาศัยอ่ืน ๆ ใหอยูในสภาพธรรมชาติ 
     2.3.3 การพัฒนาใดๆ ตองใหสอดคลองและกลมกลืนกับธรรมชาติ 
     2.3.4 การพัฒนาโครงการบริเวณชายฝงใดๆ ตองไมไปขัดขวาง
การเคล่ือนตัวของตะกอนทรายชายฝง ซึ่งจะสงผลทําใหชายฝงเกิดการเปลี่ยนแปลง 
     2.3.5 ระบบนิเวศเปนสิ่งที่เปราะบาง ดังนั้นการพัฒนาชายฝงตอง
ไมสงผลตอระบบนิเวศ และตองม่ันใจไดวาการพัฒนาชายฝงจะไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อยูใน
สถานะใกลสูญพันธุหรืออยูในภาวะถูกคุกคาม หรือไมทําใหความหลากหลายชีวภาพของระบบนิเวศ
สูญเสียไป 

  3. หลักการวาดวยการใชประโยชนจากทรัพยากรและพ้ืนที่ทั้งในบริเวณชายฝงและ
มหาสมุทร (Principles Related to the Use of Coastal and Ocean Resources and Space) 
หลักการนี้เกี่ยวของกับการจัดการดานความขัดแยงในบริเวณพ้ืนที่ชายฝง การพัฒนาแนวทางในการ
ใชประโยชนและการมีสวนรวมของประชาชน 

   3.1 ในการใชประโยชนจากทรัพยากร ควรใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือ
ประโยชนโดยสวนรวมมากกวาสวนตัวและควรมีการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีสามารถเกิดขึ้น
ทดแทนใหมได (Renewable Resources) 
   3.2 การพัฒนาใดๆ ที่เกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่ชายฝง ในสวนที่เกี่ยวของกับน้ํา
ทะเลควรมีการวางแผนการพัฒนาใหมีการใชประโยชนใหคุมคากับสิ่ งที่สูญเสียไป เชน การกอสราง
ทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกตองเสียพ้ืนที่น้ําทะเลซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา แตมีการ
สรางสํานักงานขนาดใหญบริเวณทาเรือ แทนท่ีจะตั้งอยูบนแผนดินและสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ ที่จําเปนกวา เปนตน 

   3.3 พ้ืนท่ีชายฝงหลายแหงมีชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู และมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรในบริเวณพ้ืนที่ชายฝง ดังนั้นการจัดการชายฝงตองมีการจัดการ ใหสอดคลองกับวิ ถี
การดํารงชีวิต สังคม และวัฒนธรรม และการใชประโยชนจากทรัพยากรของชุมชนดั้งเดิม 
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   3.4 ปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และ
เปนที่ยืนยันกันแลววามีผลกระทบตอพ้ืนที่ชายฝงหลายประการ เชน การกัดเซาะชายฝง การเพ่ิมขึ้น
ของระดับนํ้าทะเล การเกิดอุทกภัย การรุกตัวของน้ําเค็มและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ดังนั้นในการ
จัดการชายฝงควรจะเพ่ิมเติมประเด็นปญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเขาไปไวใน
กรอบแนวคิดของการจัดการชายฝงอยางบูรณาการดวย  

 2.3.3 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศศินา ภารา (2550: 329) ไดกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวเกิดขึ้นทดแทนหรือรักษา
ใหคงอยู ทรัพยากรเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งมนุษย มนุษยตองการ
ทรัพยากรเหลานี้ในแงปจจัยส่ี ตัวอยางเชน ทรัพยากรปาไม เกษตร ประมง มนุษย สัตวปา พืช 

 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวเกิดทดแทนได มีหลักเกณฑดังนี้ 
  1. ตองจัดใหระบบนิเวศหรือระบบสิ่งแวดลอมมีองคประกอบภายในที่มีชนิดและ
ปริมาณที่เปนสัดสวนสมดุลกัน เพ่ือใหระบบอยูไดดวยการควบคุมและรักษาตัวเองได และมีความ
สมดุลตามธรรมชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ตองไมทําลาย ใช หรือทําดวยเหตุผลใดตอทรัพยากรใน
ระบบ ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดดุลยภาพภายในที่ผิดไปจากธรรมชาติในอนาคต อาจทําใหเกิดปญหาได 
ตัวอยางเชน ถามีการฆาหรือจับงูในนาขาวทุกชนิดไปขาย  ในเวลาไมนานนักจะมีปริมาณหนูเพ่ิมมาก
ขึ้นจนทําลายขาวในนาจนหมด ทั้งนี้เพราะไมมีงูจับหนู และทําหนาที่เปนกลไกควบคุมจํานวนหนูนา
ใหอยูในภาวะสมดุลของธรรมชาติ 
  2. ใชทรัพยากรประเภทน้ีเฉพาะสวนที่งอกเงยหรือเพ่ิมพูนเทานั้น ถาสามารถปฏิบัติ
ได มนุษยจะไดรับผลจากระบบนั้นแบบยั่งยืนตลอดไปไมมีสิ้นสุด 

  3. ควบคุมและปองกันเพ่ือใหสตอกของทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพในการให
ผลิตผลหรือสวนที่เพ่ิมพูนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสํารวจสตอกวามีปริมาณ คุณภาพ และ
ศักยภาพในการใหผลผลิตเปนอยางไร เพ่ือหาทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือทําใหสตอกนั้นเกิด
ความแข็งแรง สมบูรณ มีศักยภาพในการผลิตที่ดี ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพดี สําหรับสตอกแตละประเภท
นั้นมีหลายลักษณะ เชน ตนไมเปนสตอกของปาไม ที่ดินเปนสตอกของพืชเกษตร สัตวปาเปนสตอก
ของสัตวลา เปนตน 
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  4. การนํามาใชเพ่ือการผลิตเปนวัสดุ เครื่องมือหรือสินคาตางๆ ตองใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และมีกฎเกณฑขอบังคับที่ดี ไมให เกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม จนเปนอันตรายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  
  5. การนํามาใชตองใชตามความเหมาะสม ประหยัด ปรับปรุง ซอมแซม และการฟน
คืนสภาพสวนท่ีเสื่อมโทรมใหดีกอนจึงคอยนําไปใช (ตองใชโดยยึดหลักการอนุรักษ) 
 2.3.4 การจัดการสิ่งแวดลอมและวิธีปฏิบัติ 
 เกษม จันทรแกวและคณะ (2550: 13-14) ไดกลาวถึงการจัดการสิ่งแวดลอมและวิธีปฏิบัติ 
ไวดังนี้ 
  1. การจัดการสิ่งแวดลอม 
  การจัดการสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการดําเนินการใหโครงสรางหรือองคประกอบ
ของระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดลอมมีความปกติทั้งชนิด ปริมาณ สัดสวนและการกระจาย รวมทั้งทุก
สรรพสิ่งและระบบยอยมีบทบาท/หนาที่ดวย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมนุษย
สรางดําเนินไปอยางยั่งยืน 

  การจัดการสิ่งแวดลอมมีประเด็นสําคัญ คือการสรางมาตรการแกไขปญหา โครงงาน
แกไขที่เหตุของปญหาและกิจกรรมการแกรากเหตุของปญหาดวยการสรางแผนปฏิบัติการ ตอสาม
กิจกรรม คือ กิจกรรมการใชทรัพยากร กิจกรรมการกําจัด/การบําบัดหรือการฟนฟูของเสีย/มลพิษ
และแหลงเสื่อมโทรม และการสรางรูปแบบการควบคุมกิจกรรม การใชทรัพยากรและการกําจัด/การ
บําบัดหรือการฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมใหสิ่งแวดลอมหรือระบบส่ิงแวดลอมอยูในภาวะย่ังยืนเพ่ือการอยู
ดีกินดีของมนุษยตลอดไป 

  2. วิธีปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดลอม 
  วิธีปฏิบัติที่รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตอสิ่งแวดลอม ไดแก การสรางแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยกําหนดนโยบาย สรางมาตรการดําเนินการใหนโยบายสัมฤทธิ์ผล สราง
แผนงานในแตละมาตรการท่ีจะแกปญหาที่กําหนดไว สรางโครงงานแตละแผนงานโดยเนนการแกเหตุ
ของปญหาตอจากน้ันตองสรางแผนปฏิบัติของแตละกิจกรรมที่จะแกเหตุของเหตุที่สรางปญหาใหได
ประสิทธิภาพ 

  ในทางปฏิบัติแลว การสรางแผนปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะแผนปฏิบัติจะตอง
ประกอบดวยแนวดําเนินการอยางนอยสี่สวน คือ ลักษณะงานที่จะดําเนินการใหครอบคลุมแกไขอยาง
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ครบและเปนรูปธรรม ผูรับผิดชอบ เวลาและสถานที่และงบประมาณ กลาวคือใหสามารถปฏิบัติงาน
ได 
   เกษม จันทรแกวและคณะ (2550: 103-113) ไดกลาวถึงแนวทางการอนุรักษและ
ปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ไวดังนี้ 
   การปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงและทะเล เพ่ือใหทรัพยากรสัตวน้ํา
อุดมสมบูรณ ในการจัดการตองมีการปรับปรุงหลายอยางที่ควบคูกันไป ทั้งคนในทองถิ่น องคกร
ทองถิ่น องคกรของรัฐและเอกชน เขามามีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ํา โดยจะตองมีการจัดการให
พ้ืนที่ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ไดแก แนวหญาทะเล ปาชายเลน และปะการัง ใหนาอยูและ
เหมาะสมตอการแพรและขยายพันธุตอสัตวน้ํา นอกจากนี้จะตองมีการควบคุมกิจกรรมตางๆของ
มนุษยที่อยูริมฝงทะเล หรือผูที่ประกอบอาชีพในทะเล เชน กิจกรรมการทองเ ท่ียว กิจกรรมการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง และกิจกรรมการทําการประมง เปนตน เพ่ือลดปญหามลพิษของแหลงน้ํา 
และประการสุดทายควรจะเปนการจัดการที่ตัวของทรัพยากรสัตวน้ําเอง ในการฟนฟูแหลงน้ําประเภท
ชายฝงและทะเล มีดังนี้ 
   1. การจัดการฟนฟูแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําชายฝงและทะเล 
    1.1 การสรางปะการังเทียม เปนการสรางสิ่งกอสรางที่เปนที่หลบภัย แหลง
อาหารของสัตวน้ํา โดยอาศัยวัสดุขนาดใหญ เชน กอนหิน ซากเรือจม และแทงซีเมนต  เปนตน ซึ่ง
เปนการจัดการเพ่ือดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาใชประโยชน และสามารถปองกันเรืออวนลากไดเปนอยางดี 
การทําแนวปะการังเทียวนี้ตองอาศัยหนวยงานตางๆ เขามามีสวนรวมสนับสนุนและควบคุมดูแล ทั้ง
กรมประมง กรมเจาทา องคกรปกครองทองถิ่น ทั้งนี้การดําเนินการจะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ 
เชน กระแสน้ํา คลื่น ทิศทางและความเร็วของน้ํา หรือชนิดของสัตวน้ํา พฤติกรรมของสัตวน้ําที่
ตองการฟนฟูและสถานที่ท่ีเหมาะสมตอการฟนฟูสัตวน้ํา เปนตน 

    1.2 การปลูกปาชายเลน เปนการฟนฟูปาชายเลนในบริเวณปาชายเลน
เสื่อมโทรมและนากุงราง เปนตน เพ่ือใหมีแหลงอาหาร หลบภัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ในการ
พิจารณาถึงพืชที่นํามาปลูกนั้นจะตองคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ไดรับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง สภาพดินที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ขณะเดียวกันเม่ือมีการปลูกแลวก็ตองมีการดูแลบํารุงรักษา โดย
ใหองคกรทองถิ่นและประชาชนทองถิ่นชวยในการดูแล และจะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน 
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    1.3 การปลูกปาใตทองทะเล เปนการปลูกหญาทะเลบริเวณชายฝงที่เปน
ทราย และการปลูกสาหรายทะเลบริเวณชายฝงทะเลท่ีเปนโขดหิน เนื่องจากเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต บริเวณแนวหญาทะเลและแนวสาหรายทะเลเปนเหมือนปาไมที่อยูในน้ํา เปนแหลง
อาหาร หลบภัยและอนุบาลสัตวน้ํา และสามารถเปนพ้ืนที่ที่ดึงดูดสัตวน้ําใหเขามาใชประโยชนไดเปน
อยางดี 
   2. การควบคุมกิจกรรม เปนการควบคุมกิจกรรมตางๆของประชาชนที่ปองกัน
ทรัพยากรสัตว เชน พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ.2490 ซึ่งเปนการควบคุมกิจกรรมของมนุษยใน
การทําการประมง 
    2.1 การกําหนดเขตทําการประมง เปนการกําหนดเขตหามทําการประมง 
เชน การหามใชอวนรุนบริเวณหญาทะเล หามใชอวนรุนขนาดใหญบริเวณชายฝงเพ่ือปองกันไมใหมี
การทําลายแนวหญาทะเลซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุวางไข แหลงอาหาร แหลงหลบภัยของสัตวน้ํา โดย
การนําทุนลอยไปวางไวบริเวณแนวหญาทะเล แนวปะการัง หรือในบริเวณหาดโคลนท่ีเปนแหลงวางไข
ของหอยแครง หอยลาย เปนตน เพ่ือเปนแนวเขตไมใหมีการทําการประมง หรือมีการกําหนดเขตหาม
ทําการประมงอวนลากพ้ืนที่บริเวณหางจากชายฝงเปนระยะทาง 3 กิโลเมตร เปนตน 

    2.2 การกําหนดเครื่องมือทําการประมง เปนการกําหนดของเคร่ืองมือทํา
การประมง เชน การหามใชอวนรุน อวนลาก บริเวณแนวหญาทะเลและแนวปะการัง หรือหามทําการ
ประมงโดยใชอวนตาถ่ีขนาดตา 2.5 เซนติเมตร หรือหามทําการประมงโดยใชอวนตาเล็กกวา 4.7 
เซนติเมตร ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ในชวงวันที่ 15 กุมภาพันธ ถึง 15 
พฤษภาคม ของทุกป ซึ่งเปนฤดูกาลวางไขหามจับปลาที่มีขนาดพอแมพันธุ เพ่ือปองกันสัตวน้ําที่ไมได
ขนาด เปนตน 

    2.3 การกําหนดฤดูกาลทําการประมง เปนการกําหนดชวงระยะเวลาทําการ
ประมงนอกฤดูกาลวางไขของปลา โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ปลาทู หามทําการประมง
ปลาทูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี ในชวงวันที่ 15 กุมภาพันธ ถึง 15 
พฤษภาคม ของทุกป เพื่อเปนการเปดโอกาสใหปลาทูไดมีการแพรพันธุวางไข อนุบาลลูกออน เปนตน 

    2.4 การกําหนดผลผลิต เปนการกําหนดปริมาณสัตวน้ําที่ทําการจับในทอง
ทะเลในรอบวัน หรือมีการกําหนดโควตาในการจับสัตวน้ําแตละชนิด ที่เปนไปตามความตองการของ
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ทองตลาด และเปนการชวยใหแหลงน้ํามีการฟนฟูไดทันและรวดเร็ว อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําใหมีใช
อยางยั่งยืน 

    2.5 การควบคุมจํานวนเครื่องมือทําการประมง เปนการควบคุมจํานวน
เครื่องมือประมงแตละชนิดและแตละประเภท รวมท้ังเปนการควบคุมจํานวนชาวประมง ใหเหมาะสม
กับศักยภาพการผลิตของแหลงน้ํา เชน การกําหนดจํานวนเรืออวนลาก การกําหนดเรือไดหมึกในเขต
ตางๆ เปนตน โดยจะตองใหชาวประมงมีการจดทะเบียนในการทําการประมงและการใชเคร่ืองมือ
ประมง เพื่อเปนการงายตอการควบคุมการจัดการทําการประมง 
    2.6 การกําหนดขนาดสัตวน้ํา สัตวน้ําบางชนิดมีขนาดเล็กและเปนขนาดที่
ตลาดไมตองการ ทําใหมีการสูญเสียโดยเปลาประโยชนหรือไมคุมคา จึงจําเปนตองมีการกําหนดขนาด 
เชน หามจับหอยแครงที่มีความยาวตํ่ากวา 0.6 เซนติเมตร เพ่ือรักษาสตอกใหคงอยูไดเจริญเติบโต
และทดแทนพวกท่ีถูกจับไป 

    2.7 กําหนดมาตรการผูทําธุรกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ใหมีการบําบัด
น้ําเสียที่ไดจากการเพาะเล้ียงหรือหามมีการฉีดเลนลงสูแหลงน้ําโดยตรง โดยใหมีการทําการจด
ทะเบียนและมีมาตรการใหมีการรวมกลุมกันเพ่ือสรางบอบําบัดน้ําเสียเพื่อชวยกันรักษาแหลงน้ํา 
    2.8 กําหนดใหธุรกิจ การทองเท่ียว โรงงานอุตสาหกรรม มีการสรางบอ
บําบัดน้ําเสีย หรือมีการควบคุมการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา 
   3. การจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา เปนการจัดการท่ีตัวของทรัพยากรสัตวน้ําเอง ใหมี
การเพ่ิมปริมาณสัตวน้ําในแหลงน้ํา ซึ่งเปนการจัดการโดยการใหหนวยงานของรัฐ  เชน สถานีประมง
ประจําจังหวัด มีการเพาะขยายพันธุสัตวน้ําชนิดที่ตองการทําการปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เชน 
การเพาะเลี้ยงกุงทะเล เตาทะเล เปนตน หรือมีการสงเสริมใหชาวประมงหันมาทําการเพาะเล้ียง
บริเวณชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอยแครง การเลี้ยงหอยแมลงภู เปนตน 

 ผูวิจัยจะนําหลักการดังกลาวขางตน ทั้งการจัดการชายฝง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมถึงแนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล มาประยุกตใชในงานวิจัย
ชิ้นนี้ตอไป 
  2.4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล   

 จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ การจัดการทรัพยากรชายฝง
ทะเล สามารถสรุปปญหาและอุปสรรค ในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล ไวดังนี้ 
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   1. ความยากจน 
   ความยากจน มีสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหทรัพยากรชายฝงอยูในสภาพเส่ือมโทรม 
เนื่องจากปญหาความยากจนทําใหตองดิ้นรนทํามาหากินเพื่อใหมีรายไดมากข้ึน ตองมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรชายฝงมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝง เชน การ
ทําประมงมากเกินไปจนเกินศักยการผลิต การบุกรุกพ้ืนที่ปาไม เพ่ือใชเปนที่อยู อาศัยและท่ีทํา
การเกษตรหรือใชเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สงผลใหแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตลดลง และการชะลาง
พังทลายและการกัดเซาะชายฝงเกิดมากขึ้น ปญหาความยากจนของคนในชนบททําใหตองมีการ
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในเมือง หรือแหลงอุตสาหกรรม เกิดเปนชุมชนแออัดและขาดการจัดการ
ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยแลวยัง
สงผลกระทบตอทรัพยากรชายฝงอีกดวย โดยมีการทิ้งขยะและน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา ปญหาสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่เปนผลมาจากความยากจนคือ ความยากจนทําใหประชาชนขาดโอกาสในการมีสวน
รวมในการจัดการ เนื่องจากความยากจนทําใหตองใชเวลาไปกับการประกอบอาชีพ ทําใหไมมีเวลาใน
การเขามามีสวนรวมในการจัดการนั่นเอง 
   2. การขาดความรวมมือในการจัดการ 
   2.1 ความซับซอนของวิถีชีวิตที่เกิดจากการมีสมาชิกที่หลากหลายทําใหการ
จัดระเบียบชุมชนและการขอความรวมมือเพ่ือการจัดกิจกรรมของสวนรวมมีความยากลําบากเพ่ิมข้ึน 

      2.2 ผูที่ใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงหรือผูมีสวนไดสวนเสีย อาจมี
ความเกรงกลัววาจะเสียผลประโยชนจากการใชประโยชนที่มีอยูเดิม ทําใหเกิดการตอตานและไมให
ความรวมมือในการจัดการ 
    2.3 การไมยอมรับแผนการจัดการ โดยทั่วไปการวางแผนการจัดการสวน
ใหญจะเกิดขึ้นจากสวนกลาง เพื่อใหหนวยงานที่อยูในทองถิ่นเปนผูปฏิบัติหรือใหเกิดผลลัพธในทองถิ่น 
แตในความเปนจริงแลวหนวยงานปฏิบัติอาจไมมีความพรอมอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติได รวมทั้งอาจ
ไมสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของทองถิ่น ทําใหขาดความเต็มใจหรือขาดความรวมมือในการ
ปฏิบัติ 
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   2.4 หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไมใหความสําคัญกับการจัดการ
ทรัพยากร และระบบการเมืองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกในชุมชน สืบเนื่อง
กลายเปนปญหาการสรางกลุมหรือความรวมมือในการจัดการทรัพยากร 

   3. ความเช่ือและทัศนคติที่ไมถูกตอง 
    3.1 ชุมชนขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับบทบาทของตนเองใน
การรักษาทรัพยากรสงผลใหการจัดการทรัพยากรชายฝงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
    3.2 การจัดทํานโยบายหรือการวางแผนการพัฒนามักใหความสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจ เชน การสงเสริมดานการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสงเสริมดานการ
ทองเท่ียว และการสงเสริมดานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝงทะเล เปนตน โดยตระหนักถึงความสําคัญ
ทางดานสิ่งแวดลอมคอนขางนอย ทําใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม 

    3.3 กลุมผูใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงหรือผูมีสวนไดสวนเสีย มุงที่จะ
ใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงมากจนเกินไปหรือเกินสมดุล โดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรเปนสมบัติ
ของสวนรวมและเปนของคนในรุนตอไป ทําใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรม 

    3.4 ประชาชนสวนใหญมักจะผลักภาระการปกปอง และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหกับภาครัฐ เชน การจัดการของเสียตางๆ เนื่องจากมีความเชื่อวาเปนผูเสียภาษีใหกับ
ภาครัฐ 
   4. การขาดแคลนงบประมาณ 

   การขาดงบประมาณในการบริหารโครงการ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตาม
แผนงานที่วางไว สงผลใหแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
   5. การขาดความรูและการบูรณาการความรูในการจัดการ 
   5.1 หนวยงานในทองถิ่นขาดการบูรณาการ ทํางานไมประสานกัน ขาด
ความเขาใจในประเด็นปญหา ทําใหไมเขาใจปญหาในภาพรวม 

   5.2 การจัดกิจกรรมที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 

    5.3 ชุมชนขาดความรูในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 
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    5.4 หนวยงานที่เกี่ยวของขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ขาดการ
ตรวจติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

  6. การบังคับใชกฎหมาย 
    6.1 การขาดกําลังเจาหนาที่ในการควบคุมดูแลและตรวจตราการกระทําผิด
กฎหมาย เชน การลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา การบุกรุกปาชายเลน การลักลอบทําการประมง
ในเขตหรือชวงเวลาที่หามทําการประมง หรือการทําประมงโดยใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เปน
ตน 

    6.2 การไมรูกฎหมายหรือไมทราบวามีกฎหมายบังคับใชอยู เชน การ
กอสรางอาคารใกลกับชายฝงมากเกินไป ทําใหมีการทําผิดกฎหมายโดยไมเจตนา 
    6.3 ปญหาดานการคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่สําคัญอยางมากโดยเฉพาะใน
ประเทศกําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา 

 7. ปญหาจากสภาพแวดลอม 

 ปญหาจากสภาพแวดลอมทางทะเลและสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจการจัดการของบุคคลและเกินกวาศักยภาพท่ีชุมชนหรือองคกรอ่ืนๆจะจัดการได 

 2.5  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเลหลายฉบับ สรุปไดวาปจจัยที่นําไปสูการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลใหประสบ
ความสําเร็จ มาจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
  ปจจัยภายใน 

1. ความสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกของชุมชนหรือความสัมพันธระดับเครือญาติที่
เขมแข็ง พึ่งพาและเอ้ืออาทรตอกันในชุมชนและมีการสืบทอดจากรุนสูรุน 

  2. การมีทรัพยากรท่ีสามารถอยูในสภาพที่ฟนตัวได โดยการปลอยใหธรรมชาติฟนตัวเองและ
การทํากิจกรรมเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากร  
 3. ผลประโยชนรวมกันในทรัพยากร มีกลไกการแกปญหารวมกัน และมีวัฒนธรรมในการ
จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  
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 4. ความตระหนักและจิตสํานึกในการใชทรัพยากร มีจิตสํานึกรวมกัน มองเห็นปญหารวมกัน
ของคนในชุมชน ตระหนักถึงผลกระทบและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เปนปจจัยทําใหเกิดการ
รวมมือ แกไขปญหาเพื่อประโยชนรวมกัน 

 5. การจัดตั้งองคกรประชาชนที่มีความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร มีการรวมกลุม มี
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร รวมถึงความสามารถสรางทุนใหเกิดขึ้นกับชุมชน ทําใหชุมชนมีการ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดงานและสรางรายได 

 6. ความเขมแข็งของผูนําชุมชน เปนแบบอยางที่ดี มีศาสนาและผูนําที่เปนที่ยึดเหนี่ยวและ
เปนแกนนําในการพัฒนาและสานตองานในอนาคต 

 7. การครอบครองสิทธิ์และทรัพยสินรวมของชุมชน มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  เชน ออก
กฎขอบังคับและรวมดูแลจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ มีการควบคุมเครื่องมือประมงท่ีทําลาย 
ลาง เชน อวนลาก อวนรุน อวนทับตลิ่ง เปนตน 

8. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น แสดงถึงความมั่นใจใน
ศักยภาพของชุมชนที่จะจัดการทรัพยากรโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ใหสอดคลองกับปญหาและวิถีชีวิต 
ตอบสนองหรือสงเสริมความตองการของชุมชน เพ่ือเปนจุดแข็งทําใหชุมชนประสบความสําเร็จ สงผล
ตองานดานพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ปจจัยภายนอก  

การสรางเครือขายการทํางานจากภายนอกเพื่อสนับสนุนและใหการชวยเหลือชุมชน ให
ความรูแกชุมชนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสรางความรวมมือระหวางชุมชน กับ 
ภาครัฐในการจัดการทรัพยากรรวมกัน ใหความสําคัญกับการสรางเครือขายและความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกรตางๆภายนอกชุมชน เพราะการสรางภาคีเครือขายความรวมมือเปนกุญแจสําคัญที่
นําไปสูการจัดการทรัพยากร สนับสนุนงบประมาณ และเปดโอกาสใหชุมชนสามารถจัดการทรัพยากร
ไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากข้ึน 
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3. แนวคิดทฤษฎีการจัดการ 

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA  

 เริ่มขึ้นเปนครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งไดพัฒนาจากการควบคุมกระบวนการ
เชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะเร่ิมแรก วงจรดังกลาว
เปนที่รูจักกันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษท่ี 1950 ไดมีการเผยแพรอยาง
กวางขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจร
นี้วา “วงจร Deming”  

 โครงสรางของวงจร PDCA 

 ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบดวย “การวางแผน” อยางรอบคอบ เพ่ือ 
“การปฏิบัติ” อยางคอยเปนคอยไป แลวจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผล
ที่สุด ก็จะจัดทําใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองมองหาวิธีการปฏิบัติใหม
หรือใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม  

 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ฯลฯ พรอมกับพิจารณาวามี
ความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บขอมูลใหชัดเจน 
นอกจากน้ี ผูศึกษาจะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได แลวกําหนดเลือกในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ดังกลาว 

 การวางแผนยังชวยใหเราสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลดความสูญเสีย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน  เงิน เวลา ฯลฯ ซึ่งความสูญเสีย
เหลานี้เปนตนทุนที่เพ่ิมข้ึนของสินคาและบริการโดยไมสรางมูลคาใดๆ เลย ผูบริโภคเองก็ไมตองการท่ี
จะเสียเงินเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยตนทุนที่สูงขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ ในที่สุดองคการก็จะสูญเสียความสามารถ
ทางการแขงขันในตลาด 
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 ขอดีของการวางแผน 

 1. การวางแผนเปนวิธีการตัดสินใจและการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 2. การวางแผนเปนการผสานประสบการณ ความรูและทักษะ โดยการประเมินผลตามสภาพ
ที่เปนจริง เพ่ือใหทราบถึงสถานะในปจจุบัน และสิ่งที่ตองการบรรลุผลสําเร็จ 

 3. การวางแผนชวยใหเห็นภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 4. การวางแผนชวยแยกแยะอุปสรรคและโอกาสใหชัดเจนข้ึน ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณา
ความเปนไปไดที่จะประสบผลสําเร็จ 

 5. การวางแผนชวยชี้วิธีการเปลี่ยนโอกาสใหเปนเปาหมายท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จไดภายใน
ชวงเวลาที่กําหนดไว 

 6. การวางแผนชวยใหคิดถึงอนาคตตามความเปนจริงแทนที่จะเปนการเพอฝน 

 โดยสรุปแลว การวางแผนชวยใหรับรูสภาพปจจุบัน พรอมกับกําหนดสภาพท่ีตองการให
เกิดข้ึนในอนาคต ดวยการผสานประสบการณ ความรู และทักษะอยางลงตัว  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ไดกําหนดไวในขั้นตอน
การวางแผน ในขั้นนี้เราตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจไวหรือไม 
พรอมกับสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของรับทราบดวย เราไมควรปลอยใหถึงวินาทีสุดทายเพ่ือดูความคืบหนาที่
เกิดข้ึน หากเปนการปรับปรุงงานในหนวยงาน ผูบริหารยอมตองการทราบความคืบหนาอยางแนนอน 
เพ่ือจะไดมั่นใจวาโครงการปรับปรุงเกิดผิดพลาดนอยท่ีสุด 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ไดรับจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง แตขั้นตอนน้ี
มักจะถูกมองขามเสมอ การตรวจสอบทําใหเราทราบวาการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปาหมาย
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หรือวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือ เราตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้ง
แคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับขั้นตอนถัดไป 

 ขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสม (Act) 

 ขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสมจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 2 กรณี คือ 
ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนําแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
อีก ซึ่งอาจหมายถึง สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําให
คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได แตถาหากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว 
เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไปนี้ 

มองหาทางเลือกใหมที่นาจะเปนไปได 
ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
ขอความชวยเหลือจากผูรู 
เปลี่ยนเปาหมายใหม (ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2549) 
 

 3.2 แนวคิดของ Luther Gulick and Lyndall Urwick 

 Luther Gulick และ Lyndall Urwick เปนนักบริหารชาวอังกฤษ ไดศึกษาผลงานของ 
Fayol และอาศัยประสบการณในการทํางานบริหารมาหลายป ไดกอใหเกิดการพัฒนาแนวความคิด
หลักการทางบริหารขึ้นมาในป ค.ศ. 1937 เขาท้ังสองคนไดรวมกันเขียนหลักการบริหารไวในหนังสือ 
“Paper on the Science of Administration” นอกจากน้ีบุคคลท้ังสอง ยังไดกําหนดหนาที่ในการ
บริหารหรือกระบวนการบริหารไว 7 ประการ ซึ่งเปนหลักการท่ีนํามาใชในการบริหารงานในระบบ
ราชการไทย เรียกยอๆ วา “POSDCORB” มีหลักการดังตอไปนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิธีทางที่จะปฏิบัติงานไวลวงหนา ซึ่งเปน
หนาที่สําคัญเบื้องตนที่ผูบริหารจําเปนตองมี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) และกล
ยุทธ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) ใหครอบคลุมทุกแงทุกมุม ซึ่งจะทําใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดวางไว 
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 2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกําหนด จัดเตรียม และจัด
ความสัมพันธของกิจกรรมตางๆในหนวยงานขององคการ เพ่ือใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของหนวยงานหรือองคการอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง ภาระหนาที่เกี่ยวกับการบริหารตัวบุคคล เริ่ม
ดวยการเสาะหาคัดเลือกตัวบุคคลเขามาทํางานในองคการ และวางตัวบุคคลใหมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับลักษณะงานตางๆ (Put the right man in the right job) เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 4. การอํานวยงานหรือการส่ังการ (Directing) หมายถึง ภาระหนาที่ในการกํากับสั่งงาน และ
รูจักหลักวิธีในการชี้แนะควบคุมบังคับบัญชาใหการทํางานของผูอยูในบังคับบัญชาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดวางไว 

 5. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การดําเนินการใหหนวยงานมีสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงานระหวางกันเปนไปอยางสอดคลอง เชื่อมโยงระหวางกันและกัน โดยมีการปฏิบัติงานกัน
อยางสมานฉันทเปนกลุมกอน ทั้งนี้เพ่ือใหงานบรรลุถึงวัตถุประสงคเดียวกัน อีกทั้งเปนการประหยัด มี
ผลงานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง ระบบการรายงานซ่ึงหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประมวลสถิติของงาน หรือสอดสองดูแลสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นภายใน
หนวยงาน 

 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินของรัฐบาลท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือแสดง
รายรับและรายจาย ที่รัฐบาลกําหนดจะจัดทําตามโครงการตางๆ ในปตอไป โดยแสดงวงเงินคาใชจาย
แตละโครงการ และวิถีทางหาเงินมาใชจายตามโครงการน้ันๆ 

 3.3 แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร  

 เกิดจากความพยายามของนักคิดและนักวิชาการท่ีคิดคนกําหนดหลักการบริหารใหชัดเจน ผู
ที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิงบริหาร คือ อองรี ฟาโยล (Henry Fayol : 

1841-1925) ตอมาไดรับการขนานนามวาเปน “บิดาแหงทฤษฎีการจัดการสมัยใหม” (สาคร สุขศรี
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วงศ, 2554: 47 อางถึงใน Fayol, H 1949) ผลงานท่ีสําคัญคือ การริเริ่มกําหนดกิจกรรมหลักใน
องคกรธุรกิจ (Business Activities) หนาที่ทางการจัดการ (Management Functions) คุณลักษณะ
ของผูจัดการและหลักการจัดการ (Principles of Management) โดยมีหนาที่ทางการจัดการ 5 
ประการ ไดแก 

 1. การวางแผน (Planning)  

 2. การจัดองคกร (Organizing) 

 3. การบังคับบัญชา (Commanding) 

 4. การประสานงาน (Coordinating) และ 

 5. การควบคุม (Controlling) 

 หลักการจัดการ 14 ประการ 

 1. การแบงงานกันทํา แบงงานกันทําตามความสามารถหรือความชํานาญเฉพาะดานเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการทํางาน 

 2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ กําหนดใหอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนของคู
กัน ดังนั้นในการทํางานใดๆ หากมีการใหอํานาจหนาที่ก็ตองใหความรับผิดชอบในงานน้ันๆ ดวย และ
หากใหความรับผิดชอบก็จะตองมอบอํานาจหนาที่ใหดวยเชนกัน 

 3. ระเบียบวินัย ผูบริหารตองมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

 4. เอกภาพในการบังคับบัญชา การที่ผูใตบังคับบัญชารับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคน
เดียวเพ่ือมิใหผูใตบังคับบัญชาสับสน เพราะหากมีผูบังคับบัญชาหลายคน ผูใตบังคับบัญชายอมไม
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางครบถวนสมบูรณหากผูบังคับบัญชาเหลานั้นสั่งการแตกตางหรือ
ขัดแยงกัน 

 5. เอกภาพในแนวทาง สวนตางๆขององคกร ควรมีแนวทางหรือวัตถุประสงคในการทํางาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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 6. ประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม  บุคลากรในองคกรตองยึดถือ
ผลประโยชนโดยรวมขององคกรสําคัญกวาผลประโยชนของแตละบุคคล 

 7. ผลประโยชนตอบแทน การกําหนดคาตอบแทนตองชัดเจนและเปนธรรมแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

 8. การรวมอํานาจไวที่สวนกลาง การกําหนดศูนยกลางในการใชอํานาจไวที่ผูบังคับบัญชา 
โดยผูบังคับบัญชาอาจกระจายอํานาจ (Decentralization) แกผูใตบังคับบัญชาตามควรแกกรณี 

 9. การจัดสายการบังคับบัญชา การบริหารงานตางๆภายในองคกรจะตองระบุสายงานการ
บังคับบัญชาทั้งแนวด่ิงและแนวราบใหชัดเจน โดยเฉพาะการจัดสายงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุดไป
จนถึงพนักงานระดับลางสุด เพ่ือใหเขาใจแนวทางการิดตอสื่อสาร การรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การสั่งการภายในองคกรที่ชัดเจน 

 10. การสรางความเปนระเบียบ การจัดการวัสดุอุปกรณตางๆ จะตองจัดเก็บใหเปนระบบ
ระเบียบและจัดวางไวยังตําแหนงที่เหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับการคัดเลือกและส่ังการ
บุคลากรจะตองวางตําแหนงงานใหเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 

 11. ความเสมอภาค การสรางความยุติธรรมในการทํางาน โดยเนนพิจารณาความดีความชอบ
จากผลงาน ผูที่มีความสําเร็จหรือผลงานเสมอกันจะไดรับผลตอบแทนเทาเทียมกัน 

 12. ความมั่นคงในการจางงาน การสรางความรูสึกมั่นคงในการจางงานใหแกพนักงานเพ่ือให
พนักงานไมรูสึกหวาดหวั่นตอความรูสึกที่อาจถูกเลิกจางในเวลาใดก็ได 

 13. ความคิดริเริ่ม การสงเสริมใหสมาชิกขององคกรไดมีความกลาที่จะแสดงความคิดริเริ่มใน
การทํางาน 

 14. ความสามัคคี การสงเสริมใหเกิดความสามัคคีระหวางสมาชิกในองคกร (สาคร สุขศรีวงศ, 
2554: 47-48) 
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 ทั้งนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541: 15-16) ไดกลาวถึง การเปนชุมชนท่ีรูจักจัดการตัวเอง 
(Community management) คือ การเปนชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการตนเองได การ
จัดการ (management) นั้น ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ   

1. การวางแผน (planning) นั่นคือ ชุมชนจะตองมีโครงการ (Project) หรือแผน (plan) 

ของชุมชน ในโครงการหรือแผนจะตองระบุวา ชุมชนจะทําอะไร (what) ใครจะทํา(who) ทําที่ไหน 
(where) ทําเม่ือไร (when) และทําอยางไร (how) 

2. การจัดกระบวนการ (organizing) ขั้นนี้ คือการเตรียมการเพ่ือดําเนินการตามแผนขอ
แรก ตองเตรียมคน เตรียมวัสดุ เตรียมเงินในสวนท่ีเก่ียวกับคน จะตองมีการวางแผนวาใครจะทําอะไร 
ตอนไหน มีการฝกทักษะที่จําเปนและนัดหมายการลงมือไวใหเรียบรอย 

3. การลงมือดําเนินการตามแผน (implementing) ขั้นนี้ คือการเอาแผนหรือโครงการมา
วางแลวปฏิบัติตามเปนขั้นเปนตอนจนกวาจะเสร็จงาน 

4. การประเมิน (evaluating) เมื่อการดําเนินงานเริ่มขึ้นแลว สิ่งที่จะตองดําเนินควบคูกัน
ไปกับการดําเนินงานตามแผนคือการกํากับงาน (monitoring) เพ่ือใหแนใจวางานเร่ิมและดําเนินการ
ตามเปาหมายหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม แกปญหาอุปสรรคสนับสนุนสวนที่ดําเนินไปดี
แลวใหดียิ่งขึ้น และตอนทายเมื่องานเสร็จลง มีการประเมินผลงานอีกครั้งหนึ่งวา ไดมีการดําเนินงาน
ครบถวนถูกตองตามที่วางแผนไวหรือไม สรุปปญหาและแนวทางท่ัวไปรวมทั้งบทเรียนที่ไดจากการ
ทํางานโครงการนี้ มีขอเสนอแนะและแนวการใชประโยชนจากผลสําเร็จอันนี้รวมกัน 

จากหลักการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจะนําลักษณะการเปนชุมชนท่ีรูจักจัดการตนเองของ
สัญญา สัญญาวิวัฒน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

 

4.  พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชน 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติสิทธิชุมชน ตามมาตรา 66 และการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 67 รวมถึงสิทธิขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา 290 ไวดังนี้ 
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 4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66  ไดกลาวถึงสิทธิชุมชน ความวา 
“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการ
จัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน” 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ไดกลาวถึง “สิทธิของบุคคลที่จะมี
สวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารง
ชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม” 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ
ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอน
มีการดําเนินการดังกลาว 
 สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ
องคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ยอมไดรับความคุมครอง
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551: 40-42) 
 สิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรา 
290 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กลาวไวดังนี้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 มาตรา 290 ไดกลาวถึง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  
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  1. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพ้ืนที่ 
  2. การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต
พ้ืนที ่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน 

  3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  4. การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551: 220-
221) 
  4.2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67 ความวา 
  1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

  3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

  4. ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

  5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

  9. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปนและสมควร (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537, 2548: 

28) 
 โดย 1 ใน 9 ขอ ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนตําบลในการคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 
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 จากพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิชุมชนดังกลาวขางตน กอใหเกิดการ
รวมกลุมขึ้นโดยประชาชน องคกรชุมชน ชุมชนในตําบลบอหิน นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน 
เห็นรวมกันวา ควรจะไดตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน เรื่อง “การอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน” ขึ้นใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอ
หิน ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน วาดวย “การอนุรักษและการใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553” 
  4.3 ชุมชนกับแบบแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลและทรัพยากรประมง 
  ชายฝงทะเลเปนพ้ืนที่รอยตอระหวางระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในทะเล บริเวณ
ชายฝงทะเลนับตั้งแตพ้ืนที่ที่อยูใตระดับน้ําลงต่ําสุดขึ้นมายังพ้ืนที่ที่อยูใตระดับน้ําขึ้นสูงสุด  ไปจนถึง
บริเวณที่อยูเหนือระดับน้ําขึ้นสูงสุด โดยมีระบบนิเวศตางๆ เชน ปาชายเลน ปาชายหาด ปาพรุ สวน
บริเวณทองทะเทท่ีใชทําประมงน้ํากรอยและน้ําเค็มนั้น เริ่มจากชายฝงออกไปยังไหลทวีปจนถึงทะเล
ลึก งานศึกษาเก่ียวกับชุมชนและการจัดการทรัพยากรประมงน้ัน มุงไปท่ีประมงพ้ืนบานซึ่งมักจะทําใน
ทะเลอาณาเขต หางจากชายฝงเปนระยะทาง 12 ไมลทะเล แตกตางจากประมงพาณิชย ซึ่งมักเปน
ธุรกิจขนาดใหญ มีพ้ืนที่จับสัตวน้ําในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและทะเลหลวงมากกวาชายฝง  
  สวนทรัพยากรประมงนั้น มีลักษณะที่แตกตางจากทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ ตรงที่ไมสามารถ
กําหนดพ้ืนที่อยูอาศัยและหากินของสัตวน้ําไดชัดเจน เพราะสัตวน้ํามักจะเดินทางเคลื่อนยายหากินไป
ในที่ตางๆตามฤดูกาล ในขณะที่ทรัพยากรอยางอ่ืนดํารงอยูในพ้ืนที่ที่ชัดเจน นอกจากนั้นสัตวน้ํา
สวนมากก็เปนทรัพยากรสาธารณะ (Open Access) ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสามารถเสาะแสวงหา
ประโยชนไดโดยงาย โดยที่กลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่งไมมีสิทธิ หรืออํานาจในการหามหวงกีดกันไมให
ผูอื่นใช ในอดีตที่ทรัพยากรประมงมีมากมาย มีความตองการใชประโยชนคอนขางนอยและเทคโนโลยี
ในการจับ ขนสง และรักษาสภาพสดของสัตวน้ํายังไมไดพัฒนามากนัก ความเปนทรัพยากรสาธารณะ
ไมไดเปนปญหานัก แตเมื่อเง่ือนไขดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป ความตองการสัตวน้ํามากข้ึน ทําใหการตัก
ตวงทรัพยากรสัตวน้ําจนรอยหรอลง อีกทั้งระบบนิเวศชายฝงและในทะเลก็เสื่อมสภาพลงไปดวย 

  แบบแผนการใชทรัพยากรประมงของไทยเทาท่ีผานมา เนนการตักตวงทรัพยากรสาธารณะใน
รูปแบบตางๆ ที่นําไปสูความเส่ือมโทรมของทรัพยากร และในระยะหลัง เร่ิมมีการผลักดันให
ทรัพยากรประมงชายฝงเปนทรัพยากรรวมของชุมชน (Common Property Resources) โดยการ
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ริเริ่มของชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้อาจแบงพัฒนาการของแบบแผนการใชทรัพยากร
ประมง แบงออกเปนสี่ชวง คือ 

  ชวงแรก กอนป พ.ศ. 2503 เปนชวงท่ีสัตวน้ําอุดมสมบูรณ กิจกรรมประมงเปนกิจกรรมใน
ครัวเรือน เรือประมงท่ีใชเปนเรือขนาดเล็ก จับปลาน้ํากรอยและปลาผิวน้ํา ตลอดจนหอยและปูตาม
ชายฝง อุปกรณประมงมีทั้งเครื่องมือประจํา  เชน โปะ โพงพาง ไซ และลอบ และเครื่องมือที่
เคลื่อนยายไปตามแหลงประมงได เชน อวนลอย ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดมากนอย ขึ้นอยูกับฤดูกาล
และลมฟาอากาศ รัฐไดตั้งกรมประมงข้ึนมาในป พ.ศ. 2463 รับผิดชอบเก็บอากรคาน้ําและดูแลดาน
การเพาะพันธุสัตวน้ํา ตอมาในป พ.ศ. 2473 มีการพัฒนาเครื่องมือประมง ที่สําคัญคือชาวจีน ไดนํา
เครื่องมืออวนลอมขนาดใหญ หรืออวนตังเก (Chinese Purse Seine) มาใชจับปลาทูจํานวนมาก 
และชาวญี่ปุนก็ไดนํา Muro Ami หรือ Drive in Net มาใชจับสัตวน้ําดวย ในชวงนี้รัฐจึงกีดกันการทํา
ประมงของคนตางดาว โดยออก พ.ร.บ. วาดวยสิทธิจับสัตวน้ําในเขตจับสัตวน้ําสยาม พ.ศ. 2477 เพ่ือ
สงวนสิทธิการทําประมงไวเฉพาะคนไทย ตอมาจึงไดออก พ .ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 เพ่ือ
บริหารงานประมงท้ังหมด  
 ชวงที่สอง ตั้งแตป พ.ศ. 2503-2515 มีการพัฒนาประมงเชิงพาณิชย อันเปนผลมาจากการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการประมง กลาวคือ ในป พ.ศ. 2503 มีการนําอวนลาก (Trawl) จากเยอรมันนีมา
ใชจับปลาหนาดินไดจํานวนมาก ทั้งยังสามารถจับปลาหนาดินไดทุกฤดูกาลท้ังกลางวันกลางคืน มีการ
ตอเรือประมงแบบอวนลากใหมีขนาดใหญขึ้น และสามารถเดินเรือไดไกลและใชเวลาจับปลานานวัน
ขึ้น มีการพัฒนาเครื่องมือส่ือสารและเครื่องมือสํารวจตางๆ เชน วิทยุสื่อสาร เคร่ืองมือหาฝูงปลา 
เรดาร เครื่องมือวัดความลึกของทองทะเล และมีตูแชเย็นรักษาความสดของสัตวน้ํา  ในชวงนี้จํานวน
เรือจดทะเบียนเพิ่มข้ึนมาก เริ่มมีผูประกอบการรายใหญที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล มีการจางแรงงาน
บนเรือประมง แหลงประมงไมไดจํากัดที่ชายฝงอีกตอไป แตขยายเขตไกลออกไปในทะเลอาณาเขต
และทะเลหลวง พรอมกับปริมาณสัตวน้ําที่จับไดเพ่ิมขึ้นอยางมาก ในขณะท่ีสัตวน้ํารอยหรอลง 
อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้นกับประมงรายใหญ สวนผูประกอบการรายเล็กหรือประมง
พ้ืนบานก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

 ชวงที่สาม ระหวางป พ.ศ. 2516-2537 พ้ืนที่ทําการประมงของไทยลดลง เนื่องจากการ
ประกาศเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตางๆ ในชวงตั้งแตนานาชาติเริ่ มยกราง
กฎหมายทะเลต้ังแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา ไทยและประเทศเพ่ือนบานไดประกาศเขตไหลทวีปและ
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เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล ระหวางป พ.ศ. 2515-2524 ทําใหเกิดเขตทับซอนกัน พ้ืนที่จับ
ปลาของไทยลดลง และยังเกิดปญหาการเดินเรือลวงล้ํานานน้ํา เรือประมงขนาดใหญจึงหันไปจับปลา 
ในนานน้ําที่ยังไมประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือทําขอตกลงทําการประมงรวมกับตางประเทศ 
โดยมีการใชเครื่องทําความเย็นรักษาคุณภาพสัตวน้ํา  เรือประมงขนาดกลางเส่ียงทําการประมงในเขต
เดิมตอไป สวนเรือประมงขนาดเล็กจึงเขามาหากินในเขตอนุรักษชายฝง (เขตนี้วัดจากชายฝงออกไป 
3,000 เมตร) และเกิดปญหาขัดแยงกับประมงพ้ืนบาน นอกจากน้ันในชวงนี้ทรัพยากรชายฝงทะเล
และในทะเลเสื่อมโทรมลงมาก ไมวาจะเปนการลดลงของสัตวน้ํา หญาทะเล ปะการัง ปาชายเลน 
ตลอดจนมลภาวะตางๆ แมวากรมประมงไดใชมาตรการตางๆ ในการควบคุมการประมงและการ
อนุรักษสัตวน้ําก็ตาม เชน มาตรการจํากัดพ้ืนที่ประมง จํากัดฤดูกาลประมง จํากัดการใชอุปกรณ และ
การควบคุมจํานวนอาชญาบัตร (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   อางถึง พิภพ, 2534) ผูที่ไดผล
กระทบมากที่สุดคือ ชาวประมงพ้ืนบานซึ่งมีทุนนอยและมีศักยภาพในการจับปลาคอนขางจํากัด พ้ืนที่
จับสัตวน้ําก็จํากัดอยูแคชายฝง ซึ่งรัฐไดประกาศเขตอนุรักษสัตวน้ํา 3,000 เมตรจากชายฝง เขตน้ีไม
อนุญาตใหทําการประมง ยกเวนการใชเคร่ืองมือประจําที่และเคร่ืองมือที่ไมใชเครื่องยนต แต
เรือประมงอวนลากและอวนรุน ซึ่งมีศักยภาพในการจับปลามากกวาก็เขามาแยงชิงพ้ืนที่การประมง
ของประมงพ้ืนบาน ทําใหเกิดความขัดแยงกระทบกระท่ังกันเปนประจํา 
 ชวงท่ีสี่  ตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา เปนชวงที่มีกระแสความคิดริเริ่มที่จะควบคุมการตัก
ตวงทรัพยากร โดยมีองคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนท่ีจังหวัดตรังตกลงท่ีจะเลิกทําลายทรัพยากร ใน
นานน้ําหนาชุมชนของตนกอน และหันมาอนุรักษปาชายเลน หญาทะเล เตาและพะยูน เพ่ือใชเปน
เครื่องมือตอรองกับเรือประมงอวนลากและอวนรุน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อางถึง
สมาคมหยาดฝน, 2536) ในดานของรัฐก็มีความคิดที่จะใชแนวทางสองแนว แนวทางแรก คือ  การ
กระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรใหแกชุมชน ในรูปของสิทธิการทําประมง ภายในพ้ืนที่ประมงที่
กําหนด (Territorial Use Rights in Fisheries หรือ TURFS) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “สิทธิหนาบาน” ซึ่ง
มุงไปที่ชาวประมงรายยอยหรือประมงพ้ืนบาน ตลอดจนมีความคิดเรื่องความเปนไปไดของระบบการ
จัดการรวมระหวางรัฐและชุมชนชาวประมง แนวทางที่สอง คือ การควบคุมจํานวนเรือประมงโดย
ควบคุมจํานวนอาชญาบัตร ซึ่งมุงไปที่ประมงรายใหญ (อานันท กาญจนพันธุ, 2543, อางถึงใน 
Somying 1994 ; กรมประมง 2539)  
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 4.4  การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 จากการที่ชุมชนประมงขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทะเล ตองเผชิญกับปญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรและการแยงชิงทรัพยากร อันเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากเจริญเติบโตโดยปราศจาก
การควบคุมของการประมงทะเลในเชิงพาณิชย อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายที่ควบคุมการทําการ
ประมงในระยะ 3,000 เมตร ตามแนวชายฝงก็ขาดประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถคุมครองสิทธิในการ
ใชทรัพยากรของชุมชนประมงทะเลขนาดเล็กได ทั้งๆที่จํานวนชาวประมงขนาดเล็กมีมากกวา
ชาวประมงพาณิชยถึง 4 เทา แตกลับไมไดรับผลประโยชนจากการใชทรัพยากรประมงในทะเลอยาง
ยุติธรรม จึงไดเกิดแนวคิดท่ีจะใหสิทธิแกชุมชนหรือใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชายฝง
ทะเลมาก ข้ึน  การสนับส นุน ใหประชาชนและชุมชนทองถิ่ น มีส วนร วม  ในการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ไดถูกกําหนดไวในแผนฯ8 และในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลน้ัน ไดมีการสนับสนุนใหออกกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิของชุมชนทองถิ่นและ
ชาวประมงขนาดเล็ก ในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู และ
ดูแลรักษาปาชายเลน หญาทะเล และปะการัง เพ่ือใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง 
โดยเฉพาะทรัพยากรประมงไดอยางยั่งยืน (อานันท กาญจนพันธุ, 2543, อางถึงในแผนฯ 8 สวนที่ 6 

บทที่ 3,: 143) 
 ในทางทฤษฎีการใหสิทธิในการจัดการทรัพยากรแกชุมชน จะตองมีการกําหนดพ้ืนที่อยาง
ชัดเจนและใหสิทธิแกชุมชนทองถิ่นในการแสวงประโยชนหรือทําการประมงในเขตนั้น ซึ่งจะมีผลใน
การกัน (Exclude) บุคคลภายนอกที่มิใชสมาชิกของชุมชนออกไปจากการใชทรัพยากรนั้น หรือที่
มักจะเรียกกันวา “สิทธิหนาบาน” ควบคูไปกับสิทธินี้ก็คือ การมีกฎเกณฑในกลุมเกี่ยวกับการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากร ตลอดจนการบังคับใชกฎเกณฑเหลานั้น องคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการ
แบบน้ีก็คือ จะตองมีโครงสรางของชุมชนที่เขมแข็งและชัดเจนเพียงพอ ที่จะสรางกฎเกณฑที่เปนที่
ยอมรับรวมกันและบังคับใหสมาชิกปฏิบัติตามได นอกจากน้ีก็จะตองใหอํานาจตามกฎหมายแกชุมชน 
ในการกันบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเรือประมงพาณิชยที่จะเขามาแยงชิงทรัพยากรชายฝงทะเลโดยผิด
กฎหมายได สําหรับประการหลังนี้ หลายฝายยังไมมีความมั่นใจวาชุมชนจะมีกําลังมากพอที่จะไปสกัด
กั้นไมใหเรือประมงพาณิชยมาใชทรัพยากรในเขตของตนเองได 
 ขอสนับสนุนของการสงเสริมใหมีสิทธิชุมชน ในการใชและการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
นั้นมีหลายประการ ในแงของความยุติธรรมในการใชทรัพยากร การใหสิทธิแกชุมชนเปนการ
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เอ้ืออํานวยใหมีการแบงสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมแกชุมชนทองถิ่น ซึ่งแมจะมีวิถีชีวิตติดอยูกับ
ทะเล แตก็ไมไดรับผลพวงจากความมั่งคั่งที่เกิดจากการใชทรัพยากรประมงทะเลในอดีต และเม่ือป
ทองแหงการแสวงประโยชนในทองทะเลหมดไป ก็ตองมาประสบกับปญหาการแยงชิงทรัพยากรจาก
เรือประมงพาณิชยอีก การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ยังชวยใหการบังคับใช
มาตรการการอนุรักษและจัดการทรัพยากรของรัฐเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากเปนที่ประจักษ
แลววารัฐบาลไมมีกําลังบุคลากรและทรัพยากรมากพอที่จะดูแลชายฝงทะเลไดอยางทั่วถึง ขอ
ไดเปรียบอีกประการหน่ึงของการใหสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรก็คือ ทําใหมีโอกาสไดอาศัย
ประสบการณและภูมิปญญาของชุมชนในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทองถิ่น แทนที่จะปลอย
ใหเปนเรื่องที่กําหนดโดยสวนกลาง ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนไดกลาวคือ ชุมชนยอมมีความรูเกี่ยวกับทรัพยากรในทองถิ่นของตนดีกวา ทําใหสามารถกําหนด
กฎเกณฑเกี่ยวกับการใชทรัพยากร การควบคุมชนิดของเคร่ืองมือประมง การเก็บคาธรรมเนียม และ
การกระจายผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรไดดีกวา เปนตน (อานันท กาญจนพันธุ, 2543) 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิชุมชนนั้น ผูวิจัยไดศึกษาสิทธิ
ชุมชน และสิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 รวมทั้งศึกษาแบบแผนการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลและทรัพยากรประมงของชุมชน ที่ไดแบงพัฒนาการแบบแผนการใช
ทรัพยากรประมงของประเทศไทยออกเปนสี่ชวง ซึ่งในระยะหลังเร่ิมมีการผลักดันใหทรัพยากรชายฝง
เปนทรัพยากรรวมของชุมชน และสุดทายศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ได
กลาวถึงการใหสิทธิในการจัดการทรัพยากรแกชุมชน รวมถึงควรมีการสงเสริมใหมีการใชสิทธิชุมชนท่ี
ควรสรางกฎเกณฑใหเปนที่ยอมรับรวมกันและบังคับใชแกสมาชิกในชุมชนใหปฏิบัติตามเพ่ือเปนการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ชุมชนพึงมีตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
 ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวไปใชประโยชนในการสรางแนวคําถามและกรอบแนวคิดให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยตอไป 
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5.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีประเด็นสําคัญในการศึกษา คือ เนนการจัดการของชุมชน ที่เกี่ยวของ
ในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนและการจัดการทรัพยากรประมง ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย ดังนี้ 
 นรชาติ วงศวันดี (2554) ไดศึกษาเร่ือง ความสําเร็จของการจัดการปาชุมชน บานดงผาปูน 
ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการปาชุมชน 2)
ศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการปาชุมชน และ 3)เปรียบเทียบกระบวนการจัดการปา
ชุมชนบานดงผาปูนกับเงื่อนไขของการจัดการปาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ  ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก สังเกตวิถีชีวิตประจําวัน การเขารวมประชุมหมูบานรวมถึงการเขา
ไปใชชีวิตในหมูบานกับกลุมประชากร 175 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กระบวนการจัดการปาชุมชน
ไดแบงปาเปน 4 ประเภท ซึ่งการกําหนดขอบเขตปา ชาวบานใชแนวสันเขาและรองหวยเปน
ตัวกําหนดเขต โดยระบบการจัดการปาชุมชนในแตละประเภทจะกําหนดการระดับการใชประโยชน
จากปาและการดูแลปาแตกตางกันไป สําหรับปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการปาชุมชน 
จําแนกเปนปจจัยภายใน เชน ความตระหนักและจิตสํานึกในการใชทรัพยากรที่ดี ปจจัยภายนอก 
เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือหนวยงานดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยยึดลักษณะการทํางาน
อยางมีสวนรวมทั้งระบบ และเมื่อเปรียบเทียบกระบวนการจัดการปาชุมชนบานดงผาปูนกับเงื่อนไข
ของการจัดการปาชุมชนที่ประสบความสําเร็จพบวาเงื่อนไขท่ีนําไปสูการจัดการที่ดีมีลักษณะ
แสดงออกถึงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติกับคนในชุมชนท่ีจะทําใหเกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต 
 ปราวีณา เชาวโน (2554) ไดศึกษาเร่ือง ความม่ันคงของการทําประมงปูทะเลและบทบาท
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในอาวกะเปอร จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
รูปแบบการใชประโยชนปูทะเลเพ่ือวิ เคราะหถึงผลผลิตปูทะเลท่ีถูกนําขึ้นมาใชประโยชน  
สภาพแวดลอมและแหลงที่อยูอาศัยของปูทะเล และบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมง 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณชาวประมง จํานวน 75 ราย โดยคํานวณจากสัดสวน
ประชากร  ผลการศึกษาความม่ันคงดานบทบาทของชาวประมงตอการจัดการทรัพยากร พบวากลุม
ตัวอยางมีการรับรูดานทรัพยากรปูทะเลและมาตรการจัดการทรัพยากรปูทะเลในระดับปานกลางมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ควรกําหนดมาตรการ
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เฝาระวังการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลน แนวทางการจัดการคือสรางการรับรูขาวสารและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของชาวประมงใหเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสรางความรวมมือและยอมรับตอการทํา
ประมงปูทะเลใหมั่นคงยืนยาวตอไปในอนาคต 
 เพ็ญพรรณ มั่นยืน (2554) ไดศึกษาเรื่อง ชาวประมงพ้ืนบานกับการจัดการทรัพยากรประมง
ในพ้ืนที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพรวมของการทํา
ประมงพ้ืนบานในพ้ืนที่ชุมน้ําทุงสามรอยยอด ศึกษาสิทธิของชาวประมงพ้ืนบานในการเขาถึงและมี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงและวิเคราะหปจจัยที่เอ้ือใหเกิดการรวมกลุมและไมเอ้ือตอการ
รวมกลุมของชาวประมงเพ่ือมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง โดยใชแบบสอบถามและการ
สัมภาษณเชิงลึก กับกลุมตัวอยาง 169 ครัวเรือน ใน 12 หมูบาน ผลการศึกษาพบวา วิถีชีวิตประมง
พ้ืนบานในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง มีการพัฒนาเคร่ืองมือประมงพ้ืนบาน ชาวประมงใชสิทธิของ
ชาวประมงพ้ืนบานเพื่อหาปลา ขาย บริโภค และแจกจายใหเพ่ือนบาน ชาวประมงแตละครัวเรือนไดมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมานานโดยการไมใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ไมจับ
ปลาขนาดเล็กและมีการรวมกลุมชาวประมงพ้ืนบานเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนที่ชุมน้ําทุงสามรอย
ยอด สวนปจจัยที่เอ้ือใหเกิดการรวมกลุม เชน ความตองการท่ีจะมีผูนําเขามาแกไขปญหาในพ้ืนที่ 
และปจจัยที่ไมเอ้ือตอการรวมกลุม เชนความไมรูและไมแนใจเรื่องการมีสวนรวมและการใชสิทธิของ
ชาวประมง เปนตน 
 วราภรณ บุรีรักษ (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความรวมมือของชุมชนตอการจัดการประมงอวน
ปากเสือในอาวกะเปอร จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการทําประมง ผลผลิตและ
ปจจัยที่สงผลตอการผลิต ความหลากหลายชนิดของสัตวน้ําจากการทําประมงอวนปากเสือ และความ
รวมมือของชุมชนตอการจัดการประมงอวนปากเสือ รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอความรวมมือ ศึกษาความ
รวมมือของชุมชนโดยการสัมภาษณชาวประมง 130 ราย ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางงาย 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสถานภาพทางสังคมและประสบการณทําประมงสงผลใหมีความรวมมือ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แนวทางเลือกของชุมชนท่ีควรปฏิบัติตามขอตกลงภายใตการคง
อยูของทรัพยากร คือ การรับรูรวมกัน การมีเปาหมายรวมกัน และการปฏิบัติรวมกัน จะเกิดขึ้นดวย
การแลกเปลี่ยนความรูและรับรูขาวสารรวมกันของชุมชนอยางทั่วถึง นําไปสูการตัดสินใจรวมที่ทําให
ชุมชนสามารถใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป 
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 เกษตร กันธิยะวงศ (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยเศรษฐกิจ-สังคมและสิ่งแวดลอมบางประการ
ที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงของประชาชนในแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรประมงเขตแมน้ําปง 
จังหวัดเชียงใหม 2) ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคลทางเศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลตอการมีสวน
รวม 3) ปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนในการมีสวนรวมของประชาชน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การใชแบบสอบถามกับกลุมประชากรผูใชประโยชนจากแมน้ําปง จํานวน 89 ราย ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนรอยละ 50 มีสวนรวมในการวางแผนการใชทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ และปจจัยความรูดานสิ่งแวดลอม ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรประมง  
 วิภา สิงหสมบูรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของประชาชน ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนและเปรียบเทียบ
ความแตกตางในการมีสวนรวม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยูในตําบลบางละมุง ภูมิลําเนา การรับรูขาวสาร ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 400 คน ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในตําบลบางละมุง
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในระดับนอย พิจารณารายดานพบวา 
ดานที่มีสวนรวมมากที่สุด คือ ดานการรวมดําเนินการ รองลงมาดานการรับผลประโยชน และดาน
ติดตามและประเมินผล 
 สุลักษณ เสงี่ยมลักษณ (2553) ไดศึกษาเรื่องวิถีชีวิตประมงพ้ืนบาน : กระบวนการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝงพ้ืนที่อาวไทยตอนบน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  กระบวนการ
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝงอาวไทยตอนบนที่เหมาะสมของประชาชนและ
องคกรชุมชน ดําเนินการเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสํารวจ
เบื้องตน แบบสนทนากลุม และแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ  จากผูรู จํานวน 25 คน ผูปฏิบัติ 50 คน  
และผูใหขอมูลทั่วไป 25 คน  ผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของชุมชนในการทําประมงพ้ืนบาน
เปนวิธีการที่กอใหเกิดผลดีแกชุมชนในระยะยาวท้ังดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริม
อาชีพประมง การเผยแผวัฒนธรรมทองถิ่น และภูมิปญญาพ้ืนบาน ตลอดจนการสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียว ซึ่งเปนผลมาจากการที่ชาวประมงพ้ืนบาน หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการไดรวมคิดใน
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การวางแผนและการตัดสินใจนําไปสูการรวมปฏิบัติ ทําใหเกิดการมีสวนรวมในผลประโยชนพรอมทั้ง
การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลใหการจัดการประสบผลสําเร็จในที่สุด 
 สุชาติ พิลาเดช (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่เกี่ยวของตอการมีสวนรวมของชาวประมงใน
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1)ปจจัย
ที่เก่ียวของตอการมีสวนรวมของชาวประมงในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนปา
สักชลสิทธิ์ ในดานรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผล 2) เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบปจจัยที่เก่ียวของตอการมีสวนรวมของชาวประมงในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณ
อางเก็บน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ในดานปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม และปจจัย
ดานความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประมง ป พ .ศ.2490 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยกลุม
ตัวอยาง 210 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในระดับ
นอย ปจจัยที่เกี่ยวของตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ไดแกปจจัยดานเศรษฐกิจ
และปจจัยดานสังคม 
 ธวัชชัย จันจุฬา (2551) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูของเครือขายชาวบานเพ่ือการ
อนุรักษและการจัดการทรัพยากรในชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดองคกรและ
กระบวนการเรียนรูของเครือขายชาวบานเพ่ือการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรในชุมชน เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวาการจัด
องคกรของเครือขายชาวบานมีรูปแบบการจัดองคกร โดยการใชศรัทธาเปนตัวต้ัง ชุมชนหรือสมาชิกใน
เครือขายอนุรักษเวียงดงมีการพ่ึงพาอาศัย เคารพในความเปนมนุษยเทากัน เคารพในธรรมชาติ มีการ
บริหารจัดการเครือขายลักษณะอุปถัมภ กระบวนการเรียนรูของเครือขายอนุรักษเวียงดงเปนการ
เรียนรูที่ใชฐานวัฒนธรรมชุมชนประเพณีเปนตัวตั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขายตนเองเปน
เบื้องตน ผานการทํากิจกรรมผานกิจกรรมตางๆในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ หลังจาก
นั้นไดนํามาสรุปเปนบทเรียนจากการทํากิจกรรม มีการสรางเครอืขายการเรียนรูกับเครือขายอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
 จากงานวิจัยตาง ๆ ขางตน ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ไดศึกษาถึง
กระบวนการมีสวนรวมในชุมชน รูปแบบการใชประโยชนของทรัพยากรในชุมชน บทบาทขององคกร
ในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน การใชภูมิปญญาและวิธีการอ่ืนๆในการจัดการทรัพยากร ทั้งนี้
การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการยังมีไมมากนัก ผูวิจัยจึง
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สนใจที่จะศึกษาพัฒนาการและความเปนมา กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
รวมถึงปจจัยแหงความสําเร็จ  ปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นโดย
ชุมชนเพ่ือเปนขอมูลที่เปนประโยชนแกชุมชนในการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนขอมูลใหแกชุมชนอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลใน
ชุมชนตอไป    
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาเร่ืองการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษา  ชุมชนชายฝงทะเล
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัย
แหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนและปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี ้
 

3.1 การคัดเลือกพ้ืนที่ 
3.2 กลุมผูใหขอมูล 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
3.5 วิเคราะหขอมูล 

 
3.1 การคัดเลือกพื้นที่  

 พ้ืนที่ศึกษาคร้ังนี้คือชุมชนชายฝงทะเลในตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จํานวน 4 

ชุมชน ไดแก ชุมชนบานพรุจูด ชุมชนบานหัวหิน ชุมชนบานโตะบันและชุมชนบานปากคลอง 
เนื่องจากสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเลและเปนแหลงกําเนิดทรัพยากรชายฝง
ทะเลท่ีสําคัญ ไดแก ปาชายเลน หญาทะเล สัตวน้ํา และปาชายหาด ประชาชนสวนใหญจึงมีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพประมงชายฝงดวยการจับ
สัตวน้ําตามธรรมชาติ แตจากปญหาการรุกล้ําจับสัตวน้ําของเรือประมงพาณิชยในระยะ 3 กิโลเมตร
และการใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมาย ไดกอใหเกิดปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝง
ทะเลและความขัดแยงระหวางชาวประมงพ้ืนบานและชาวประมงพาณิชย ชุมชนทองถิ่นจึงไดรวมมือ
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กันในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ งทะเลของทองถิ่น ทั้งในสวนของการเขารวมเปน
สมาชิก “ชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง” เพ่ือขยายความรวมมือในการอนุรักษและรวมกันฟนฟู
ทองทะเลและในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบอหิน ไดออก “ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลบอหิน วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ.
2553” ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเลือกพ้ืนที่ดังกลาวเปนกรณีศึกษา 
 
3.2 กลุมผูใหขอมูล 
 กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุม คือ 
 1. ภาครัฐ  จํานวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบดวย  
  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  จํานวน 1 คน  
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน จํานวน 1 คน  

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  หมูที่ 2, หมูที่ 6, หมูที่ 8 และหมูท่ี 9  
  จํานวน 8 คน  
  กรรมการบริหารเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จํานวน 1 คน  

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6  จํานวน 1 คน 

 2. ภาคประชาชน จํานวนทั้งสิ้น 13 คน ประกอบดวย  
  อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน  จํานวน 1 คน   

  ผูใหญบาน หมูที่ 2 ,หมูที่ 6, หมูที ่8 และหมูท่ี 9  จํานวน 4 คน  

  ชาวบาน หมูที่ 2 ,หมูที่ 6 ,หมูที ่8 และหมูท่ี 9  จํานวน 8 คน 

 3. องคกรชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 2 คน ประกอบดวย 

  ประธานมูลนิธิอันดามัน จํานวน 1 คน  
  ประธานชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง จํานวน 1 คน 

 

 เกณฑการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูล 
 เกณฑการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 3 กลุม คือ 

 1. หนวยงานภาครัฐ 
 ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
บอหินและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบอหินหมูที่ 2, 6, 8 และ 9 ในฐานะผูมีอํานาจหนาท่ีใน
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การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาตําบลบอหิน การกําหนดขอบัญญัติในการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรของทองถิ่น รวมถึงการกําหนดแนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่น  ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล และผูอํานวยการศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 6 ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
รวมถึงการมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 

 2. ชุมชนประมงชายฝง   
 ประกอบดวยผูใหญบานและชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนบานพรุจูด หมูที่ 2 ชุมชนบานหัวหิน
หมูที่ 6  ชุมชนบานโตะบันหมูที่ 8 และชุมชนบานปากคลองหมูท่ี 9 ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป และประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน ในฐานะผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพประมง พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน และปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน 
 3. องคกรชุมชน 
 ประกอบดวยประธานมูลนิธิอันดามัน ประธานชมรมประมงพ้ืนบานจังหวัดตรัง ในฐานะผูให
ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระบวนการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยชุมชน และปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
และแนวคิดทฤษฎีการจัดการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวน
รวมกับกลุมผูใหขอมูลที่ไดกําหนดไว 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสังเกต ดังรายละเอียดตอไปนี้
 1. แบบสังเกต 

แบบสังเกตแบบประเมินรายการ (Check list) เกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ศึกษา สภาพทรัพยากร
ชายฝงทะเล การใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงทะเล การมีสวนรวมของชุมชน 

2. แบบสัมภาษณ  

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยมีการกําหนดประเด็นคําถามไวลวงหนาตามวัตถุประสงค
การวิจัยและตามกลุมผูใหขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 3 ชุด คือ  

ชุดที่ 1 สําหรับภาครัฐ  

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลบอหิน โดยมีการกําหนดแนวคําถามในประเด็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาตําบลบอหิน การกําหนดขอบัญญัติในการอนุรักษและการใช
ทรัพยากรของทองถิ่น รวมถึงการกําหนดแนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่น  ปจจัยแหง
ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเล 

 สําหรับศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 โดยมีการกําหนดแนวคําถามประเด็น
เดียวกับองคกรชุมชน เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีเขาไปสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชนในเร่ืองการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 

ชุดที ่2 สําหรับชุมชนประมงชายฝง 

โดยมีการกําหนดแนวคําถามในประเด็นเก่ียวกับการประกอบอาชีพประมง พัฒนาการและ
ความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ประมง กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
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ชุดที่ 3 สําหรับองคกรชุมชน  

โดยมีการกําหนดแนวคําถามในประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหง
ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน และปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

 

3.5 วิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก จะนํามา
ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส า 
(Methodological Triangulation) วิเคราะหเนื้อหา สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคการศึกษา จากนั้นนํามาสรุปและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) 
ในแตละประเด็นการศึกษา และทําการสังเคราะหเพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัย 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชายฝงทะเล
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ เชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก ที่เปนภาครัฐ ภาค
ประชาชนและองคกรชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 27 คน ผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้   

   
สวนที่ 1  พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบล

บอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
สวนที่ 2  กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
สวนที่ 3  ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
สวนที่ 4  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

 
สวนที่ 1  พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 
จากการศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  

ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยใชวิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูให
ขอมูลหลักทั้งภาครัฐและภาคประชาชน พบวา แนวคิดการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของตําบลบอ
หิน มีพัฒนาการและความเปนมา ดังนี้ 

บอหินเปนตําบลท่ีมีพ้ืนที่ตั้งอยูกลางอําเภอสิเกา ตอนเหนือจะเปนตําบลเขาไมแกว ตอนใต
เปนตําบลไมฝาด บอหินจะเปนกนกระทะของอาวสิเกา มีประมาณ 4 หมูบานที่ติดชายฝงทะเล มี
ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงหนาบาน เชน มีผืนปาชายเลนผืนใหญที่สุด มีแหลงหญาทะเล
ประมาณเกือบพันไร ถือเปนปจจัยบวกในการเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและเปนแหลงที่อยู
อาศัย 
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ในอดีตเมื่อประมาณป 2527 ตําบลบอหิน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งสัตวน้ํา ปา
ไม เพียงพอตอการดํารงชีพ เมื่อเกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความตองการ
ใชทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหทรัพยากรเส่ือมโทรมลง  เน่ืองมาจาก 3 สาเหตุ คือ 1) สัมปทานปา
ชายเลน   ทําใหปาชายเลนถูกทําลายเพื่อนํามาเผาถาน 2) การทําประมงผิดกฎหมาย สงผลใหสัตวน้ํา
ลดจํานวนลง และ 3) การใชเครื่องมือประมงสมัยใหมในการจับสัตวน้ําไดเปนจํานวนมาก ทําใหการ
เกิดทดแทนของธรรมชาติไมสามารถทดแทนไดทัน  

จากนั้นไดมีการยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ ทําใหปาชายเลนไดรับการฟนฟูและไดรับ
การคุมครองใหมีสภาพดีขึ้นจนถึงปจจุบัน  

ตอมา ป 2537 เปนตนมา ไดมีการรวมตัวกันขึ้นของชาวบานตําบลบอหินในหมูที่ 2 หมูที่ 6 
หมูที่ 8 และหมูที่ 9 ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน และเกิดกลุมชมรมประมงพ้ืนบาน
จังหวัดตรังขึ้น 

ป 2546 กลุมประมงพ้ืนบานในตําบลบอหิน ไดเขารวมเปนสมาชิกชมรมประมงพื้นบาน
จังหวัดตรัง ซึ่งหมูบานชายฝงทะเลสวนใหญ เปนสมาชิกชมรมประมงพ้ืนบาน กิจกรรมของชมรมเนน
ในเรื่องของการอนุรักษ การฟนฟู การดูแลทะเล เมื่อไดทํากิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
นําปญหาของแตละหมูบานมาสะทอน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ชมรม หนวยงาน
พัฒนาองคกรเอกชน เขามาสนับสนุนในเรื่องของการจัดที่อยูอาศัย การดูแลปา จึงเกิดการรวมตัวขึ้น 
แตปญหาหลักที่ทําใหชุมชนตองลุกขึ้นมารวมตัวกันเพ่ือจัดการทะเลหรือเพ่ือดูแลทรัพยากรในตําบล
บอหิน เพราะชุมชนประมงชายฝงทะเลเกิดภาวะรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพและเกิดปญหา
ความขัดแยงในเร่ืองการแยงชิงทรัพยากร แยงชิงพ้ืนที่ทํามาหากิน ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท การ
ทําลายเครื่องมือประมง การปลอยน้ําเสียจากบอกุงลงสูลําคลอง และการทําประมงดวยเครื่องมือที่ผิด
กฎหมาย เชน ระเบิดปลา การวางอวนทับตลิ่ง การปดอาว ปดคลอง การใชไฟลอปลา ดังนั้น จึงตอง
มีการฟนฟู ดูแลสภาพความสมดุลของระบบนิเวศทะเลใหมีความยั่งยืน  

ป 2547 ที่เกิดเหตุการณสึนามิ จังหวัดตรังไดรับผลกระทบนอยในเร่ืองความสูญเสียวิถีชีวิต 
แตจะสูญเสียในเรื่องวิถีอาชีพ แตคนก็พลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการทํางานกลุมมากขึ้น พ่ีเลี้ยงเขา
มามีบทบาทมากขึ้น ทําใหกลุมที่เขมแข็งมีพัฒนาการไดเร็วขึ้น คือ มีโครงการเขามาชวย มี
งบประมาณในการชวยเหลือ มีพ่ีเลี้ยงมีอยูระยะเวลานานมากขึ้น กลายเปนโอกาสและเร่ิมมีกลุม
ตนแบบเกิดข้ึน 

ป 2551 ไดมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจทางทะเล (ฉก.) มีอาสาสมัครหมูบานละ 2 คน รวมกับ
เจาหนาที่ประมง ตรวจตราผูที่ใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและลักลอบเขามาทําประมงในเขตพ้ืนที่
อนุรักษ 3,000 เมตรจากชายฝง 
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กระทั่งป 2552 เกิดการจัดตั้ง “สภาองคกรชุมชนตําบลบอหิน” ซึ่งเกิดจากคนในชุมชนเริ่ม
ตระหนักในเร่ืองการมีสวนรวม  จึงไดมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนข้ึน  เปนสภาคูแฝดกับสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบอหิน  ที่มีตัวแทนกลุมองคกรตางๆ ในหมูบานเขามาเปนสมาชิกในสภา  ทําหนาที่
รับทราบปญหา วางแผน  แกไข  พัฒนางานดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในตําบลใหสามารถนําสูการ
แกปญหาโดยภาคประชาชน  จัดทําประชาคมในหมูบาน กําหนดกติกาของชุมชน เพ่ือเสนอปญหาตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และสามารถตอบสนองการแกปญหาใหตรงตามความตองการของชุมชน  โดย
แบงการทํางานออกเปน 4 ดาน ไดแก  ดานประมงพ้ืนบานและทรัพยากร  ดานกองทุนสวัสดิการ  
ดานที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย  ดานเยาวชน  และดานสตรี  

ตอมามีการออกระเบียบเปนประกาศของตําบล ใหพ้ืนที่บางสวนเปนพ้ืนที่อนุรักษ หามใช
เครื่องมือชนิดใดบางในการทําประมง และทองถิ่นควรมีอํานาจในการบริหารจัดการได เพราะดวยวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนที่เปนผูดูแลทองถิ่น แตไมสามารถหามใครมาจับสัตวน้ําได จนกลายเปนการทํา
ประชาคมในเร่ืองของการออกขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งชุมชนไดตนแบบจาก อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปจจุบันชุมชนตําบลบอหินมีขอบัญญัติตําบล ตั้งแตป 2553 เปนตนมา  

ป 2553-2556 ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยเฉพาะเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรท้ัง
ระบบนิเวศ  การวางแนวเขตการอนุรักษ ซึ่งมีพ้ืนที่กําหนดชัดเจนวา ในเนื้อที่ 25 ตารางกิโลเมตร 
จากชายฝงตําบลบอหินใหเปนพ้ืนที่อนุบาลสัตวน้ํา การอนุรักษปาชายเลน การปลูกหญาทะเลเพ่ือเปน
แหลงอนุบาลสัตวน้ํา ฟนฟูสัตวน้ําหายากและเพ่ือเปนอาหารของพะยูน  

พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ดังภาพที่ 3  

 

 
 

พ.ศ. 2527 

พ.ศ. 2537 

พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2551 

  พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2552 
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ภาพที่ 3  พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง 
 

เมื่อชุมชนไดเรียนรูในเร่ืองการจัดการทรัพยากร ทําใหรูวาทรัพยากรสามารถสรางประโยชน
ไดหลายทาง นอกเหนือจากการจับสัตวน้ํา เชน ผลิตภัณฑจากเตยปาหนัน ซึ่งนํามาทําเปนภาชนะใช
สอยจากภูมิปญญาในทองถ่ินและสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน   เปนแหลงศึกษาดูงาน  แหลง
เรียนรู เรื่องของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

การดําเนินการในระยะแรกประสบความสําเร็จในเรื่องของการออก“ขอบัญญัติองคการสวน
ตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ .ศ.
2553” และเปนสิ่งที่ใชมาจนถึงปจจุบัน รายละเอียดดังคําสัมภาษณ  

 

 
ภาพที่ 4 “ขอบัญญัติองคการสวนตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 อยางยั่งยืน พ.ศ. 2553” 

 
“ขอบัญญัติก็เปนเหมือนกฎหมายของตําบล จริงๆการใช มันก็สามารถที่จะเปนขอหามหรือเปนกติกาของ

ชุมชน แลวก็ประโยชนของขอบัญญัติก็คือ ประชาชนรูสึกวาเปนกฎหมายของเขาเอง เปนกฎหมายของชุมชน บางที
กฎหมายประมงท่ีมีอยู คนที่บังคับใชก็คือเจาหนาที่ประมง ชาวบานเขารูสึกวาเขาเปนผูถูกบังคับโดยกฎหมาย
เหลานั้น แตเหมือนขอบัญญัติความรูสึกของคนท่ีรางมาหรือของคนท่ีทํามา เขารูสึกเหมือนกฎหมายของเขา เขา

ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงที่ 3 
ความพรอมและความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร
ชายฝงทะเล 

ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง
ทรัพยากรชายฝงทะเล 

การฟนฟูของทรัพยากร
ชายฝงทะเล 
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สามารถท่ีจะไปอางกับผูที่กระทําความผิดได เพราะเขาเปนคนจัดทํามาเอง เหมือนพบผูที่กระทําความผิดในพื้นที่ ที่
มีกติกาหามเนี่ย เขาสามารถตักเตือนกัน แลวก็ใชขอบัญญัติตัวนี้เปนขออาง” (ธรรมฤทธ์ิ เขาบาท, 2557) 

 
“ซึ่งเปนขอบัญญัติที่เกิดขึ้นจากตัวชุมชนเองนะครับ เพราะวาบางเรื่องเนี่ย ไมเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย 

อยางเชน การใชเครื่องมือประมงบางชนิดไมผิดกฎหมาย แตมันเปนตัวทําลายทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งชาวบานในพ้ืนที่
เขามองเห็น มันเปนสิ่งที่เขาสรางขึ้นมาเอง ชาวบานตกลงกันเองเปนกติการวม มันก็เปนสวนท่ีผลักดันใหคนในทองที่
มีความตระหนักมากข้ึน” (คุณบรรจง นฤพรเมธี, 2557) 

 
สรุปไดวาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนเกิดจาก

ปญหาความเส่ือมโทรมและการลดลงของทรัพยากร ทําใหภาวะรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 
ความขัดแยงในเรื่องการแยงชิงทรัพยากร แยงชิงพ้ืนที่ทํามาหากิน และการทําประมงดวยเครื่องมือที่
ผิดกฎหมาย จากนั้นชุมชนจึงเกิดความตะหนักในการอนุรักษทรัพยากร เกิดการจัดตั้งกลุมตางๆ เพ่ือ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล นํามาสูการทําประชาคมในเร่ืองของการออกขอบัญญัติ
ทองถ่ิน และใชเปนขอบัญญัติตําบล ตั้งแตป 2553 เปนตนมา 
 
สวนที่ 2 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

การศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรชายฝง
ทะเลโดยชุมชน ซ่ึงใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก พบวากระบวนการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเล มีกระบวนการจัดการ  4  ขั้นตอน ดังนี้ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 

กระบวนการที่ 1 : การวางแผน (planning) 

กระบวนการที่ 2 : การจัดกระบวน (organizing)  

กระบวนการที่ 3 : การลงมือดําเนินการตามแผน
(implementing)  

กระบวนการที่ 4 : การประเมิน (evaluating)  
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 1. การวางแผน (planning) เมื่อคนในชุมชนมองเห็นถึงปญหาของทรัพยากรชายฝงทะเล จึง
เกิดการประชุมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือวางแผน 
กําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานระหวางชาวบานและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในการแกไขปญหา มีการจัดเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ เพ่ือกําหนดทิศทาง
และแนวทางที่เหมาะสม และการวางแผนจําเปนตองมีหลาย ๆ ภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือให
ครอบคลุมสภาพปญหาและเปนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับชุมชน เชน การ
กอตั้งกลุม การทําประชาคมเพ่ือรางขอบัญญัติ การกําหนดเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมายและหามใชใน
ชุมชน จึงมีการมาน่ังคุยกันวาเครื่องมือใดท่ีมีปญหากับสัตวน้ําวัยออน มีการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกัน สรุปปญหา ผานการแลกเปล่ียนของวงชาวบาน นําขอผิดพลาด ขอคิดเห็นผานการพูดคุย 
ผานระบบชุมชน ผานเวทีชาวบาน คุยกันเรื่องเครื่องมือ เรื่องอาชีพ เรื่องวิถีชีวิต เรื่องที่ดินทํากิน เปน
ตน (ดังภาพที่ 5) เปนการประชุมหารือ เนื่องในวันทะเลโลก จัดโดยศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ 6 รวมกับโรงเรียนและชุมชน สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้    
 

 
ภาพที่ 6 ประชุมหารือ จัดงานวันทะเลโลก 

 
 “มีการจัดเวทีประชุมใหญ เรียก กรมประมง หนวยงานที่ดูแลทะเลอยู เขามาออกแบบรวมกับนายก วา
การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนแบบมีสวนรวมจัดการแบบไหน พอไดขอคิดเห็นเกิดการแลกเปลี่ยน
หลายเร่ือง หลายคณะกรรมการ พอเขาเสนออีกครั้ง สภารับรู สภาก็เลยเปนมติใหการ จัดการทรัพยากร
ชายฝงตําบลบอหินโดยชุมชนมีสวนรวมเขาเปนขอบัญญัติ” (เกษม บุญญา, 2557) 
 
“มีกลุม มีการพูดคุย มีการหาทางออก มีการถกปญหารวมกัน เมื่อกอนตอนยังไมเปลี่ยนผูนําทองถิ่นก็
ประชุมทุกเดือน ทั้งเรื่องการจัดการที่ดิน การจัดการทรัพยากร การจัดการเรื่องปากทอง เรื่องคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น เมื่อกอนคุยกันทุกเดือน กลางคืนก็คุย” (สุเชาว รัตนตรัง, 2557)  
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“ การทําขอมูลเชิงวิชาการ เชิงพื้นที่ในการสํารวจวาสัตวน้ําหายไปไหน สัตวน้ําเสื่อมโทรมจริงหรือเปลา 
เราก็มีการเก็บขอมูลไปใหนักวิชาการดู ตองบอกวาเราเก็บอะไร  ใหขอมูลหรือผลท่ีไดในแตละชวงเปน
อยางไร ชาวบานตองบอกขอมูลวาเก็บอะไร ใหขอมูลหรือผลที่ไดในแตละชวงเปนอยางไร ชาวบานตอง
บอกขอมูลวาทําเรื่องไหน อยางไร ถาปดบังก็จะไมรู นั่นคือทุกอยางตองแลกเปลี่ยนขอมูลกัน” (อภิรักษ 
สงรักษ, 2557) 
 
“เราก็เลยขอความรวมมือจากทางมหาลัย ถาทางมหาลัยมีองคความรูการเพาะหญาทะเล สามารถใหเรา
เขาไปเรียนรูไดไหม ชุมชนเราอยากรู เราก็ไปขอความรวมมือและก็ไดรับการถายทอดองคความรูมาและ
เอามาตอยอดจากงานวิจัยของเขา” (บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 
 

 2. การจัดกระบวน (organizing) คือ การเตรียมการเพ่ือดําเนินการตามแผนข้ันแรก การ
ดําเนินการตามแผนนั้นจําเปนตองมีจัดตั้งกลุมหรือคณะทํางานเพ่ือนําแผนไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล เปน
การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดระเบียบวิธีการทํางาน การใชกฎ กติกาชุมชน ใน
การอนุรักษ การใชประโยชน และการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลรวมกัน เชน การจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชนเพ่ือแกปญหาโดยภาคประชาชน โดยชุมชนมีการพิจารณาถึงกฎหมายที่จะนํามาใชในการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเล  มีการศึกษาดูงานใหกับคณะทํางาน การสรางภาคีเครือขายและการ
สรางจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน เชน การใชกลไกการทองเท่ียวเพ่ือสรางจิตสํานึกและฟนฟูทรัพยากร 
การจัดกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ํา การรณรงคเก็บขยะ เสริมสรางความเขาใจกับคนในชุมชนผานการ
พูดคุย รณรงคไมใหชาวประมงพ้ืนบานใชเครื่องมือแบบทําลายลาง สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 
 
 “เน่ืองจากพอเราตั้งกลไกเสร็จหลายคนมองวากลไกตองยึดโยงอยูกับการปกครองปกติ เชน ขึ้นอยูกับ 
 อปท. หรือ อบต. เราเองไมไดบอกวาชาวบานเปนคนทําโดยหลัก พอไปอยูกลไก  ถาการปกครองปกติ
 ทํางานชา กลไกเล็กๆ ของเราเร่ืองทะเลก็ชาไปดวย ถากลไกปกติทํางานเร็วในทุกเรื่ องต้ังแตพัฒนาถนน
 หนทาง สรางตึกบานเรือน ทะเลก็พัฒนาเร็วไปดวย” (อภิรักษ สงรักษ, 2557) 

 
“สภาองคกรชุมชน กอตั้งเมื่อป 52 ป 53 เริ่มสําเร็จ หลังจากน้ันก็เอากฎหมาย กระบวนการ ขอผิดพลาด 
ขอคิดเห็น มาผานเวทีชาวบาน เริ่มจากหนึ่งหมูบาน มาคุยเรื่องเคร่ืองมือ เรื่องอาชีพ คุยเรื่องวิถีชีวิต ทุก
ชาวบานเห็นพอง เสนอเปนขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรชายฝงของตําบลบอหิน ป 2553” (เกษม 
บุญญา, 2557) 
 
“ใชกลไกการทองเท่ียวชุมชนมาเปนกลไกในการดูแลรักษาทรัพยากร เพื่อปลูกจิตสํานึกและใหชุมชนเห็น
คุณคาของทรัพยากร เมื่อชุมชนเห็นวาตนเองมีนักทองเท่ียวเขามา เมื่อมีรายไดก็มองเห็นคุณคาของ
ทรัพยากร และชวยกันดูแล ก็เปนชองทางลาดตระเวนไปในตัวโดยชุมชนและนักทองเที่ยว มีโครงการ
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ธนาคารตนกลาหญาทะเล แหลงหญาทะเลก็ไดรับการฟนฟู สรางภาคีเครือขาย” (บรรจง นฤพรเมธี, 
2557) 

  
 3. การลงมือดําเนินการตามแผน (implementing) คือ การเอาแผนหรือโครงการมาวางแลว
ปฏิบัติตามเปนขั้นเปนตอนจนกวาจะเสร็จงาน  โดยการผลักดันใหชุมชนและนักทองเท่ียวเขามามีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากร
ชายฝงทะเล เชน กลุมเฉพาะกิจ (ฉก.) ออกตรวจตราเพ่ือเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทําประมงดวย
เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  การใชขอบัญญัติองคการสวนตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อยางยั่งยืน พ.ศ. 2553  เพ่ือควบคุมการใชเครื่องมือประมง
ที่ทําลายสัตวน้ําวัยออน และเพ่ือตักเตือนคนตางถิ่นที่เขามาลักลอบทําลายทรัพยากรชายฝงทะเล 
รวมถึงการเพาะพันธุหญาทะเลและปูดํา เพื่อฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน 

 
“พื้นที่ของ อบต.บอหิน ชายหาดเราก็จะมีรณรงคพานักเรียนมาทุกๆเดือน เราจะทําความสะอาดชายหาด
กัน เหมือนชายฝงก็จะมี อุทยานเขาเขามาดูแล” (วัลลี เงินศรี, 2557) 
 
“การจัดตั้งศูนยอนุรักษฟนฟูในชุมชน ตอนน้ีมีอยูศูนยเดียว คือ ศูนยเรียนรูแมปูดํา เพื่ออนุรักษพันธุปู ใน
เรื่องของการจับ เหมือนวาประชาชนในหมูบานจับ จับแมปูมาอาจจะ เปนปูไขแลว ปูไขนอก ไมใหเขาฆา 
เอาไปอนุรักษไวในศูนยนี้ ใหมันไข ใหมันขยายพันธุตอๆไป” (สุธรรม คนเที่ยง, 2557) 
 
“จัดตั้งกลุมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาหญาทะเล เนื่องจากพบปญหาจํานวนปลาท่ีหายากมากขึ้น แหลง
อาศัยของสัตวน้ําถูกทําลาย เชน กลุมอนุรักษหญาทะเล  หมู 2 กลุมอนุรักษหญาทะเล หมู 9 กลุมประมง
พื้นบาน ที่มีการจัดการดูแลกลุมกันเอง กลุมเพาะพันธุธนาคารปูไข  ศูนยเฉพาะกิจทางทะเล  มี
วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหมีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติชายฝงทะเล
และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและเปนแหลงทองเท่ียวสรางรายไดใหกับคนในชุมชน” 
(บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 
 
“คนในชุมชนยึดขอบัญญัตินี้ คือหามปรามไมดําเนินการไหร เรียกมาเคลีย มาคุยกัน คือสิ่งท่ีเขาหามก็บอก
เขา ทําไมได เขาก็ไมทํา (ภาษาใต)” (สมปอง บุญญา, 2557) 
 

 4. การประเมิน (evaluating) การประเมินติดตามการแกปญหาของการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเลของชุมชน  ยังคงตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐ บุคลากรภายนอกเขามามีบทบาทใน
การประเมินติดตามการแกปญหา รายละเอียดดังคําสัมภาษณ  
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“การประเมินติดตามก็เหมือนกับที่นองมาทําวิจัยเหมือนเปนกระจกมอง สวนใหญจะมีมหาลัยเขามาชวย
ทําวิจัยในเรื่องการติดตามเชิงมิติสังคม มิติของสัตวน้ําจะมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู” (อภิรักษ 
สงรักษ, 2557) 
 
“อยางหญาทะเลท่ีเราไปฟนกลับคืนมาบริเวณอาวบุญคง บริเวณตรงนั้น 300 กวาไร เมื่อกอนไมมีแหลง
หญาทะเลเหลืออยูเลย ปจจุบันมีหญาทะเลกลับคืนมา ประมาณ 70 เปอเซ็นต ซึ่งตอนนี้เริ่มมีพะยูนเขามา
กินหญา เปนตัวช้ีวัดวา ทรัพยากรหญาทะเลเร่ิมกลับคืนมา และเราก็จับลูกปลาไดมากขึ้น จากการฟนฟู
แหลงหญาทะเล” (บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 
 
“ก็มีสถาบันวิจัยจุฬาภรณมาศึกษาเรื่องพันธุสัตวน้ําท่ีสูญพันธอยู ของตําบลบอหิน ถาเขาวิจัยเสร็จ เขาจะ
สงขอมูลมาใหตําบลดวย” (ธรรมฤทธ์ิ เขาบาท, 2557) 
 

 สรุปไดวาจากกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน สามารถแบงออกเปน 4 
ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดกระบวน เพ่ือดําเนินการตามแผนข้ันแรก 3) การลงมือ
ดําเนินการตามแผน และ 4) การประเมิน เมื่อการดําเนินงานเริ่มขึ้นแลว 
 
สวนที่ 3 ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก พบวา ปจจัยที่ทําใหการดําเนินการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
ประสบความสําเร็จ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้ 
 
 ปจจัยภายใน 

 1. ตนทุนทางสังคมในชุมชน ประกอบดวย ความไวเนื้อเชื่อใจกัน การท่ีคนในชุมชนปฏิบัติ
เหมือนกัน คือการไมใชเครื่องมือผิดกฎหมายมาจับสัตวน้ํา เปนสิ่งที่ทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามกันมา
จนเกิดเปนความเคยชิน หากวาบานไหนฝาฝนหรือละเมิดกฎของชุมชน บานอื่นก็จะรับทราบท่ัวถึงกัน
หมด เกิดเปนบทลงโทษทางสังคม จึงนํามาสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน ความต่ืนตัว
ของชาวบานในการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การรวมกันสอดสองดูแลทรัพยากรชายฝงทะเลของ
ชุมชน และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน ทําใหชุมชนมีการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ
และสรางรายไดใหกับชุมชน รายละเอียดดังคําสัมภาษณ  

 
“ความสมบูรณของทรัพยากรมันเกิดขึ้นเพราะคนไดดูแลมันและอาจเกิดจากสิ่งที่มันสอดคลอง
กับวิถีการประกอบอาชีพของคนดวย” (ธรรมฤทธ์ิ เขาบาท, 2557) 
 



64 

 

 
 

“เราก็ชวยแล พอไขมันอยูขางนอก เขาก็ไมคายกินกับเขา เพราะวาปูมันแลงาย ไมเหมือนปลา
เราก็ไมใชรู (ภาษาใต)” (บินลี่ รักสะอาด, 2557) 
 
“ปาชายเลน ไมใชไร อนุรักษอยางเดียว หญาทะเลเอาไปปลูก อนุรกัษปลาพะยูน กุง หอย ปู
ปลา ก็อยู ไมไดทําลายอะไร” (วนิต ทองหอม, 2557) 
 

 2. ตนทุนความเปนเครือขาย คือ ชุมชนไมสามารถยืนหยัดอยูได ถาขาดการสนับสนุนจาก
องคกร โดยเฉพาะองคกรชุมชนที่เห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากร  คนในชุมชนจึงรวมกลุม
เพ่ือเชื่อมโยงเปนเครือขายในการแกปญหาจากการเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล จึงเกิดเปน
ความรวมมือจากคนในชุมชนเอง ชุมชนใกลเคียง ภาคเอกชน และองคกรชุมชน จนเกิดเปนเครือขาย
ทีท่ําใหเกิดความรวมมือและมีกลไกการแกไขปญหารวมกัน สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 
 

“มันเกิดจาก ความรวมมือของราษฎร ความรวมมือของพี่นองชาวบานเนี่ยแหละ ตองมีการ
รวมมือ ชวยเหลือกัน ถึงเกิดความสําเร็จได ถาเกิดวาบางสวน สวนนอยก็ไมเกิดความสําเร็จ ตอง
เปนคนสวนมากในชุมชน” (เกียรติวุฒิ รําภา, 2557) 

 
“พวกเขารวมตัวกันเปนกลุมที่ดีมานานแลว ทํากิจกรรมมาอยางพอสมควรมีผลในการกําหนด
ทิศทางของตัวเอง เขาหารือไดเร็วขึ้น ถือไดวาเปนตนทุนทางสังคมท่ีมีมานาน” (อภิรักษ สงรักษ, 
2557) 

 
“ตัวหลักเลยพี่วามันมาจากชุมชนและชาวบาน ในการที่ชวยกันสอดสองดูแล อยางหน่ึงที่ไม
อยากใหมีที่สุดคือเรื่องอาชญากรรม” (วัลลี เงินศรี, 2557) 
 
“มีคนสําคัญที่สุด มีกลุม มีความตระหนักรวม และมีการทําซ้ํา” (ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน, 2557)  

 

 3. ผูนําที่ดี ทั้งผูนําที่ เปนทางการ คือ คนที่ไดรับตําแหนงในหนาที่นั้นๆ และผูนําทาง
ธรรมชาติที่เขามีใจเปนจิตอาสา เปนแกนนํา ผูนําทั้งสองแบบ ตองมีใจมุงม่ันนําโครงการตางๆ
ขับเคลื่อนไปอยางตอเนื่อง กอใหเกิดเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรใหกับคนใน
ชุมชน สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

      
“เขามีผูนําทางการและผูนําทางธรรมชาติที่เห็นดวยกับการจัดการ ผูนําทางธรรมชาติ หมายถึง คนที่
เสียสละ คนท่ีคนในสังคมยอมรับและทําเปนตนแบบ กลุมคนเชื่อถือ ทําใหเกิดภาพของความสําเร็จ” 
(อภิรักษ สงรักษ, 2557) 
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“ถาตัวผูนํามองเห็นความสําคัญ และก็อยากจะเปนตามความประสงคของชุมชน ของประชากรใน
ชุมชน มันก็นาจะเกิดขึ้นได” (ธรรมฤทธ์ิ เขาบาท, 2557) 

 
“ผูนํามีความจริงใจ มีความเขมแข็งที่จะมาชวย อยางคุณบรรจง จริงๆไมใชคนพื้นเพที่นี่ แตมาอยูที่นี่
นานแลว ทําใหดูกอน ทุกคนก็เห็น พอเห็นก็ทําตาม คือคนนํามีความต้ังใจทํา กรณีอยางทองเท่ียว ก็
จะเช่ือมกับเรื่องทะเล มีตัวอยางที่ดี มีผูนําที่เขมแข็ง  ทําใหมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ” 
(ประจวบ โมฆรัตน, 2557) 
 
“ตําบลบอหิน โดยนายกธรรมฤทธ์ิ เขาบาท เกษม บุญญา เปนกรรมการในการออกขอบัญญัติ ซึ่ง
ดําเนินการกันอยางเต็มที่ ถือวาประสบความสําเร็จ แตงานหลักๆ คือ เรื่องการจัดการมาจากเขตเลเส
บาน อยูท่ีชุมชน โดยรวมมือกันหมด อีกท้ัง นายกก็ดําเนินงานอยางเต็มที่ผลงานจึงออกมาไดดี” (อะ
เหร็น พระคง, 2557)  
 

 4. วิถีชีวิตความสัมพันธของกลุมคน ระหวางสมาชิกของชุมชน มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันระหวางชุมชน การเอ้ืออาทรตอกันในชุมชน เพราะคนในชุมชนเติบโตและอาศัยในชุมชนเปนระยะ
เวลานาน ทุกบานจึงรูจักและคุนเคยกันเปนอยางดี มีสถานที่ไดพบปะพูดคุยกัน เชน รานน้ําชา มัสยิส 
ศาลากลางหมูบาน รวมถึงกิจกรรมตางๆภายในชุมชน สิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดความคุนเคยกัน 
สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
“บางหมูบานเปนมุสลิม บางหมูบานเปนพุทธ แตวาพุทธกับมุสลิมก็ไมขัดแยงกันและลักษณะของวิถี
ชีวิตของชุมชนชายฝงท่ีมีความเกื้อกูลกัน พึ่งพากัน เครือญาติกัน” (อภิรักษ สงรักษ, 2557) 
 

 ปจจัยภายนอก    
 1. การหนุนเสริมจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัยและนักวิชาการอิสระ 
รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน เขามาทํางานอยางตอเนื่องโดยเฉพาะภาครัฐใหความสําคัญในการดูแล
ทรัพยากรตางๆ ในชุมชน เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน มูลนิธิอันดามัน ศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 6 กรมประมง โรงเรียน อําเภอ สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
“ภายนอกตองมีองคกรอ่ืนเขามามีสวนรวม เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน มูลนิธิอันดามัน 
สกว. ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 และหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ โรงเรียน 
อําเภอ ประมง เขามามีสวนรวม เขามาประชุมรวม เพื่อหาแนวทาง” (สุเชาว รัตนตรัง, 2557)  
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“พอหนวยงานภายนอกสนับสนุนมา คนภายในตอบรับ คือ เห็นดวย มันก็สามารถสราง
ความสําเร็จใหเกิดขึ้นได” (ธรรมฤทธ์ิ เขาบาท, 2557) 

 
“มูลนิธิ กรมทรัพยฯ ศูนย 6 ธนาคารออมสิน ไฟฟา หนวยงานอื่นๆ มีการใหเงินสนับสนุน ทั้งใน
เรื่องของเสื้อ อาหาร น้ํามัน” (อะเหร็น พระคง, 2557)  

 
 2. มีหนวยงานบริษัทเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพราะ
บริษัทเอกชนจะเนนไปที่กิจกรรมการรับผิดชอบตอสังคม (CSR) จึงไดหนวยงานเหลานี้เขามามีสวน
รวมและสงเสริมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น ทําใหลดภาระของชุมชนและหนวยงาน
ภาครัฐในเรื่องของงบประมาณ และสรางจิตสํานึกใหคนที่มาเขารวมกิจกรรมไดเห็นคุณคาของการ
อนุรักษเปนการสรางประโยชนทางออมอีกดวย และทําใหสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
“หนวยงานภายนอก หนวยงานของ อบต. ไดแนะนําและออกขอบัญญัติตางๆ มันมีหนวยงาน
ของ ศนูย 6 ไดเขามาดูแลตรงนี้ เพราะวาหนวยงานภายนอกเขาก็มีสวนรวม คนในชุมชนก็กลา
แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะ อีทํากันเองและก็ใหหนวยงานภายนอกเขามาชวยเหลือตรงนี้กัน” 
(เกียรติวุฒิ รําภา, 2557) 

 
สรุปไดวาปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ประกอบดวย

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดแก ตนทุนทางสังคมในชุมชน เชน ความไวเนื้อเชื่อใจกัน การมี
สวนรวม ความสามัคคี ความเขมแข็งของคนในชุมชน ความต่ืนตัวของชาวบานในการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากร  ตนทุนความเปนเครือขาย  ผูนําที่ดี ทั้งผูนําทางการและผูนําทางธรรมชาติ วิถีชีวิต
ความสัมพันธของกลุมคน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัย และนักวิชาการอิสระ 

 
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมผูใหขอมูลหลัก พบปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดย
ชุมชน ดังนี้ 

 
1. องคความรู คือ การขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบทบาทของตนเองในการ

รักษาทรัพยากร สงผลใหการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร บางครั้ง
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ความรูที่หนวยงานภาครัฐตองการสงเสริมใหกับชาวบาน แตชาวบานบางสวนไมสามารถเขาถึงขอมูล
ไดเนื่องจากอุปสรรคในการประกอบอาชีพ และชาวบานบางคนก็ไมสนใจที่รับขอมูลเหลานี้เพราะยัง
ไมเห็นความสําคัญของการอนุรักษ หากชาวบานเขาใจจะทราบดีวาการอนุรักษทรัพยากรกอใหเกิด
ประโยชนแกลูกหลานของตนและสามารถประกอบอาชีพประมงไดอยางยั่งยืนดวย สอดคลองกับคํา
สัมภาษณ ดังนี้ 
 

“เปนขอจํากัดเรื่องเวลาของไมเห็นชาวบาน เชน เวลาเรานัดก็อาจเปนกลุมเดิมอยู มันอาจมี100 
ครัวเรือน เราก็ยังไมถึงทั้ง 100 ครัวเรือน เวลาผูชายออกทะเลก็จะไดกลุมแมบานมา ไดความรูไปแต
ก็ยังไมไดถายทอดความรูทั้งหมด ซึ่งพอเคามีความรูไมมากเขาก็ยังมองไมเห็นประโยชนมากเทาไหร” 
(อภิรักษ สงรักษ, 2557) 
 
“บางทีตองใชหลายกลไก เชน เราประชุมอยูก็พูดปาวๆ เขาก็ไมมา เราไมมีแผนพับ ไมมีเรื่องสื่ออื่นๆ 
เรายังใหเยาวชนไดไมทั่วถึง ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือขางนอกก็ไมไดภาคภูมิใจในวิถีของพอแม
ตัวเอง การตอยอดสรางคนรุนใหมก็อาจจะนอยอยู” (อภิรักษ สงรักษ, 2557) 

 
“ความเขาใจของชุมชน ทําอยางไรใหชุมชนเกิดความตระหนักและเกิดความเขาใจ นี่คือปญหาซึ่งตอง
ใชระยะเวลายาวนานและตองอาศัยแกนนําท่ีมีความมุงมั่น” (บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 

  
“ปญหาการสรางความรูความเขาใจและตะหนักถึงผลกระทบของความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ชายฝงทะเล ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีตองใชเวลานาน ปญหาการเมืองทองถ่ินที่
ขาดเสถียรภาพในการบริหารจัดการโครงการตางๆไดอยางตอเนื่อง” (บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 
 
“เขาไมเขารวมประชุมในเรื่องของหมูบาน เขาเลยไมเขาใจในขอตกลงของชุมชน” (เกียรติวุฒิ  
รําภา, 2557) 
 

 2. การบุกรุกเขามาทําประมงของคนตางถิ่น เนื่องจากทองถิ่นที่มีการอนุรักษสวนใหญจะมี
ทรัพยากรท่ีสมบูรณ เพราะคนในทองถิ่นมีการอนุรักษและไมใชเครื่องมือที่ผิดกฎหมายทําการประมง 
ทําใหสัตวน้ําขนาดเล็กสามารถเติบโตและกอใหเกิดระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ จึงเปนสิ่งดึงดูด
ใหคนตางถ่ินนําเรือเขามาหากินในพ้ืนที่ โดยการใชเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมายและการใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางไมรูคุณคา สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 
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“มีปญหาในเรื่องของคนตางถิ่น คือ ไมใชคนในชุมชนเอง ตางหมูบาน ตางถิ่น ตางตําบล บางทีก็มา
จับปลา มาจับปูในบริเวณชุมชนของเรา อาจจะเปนการไมใชลอบก็ได อาจจะเปนการขุดรูปู ในปา
ชายเลนของเรา ทําใหระบบนิเวศชายเลนมันเสีย” (สุธรรม คนเที่ยง, 2557) 

 
“มันก็มีชาวประมงหรือวาคนจากพ้ืนท่ีอื่นมาหากินโดยที่วา ไมรูกฎเกณฑของคนในเขตน้ีกัน มันมีผล
ไปส่ิงหนึ่งกัน (ภาษาใต) ” (บุญฤทธ์ิ รําภา, 2557) 

 
“การแยงพ้ืนท่ีเขาไปใชประโยชน เชน ในแหลงปะการัง แนวปะการัง เมื่อกอนอาจจะมีคนไปดําน้ําใช
ประโยชนไมกี่คน แตทุกวันนี้ปญหาก็จะมีคนเขาไปใชประโยชนมากข้ึน” (ประจวบ  
โมฆรัตน, 2557) 

 
“ก็จะมีชาวบานอยูกลุมหนึ่งที่จะมี บุกรุกชายฝง บุกรุกปาชายเลน ยังมีพวกหน่ึงที่ไมรักษากฎกติกา
ของชุมชนก็ยังมีอยู” (วัลลี เงินศรี, 2557) 
 

 3. การเปลี่ยนผูนําทองถ่ินและความตอเนื่องของนโยบาย  บางคร้ังกระบวนการของนโยบาย
ตองใชระยะเวลากวาจะถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผล โครงการบางโครงการเพ่ิงเริ่มกอตัวขึ้นมา
เมื่อมีการเปลี่ยนผูนํา นโยบายตัวใหมอาจจะมาแทนที่ตัวนี้ ทําใหโครงการแตละโครงการเกิดความไม
ตอเนื่องรวมถึงความถนัดของตัวผูนําที่เขามาดํารงตําแหนงในขณะน้ัน อาจไมมีความถนัดหรือไมไดให
ความสําคัญในเรื่องทรัพยากร แตเขาไปเนนในเรื่องการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม สงผล
ใหนโยบายท่ีผานมาไมไดรับการสนับสนุน  สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
“เน่ืองจากมีหนวยงานหลายหนวยรับผิดชอบพื้นที่ในทะเล อันนี้ก็เปนอุปสรรคในแงการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ ถากรณีที่เช่ือมกันไมได ถาสมมติหนวยอ่ืนยายเปลี่ยนคนใหม แนวคิดอาจจะเปลี่ยน อันนี้
อาจจะเปนอุปสรรคเหมือนกันในการทํางานทางทะเล  นโยบายเปลี่ยนก็จะเปนปญหา” (ประจวบ 
โมฆรัตน, 2557) 
 
“ปญหาการเปลี่ยนผูนําทองถิ่นอยางกํานัน ผูใหญบาน หรือนายกอบต . เชน มีขอบัญญัติอยู นายก
เปลี่ยน นายกบอกผมไมไดเปนคนรางเปนชุดเกาทําไว ชุดใหมเขามาก็ไดมันเปนเชิงนโยบายหาเสียง” 
(อภิรักษ สงรักษ, 2557) 
 
“ปญหาของทองถิ่นก็คือ พอ 4 ปเปลี่ยน คนใหมมาก็จะมาเร่ิมใหม โครงการบางโครงการก็จะสะดุด 
ก็ตองเริ่มใหม” (ประจวบ โมฆรัตน, 2557) 
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 4. การเมืองทองถิ่น ยอมมีกลุมคนที่สนับสนุน เมื่อมีหนึ่งกลุมไดเสียงขางมากสามารถชนะ
คูแขงฝายตรงขามได จึงกอใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกในชุมชน เกิดความแตกแยกทางความคิด จึง
เปนปญหาใหเกิดการสนับสนุน ขาดการมีสวนรวม เปนปญหาการสรางกลุมหรือความรวมมือในการ
จัดการทรัพยากร สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
“การเปลี่ยนแปลงผูนํา มีผลเยอะคะ ชุมชนทุกชุมชน ไมวาจะเปลี่ยนแปลงระดับนายก หรือระดับ
ผูนําทองถิ่นในหมูบาน ไมวาจะเปนผูใหญ เปนสมาชิก อบต . มีผลกับการใหความรวมมือในการ
พัฒนาเยอะมาก เพราะวามัน เราตองยอมรับอยางหน่ึงวา การเลือกต้ังแตละครั้ง ทําใหชาวบานแบง
ฝกแบงฝาย แบงความแตกแยก แลวก็มันจะมีสวนทําใหการพัฒนาชาลง กวาที่วาเราจะรวมตัวกัน
ใหม สมมติปนี้มีการเลือกตั้ง แบงฝกแบงฝาย กวาที่เราจะพยายามจูนใหชาวบานเขากลับมารวมตัว
กันใหม มันไมใชงายๆ มันตองใชเวลาไปอีก 2 ป 3 ป มันก็เลยมีผลทําใหการพัฒนา การดูแล การ
รักษา ลาชา” (วัลลี เงินศรี, 2557) 

 
“ความตอเนื่องของโครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนอาจจะมองการแบงพรรคแบงฝายในตัวชุมชนเองทําให
เปนตัวบ่ันทอนในเรื่องของจุดรวม ไมใชวามันไมสามารถเดินไปได มันเดินไปได แตวาทําใหชาลง” 
(บรรจง นฤพรเมธี, 2557) 

 
 “ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เรื่องการเมือง พอเลือกตั้งเสร็จใหมๆ มันมีกลุมตอตานอยูกับกลุม
 สนับสนุน กลุมตอตานบางทีพูดวาอยาไปรวมเลย เขาใจนะวามันมีปญหาเร่ืองการเมืองดวย คนไม
 เขาใจเรื่องการเมืองมากนัก พอแขงแลวจบ ก็ยังเอามาพูด อยาสนับสนุน อยาใหมีผลงานสมัยหนา” 
 (จอมรวย เกลี้ยงชวย, 2557) 

 
 5. งบประมาณและการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และ อบต. ในการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเล จําเปนตองอาศัยงบประมาณในการสนับสนุน งบประมาณบางโครงการตองใชระยะ
เวลานาน เพราะมีหลายข้ันตอนกวาจะไดรับการอนุมัติ ทําใหการดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว ตอง
ชะงักหรือลาชาลง สงผลใหการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี ้

 
 “การอนุรักษอะไรสักอยางมันตองมีกลุมข้ึนมา  เชน เรามีเรือตรวจตรา รัฐตองมีการอุดหนุนคา
 น้ํามันไปดูแลหญาทะเล ปกติถาไมมีตรงนี้ ชุมชนตองออกงบประมาณเอง แตวาบางคนก็สูไมได 
 เพราะชุมชนตองใชงบประมาณตัวเองทั้งหมด” (เกม รัตนตรัง, 2557) 
 



70 

 

 
 

 “ปญหาในเรื่องของงบประมาณ คือบางทีการจัดการและการฟนฟูตองใชงบประมาณ สามารถขอ
 งบประมาณจากภาครัฐได สนับสนุนงบประมาณมาได บางทีคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ เรือ
 ลาดตระเวน  น้ํามันในการออกทะเล เฝาระวังการทําประมงท่ีผิด กฎหมายมันก็ตองใช” (ธรรมฤทธิ์ 
 เขาบาท, 2557) 
 

6. เครื่องมือประมงท่ีไมมีกฎหมายควบคุม คือ เครื่องมือที่ชาวประมงนํามาใชประกอบอาชีพ 
ไมผิดกฎหมาย แตสงผลกระทบและไปทําลายทรัพยากรชายฝงทะเล สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

 
 “ปญหาหลักตอนน้ี เรื่องเครื่องมือประมงท่ีไมไดมีกฎหมายควบคุม เชน เครื่องมือใหมๆที่คนคิดขึ้นมา 
 แตมันไปกระทบ ไปทําลาย แต กฎหมายแกตามไมทัน ก็จะเปนปญหาอยู” (ประจวบ โมฆรัตน, 
 2557) 
 “อวนปลากระเบนสําหรับผมเน่ีย เปนเครื่องมือประมงที่ดี เพราะตามันใหญมาก แตมันมาวางใน
 ทะเลตรังมันมีปญหา เพราะมันติดพะยูนกับโลมาอยางนี้ เปนตน หรืออวนปลาบึก ตามันก็ใหญมาก 
 แตวาคุณเอาไปใชในทะเลสาบสงขลาก็ติดโลมาอิรวดีอีก เพราะฉะน้ันบริบทของเคร่ืองมือประมงมัน
 อยูท่ีสภาพแวดลอมตรงนั้น”  (คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน, 2557) 

 
 สรุปไดวาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ประกอบดวย
การใหความรูแกชาวบานยังไมทั่วถึง  การบุกรุกเขามาทําประมงของคนตางถิ่น การเปล่ียนผูนํา
ทองถิ่นและความไมตอเน่ืองของนโยบาย  การเมืองทองถิ่น งบประมาณและการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ และ อบต. และเครื่องมือประมงท่ีไมมีกฎหมายควบคุม 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชายฝงทะเล

ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการ
จัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้  

 
สวนที่ 1  พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 1.1 ความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษาความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนตําบลบอหิน 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบวาตําบลบอหินเปนตําบลท่ีมีพ้ืนที่ตั้งอยูกลางอําเภอสิเกา มีความสมบูรณ
ของทรัพยากรชายฝงหนาบาน เชน มีผืนปาชายเลนผืนใหญที่สุด มีแหลงหญาทะเลประมาณเกือบพัน
ไร ถือเปนปจจัยบวกในการเปนแหลงที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน  ในอดีตอาวสิเกามีเรื่อง
การทําประมงผิดกฎหมาย การทํางานของชาวบานเปนลักษณะแยกกันไมมีการรวมกลุม  ทําให
พัฒนาการของปญหาเดินหนาไดชา ชาวบานหลายหมูบานจึงรวมกลุมขึ้นมาเปนกลุมอาชีพตางๆ ตาม
บริบทของชุมชน เมื่อเกิดการขยายตัวของชุมชน ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความตองการใช
ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น สิ่งแวดลอมเส่ือมโทรมลง ใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเขามาจับสัตวน้ํา สงผล
กระทบตางๆ ตามมา ไมวาจะเปนปญหาในเรื่องของรายได คาใชจายในชีวิตประจําวัน เกิดการใช
ทรัพยากรอยางรุนแรงทําใหสูญเสียทรัพยากรอยางมาก จากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งชมรมประมงพ้ืนบาน
จังหวัดตรังขึ้น ซึ่งหมูบานชายฝงทะเลสวนใหญเปนสมาชิกชมรมประมงพ้ืนบาน กิจกรรมของชมรม
เนนในเรื่องของการอนุรักษ การฟนฟู การดูแลทะเล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําปญหาของแตละ
หมูบานมาสะทอน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ชมรม หนวยงานพัฒนาองคกรเอกชน
และมีการออกระเบียบเปนประกาศของตําบล ใหพ้ืนที่บางสวนเปนพ้ืนที่อนุรักษ หามใชเครื่องมือชนิด
ใดบางในการทําประมง ทําใหเห็นวาทองถิ่นควรมีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรเองได เพราะ
ดวยวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปนผูดูแลทองถิ่น แตไมสามารถหามใครมาจับสัตวน้ําได จนกลายเปน
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การทําประชาคมในเร่ืองของการออกขอบัญญัติทองถิ่น วาดวย “ขอบัญญัติองคการสวนตําบลบอหิน
วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ.2553”  

ตั้งแตป 2553-2556 ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โดยเฉพาะเร่ืองการอนุรักษ
ทรัพยากรท้ังระบบนิเวศ ไมวาจะเปนปาชายเลน หญาทะเล  การวางแนวเขตการอนุรักษ ฟนฟูสัตว
น้ํา ซึ่งการดําเนินงานไดยึดหลักตามขอบัญญัติและถือปฏิบัติจนถึงปจจุบัน 

1.2 พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
จากการศึกษา พบวา พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  สามารถ

แบงออกเปน 3 ชวง ระยะเวลา ดังนี้  
ชวงท่ี 1 ความพรอมและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเล   
พ้ืนที่ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีปาชายเลนผืนใหญที่สุด มีแหลงหญาทะเล

ประมาณเกือบพันไร รวมถึงเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ในอดีตเคยเปน
แหลงทาเรือท่ีสําคัญและเปนแหลงรวมคนจีนที่มีอาชีพทํายางพารา ไมยางพารา และข้ีใตขายเพ่ือการ
สงออก ทําใหเปนเมืองทาท่ีสําคัญมีผูคนอาศัยเพ่ิมมากข้ึน  

ชวงท่ี 2 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเล  
เนื่องจากอําเภอสิเกา ในอดีตมีการทําประมงผิดกฎหมาย โดยใชวิธีการระเบิดปลา การวาง

อวนทับตลิ่ง การปดอาว การใชไฟลอปลา การปลอยน้ําเสียจากบอกุงลงสูลําคลอง การสรางทาเทียบ
เรือ การทําสัมปทานเผาถาน ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร แหลงพ้ืนที่ทํามาหากินตลอดจน
การใชทรัพยากรอยางไมรูคุณคา ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรชายฝงทะเลอยางมาก 

ชวงท่ี 3 การฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล 
 การฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลของตําบลบอหิน ประกอบดวย การรวมกลุมของชาวบานใน
ชุมชน โดยการปกปองและอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล เชน การอนุรักษหญาทะเล ศูนยเรียนรูแมปู
ดํา การไมใชเครื่องมอืประมงท่ีทําลายลาง และการยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศ ทําใหปาชายเลน
ไดรับการฟนฟูจนมีสภาพดีขึ้น มีการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ชมรม หนวยงานพัฒนาองคกร
เอกชน ในเร่ืองของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การปลอยพันธุสัตวน้ํา และการใหความรูความเขาใจที่
ถูกตองของการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 
 
สวนที่ 2  กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษา พบวา กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนสามารถแบง
ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้  
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ภาพที่ 7 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
 

โดยมีรายละเอียดในแตละกระบวนการ ดังนี้ 
 1. การวางแผน (planning) เกิดขึ้นเม่ือคนในชุมชนมองเห็นถึงปญหาของทรัพยากรชายฝง
ทะเล จึงเกิดการประชุมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือ
วางแผน กําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานระหวางชาวบานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลในการแกไขปญหา เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง ไดใหองคความรูเรื่องการเพาะพันธุหญาทะเล เพ่ือใหชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนตอไป 
 2. การจัดกระบวน (organizing) เมื่อกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการแกไขปญหา ชุมชน
จึงมีการจัดตั้งกลุมหรือคณะทํางานเพ่ือนําแผนไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล เปนการแบงหนาที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งกําหนดระเบียบวิธีการทํางาน การใชกฎ กติกาชุมชน ในการอนุรักษ การใช
ประโยชน และการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลรวมกัน  
 3.  การลงมือดําเ นินการตามแผน  ( implementing)  โดยการผลักดันใหชุมชนและ
นักทองเท่ียวเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบตอทรัพยากรชายฝงทะเล เชน การใชขอบัญญัติองคการสวนตําบลบอหินวาดวยการ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อยางยั่งยืน พ.ศ. 2553  เพ่ือควบคุมการใช
เครื่องมือประมง และเพ่ือตักเตือนคนตางถิ่นที่เขามาลักลอบทําลายทรัพยากร รวมถึงการเพาะพันธุ
หญาทะเลและปูดํา เพื่อฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน 

กระบวนการที่ 1 : การวางแผน (planning) 

กระบวนการที่ 2 : การจัดกระบวน (organizing)  

กระบวนการท่ี 3 : การลงมือดําเนินการตามแผน
(implementing)  

กระบวนการที่ 4 : การประเมิน (evaluating)  
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 4. การประเมิน (evaluating) การประเมินติดตามการแกปญหาของการจัดการทรัพยากร
ชายฝงทะเลของชุมชน  ยังคงตองอาศัยความรวมมือของภาครัฐและบุคลากรภายนอกเขามามีบทบาท
ในการประเมินติดตามการแกปญหา  
 
สวนที่ 3  ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 
แบงออกเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวย ตนทุนทางสังคมที่คนในชุมชนมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน การมี
สวนรวม ความตื่นตัวของชาวบานในการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การรวมกันสอดสองดูแล
ทรัพยากรของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน  รวมถึงตนทุนความ
เปนเครือขาย มีการรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน การมีผูนําที่ดีและวิถีชีวิต
ความสัมพันธของกลุมคนในชุมชนแมจะตางศาสนาแตก็มีความเกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย นักวิชาการ โรงเรียน รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน ในเร่ืององคความรูในการ
ดูแลทรัพยากรของชุมชน งบประมาณ และการเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากร  

 
สวนที่ 4  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

จากการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  
มีรายละเอียดดังนี้  
 4.1 องคความรู คือ การใหความรูแกชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักและเขาใจ
บทบาทของตนเองในการรักษาทรัพยากร 
 4.2 การบุกรุกเขามาทําประมงของคนตางถิ่น เขามาลักลอบจับสัตวน้ําในพ้ืนที่อนุรักษและ
การใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 

4.3 การเปล่ียนผูนําทองถิ่นและความตอเนื่องของนโยบาย  ทําใหการดําเนินโครงการตางๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูนํา นํามาซึ่งความไมตอเนื่องของนโยบาย 

4.4 การเมืองทองถิ่น เนื่องมาจากการแบงพรรคแบงพวกสงผลตอการยอมรับและการมีสวน
รวมของคนในชุมชน  

4.5 งบประมาณและการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และ อบต. เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลตองใชงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จําเปนตองมีงบประมาณมา
สนับสนุนตรงสวนน้ี 
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4.6 เครื่องมือประมงที่ไมมีกฎหมายควบคุม คือ เครื่องมือที่ชาวประมงนํามาใชประกอบ
อาชีพ ไมผิดกฎหมาย แตสงผลกระทบและไปทําลายทรัพยากรชายฝงทะเล  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนชายฝงทะเล
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” เพ่ือศึกษาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  ปจจัยแหง
ความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน  ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้  
 จะเห็นไดวาพัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน
ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จากอดีตที่ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณและตอมามีความเสื่อม
โทรมลง จากการทําสัมปทานเผาถาน และการใชเคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายสงผลใหเกิดความ
ขัดแยงและการลดลงของทรัพยากร แตในปจจุบันไดมีการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ชายฝงทะเล โดย
ความรวมมือของชาวบานในชุมชน องคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนเขามามี
สวนรวมและใหการสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพ้ืนที่ใหคงความอุดมสมบูรณสอดคลองกับ
วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน 

ปจจุบันปาชายเลนของตําบลบอหินมีความอุดมสมบูรณมาก มีสถานที่ทองเท่ียวภายในชุมชน
ที่หลากหลาย เชน หมู 2 มีเกาะหลอ หาดเก็บตะวัน เปนเนินทรายที่ไมมีตนไมปกคลุม ทําใหมองได 
360 องศา เวลาเย็นจะมองเห็นพระอาทิตยตกไดอยางชัดเจน มีเม็ดทรายท่ีละเอียด  มีปาชายเลนสอง
ขางทางที่อุดมสมบูรณสวยงามเปนธรรมชาติ มีพ้ืนที่ศึกษาธรรมชาติปาชายเลน และบอน้ํารอนกลาง
ปาชายเลน นักทองเที่ยวสามารถนําโคลนในบอน้ํารอนมาพอกบริเวณผิวหนัง เพราะโคลนมีแรธาตุที่
อุดมสมบูรณ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการปลูกหญาทะเล ทางหมู 2 ไดมีการเพาะพันธุไว แตมีชวงเวลา
ตามเดือนที่กําหนด จึงตองติดตอเจาหนาที่ลวงหนา หากหญาทะเลท่ีปลูกสามารถเติบโตจากคลื่นลม 
ก็จะเปนที่อยูของสัตวน้ําและแหลงอาหารของพะยูนในอนาคต  

จากการศึกษา ทําใหเห็นความตั้งใจและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล
โดยชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุลักษณ เสงี่ยมลักษณ (2553) ไดศึกษาเรื่องวิถีชีวิตประมง
พ้ืนบาน : กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝงพ้ืนที่อาวไทยตอนบน ผล
การศึกษาพบวาการมีสวนรวมของชุมชนในการทําประมงพ้ืนบานเปนวิธีการท่ีกอใหเกิดผลดีแกชุมชน
ในระยะยาวในดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนสามารถแบงออกเปน 4 ในขั้นตอนการ
ติดตามประเมินผลยังไมมีความชัดเจน เพราะโครงการตางๆ มีการดําเนินการไปเรื่อยๆ แต
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กระบวนการจัดการควรมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมา
จัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก และหากผลที่ไดไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว เราควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรจะ
ดําเนินการอยางไรเพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาตอไป สอดคลองกับสัญญา สัญญาวิวัฒน (2541) การเปน
ชุมชนท่ีมีความสามารถจัดการตนเองไดนั้น ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน 
(planning) 2) การจัดกระบวน (organizing) 3) การลงมือดําเนินการตามแผน (implementing)   
4) การประเมิน (evaluating) 
 ปจจัยภายในของชุมชนตําบลบอหิน ทําใหเปนขอไดเปรียบกวาชุมชนอ่ืนๆ  โดยที่มีผูนํา มี
แกนนําที่จริงจังและทุมเทกับการจัดการทรัพยากร ทําใหกิจกรรมตางๆยังคงขับเคลื่อนไปได และ
ความรวมมือของคนในชุมชนชายฝงทะเล ที่ตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากร มีเครือขายใน
ชุมชนที่ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีทรัพยากรปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ มีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติภายในชุมชนที่สวยงาม สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน รวมท้ังปจจัยภายนอก จาก
หนวยงานตางๆ ที่เขามาเปนพ่ีเลี้ยง และสนับสนุนใหกับทางชุมชน เชน โรงแรมอนันตรา จังหวัดตรัง 
ในการพานักทองเท่ียวมาปลูกหญาทะเลและปลอยพันธุปลาใหกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับนรชาติ วงศ
วันดี (2554) ที่กลาวถึงปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการจัดการปาชุมชน จําแนกเปนปจจัยภายใน 
เชน ความตระหนักและจิตสํานึกในการใชทรัพยากรที่ดี ปจจัยภายนอก เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก
หรือหนวยงานดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยยึดลักษณะการทํางานอยางมีสวนรวมทั้งระบบ  

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชนประกอบไปดวยองค
ความรู การบุกรุกเขามาทําประมงของคนตางถิ่น การเปล่ียนผูนําทองถิ่นและความตอเนื่องของ
นโยบาย  การเมืองทองถิ่น งบประมาณ  และเคร่ืองมือประมงท่ีไมมีกฎหมายควบคุม  

นโยบายและการเปลี่ยนแปลงผูนํารวมถึงการเมืองทองถิ่น เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ตอการการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล เนื่องจากมีผลกับแผนหรือโครงการตางๆที่ไดวางไว และอยู
ที่ผูนําจะเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลหรือไม  สงผลตองบประมาณในการ
จัดการทรัพยากร หากขาดงบประมาณ โครงการเกาก็ไมตอเนื่อง โครงการใหมก็ไมอาจเกิดขึ้นได ซึ่ง
สอดคลองกับณิฏฐารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ (2549) ที่กลาววาการขาดความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน การจัดกิจกรรมท่ีอยูในลักษณะของการทํางานเฉพาะกิจ การขาดแผนการดําเนินงานใน
ลักษณะที่เปนการจัดทําแผนงานระยะยาว การขาดการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เปนปจจัยที่เปนจุดออนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมชายฝง  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยเรื่อง“การจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
ชายฝงทะเลตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง” เพ่ือใหการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน
มีศักยภาพมากข้ึน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. จากผลการศึกษา พบวา โครงการตางๆ ภายในชุมชน ยังขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน ควรเริ่มจากกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง แลวขยายผลตอไปโดยใหมีบุคคลท่ีรับผิดชอบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือผลักดันใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงตองขอความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการและติดตามผลอยางเปนระบบ 
  2. หนวยงานในชุมชนควรมีการรวบรวมหรือจัดทําขอมูลของทรัพยากรชายฝงทะเล 
ออกมาเปนรูปแบบหนังสือหรือเอกสารท่ีสามารถอางอิงได ในเร่ืองของขอมูลดานพ้ืนที่ ขนาดของ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ ทรัพยากรในพ้ืนที่ การใชประโยชน รวมถึงความเชื่อมโยงของศูนยตางๆ  ภายใน
ชุมชน เปนตน เพ่ือประโยชนตอผูที่สนใจเขามาศึกษาเร่ืองทรัพยากรและเปนประโยชนตอชุมชนใน
การพัฒนา 
  3. พบวาการขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลบอหิน ยังไมไดรับ
ความสะดวก  ควรอํานวยความสะดวกและเอ้ือประโยชนแกผูเขาไปศึกษาหรือทําวิจัย  เนื่องจาก
สามารถนําผลงานนั้นๆ เก็บเปนขอมูลของทองถิ่น และนํามาวางแผนในเรื่องนโยบายตอไปได 
 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาความตระหนักและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนและการมีสวนรวมของเยาวชนในทองถิ่นเพ่ือปลูกจิตสํานึกและถายทอดองคความรูใหเยาวชน
รุนใหมตอไป 
  2. ควรมีการศึกษาการใชประโยชนของทรัพยากรชายฝงทะเลในชุมชนเพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผน อนุรักษและฟนฟทูรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน 
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ภาคผนวก ข 
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ชุดที่ 1 ภาครัฐ 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................ตําแหนง.............................................................. 

อาย.ุ.......................................... ป  เพศ........................................ ระยะเวลาการทํางาน........................................ป 

วันที ่........................................... เวลา ......................................... สถานที่ ............................................................... 

ลักษณะของพ้ืนที่ 

1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ขอมูลประชากร อาชีพ ศาสนา การศึกษา พิธีกรรมเฉพาะอาชีพประมง ลักษณะ
การชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยในชุมชนเปนอยางไรบาง 

การกําหนดขอบัญญัติในการอนุรกัษและการใชทรัพยากรของทองถิ่น  

2. แหลงทรัพยากรชายฝงทะเลที่สําคัญในชุมชน ประกอบไปดวยอะไรบาง 

3. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 

4. สภาพปญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน เกิดจากสาเหตุใดและสงผลกระทบตามมา
อยางไรบาง 

5. มีการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงทะเลทําอะไรบาง เพียงพอหรือไม พบปญหาอะไรบาง 

6. วิธีการทําประมง เคร่ืองมือที่ใชมีชนิดใดบาง เครื่องมือแตละชนิดมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรอยางไ ร และ
ปญหาการทําประมงในชุมชนมีอยางไรบาง (เครื่องมือผิดกฎหมาย)  

7. การกําหนดขอบัญญัติในการอนุรักษและการใชทรัพยากรของทองถ่ินรวมถึงการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล มี
กระบวนการอยางไร และหนวยงานใดบางท่ีเขามาเก่ียวของ 

8. สิทธิในการใชทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน เชน ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ทําใหสะดวกในการจัดการอยางไร 

9. ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 อยางไรบาง 

10. บทบาทในฐานะองคการบริหารสวนตําบลบอหินในเร่ืองของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล การควบคุมและ
การบังคับใชระเบียบของชุมชนมีอะไรบาง  
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11. อะไรคือปจจัยที่ทําใหเกิดขอปญญัติฯและการมีสวนรวมในการอนุรักษ มีองคประกอบอะไรบาง 

แนวทางอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่น  

12. การรวมกลุม (จัดตั้ง) เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลภายในชุมชนมีกี่กลุม และมีวัตถุประสงค
อยางไร 

13. กิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับการอนุรักษในชุมชนมีอะไรบาง 

14. แผนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนและแนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล
อยางไรบางและสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตอยางไร  

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 

15. สมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ ตะหนักถึงปญหาของทรัพยากรชายฝงทะเลในชุมชนหรือไม อยางไร 

16. การใหความรวมมือของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน เปนอยางไรบาง 

17. การยอมรับและรวมแสดงความคิดเห็นของชุมชนและหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน เปนอยางไร 

18. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมาประกอบดวยอะไรบางและมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 

19. การควบคุมการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนมีอะไรบาง (กฎ บทลงโทษ) และมีปญหาและอุปสรรค
อยางไร 

20. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชน และ
องคกรชุมชนเปนอยางไรบาง 

การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา ตําบลบอหิน  

21. มีการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา ตําบลบอหิน อยางไรบาง 
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ชุดที่ 2 สําหรับชุมชนประมงชายฝง 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ-นามสกุล ............................................................อาย.ุ............................ป อาศัยอยูในชมุชน........................... ป     

อาชีพหลัก .................................................................... อาชีพรอง ............................................................................ 

วันที ่.............................................. เวลา ........................................ สถานที่ ............................................................. 

พัฒนาการและความเปนมาของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

1. ประวัติความเปนมาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน ของการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง  

การประกอบอาชีพประมง  

2. แหลงทรัพยากรชายฝงทะเลที่สําคัญในชุมชน ประกอบไปดวยอะไรบาง  

3. วิธีการทําประมง เคร่ืองมือที่ใชมีชนิดใดบาง เครื่องมือแตละชนิดมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรอยางไร และ
ปญหาการทําประมงในชุมชนมีอยางไรบาง (เครื่องมือผิดกฎหมาย)  

ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง 

4. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 

5. สภาพปญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชน เกิดจากสาเหตุใดและสงผลกระทบตามมา
อยางไรบาง 

6. มีการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงทะเลทําอะไรบาง (ทรัพยากรชายฝงทะเลชนิดใดบาง) เพียงพอหรือไม พบ
ปญหาอะไรบาง 

กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

7. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหินวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ทําใหมีผลอยางไรตออาชีพและทรัพยากรชายฝงทะเลของทาน 

8. ในชุมชนมีการควบคุมและบังคับใชกฎระเบียบของชุมชนอยางไรบางและมีบทลงโทษอยางไร 

9. ทาน (เคย) มีสวนในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลอยางไรบาง (มี/ไมมี เพราเหตุใด) 
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10. การรวมกลุม (จัดตั้ง) เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลภายในชุมชนมีกี่กลุม และมีวัตถุประสงค
อยางไร 

11. ทานคิดวาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนและแนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล
มีความสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตหรือไม อยางไร  

ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

12. คิดวาชุมชนตําบลบอหิน ประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลหรือไม อยางไร 

13. ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนทั้งภายในและภายนอก มีปจจัยใดบาง  

ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลโดยชุมชน 

14. สมาชิกในชุมชนมีความเขาใจ ตะหนักถึงปญหาของทรัพยากรชายฝงทะเลในชุมชนหรือไม อยางไร 

15. การใหความรวมมือของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกชุมชน เปนอยางไรบาง 

16. การยอมรับและรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนเปนอยางไร 

17. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนมีอะไรบาง 

18. ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนอยางไร
บาง 

19. ทานคิดวาการเปลี่ยนแปลงผูนํา/อบต. มีผลตอการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลหรือไม อยางไร 
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ชุดที่ 3 สําหรับองคกรชุมชน 

ชื่อ-นามสกุล ..........................................................................ตําแหนง........................................................................ 

อาย.ุ.......................................... ป  เพศ........................................ ระยะเวลาการทํางาน........................................ป 

วันที ่............................................... เวลา .............................................. สถานที่ ...................................................... 

  

1. ความเปนมาของการมีสวนรวมในการเขามาจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลในชุมชนตําบลบอหิน  

2. กระบวนการในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล  

3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรภายในชุมชนมีอะไรบาง 

4. คิดวาชุมชนตําบลบอหิน ประสบความสําเร็จมากนอยแคไหนในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล และอะไรเปน
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

5. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนมีอะไรบาง 

6. ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลของชุมชนของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางไร
บาง 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพประกอบการเก็บขอมูล 
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ภาพที่ 1 สิ่งมีชีวิตในปาชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วิถีชีวิตในชุมชน 

 

 

 



96 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สภาพพื้นที่ปาชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  เครื่องมือประมง 
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ภาพที่5  สภาพแวดลอมในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 
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ภาพที่ 7 นักทองเท่ียวทํากิจกรรมปลูกหญาทะเลและปลอยพันธุสัตวน้ํา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน 

วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 
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ประวัติผูวิจัย 

 ชื่อ – สกุล   นางสาววิลาสินี  กนิษฐานุพงศ 
 ที่อยู    33 ซอย 6 ถนนทะเลหลวง ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
     จังหวัดสงขลา  
  
 ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2555 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ. 2549 – 2550 บริษัท แอล.เอส.เบสทเซอรวิส จํากัด 
     ตําแหนง Call Center Dtac/สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน
  
  พ.ศ. 2550 – 2555 บริษัท เลอรนบาลานซ จํากัด   
     ตําแหนง Assistant Student Support Branch  
     Manager. 
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