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ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีความละเอียดอ่อนใน
ด้านระบบนิเวศเป็นฐานอาหารและอาชีพท่ีส าคัญของคนในพ้ืนท่ีชายฝ่ังมาเป็นเวลาช้านาน  
มีคุณประโยชน์ท่ีส่งต่อถึงวิถีชีวิตและความมัน่คงดา้นอาหารของผูค้นท่ีหลากหลายกลุ่ม แต่จากการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมากเกินไป การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น ป่าชายเลน ท่ีดินชายหาดแนวปะการังหญา้
ทะเล และสัตวท์ะเล มีความเส่ือมโทรมลงไปจนอยู่ในขั้นท่ีตอ้งจดัการอย่างเร่งด่วน ภาครัฐจึงได้มี
แนวคิดให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัรัฐในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการองคก์รและฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ และการ

จดัการองคก์รชุมชนชายฝ่ังเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีประสบความส าเร็จ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของชมรมประมงพ้ืนบ้านต าบลปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี คือ การด าเนินการตาม
แผนงานการท างานอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละขั้นตอน การร่วมมือร่วม
ใจของคนในพ้ืนท่ี ได้รับรางวลัต่างๆมากมาย ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็น

การส่งเสริมการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ก าหนดทิศทางพฒันาของชุมชนตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน และยงัเป็นการ
ใชศ้กัยภาพและความรู้ความสามารถให้เกิดการบูรณาการของการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่า
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จะเป็นด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การพฒันาอาชีพ การศึกษา แก้ปัญหาความยากจนหรือ
ความเสมอภาคในชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางที่ส าคญัที่สามารถขบัเคล่ือนให้ชุมชนแก้ไขปัญหาและ
พฒันาได้อย่างยัง่ยืน โดยมีแนวทางในการจดัการองคก์รชุมชนชายฝ่ังเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีประสบความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน รัฐ และเอกชนในการ
ดูแลและจดัการทรัพยากรฯ มีโครงสร้างการบริหารที่ไม่ยึดติดกบัตวับุคคล สามารถส่งต่อหรือมีการ
เปล่ียนผ่านงานไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน มีการพึ่งพาตนเองของชุมชน มีการจดัการ

ทรัพยากรฯ ท่ีดีในตวัชุมชนเองหากปราศจากภาครัฐและเอกชนการติดตามการท างานอย่างต่อเน่ือง  
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 Thailand is rich with marine and coastal resources and has a wide variety in ecosystems. 
These diversity has been stand out as an important source of food and local occupation of Thai 
people. It contributes to the way of life and secure future of the diverse groups of people. We are 

exploiting too many resources it finally impacted on many important marine and coastal resources 
such as mangrove forests, beach land, coral reefs, seagrass and marine animals. They had 
deteriorated to the stage that required immediate measure. Therefore, the government involved the 
local communities in managing the resources and they become an significant part of marine and 
coastal resources preservation. The purpose of this study focus on identify the factors affecting the 

success of organizational management. This research is a qualitative study. Collect data by 
interviewing stakeholder and members of Penare Fisheries Association in Pattani province. The 
results showed that Factors affecting the success of the association is systematic implementation of 
work plans public participation at each stage. The cooperation of the association won many awards 
and received support from both the public and private sectors. It’s result continuous support the 

operations of Penare association including the create community participation.  
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It is an important approach that can drive the community to solve problems and develop sustainably. 
It is also bring out potential and knowledge to achieve improvement in many areas including career 
development, education, reduce poverty or event support equality in the community. In conclusion, 

The key success factor of Penare Fishermen Association are participation between communities, 
the state support managing of resources and also there is a management structure that is not attached 

to the person. Be able to move forward or change without affecting operations. 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง : กรณีศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี ด้วยค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารยท์ี่ปรึกษา 
คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ ที่ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
อนัมีคุณค่ายิ่งต่อการท ารายงานการคน้ควา้อิสระ ผูศึ้กษาตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเท

ของอาจารยท์ี่ปรึกษาอย่างแทจ้ริง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ได้แก่ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง นายสุไลมาน ดาราโอะ ผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นสมาชิกชมรมประมง
พ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี และบุคคลต่าง ๆ ท่ีให้การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือ

แก่ผูศ้ึกษา ซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามทั้งหมดไดใ้นท่ีน้ี ผูศึ้กษาซาบซ้ึงในความกรุณาและความปารถ

นาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ที่ส่งเสริมให้ผูศ้ึกษาได้มีโอกาสในการศึกษา

เล่าเรียนและเป็นก าลังใจอย่างดี จนท าให้ผูว้ิจัยได้มีโอกาสศึกษารายงานค้นคว้าอิสระฉบับน้ี  

จนบรรลุผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

ผูศึ้กษาหวงัว่า รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะมีประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจอยุ่ไม่น้อย และ
ส าหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้น ผูศึ้กษาขอนอ้บรับผิดแต่เพียงผูเ้ดียวและขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี

ดว้ย 

พรชนก ปานสว ี

ตุลาคม 2564 
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บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังของประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณที่มีความ

ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในด้านระบบนิเวศเป็นฐานอาหารและอาชีพท่ีส าคัญของคนในพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังมาเป็นเวลาช้านาน มีคุณประโยชน์ท่ีส่งต่อถึงวิถีชีวิตและความมัน่คงด้านอาหารของผูค้นท่ี
หลากหลายกลุ่ม แต่จากการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมากเกินไป การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย 

และปัญหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาต่าง ๆ  ท่ีเกิดในเขตพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ังเช่น การสร้างส่ิง
ปลูกสร้างแบบถาวร การท าประมงพาณิชย์ ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น ป่าชายเลน ท่ีดินชายหาดแนวปะการังหญา้ทะเล และน ้ าทะเลใกล้

ชายฝ่ัง มีความเส่ือมโทรมลงไปจนอยู่ในขั้นท่ีตอ้งการการเอาใจใส่และจดัการอย่างเร่งด่วน 

แนวคิดในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในปัจจุบนั มุ่งให้ความส าคญักบัภาค
ประชาชนและชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมกับรัฐในการจดัการ พร้อมทั้งไดมี้การพฒันานโยบายเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจดัการ รวมทั้งกลไกของกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิในการจดัการ ให้สอดคลอ้ง
กบัแนวโนม้และพฒันาการของการจดัการทรัพยากรในปัจจุบนั การจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง โดยชุมชนชายฝ่ังอยู่ภายใต้บทบาทและภาระหน้าท่ีขององค์กรชุมชน โดยมีกติกาและ

ขอ้ตกลงของชุมชนเป็นกลไกส าคญัท่ีชุมชนใชใ้นจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในพ้ืนท่ี 

 หลงัจากพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 
2558 มีผลบงัคบัใชเ้มื่อเดือนมิถุนายน 2558 เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.น้ี มุ่งหมายให้กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง สนบัสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนชายฝ่ังจดัตั้งองคก์รชุมชนชายฝ่ัง เพ่ือเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ดังรายละเอียดใน มาตรา 16 ท่ีว่า เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชนชายฝ่ังและองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  ในการบริหาร
จดัการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝ่ัง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแสดงความคิดเห็น ให้ค  าปรึกษา
แก่ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ รวมทั้งช่วยเหลือและสนบัสนุนการ

ด าเนินงานโครงการต่างๆ มีการเผยแพร่ความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ การ
ปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

อย่างยัง่ยืน 

 จากการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดด้ าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ไดก้่อให้เกิด
กระแสการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเกิดการมีส่วนร่วม และได้สนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มของชุมชนชายฝ่ังขึ้นหลายๆกลุ่ม ในพ้ืนท่ี 24 จังหวดัชายทะเล และก่อให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยภาคประชาชน แต่การขบัเคล่ือนดงักล่าว 
มีทั้งกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จทางด้านการอนุรักษ์ เช่น ในด้านการรวมกลุ่ม เพ่ือท าการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อย่างต่อเน่ือง อาทิ การอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้า การท าบา้นปลา ธนาคาร
ปู ธนาคารกุ้ง และเกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์ เพ่ือพฒันาแนวคิดร่วมกันในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อนัจะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร และยังมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่สามารถ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได ้ 

 ดังนั้นเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงสนใจท่ีจะศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ 
จงัหวดัปัตตานี เน่ืองจาก ชมรมดังกล่าว ประสบความส าเร็จในการจดัการและการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนหลายคนได้กลบับา้น ได้อยู่กับครอบครัว ได้เห็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเร่ิม

กลบัคืนมาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสัตว์น ้ าแนวปะการัง สัตว์ทะเลหายากเร่ิมออกลูกออกหลานใน
หลายพ้ืนท่ี ป่าชายเลนได้กลบัมาท าความชุ่มช่ืนให้กับคนชุมชนชายฝ่ัง เพ่ือให้ได้แนวทางมาเป็น

ตน้แบบในในการจดัการให้กบัองคก์รชุมชนอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จ  

1.2 พื้นที่เป้าหมาย 
ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 
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1.3 ค าถามวิจัย 
1.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรม

ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี เป็นอย่างไร 
1.3.2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการองค์กรและฐานทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง ประกอบดว้ยอะไร 
1.3.3 แนวทางในการจดัการองค์กรชุมชนชายฝ่ังเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ่ัง ท่ีประสบความส าเร็จ ควรเป็นอย่างไร 
 

1.4 วัตถุประสงค์ 
1.4.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรและฐาน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง  
1.4.2 เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง  
1.4.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจดัการองค์กรชุมชนชายฝ่ังเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังท่ีประสบความส าเร็จ  
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 กลุ่มชุมชนชายฝ่ังท่ีจดแจง้กบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดแ้นวทางในการ

จดัการองคก์รชุมชนชายฝ่ัง เพ่ือน าไปประยุกต์ใชก้ับกลุ่มชุมชนชายฝ่ังอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีย ัง่ยืน 

1.5.2 ไดท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการองคก์รและฐานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง 

1.5.3 เกิดประบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

1.5.4 เพ่ือพฒันาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและจดัการองคก์รชุมชนชายฝ่ังเพ่ือ
บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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1.6 ขอบเขตงาน 
1.6.1 เนื้อหา 

ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการองคก์รและฐานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง 

1.6.2 กลุ่มเป้าหมายหลัก (Key Informant) 
1.6.2.1 ภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ 

จงัหวดัปัตตานี เช่น เทศบาลต าบลปะนาเระ ส านักงานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังท่ี 9 ประมงอ าเภอ ประมงจงัหวดั 

1.6.2.2 ภาคประชาชน ผูน้ าในพ้ืนท่ี หมายถึง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประชาชน ประธาน

ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

1.6.2.3 ภาคเอกชน หมายถึง หน่วยงานเอกชนที่อยในพ้ืนท่ี และสนับสนุนชมรม

ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

1.6.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

1.6.4 พื้นที่  
ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

1.6.5 ระยะเวลา 
มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความส าเร็จ หมายความว่า ชุมชนชายฝ่ัง ต าบลปะนาเระ จังหวดัปัตตานี เกิดการรวมกลุ่ม 

สามารถท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของกลุ่มองคก์ร มีรายไดต้่อ
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น จบัสัตวน์ ้าในบริเวณพ้ืนท่ีตวัเองไดม้ากขึ้น ทรัพยากรอุดม

สมบูรณ์ และไม่เกิดการยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยั 

 

 



 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูว้ิจยัจึง

ก าหนดประเด็นท่ีส าคญัเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 2.2 การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

2.3 กฎหมายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวขอ้งในดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

2.4 การด าเนินงานภาครัฐท่ีสนบัสนุนในดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 2.5 แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 2.6 หลกัการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 

 2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม มีความหมายอย่างกวา้งขวางและเกี่ยวขอ้งกบับุคคลทุกระดบัและขึ้นอยูก่บับริบท

ของสังคมนั้นๆ จากการศึกษาไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว ้ดงัน้ี  

 ยุพาพร รูปงาม (2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเกิดจากการมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ือง

ของความตอ้งการเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และความคิดเห็นดงักล่าวจะตอ้งมี
มากพอจนเกิดความริเร่ิมโครงการต่างๆ เพ่ือการปฏิบตัิ ซ่ึงการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะกระท า
โดยกลุ่มหรือผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะตอ้งมีความสามารถท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์และเกิด

การเปล่ียนแปลงได ้ 
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 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมเป็นการให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ เช่น การหา
สาเหตุของปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ  การเสนอความคิดเห็น การบริหารจดัการ การติดตาม

ผล รวมทั้งการได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะตอ้งมีความ

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ 

 จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลไดม้ี
ส่วนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการคิด วางแผน ตดัสินใจ ปฏิบตัิงานและร่วมรับผิดชอบในเร่ือง

ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจดัการ ซ่ึงผลส าเร็จของการด าเนินงานจะขึ้นอยู่กบั

การสนบัสนุนและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 สหประชาชาติ (1981) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วม ไวว้่า 

   1) การมีส่วนร่วมไดร้ับผลประโยชน์จากการพฒันา 

  2) การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพฒันา 

  3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเพื่อการพฒันา 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ทศันะคติ   การตดัสินใจในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้ เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
การพฒันาและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมนั้นๆ ตลอดจนสามารถติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งไดร้ับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการพฒันานั้นดว้ยซ่ึงส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กรมชลประทาน (2552) ได้กล่าวถึงแนวคิดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เสนอโดย International Association of Public Participation  (IAP2) ซ่ึงเป็นสถาบนัฝึกอบรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่มีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่   

  1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform) เป็นการมีส่วนร่วมในระดับต ่าที่สุด แต่มี
ความส าคญัมากที่สุด เน่ืองจากเป็นกา้วแรกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการการมี

ส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ โดยสามารถเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านเอกสารส่ิงพิมพ์ นิทรรศการ งาน

แถลงข่าว และ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
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  2) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ต่อการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ โดยสามารถรับ

ฟังความคิดเห็นดงักล่าวผ่านการประชุม การจดัเวทีสาธารณะ หรือการรับความคิดเห็นผ่านเวบ็ไซต ์ 

  3) การเกี่ยวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ  (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ตดัสินใจหรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การ
ตดัสินใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาในการด าเนินกิจกรรม

หรือโครงการต่างๆ 

  4) ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูแ้ทนภาค
สาธารณะเขา้มามีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และด าเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง  

  5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) ซ่ึงการมีส่วนร่วมระดบัน้ีเป็นการให้
บทบาทแก่ประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด เน่ืองจากประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินใจในการท าโครงการหรือ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากความตอ้งการของประชาชน 
 

 

ภาพที่ 1 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

2.1.2 แนวคิดและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
นิรันดร์ วงวุฒิเวศน์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดที่ส าคญั 3 ประการ คือ  

  1) ความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันโดยบงัเอิญของกลุ่มคน ซ่ึงกลายเป็นความ

สนใจและห่วงกงัวลของส่วนรวม  
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  2) ความเดือดร้อนหรือความไม่พึงพอใจร่วมกันท่ีมีต่อสถานการณ์นั้นๆ ซ่ึงจะ

ผลกัดนัไปสู่การรวมกลุ่มหรือการวางแผนและลงมือกระท าร่วมกนั  

  3) การตกลงใจร่วมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางใดทิศทาง

หน่ึงจะตอ้งมีความตอ้งการท่ีมากพอ เพ่ือท าให้เกิดความคิดริเร่ิมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

 นอกจากน้ี มีนกัวิจยัหลายท่านไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

 ฉอา้น วุฑฒิกรรมรักษา (2526)  ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนด

ความตอ้งการ การวางแผนด าเนินการ การตดัสินใจ การด าเนินการ และการติดตามผลงาน 

 เจิมศกัดิ์  ป่ินทอง (2527) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ในการคน้หาสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบตัิงาน และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ขวัญชัย วงนิติกร (2532) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในลักษณะต่ างๆ 
ประกอบดว้ย    การร่วมประชุม การออกความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ การตีปัญหาให้กระจ่าง การ
ออกเสียงสนับสนุนหรือคดัคา้น การออกเสียงเลือกตั้ง การบริจาคเงินและวสัดุ การช่วยเหลือดา้น

แรงงาน การใชโ้ครงการที่เป็นประโยชน์ให้ถูกตอ้ง และการช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 

 อรทยั ก๊กผล (2549) กล่าวว่า ประชาชนตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และสามารถ

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

  1) การสร้างจิตส านึกในตนเอง โดยให้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนที่เป็นส่วน

หน่ึงของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

  2) ร่วมกนัคิดพิจารณาถึงปัญหาของชุมชนนั้นๆ และจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของ

ปัญหา 

  3) ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคคล

ในชุมชน 

  4) ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนที่ไดก้ าหนดไว ้
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  5) ร่วมกนัติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขเพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ 

  6) ร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงอาจจะไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเงนิ 

แต่อาจเป็นความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนนั้นๆ  

 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ขั้นตอนการมีส่วนร่วมควรประกอบไปดว้ย  

  1) การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหา  

  2) การเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

  3) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน 

  4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

  5) การไดร้ับผลประโยชนจ์ากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการร่วมกนั 

 

2.1.3 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
James L. Creighton (2008) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

2.1.3.1 คุณภาพของการตดัสินใจดขีึ้น  เน่ืองจากประชาชนสามารถให้ขอ้คิดเห็น
ต่อโครงการหรือนโยบายต่างๆ และน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ เพราะประชาชนที่อยู่ใน

พ้ืนท่ีเหล่านั้นจะเขา้ใจถึงปัญหาและสภาพแวดลอ้มไดด้ีท่ีสุด 

2.1.3.2 ใชต้น้ทุนนอ้ยและลดความล่าชา้ลง แมว้่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมจะตอ้งใชเ้วลาและมีค่าใชจ้่ายมากกว่าการตดัสินใจฝ่ายเดียว แตก่ารตดัสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่
ค  านึงถึงความตอ้งการแทจ้ริงของประชาชนนั้น อาจน ามาซ่ึงการโตแ้ยง้คดัคา้นหรือการฟ้องร้องกนั 

อนัท าให้ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าชา้ และความลม้เหลวของโครงการไดใ้นที่สุด 

2.1.3.3 การสร้างฉนัทามติ โครงการที่มีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมสามารถท าให้
เกิดขอ้ตกลงและขอ้ผูกพนัอย่างมัน่คงในระยะยาว ช่วยสร้างความเขา้ใจและลดขอ้โตแ้ยง้ระหว่าง

กลุ่มต่างๆ และช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตดัสินใจ 
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2.1.3.4 การน าไปปฏิบตัิง่ายขึ้น การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกของการเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั้น ซ่ึงท าให้เกิดความตอ้งการในการติดตาม

ผลและตอ้งการเห็นผลส าเร็จของโครงการต่างๆ 

2.1.3.5  การหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ท่ีรุนแรง เพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มาแสดงความตอ้งการและขอ้คดิเห็นตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโตแ้ยง้ท่ี

อาจเกิดขึ้นรวมถึงปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิดการเผชิญหนา้อย่างรุนแรง 

2.1.3.6 การคงไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม เน่ืองจากกระบวนการ
ตดัสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเช่ือถือต่อ

สาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อตอ้งมีการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีการโตแ้ยง้กนั 

2.1.3.7 การคาดการณ์ความกงัวลและทศันคตขิองประชาชน โดยเจา้หนา้ท่ีที่
เกี่ยวขอ้งสามารถรับรู้ถึงความกงัวลและทศันคตขิองประชาชนต่อการท างานขององคก์ร ท าให้
เจา้หนา้ท่ีสามารถรับมือต่อปฏิกิริยาการตอบสนองของประชาชนซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการการ

ตดัสินใจขององคก์รได ้

2.1.3.8 การพฒันาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหน่ึงของการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนคือ ท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเน้ือหาโครงการและกระบวนการตดัสินใจ
ของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผูน้ า และท าให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนัเพ่ือ

แกปั้ญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

  จากงานวิจยัดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ถวิลวดี บุรีกุล ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไวด้ว้ยเช่นกนั ดงัน้ี  

  1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส าคญั

ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2) โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยงัไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมอย่าง

เพียงพอ 
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  3) การขาดแคลนผูม้ีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

  4) ปัญหาเร่ืองวฒันธรรมการเมืองและความพร้อมของประชาชน 

  5) ปัญหาดา้นความพร้อมของภาครัฐ 

  6) การไม่มีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน ท่ีจะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแลว้หรือยงั 
หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้ผูป้ฏิบตัิงาน

ไม่สามารถท างานให้ดีขึ้นไดเ้พราะไม่มีมาตรฐานในการท างานท่ีชดัเจน 

 

2.1.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ จะตอ้งอาศยักลยุทธ์ท่ีมี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงจ าลอง โพธ์ิบุญ (2550) ได้
ศึกษาและเสนอแนะกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

2.1.4.1 การศึกษาท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรม แนวคิด วิถีชีวิตของคนไทย และ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกนักบัประชาชนไดอ้ย่างราบร่ืน รวมถึง

ให้ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ 

2.1.4.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชน ภาคเอกชนและองคก์รอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตน เช่น การก าหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ การแกไ้ขปัญหา ซ่ึง
การท่ีประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดการด าเนินการ จะท าให้ชุมชนนั้นเกิดความ
ตระหนกั และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสามารถวางแผนการ

ปฏิบตัิงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

  นอกจากน้ี พบว่ายงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอความคิดเห็นไว ้ดงัน้ี 
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  โกวิทย ์พวงงาม (2533) และอารดา พุ่มหิรัญ (2551) กล่าวว่า เพศและวยัส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่ต่างกนั เช่น การตดัตน้ไม ้ขุดลอกคูคลอง เป็นการท างานที่
ตอ้งใชแ้รงงานจากเพศชายเป็นส าคญั ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวส่งผลให้เพศหญิงเขา้มามีส่วน

ร่วมท่ีนอ้ยกว่า 

  ปาริชาต วลัยเสถียร และคณะ (2546) กล่าวว่า การขาดการศึกษาและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกนัเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยประชาชนที่มีการศึกษาสูง
กว่ าปริญญาตรี  จะ เป็นผู ้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และจะมี ส่วนร่วมในด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า 

  บ าเพญ็ เขียวหวาน (2551) เห็นว่ามีปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นบุคคล เช่น การพึ่งพิงทรัพยากร การไดร้ับขอ้มูล จิตส านึก (2) ดา้นกลุ่ม เช่น ผูน้ า ทนุ 

สมาชิก เครือข่าย (3) ด้านงาน เช่นแหล่งทุน องค์กรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น นโยบาย และ (4) 

ดา้นทัว่ไป เช่น สภาพสังคม ศาสนา วฒันธรรม สภาพภูมิศาสตร์ 

สุขเกชา พูลผล (2559) ไดใ้ห้ความเห็นว่าอาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมากกว่ากลุ่มท่ีตอ้งท างานประจ า 

  กล่าวโดยสรุปคือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและสภาพแวดลอ้มของชุมชนนั้นๆ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาในดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างตรงประเด็น  

 

2.2 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2.2.1 ความหมายของการจัดการ  

 Derek French and Heather Saward (1975) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการ หมายถึง 
กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ี โดยมีความเช่ือมัน่ว่ากิจกรรมต่าง ๆ 

จะด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
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 James A.F.Stoner (1995) กล่าวว่า การจัดการเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท่ี
ส าคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การส่ังการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองคก์ารและการใชท้รัพยก์ร

ต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ี่องคก์ารก าหนดไว ้

พิมลจรรย ์ นามวฒัน์ (2544) กล่าวถึงการจดัการว่าเป็นการประสมประสานทรัพยากรต่าง 
ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนด

ไว ้

พระราชบณัฑิตสถาน (2554) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการไวว้่า เป็นการส่ังงาน ควบคมุ

งาน และด าเนินงาน 

จากความหมายและนิยามดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง 
กระบวนการท างานหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มคน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

แนวทางท่ีก าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุม้ค่าที่สุด 

2.2.2 แนวคิดด้านการจัดการ 
แนวคิดดา้นการจดัการเร่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงปฏิวตัิอุตสาหกรรม ปี ค.ศ. 1760 โดยนกัวิชาการได้

แบ่งกลุ่มทฤษฎีออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1) ทฤษฎีและแนวคิดแบบดั้งเดิม เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นให้เกิดผลผลิตสูงสุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารมีแบบแผน โครงสร้างชดัเจน มีรูปแบบตายตวั ซ่ึงในยุคน้ีมนุษยจ์ะ
ถูกมองเป็นเสมือนเคร่ืองจักรกล ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพมนุษย์ให้ท างานได้ดีขึ้นเท่าไรก็ยิ่งสร้าง
ผลผลิตได้ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น ซ่ึง Frederic Winslow Taylor ศึกษาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมหลอมเหล็กที่เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา โดยการฝึกอบรมให้

พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ มีการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน 
รวมถึงการใช้วิธีจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนักงานตามปริมาณช้ินงานท่ีผลิตได ้ซ่ึงท าให้โรงงานน้ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่า 

  2) ทฤษฎีและแนวคิดแบบดั้งเดิมสมยัใหม่  ซ่ึงพฒันามาจากทฤษฎีและแนวคิด

แบบดั้งเดิมโดยมีการศึกษาดา้นปัจจยัมนุษยเ์พ่ิมมากขึ้น มองเห็นคุณค่าและความส าคญัของบุคลากร 
ตลอดจนการบริหารงานในเชิงมนุษยสั์มพนัธ์ และพิจารณาถึงความตอ้งการของมนุษยท์ี่อาจส่งผล



14 

ต่อกระบวนการท างาน ซ่ึง Abraham H. Maslow เป็นผูน้ าเสนอทฤษฎี Hierarchy of Needs หรือ
ทฤษฎีล าดบัชั้นของความตอ้งการ เป็นการแสดงล าดบัขั้นความส าคญัของความตอ้งการของมนุษย ์
ประกอบดว้ย ความตอ้งการพ้ืนฐานทางร่างกายเพ่ือการด ารงชีวิต ความตอ้งการความปลอดภยัและ

มัน่คง ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการการยกย่องเคารพนบัถือ และความ

ตอ้งการรู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริง พฒันาตนเองให้สมบูรณ์และประสบความส าเร็จในชีวิต 

3) ทฤษฎีและแนวคิดแบบสมยัปัจจุบนั เนน้การปฏิบตัิงานที่ถูกตอ้งและผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รจึงมีการผสมผสานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการน าเอา

หลักคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการค านวณ รวมถึงการน ากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง 
Henri Fayol เป็นผูค้ิดคน้ทฤษฎีการบริหารจดัการธุรกิจ (Theory of Business Administration) ที่มี
แนวคิดในการผสมผสานและค านึงถึงปัจจยัหลายๆ ด้านในการบริหารจดัการ โดยให้ความส าคญั
กับบุคคลากร ระบบการท างาน ระบบค่าตอบแทน ไปจนถึงระบบสวสัดิการ เพื่อสร้างความเป็น

ธรรมแก่แรงงานและสร้างความภกัดีต่อองค์กรในคราวเดียวกันด้วย วิธีดังกล่าวเรียกว่า POCCC 
ประกอบดว้ย การวางแผน (P-Planning) การจดัองคก์ร       (O-Organizing) การบงัคบับญัชาหรือส่ัง
การ  (C-Commanding) การประสานงาน (C-Coordinating) และการควบคุม  (C-Controlling) 
นอกจากน้ี ยงัมีอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเป็นแนวคิดแบบสมัยใหม่และได้รับการยอมรับไปทัว่โลก คือ 
PDCA หรือ Plan (การวางแผน) Do (การปฏิบตัิ) Check (การตรวจสอบ) Act (การปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้เหมาะสม) ซ่ึงถูกคิดคน้โดย Edwards Deming 

จากทฤษฎี 3 กลุ่มข้างต้น หลักการบริหารจัดการท่ีดีนั้ นควรจะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านบุคลากร เคร่ืองมือ แหล่งเงินทุน สภาพสังคมและเศรษฐกิจโดย
การบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้องค์กร หน่วยงานหรือชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่าง

ราบร่ืนและเป็นไปตามเป้าหมายโดยใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2.3 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาต ิ
2.2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิมี

ประโยชน์และมนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ดนิ น ้า ป่าไม ้สัตวป่์า แร่ธาตุ พลงังาน เป็น
ตน้ (ชยัศรี ธาราสวสัดิ์ พิพฒัน์, 2548) จากความหมายดงักล่าวพบว่าทรัพยากรธรรมชาตนิั้นมี

ความส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ (พิเชฎฐ์ หลัง่ทรัพย,์ 2546) ไดแ้ก่  
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1) ให้ความร่มร่ืนแก่มนุษย ์เช่น น ้ าตก ป่าเขา ถ ้า สัตว์ป่า และทะเล รวมถึง
ศิลปวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความสวยงาม จะดึงดูดให้ประชาชนอยากไปท่องเท่ียว ท าให้

เกิดผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งรายไดใ้ห้แก่ชุมชน  

2) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม ้น ้ ามนั ก๊าซ ถ่านหิน 
เป็นตน้ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากจะได้เปรียบสามารถส่งออกขายเพื่อน าเงินรายได้เขา้

ประเทศ ท าให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว 

3) เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม 

สมุนไพรต่างๆ เป็นตน้ 

4) สามารถแปรสภาพวตัถุของเสียมาใชง้าน เช่น เศษอาหาร ขยะมูลฝอย มูล

สัตว ์เศษใบไม ้เป็นตน้ น ามาท าปุ๋ยหมกัและไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.3.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  

เกษม จนัทร์แกว้ (2524) ไดแ้บ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดส้ินไป (Inexhaustible Natural 

Resources) เช่น พลงังานจากดวงอาทิตย ์ลม อากาศ ฝุ่น เป็นตน้  

  2 )  ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใช้แล้วทดแทนได้  (Renewable Natural 

Resources) เช่น พืช ป่าไม ้สัตวป่์า มนุษย ์ความสมบูรณ์ของดิน คุณภาพของน ้า เป็นตน้ 

  3)  ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ใช้แล้วหมด ส้ินไป (Exhausting Natural 
Resources) หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนานมาก ได้แก่ ปิโตรเลียม 

ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน  

2.2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
2.2.4.1 ความหมายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

จากพระราชบญัญตัิส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้

ระบุว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเล
และชายฝ่ัง รวมถึงพรุชายฝ่ัง พ้ืนท่ีชุ่มน ้าชายฝ่ัง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนท่ีปากแม่น ้า
ทีมี่พ้ืนท่ีติดต่อกบัทะเลหรืออิทธิพลของน ้าทะเลเขา้ถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ท่ีชายทะเล 
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เกาะ หญา้ทะเล ปะการัง ดอนหอยพืชและสัตว์ทะเล หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคล่ืน และการป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝ่ัง  

2.2.4.2 ปัญหาท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ประเทศไทยมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 3,151.13 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 23 

จงัหวดั แบ่งออกเป็นชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยมีความยาว 2,039.78 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 17 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
และนราธิวาส ส่วนชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีความยาว 1,111.35 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)  

 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทั้งหมดของประเทศไทย 

(ท่ีมา ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) 
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จากแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 - 2579 

พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีดงัน้ี  

1) ปัญหาการกัดเซาะ แนวชายฝ่ังทะเลประสบปัญหาการกัดเซาะรวม
ระยะทางประมาณ 704.44 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝ่ังดา้นอ่าวไทย 619.71 กิโลเมตร และแนว
ชายฝ่ังดา้นทะเลอนัดามนั 84.73 กิโลเมตร สาเหตุเกิดจากความรุนแรงของกระแสคล่ืนกระทบพ้ืนท่ี
ชายฝ่ัง การขาดหายของตะกอนท่ีมาจากแม่น ้า การเปล่ียนแปลงทิศทางของคล่ืนท่ีเขา้กระทบพ้ืนท่ี

ชายฝ่ัง การบุกรุกท าลายป่าชายเลน การกดัเซาะท่ีเกิดจากพายุ และคล่ืนสึนามิ เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีท่ีถูกกดัเซาะชายฝ่ังทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง) 

2) ภาวะน ้ ามันรั่วไหลในทะเล จะส่งผลต่อความเสียหายต่อส่ิงมีชีวิตและ

ทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ไม่ว่าจะเป็นความเป็นพิษเฉียบพลนัและระยะยาวต่อสัตวน์ ้ า และก่อให้เกิด

ความสกปรกท าลายทศันียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

3) ขยะทะเล มกัมาจากแหล่งส าคญั 2 แหล่ง คือ (1) กิจกรรมบนฝ่ัง เช่น ของ
เสียจากบา้นเรือน อุตสาหกรรมบนชายฝ่ัง และ (2) กิจกรรมในทะเล เช่น เรือท่องเท่ียว การขนส่ง

ทางเรือ การประมง จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
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ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2558 พบขยะทะเลมีจ านวนมากถึง 363,228 ช้ิน โดยขยะท่ีพบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 
ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก และหลอดพลาสติก ซ่ึงขยะที่พบดงักล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท าให้
เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน  ที่ติดมากับขยะ สร้างความเสียหายให้กับเรือและ

เคร่ืองมือประมง ท าลายทศันียภาพท่ีสวยงามและส่งผลต่อสุขภาพของสัตวท์ะเล 

4) การท าประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการจบัสัตวน์ ้าดว้ยเคร่ืองมือประมงท่ี
ผิดกฎหมายหรือเคร่ืองมือประมงท าลายลา้ง เช่น อวนลาก อวนรุน เคร่ืองมือคราดหอย การใชย้าเบื่อ
เมา การระเบิดปลา และลกัลอบท าการประมงในพ้ืนท่ีอนุรักษ ์ซ่ึงส่งผลต่อจ านวนสัตวท์ะเลและอาจ

ท าให้เกิดการสูญพนัธ์ุได ้อีกทั้งยงัท าให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางทะเลเส่ือมโทรม 

5) การท่องเที่ยว เน่ืองจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์                 
มีทศันียภาพท่ีงดงามจึงดึงดูดให้นกัท่องเที่ยวเขา้มาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้ทรัพยากรทางทะเลถูก

ใชป้ระโยชน์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์และส่งผลให้ทรัพยากรดังกล่าวลดความอุดม

สมบูรณ์และเส่ือมโทรมลง หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาพบว่าเกิดจาก  

- นักท่องเที่ยวและประชาชนขาดความสนใจ ขาดทักษะความรู้และความ
ตระหนกัในการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และมีทศันคติเชิงลบต่อการประกาศเขตอนุรักษ์  

- ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีงบประมาณไม่เพียงพอ รวมถึงขาด

แคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอต่อการบริหารจดัการพ้ืนท่ี 

- กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารจดัการ

พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ัง 

6) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ในวงกวา้ง องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบในหลายดา้น จึงมีขอ้ตกลงระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (United Nations Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) เพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้ศึกษา

แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศ พบว่าหากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจะท าให้อุณหภูมิ
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โลกเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643 โดยผิวโลกและบรรยากาศระดบัล่างจะ
ร้อนขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิน ้าทะเลสูงขึ้นและท าให้ปะการังเกิดการฟอกขาวได้ 
(Glynn, P.W. 1993) และถา้เกิดในระยะเวลานานเป็นเดือนปะการังก็จะตายในที่สุด และยงัส่งผล

กระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มทางทะเลอ่ืนๆ นอกจากน้ี การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมขึ้น 
จะท าให้ระดบัน ้าทะเลสูงขึ้นดว้ยเน่ืองจากกลไกต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลง เช่น การละลายของแผ่น
น ้ าแข็งแถบขั้วโลก การละลายของธารน ้ าแข็งแถบภูเขา และการขยายตัวของน ้ าในมหาสมุทร
เน่ืองจากความร้อน จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้บริเวณชายฝ่ังเกิดการชะลา้งพงัทลาย มาก
ขึ้น และท าให้พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าซ่ึงเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุและอนุบาลตวัอ่อนของปลาได้รับผลกระทบอีก

ดว้ย (กรมอุตุนิยมวิทยา)    

2.2.4.3 แนวคิดการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

1) ความหมายของการอนุรักษ ์ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าได้มีผูใ้ห้ค  านิยามถึง
การอนุรักษไ์วใ้กลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

กณัฑรีย ์บุญประกอบ (2527) กล่าวว่า การอนุรักษ ์หมายถึง การสะสมและ

การด ารงไวเ้พื่อประโยชน์ในอนาคต 

นิวตัิ เรืองพานิช (2545) ไดใ้ห้ความหมายของการอนุรักษไ์วว้่า เป็นการรู้จกั

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดโดยไม่ท าลายคุณค่าเดิม และสามารถ
ใช้ได้เป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงตอ้งกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างทัว่ถึง ดังนั้น 
การอนุรักษไ์ม่ไดห้มายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉยๆ แต่ตอ้งน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามเวลาอนัควร 

เกษม จันทร์แก้ว (2544) ได้ให้ความหมายไวว้่า การอนุรักษ์ คือการเก็บ
รักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละจะตอ้งประหยดัไวเ้พื่อให้มีใชใ้นอนาคต 

ธีรเดช ชูมณี (2557) กล่าวไวว้่า การอนุรักษ ์คือการจดัการเพื่อใชป้ระโยชน์

อย่างชาญฉลาด โดยมุ่งเนน้ท่ีการรักษาไวเ้พ่ือให้ชนรุ่นหลงัได้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้น

ดว้ย และตอ้งไม่ท าลายหรือส่งผลกระทบจนท าให้ทรัพยากรอ่ืนๆ เปล่ียนรูปหรือเส่ือมโทรมลง 
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จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ คือ การเก็บ 
รักษา สงวน ฟ้ืนฟูไว้เพื่อให้กลุ่มชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการใช้ทรัพยากร
จะตอ้งมีการวางแผน การจดัการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและเป็นประโยชน์

กบัทุกๆ คน 

นอกจาก น้ี  ศิ ริ พรต ผลสิทธ์ุ  (2531)  ได้ เสนอวิ ธี ในการอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติไว ้ดงัน้ี 

(1) การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพ
ให้อยู่นานที่สุดโดยพยายามใชท้รัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ  

(2) การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบูรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เกิดความเสียหาย หรือเส่ือมโทรมให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเท่าเดิม เช่น ปลูกป่า
ทดแทน 

(3) การปรับปรุงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน าแร่โลหะ
ประเภทต่าง ๆ  มาถลุงแลว้น าไปสร้างเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษยม์ากยิ่งขึ้น 

(4) การน ามาใชใ้หม่ เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้มาใช้ใหม่ 
เช่น การหลอมเศษเหล็กและเขา้สู่กระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพและน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(5) การใช้ส่ิงอ่ืนทดแทน คือการน าเอาทรัพยากรอย่างอ่ืนท่ีมีมากกว่า 
หรือหาง่ายกว่า มาใชท้ดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือก าลงัขาดแคลน  

(6) การส ารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมไว้ใช้
ประโยชน์ในอนาคต เช่น การส ารวจแหล่งน ้ามนัในอ่าวไทย ท าให้คน้พบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็น
จ านวนมาก สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทั้งในระยะส้ันและในระยะยาว อีกทั้งยงัช่วยลดปริมาณการ
น าเขา้ก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ 

(7) การประดิษฐ์ของเทียมทดแทน เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียม ผา้เทียม และผา้ไหมเทียม  

(8) การเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ ความ
ตระหนกั ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(9) การจดัตั้งสมาคม เป็นการจดัตั้งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเกิดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตน 



21 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 ไดใ้ห้ค  านิยาม “ชุมชนชายฝ่ัง” ไวว้่า คือชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ิน
ดั้งเดิมในเขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลหรือเกาะ โดยมาตรา 16 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

สนบัสนุนชุมชนชายฝ่ังและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู 
และการใชป้ระโยชน์ ฯ ปัจจุบนัประเทศไทยมีกลุ่มเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนรวมกันถึง 464 กลุ่มเครือข่าย (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง) ท่ีให้การสนบัสนุน ให้ความร่วมมือ แลกเปล่ียนข่าวสาร เพื่อให้การบริหารจดัการและแกไ้ข
ปัญหาทางดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังสามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังยงัไดใ้ห้การสนบัสนุน และช่วยเหลือ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
แห่งชาติและจงัหวดั 

(2) ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนในการบริหารจดัการ การบ ารุงรักษา การ
อนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชน ศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และต่อ
ยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือพฒันา
สู่ชุมชนสีเขียว 

(3) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
โดยการจดัประชุม ฝึกอบรม จดัท าหนงัสือคู่มือต่างๆ  

(4) จดัให้มีโครงการประกวดชุมชนตน้แบบท่ีมีผลงานดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน 
ซ่ึงโครงการตัวอย่างที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คือ 
“โครงการชุมชนเขม้แข็ง ป่าชายเลนยัง่ยืน” โครงการน้ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยปรับรูปแบบการท างานให้มีลกัษณะเชิงบูรณาการ เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่าง
ภาคประชาชนและภาคเอกชน พัฒนากลไก เคร่ืองมือและกระบวนการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดการด าเนินโครงการชุมชนเขม้แข็ง ป่าชายเลนยัง่ยืน  

(ท่ีมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558) 

  

2.3 กฎหมายและยทุธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

2.3.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558  
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

  หมวดที่ 1 ว่าดว้ยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 

  หมวดที่ 2 ว่าดว้ยชุมชนชายฝ่ัง  

  หมวดที่ 3 ว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

  หมวดที่ 4 ว่าดว้ยพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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  หมวดที่ 5 ว่าดว้ยบทก าหนดโทษ 

 มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 - ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังแห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ รวมทั้งในการจดัท านโยบายและแผนจะตอ้ง

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาและตอ้งค านึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ

ดว้ย 

 - ก าหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ เสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจดัท านโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังแห่งชาติออกกฎกระทรวงหรือออกประกาศกระทรวง ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก่

หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบายและแผน ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

และส ารวจ เก็บขอ้มูล และจดัท าแนวเขตและแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 - ก าหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุน

ชุมชนชายฝ่ัง ท่ีมีการรวมตวักนัตามสภาพปกติทัว่ไปโดยท่ีไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นชุมชนชายฝ่ังท่ีขึ้น

ทะเบียนไว้กับภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจดัท า

นโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ รวมทั้งช่วยเหลือและ

สนบัสนุนชุมชนชายฝ่ังในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้ชุมชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลหรือเกาะมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการการบ ารุงรักษา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟูและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง อันเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยท่ี

ประสงค์จะให้สิทธิแก่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 - ก าหนดกลไกและมาตรการในการคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ดงัน้ี 

  1) มาตรการคุ ้มครองในกรณีบุคคลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

  2) มาตรการคุม้ครองพ้ืนท่ีป่าชายเลน 

  3) มาตรการคุม้ครองพ้ืนท่ีคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

  4) มาตรการคุม้ครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอาจถูกท าลายหรือ

ไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรงเขา้ขั้นวิกฤต 

 - ก าหนดอ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบตัิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิฉบบัน้ี 

 - บทก าหนดโทษในกรณีการไม่ปฏิบตัิตามค าส่ังของอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย  

 นอกจากน้ี พบว่า พ.ร.บ. ฉบบัน้ีมีจุดเด่นส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

  1)  เป็นกฎหมายเชิงนโยบายและการบริหารจดัการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่

การบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม ประกอบกบัมาตรการคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

  2) การก าหนดหลักการ การบูรณาการ การใช้กฎหมาย โดยหน่วยราชการหรือ

หน่วยงานต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเกิด

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

  3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง และไดร้ับการช่วยเหลือ สนบัสนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

  4) ก าหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินการคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ และ

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ซ่ึงมีผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทน

จากภาคประชาชน หรือชุมชนชายฝ่ัง สามารถมีส่วนร่วมในการบริการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง 

  5) ก าหนดมาตรการ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝ่ังท่ีชัดเจน และให้มีอ านาจในการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนท่ีท าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และเข้าขั้นวิกฤต ซ่ึงการก าหนดมาตรการโดยการอนุมตัิของ

คณะรัฐมนตรี 

  6) มีบทก าหนดโทษท่ีสูงขึ้นจากกฎหมายท่ีมีอยู่ เช่น กฎหมายว่าดว้ยการประมง 
เพ่ือให้สามารถคุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง, 2558)  

2.3.2 ค าแถลงนโยบายรัฐบาล 
ค าแถลงนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ต่อรัฐสภาเมื่อวนั

พฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดแ้ก่  

  1) การปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยให้ความส าคญักบัการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมข้องประเทศ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยัง่ยืน ทั้งพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในเขตเมือง ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) พร้อมทั้ง
รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน 

  2) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือ

การพฒันาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
โดยบริหารจดัการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวดัโดยใช้แผนท่ีการจ าแนกเขตทาง
ทะเลและชายฝ่ัง (one marine chart) บริหารจดัการทรัพยากรแร่และแหล่งพลงังานในทะเล รวมทั้ง
มลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จดัท าผงัชายฝ่ังและฝ่ังทะเลท่ีชัดเจน และก าหนดพ้ืนท่ี
การพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี รักษาแนวปะการังท่ีส าคญัต่อการท่องเท่ียว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญา้ทะเล

ที่ส าคญัต่อประมงและสัตวห์ายาก 

2.3.3 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 20 ปี ข้างหน้า โดยยึดหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไดแ้ก่ 

  1) พฒันาพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ังให้เกิดความยัง่ยืน โดยผลกัดนัให้มีการวางแผน
เชิงพ้ืนท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) และการจดัท าผงัทะเลหรือการแบ่งเขตการใช้

ประโยชน์ทางทะเล เพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝ่ัง   

2) อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งถ่ายทอดองคค์วามรู้และบทเรียนท่ีมีแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีให้เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี และความส าคญัของระบบนิเวศ รวมทั้งเร่งรัดการก าหนดและประกาศพ้ืนท่ีคุม้ครองระบบ
นิเวศส าคญัทางทะเลและชายฝ่ัง เร่งฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตว์น ้ า 

พร้อมทั้งปกป้องและอนุรักษสั์ตวท์ะเลหายากและชนิดท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลน 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวงั ติดตาม และตรวจสอบทางทะเล โดย
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือการจดัท าฐานขอ้มูลและการรายงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งให้
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างกลไกการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนชายฝ่ังทะเลอย่างเขม้แข็ง 

4) ส่งเสริมการท าประมงท่ีค  านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตวน์ ้ า และระบบ
นิเวศ โดยให้มีการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock Assessment) เพื่อใช้ในการวาง
แผนการบริหารจดัการ และสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือประมงที่อนุรักษท์รัพยากรทางทะเล พร้อม

กบัจ ากดัและยกเลิกการใชเ้คร่ืองมือประมงท าลายลา้งทุกชนิด 

5) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยก ากับและควบคุมไม่ให้มี
การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย รวมทั้งจดัท าพ้ืนท่ีอนุรักษเ์พ่ือคุม้ครอง

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังท่ีส าคญั 
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2.3.4 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  
แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลา 5 ปีขา้งหน้า โดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้การจดัการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
และสอดคลอ้งกับแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) มาตรการที่สอดคลอ้งกับการบริหารจดัการทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังท่ีส าคญั มีดงัน้ี  

1) การจดัการทรัพยากรประมง ประกอบดว้ย 6 แผนงาน ไดแ้ก่ 

- การปรับปรุงพระราชบญัญตัิการประมง และกฎหมายล าดบัรอง  

- การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกันยบัยั้ง และขจัดการท าประมงท่ีผิด

กฎหมาย   

- การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการท าประมง  

- การพฒันาระบบควบคุมและเฝ้าระวงัการท าประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเขา้ 

– ออก ท่าของเรือประมง  

- การจดัท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ  

- การปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 

นอกจากน้ี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค  าส่ังท่ี 24/2558 ลงวนัท่ี 5 
สิงหาคม 2558 เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
เพ่ิมเติมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจบัสัตวน์ ้าในน่านน ้าไทยท่ีมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยงดการจด

ทะเบียนเรือไทยส าหรับการประมง รวมถึงห้ามมิให้มีการใช้หรือครอบครองเคร่ืองมือท าการ
ประมงท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด และให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถร้ือถอนหรือท าลายเคร่ืองมือท า

การประมงนั้นได ้

2) การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมีการออกพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
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บริหารจดัการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และป้องกนัการ
กดัเซาะชายฝ่ัง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การบ ารุงรักษา 
การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างสมดุลและยัง่ยืน อีกทั้งส่งเสริม

บทบาทของภาคีเครือข่ายทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับจังหวดั รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนท่ีชดัเจนขึ้น ซ่ึงช่วยลดขอ้จ ากดัในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดา้นบุคลากรและ

งบประมาณ  

2.3.5 แผนความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 – 2564  
แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เป็นแผนหลักส าหรับรองรับการด าเนินการของ

หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรวมพลงัพิทกัษป์กป้องและรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล โดยมุ่งเนน้การสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภยั เสรีภาพ และสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยัง่ยืน มีมาตรการท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

1) สร้างความสมดุลและความยัง่ยืนในการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยค านึงถึง

ประเด็นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั  

2) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล 

3) หน่วยงานภาครัฐมีธรรมมาภิบาลในการจดัการดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ทางทะเล 

4) มีมาตรการและกฎหมายในการควบคมุการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ทางทะเล 

2.3.6 ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรมประมงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์หลกัไว ้4 ยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเขม้แข็งให้เกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ให้กบัเกษตรกรอย่างยัง่ยืน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและความสามารถในการแข่งขนั เพื่อพฒันาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานสู่การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการดา้นการประมงและทรัพยากรสัตวน์ ้าให้มีความ
ยัง่ยืนและคงความหลากหลาย เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และคง

ความสมดุลของโครงสร้าง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพฒันาบุคลากรและ

กระบวนการท างานให้เพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร 

โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความ

ยัง่ยืนและคงความหลากหลาย มีความเกี่ยวขอ้งส าคญัท่ีดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตวน์ ้ าและแหล่งท่ี
อยู่อาศยัเพ่ือสร้างสมดุลและความหลากหลายให้มีทรัพยากรใช้อย่างยัง่ยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้า ซ่ึงมีเป้าหมายในการสนบัสนุนให้ชาวประมงมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการทรัพยากร รวมทั้งควบคุมและป้องกนัการท าประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แผนระดบัชาติ เพื่อควบคุมการท าประมงให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตวน์ ้าเพ่ือน างานวิจยั เทคโนโลยีและนวตักรรม ไปใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากร 

2.3.7 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 มี

วตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้มีความอุดมสมบูรณ์และยัง่ยืน 

ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังท่ีสมดุลและยัง่ยืน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และให้มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการ

บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้เกิดการบูรณาการ โดยยึดหลกัความสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย ระเบียบ หลกัการ นโยบาย แผนพฒันาดา้นต่างๆ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบญัญตัิแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี 

พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และนโยบายความมัน่คง
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แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 – 2564) หลกัการสร้างความตระหนกัรู้ในความส าคญัของทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง และการมีส่วนร่วมโดยผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายฝ่ังซ่ึง

ได้รับประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และหลกัการจดัการทรัพยากรอย่าง

ยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการด าเนินการตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ นอกจากน้ีได้ให้รายละเอียด

เกี่ยวกับปัญหา ภยัคุกคาม และและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

รวมถึงแนวทางป้องกนัและแกไ้ข ไดแ้ก่ การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ภาวะน ้ามนัรั่วไหลในทะเล ขยะทะเล 

ปรากฏการณ์น ้าทะเลเปล่ียนสี ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน (เกี่ยวขอ้งกบัอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยการจดัการน ้าอบัเฉา) แมงกะพรุนพิษ การท าประมงผิดกฎหมายและ

กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยว การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง และคุณภาพน ้าทะเลและชายฝ่ัง   

 

 

2.3.8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญา้ทะเล 
และสัตว์ทะเล ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างยัง่ยืน จากภารกิจดงักล่าวจึงไดมี้นโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
อย่างยัง่ยืน ก าหนดเขตคุม้ครองและป้องกนัเพ่ือรักษาสมดุลและเป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจอย่าง

ยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนัก จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยพฒันากลไก เคร่ืองมือ และกระบวนการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ

และประสิทธิภาพการบริหารจดัการแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการบริหารทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยส ารวจ ปรับปรุง พัฒนาฐานขอ้มูล และ
สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้ครอบคลุมทนัสมยั วางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
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ชายฝ่ังอย่างบูรณาการ รวมถึงติดตามการเปล่ียนแปลงสถานภาพระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังให้พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3.9 การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
2.3.9.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังถือเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมี

บทบาทในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู บริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ซ่ึงนอกเหนือจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคญัดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ยงัมีการด าเนินการตามพนัธะกรณีระหว่าง

ประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการ และพฒันางานวจิยัดา้นทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังอย่างต่อเน่ือง  

ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง เป็นหน่วยประสานงานหลกั ไดแ้ก่ 

1) คณะท างานด้านมหาสมุทรและการประมงภายใต้ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation: 
Ocean and Fisheries Working Group, APEC OFWG) มีบทบาทหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและ

ส่งเสริมการบูรณาการดา้นนโยบายและโครงการต่างๆ ในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล การ
ประมง และการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ า เพ่ือให้มีการจดัการท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะน าไปสู่ความยัง่ยืนของ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง 

2) คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล 

(Sub-committee on Marine Science and Technology, SCMSAT) เ ป็นคณะอนุกรรมการระดับ
เจา้หนา้ท่ีที่รับผิดชอบก ากับดูแล และประสานการด าเนินงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

ทะเลในภูมิภาคอาเซียน 

3) ส านักประสานความร่วมมือทางทะเลในเอเชียตะวนัออก (Coordinating 
Body for the Seas of East Asia, COBSEA) เพ่ือดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล การประเมินผล
กระทบจากกิจกรรมของมนุษยต์่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเล การควบคุมมลพิษชายฝ่ัง การป้องกันป่า

ชายเลน หญา้ทะเล ปะการังและการจดัการขยะของเสีย 
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4) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยสมุทรศาสตร์ (Intergovernmental 
Oceanographic Commission, IOC) เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ (United 

Nations: UN) ในกระบวนการความร่วมมือดา้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทร 

5) อนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพ้ืนแปซิฟิก
ตะวันตก  ( IOC Sub-Commission for the Western Pacific, IOC WESTPAC) โดยสนับสนุน
ประสานงานกับองค์กร ด าเนินโครงการต่างๆ ในเร่ืองของการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และ

ด าเนินการในดา้นวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้กบัประเทศสมาชิก  

6) หุ้นส่วนเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก 
(Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia, PEMSEA) เป็นความร่วมมือ

เพื่อการพฒันาทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก  

ความร่วมมือกบัองคก์ารระหว่างประเทศท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วย

ประสานงานร่วม ไดแ้ก่ 

1) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South 
East Asian Nations,  ASEAN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเ ป็นหน่วยสนับสนุนใน
คณะท างานอาเซียนดา้นส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง คณะท างานอาเซียนดา้นความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และคณะท างานอาเซียนดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) คณะกรรมการความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในเอเชียตะวนัออกและ
เอ เ ชี ยตะวันออกเ ฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and 
Southeast Asia, CCOP) เพื่อด าเนินงานทางด้านธรณีวิทยา ครอบคลุมประเด็นด้านการสนับสนุน
การพฒันาศกัยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปล่ียนขอ้มูลและการเช่ือมโยงระหว่างสถาบนั

ในการพฒันาทรัพยากรอย่างยัง่ยืน 

3) คณะกรรมการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment 
Protection Committee, MEPC) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการก าหนด
มาตรฐานและแนวปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือและการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มทางทะเล 

รวมทั้งเพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก 



33 

4) พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล (Man and Biosphere reserve Programme, MAB) 
หมายถึงพ้ืนท่ีระบบนิเวศบนบก หรือชายฝ่ังทะเล และทะเล ท่ีไดร้ับการยอมรับในระดบันานาชาติ 
ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) เพ่ือการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน  

2.3.9.2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS)  

อนุสัญญา UNCLOS มีวตัถุประสงค์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเลด้วย
ความเข้าใจและอาศัยความร่วมมือซ่ึงกันและกัน เน่ืองจากปัญหาของมหาสมุทรต่างๆ มีความ
เกี่ยวขอ้งกันอย่างใกลชิ้ด และส่งผลต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความตอ้งการของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์และความตอ้งการพิเศษของประเทศ

ก าลงัพฒันาท่ีเป็นประเทศชายฝ่ังหรือประเทศไร้ฝ่ังทะเลก็ตาม อนุสัญญาน้ีก าหนดว่าพ้ืนท่ีของ
แผ่นดินทอ้งทะเล พ้ืนท่ีมหาสมุทรและดินใตผิ้วดิน รวมทั้งทรัพยากรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเหล่านั้น เป็น
มรดกร่วมของมนุษยชาติ การส ารวจ และการแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณและทรัพยากร
ดังกล่าว จะตอ้งกระท าเพ่ือคุณประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งมวลโดยไม่ค านึงถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์

ของรัฐ 

ซ่ึงอนุสัญญาน้ีไดก้ าหนดรายละเอียดในเร่ืองทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
และไหล่ทวีป รวมทั้งหลกัการทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทะเล ซ่ึงรวมถึง

ทรัพยากรที่มีชีวิตและทรัพยากรจากผิวดินและใตด้ิน  

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อว ันที่  14 มิถุนายน 2554 ซ่ึง
อนุสัญญาฯ มีผลใชบ้งัคบักบัประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา โดยเน้ือหาสาระในอนุสัญญาฯ ส่วน
ใหญ่มีรายละเอียดอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 (Geneva Conventions 1958) จ านวน 4 ฉบบั 

ประกอบดว้ย  

1) อนุสัญญาว่าดว้ยทะเลอาณาเขตและ เขตต่อเน่ือง (Convention on the Territorial 

Sea and the Contiguous Zone : TSC)  

2) อนุสัญญาว่าดว้ยทะเลหลวง (Convention of High Sea : HSC)  
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3) อนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์ส่ิงท่ีมีชีวิตในทะเลหลวง 

(Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea :FC)  

4) อนุสัญญาว่าดว้ยไหล่ทวีป (Convention on the Continental Shelf : CSC)  

ทั้งน้ี ประเทศไทยยึดถือและเป็นภาคีเดิมอยู่แลว้ โดย UNCLOS ได้น าเอาเน้ือหา
สาระเดิมท่ีมีอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1958 ทั้ง 4 ฉบบั มาบญัญตัิใหม่และเพ่ิมสาระบางอย่างเขา้

ไปเทา่นั้น  

 

2.4 การด าเนินงานภาครัฐที่สนับสนุนในด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น จะตอ้ง

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือให้เกิดการผลักดันตั้งแต่การออก
นโยบายจนน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผูว้ิจัยได้รวบรวมนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งมาพอสังเขป ดงัน้ี 

2.4.1 นโยบายด้านการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated  Fishing: IUU  Fishing) 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาสาเหตุของการเกิดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการท า
ประมงที่ผิดกฎหมายการประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (Illegal, 

Unreported and Unregulated  Fishing: IUU  Fishing)  จากรายงานดังกล่าว กรณีศึกษาความขดัแยง้
จากการท าประมงที่ผิดกฎหมายการประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม มี
แนวทางการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และไดก้ าหนดกรอบแกไ้ขปัญหาในเร่ืองส าคญัของประเด็น 

6 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นกฎหมาย มีการก าหนดเขตทะเลชายฝ่ัง ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ประกาศ
บงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 14 พ.ย. 58 พ.ร.ก. การประมง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ประกาศบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 29 
มิ.ย. 60 โดยไดป้รับแกไ้ขในบางมาตราเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย ทั้งน้ี ปัจจุบนัได้
ก าหนดเขตทะเลชายฝ่ังตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละจงัหวดั ก าหนดมาตรการ ควบคุม เฝ้าระวงั 
ทั้งเรือประมงในน่านน ้าและนอกน่านน ้า การแจง้เขา้-ออกของศูนย ์PIPO การติดระบบติดตามเรือ 

(VMS) รวมไปถึงการจดัระเบียบท่าเทียบเรือ 
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 2. ดา้นการจดัการกองเรือ มีความชดัเจนของกองเรือประมง รวมทั้งเรือจม เรือหาย หรือขาย
ไปต่างประเทศ ปัจจุบนัพบว่าเรือประมงไทยสร้างความชัดเจนของสถานะจ านวนเรือประมงที่
แน่นอน ทั้งพ้ืนบา้นและพาณิชย ์จดัท าอตัลกัษณ์และวดัขนาดเรือประมงพาณิชยทุ์กล า ส ารวจความ

มีอยู่จริง แกปั้ญหาสวมเรือ (จม/ผุพงั/ขายไปที่อ่ืน) ควบคุมเรือที่ไม่มีใบอนุญาต และเรือที่มีคดีไม่ให้
ออกไปท าประมงทั้งในและนอกน่านน ้า ลดผลกระทบดว้ยการซ้ือเรือคืน และลดจ านวนเรือดว้ยการ

ควบรวมเรือประมง 

 3. ดา้นการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวงั (MCS) มีการจดัตั้งศูนยค์วบคมุและเฝ้าระวงัการท าการ

ประมง (FMC) จดัตั้งศูนยค์วบคุมการแจ้งเรือเขา้ออก (PIPO) 32 ศูนย ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดย
ปรับโครงสร้างของศูนยฯ์ และจ านวนเจ้าหน้าที่ให้สอดคลอ้งกับจ านวนเรือประมงที่แจ้งเขา้ออก 
และจัดตั้งจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) 19 ศูนย์ เพื่อเข้าไปสนับสนุนและประเมินผลการ
ปฏิบตัิ การติดระบบติดตามเรือประมง (VMS) ปัจจุบนัมีผลบงัคบัให้เรือประมงพาณิชย ์ (30 ตนั

กรอสขึ้นไป) และเรือสนบัสนุนต่าง ๆ ตอ้งติด VMS ซ่ึงไดต้ิดตั้งเรียบร้อยแลว้ 

 4. ด้านการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) ปัจจุบนัมีการจดทะเบียนท่าเทียบเรือทั้งหมด 
1,063 ท่า เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการและจดัระบบทุกท่าเทียบเรือ โดยตอ้งผ่าน
การตรวจสุขอนามยัและมีเอกสารการก ากบัการซ้ือขายดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ
สอบผลิตภณัฑ์ยอ้นกลบัไปยงัแหล่งท่ีมาของสัตว์น ้ า และเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีสัตว์น ้ าจากการท า

ประมง IUU ขึ้นท่า แปรรูป และส่งออกไปจากประเทศ 

 5. ด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ได้เพ่ิมประสิทธิภาพบังคบัใช้กฎหมาย โดยประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่าง ต ารวจ อยัการ ศาล และตวัแทนจากสหรัฐฯ ซ่ึงมีกรอบการท างานที่ชัดเจนและ

รวดเร็ว โดยศาลอาญาได้ตั้ งคณะผูพิ้พากษาคดีประมงแยกเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก าหนดเวลา

พิจารณาคดีให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน 

 6. ดา้นแรงงาน ด าเนินการการปรับปรุง พ.ร.ก. บริหารแรงงานต่างดา้ว (คาดว่าบงัคบัใชใ้น
เดือน มิ.ย. 61) การเขา้เป็นภาคีต่าง ๆ ภายในปี 61 เช่น C29 (แรงงานบงัคบั), C188 (ความปลอดภยั

การท างานในทะเล), ILO98 (ส่งเสริมการเจรจา ต่อรอง) มีการวางระบบตรวจสอบแรงงานที่ศูนย ์
PIPO อย่างชัดเจน เช่น แรงงานท่ีเขา้ออกตอ้งตรงกัน ทั้งจ านวนและตวัตน การจดัล่ามสัมภาษณ์
แรงงาน เพื่อสืบสวนการเอารัดเอาเปรียบ พฤติกรรมบงัคบัแรงงาน การคา้มนุษย ์แรงงานเด็ก โดย
แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมแรงงานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมการรวมตวัของแรงงานประมงไทยและขา้ม
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ชาติ และมีการแถลงข่าวจดัตั้งสหภาพแรงงานลูกเรือประมงไทยและขา้มชาติ เป็นองคก์รลูกจา้งตาม
กฎหมาย เพ่ือส่งเสริมการรวมตัว คุ ้มครองสิทธ์ิ จากนั้น จะมีการประชุมด้านแรงงานระหว่าง

ประเทศไทยกบัสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือน พ.ค. 61 

 นอกจากน้ี ครม. ยงัไดมี้มติ (3 เม.ย. 61) อนุมตัิในหลกัการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาตวิา่
ด้วยการประมงปลอดจากสัตวน์ ้าและสินคา้ประมงจากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ขบัเคล่ือน และผลกัดัน เพื่อให้การ
ด าเนินงานในประเทศไทยปลอดจากสัตว์น ้ าและสินค้าประมง IUU เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

รวดเร็ว และบรรลุผลส าเร็จตามเจตจ านงดว้ย 

 รัฐบาลไทยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการประมงปลอดจากสัตวน์ ้าและสินคา้
ประมง IUU เพื่อก ากบัดูแลและขบัเคล่ือนให้มาตรการขา้งตน้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ไทย

เป็นผูน้ าในภูมิภาคในการต่อตา้นการประมง IUU อย่างแทจ้ริง 

2.4.2 แผนทีน่ าทาง (Roadmap) สู่การเป็นประเทศปลอดประมง IUU 
 ในช่วง 3 ปีของการแกไ้ขปัญหาประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยไดว้างระบบและกลไกการ

แก้ไขปัญหาไวพ้ร้อมหมดแล้ว ซ่ึงมีความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเน่ืองในหลายด้าน โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายตาม Roadmap สู่การเป็นประเทศปลอด

ประมง IUU ดงัน้ี 

  1. เรือประมงไทยทุกล า ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกประเภท ตอ้งได้รับการจดทะเบียน

และเขา้สู่ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยเรือประมงตอ้งมีอุปกรณ์และลกัษณะตามมาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  2. ผูป้ฏิบตัิงานบนเรือตอ้งมีคุณสมบตัิและจ านวนตามกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะ

ผูป้ฏิบัติงานบนเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง และได้รับการ

คุม้ครองในการท างานบนเรือตามมาตรฐานสากล 

  3. เคร่ืองมือท าการประมงตอ้งเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ทั้งจ านวนชนิดและขนาด
ของเคร่ืองมือ โดยจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนออกไปท าประมง และระหว่างการท าประมง 

โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน ้ า และต้องมีการรายงานท าประมงผ่านระบบการรายงานแบบ

อิเล็คทรอนิคส์เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดช้ดัเจน 
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  4. พ้ืนท่ีท าการประมงและระยะเวลาท าการประมงทั้งในและนอกน่านน ้ า ต้อง
เป็นไปตามท่ีไดร้ับอนุญาตตามท่ีระบุในใบอนุญาตท าประมงเท่านั้น โดยเรือทุกล าตอ้งติดตั้งระบบ

ติดตามต าแหน่งเรือประมง 

  5. สัตว์น ้ าท่ีจับโดยเรือธงไทย และท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบยอ้นกลับตามมาตรการและระบบที่วางไวแ้ล้วอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบตัิตาม
มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือท่ีไทยเป็นภาคีอยู่อย่างเขม้งวด นอกจากน้ี ไทยจะพฒันาให้มีใบรับรอง
การจับสัตว์น ้ าของไทยเพ่ือเป็นขอ้ก าหนดให้ประเทศท่ีต้องการส่งออกสินคา้ประมงมายงัไทย

ปฏิบตัิตาม เพ่ือให้สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีมาของสัตวน์ ้านั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ย 

2.5 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังนอกจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง การมีระบบการจดัการที่ดี การบังคบัใช้กฎหมายด้านการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองควบคู่กับการพัฒนา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลไดอ้ย่างยัง่ยืน ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ค  านิยามของ การพัฒนา คือ การท าให้เจริญ ซ่ึงตรงกับ
ภาษาองักฤษว่า “Development” แปลว่า การเปล่ียนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นต่างๆ 

ไปสู่ล าดบัท่ีสามารถขยายตวัขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม 

 ฑิตยา สุวรรณชฎ (2522) กล่าวว่า การพฒันา คือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โดยการจดัสรรทรัพยากรของสังคม เพ่ือการเปล่ียนแปลงในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีสังคมนั้นได้

เลือกสรรแลว้ ดว้ยการควบคุมอตัราการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2528) ได้ให้ความหมายของการพฒันาไวว้่า การพัฒนาคือความ
พยายามที่จะเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของระบบและ
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ปัจเจกบุคคลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือสนองตอบขอ้เรียกร้องและความตอ้งการ

ของมวลมนุษยช์าติในแง่ความยากจน ความเขลา หรือไม่รู้ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย และความหิวโหย 

 ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2543) ให้ความหมายว่า การพัฒนานั้นเป็นกระบวนการ (Process) ที่

จะตอ้งมีองคป์ระกอบของเคร่ืองช้ีวดัท่ีส าคญัและตอ้งผสมผสานระหว่าง 

 1) การเปล่ียนแปลง (Change) ในทางบวกได้แก่ การปรับปรุงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

เสมอ ถา้เปล่ียนแปลงในทางลบไม่ถือว่าเป็นการพฒันา โดยการเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งดีขึ้น เจริญ
ขึ้น งอกงามขึ้น และตอ้งเกี่ยวขอ้งกับ 4 แกนหลกั คือ คน โครงสร้าง เทคโนโลยีและระบบหรืองาน 

(รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มดว้ย) 

 2) การเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งมีการควบคุม (Control) ทิศทางของการเปล่ียนแปลงได้ โดย

การก าหนดเป็นแผนที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติที่ด าเนินตามเป้าหมายอย่างเด่นชัด และ
ปรับเปล่ียนยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์และเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีจุดเนน้

ของการพฒันาโดยประชาชน เพ่ือประชาชนและเป็นการพฒันาแบบยัง่ยืน 

 ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ (2556) ได้กล่าวถึง การพฒันา ไวว้่า เป็นการเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโต ความทนัสมยั และกระบวนการทางการเมืองที่กระตุน้ให้เกิดความ

สนใจในการพฒันา   ท าให้ตอ้งพิจารณาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

  - การพฒันากบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  - การพฒันากบัการกระจายรายได ้

  - การพฒันากบัปัญหาสังคมท่ีตามมาและความเป็นธรรมในสังคม 

  - การพฒันากบัรูปแบบการปกครองของสังคม 

  - การพฒันากบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

  - การพฒันากบัส่ิงแวดลอ้ม 

  - การพฒันากบัคุณภาพชีวิต 

  - การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
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 จากความหมายข้างต้น การพัฒนา เป็นกระบวนการที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยมีการ
วางแผนไวแ้ลว้ และผลจากการพฒันานั้นจะตอ้งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เจริญขึ้น 

สนองความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น 

 ลกัษณะของการพฒันา แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1) การพฒันาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพฒันาทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย การแลกเปล่ียน 

การลงทุน  

 2) การพฒันาทางสังคม หมายถึง การพฒันาทางด้านจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสังคม 

 3) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง สร้างกระบวนการ

ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนภายในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

2.5.2 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
ความยัง่ยืน หมายถึง ความสามารถในการคงทนของระบบและกระบวนการต่าง ๆ  ในทุก

มิติ โดยหลกัการจดัการความยัง่ยืน ก็คือ การพฒันาท่ีตอ้งเช่ือมสัมพนัธ์กนัทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ระบบ
นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมืองและวฒันธรรม หรืออีกนยัหน่ึงก็คือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ท่ีเป็น
การเช่ือมโยงแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Thai SDGs 

Sustainability Broadcast)  

การพฒันาอย่างยัง่ยืน จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของปัจจุบนั โดยไม่ท าให้เกิดปัญหา
ในอนาคต เป็นการพัฒนาที่ต้องเช่ือมโยงและสัมพันธ์โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสถาบนัไทยพฒัน์ (2555) ได้สรุปลกัษณะส าคญั 3 ประการเพ่ือ

การพฒันาอย่างยัง่ยืน ดงัน้ี  

 1) เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้ข้อจ ากัดใน
ปัจจุบนัที่ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความตอ้งการที่จ าเป็นของคนในรุ่น

ต่อไป  

2) ค  านึงถึงมิติในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 
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3) มีเป้าหมายท่ีจะบรรลุถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนส าหรับคนทั้งโลก ไม่เฉพาะสังคมใด

สังคมหน่ึง หรือองคก์รใดองคก์รหน่ึง 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals หรือตัวย่อว่า SDGs) เป็น
เป้าหมายเกี่ยวกบัการพฒันาระดบันานาชาติ โดยมุ่งหวงัในการแกปั้ญหาความยากจน ความไม่เท่า
เทียม สภาวะโลกร้อนและความสันติสุข โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพฒันาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจดัท าเพ่ือขึ้นโดยององคก์รสหประชาชาติ หรือ UN เพื่อใชแ้ทน
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อ

เสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย 8 เป้าหมาย และเป้าหมาย
ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงเม่ือปี 2558 โดย SDGs เป็นทิศทางการพฒันาตั้งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบดว้ย

เป้าหมายหลกั 17 เป้าหมายและเป้าประสงค ์169 ขอ้ 
 

 

ภาพท่ี 5 เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ขอ้ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

(ที่มา: Thai SDGs Sustainability Broadcast) 

  

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 17 ขอ้ ประกอบดว้ย 
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เป้าหมายที่ 1 ขจดัความยากจน เป็นการขจดัความยากจนทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบใดหรือท่ีใดก็ตาม รวมถึงประชาชนจะตอ้งสามารถเขา้ถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานดว้ย 

เป้าหมายที่ 2 ขจดัความอดอยาก สร้างความมัน่คงทางอาหาร คือ ยุติความหิวโหย 
บรรลุเป้าความมัน่คงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง

ยัง่ยืน 

   เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ซ่ึงอาจดูได้จากอายุขัยของ
ประชากรโลกมีค่าเฉล่ียการมีอายุท่ียืนยาวสูงขึ้น ป้องกันหรือลดอตัราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด

ให้ลดนอ้ยลง พฒันาระบบเพ่ือให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงยารักษาโรคในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้

  เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ โดยทุกคนสามารถเขา้ถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทัว่ถึงอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  เป้าหมายท่ี 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน คือการท าให้ทั้ง
เพศหญิงและเพศชายมีโอกาสที่จะไดร้ับสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกนั สามารถเขา้ถึงการศึกษา 

มีโอกาสที่จะไดร้ับการว่าจา้งและไดร้ับค่าตอบแทนในการท างานที่เท่าเทียมกนั  

  เป้าหมายท่ี 6 จัดการน ้ าอย่างยัง่ยืนและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน และจัดให้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นสุขอนามยั การส่งเสริมสุขอนามยัให้กบัประชาชนในทุกระดบั ป้องกนัและ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัน ้า เช่น อนุรักษ์และรักษาความสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละแม่น ้า มีการ

จดัการน ้าและสุขาภิบาลท่ีย ัง่ยืน 

  เป้าหมายท่ี 7 ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานท่ียั่งยืนได้ตามก าลังของตน รวมถึง

สนบัสนุนให้มีการลงทุนในแหล่งพลงังานที่สะอาด  

  เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน และสนบัสนุนการจา้ง

งานที่เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 

  เป้าหมายท่ี 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ียัง่ยืนและนวตักรรม โดยความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีถือเป็นกุญแจส าคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการลงทุนใน

โครงสร้างพ้ืนฐานให้แข็งแกร่งและส่งเสริมนวตักรรม  
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เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งในด้านของ

รายได ้การศึกษา เพศ และฐานะทางสังคม 

  เป้าหมายท่ี 11 สร้างเมืองและการตั้งถ่ินฐานท่ีปลอดภยั ท าให้เมืองหรือชุมชนมี

ความน่าอยู่ ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม 

  เป้าหมายท่ี 12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน มุ่งเน้นส่งเสริมการ

บริโภคและการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีวิธีก าจดัขยะท่ีเป็นมลพิษอย่างถูกวิธี 

  เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน และมีความพร้อม

รับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืน โดยให้

ความส าคญักบัการรักษาคุณภาพชีวิตของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในทะเล  

  เป้าหมายท่ี 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนของระบบนิเวศบนบก รวมถึงมี

การบริหารจดัการการใชท้รัพยากรป่าไมอ้ย่างยัง่ยืน 

  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสันติภาพและการเขา้ถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกนั ลด
ความรุนแรงทุกรูปแบบ แก้ไขปัญหาความขดัแยง้และสร้างความเขม้แข็งให้มีความสงบสุขในการ

อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยืน 

  เป้าหมายท่ี 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเป็นการ
ร่วมมือกันทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

แบ่งปันทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 งานวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี 14 นัน่คือ การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยัง่ยืน ซ่ึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้มีความมุ่งมัน่และเป้าประสงคท่ี์จะ

อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยืน จ านวน 10 ขอ้ ไดแ้ก่ 

  1) ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากกิจกรรม

บนบก รวมทั้งมลพิษจากขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร 
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  2) บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน เพ่ือ
หลีกเล่ียงผลกระทบทางลบท่ีส าคญั รวมทั้งเสริมสร้างการปรับตวัและด าเนินการในการฟ้ืนฟู เพ่ือ

น าไปสู่การมีมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์ 

  3) ลดและระบุผลกระทบของภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร ผ่านความร่วมมือ

ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดบั 

  4) ก ากบัการประมงและยุติการประมงท่ีผิดกฎหมายการจบัสัตวน์ ้าท่ีเกินศกัยภาพ 
โดยไม่มีการรายงานและควบคุม รวมทั้งน าแผนการบริหารจดัการเชิงวิทยาศาสตร์มาปฏิบตัิอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือฟ้ืนฟูมวลสัตวน์ ้า 

  5) อนุรักษพ้ื์นท่ีทางทะเลและชายฝ่ังอย่างนอ้ย ร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ 

  6) ยบัย ั้งรูปแบบการอุดหนุนท่ีส่งเสริมให้เกิดการประมงที่เกินขีดจ ากดั ขจดัการ

อุดหนุนที่มีส่วนท าให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม 

  7) เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศท่ีเป็นเกาะและประเทศก าลงั
พฒันาหรือดอ้ยพฒันาจากการใชท้รัพยากรอย่างยัง่ยืน รวมทั้งการจดัการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์

น ้า และการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน 

  8) เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พฒันาขีดความสามารถในการวิจยั และถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางทะเล เพ่ือพฒันาความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเล 

  9)  จดัให้มีการเขา้ถึงทรัพยากรทางทะเลและการตลาดส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้าน

รายเล็ก อย่างเหมาะสม  

  10) เสริมสร้างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนของมหาสมุทร และ

ทรัพยากรทางทะเล โดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ย

กฎหมายทะเล  

2.5.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การพฒันาทีย่ั่งยนื  
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นอกเหนือจากการพฒันาใน 3 มิติท่ีได้กล่าวขา้งตน้แลว้นั้น ประเทศไทยได้มีกรอบการ
พฒันาของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยอาศยัหลกัภูมิปัญญาและความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตตลอดจนความสมเหตุสมผล ความรอบคอบ และการเดินทางสายกลางหรือที่เรารู้จกั

กันในช่ือ “หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด้วย 

(มูลนิธิชยัพฒันา, 2563) 

 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

 2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 3) การมีภูมิคุ ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

หลกัของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะตอ้งอยู่บนเง่ือนไขของความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เ ช่ือมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในการปฏิบตัิ และอยู่บนเงื่อนไขคุณธรรมมีความซ่ือสัตย์

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ภาพที่ 6 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวเป็นหลกัการส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง เกิด
ภูมิคุม้กัน และมีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพฒันาประเทศสู่ความ

มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นั้น 

ประกอบไปดว้ย 10 ยุทธศาสตร์ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์โดยปรับเปล่ียนค่านิยมคน
ไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และจิตสาธารณะ พฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะ ความรู้ และ

ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวยั อีกทั้งยงัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบ
สุขภาพภาครัฐ โดยบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกดัทัว่ทุกพ้ืนท่ี พร้อม
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ทั้งดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมกบัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และ

ผลกัดนัให้สังคมมีส่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเขม้แข็ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม โดยเพ่ิมโอกาส
ให้กับประชากรผูม้ีรายไดต้ ่าสามารถเขา้ถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพที่เหมาะสม ขยาย
โอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส กระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและทัว่ถึง เสริมสร้าง
ศกัยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเขม้แข็งทางการเงินตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน โดยบริหาร
จดัการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลงั ด้านการเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน

และสถาบันการเงินให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วง
โซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา้การลงทุน เพื่อยกระดับศกัยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าเพ่ือให้เกิดความมัน่คงและสมดุล แกไ้ขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เตรียมพร้อมรับมือเพื่อลด
ความเส่ียงดา้นภยัพิบตัิ และให้ความส าคญัในดา้นการพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่าง

ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และ

ยั่งยืน โดยรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึ้งสิทธิ
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อธิปไตยในเขตทะเล และการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงการพฒันาภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลงัภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี

ความทนัสมยั เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พฒันาโครงข่ายถนน พฒันาระบบขนส่งทางอากาศ และพฒันาระบบขนส่งทาง เป็นตน้ 
พฒันาระบบโลจิสติกส์ เช่น ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงบริหารจดัการด้านพลงังานให้เพียงพอและส่งเสริมการใช้พลงังาน
ทดแทนและพลงังานสะอาด พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

ธุรกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม โดยส่งเสริมการ
ลงทุนวิจยัและพฒันากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศกัยภาพพฒันาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าไปสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดด พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือม

ล ้าและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมด้านการออกแบบ และเร่ง
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกับความตอ้งการให้มีทั้ง

ความรู้และความเขา้ใจในเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้

กระจายอย่างทัว่ถึงทุกภูมิภาค ส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองอย่างมีบูรณาการภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง รวมถึงพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
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ตะวนัออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ พฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณ

ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้นให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา โดยขยายความร่วมมือทาง
การคา้และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
พฒันาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค รวมถึงเปิดประตูการคา้และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในลกัษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกนั และเขา้ร่วมเป็นภาคีความ

ร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค ์ 

2.6 หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

 การตรวจสอบขอ้มูลที่ใชก้ันมากในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบขอ้มูลแบบสาม

เส้า (Triangulation) โดยแบ่งเป็น (สุภางค ์จนัทวานิช, 2540; Graneheim, 2004); Miles & Huberman, 

1994)  

 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลที่ผูว้ิจยั

ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของขอ้มูลนั้น จะตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 

เวลา สถานที่ และบุคคล  

  1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบขอ้มูลในช่วงเวลาที่ต่างกนั 

เพ่ือให้ทราบว่าขอ้มูลท่ีไดร้ับในช่วงเวลาต่างๆนั้นเหมือนกนัหรือไม่  

  1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกนัหรือไม่ 

  1.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู ้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะ

เหมือนเดิมหรือไม่  

 2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่าผูว้ิจยั 

แต่ละคนจะไดข้อ้มูลต่างกนัอย่างไร แทนการใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัทั้งหมด ซ่ึงจะสร้างความแน่ใจได้

ดีกว่าผูว้ิจยัเพียงคนเดียว  

 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผูว้ิจยั

สามารถใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมตีความขอ้มูลแตกต่างกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจท าได้

ง่ายกว่าถา้ยงัอยู่ในระดบัสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความ
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สร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎีน้ีเป็นการตรวจสอบท่ีท าไดย้าก

กว่าการตรวจสอบดา้นอ่ืนๆ  

 4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชก้ารสังเกตควบคู่กบัการ

ซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการซักถามผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 

หรืออาจซักถามผูใ้ห้ขอ้มูลหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าขอ้สรุปนั้นเท่ียงตรงตาม

ความเป็นจริงหรือไม่ แลว้จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 

 การศึกษาน้ีท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูล
สามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วยการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าด้านทฤษฎี การตรวจสอบสาม
เส้าดา้นบุคคลและการตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา แบ่งเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ การตรวจสอบสามเส้าดา้น
ข้อมู ล  (Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเ ส้ าด้ านวิ ธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 สุพรรณี ไชยอ าพร และสุวิมล พิริยธนาลยั (2550) ศึกษาเร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้นในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษากรณีชุมชนประมงพ้ืนบา้น จงัหวดัปัตตานี เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ทั้ งการเข้าใจ เข้าถึงทรัพยากร กระบวนการเรียนรู้ภู มิปัญญา และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยชาวประมงพ้ืนบา้น โดยสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตและร่วมกิจกรรมของชุมชน 

พบว่า สามารถแบ่งภูมิปัญญาข้างต้นออกเป็น 4 ประการได้แก่ 1) พ้ืนฐานส าหรับการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน สิทธิในการใช้ประโยชน์จะเกิดหากมีการใช้ประโยชน์เท่านั้น ซ่ึงมี

ทั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร ไม่มีการครอบครอง 2) สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร มาจากการเป็น

สมาชิกของชุมชนและจากการแบ่งปัน 3) กฎการใชท้รัพยากร หากผูใ้ดอยู่ใกลแ้ละเขา้ถึงไดก้่อนถือ

ว่ามีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรนั้นก่อน รวมถึงมีข้อห้ามใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสร้างความ

เสียหายต่อทรัพยากรสูง และ 4) การใช้มาตรการตรวจตราและควบคุมกฎหรือจารีตที่เกี่ยวขอ้งซ่ึง

ก าหนดจากชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมมากขึ้น ควรน า

ภูมิปัญญาดั้งเดิมไปบูรณาการกบัองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ดว้ย   
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 วชัรินทร์ ถ่ินกลาง (2555) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เพ่ือศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ขอ้มูลทัว่ไป ระดับการมีส่วนร่วม และ

ปัจจยัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการดงักล่าว โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างใน
พ้ืนท่ี พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นชาวประมงเพศชายอายุ อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีมานาน และมีรายได้
ของครอบครัวสูงกว่ารายจ่าย มีประสบการณ์จากการเขา้ฝึกอบรมโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชาย
เลนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจระบบนิเวศป่าชายเลนและการ
มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมในโครงการขา้งตน้ในระดับสูง ทั้งน้ี พบว่าเป็นผล

มาจากความรู้ความเขา้ใจระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นหลกั 

 จิราพร โชติพานิช (2556) ศึกษาเร่ือง การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบากนัเคย ต าบลตนัหยงโป อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล เพ่ือศึกษาการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนท่ีสัมพนัธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ังและแนวทางการจดัการทรัพยากร

ชายฝ่ังของชุมชน โดยเก็บขอ้มูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พบว่า
การตั้งถ่ินฐานสัมพนัธ์กับลกัษณะภูมินิเวศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่แตกต่างตามช่วงยุค
สมยั การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรส่งผลให้ทรัพยากรเกิดความเส่ือมโทรม จนเกิดการรวมตวัของ
ชุมชนที่เขา้ไปจดัการทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ จากความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง และจาก
การที่ชุมชนมีการสร้างจิตส านึก การร่วมกนัเฝ้าระวงัท่ีเส่ียงต่อการเกิดความเสียกบัทรัพยากรชายฝ่ัง 
การอนุรักษท์รัพยากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงก าหนดเขตอนุรักษแ์ละเขตควบคุมการท าประมง

ผิดกฎหมาย น าไปสู่การจดัการทรัพยากรของชุมชนท่ีมีระบบ เกิดรูปธรรม ทั้งน้ี หน่วยงานราชการ
จ าเป็นตอ้งให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษด์งักล่าว ร่วมกบัการเฝ้าระวงัและ
ฟ้ืนฟู และบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 

หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดการจดัการท่ีย ัง่ยืน  

 เรวตัร ยอดสุรางค์ (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
โครงการจดัการทรัพยากรประมง บริเวณอ่างเก็บน ้ าทบัทิมสยาม 01 จังหวดัตราด เพื่อพิจารณา
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจยัที่สัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมต่อโครงการดังกล่าว เก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากประชากร  พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมต่อโครงการ ฯ สูง นอกจากน้ี ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน การรับรู้ขอ้มูล ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และความคาดหวงัจากการ
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เขา้ร่วม ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อโครงการ ฯ ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัครั้ งต่อไปคือ ควรให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและเกิดความต่อเน่ือง ตลอดจนให้งบประมาณที่จ าเป็นอย่าง

เต็มที่และต่อเน่ืองดว้ย    

 จตุรงค์ คงแก้ว (2559) ศึกษาเร่ือง กระบวนการพฒันาพ้ืนท่ีการจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝ่ังอ่าวพงังา เพ่ือศึกษารูปแบบ ขั้นตอน และ
ผลลพัธ์ของกระบวนการพฒันาพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของเครือขา่ย
ดังกล่าว ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ด้านกระบวนการพฒันาพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากร

ทางทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ังอ่าวพงังาในบริเวณ 7 พ้ืนท่ี อยู่ในบริเวณเขตอนุรักษ์
ของจงัหวดัตรัง และชุมชนป่าชายเลนของจงัหวดัตรัง พงังา และภูเก็ต ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยรวบรวมขอ้มูลจากจากเอกสาร การสังเกตท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้ง
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ชาวบ้านใน
เครือข่ายดว้ย และเก็บขอ้มูลปริมาณปูมา้ท่ีจบัไดย้อ้นหลงั 6 ปี พบว่า การพฒันาท่ีชายฝ่ังอ่าวพงังามี

การด าเนินงานท่ีจริงจงัในช่วงแรกเร่ิมเท่านั้น เพราะต่อมาไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงให้จดัการ ทั้งน้ี ตอ้ง
ดูแลรักษาเขตอนุรักษด์า้นประมงอย่างจริงจงัอยู่เสมอ โดยมีกฎการจดัการพ้ืนท่ีใน 2 ระดบัคือ ระดบั
กฎหมายและระดับกติกาของชุมชน รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างราชการและชาวบา้นในชุมชน
เป็นอย่างดียิ่ง ส่วนในดา้นปัจจยัท่ีจ าเป็นกบัการพฒันาชุมชนมีดงัน้ี 1) ความร่วมมือของชุมชนจาก
การตั้งกลุ่มเพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานร่วมกบัเครือข่ายท่ีเกี่ยวขอ้งในการก าหนดพ้ืนท่ีทางอ านาจ
และกฎหมาย ซ่ึงกติกาการใช้ประโยชน์ไม่ส่งผลกระทบด้านลบแก่ชุมชน ตลอดจนได้รับความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีแกนน าท่ีมุ่งมัน่ตั้งใจท างานและเสียสละ
เพ่ือชุมชน มีกลไกในการจดัการปัญหาความขดัแยง้ ดังนั้น พบว่ามีปัจจยัจ าเป็นท่ีช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จมาจากการสนบัสนุนจากภาคเอกชนที่เป็นตวักลาง และภาคราชการให้การยอมรับ ส่วน
ปัจจัยเสริมมาจากการเขา้ร่วมเครือข่ายและนโยบายจากราชการที่ให้โอกาสชุมชนร่วมจดัการ
ทรัพยากร ในอนาคตชุมชนชายฝ่ังมีความท้าทายท่ีอาจต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการเติบโตกลายเป็นเมือง ควรมีรูปแบบการจดัการร่วมท่ีปรับได ้เสริมสร้างเจตจ านง
ร่วม ขีดความสามารถด้านนโยบาย และขีดความสามารถในการก ากบัเพื่อให้ชุมชนมีศกัยภาพใน

การจดัการร่วม      
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 จตุรงค์ คงแก้ว, เยาวนิจ กิตติธรกุล, และก้องเกียรติ กิตติวฒันาวงศ์  (2560)  ศึกษาเร่ือง 
กระบวนการพฒันาพ้ืนท่ีการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชายฝ่ัง กรณีศึกษาเขตอนุรักษห์อยปะ ลุ่มน ้ าปะเหลียน จงัหวดัตรัง โดยเน้นศึกษารูปแบบ ขั้นตอน 

ผลของกระบวนการจัดตั้งเขตอนุรักษ์หอยปะของบ้านหินคอกควาย และบ้านทุ่งตะเซะ ซ่ึงอยู่
ตอนกลางลุ่มน ้าปะเหลียน จงัหวดัตรัง และเปรียบเทียบปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลวในการ
ด าเนินงาน เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบของการจดัการคือมีการปกป้องบางพ้ืนท่ีเพ่ือ
เป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุหอย และให้ท าประมงไดปี้ละครั้ ง มีกฎกติกาส าหรับบริหารจดัการ 2 ระดบั
ไดแ้ก่ ระดบัขอ้ตกลงร่วมกนั และระดบักฎหมาย บา้นหินคอกควายไดล้ม้เลิกพ้ืนท่ีอนุรักษห์อยปะ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพราะความไม่ต่อเน่ืองด้านนโยบายของผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

แต่บ้านทุ่งตะเซะมีการริเร่ิมโดยชุมชนเอง ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรเอกชน จึงประสบ
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการอย่างมาก มีปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จคือ ความร่วมมือ
ระดับสูงระหว่างชุมชนกบัส่วนราชการ ความรู้และประสบการณ์ท างานดา้นการอนุรักษข์องผูน้ า 
ความช่วยเหลือขององค์กรเอกชนในฐานะการเป็นตวัเช่ือม การยอมรับสิทธิของชุมชนจากส่วน
ราชการ และการมีเจตจ านงและความสามารถด้านนโยบายระดับสูงของชุมชน นอกจากน้ี พบว่า

ปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานท่ีไม่เขม้งวด น ้ าเสียจากโรงงานในพ้ืนท่ี และน ้าจืด
ท่วมชายฝ่ังท่ีส่งผลให้น ้ าเค็มเปล่ียนแปลงจนเกิดการตายของหอยปะจ านวนมาก เป็นอุปสรรค

ส าคญัในการด าเนินงานดงักล่าว      

 อรทยั หนูสงค์ (2560) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการเขตอนุรักษสั์ตว์

น ้า กรณีศึกษาหมู่ท่ี 1 ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เพ่ือศึกษาขั้นตอนและวิธีการการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการเขตอนุรักษข์องพ้ืนท่ีดังกล่าว ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 
2559 ระดบัและผลลพัธ์ของการมีส่วนร่วม ตลอดจนปัจจยัท่ีเอ้ือและเป็นอุปสรรคในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีแบบผสมที่เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง 
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และสนทนาแบบกลุ่มกับคณะกรรมการเขตอนุรักษ์สัตว์น ้ า และใช้

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในระดับครัวเรือน พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการเขต
อนุรักษ์ในระดับสูง โดยสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคน้หาสาเหตุและ
ปัญหา การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม การรับผลประโยชน์ และการ
ติดตามและประเมินผล มีค่าอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกนัในช่วงปานกลางถึงมากท่ีสุด รวมทั้งครัวเรือน
และชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวคิดการท ามาหากิน กล่าวคือ ทุนธรรมชาติเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด รองลงมา
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เป็นทุนมนุษย ์ทุนเงินตรา ทุนสังคม และทุนกายภาพตามล าดบั นอกจากน้ี พบว่าปัจจยัที่ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนคือ ผูน้ าและแกนน า ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทุน
ธรรมชาติ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย ์มีกลไกที่ช่วยให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์อย่างสม ่าเสมอ เกิดการ

หวงแหนสาธารณสมบัติ ได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการ และได้รับความสนใจจากองค์กร
ภายนอก ทั้งน้ี ปัญหาด้านเวลาของชาวบา้น และขาดการเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีจะสืบสานกิจกรรม

ดงักล่าวยงัเป็นอุปสรรคส าคญั  

 สายญั ทองศรี (2562) ศึกษาเร่ือง การขบัเคล่ือนชุมชนประมงพ้ืนบา้นดว้ยการจดัการความรู้

เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดัสงขลา โดยศึกษาบริบท

ชุมชนประมงพ้ืนบา้นต้นแบบ สภาพการจดัการความรู้ ปัจจัยท่ีเสริมความส าเร็จในการจดัการ

ความรู้และขับเคล่ือนชุมชนประมงพ้ืนบ้านด้วยการจัดการความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ใช้วิธีการวิจยัแบบผสมและการวิจยัเชิงปฏิบตัิ รวบรวมขอ้มูลดว้ย

การศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย จากกลุ่มตวัอย่าง 

(ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบา้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย) พบว่า ชาวประมง

จาก 2 ชุมชนต้นแบบท่ีอยู่ติดชายฝ่ัง ประสบความส าเร็จในการเพาะฟักปูทะเล และการจดัการ

ทรัพยากรหนา้บา้น แนวเขตหนา้บา้นตนเอง และกฎกติกาชุมชน มีสภาพการจดัการความรู้เพื่อการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชน ได้แก่ การก าหนด การแสวงหา การ

สร้างและประมวล การจดัเก็บ การถ่ายทอดและการแบ่งปัน และการปรับใช้ ซ่ึงปัจจยัที่ส่งผลต่ อ

ความส าเร็จในการจดัการความรู้มากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความรู้และภูมิปัญญา 

และภาวะผูน้ า ตามล าดบั นอกจากน้ี การขบัเคล่ือนชุมชนประมงพ้ืนบา้นดว้ยการจดัการความรู้เพ่ือ

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังดงักล่าว ชุมชนสามารถน ารูปแบบการจดัการ

ความรู้ท่ีค้นพบมาใช้ในชุมชน ท าให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

รวมทั้งเกิดระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีสมบูรณ์และมีสัตวน์ ้ าเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมาก

ขึ้นจากการจบัสัตวน์ ้า รวมทั้งเกิดการขยายผลไปยงัชุมชนใกลเ้คียงอีกดว้ย   

 Laura (2018) ศึกษาเร่ือง การใช้การรับรู้ของชุมชนเพื่อประเมินและปรับใช้แนวทางการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังในฟิลิปปินส์ โปรแกรม (CRM) ได้ด าเนินการในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ทศวรรษ 

1980 โดยมีจุดประสงค์เฉพาะในการปกป้องและฟ้ืนฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยัชายฝ่ังและเพ่ิมความยัง่ยืน
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ของชุมชนชายฝ่ัง เ พ่ือประเมินโปรแกรมการจัดการทรัพยากรชาย ฝ่ัง  (Coastal Resource 

Management: CRM) ระยะยาวโดยใช้การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรชายฝ่ัง แนว

ทางการจดัการและผลลพัธ์ของโปรแกรมดงักล่าว ดว้ยการส ารวจและใชแ้บบสอบถามกบัผูอ้ยู่อาศยั

บริเวณชายฝ่ังในเมือง Baybay จงัหวดัเลเต (Leyte) พบว่าสภาพทรัพยากรชายฝ่ังทะเลลดลงในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาจะรับรู้ผลลัพธ์เชิงบวกของโปรแกรมการจัดการที่มุ่งเน้นที่จะ

ปรับปรุงสภาพทรัพยากร ความยัง่ยืนและประสิทธิภาพของผลลพัธ์การจดัการไดร้ับการรับรู้ในเชิง

บวกโดยมีมุมมองท่ีหลากหลายเกี่ยวกบัผลลพัธ์ของตราสารทุน นัน่คือ การขาดการผนวกรวมอย่าง

เต็มท่ีการก ากบัดูแลท่ีต ่าและการคุกคามต่อทรัพยากรชายฝ่ังเป็นปัญหาของชุมชนชายฝ่ังทะเล ตวั

แปรท่ีส าคญัมาจากขอ้มูลทางสังคมและเศรษฐกิจ เพศ ระดับความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกลุ่มของ

การจดัการ ลว้นเกี่ยวขอ้งกบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมแลว้โปรแกรม CRM มีการรับรู้ว่ามี

ผลกระทบเชิงบวกและมีความสนใจในระดับสูงส าหรับการเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการใน

อนาคต ดังนั้น สรุปว่าการรับรู้และข้อมูลบริบทท่ีเกี่ยวข้องของชุมชนได้ให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมี

ประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเลและจะถูกรวมเข้ากับ

วงจรการจดัการแบบที่มีการปรับตวั 

 Chun-Pei, Hsiang-Wen, and Hsueh-Jung (2019) ศึกษาเ ร่ือง  การรับรู้ของชาวประมง

เกี่ยวกบัขอ้บงัคบัการจดัการประมงชายฝ่ัง ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการสร้างทรัพยากรประมงชายฝ่ัง

ในไตห้วนั ภายหลงัจากไตห้วนัจะก าหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากรประมงชายฝ่ังและ

นอกชายฝ่ัง แต่ประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูทรัพยากรไม่ชัดเจน การเร่ิมตน้หลายอย่าง เช่น ก าหนด

พ้ืนท่ีคุม้ครองทางทะเล (Marine Protected Areas: MPAs) มกัถูกต่อตา้นจากชาวประมง งานวิจยัน้ี

จึงศึกษาเพื่อทบทวนมาตรการในการจดัการร่วมกบัการสัมภาษณ์ชาวประมง ดว้ยวิธีเจาะจงและสุ่ม

ตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพื่อวิเคราะห์ผลจากทศันคติและการรับรู้ของชาวประมง

ที่มีต่อมาตรการจดัการประมง พบว่าการประมงผิดกฎหมายจากประเทศจีนร้อยละ 71 การประมง

มากเกินขนาดร้อยละ 69.5 และการประมงเถ่ือนร้อยละ 64 เป็นภยัคุกคามที่ส าคญัต่อทรัพยากรทาง

ทะเลของไตห้วนั และเม่ือมีมาตรการท่ีตรวจสอบเขม้งวดมากขึ้นจึงเกิดความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น ซ่ึง

แบ่งมาตรการได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ การปิดพ้ืนท่ีลากอวน การจ ากดัแสงไฟส่องสว่าง และขอ้จ ากดัใน

การใชอ้วนให้อยู่ในระดบัต ่า ชาวประมงที่ใชเ้รือขนาดเล็กมีความกงัวลเกี่ยวกบั การใชต้าข่ายขนาด
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เล็กและการประมงเถ่ือน ส่วนเรือประมงขนาดใหญ่และเรือประมงใหม่ ๆ มีความกงัวลเกี่ยวกบัการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการที่ก าหนดไม่เหมาะสม ดงันั้น ควรก าหนดกรอบการวิจยั

ทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุม เสริมสร้างการใชข้อ้บงัคบัเพื่อให้มีการสร้างทรัพยากรใหม่ รณรงคใ์ห้

ประชาชนเกิดความตระหนักและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับการ

สนบัสนุน ตลอดจนส่ือสารระหว่างผูก้  าหนดนโยบายและชาวประมงเพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจซ่ึงกนัและ

กนั 

 Marijem, and Jelle (2020) ศึกษาเร่ือง การสร้างการสนบัสนุนทอ้งถ่ินส าหรับพ้ืนท่ีคุม้ครอง

ชายฝ่ังในการก ากบัดูแลความร่วมมือบริเวณเขตการจดัการการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีของ Bigi Pan 

ของประเทศซูรินาม  โดยศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีจัดการการใช้ประโยชน์ Bigi Pan (Multiple Use 

Management Area: MUMA) เป็นพ้ืนท่ีคุ ้มครองชายฝ่ังท่ีตั้ งอยู่ในซูรินามฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ

ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแม่น ้ านิคเคอร่ี (Nickerie) พ้ืนท่ีดังกล่าวมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีชุ่ม

น ้าท่ีมีป่าชายเลน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีความส าคญัทางเศรษฐกิจสังคม นิเวศวิทยา

และปักษีวิทยา อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์มากเกินไปและอาจมีการแข่งขนักนั

ระหว่างกิจกรรมการสร้างรายไดท้ี่หลากหลาย รวมถึงไม่มีการควบคุมการประมงและการท่องเที่ยว

แบบผสมผสาน อนัเกิดจากหน่วยงานของรัฐขาดศกัยภาพที่เพียงพอส าหรับการบงัคบัใช้และการ

ด าเนินนโยบาย รวมถึงขาดการส่ือสารระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง ส่งผลต่อการปฏิบตัิที่ไม่

ย ั่งยืน ขาดการใช้อย่างชาญฉลาดและการอนุรักษ์ ในกรณีของบริเวณเขตการจัดการการใช้

ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของ Bigi Pan น้ี เม่ือพิจารณาดา้นมุมมองของการก ากบัดูแลร่วมกนั พบว่า ชุมชน

แก้ไขขอ้ขดัแยง้ แรงกดดัน และช่องว่างในการน าไปปฏิบตัิที่ลว้นน าไปสู่การปฏิบตัิที่ขาดความ

ยัง่ยืน ทั้งน้ี  การก ากับดูแลร่วมกนัจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ โดยชุมชนและโดยการเสริมสร้าง

การตดัสินใจและการจดัการในชุมชน  

 จากการทบทวนขอ้มูลและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า การสร้างความร่วมมือให้ เกิดความ
ยัง่ยืนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งแต่การตดัสินใจร่วมกนั การยอมรับ
และเคารพขอ้บงัคบัของชุมชน    การส่ือสารให้เขา้ใจตรงกัน ไปจนถึงการด าเนินการเพื่ อจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างเป็นธรรม เสริมสร้างความตระหนักและหวงแหนทรัพยากร
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บริเวณชุมชนชายฝ่ังในพ้ืนท่ี และเนน้การด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองของชุมชนกบัหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจนรัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งตอ้งมีความจริงจงัในการบงัคบัใช้กฎหมาย

หรือระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่และเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
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กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

การศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง : 
กรณีศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานีเป็นการศึกษา

คน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง มาประยุกตเ์ป็นแนวคดิในการวิจยัและวิธีการ

วิจยั โดยก าหนดหัวขอ้การวจิยัเป็น 7 ส่วน มีประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2 วิธีการด าเนินการวิจยั 

 3.3 แหล่งขอ้มูลในการวิจยั 

 3.4 วิธีการเก็บขอ้มูล 

 3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลที่ส าคญั 

 3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชใ้นการ

ด าเนินการวิจยั ดงัแสดงในรูป 
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

บริบทท่ัวไป 

- ข้อมูลทั่วไป 

- ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่ทำการศึกษา 

- กตกิาของชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

- การวางแผน (Planning) 

- การจัดการองค์การ (Organizing) 

- ภาวะผู้นำ (Leading) 

- การควบคุม (Control) 

- ทรัพยากร (Resource) 

- ความร่วมมือจากการได้รับสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือที่เกี่ยวข้อง 

 รูปแบบการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

- การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

- การมสี่วนร่วมในการดำเนินการ 

- การมสี่วนร่วมในการรบั

ผลประโยชน์ 

ปัญหาและอปุสรรคการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรพัยากรทางทะ

และชายฝั่ง

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของสมาชิกชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ 

อำเภอปะนาเระ จงัหวัดปัตตานี 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
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3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้ งน้ี มุ่งศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐส่วน

ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้ง สมาชิกในชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะ
นาเระ จงัหวดัปัตตานี ปัจจยัที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 

ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต าบลปะนาเระ 
อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ ประกอบดว้ย 2 วิธี ไดแ้ก่ 

3.2.1 การสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) กับผู ้น าชุมชน 
สมาชิกในชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีส่วนร่วมในการะบวน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะ
นาเระ จงัหวดัปัตตานี 

3.2.2 การวิจยัเอกสาร (Documentaty Research) เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความ และ
วิทยานิพนธ์ โดยน าขอ้มูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือหาขอ้สรุปของผลการศึกษา 
 

3.3 แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ีประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ

ขอ้มูล 

ปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดแหล่งของขอ้มูลในการศึกษาดงัน้ี 

3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ผูศ้ึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มู ,ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แลว้จาก
เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง วารสารทางวิชาการ และขอ้มูลจากส่ืออิเลคทราอ

นิกส์ ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชน 

3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผูศ้ึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) กบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัที่มีส่วนร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี โดยใชป้ระเด็น
การสัมภาษณ์ และท าการรวบรวมขอ้เสนอแนะและปัญหาจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้า

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้ งน้ีคือ การสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interviews) กับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้ง ผูน้ าชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ประธานและสมาชิกชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ 
นักวิชาการ และหน่วยงานเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างมีลกัษณะเป็นแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ร่วมกับปลายปิด (Close-ended) โดยผู ้ศึกษาได้
ออกแบบสัมภาษร์จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงก าหนดค าถามที่ใชใ้นการ

สัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี 

3.4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด Open-ended Questions) ร่วมกบัปลายปิด (Close-ended) ที่ใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาครั้ งน้ี ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้ก าหนด
ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือให้เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์นั้นมีความ
เหมาสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น และครอบคลุมกับส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ี

ศึกษาเป็นผูป้ระเมิณตรวจสอบและให้ความเห็นแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว เมื่อไดแ้บบสัมภาษณ์ที่เป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัดงักล่าวแลว้ ผูศ้ึกษาไดท้ าการเก็บแบบสัมภาษณ์กบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในต าบลปะนา
เระ อ าภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการศึกษาในครั้ งน้ี 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณโดยแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารเทศบาล

ต าบลปะนาเระ 2) แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวขอ้ง  

3) แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชน/ประชาชน/องคก์รเอกชน/องคก์รอิสระ/นกัวิชาการ โดยแต่ละ

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

ส่วนที่ 3 ค  าถามสรุป 

3.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในครั้ งน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการรวบรวม

ขอ้มูล ไดแ้ก่  

 1) แบบสัมภาษณ์ปลายเปิดร่วมกบัปลายปิด โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ เพื่อให้สะดวก

ในการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล 

 2) เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็นประเด็นส าคญัของผูใ้ห้

ขอ้มูล โดยก่อนการสัมภาษณ์แต่ละครั้ ง ผูศึ้กษา ได้ขออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อน ซ่ึงช่วยให้ผู ้

ศึกษาไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามประเด็นที่ตอ้งการศึกษา 

 3) กลอ้งถ่ายภาพ เพ่ือใช้บนัทึกภาพการสัมภาษณ์ และการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูลรวมทั้ง

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 การศึกษาในครั้ งน้ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและเป็นผูส่้วน

ร่วมในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐและส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผูน้ าชุมชน 
ประธานชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที่มีส่วนร่วมในกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเหล่าน้ี ผูศึ้กษาได้เร่ิมจากการ
สัมภาษณ์ประธานชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ และสอบถามถึงบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไปด้วยเทคนิค

การเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball TechniQue) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและส่วนทอ้งถ่ินท่ี
เกี่ยวขอ้ง ผูน้ าชุมชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ เป็นการใช้เทคนิคการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) โดยรวมผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งส้ินจ านวน 22 ท่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1) ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลปะนาเระ จ านวน 2 ท่าน 

2) เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวขอ้ง จ านวน 6 ท่าน 

3) แกนน าชมรมฯ จ านวน 7 คน  

  4) สมาชิกกลุ่มหรือเครือข่ายชุมชน 6 คน 

  5) เจา้หนา้ท่ีองคก์รเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 1 คน 

  ผูน้ าชุมชน ประธานชมรมประมงพ้ืนบา้น ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดั
ปัตตานี จ านวน 13 ท่าน ซ่ึงชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

เป็นสมาคมท่ีไดร้ับรางวลัในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

 

3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 การศึกษาน้ี ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใชว้ิธีการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลสาม
เส้า (Triangulation) ประกอบด้วยการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าด้านทฤษฎี การตรวจสอบสามเส้

มดา้นบุคคลและการตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา ดงัน้ี 

 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยผูศึ้กษาได้น าขอ้มูลทั้ งใน
รูปแบบเอกสาร ผลการสังเกต และผลการสัมภาษณ์จากการจดบนัทึกที่เก็บรวบรวมมาไดจ้ากแหล่ง
ต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี และจากตวับุคคล มาสรุปเพ่ือเปรียบเทียบความ
สอดคล้องกัน รวมทั้งเพ่ิมเติมประเด็นท่ีส าคัญให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ เครือข่ายชุมชน ผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodlogical Triangulation) 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) แลว้น าผล

การเก็บรวลรวมขอ้มูลมาตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุเพียงพอในการวิเคราะห์และ

สรุปผลการศึกษา 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้ งน้ี หลงัจากท่ีผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งแล้วจึง

ไดส้ร้า 

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและน าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนที่ใช้ในการศึกษา ซ่ึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ ง ผูศึ้กษาได้ท าการจดบันทึกและตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องและสมบูรรืมากที่สุด โดยผูศ้ึกษาได้ท าการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ความคิดเห็นและขอ้มูลที่คน้พบ แลว้น าเสนอตามประเด็นที่ก าหนดไวใ้นแบบ
สัมภาษณ์แต่ละหัวขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา และกรอบแนวคิดที่ไดเ้สนอไว ้

เพื่อน ามาสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1) ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา : ชมรมประมงพ้ืนบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ 

จงัหวดัปัตตานี 

 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Pattern of Public Participation) ในการจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง วิเคราะห์ประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วยร่วมในการด าเนินการ (Implementation) การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วมในการประเมิณผล (Evaluation) และความร่วมมือ

จากการไดร้ับการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 

 จากนั้น ผูศ้ึกษาจึงไดท้ าการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ 
อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ โดยสรุปประเด็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและผูน้ าในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความคิดเห็น และ

ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ห้ขอ้มูล และท าการวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปผลการวิจยั 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง : กรณีศึกษา 
ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี ผูศ้ึกษาได้ท าการรวบรวมขอ้มูลร่วมกบั
สังเกตการณ์ ณ พ้ืนท่ีและท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกบัเครือข่ายชุมชน ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าท่ีเทศบาล

ต าบลปะนาเระ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ท่ีเกี่ยวข้อง และนักวิชาการ ในส่วนน้ีผูศึ้กษาจะน าเสนอผล

การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกรณีศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

 4.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชมรมฯ ในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 4.3 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชมรมฯ ในการจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกรณีศึกษา ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี 

  

4.1.1 ประวัติและความเป็นมาของอ าเภอ ปะนาเระ 
 ค าว่า ปะนาเระ มาจากภาษามาลายูทอ้งถ่ิน  2  ค  า คือค าว่า ปาตา - ตาเระ 

1. ปาตา หมายถึง  ชายหาด   

2. ตาเระ หมายถึง  การลากเรือประมงขึ้นฝ่ัง หรือวิถีชีวิตการท าประมง 



65 

 

 

     ทั้ งสองค าเม่ือน ามารวมกันเข้าเป็น ปาตา-ตาเระ หมายถึง ชายหาดท่ีมีการลากเรือขึ้ นฝ่ัง โดยท่ี
ชาวประมงจะนิยมสร้างบา้นเรือนใกล้ๆ ชายฝ่ังทะเล ขา้งบา้นจะเป็นท่ีจอดเรือ ท่ีเก็บเคร่ืองมือประมง หรือวิถี
ชีวิตมีการท าประมงของชุมชนชายฝ่ัง ถือเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนชาวประมงตามแนวชายฝ่ังทะเลต่อมา ปาตา-

ตาเระ ซ่ึงเป็นช่ือดั่งเดิมของชุมชนท่ีเรียกตามวิถีชีวิต อาชีพ และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินชาวมุสลิมมาลายู ซ่ึง
อาศยัอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเล มีอาชีพหลกั คือ การท าประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก และการแปรรูปสัตวน์ ้า  เช่น  การ
ท าปลาแห้ง ท าปลาหมึกแห้ง และ ขา้วเกรียบปลา อนัเป็นสัญลกัษณ์ของชุมชนชาวประมงที่น่ี  ต่อมา ค  าว่า ปา

ตา-ตาเระ  เมื่อใชน้านๆเขา้ ก็มีการกร่อนค า กลายเป็น ปะนาเระ จวบจนถึงปัจจุบนั 

 ปะนาเระ เดิมเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงแห่งหน่ึง ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 5 ประมาณ ปี พ.ศ. 2435 เป็น
ปีท่ีเร่ิมปรับปรุงการปกครองแบบสมยัใหม่ โดยในส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการแยกและยุบเมืองต่างๆ จดัการ
ปกครองในรูปแบบของมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น แบบค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมในภาคใต้
ของไทยมีการตั้งเป็นมณฑลขึ้นในปี พ.ศ. 2437 จ านวน 3 มณฑล หน่ึงในสามนั้นคือ มณฑลนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงเกิดจากการรวมเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองหนองจิก เมืองรามนั และเมืองยะหร่ิงหรือยือริงเขา้

ด้วยกัน ปะนาเระ เป็นอ าเภอหน่ึงในสังกัดเมืองยะหร่ิง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา มีนายอ าเภอคนแรกช่ือ 
นายแจ้ง ไม่ทราบนามสกุล ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2449 มีการตั้งมณฑล ปัตตานี โดยแยกออกจากมณฑล 
นครศรีธรรมราช และมีการยุบบริวาร 7 หัวเมือง ลงมาเหลือเพียง 4 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมือง
ยะลา และเมืองบางนรา ต่อมา อ าเภอปะนาเระไดโ้อนไปขึ้นกบัเมืองปัตตานี ต่อมาเมืองปัตตานีได้มีการเปล่ียน

ช่ือเป็น จงัหวดัปัตตานีจนถึงปัจจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 

  

4.1.2 อาชีพของชุมชนปะนาเระ 
 อาชีพประมง เป็นอาชีพหลกัของชุมชนปะนาเระ โดยชาวประมงจะนิยมใชเ้คร่ืองมือท าการประมงที่มี
ความหลากหลายตามฤดกูาลของชนิดสัตวน์ ้า เช่น  อวนจมปู  อวนลอยกุง้ อวนลอยปลาทู  อวนปลาหลงัเขียว  

ลอบปลา  ตกปลา  ตกหมึก ฯลฯ 

 การแปรรูปสัตว์น ้า  เป็นอีกหน่ึงอาชีพของชุมชนตามแนวชายฝ่ัง สัตว์น ้ าท่ีน ามาแปรรูปมีหลายชนิด 

เช่น  ปลาหลงัเขียว  ปลาหางแข็ง ปลาจวด  ปลาหมึก และขา้วเกรียบปลา 
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 การเลีย้งปลาในกระชัง เป็นอาชีพเสริมของชาวประมง ส่วนมากจะนิยมเล้ียงปลาเก๋า  และปลากะพง 

 การค้าขาย  ตลาดปลาสดปะนาเระ เป็นแหล่งจ าหน่ายสัตวน์ ้ าของชาวประมงและปลาสดจากปะนาเระ

เป็นท่ีนิยมของของผูบ้ริโภคทัว่ไป 

 

4.1.3 ปัญหาการท าประมงในอดีต 
 สถานการณ์การท าประมงท่ีประสบปัญหาปริมาณทรัพยากรสัตว์น ้ าลดลง รวมถึงปัญหาความเส่ือม
โทรมของสภาพส่ิงแวดล้อมทางทะเลท่ีถูกท าลายจากการท าประมงท่ีขาดจิตส านึก โดยการท าประมงด้วย
เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมาย การท าประมงในฤดูวางไข่ การใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจบัสัตว์น ้ าท า

ให้เกิดการจบัสัตว์น ้ าท่ีเกิดก าลงัการผลิตของธรรมชาติ ส่งผลท าให้ระบบนิเวศและห่วงโซ่ของทรัพยากรทาง
ทะเลก าลงัเผชิญกบัปัญหาสภาวะเส่ือมโทรม รวมทั้งปัญหาของภยัธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัภยั
ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การใชเ้คร่ืองมือที่ท าลายระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร การใชเ้คร่ืองมือที่จบั
สัตวน์ ้าวยัอ่อนการใชเ้คร่ืองมือท่ีจบัสัตวน์ ้าไม่เลือกขนาด เช่น เรืออวนลาก เรืออวนรุน เรือคราดหอย เรือป่ันไฟ 
ซ่ึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงท าให้ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร และยงัส่งผลกระทบ

อาชีพของชาวประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก 

 ชุมชนชาวประมงปะนาเระไดต้่อสู้ในการออกไปไล่เรือประมงพาณิชยท่ี์เขา้มาท าประมงในเขตชายฝ่ัง 
และถูกเคร่ืองมือประมงของชาวประมงไดร้ับความเสียหายอยากมาก เช่น เรือคราดหอย เรืออวนลาก เรืออวนรุน 
หลงัการต่อสู้ของชาวประมงปัตตานีดว้ยใชห้ลกัฐานและเหตุผลต่างๆมายาวนานปี 2551 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไดอ้อกประกาศ ห้ามใชเ้คร่ืองมือ อวนรุน อวนลาก และคราดหอยประกอบเคร่ืองยนตใ์นเขตชายฝ่ัง

จงัหวดัปัตตานี  

 ผลจากการต่อสู้เพ่ือแกไ้ขปัญหาของชาวประมงในอดีตน าไปสู่การจดัตั้งกลุ่มขอชาวประมงชมรม
ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ  โดยการรวมตวัของชาวประมงปะนาเระ ในปี 2550 เพื่อศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือง

แก่ชาวประมงในดา้นต่างๆ  เป็นศูนยร์วมข่าวขอ้มูลในดา้นประมงและเป็นศูนยป์ระสานงานในการขอความชว่ย

เหลืองจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

4.1.4 ความเป็นมาของชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี 
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 ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 5 ต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี ได้
จดัตั้ง ขึ้นเม่ือ วนัท่ี 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  โดยการรวมตวัของชาวประมงพ้ืนบา้นในชุมชน ต าบลปะนาเระ
ที่มีจิตอาสาเพื่อร่วมกันพฒันาชุมชนชาวประมง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ตามหลกัการ

กระจายอ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัสร้างความสามคัคี ในหมู่

คณะ และสร้างจิตส านึกในท าการประมงเชิงอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 ทางชมรมฯ ไดร้ับการสนบัสนุนทางดา้นอาคารสถานที่จดัตั้งชมรมฯ จากเทศบาลต าบลปะนาเระรวมทั้ง
ทางเทศบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนกัถึงคุณค่าและให้ความส าคญัของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ังและไดพ้ฒันาเป็นโรงเรียนชาวประมง ปัตตานี 

 ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี   

 1. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีภายในกลุ่มชาวประมงและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 2. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในดา้นกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าประมง 

 3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรโดยชุมชน 

 4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ชาวประมงและเยาวชนในการท าประมงเชิงอนุรักษฯ์ 

 5. เพ่ือให้ชาวประมงไดมี้ส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เฝ้าระวงัทรัพยากรหนา้บา้น 

 6. เพื่อให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอาชีพการท าประมงท่ีมัน่คง 

 7. เพื่อเป็นแหล่งศูนยร์วมขอ้มูลความรู้ที่เกี่ยวกบัการท าประมง 

 8. เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบา้น / โรงเรียนชาวประมง 

 9. เพื่อเป็นศูนยป์ระสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน 
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ภาพที่ 8 การประชุมของชมรมฯ 

  

4.1.5 โครงสร้างบริหารงานภายในชมรมประมงพืน้บ้าน ต าบลปะนาเระ 
4.1.5.1 ดา้นประมง  โดยมีคณะกรรมการชมรมประมงพ้ืนบา้น ต าบลปะนาเระ  

  มีคณะกรรมการ 15 คน  ดูแลในดา้นประมงเป็นหลกั   

1) ด้านการประกอบอาชีพประมง เช่น การขอทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช ้และใบอนุญาต
ในการเคร่ืองมือประมง  และอ่ืนๆ 

   

ภาพที่ 9 การประกอบอาชีพประมง 

2) ด้านสวัสดิการสมาชิก ทางชมรมฯได้จดัตั้งกองทุนชมรมฯ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกชมรมฯ ท่ีประสบภัยทางทะเลเบ้ืองต้น เช่น เรือล่ม เคร่ืองยนต์เรือตกน ้ า สมาชิกชมรมฯเสียชีวิต 
นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใช้เคร่ืองมือประมงท่ีถูกกฎหมาย และให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันพฒันาชุมชนชาวประมงให้เขม้แข็ง ทั้งในด้านอาชีพและใน
ดา้นสังคม 
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4.1.5.2 ดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล 

1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การอนุรักษ ์การปลูก การ
ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวงั ฯลฯ การฟ้ืนฟูทรัพยากรเป็นกิจกรรมท่ีทางชมรมฯไดใ้ห้ความส าคญัเป็นมากตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่าน เช่น โครงการธนาคารปูมา้และธนาคารหมึก , โครงการซ้ังกอ , โครงการปะการังเทียม , โครงการสร้าง
เขตอนุรักษ์หรือเขตห้ามท าการประมง , โครงการเฝ้าระวงัทรัพยากรในเขตทะเลชายฝ่ัง , โครงการท าความ
สะอาดบา้นปลา/เก็บขยะ 

2) ดา้นเศรษฐกิจชุมชนและสังคม  

   การเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ชุมชนชายฝ่ังเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทางชมรมฯให้ความส าคญัใน
การสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนตามโครงการต่าง เช่น การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยช์าวเล , ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์

เคร่ืองมือประมง , การแปรรูปสัตวน์ ้าตามฤดูกาล , การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มแม่บา้นและเยาวชน , การท่องเที่ยว

ชุมชนฯลฯ 

3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลดขยะ เพ่ิมพ้ืนท่ีเขียว   

   ชมรมประมงฯ และชุมชนประมงได้ให้ความส าคญั ตระหนกัถึงการดูแลเร่ืองขยะ เพื่อลด เลิก
ท้ิงขยะท่ีจะน าไปสู่ทะเล ขยะทะเล คือ ของเสียท่ีเกิดจากมนุษยท่ี์ถูกท้ิงลงสู่แม่น ้า ชายหาด ทะเล ทั้งทางตรง และ

ทางออ้ม โดยตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงขยะดงักล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน ้าหนกัเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ใน
เวลาท่ีส้ันจึงถูกพดัพาไปในท่ีท่ีห่างไกลจากแหล่งก าเนิด โดยคล่ืน ลม กระแสน ้ า และน ้ าขึ้นน ้ าลง และฟ้ืนฟู 

พ้ืนท่ีชายหาดปลูกตน้ไมช้ายหาด เพ่ือพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น โครงการสร้างเยาวชนรักบา้นเกิด ฯลฯ 

   

ภาพที่ 10 การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
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ภาพที่ 11 การเก็บขยะชายหาด 

4.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชมรมฯ ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

ในการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในส่วนน้ีผูศึ้กษาน าเสนอผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งและเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลปะนาเระ จ านวน 2 ท่าน
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้อง จ านวน 6 ท่าน 3) แกนน าชมรมฯ จ านวน 7 คน 4) สมาชิกกลุ่มหรือ

เครือข่ายชุมชน 6 คน 5) เจา้หนา้ท่ีองคก์รเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 1 คน 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลที่เป็นประชาชนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 81.82 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 18.18 มีอายุอยุ่
ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36 และรองลงมา 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.82 ตามล าดับ จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้ ง  3 กลุ่ม สัดส่วนสูงสุดของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดนั้ นอยู่ ใน

ระดบัอุดมศึกษา/ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.45  

 ข้อมูลทั่วไปในส่วนของรายได้ซ่ึงเป็นข้อมูลจากกลุ่มท่ี 2 (ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้ง) กึ่งหน่ึงนั้นมีรายไดอ้ยู่ในระดบั 40,001 – 50,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 50 ในส่วนของอาชีพหลกั
ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากกลุ่มท่ี 3 เท่านั้น  (ผูน้ าชุมชน/ประชาชน/องคก์รเอกชน/องคก์รอิสระ/นกัวิชาการ) โดยส่วนมาก
มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 64.29  และมีการเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลปะนาเระ 

มากกว่า 35 ปีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 57.14  ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 18 81.82 
 หญิง 4 18.18 

รวม 22 100 
ช่วงอาย ุ   
 ต ่ากว่า 20 ปี 1 4.55 
 20 – 30 ปี 2 9.09 
 31 – 40 ปี 2 9.09 
 41 – 50 ปี 7 31.82 
 51 – 60 ปี 8 36.36 
 60 ปีขึ้นไป 2 9.09 

รวม 22 100 
ระดับการศึกษา   
 ต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา  4 18.18 
 ระดบัประถมศึกษา 4 18.18 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  1 4.55 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 2 9.09 
 ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช.  0 0 
 ระดบัอุดมศึกษาปริญญาตรี 10 45.45 
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 4.55 

รวม 22 100 
รายได้   
 10,000 – 20,000 บาท / เดือน 2 33.33 
 20,001 – 30,000 บาท / เดือน 0 0 
 30,001 – 40,000 บาท / เดือน 0 0 
 40,001 – 50,000 บาท / เดือน 3 50.00 
 50,001 – 60,000 บาท / เดือน 0 0 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
 มากกว่า 60,000 บาท / เดือน 1 16.67 

รวม 6 100 
อาชีพหลกั   
 เกษตรกรรม (ท าไร่/ท านา/ท าสวน) 0 0 
 ประมง 9 64.29 
 ธุรกิจ/คา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป 0 0 
 เล้ียงสัตว ์ 0 0 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0 
 พนกังาน/บริษทัเอกชน 1 7.14 
 รับจา้งทัว่ไป 2 14.29 
 อ่ืน ๆ 2 14.29 

รวม 14 100 
ระยะเวลาในการเข้ามาตั้งถิน่ฐานในพืน้ที่นี้   
 ต ่ากว่า 5 ปี 1 7.14 
 5 – 15 ปี 1 7.14 
 16 – 25 ปี 2 14.29 
 26 – 35 ปี 2 14.29 
 มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 8 57.14 

รวม 14 100 
 

4.2.2 บริบทของชมรมประมงพืน้บ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 

 จากการศึกษาพบว่าบริบทของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง 2) แผนพฒันา 5 ปี ชมชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ 3) ระเบียบขอ้บงัคบัชมรมประมงพ้ืนบา้น 

ต าบลปะนาเระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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4.2.2.1 ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือมีวตัถุประสงค์ สร้างจิตส านึกใน
การท าประมงเชิงอนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชาวประมงใช้
เคร่ืองมือประมงที่ถูกกฎหมาย  ร่วมกันพฒันาชุมชนชาวประมงให้เขม้แข็งในดา้นเศรษฐกิจและในด้านต่าง ๆ  

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีอาชีพการท าประมงพ้ืนบา้นท่ีมัน่คง และศูนยก์ารเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบา้นและ

ศูนยป์ระสานงานกบัหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน 

4.2.2.2  ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ไดก้ าหนดแผนพฒันา 5 ปี โดยแบ่งได ้ดงัน้ี 

   ด้านการประกอบอาชีพประมง เช่น การขอทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้ และใบอนุญาตในการ

เคร่ืองมือประมง  และอ่ืนๆ 

   ด้านสวัสดิการสมาชิก ทางชมรมฯไดจ้ดัตั้งกองทุนชมรมฯ เพ่ือให้ความช่วยเหลือสมาชิกชมรม

ฯท่ีประสบภยัทางทะเลเบ้ืองตน้ เช่น เรือล่ม เคร่ืองยนต์เรือตกน ้ า สมาชิกชมรมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกใช้เคร่ืองมือประมงที่ถูกกฎหมาย ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกนั

พฒันาชุมชนชาวประมงให้เขม้แข็ง ทั้งในดา้นอาชีพและในดา้นสังคม 

   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การอนุรักษ ์การปลูก การฟ้ืนฟู การ

เฝ้าระวงั ฯลฯ การฟ้ืนฟูทรัพยากรเป็นกิจกรรมท่ีทางชมรมฯได้ให้ความส าคญัเป็นมากตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน 
เช่น โครงการธนาคารปูมา้และธนาคารหมึก , โครงการซ้ังกอ , โครงการปะการังเทียม , โครงการสร้างเขต

อนุรักษห์รือเขตห้ามท าการประมง , โครงการเฝ้าระวงัทรัพยากรในเขตทะเลชายฝ่ัง , โครงการท าความสะอาด

บา้นปลา/เก็บขยะ 

   ด้านเศรษฐกิจชุมชนและสังคม การเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ชุมชนชายฝ่ังเป็นแนวทางหน่ึง

ท่ีทางชมรมฯให้ความส าคญัในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนตามโครงการต่าง เช่น การจดัตั้งกลุ่มออม
ทรัพยช์าวเล , ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือประมง , การแปรรูปสัตวน์ ้าตามฤดูกาล , การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม

แมบ่า้นและเยาวชน , การท่องเที่ยวชุมชนฯลฯ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลดขยะ เพ่ิมพ้ืนท่ีเขียว  ชมรมประมงฯ และชุมชนประมงได้

ให้ความส าคญั ตระหนักถึงการดูแลเร่ืองขยะ เพ่ือลด เลิกท้ิงขยะท่ีจะน าไปสู่ทะเล ขยะทะเล คือ ของเสียท่ีเกิด
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จากมนุษยท่ี์ถูกท้ิงลงสู่แม่น ้า ชายหาด ทะเล ทั้งทางตรง และทางออ้ม โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซ่ึงขยะดงักล่าว
เป็นขยะพลาสติกมีน ้ าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาท่ีส้ันจึงถูกพดัพาไปในท่ีท่ีห่างไกลจาก
แหล่งก าเนิด โดยคล่ืน ลม กระแสน ้ า และน ้ าขึ้นน ้ าลง และฟ้ืนฟู พ้ืนท่ีชายหาดปลูกตน้ไมช้ายหาด เพ่ือพฒันา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น โครงการสร้างเยาวชนรักบา้นเกิด ฯลฯ 

4.2.2.3 ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระไดอ้อกระเบียบขอ้บงัคบัชมรมประมงพ้ืนบา้น ต าบล

ปะนาเระ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สมาชิกในชมรมฯ ไดป้ฏิบตัติาม ทั้งส้ิน 11 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดที่ 1 หมวดทัว่ไป 

 หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ 

 หมวดที่ 3 หนา้ท่ีของสมาชิกชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ 

 หมวดที่ 4 การส้ินสภาพสมาชิก 

 หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

 หมวกที่ 6 กองทุนชาวเล และสิทธิของสมาชิก 

 หมวดที่ 7 กิจกรรมและพฒันาชุมชน 

 หมวดที่ 8 การประชุมใหญ่ 

 หมวดที่ 9 การเงินและบญัชี 

 หมวดที่ 10 การแกไ้ขขอ้บงัคบั 

 หมวดที่ 11 การเลิกชมรม 

 โดยมีสมาชิกในชมรมประมงพ้ืนบ้านต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาย ก นามสมมติ,2564) ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 
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“ตั้งแต่เรารู้ปัญหาว่าท าไมเราจบัสัตวน์ ้าไม่ได ้ตอนนั้นเรามาคิดกนัถึงสาเหตุ
ว่าท าไม และเมื่อเราทราบถึงเหตุผล เพราะเราใช้เคร่ืองมือประมงที่ไม่
เหมาะสม ไม่มีกิจกรรมการอนุรักษ ์เลยไดร้วมกลุ่มก่อตั้งชมรมฯ และเราตอ้ง

ปรับเปล่ียนการใชเ้คร่ืองมือประมง และเร่ิมท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง แรกเร่ิมก็ไม่กี่คนท่ีเขา้ร่วม พอเราท ากิจกรรม
อย่างจริงจงัและเกิดผล ก็เร่ิมมีสมาชิกร่วมดว้ยมากขึ้น หลงัจากท่ีเร่ิมมีคนมาก

ขึ้นก็เลยตอ้งมีการจดัการโครงสร้าง และมีกติกาท่ีใชร่้วมกนั”
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ตารางที่ 4.2 บริบทท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมฯ ในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง • จากการร่วมกลุ่มกนัของชาวประมงทอ้งถ่ินเพ่ือเพ่ิมความเขม้แข็งสร้างรักษาประโยชน์ให้กบักลุ่ม
สมาชิกจนขยายผลของการด าเนินงานเป็นในส่วนของการอนุรักษ์ เน่ืองจากการจะท าให้กลุ่มนั้น
เขม้แข็งและยัง่ยืนไดอ้ย่างแทจ้ริงนั้นจ าเป็นตอ้งช่วยกนัฟ้ืนฟูทอ้งทะเลเพ่ือให้มีทรัพยากรในทะเล
คงอยู่ไปตลอด กลุ่มชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ จึงจดัตั้งคณะกรรมการย่อยเป็น 2 กลุ่ม  
 1. กลุ่มท่ีมีหนา้ท่ีดูแลในเร่ืองการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรการประมง จะมุ่งเนน้ในเร่ืองการ

จดัโครงการ กิจกรรม การมีส่วนร่วมของกลุ่มช่วยกนัฟ้ืนฟูทอ้งทะเล ตวัอย่างเช่น การท าโครงการ

ธนาคารปูท่ีไดร้ับการสนบัสนุนจากองคก์รภาคเอกชน และการท าซ้ังบา้นปลา เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากร

ที่จบัไปใกลบัมา 

 2. กลุ่มดูแลเร่ืองการท าการประมง ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมสมาชิกให้ท าประมงแบบ

ถูกกฎหมายและการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ตั้งแต่การช่วยหาตลาดรับซ้ือปลา

ตลอดจนการมีกองทุนกูย้ืมเพื่อน าไปประกอบอาชีพ 

แผนพฒันา 5 ปี  
ชมชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ 

• ร่วมกับองค์กรเอกชนและภาครัฐจดัท าโครงการศูนยก์ารเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เพ่ือเพาะฟักเพ่ิม
ปริมาณลูกปูและน าไปปล่อยคืนสู่ทอ้งเทะล 
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ประเด็น ผลการศึกษา 

• จดัตั้งแนวเขตอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลหนา้บา้น (วางซ้ังบา้นปลา) เพ่ือให้เป็นแหล่งหลบภยัของ
สัตวน์ ้าวยัอ่อนและกลุ่มชาวประมงจะท าการดูแลรักษา ซ่อมและสร้างเสริมบา้นปลาทุกปี 

• ศูนยเ์รียนรู้วิถีชุมชนชายฝ่ัง เปิดให้นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลยัได้เขา้ไปศึกษาเรียนรู้เพ่ิมความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมง 

• จดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชาวเลและการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต าบลปะนาเระ 

ระเบียบข้อบังคบัชมรมประมงพื้นบ้าน  
ต าบลปะนาเระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

• ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชาวประมงใชเ้คร่ืองมือถูกกฎหมาย 
• ส่งเสริมการท าประมงเชิงอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  
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4.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนในชุมชชนมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางพัฒนาของชุมชนตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนแลว้ ยงัเป็นการใชศ้กัยภาพและความรู้ความสามารถให้เกิดการบูรณาการของการมีส่วนร่วมในหลาย 
ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การพฒันาอาชีพ การศึกษา แก้ปัญหาความยากจน ศาสนา 
การเมือง การปกครอง สร้างความเท่าเทียม และเสมอภาคในชุมชน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

4.2.3.1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Initial Decisions) 

  จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนมีผลต่อการจดัการ  

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย 1) การตัดสินใจช่วงเร่ิมต้น (Initial Decisions) 2) การตัดสินใจ  ช่วง
ด าเนินการ (On-going Decisions) 3) การตดัสินใจช่วงปฏิบตัิการ (Operational Decisions) โดย ในแต่ละประเด็น

มีรายละเอีย ดงัน้ี 

1) การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ (initial Decisions) 
    สมาชิกชมรมประมงพ้ืนบา้นได้ให้ขอ้มูลว่า เร่ิมตดัสินใจท่ีจะท ากิจกรรมของชมรม

ประมงพ้ืนบา้นปะนาเระเพราะว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหนา้บา้นนั้นเส่ือมโทรมมาก ชาวประมงออกเรือ
ไปเร่ิมไม่มีอะไรกลบัมา จากนั้นจึงรวมกลุ่มโดยเขา้ร่วมการประชุม และได้แสดงความคิดเห็นต่อการจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในการดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ร่วมใจกันกนัตาม
กติกากลุ่ม เพราะอยากให้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยมีสมาชิกในชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ

ท่านหน่ึง (นาย ข นามสมมติ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“เห็นถึงความตั้งใจของสมาชิกท่ีเร่ิมตั้งชมรมฯ เคา้ท างานกนัอย่างจริงจงั เพื่อ
ช่วยอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้กบัชาวประมงพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ี 
และผลท่ีออกมามนัเร่ิมดีขึ้นเร่ิมมีสัตว์น ้ ากลบัมา ตอนนั้นเราเองก็คงน่ิงเฉย

ไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งออกมาร่วมกนัให้ให้ทรัพยากรหนา้บา้นเราเองอุดมสมบูรณ์ ” 

2) การตดัสินใจช่วงด าเนินการ (On-going Decisions) 
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    หลงัจากท่ีชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ ได้เร่ิมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ไปแลว้ ก็
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกในชมรม จึงท าให้กิจกรรมต่าง ๆ  ด าเนินการไปได ้หลงัจากที่การอนุรักษ์
เกิดผลในทิศทางท่ีดี ชาวประมงพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีเร่ิมจบัสัตวน์ ้าไดม้ากขึ้น ชาวบา้นในพ้ืนท่ีจึงเร่ิมให้ความสนใจ 

และเขา้ร่วมกลุ่มตามกติกา โดยไดร้ับการขบัเคล่ือนจาก ผูใ้หญ่บา้น ก านนั เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง

คอยสนบัสนุน โดยมีประชาชนในต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาย ค นามสมมติ, 2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“เร่ิมเห็นว่าทรัพยากรทางทะเลกลบัมาอุดมสมบูรณ์ จากกิจกรรมที่ทางชมรม
ฯ ไดด้ าเนินการ เราจึงมีความสนใจอยากจะไปช่วยท ากิจกรรม และก็ร่วมกัน
ท าเกือบทุกบา้น อย่างน้อยทุกคนออกมาช่วยกนัเก็บขยะชายหาด ก็ถือว่าร่วม

แลว้ และชมรมฯ ก็มีประชุมให้เสนอความคิดเห็นในการพฒันาในด้านต่าง ๆ 

มีกติกาท่ีชดัเจน จนมีหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยสนบัสนุน   ” 

3) การตดัสินใจช่วงปฏิบตัิการ (Operational Decisions) 
    ประธานชมรมประมงพ้ืนบ้านปะนาเระ และสมาชิกในชมรม ฯ มีความมุ่งมั่น มี
ความสามารถในการจดัการทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมีพ่ีเล้ียงให้ค  าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม

อนุรักษ์ต่าง ๆ  คือ เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัมีเทศบาล ประมงอ าเภอ 
ประมงจงัหวดั และหน่วยงานเอกชน ให้การสนบัสนุนในการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลแลละชายฝ่ัง จึงท าให้

ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระไดร้ับการพฒันาโดยเร่ือยมา 

    ในส่วนของดา้นงบประมาณ ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ มีร้านขายอวนของชมรม 
น าก าไรส่วนนึง มาพัฒนาชมรม ฯ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอในการบริหารจดัการ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หน่วยงานเอกชนท่ีมีการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น 
ปตท.สผ. CP ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม โดยมีสมาชิกในชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ

ท่านหน่ึง (นาย ง นามสมมติ, 2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ชมรมฯ ไดร้ับการช่วยเหลือทั้งในดา้นองคค์วามรู้ เงิน และอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีเคา้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนเราท่ีช่วย
กอบกู้ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรม ให้กลบัมาได้อีกครั้ ง หากไม่มีหน่วยงานเหล่า
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ช่วยก็อาจจะเกิดอุปสรรคในการด าเนินงานในบางกิจกรรม เพราะชมรมฯ มี

รายไดแ้ค่เพียงก าไรส่วนหน่ึงจากการขายอวน” 
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ตารางที่ 4.3 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation in Decision Making) ของประชาชนในการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การตัดสินใจช่วงเร่ิมต้น  
(initial Decisions) 

• จากการที่ทรัพยากรทางทะเลลดลงอย่างเห็นไดช้ัดเจน ท าให้กลุ่มชาวประมงไดร้วมตวักนัก่อตั้งชมรม
ชาวประมงพ้ืนบา้นปะนะเระ เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงชองกลุ่มและช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรไป
พร้อมกนั 

การตัดสินใจช่วงด าเนินการ  
(On-going Decisions) 

• หลงัจากท่ีการอนุรักษเ์กิดผลในทิศทางท่ีดี ชาวประมงพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีเร่ิมจบัสัตวน์ ้าไดม้ากขึ้น ชาวบา้น
ในพ้ืนท่ีจึงเร่ิมให้ความสนใจ และเขา้ร่วมกลุ่มตามกติกา โดยไดร้ับการขบัเคล่ือนจาก ผูใ้หญ่บา้น ก านนั 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งคอยสนบัสนุน 

การตัดสินใจช่วงปฏิบัตกิาร  
(Operational Decisions) 

• หลงัจากการด าเนินงานไปจนถึงขั้นสามารถด าเนินงานไดด้ว้ยตวัเองอย่างเขม้แข็งแลว้ กลุ่มประมงได้มี
แนวคิดท่ีจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขยายผลการด าเนินงานจากในท้องถ่ินไปยงัระดับ
จงัหวดัต่อไป และไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกดว้ย 
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4.2.3.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Participation in Implementation) 

  จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของประชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต าบลปะนาเระ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร 
(Resource Contribution) 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and 
Co-ordination) 3) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution)  
  จากการศึกษาพบว่า สมาชิกชมรม ฯ และประชาชนในต าบลปะนาเระ อยู่ในพ้ืนท่ีมาตั้งแต่
ก าเนิด อยู่อาศยักนัแบบเครือญาติ มีความเป็นพี่นอ้ง รักใคร่สามคัคี มีวิถีชีวิตพอเพียงในการด ารงชีวิต ท าให้
ทั้งชมรมฯ และชุมชนประสบความส าเร็จในหลาย ๆ ดา้นจากความร่วมมือของคนในชมรม ฯ และชุมชน ท า
ให้กิจกรรมในชุมชนด าเนินการไดด้ว้ยดี มีการส่งเสริมชุมชนในหลาย ๆ ดา้น ดว้ยการอบรมแม่บา้นในการ

ท าอาหารแปรรูป เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน ซ่ึงการท ากิจกรรมในชุมชนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เสนอความคิดเห็น พูดคุย ปรึกษาหารือกนั ท าให้
ลดช่องว่างระหว่างกันได้มาก เกิดความเขา้ใจกันและกันมากขึ้น โดยมีผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง (นาย จ นาม

สมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“เราเร่ิมจากใครท่ีมีความรู้ด้านไหนเราก็น ามาแลกเปล่ียนกนั มาสอนกันเอง
ในชุมชน เช่นการท าซ้ังทางมะพร้าว ช่วยกันท า ช่วยกันวางให้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของสัตว์น ้ าวยัอ่อน การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากทะเล ช่วยกันสอนช่วยกันท า 

พอไดร่้วมมือกนัท าก็ท าให้ความสัมพนัธ์ในชุมชนดีขึ้นไปดว้ย” 

  2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration and Co-

ordination)  

  ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีศูนยก์ารเรียนรู้เพาะฟักสัตวน์ ้าเศรษฐกจิ และ 

โรงเรียนชาวเล ท่ีสร้างขึ้นโดยชุมชนปะนาเระ ไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี และหน่วยงานเอกชน เพ่ือเป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
ร่วมกนั โดยมีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีตามกรอบของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีสมาชิกในชมรม 
ฯ ท าหนา้ท่ีประสานงานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเก็บขยะชุมชน กิจกรรมวางซ้ังบา้นปลา 
กิจกรรมแปรรูปอาหารทะเล การออกตรวจตราการท าประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงก่อให้เกิดความสามคัคีใน
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ชุมชนและพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงมีการประชุมชุมชนทุกเดือน ท าให้ชุมชนแสดงความเห็นใน
การพฒันาชุมชนของตนเอง ไดร่้วมกนัคิด ร่วมกนัท า ให้ส าเร็จ โดยมีประชาชนในต าบลปะนาเระท่านหน่ึง 

(นาย ฉ นามสมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ผมเห็นสมาชิกในชมรมฯ ร่วมกนับริหารงาน ในการด าเนินกิจกรรม มกีาร
แบ่งหนา้ท่ี แบ่งงานกนัชดัเจน มกีารประชุมกนัทกุเดือน เพือ่สมาชิกไดเ้สนอ

ความคดิเห็น เพ่ือพฒันาให้ดีกว่าเดิม” 

  3) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) 

  สมาคมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ เกิดขึ้นและเติบโตไดจ้ากการร่วมมือร่วมใจของคน

ในชุมชนที่มีความพร้อมในกี่พฒันา จาการร่วมกนัปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังหน้าบา้นท่ีเส่ือมโทรม มีการประชุมเพื่อให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
พฒันา ดว้ยชุมชนะนาเระเป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมทั้งบุคลาการ มีตน้ทุนดน้ทรัพยากร และมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง
คอยผลกัดนัและขบัเคล่ือนชุมชนมาโดยตลอด ท าให้เกิดความร่วมมือที่ดี โดยมีประชาชนในต าบลปะนาเระ

ท่านหน่ึง (นาย ญ นามสมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“เราต่างเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม เพื่อช่วยกนัท าให้ออกมาดทีี่สุด ทุกคนให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ ทั้งก าลงั แรงกาย แรงใจ ต่างคอยสนบัสนุนกนัเท่าท่ีท า
ได ้ใครว่างก็ออกมาช่วย มนัคือจดุแข็งของชุมชนที่เขม้แข็ง พร้อมจะช่วยกนั
ในทุกปัญหา พร้อมท่ีจะช่วยกนัแกไ้ขหาแนวทาง เพราะเราเห็นผูน้ าไดเ้ร่ิม

และขบัเคล่ือนมาโดยตลอด” 
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ตารางที่ 4.4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Participation in Implementation) ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource 
Contribution) 

• แหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดคือของกลุ่มประมงชาวพ้ืนบา้นปะนะเระ คือทรัพยากรความรู้จากบุคลากร 
และทรัพยากรทั้งในเร่ืองเวลา ตลอดจนทรัพยากรเงินท่ีชุมชนดว้ยร่วมกนัมอบให้การจดัตั้งชมรมประมง
พ้ืนบา้นน้ีขึ้น 

• ทรัพยากรความรู้เพ่ือช่วยก าหนดแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในการท าโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ  

• ทรัพยากรเวลา ที่กลุ่มประมงหลงัจากออกเรือประกอบอาชีพของตวัเองตามวิถีแลว้ มาร่วมกันประชุม
และร่วมกนัจดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กบักลุ่ม 

• ทรัพยากรการดา้นการเงิน ที่ทางกลุ่มไดส้ ารองกนัก่อนเพื่อจดักิจกรรมและโครงการในช่วงแรก 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ประสานงาน (Project Demonstration and 
Co-ordination) 

• ในช่วงระยะที่ด าเนินงานชมรมไปไดสั้กระยะหน่ึง ชมรมไดร้ับการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งดา้นองคค์วามรู้และงบประมาณ ทาให้ชุมชนไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

• ชมรมไดร้ับการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งดา้นองคค์วามรู้และงบประมาณ ท าให้
ชุมชนไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ 
(Enlistment) 

• ทางกลุ่มได้จดัให้มีการประชุมสมาชิกร่วมกันปีละ 2 ครั้ ง และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการใน
จงัหวดัให้สมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมกบัประชุมการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐอีกดว้ย 
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4.2.3.3 การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ (Participation in Benefits) 

  จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของประชาชนมีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต าบลปะนาเระ ประอบด้วย 1) ผลประโยชน์ด้านวตัถุ (Material 
Benefits) 2) ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) 3) ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) โดย

ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) 
   เมื่ออดีตชาวประมงพ้ืนบา้นปะนาเระท าการประมง โดยใช้เครืองมือ อุปกรณ์ ท่ี
ท าลายร้างทรัพยากร ท าให้ประสบปัญหาทรัพยากรทางทะเลเส่ือมโทรม ส่งผลให้จบัสัตว์น ้ าได้น้อยลง 
เพราะเคร่ืองมือที่ท าลายร้าง เช่น อวนตาถ่ี การระเบิดปลา หรือใช้อวนรุน อวนลาก ท าให้จบัปลาตวัเล็กตวั
น้อยก่อนวยัที่ควรจบั แนวปะการังเส่ือมโทรมจากการโดนอวนรุน อวนลาก ชาวประมงรายได้ดีในแค่
ช่วงเวลาหน่ึง แลว้ทรัพยากรท่ีถูกท าลายไปนั้นนานมากกว่าจะถูกฟ้ืนฟูขึ้นมา แต่จบัสัตวน์ ้าไม่ไดใ้นท่ีสุด จึง

เป้นจุดเร่ิมตน้ของชมรม ฯ ในการท่ีจะพลิกฟ้ืนทอ้งทะเลหนา้บา้นตนเองให้กลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ ง โดย
มีผูน้ าชุมชน (สมาชิกในชมรมฯ) ได้เร่ิมต้นประสานหน่วยงานภาครัฐ หารือถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือการด าเนินการในกิจกรรมอย่างถูกตอ้ง โดยมีประชาชนในต าบลปะนา

เระท่านหน่ึง (นาย ด นามสมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ทรัพยากรในทอ้งทะเลคือขุมทรัพยข์องชาวประมง เราหากินกับทอ้งทะเล 
เราจึงตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ไม่ให้เป็นอย่าง
อดีตท่ีเคยผ่านมา เราช่วยกันดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
ชมรมฯ ได้จัดขึ้น เม่ือทะเลอุดมสมบูรณ์เราก็ยงัมีอาชีพประมงพ้ืนบ้านอยู่

ต่อไปได ้วิถีชีวิตเราจะไม่หายไม่ไหน” 

2) ผลประโยชน์ดา้นสังคม (Social Benefits)  
   ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ เป็นกลุ่มชุมชนชายฝ่ังท่ีเป็นตน้แบบในการจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ซ่ึงกิจกรรมท่ีทางชมรมฯ ไดท้ านั้น เป็นหน่ึงในวิถีชีวิตของชุมชน ส่งเสริมให้
ชุมชนมีรายได้ท่ีดีขึ้น เติบโตขึ้นด้วยความยัง่ยืน โดยมีกติกาของชมรมฯ มาบงัคบัใช้เพ่ือให้ไดผ้ลท่ีดียิ่งขึ้น 

และทุกกิจกรรมท่ีชุมชนได้ร่วมกันท านั้น ชุมชนได้ประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งยงัเกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และในปัจจุบนัชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ เป็นท่ีรู้จกัและเป็นตน้แบบในการอนุรักษ์ 
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ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ให้กับชุมชนชายฝ่ังท่ีท าการอนุรักษ์เช่นกัน โดยมี

ประชาชนในต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาย ต นามสมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ชุมชนปะนาเระของเรา เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางกบัชาวชุมชนชายฝ่ัง ท่ีมี
การท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีคลา้ยๆกบัชุมชนเรา เราเปิดชุมชน เปิดชมรมฯ ให้เป็น
ที่ศึกษาดูงานในเร่ืองของการเพาะพนัธ์ุสัตว์น ้า การท ากิจกรรม แนวทางการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงการแปรรูปอาหารทะเล มีการ
ท่องเท่ียวในชุมชนเกิดขึ้น ชาวบา้นในชุมชนมีรายได้ตามมาจากคนท่ีเขา้มา

ศึกษาดูงาน” 

3) ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) 
   กิจกรรมการดูแล อนุรักษ์ และฟืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรม
ประมงพ้ืนบา้นปะนาเระนั้น ได้เร่ิมจากการท่ีทรัพยากรทางทะเลและเส่ือมโทรม เม่ือชุมชนได้เร่ิมร่วมมือ

ร่วมใจในการท ากิจกรรมอนุรักษ์แลว้นั้น ท าให้ทุกบา้นซ่ึงเป็นชาวประมงพ้ืนบา้นจบัสัตว์น ้ าได้มากขึ้น 
รายไดก้็ดีขึ้นตามมา ชุมชนไดรู้้จกัการปรับตวัในการใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีการคดั
แยกขยะก่อนน าไปท้ิง ลดการใช้พลาสติกลง เพราะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล เพราะชุมชนเร่ิมเขา้ใจใน
ปัญหาท่ีทรัพยากรเส่ือมโทรมและน าไปปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ท าให้ชุมชนปะนาเระเกิดการพฒันาโดยเร่ือยมา 
ชุมชนมีความสุขและได้อยู่กับส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีประชาชนในต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาง ถ นาม

สมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

 “ทุกวนัน้ีสามีออกไปจบัปลาโยวิธีประมงพ้ืนบ้าน สัตว์น ้ าท่ีได้มาตวัใหญ่ 
ขายได้ราคาดี มนัคือผลของการที่ชุมชนของเราช่วยกนัดูแล อนุรักษ ์และฟืน
ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ดูแลส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เกิดจากท่ีเราหัน

มาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม การการใชพ้ลาสติก ขยะก็ลดลง” 
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ตารางที่ 4.5 การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ (Participation in Benefits) ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) • จากความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนและการขบัเคล่ือนจากผูน้าชุมชน ท าให้ไดร้ับการสนบัสนุน
โครงการและงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

• ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้สริมมากขึ้น จากการร่วมกนัคิดและร่วมกนัทาโครงการ ซ่ึงก่อให้เกิดการ
พฒันาชุมชนไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

• ผูน้ าชุมชน (สมาชิกในชมรมฯ) ได้เร่ิมต้นประสานหน่วยงานภาครัฐ หารือถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือการด าเนินการในกิจกรรมอย่างถูกตอ้ง 

ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) • จากการร่วมกนัท าการอนนุรักษข์องกลุ่มประมงปะนาเระส่งผลโดยตรงท าให้มีทรัพยากรสัตวน์ ้าเพ่ิมขึ้น
ไดอ้ย่างชดัเจนและท าให้ทั้งสมาชิกกลุ่มเองและชาวประมงโดยรอบมีรายไดเ้พ่ิมอย่างชดัเจน 

• การพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไม่ได้มาจากกฎระเบียบหรือการบงัคบั  
แต่มาจากความสมคัรใจของสมาชิก 

ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal Benefits) • ประชาชนในชุมชนพ่ึงพาตนเองภายใตห้ลกัการอนุรักษท์รัพยากร ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างยัง่ยืน 
• กลุ่มแม่บา้นและสมาชิกมีความรู้จากกิจกรรมการอบรมมากขึ้น 
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4.2.3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมิณผล (Participation in Evaluation) 

  การเติบโตของชารมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ เกิดจากท่ีสมาชิกและประชาชนในชุมชนให้
ความร่วมมือ ร่วมกันคิดและร่วมกนัท าในการพฒันาและการวางแผนในการแก้ปัญหา ในการประชุมของ
ชุมชนนั้น ทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาค ในการเสนอปัญหาและแนะน าแนวทางแกปั้ญหา ซ่ีงเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เพราะทุกการด าเนินงานมาจากความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกคนในชุมชน และทุกกระบวนการโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัอย่างชดัเจน ทั้ง
ในการด าเนินงานและการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนในการรับผิดชอบ ชมรมฯ ไดร้ับนโยบาย

จากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เขา้มาเพ่ือร่วมขบัเคล่ือนในการด าเนินงาน 
ก าหนดแผนงานในชุมชน ชุมชนมีอ านาจในการตดัสินใจในเวทีประชาคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะท าให้ทุก
เร่ืองท่ีเข้ามาในชุมชนนั้นเป็นความต้องการของชุมชนเองอย่างแท้จริง นอกจากน้ี ชมรมฯ ยงัประสาน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ให้มาจดัฝึกอบรม ให้ความรู้ทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
และเร่ืองของการแปรรูปให้กบัแม่บา้นในชุมชน และไดร้ับขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง เช่นมีเสียงตามสาย วิทยุ

ชุมชน ท าให้เกิดความเช่ือมโยงในชุมชน ชุมชนเกิดการพฒันาองค์ความรู้และผลกัดันให้ชุมชนเข้มแข็ง 
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนและผูน้ าชุมชน จนได้รับยกย่องเป็นชุมชนตน้แบบและไดร้างวลัต่าง ๆ  

มากมาย โดยมีประชาชนในต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาย น นามสมมติ ,2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“พวกเราทุกคนมีหนา้ท่ีช่วยกนัดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ช่วยกนัท า

กิจกรรม ช่วยกันรักษาส่ิงแวดลอ้ม ทุกคนมีโอกาสให้ความคิดเห็น วางแผน
งานร่วมกนั ทุกกิจกรรมจึงเป็นที่ตอ้งการของชุมชน ทุกคนพร้อมรับฟัง และ

จะพฒันาไปดว้ยกนั” 
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ตารางที่ 4.6 การมีส่วนร่วมในการประเมิณผล (Participation in Evaluation) ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการประเมิณผล  
(Participation in Evaluation) 

• กลุ่มประมงมีส่วนร่วมกนัในการติดตามและประเมินผลผ่านการประชุมประจ าปีอย่างนอ้ย 2 ครั้ ง ต่อปี 
• สมาชิดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
• การด าเนินงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เน่ืองจากมาจากความร่วมมือของประชาชน

และความตอ้งการของประชาชนในชุมชนโดยแทจ้ริง 
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4.3 ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในชุมชนปะนาเระ  
ในส่วนน้ีผูศึ้กษา น าเสนอผลการศึกษาปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรมประมงพ้ืนต าบลปะนาเระ อ าเภอปะ

นาเระ จงัหวดัปัตตานี โดยมีรายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 การวางแผน (Planning) 
 ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีการจดัท าแผนพฒันาชุมชนระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนในชุมชนในการจดัท า ได้เรียนรู้ร่วมกนั ตั้งแต่การกระตุน้จิตส านึกและ
ความรับผิดชอบร่วมกนัของประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ถึงปัญหาและศกัยภาพของชุมชนปะนา

เระ โดยมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันก าหนดทิศทางในการพฒันา 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตลอดจนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองกบัความตอ้งการของคนในชุมชน ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนเขม้แขง้ และทรัพยากรทางทะเลยัง่ยืน 

 การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนปะนาเระ เป็นผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และสมาชิกชมรมฯ 

ต าบลปะนาเระ การที่ชุมชนตื่นตวัและมีจิตส านึกที่ดีต่อการพฒันาชุมชนของคนเอง ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีเพ่ือชุมชน และช่วยกนัแกปั้ญหา โดยการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 
คือทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีอุดมสมบูรณ์ดัง่ในอดีต โดยมีผูน้ าชุมชนต าบลปะนาเระท่านหน่ึง (นาย บ 

นามสมมติ, 2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“การด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรนั้นมีการประสานงานและ
ท างานร่วมกบัชาวบา้นในชุมชนเพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การด าเนินงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนก่อนการด าเนินงาน หลงัจาก
นั้ นมีการประสานงานเพ่ือท างานร่วมกับชุมชนและแบ่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบตัิงาน เม่ือส้ินสุดกิจกรรมหรือหลงัการด าเนินงานก็มีการติดตามผลและ

ถอดบทเรียน” 

4.3.2 การจัดการองค์การ (Organizing) 
 แนวทางการด าเนินงานที่ประชาชนในชุมชนน ามาใชใ้นการเปล่ียนแปลงพฒันาและการด าเนินวิถี

ชีวิต โดยเฉพาะกระบวนการในการจดัการโครงสร้างของชุมชน ที่เกิดจากประชาชนในชุมชนเขา้มามี
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บทบาทในการบริหารจดัการการพฒันา ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชนร่วมกนั 

 ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ มีการจดัโครงสร้างภายในชมรมฯ โดยมาจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชมรมฯ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในทุก ๆ  กิจกรรมการ
พฒันา ตลอดจนการแบ่งอ านาจหนา้ที่ให้กบัสมาชิกในชมรมฯ ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจให้กบัชุมชน ได้
เป็นเจ้าของร่วมกัน กิจกรรมการพฒันา การอนุรักษ์ และกิจกรรมอ่ืน ๆ  จึงมาจากความร่วมมือร่วมใจของ
ชุมชนด้วยความสมคัรใจ นอกจากน้ีชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ได้เปิดชมรมฯ ให้เป็นที่ศึกษา

เรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกิจกรรมให้ผูม้าศึกษาได้ท าร่วมกันกับชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนอีกดว้ย เช่น เชิญชวนท าซ้ังบา้นปลา ท าเรือกอและ หรือเก็บขยะชายหาด ซ่ึงส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นเร่ือย ๆ และดว้ยความร่วมมือกนัอย่างเขม้แข็ง ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เห็นถึงความจริงจงัของชุมชน ท าให้ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้กบัชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ไดค้  านึงถึงการปลูกฝังเยาวชนในพ้ืนท่ี เร่ืองการ

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเม่ือเยาวชนได้ทราบถึงปัญหาของ
ชุมชนจะส่งผลให้เยาวชนช่วยสานต่อในส่ิงท่ีดี เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ด้วยกิจกรรมท่ี
ช่วยกนัท าในวนัน้ี จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจสืบต่อไปในอนาคต โดยมีผูน้ าชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนา

เระท่านหน่ึง (นาย ป นามสมมติ, 2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ชมรมฯ ได้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ เหมาะสมในชมรมฯ  
มาเป็นประธานตามวาระ เราจะได้เห็นมุมมองที่หลายหลายจากหลายคน  
มีการวางกรอบแผนงานที่จะด าเนินการในแต่ละปี และมีการจดัประชุมทุก

เดือนเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากคนในชมรมฯ และชุมชน” 

4.3.3 ภาวะผู้น า (Leading) 
 การพฒันาชุมชนให้เกิดผลส าเร็จ ตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายดา้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การพฒันาตามแผนท่ีวางไว ้ ทั้งงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน วามรู้ความเขา้ใจของ
ชุมชน ผูน้ าชุมชน และการประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนช่วยเหลือในการพฒนา

ชุมชน แต่ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง ผลกัดันให้กับสมาชิกชมรมฯ และประชาชนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ตลอดจนชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างจรงจุด ในส่วนน้ีจพท าให้

ชุมชนเกิดการพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมาจากความตอ้งของชุมชนเองอย่างแทจ้ริง  
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 ชมรมประมงพ้ืนบ้านต าบลปะนาเระและชุมชนปะนาเระ มีผู ้น าชุมชน/ชมรมฯ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาให้เกิดความเปล่ียนแปลง เพ่ือให้ชุมชนพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต และส่งผลมาถึงปัจจุบนัได้ ทุกกิจกรรมมาจากความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 

เร่ิมจากช่วยกันคิด ช่วยกันท า มีเป้าหมายเดียวกันคือทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหน้าบา้นตนเองนั้น
สมบูรณ์ ออกเรือไปแลว้จบัสัตวน์ ้าไดต้ลอด จึงท าให้ชุมชนเช่ือมัน่ชมรมฯ และผูน้ าชุมชน ในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ และให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้ชมรมฯ และชุมชนปะนาเระประสบความส าเร็จ ได้รับ
รางวลัต่าง ๆ เช่น ทสม.ดีเด่น และเป็นชุมชนตน้แบบให้กับชุมชนชายฝ่ังอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการพฒันา อนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหนา้บา้นตนเอง  

 ดังนั้นผูน้ าชุมชน ประธานชมรมฯ จึงมีความส าคญัในการพัฒนาชุมชน หากชุมชนมีผูน้ าท่ีดี มี
ความรู้ความสามารถ และเขา้ใจในการพฒันาชุมชน ก็สามารถท าให้ชุมชน/ชมรมฯ ขบัเคล่ือนการพฒันาได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนชุมชนปะนาเระท่านหน่ึง (นาย ผ นามสมมติ, 

2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“การที่งานชุมชนจะส าเร็จไดต้อ้งมีผูน้ าท่ีดี เสียสละเวลา แรงกาย เป็นตวัอย่าง
ท่ีดีให้กับชุมชน ท าให้คนในชุมชนเห็นถึงความมุ่งมั่น จึงลุกขึ้นมาช่วยกัน
ร่วมมือ ร่วมใจในการท ากิจกรรม ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ

คิดเห็น สะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน และร่วมกนัแกไ้ข” 

4.3.4 การควบคุม (Control) 
 การควบคุมการด าเนินงานและกิจกรรมเพื่ อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือเป็นไปตาม

แผนพฒันาท่ีระบุไวใ้นนั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือของประชาชนในชุมชน/ชมรมฯ ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ

วางแผน และมีขอ้ตกลงในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 ส าหรับชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ และชุมชนปะนาเระ มีการบริหารจดัการการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความรัก และความสามคัคีของ

ประชาชนในชุมชน ซ่ึงมีการประชุมของชมรมฯ และหมู่บา้น เป็นเวทีกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้กบัทุกคนไดร่้วมตดัสินใจทุก ๆ กิจกรรม จึงเป็นการด าเนินงานที่มาจากความตอ้งการของ
คนในชุมชน และเป็นไปด้วยความสมคัรใจปราศจากการบงัคับในการควบคุมการด าเนินงาน เน่ืองจาก
บทเรียนการกระท าประมงในอดีตม าให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าจะตอ้งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
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ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและทรัพยากรยัง่ยืน โดยมีประชาชนชุมชนปะนาเระท่านหน่ึง 

(นาย ฝ นามสมมติ, 2564) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่า 

“ชมรมฯ มีกติกา แต่กติกาท่ีออกมานั้นออกมาจากทุกคนเห็นชอบร่วมกนัใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใตก้ติกานั้น และกติกาท่ีส าคญัก็คือ เราจะไม่ใช้

เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายในการท าการประมง” 

4.3.5 ทรัพยากร (Resource) 
 จากการศึกษาพบว่า ทรัพยากรที่มีต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ประกอบดว้ย 1) งบประมาณ และ 2) บุคลากรใน

การด าเนินงาน โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี  

4.3.5.1 งบประมาณ 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนปะนาเระนั้น บางกิจกรรมตอ้งใช้งบประมาณใน

การท ากิจกรรม ซ่ึงทางชมรมฯ เองงบประมาณไม่เพียงพอในการท างานในบางส่วน แต่ด้วยการขบัเคล่ือน
ของชมรมฯ และชุมชนที่เขม้แข็ง มีศกัยภาพ และผลจากการร่วมมือ ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ เ ห็นถึงความ
พยาม จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนในการท ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอย่างต่อเน่ืองจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เทศบาลต าบลปะนาเระ บริษทั ปต.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน)  และยงัมีหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ช่วยร่วมแรงในการท ากิจกรรม  และยงัมีประมงอ าเภอ ประมงจังหวดั ท่ีช่วยสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น ้ าใน

กิจกรรมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้ า โดยมีประชาชนชุมชนปะนาเระท่านหน่ึง (นาย พ นามสมมติ,  2564) ได้ให้

สัมภาษณ์ว่า 

“ด้วยความสามัคคี ความร่วมมือกันของคนในชุมชนต่อการด าเนินงาน

กิจกรรมต่าง ๆ  จนเกิดผลส าเร็จ ท าให้มีหน่วยงานเห็นถึงความพยายาม และ
ยื่นมือเข้าช่วยชุมชนในส่วนของงบประมาณในการท ากิจกรรมด้านการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง” 

4.3.5.2 บุคลากรในการด าเนินงาน 

 ชมรมประมงพ้ืนบานต าบลปะนาเระ มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีการ
แบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคนในการด าเนินงาน แต่ทั้งน้ีก็ยงัไดร้ับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐและเอชน ท่ีเขา้
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มาให้การสนบัสนุนและส่งเสริมองคค์วามรู้ต่าง ๆ  ให้กบัชุมชนในหลาย ๆ ดา้น ส่งผลให้ชุมชนมีศกัยภาพใน
การเดินหนา้ขบัเคล่ือนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐไดช้่วยสร้างเวทีและกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนได้มี
โอกาสพูดคุยร่วมกนั ลดช่องว่างของการเกิดปัญหาขดัแยง้ เพราะทุกการด าเนินงานไดม้าจากการร่วมคิดร่วม

ท าของชุมชนเอง ไม่ว่าจะในดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การดูแลส่ิงแวดลอ้ม
รอบๆ ชุมชน การพฒันาศกัยภาพแม่บา้นในการท าผลิตภณัฑ์แปรรูป ที่ได้ด าเนินการไปอย่างต่อเน่ือง เป็น
บ่อเกิดของความสามคัคีในชุมชน โดยมีประชาชนชุมชนปะนาเระท่านหน่ึง (นาย ฟ นามสมมติ, 2564) ได้

ให้สัมภาษณ์ว่า 

“ชาวชุมชนปะนาเระมีคนมากมายที่ช่วยกันท ากิจกรรมต่าง ๆ เพราะทุกคนรู้สึกรักและหวงแหน
ทรัพยากร เพราะรายไดพ้วกเรามาจากทอ้งทะเล เราจึงตอ้งร่วมมือกนั และชุมชนชนก็โชคดีที่ยงัมีเจา้หน้าที่

จากหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาช่วยเหลือเราอีกทางหน่ึงดว้ย” 

4.3.6 ความร่วมมือจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(Networking) 

การด าเนินงานดา้นอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จ าเป็นตอ้งได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในเร่ืองของงบประมาณและองคค์วามรู้ให้กบัชมรมฯ และชุมชน 

ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีจะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจในบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
สามารถเช่ือมโยงแผนงานร่วมกนั และผลกัดันให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิด

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน 

ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ได้ด าเนินการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง มาตั้งแต่อดีต เม่ือชุมชนไดพ้บกบัปัญหาทรัพยากรทางทะเลเส่ือมโทรม ชาวประมงในพ้ืนท่ีจบั
สัตวน์ ้าไม่ได ้สมาชิกในชมรมฯ จึงไดร่้วมมือร่วมใจ คุยกนัถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นจุดเร่ิมตน้ของกิจกรรมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทอ้งทะเลหนา้บา้น 
ซ่ึงท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนท่ีมีความสามคัคี และช่วยกนัผลกัดันให้
ส าเร็จ ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ จึงไดร้ับการสนบัสนุนกิจกรรมจ่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน โดย

มีผูน้ าชุมชนไดช้่วยประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีเจา้หนา้ท่ีท่านหน่ึง (นาย ฟ นามสมมติ, 2564) ได้

ให้สัมภาษณ์ว่า 

“การร่วมมือระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานราชการ เป็นการท างานแบบ
เครือข่ายเพื่อขบัเคล่ือนงานร่วมกนั เราคอยสนบัสนุนชุมชนในเร่ืองขององค์
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ความรู้และสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมเพื่อให้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังท่ีเส่ือมโทรมกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ ง และยงัผลกัดันให้
ชุมชนไดร้ับรางวลัต่าง ๆ เพื่อเป็นก าลงัใจให้กบัชุมชนที่ท างานมาอย่างเหน็ด

เหน่ือย” 
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ตารางที่ 4.7 ปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต.ปะนาเระ 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การวางแผน (Planning) 

• ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีการจดัท าแผนพฒันาชุมชนระยะ 5 ปี โดยสมาชิกของชมรมมี
ส่วนร่วมในการวางแผน 

• ชมรมมีการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มท่ีชดัเจนคือ เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการท าประมงอย่างยัง่ยืน 
• เม่ือชมรมมีความเขม้แข็งแลว้มีการต่อยอดให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีส่งเสริมให้มี

ความเขม้แข็งร่วมกนั 
• ชุมชนได้วางกรอบการด าเนินงานในอนาคต การวางแผนพฒันาชุมชนให้ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

มีศูนยก์ารเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน สนับสนุนกิจกรรม
และสร้างรายไดเ้สริมให้กบัประชาชนในชุมชน 

การจัดการองค์การ (Organizing) 

• ประธานชมรมมีการก าหนดวาระสับเปล่ียนให้สมาชิกท่ีเหมาะสมขึ้นมาเป็นผูน้ า 
• สมาชิกชมรมมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจให้กับสมาชิกได้มี

สิทธิการเป็นเจา้ของชมรมร่วมกนั 
• ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ มีการจดัโครงสร้างภายในชมรมฯ โดยมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชมรมฯ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในทุก ๆ กิจกรรมการพฒันา 
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ประเด็น ผลการศึกษา 

ภาวะผู้น า (Leading) 

• ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระและชุมชนปะนาเระ มีผูน้ าชุมชน/ชมรมฯ ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
มีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาให้เกิดความเปล่ียนแปลง เพื่อให้ชุมชนพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต และส่งผลมาถึงปัจจุบนัได ้

• ชมรมมีการเปล่ียนประธานตามวาระ โดยที่ประธานชมรมเดิมยงัคงเป็นที่ปรึกษา ส่งผลให้เกิดมุมมอง  
ใหม่ ๆ ในการดูแลชมรม 

• สมาชิกให้ความเคารพและเช่ือถือประธานชมรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากที่ ผ่านมาประธานรุ่นก่อน
สามารถพฒันากลุ่มให้มีความส าเร็จอย่างมาก 

การควบคุม (Control) 
• การด าเนินกิจกรรมของชมรมการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน ที่มาจากความสมัครใจของ

ประชาชน โดยไม่ใชก้ฎหมายขอ้บงัคบัในการด าเนินงาน แต่มีบทบาทลงโทษที่ชดัเจนหากมีการละเมิด
กฏที่ส าคญัในการใชเ้คร่ืองมือประมงผิดกฏหมายที่ชมรมยึดถือเป็นเร่ืองส าคญั 

ทรัพยากร (Resource) 

• งบประมาณชมรมมกีารจดัสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

• บุคลากรในการด าเนินงานชมรมประมงพ้ืนบานต าบลปะนาเระ มีบุคลากรเพียงพอในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ มีการแบ่งหนา้ท่ีของแต่ละคนในการด าเนินงาน แต่ทั้งน้ีกย็งัไดร้ับความร่วมมืออย่างดี
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ประเด็น ผลการศึกษา 

จากภาครัฐและเอชน ที่เขา้มาให้การสนบัสนุนและส่งเสริมองคค์วามรูต้่าง ๆ ให้กบัชุมชนในหลาย ๆ 
ดา้น 

 

ความร่วมมือจากการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกีย่วข้อง 
(Networking) 

• ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ได้ด าเนินการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังมาตั้งแต่ในอดีตจนไดร้ับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ และไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณใน
การท ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างต่อเน่ืองจาก กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง เทศบาลต าบลปะนาเระ บริษทั ปต.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และยงัมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีช่วยร่วมแรงในการท ากิจกรรม   
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง : 
กรณีศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กรและฐานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการจดัการองค์กรชุมชนชายฝ่ังเพ่ือบริหาร
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีประสบความส าเร็จ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์
สมาชิกชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ ผูน้ าและประชาชนในชุมชนปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ 
จงัหวดัปัตตานี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง นกัวิชาการ และหน่วยงานเอกชน ซ่ึงสามารถสรุปและ

อภิปรายผลการศึกษา พร้อมขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง : 

กรณีศึกษา ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จงัหวดัปัตตานี 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) 
กับ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 22 คน  

แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 18 คน และเพศหญิงจ านวน 4 คน สัดส่วนช่วงอายุของผูต้อบ
แบบสอบถามที่มากที่สุดอยู่ที่ 51-60 ปี และรองลงมา 41-50 ปี ตามล าดับ จากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้ ง  3 ก ลุ่ม  สัดส่วนสูงสุดของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีระดับการศึกษาสูงสุดนั้ นอยู่ ใน

ระดบัอุดมศึกษา/ปริญญาตรี  
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ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

5.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมก าหนด

ทิศทางพัฒนาของชุมชนตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน และยงัเป็นการใช้

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถให้เกิดการบูรณาการของการมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ดา้น  

ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การพฒันาอาชีพ การศึกษา แกปั้ญหาความ
ยากจนหรือเสมอภาคในชุมชน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1.1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

  ด้วยเล็งเห็นว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหน้าบ้านนั้นเส่ือมโทรมมาก จึง
รวมกลุ่มกันเพ่ือระดมความคิด แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการจดัการปัญหาท่ีเกิดขึ้น

พ้ืนที่ โดยในปี 2550 ชาวประมงร่วมกนัจดัตั้งชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ 

จงัหวดัปัตตานี  

เพื่อเป็นศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือแก่ชาวประมงในดา้นต่างๆ  เป็นศูนยร์วมข่าวขอ้มูลในด้าน
ประมงและเป็นศูนยป์ระสานงานในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยในดา้นงบประมาณ 

5.1.1.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

  สมาชิกชมรม ฯ และประชาชนในต าบลปะนาเระ ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานและการท ากิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี มีการอบรมแม่บา้นในการท าอาหารแปรรูป 

เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน  

ซ่ึงการท ากิจกรรมในชุมชนเป็นเสมือนอีกสถานที่ในการพบปะพูดคุย ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมเก็บขยะชุมชน กิจกรรมวางซ้ังบา้นปลา การออกตรวจตราการท าประมงผิดกฎหมาย เป็น

ตน้ 
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นอกจากน้ีในการด าเนินงานมีการส่ือสารออนไลน์ผ่าน กลุ่มไลน์และกลุ่มเฟสบุค และยงั
ใชก้ิจกรรมของชุมชนเองเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์ โดยช่องทางมสัยิด ก่อนการละหมาดวนัศุกร์
คือช่องทางท่ีไดร้ับขอ้มูลข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ การประชุมประจ าเดือน โซเชียลออนไลน์ 

และ(เพจของชมรม) ตามล าดบั 

5.1.1.3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์

  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาทรัพยากรทางทะเลเส่ือมโทรม ส่งผลให้จบัสัตวน์ ้าได้
นอ้ยลง เพราะเคร่ืองมือที่ท าลายร้าง ท าให้จบัปลาตวัเล็กตวันอ้ยก่อนวยัที่ควรจบั แนวปะการังเส่ือม
โทรมจากการโดนอวนรุน อวนลาก ดงันั้นเม่ือชุมชนไดรู้้จกัการปรับตวัในการใชเ้คร่ืองมือประมงท่ี

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

มีการคดัแยกขยะก่อนน าไปท้ิง ลดการใชพ้ลาสติกลง และร่วมมือกนัเพ่ือพลิกฟ้ืน
ทอ้งทะเลหนา้บา้นตนเองให้กลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ ง เพราะทรัพยากรในทอ้งทะเลคือขุมทรัพย์
ของชาวประมง เม่ือทะเลอุดมสมบูรณ์ก็ยงัมีอาชีพประมงพ้ืนบา้นอยู่ต่อไปได ้ ชุมชนก็จะมีรายได้ท่ี

ดีขึ้น และอยู่ต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยืน    

5.1.1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

การเติบโตของชารมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ เกิดจากท่ีสมาชิกและประชาชนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือ ร่วมกันคิดและร่วมกนัท า เพื่อการพฒันาและการวางแผนในการแกปั้ญหา 

โดยทุกคนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและแนะแนวทางแก้ไข ในทุกการด าเนินงานมีการแบ่ง
หน้าท่ีกันอย่างชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีชมรมฯ ยงัประสาน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ให้มาจดัฝึกอบรม ให้ความรู้ กระจายขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง จนเกิดการ
พฒันาองคค์วามรู้และช่วยผลกัดนัให้ชุมชนเขม้แข็ง สอดคลอ้งกับทฤษฎีของ อรทยั ก๊กผล (2549) 
กล่าวว่า ประชาชนตอ้งมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

1) การสร้างจิตส านึกในตนเอง โดยให้ถือว่าเป็นภาระหนา้ที่ของตนที่เป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 
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2) ร่วมกันคิดพิจารณาถึงปัญหาของชุมชนนั้นๆ และจดัล าดับความส าคญั
เร่งด่วนของปัญหา 

3) ร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
แก่บุคคลในชุมชน 

4) ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนที่ไดก้ าหนดไว ้
5) ร่วมกนัติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา

อุปสรรคและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขเพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการบรรลุวตัถุประสงค ์
6) ร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงอาจจะไม่ไดอ้ยู่ในรูป

ของเงิน แต่อาจเป็นความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนนั้นๆ  
 ช้ีให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคแ์ละสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ ได ้

5.1.2 ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในชุมชนปะนาเระ  

5.1.2.1 การวางแผน (Planning) 

มีการจดัท าแผนพฒันาชุมชนระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
และประชาชนในชุมชนในการจัดท า ได้เรียนรู้ร่วมกัน ตั้ งแต่การกระตุ ้นจิตส านึกและความ
รับผิดชอบร่วมกนัของประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ถึงปัญหาและศกัยภาพของชุมชนปะ

นาเระ  

ตลอดจนการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองกบัความตอ้งการ

ของคนในชุมชน ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนเขม้แขง้ และทรัพยากรทางทะเลยัง่ยืน 

5.1.2.2 การจดัการองคก์าร (Organizing) 

มีการจดัโครงสร้างภายในชมรมฯ โดยมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชมรมฯ ที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในทุก ๆ กิจกรรมการพฒันา 
ตลอดจนการแบ่งอ านาจหนา้ที่ให้กบัสมาชิกในชมรมฯ ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจให้กบัชุมชน ได้

เป็นเจา้ของร่วมกนั  
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นอกจากน้ียงัเปิดชมรมฯ ให้เป็นท่ีศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยมี
กิจกรรมให้ผูม้าศึกษาได้ท าร่วมกับชุมชน รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

5.1.2.3 ภาวะผูน้ า (Leading) 

นอกเหนือไปจากความร่วมมือของสมาชิกชมรมฯแลว้ ผูน้ าชมรม รวมถึงภาครัฐที่

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมีส่วนส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน และการ

ท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

ผูน้ าชุมชนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจถึงปัญหาของพ้ืนท่ี เป็นผูท่ี้

เสียสละเวลา แรงกาย เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชน ท าให้คนในชุมชนเห็นถึงความมุ่งมัน่ และ

ช่วยกนัด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชมรมฯ  

5.1.2.4 การควบคุม (Control) 

การควบคุมการด าเนินงานและกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือ
เป็นไปตามแผนพฒันา ไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีและคนในชมรม
มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น การตดัสินใจ ไปจนถึง

การประเมินผลการด าเนินงาน  

5.1.2.5 ทรัพยากรและความร่วมมือ 

งบประมาณ และบุคลากรในการด าเนินงาน มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ นอกเหนือไปจากงบประมาณ

และบุคลากรของชมรมฯ แลว้นั้น  

ยงัได้รับเงินการสนับสนุน การส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ จากทั้งกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง เทศบาลต าบลปะนาเระ บริษทั ปต.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ฯ  
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จากผลการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จตุรงค ์คงแกว้, เยาวนิจ กิตติธรกุล, และกอ้ง
เกียรติ กิตติวฒันาวงศ์  (2560) ที่พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จคือ ความร่วมมือระดบัสูง
ระหว่างชุมชนกับส่วนราชการ ความรู้และประสบการณ์ท างานด้านการอนุรักษ์ของผูน้ า ความ

ช่วยเหลือขององคก์รเอกชนในฐานะการเป็นตวัเช่ือม การยอมรับสิทธิของชุมชนจากส่วนราชการ 
และการมีเจตจ านงและความสามารถด้านนโยบายระดับสูงของชุมชน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
สายญั ทองศรี (2562) ที่พบว่า การประสบความส าเร็จในการเพาะฟักปูทะเล และการจัดการ
ทรัพยากรหนา้บา้น แนวเขตหนา้บา้นตนเอง และกฎกติกาชุมชน มีสภาพการจดัการความรู้เพื่อการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชน ได้แก่ การก าหนด การแสวงหา การ

สร้างและประมวล การจดัเก็บ การถ่ายทอดและการแบ่งปัน และการปรับใช้ ซ่ึงปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการความรู้มากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความรู้และภูมิปัญญา 
และภาวะผูน้ า และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อรทยั หนูสงค์ (2560) ท่ีพบว่า ปัจจยัที่ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนคือ ผูน้ าและแกนน า ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทุน
ธรรมชาติ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย ์มีกลไกที่ช่วยให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์อย่างสม ่าเสมอ เกิดการ
หวงแหนสาธารณสมบัติ ได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการ และได้รับความสนใจจากองค์กร

ภายนอก 

 

5.1.3 แนวคิดในการพัฒนาการด าเนนิงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คอื  
5.1.3.1  การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน รัฐ และเอกชนในการดูแลและจดัการ

ทรัพยากรฯ  

5.1.3.2 มีโครงสร้างการบริหารที่ไม่ยึดติดกบัตวับคุคล คือสามารถส่งต่อหรือมี

การเปล่ียนผ่านงานไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  

5.1.3.3  การพึ่งพาตนเองของชุมชน มีการจดัการทรัพยากรฯ ที่ดีในตวัชุมชนเอง

หากปราศจากภาครัฐและเอกชน  

5.1.3.4  การติดตามการท างานอย่างต่อเน่ือง  



105 

 

 

จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 
หน่วยงานรัฐ และเอกชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการช่วยเหลือและจดัการทรัพยากรทั้งในทางตรง

และทางออ้ม โครงการและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นส่งผลดีต่อชุมชนใน 3 แง่มุมคือ  

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซ่ึงด้านส่ิงแวดล้อมเป็นหัวข้อท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าวถึงมากที่สุด ตามด้วยด้านสังคมและเศรษฐกิจตามล าดบั โดยโครงการและกิจกรรม
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติไดฟ้ื้นฟู ปริมาณสัตวน์ ้ามีมากขึ้น ส่งผลดีต่อไปในดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจาก

รายไดข้องชาวประมงเพ่ิมขึ้น  

จนสุดทา้ยส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากน้ียงัมีผลดีทางสังคมในแง่อ่ืนๆ เช่น 
การท ากิจกรรมและโครงการร่วมกนัท าให้เกิดความสามคัคี ร่วมมือร่วมใจ และท าให้ชาวบา้นรู้สึก

ถึงความเป็นเจา้ของและตอ้งการรักษาทรัพยากรมากยิ่งขึ้น  

จาการศึกษา 1) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กรและฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชนชายฝ่ัง 2) ศึกษาแนวทางในการจดัการองคก์รชุมชนชายฝ่ัง
เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีประสบความส าเร็จ 3) ศึกษาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ

คือ การด าเนินการตามแผนงานการท างานอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละ
ขั้นตอน การร่วมมือร่วมใจของคนในพ้ืนท่ี ท าให้ผลของงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ได้รับรางวลัต่างๆ
มากมาย ไดร้ับแรงสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นการส่งเสริมการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างและกรณี ศึกษาให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ การศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการด าเนินชมรม กิจกรรมต่างๆของชมรม 

เช่น กิจกรรมการเพาะฟักลูกปู เก็บขยะชายหาด  การวาง ซ้ังบ้านปลา การแปรรูปอาหาร  
รวมถึงการสามัคคีกันของชุมชนส่ิงเหล่าน้ีล้วนสามารถน าไปประยุกต์และปรับใช้ได้จริง  

ดงัสรุปไดด้งัภาพที่ 12  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝัง่ : กรณีศึกษา ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ 

อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตาน ี

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1.การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

3.การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน ์

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ในชุมชนปะนาเระ 

1. การวางแผน จัดท าแผนพัฒนาชุมชนระยะ  5 ปี และเป็น

กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  

2. การจดัการองค์การ จดัโครงสร้างภายในชมรมฯ โดยมาจาก

กระบวนการมีส่วนร่วม และพฒันาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

3. ภาวะผูน้ า มีผูน้ าชุมชนที่มีศกัยภาพ  

4. การควบคุม การด าเนินงานและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์หรือเป็นไปตามแผนการพฒันา 

5. ทรัพยากรและความร่วมมือ ได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุน

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

แนวคิดในการพัฒนาการด าเนนิงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  
1. การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน รัฐ 
และเอกชนในการดูแลและจัดก าร

ทรัพยากร  
2. มีโครงสร้างการบริหารที่ไม่ยึดตดิกบั
ตัวบุคคล คือสามารถส่งต่อหรือมีการ
เปล่ียนผ่านงานได้โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน  
3. การพึ่ งพาตนเองของชุมชน มีการ

จดัการทรัพยากรฯ ท่ีดีในตวัชุมชนเอง
หากปราศจากภาครัฐและเอกชน  
4.การติดตามการท างานอย่างต่อเน่ือง  

 

ภาพท่ี 12 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็นคือ ดา้นกฎหมาย และดา้นการ

ด าเนินงานในการจดัการทรัพยากร ในด้านกฎหมายนั้นเกิดจากการลกัลอบท าประมงผิดกฎหมาย 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนให้ความเห็นว่าควรมีการสร้างจิตส านึกและให้ความรู้กบัชุมชน อย่างไรก็
ตาม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนมากมีความเห็นว่า สาเหตุเกิดจากกฎหมายในปัจจุบนันั้นไม่สอดรับกับ

บริบทวิถีชีวิตของชาวบา้นในชุมชนชายฝ่ังซ่ึงมีอาชีพประมงเป็นหลกั 

ส าหรับอุปสรรคและปัญหา ด้านการด าเนินงานในการจดัการทรัพยากร ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้
กล่าวถึงปัญหาความขัดแยง้ท่ีเกิดขึ้นทั้งในชมรมและความขัดแยง้ทางการเมืองของท้องถ่ิน 

นอกจากน้ีงบประมาณและสวสัดิการก็เป็นปัญหาในการด าเนินงานจดัการทรัพยากรเช่นกนั 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์เพียงบางส่วนให้ขอ้มูลว่ามีการร้องเรียนเกิดขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่
การร้องเรียนให้เกิดการสนบัสนุนชุมชนชายฝ่ังทั้งในดา้นความรู้ งบประมาณ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ประเด็นถดัมาคือ การร้องเรียนเร่ือง การข่มขู่จากกลุ่มประมงผิดกฎหมาย ซ่ึงได้รับการแก้ไขแลว้

โดยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ อส. ร่วมกบัชาวประมงออกตรวจตราเฝ้าระวงั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ และการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
1) ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ภาครัฐควรส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน ในเร่ืองขององคค์วามรู้ในและทกัษะในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดรายได ้และควรสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง  

2) ขอ้เสนอแนะภาคประชาชน 

ประชาชนในชุมชน ควรร่วมกันออกความคิดเห็นให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพ่ือเกิดเป็นชุมชนเขม้แข็ง และยัง่ยืน เป็นตน้แบบให้กบัชุมชนชายฝ่ังอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถ

มาศึกษาเรียนรู้ได ้
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์กึ่ งหน่ึงอยากให้ใช้พ้ืนท่ีของต าบลนาปะเระในการแลกเปล่ียน มีการเขา้มา
ศึกษาดูงานในชุมชน ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางส่วนแนะน าให้คนในพ้ืนท่ีท่ีสนใจเร่ืองการจดัการทรพัยากร
ฯ เร่ิมตน้จากการหวงแหนต่อทรัพยากรในบา้นเกิด และศึกษาแนวทางในการจดัการเพ่ือเป็นความรู้

ในเบ้ืองตน้ 

“มีประเด็นอ่ืนใดอีกบา้งที่ท่านคิดว่ามีความส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการ
ยอมรับของประชาชนท่ีมิได้กล่าวถึงในท่ีน้ี” 4 ประเด็นหลักที่ผูใ้ห้สัมภาษณ์คิดว่าส าคญัหรือมี

อิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับคือ  

1. การใชห้ลกัศาสนาหรือความเช่ือในการด าเนินกิจกรรม เช่นมีการขอให้งดการท าประมง

ในวนัศุกร์  

2. ทัศนคติและความเขา้ใจของผูน้ า ท าให้ชุมชนเห็นบทบาทซ่ึงมีผลต่อการยอมรับจาก

ชุมชน 

3. สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ซ่ึงเป็นแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละ

ก่อให้เกิดการยอมรับในชุมชน 

4. การไดร้ับการสนบัสนุนองคค์วามรู้และงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารเทศบาลต าบลปะนาเระ (ชุดที่ 1) 

เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานในการจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
เสนอแนะแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ให้แก่กลุ่ม

ชุมชนชายฝ่ังอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัต่อไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ ์

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง 

ส่วนที่ 3 ค  าถามสรุป 

โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้
สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้ งน้ี 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

          (นางสาวพรชนก ปานสว)ี 

แบบสัมภาษณ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษา  

ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  

(ส าหรับผู้บริหารเทศบาลต าบลปะนาเระ) 
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                   นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                                              คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….… 

วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

สถานทีใ่ห้

สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..…… 

ผู้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….……… 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

   ชาย       หญิง 

1.2 อาย ุ

   ต ่ากว่า 20 ปี       20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี       41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี       60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดบัการศึกษา 

   ต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา     ระดบัประถมศึกษา  

   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษาปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี  
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ของชมรมประมงพืน้บ้านต าบลปะนาเระ 

2.1 โครงการ/กจิกรรม ดา้นการจดัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรมประมง

พ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีอะไรบา้ง โครงการใดบา้งท่ีประสบความส าเร็จ ไดร้ับการยอมรับจาก

ชุมชนและเป็นจุดเด่น 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.2 การด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นต าบลปะ
นาเระ มีแนวคิด นโยบาย และแผนปฏิบตัิการ อย่างไรบา้ง มีการจดับุคลากรให้ปฏิบตัิงานตาม
แผนการด าเนินการอย่างไรบา้ง และมีการประสานงานกนัในลกัษณะใด 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.3 ท่านน าหลกักฎหมายและนโยบายการบริหารของเทศบาลต าบลปานาเระท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มาใชก้บัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรม

ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  
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2.4 การด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของเทศบาลต าบลปานาเระใช้
งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ มากนอ้ยเพียงใด มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การด าเนินการมากนอ้ยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.5 ท่านมีวิธีการพฒันาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการท างานในการจดัการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ในเทศบาลต าบลปานาเระอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.6 ท่านมีแนวทาง วิธีการส่ือสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบา้งเพ่ือให้การด าเนินงานดา้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดร้ับการยอมรับทีด่ีจากประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 โครงการ/กิจกรรมดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรมประมงพ้ืนบา้น
ต าบลปะนาเระ ส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบา้ง ควร
พฒันาความร่วมมืออย่างไรบา้ง  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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2.8 ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระไดร้ับรางวลัใดบา้งท่ีเกี่ยวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และท่านคิด
ว่าส่ิงใดท่ีท าให้ชมรมฯไดร้ับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2.9 การขบัเคล่ือนการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระมขีอ้
ร้องเรียนหรือไม่ หากมีมีมากนอ้ยเพียงใด และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 
อย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.10 ท่านมีแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในพ้ืนท่ีอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ค าถามสรุป 

3.1 ท่านคาดหวงัส่ิงใดจากกระบวนการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมง
พ้ืนบา้นปะนาเระและส่ิงท่ีท่านคาดหวงัเป็นไปตามท่ีท่านหวงัไวห้รือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

3.2 ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมง
พ้ืนบา้นปะนาเระมีอะไรบา้ง และท่านมีแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านมีแนวคดิในการพฒันาการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของ
ชมรมประมงพ้ืนบา้น 
ปะนาเระอย่างไรในอนาคตให้มีความยัง่ยนืมากขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ท่านคิดว่าปัจจยัที่ส่งผลให้ส าเร็จ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ คืออะไร  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้อง (ชุดที่ 2) 
                                                                                     เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานในการจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
เสนอแนะแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ให้แก่กลุ่ม
ชุมชนชายฝ่ังอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัต่อไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ ์

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง 

ส่วนที่ 3 ค  าถามสรุป 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้
สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้ งน้ี 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 

          (นางสาวพรชนก ปานสว)ี 
                     นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                                            คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษา  

ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้อง) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….… 

วัน/เดือน/ปี……………………………………………เวลาที่ให้สัมภาษณ์…………………….… 

สถานทีใ่ห้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….…………. 

ผู้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….……… 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

   ชาย       หญิง 

1.2 อาย ุ

   ต ่ากว่า 20 ปี       20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี       41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี       60 ปีขึ้นไป 
1.3 ระดบัการศึกษา 

   ต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา     ระดบัประถมศึกษา  

   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     ระดบัอุดมศึกษาปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี   
1.4 รายได ้

 10,000 – 20,000 บาท / เดือน   20,001 – 30,000 บาท / เดือน 

 30,001 – 40,000 บาท / เดือน   40,001 – 50,000 บาท / เดือน 

      50,001 – 60,000 บาท / เดือน   มากกว่า 60,000 บาท / เดือน 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2.1 โครงการ/กจิกรรม ดา้นการจดัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของชมรมประมง
พ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ มีอะไรบา้ง โครงการใดบา้งท่ีประสบความส าเร็จ ไดร้ับการยอมรับจาก

ชุมชนและเป็นจุดเด่น 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของเทศบาล ผูบ้ริหารมีแนวคิด 
นโยบาย และแผนปฏิบตัิการ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลงัด าเนินการอย่างไรบา้ง มี
การจดับุคลากรให้ปฏิบตัิงานตามแผนการด าเนินการอย่างไรบา้ง และมีการประสานงานกบัชมรม
ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ กนัในลกัษณะใด 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.3 ท่านน าหลกักฎหมายและนโยบายการบริหารของเทศบาลต าบลปานาเระท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มาใชก้บัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรม

ประมงพ้ืนบา้นต าบลปะนาเระ อย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.4 การด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ของเทศบาลต าบลปานาเระใช้
งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ มากนอ้ยเพียงใด มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

การด าเนินการมากนอ้ยเพียงใด 
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.5 ทางผูบ้ริหารมีวิธีการพฒันาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการท างานในองคก์รอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.6 ผูบ้ริหารมีแนวทาง วิธีการส่ือสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างไรบา้งเพื่อให้การด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและไดร้ับการยอมรับทีด่ีจากประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.7 โครงการ/กิจกรรมดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของเทศบาล ส่งผลดีต่อ
สภาพแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกจิ สังคมของชุมชนอย่างไรบา้ง ควรพฒันาความร่วมมืออย่างไร

บา้ง และมีขอ้ร้องเรียนมากนอ้ยเพียงใด เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเขา้ไปแกไ้ขปัญหาอย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.8 ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระไดร้ับรางวลัใดบา้งท่ีเกี่ยวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และท่านคิด

ว่าส่ิงใดท่ีท าให้ชมรมฯไดร้ับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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2.9 การขบัเคล่ือนการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระมขีอ้
ร้องเรียนหรือไม่ หากมีมีมากนอ้ยเพียงใด และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 

อย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.10 ท่านมีแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในพ้ืนท่ีอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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ส่วนที่ 3 ค าถามสรุป 

3.1 ท่านคาดหวงัส่ิงใดจากกระบวนการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมง

พ้ืนบา้นปะนาเระและส่ิงท่ีท่านคาดหวงัเป็นไปตามท่ีท่านหวงัไวห้รือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ท่านคดิว่าปัญหา/อุปสรรค ในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมง

พ้ืนบา้นปะนาเระมีอะไรบา้ง และท่านมีแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ท่านมีแนวคิดในการพฒันาการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของ
ชมรมประมงพ้ืนบา้น 

ปะนาเระอย่างไรในอนาคตให้มีความยัง่ยนืมากขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

3.4 ท่านคิดว่าปัจจยัที่ส่งผลให้ส าเร็จ ในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ คืออะไร  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับ (ชุดที่ 3) 

ผู้น าชุมชน/ประชาชน/องค์กรเอกชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ 
เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานในการจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
เสนอแนะแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ให้แก่กลุ่ม
ชุมชนชายฝ่ังอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัต่อไป ซ่ึงในแบบสัมภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ ์

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ส่วนที่ 3 ค  าถามสรุป 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลบั ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้
สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้ งน้ี 
          ขอแสดงความนบัถือ 

 
       (นางสาวพรชนก ปานสว)ี 

                    นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

                                           คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษา  

ชมรมประมงพื้นบ้านต าบลปะนาเระ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  

(ส าหรับผู้น าชุมชน/ประชาชน/องค์กรเอกชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………… 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….… 

วัน/เดือน/ปี……………………………………………เวลาที่ให้สัมภาษณ์…………………….… 

สถานทีใ่ห้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….…………. 

ผู้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….……… 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป หรือข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

  ชาย        หญิง 

1.2 อาย ุ

   ต ่ากว่า 20 ปี       20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี       41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี       60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดบัการศึกษา 

   ต ่ากว่าระดบัประถมศึกษา     ระดบัประถมศึกษา  

   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     ระดบัอุดมศึกษาปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพหลกัของท่าน 
   เกษตรกรรม (ท าไร่/ท านา/ท าสวน)    ประมง 

   ธุรกจิ/คา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป     เล้ียงสัตว ์
   รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ     พนกังาน/บริษทัเอกชน 

   รับจา้งทัว่ไป      อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………… 

5. ระยะเวลาในการเขา้มาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีน้ี 

   ต ่ากว่า 5 ปี       5 – 15 ปี 
   16 – 25 ปี       26 – 35 ปี 
   มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2.1 ท่านมีความเขา้ใจเร่ืองการจดัการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืนในชุมชน
อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 โครงการดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ 
โครงการใดบา้งท่ีท่านรูจ้กั มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และท่านคิดว่ามีอุปสรรคหรือปัญหา

อย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.3 มีการเปล่ียนแปลงใดเกิดขึ้นบา้งหลงัจากท่ีชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระ ไดมี้การด าเนินงาน
ดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.4 ท่านพึงพอใจในการด าเนินงานดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืนของ
ชมรมประมงพ้ืนบา้น 

ปะนาเระอย่างไรบา้ง ท่านมีความเช่ือมัน่ต่อชมรมฯ มากนอ้ยเพียงใด ในการบริหารจดัการดา้น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในระยะยาว 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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2.5 ตวัท่าน/คนในชุมชนที่ท่านอาศยัอยู่ ไดม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการจดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืนมากนอ้ยเพียงใด และท่านไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างไร
บา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.6 ท่านคดิว่ากิจกรรมดา้นการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชมรมประมงพ้ืนบา้นปะ
นาเระส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบา้ง ควรพฒันาความ
ร่วมมืออย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.7 ท่านไดร้ับทราบขอ้มูลข่าวสารการท ากจิกรรมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
จากทางชมรมฯ ในช่องทางใดบา้ง  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

2.8 เมื่อเกิดปัญหาดา้นทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในชุมชนของท่าน สมาชิกในชมรมฯ ไดเ้ขา้มา
จดัการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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ส่วนที่ 3 ค าถามสรุป 

3.1 ชมรมประมงพ้ืนบา้นปะนาเระไดมี้การกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังท่ีดีอย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

3.2 ท่านคดิว่าชุมชนท่ีท่านอาศยัอยู่มีการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืนดีเพียงพอ
แลว้หรือไม่ และท่านตอ้งการให้มีการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังหนา้บา้นท่าน ดา้นใด
เพ่ิมเติมอีกบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

3.3 ท่านมีขอ้แนะน าชุมชนอ่ืนท่ีสนใจเร่ืองการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน 
เช่นเดียวกบัชุมชนของท่านอย่างไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

3.4 มีประเด็นอ่ืนใดอกีบา้งท่ีท่านคดิว่ามีความส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับ

ของประชาชนท่ีมิไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นามสกลุ นางสาวพรชนก ปานสว ี

 

ประวัติการศึกษา ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (พฒันาการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

ประสบการณ์การท างาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 

(มหาชน) 

 

 


