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 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา 1) รูปแบบหรือวิธีการในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง

โดยชุมชนในปัจจุบันที่มีลักษณะความทบัซ้อนเชิงสถาบนั 2) วิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชน

ชาวประมงพื้นบา้นตาํบลท่าศาลาต่อการลกัลอบทาํประมงของเรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 3) กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจยัที่ทาํให้เกิด

ความสาํเร็จ ในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม วิธีการศึกษาใช้

วธีิวจิยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และ

ใชก้ารสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากนั้นจึงนาํขอ้มูลที่ไดม้าตรวจสอบ ตีความ และวิเคราะห์ขอ้มูล

เพือ่หาขอ้สรุป 

  ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยรัฐในปัจจุบนัมีลกัษณะความทบัซ้อน

เชิงสถาบนัเป็นปัญหาสําคัญ ในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมี

รูปแบบและวิธีการในการจดัการทรัพยากรโดยการกาํหนดกฎหรือกติการ่วมกนั ผ่านระบบสิทธิ 

โดยแบ่งไดเ้ป็น 1) สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร 2) สิทธิการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ 2.1)สิทธิการใช้ประโยชน์แบบชัว่คราว 2.2) สิทธิการใช้ประโยชน์แบบถาวร 3) สิทธิ

ของผูม้าก่อน 4) สิทธิในการใชเ้คร่ืองมือประมงที่ไม่ทาํลายระบบนิเวศ 5) สิทธิในการนาํทรัพยากร

ข้ึนมาใช้ และ 6) สิทธิ ทีจ่ะใช้ทรัพยากรโดยไม่สร้างความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น  

วิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาต่อการลักลอบทาํประมงของ
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เรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เริ่ม

ตั้งแต่ทศวรรษ 2490 - พ.ศ. 2534 เป็นช่วงของการก่อตัวของปัญหาผ่านนโยบายการพัฒนาการ

ประมงของรัฐ โดยหลังจากปี  2530 เป็นต้นมาชาวประมงพื้นบ้านก็เริ่มประสบกับปัญหาการลักลอบ

ทําประมงของเรืออวนรุน และอวนลาก ชาวประมงแก้ปัญหากันเองโดยใช้การเจรจาจนถึงการนํา

เรือออกไปขับไล่ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับหมู่บ้านข้างเคียง  ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2535-2545 ปี  

2535 เป็นปี แรกที่เรือคราดหอยลักลอบเข้ามาคราดหอย ชาวประมงแก้ปัญหาโดยการแจ้งไปยัง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ไม่เป็นผลจึงเกิดเป็ นปรากฏการณ์ที่ชาวประมงพื้นบ้านและประมงอวนรุน 

อวนลากร่วมมือกันเน่ืองจากได้ผลกระทบจากเรือคราดหอยโดยตรง โดยใช้วิธีชุมนุมประท้วงด้วย

การปิ ดอ่าวและนําเรือขึ้นมาปิ ดถนน ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เรือคราดหอยลักลอบเข้ามาคราด

อีกครั้งในปี  2550 ซ่ึงชาวบ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยก่อตั้งเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านก่อนจะ

รวมกันเป็นเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา มีการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ  ชุมนุม

ประท้วงหน่วยงานของรัฐ ก่อนท่ีจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลาและองค์กรอ่ืนๆจัดทํา

ข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลได้สําเร็จและแก้ปัญหาได้ในที่สุด ในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทาง

ทะเลพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ข ั้น ท ่ี2 มีส่วน

ร่วมในการดําเนินการ ข ั้น ท ่ี3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ และขั้นที่4 มีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผล สําหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จในการจัดทําข้อบัญญัตินี้คือ 1) 

ดําเนินการถูกต้องตามหลักการการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น 2) ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบาย

สนับสนุนในเร่ืองสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม 3) จิตสํานึกและประโยชน์ร่วมกัน  4) 

หน่วยงานต่างๆสนับสนุน 5) ผู้นําที่เข้มแข็ง 6)กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 7) ส่ือมวลชน และ 8) 

องค์กรพัฒนาเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



(4) 
 

ABSTRACT 

 
Title of Thesis People's Participation Process Based  on Community Rights  to    

 Preparation  the Local Ordinances Sea: A Case Study  of  Tha 

 Sala  Sub  District  Administration  Organization,  Nakhon  Si  

Thammarat  

Author  Mr. Narudom  Timprasert 

Degree  Master of Public Administration 

Year  2011 

_____________________________________________________________________ 

 

The purpose of this study aimed to investigate 1) The form or the method to 

manage  the  coastal  resource  management  in  the  community  at  the  present  which  is 

characterized by overlapping  institutional 2)  Evolution of the  struggle of  indigenous 

fishing communities at Tha Sala against the illegal commercial fishing 3,000 meters 

fishing vessels  from  past to  present  3) People's  participation  process and  the  factors 

that  cause  for  success in  preparation  the  local  ordinances  sea  with  all  sectors.  This 

paper  discusses  the  use  of  qualitative  research  methods  by  the  document,  using  to 

investigated  with  participation  and  nonparticipation.  And  interviews  with  key 

informants.  Then  bring  the  information  to  examine,  interpret,  and  analyze  for 

conclusions. 

   The results showed that the coastal resource management by the public sector 

at  the  presence  had  the  main  problem  with  the  overlapping  institutional.  While  the 

indigenous  fishing  at  Tha  Sala from  the  past  to  the  present  had  the  patterns  of 

resource  management  by  the rules  or  the  rules  together  through  the  right  system. 

Which can be divided into 6 types 1) The right to access the resources 2) the right to 

use; there are 2.1) the right to temporary use 2.2) 3) the right to permanent use 4) the 

right to the fishing equipment that does not destroy the ecosystem 5) the rights to used 

the  resources  and 6) the right  to use  resources that does  not  make  trouble or  violate 
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the  rights  of  others.  Evolution  of  the  struggle  of  indigenous  fishing  communities  at 

Tha Sala against the illegal commercial fishing 3,000 meters fishing vessels from the 

coast. It can be divided into three phase; the decade from B.C 2490 - B.C 2534 was 

the  formation  of  the  problem  through  the  development  of  fisheries  policy  by  public 

sector  after  B.C 2530,  the  indigenous  fishing  began  to  face  with  the  problem  about 

illegal  fishing  vessels  by  push  net  and  trawl  nets.  The  indigenous  fishing    solve  the 

problems  themselves  by  using  the  negotiations  to  bring  the  ship  to  repel.  Cause 

conflicts with neighboring villages. Second phase of B.C 2535- B.C 2545 in B.C 2535 

is the first year that the ship smuggle shell dredges. The fishermen solve the problem 

by  notifying  to  the  authorities  but  no  result.  Which  is  the  phenomenon  that  the   

indigenous  fishing  and  push  net  fishing  cooperate  by  the  impact  of  shell  dredges 

directly. By using the protest by closing the bay and bring the boat off the road during 

The 3 phase B.C 2546  to present the ship smuggle shell dredges again in B.C 2550. 

The villagers has been greatly strengthened by the establishment of a fishery will be 

combined into a network of indigenous fishing at Tha Sala Bay. They has submitted a 

letter  to  the  government,  anti- government  protests,  before  to  join  the  Tha  Sala  sub 

district administration organization and other organizations have been preparated the 

local  ordinances  sea  successfully  and  can  be  solve  the  problem.  The  people  had 

participation  to  plan,  run  the  operate,  allocation  of  benefits  and  evaluation.  The 

factors that lead to success in the preparation of this provision are: 1) to be prepared in 

accordance  with  local  ordinances  2)  government  legislation  and  policies  on  the 

community  rights  and  participation  process  3)  awareness  and  mutual  benefit              

4)  supporting  organizations  5)  strong  readerships  6)  the  learning  process  together       

7) medias and 8) 

 

Non Governmental Organizations 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านท่ีไดช่้วย

ช้ีแนะการศึกษาวจิยั ใหค้วามช่วยเหลือ และใหข้อ้แนะนาํทีมี่คุณค่ายิง่ต่อผูเ้ขียน 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณนายเจริญ โตะ๊อิแตและครอบครัว ตลอดจนชาวประมงพื้นบา้นแห่งอ่าว

ท่าศาลาทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาให้ผูเ้ขียนได้เขา้ไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอขอบคุณในความ

จริงใจและไมตรีจิต ตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ขียนใชชี้วิตอยู่ในชุมชน  ขอขอบพระคุณปลดัอาํเภอท่าศาลา 

ทอ้งถ่ินอาํเภอท่าศาลา นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา อาจารยสุ์จารี แกว้คง และเจา้หนา้ท่ีโครงการพฒันาชุมชน

เป็นสุขท่ีภาคใตทุ้กท่านท่ีไดส้ละเวลาใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูเ้ขียน ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่าศาลาทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาท่ีผูเ้ขียนเขา้ไปเก็บขอ้มลู  

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พลอย สืบวิเศษ เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตา ให้

กาํลงัใจและให้คาํแนะนาํต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูเ้ขียน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือใน

กระบวนการทาํวทิยานิพนธ์ทุกๆ ขั้นตอน ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. กฤษ เพิ่มทนัจิตต ์ที่ให้

ข้อช้ีแนะและคาํแนะนําต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล  สุยะพรหม ประธานกรรมการสอบที่ไดก้รุณาสละเวลามารับหนา้ที่น้ีและ

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น เพือ่ใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 

  ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ขอขอบพระคุณครู อาจารยทุ์กท่านท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ทางดา้นวชิาการและอบรมสั่งสอนในหลายๆ ส่ิง

ที่จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต และขอขอบคุณเจา้หน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์และเจา้หน้าที่สํานัก

บรรณสารการพฒันาทุกท่านท่ีไดช่้วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขียนเป็นอยา่งดีเสมอมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ ทุกคนท่ีเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะและให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาโดยตลอด  

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการศึกษา และโอกาสทุกอยา่ง

ในชีวติ พร้อมทั้งใหก้ารสนบัสนุนผูเ้ขียนในทุกๆ ดา้น  
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝ่ังติดทะเล 23 จงัหวดั รวมความยาว 2,614 กิโลเมตร เป็นพื้นที่

ชายฝ่ังภาคใตท้ั้งในฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 1,672 กิโลเมตร (ภาคภูมิ วิธานติรวฒัน์, 2547: 

221) สําหรับพื้นที่ภาคใต้ชาวประมงพื้นบ้านมีจาํนวนร้อยละ 63.6 ของชาวประมงทั้งหมด            

อีกร้อยละ 20.7 เป็นลูกจา้งในกิจการประมง ขณะท่ีประมงพาณิชยมี์จาํนวนร้อยละ 15.7 ชาวประมง

พื้นบา้นทั้งหมดจบัสตัวน์ํ้ารวมกนัไดร้้อยละ 12 ของปริมาณสัตวน์ํ้าท่ีจบัไดท้ั้งหมด ท่ีเหลือเป็นสัตว์

นํ้ าทีจ่บัโดยชาวประมงพาณิชยซ่ึ์งมีจาํนวนเพียงร้อยละ 15.7 ของชาวประมงในภาคใต ้(ภาคภูมิ 

วธิานติรวฒัน์, 2547: 228-229) 

พื้นท่ีชายฝ่ังของภาคใตมี้ทรัพยากรท่ีสาํคญั เช่น สัตวน์ํ้า ป่าชายเลน หญา้ทะเล และปะการัง 

ซ่ึงลว้นแต่เป็นองค์ประกอบที่เก้ือหนุนกนัภายใตค้วามสมดุลของระบบนิเวศชายทะเล ก่อให้เกิด

ความมัน่คงและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝ่ังและสัตว์นํ้ านานาพนัธ์ุ ขณะเดียวกนัยงัเป็น

แหล่งอาหารและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ทั้งทางตรงและทางออ้มของชุมชนประมงพื้นบา้น

และประชากรทัว่ไปของประเทศ อยา่งไรก็ตาม การพฒันาประเทศในระยะที่ผา่นมาไดมี้การนาํเอา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตโดยมีวตัถุประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้ประชาชาติและยกระดบั

ความเป็นอยู่ของประชาชน แต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จาํกดัจนทาํให้ทรัพยากรที่เคยอุดม

สมบูรณ์ร่อยหรอและเส่ือมโทรม มีการแย่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จนเกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนในสังคมเพราะเป็นการพฒันาที่ขาดการบริหารจดัการที่เหมาะสม 

(มานะ ช่วยชู, 2546: 2) สําหรับทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝ่ังสามารถหล่อเล้ียงสังคมไทย

อยา่งย ัง่ยืนหากเราตระหนกัที่จะช่วยกนัดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน ดว้ยวิธีการอนัชาญ

ฉลาดซ่ึงตอ้งตั้งอยู่บนฐานความคิดและการพฒันาแบบเป็นองค์รวมโดยประชาชนมีส่วนร่วม แต่

การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝ่ังและการพฒันากิจการประมงที่ผ่านมาของไทยเป็นไปในทางทาํลาย

เพือ่กอบโกยเงินให้มากที่สุด ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกว่า การสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ภาคภูมิ วิธานติรวฒัน์, 2547: 222) รัฐบาลทุกยุคสมยัขาดความรู้ความ
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เขา้ใจในปัญหาทะเล และตดัสินใจดาํเนินนโยบายต่างๆ ตามแรงกดดนัทางการเมืองและอิทธิพล

ของเครือข่ายอุตสาหกรรมการประมง (ภาคภูมิ วิธานติรวฒัน์, 2547: 234) การบริหารและจดัการ

ทรัพยากรประมงและส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานของรัฐเป็นไปแบบขาดเอกภาพ ไม่สามารถควบคุม

การทาํประมงให้เป็นไปตามกฎหมายได ้ฝ่ายชาวประมงก็ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

แข่งขนักนัจบัสัตวน์ํ้ าให้ไดม้ากที่สุดแบบขาดความรับผิดชอบ (บุญเลิศ ผาสุข, ม.ป.ป. อา้งถึงใน 

บรรจง นะแส, 2545: 31-32)    

ปัจจุบนัทะเลและชายฝ่ังอยู่ในสภาวะเส่ือมโทรมติดต่อกนัมานาน จนหลายฝ่ายมองวา่ได้

มาถึงจุดวกิฤต (คณะอนุกรรมการศึกษาและกาํหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการทาํ

ประมงปลากระตกัโดยใชแ้สงไฟประกอบ, 2542: 170; ภาคภูมิ วิธานติรวฒัน์, 2547: 223) กล่าวคือ 

ในปี พ.ศ. 2504 สามารถจบัสัตวน์ํ้ าในอ่าวไทยไดช้ัว่โมงละ 298 กิโลกรัม ต่อมาลดลงเหลือเพียง

ชั่วโมงละ 20 กิโลกรัมในปี พ.ศ. 2532 และในปี พ.ศ. 2542 เหลือเพียง 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

นอกจากน้ีปลาที่จบัไดย้งัเป็นปลาขนาดเล็กและลูกปลาเศรษฐกิจร้อยละ 40 (รายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2544 อา้งถึงใน ภาคภูมิ วธิานติรวฒัน์, 2547: 224) 

การลดลงของปริมาณสัตวน์ํ้าทั้งทางดา้นจาํนวนและขนาด มีสาเหตุท่ีสาํคญัดา้นหน่ึงซ่ึงเกิด

จากการนาํเคร่ืองมือแบบใหม่มาใชจ้บัสัตวน์ํ้าแบบ “กวาดทะเล” ซ่ึงเกินเพดานขีดความสามารถของ

ระบบธรรมชาติที่จะผลิตทดแทนไดท้นั (สงบ ส่งเมือง, 2546: 75) โดยกลุ่มนายทุนประมงพาณิชย์

ใชอ้วนลากและอวนรุน ใชเ้รือป่ันไฟปลากระตกั เรือคราดหอย เป็นตน้ ภายใตน้โยบายส่งเสริมการ

ผลิตเพือ่การส่งออกของรัฐบาลซ่ึงถือไดว้่าประสบความสําเร็จในแง่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แต่ในอีกด้านหน่ึงได้สร้างปัญหาโดยขาดการควบคุมดูแลและติดตามผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ

ชาวประมงพื้นบา้น (สงบ ส่งเมือง, 2546: 184-185) ทาํให้ชาวประมงพื้นบา้นไดรั้บผลกระทบจาก

การขยายตวัของประมงพาณิชย์อย่างต่อเน่ือง ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงข้ึนเป็นลาํดบั เมื่อ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้าในบริเวณน่านนํ้าลึกลดลง และเม่ือมีการประกาศเขตจาํเพาะทางทะเลของประเทศ

ใกล้เคียง ทาํให้ชาวประมงพาณิชยเ์ร่ิมหันมาทาํประมงในบริเวณชายฝ่ังเพราะยงัคงมีความอุดม

สมบูรณ์อยู ่ทั้งท่ีมีกฎหมายหา้มทาํประมงในบริเวณ 3,000 เมตร จากชายฝ่ังซ่ึงเป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ละ

ทาํกินของชาวประมงพื้นบา้น จนนาํไปสู่ความขดัแยง้ของทั้งสองฝ่าย (มานะ ช่วยชู, 2546: 2) 

  อ่าวท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีเน้ือท่ีถึง 15,000 กว่าไร่ เรียกไดว้่าเป็น “อ่าว

ทองคาํ” (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2552) เพราะเป็นแหล่ง

หอยลายขนาดใหญ่ของประเทศและอุดมไปด้วยสัตวน์ํ้ านานาชนิด นับเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีประสบ

ปัญหาการเขา้มารุกรานและแย่งชิงทรัพยากรจากกองเรือประมงพาณิชยต์่างๆ ในเขต 3,000 เมตร

จากชายฝ่ัง เป็นประจาํ ดงัปรากฏเป็นหวัขอ้ข่าวหรือรายงานพิเศษตามหนงัสือพิมพ ์เช่น เมืองคอน
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ผนึกล่าเรือประมงบุกรุกจบัปลาที่เขตห้าม (ไทยโพสต,์ 2550, 24 พฤษภาคม: 18) ชาวประมง

พื้นบา้นสุดทนเรือคราดหอยผิดกม.รวมพลงัลุยจบัได ้3 ลาํ   ยึดหอยกวา่ 5 ตนั (พิมพไ์ทย, 2552, 3 

กนัยายน: 13) ประมงพื้นบา้นชํ้ าเรืออวนดุนรุกลํ้าทาํเดือดร้อนหนกั (ไทยโพสต,์ 2550, 16 ตุลาคม: 

18) ประมงพื้นบ้านร้องผู ้ว่านครฯห้ามเรือคราดหอยเข้าจังหวดั (กรุงเทพธุรกิจ , 2550, 29 

พฤศจิกายน: 12) เรือประมงพาณิชยรุ์กประมงพื้นบา้น “หอยลาย” อ่าวท่าศาลาสูญพนัธ์ุ (ดาํรงพนัธ์ 

ใจหา้ว, 2550: 9) โจรปลน้หอย (กรุงเทพธุรกิจ, 2550, 24 ธนัวาคม: 1, 4) เป็นตน้ 

การลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังนั้นนอกจากจะเป็นการทาํลาย

ระบบนิเวศทาํให้สัตวน์ํ้ าลดลงแลว้ ยงัทาํให้เคร่ืองประมงพื้นบา้นที่ชาวบา้นใช้ทาํมาหากินชาํรุด

เสียหาย (มานะ ช่วยชู, 2546: 3) จากปัญหาที่กล่าวมาทาํให้ชุมชนร่วมมือกนัต่อสู้เพือ่ช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาภายใตก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพือ่ร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลท่าศาลาเร่ือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างย ัง่ยืน 

พุทธศกัราช 2552 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรและแกไ้ขปัญหาการทาํประมงชายฝ่ัง 

ซ่ึงร่างดงักล่าวผา่นการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 

2552  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลทอ้งถ่ินแรกของประเทศไทย (บา้นเมือง, 2553, 17 

กุมภาพนัธ์: 14) 

 จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชน   

ชาวประมงพื้นบา้นในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง  กระบวนการการมีส่วนร่วมและบทบาทของทุก

ภาคส่วนในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล รวมถึงปัจจยัที่ทาํให้เกิดความสําเร็จในการออก

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลในพื้นท่ีตาํบลท่าศาลา 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

  1)  เพือ่ศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนในปัจจุบนัท่ีมี

ลกัษณะความทบัซอ้นเชิงสถาบนั  

   2)  เพือ่ศึกษาวิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตาํบลท่าศาลาต่อการ

ลกัลอบทาํประมงของเรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

  3)  เพือ่ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และปัจจัยที ่ท ําให้เกิด

ความสาํเร็จในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลภายใตก้ระบวนการการมีส่วนร่วม 
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1.3  คําถามการวิจัย 

 

  1)  การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนมีรูปแบบ วิธีการ หรือสาระสําคัญอย่างไร 

2)  ปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันมีลักษณะและส่งผลกระทบอย่างไร  

3)  การต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตําบลท่าศาลาต่อการลักลอบทําประมงของ

เรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง มีวิวัฒนาการความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ในแต่ละยุคสมัยวิธีการต่อสู้เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร  

4)                                    การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการใดบ้าง  

5)  มีปัจจัยใดที่ทําให้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้ภายใต้กระบวนการการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประสบผลสําเร็จ 

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาชุมชนและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าศาลา ที่ดําเนินการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้กระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 

1.4.2.1 รูปแบบของการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (ส ัต ว ์ น ํ้า) โดยชุมชนในปัจจุบันท่ี

มีลักษณะความทับซ้อนเชิงสถาบัน 

1.4.2.2 การต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้านตําบลท่าศาลาต่อการลักลอบทําประมง

ของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

1.4.2.3 กระบวนการการในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้

กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1.4.2.4 ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา 
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1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 

1.4.3.1  เวลาท่ีใช้ในการทําวิจัย (พฤศจิกายน 2553-กุมภาพันธ์ 2555) 

1.4.3.2  เวลาท่ีใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ (ตั้งแต่ทศวรรษ 2490-ปัจจุบัน) 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

   1)  เข้าใจถึงรูปแบบหรือวิธีการในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน 

2)  เข้าใจถึงวิวัฒนาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตําบลท่าศาลาต่อการลักลอบ

ทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

    3)  เข้าใจถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และทราบถึงปัจจัยท่ีทําให้เกิด

ความสําเร็จในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 

   4)  เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

 

1.6  นิยามปฏิบัติการ 

 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การกระทําใดๆ ของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองและส่วนรวม

ต ั้ง แ ต่ขั้นตอนการส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ การมีส่วนร่วมในการ

จัดสรรผลประโยชน์ จนถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลด้วยความสมัครใจ โดย

มีจุดมุ่งหมายท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกําหนดหรือเลือกใช้นโยบายสาธารณะดังกล่าว 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล หมายถึง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา เร่ือง 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2552 

 ความทับซ้อนเชิงสถาบัน หมายถึง ความลักลั่น ความขัดแย้งกันของกฎหมาย นโยบาย 

มาตรการ บทบาท อํานาจ หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆของรัฐ หรือความขัดแย้ง ความไม่สอดคล้อง

กันระหว่างกฎหมาย อํานาจ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  กับจารีตประเพณี วัฒนธรรมของ

ประชาชน ซ่ึงทั้งคู่ต่างต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 ชาวประมงพื้นบ้าน หมายถึง ชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าศาลา  
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   ทรัพยากรชายฝั่ง ในการศึกษาคร้ังหน้ีหมายถึง ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าทั้งบริเวณชายฝ่ังและ

ทะเล 

  ประธานเครือข่ายประมงพืน้บ้าน หมายถึง ประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา 

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

    สิทธิชุมชน หมายถึง อาํนาจอนัชอบธรรมของชุมชนในการบริหารจดัการ พิทกัษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยนื  

 

1.7  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสิทธิชุมชนในการ

จัดทําข้อบัญญัติท้องถ่ินทางทะเล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีกรอบแนวคิดสาํหรับเป็นแนวทางในการศึกษาแสดงไดด้งัภาพท่ี 1.1 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของสิทธิชุมชนในการ

จดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล  กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1. 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

สาเหตุ 
วิวฒันาการการต่อสู้ 

(แบ่งตามช่วงเวลา) 

ปัญหาการลกัลอบ

ทาํประมงในเขต 

3,000 เมตร 

ผลกระทบ 

กระบวนการ

มีส่วนร่วม 

การศึกษา

เชิงสถาบนั 

 

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิด

ความสาํเร็จ 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทาง

ทะเลภายใตก้ระบวนการ

มีส่วนร่วม 

ขั้นตอน

การจดัทาํ 

วิธีการ

แกปั้ญหา 

ผล 

สิทธิชุมชน 
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาเร่ืองกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิชุมชน

ในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็นสาระสําคัญดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

  2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

2.4  ลักษณะของประมงพื้นบ้าน 

2.5  การศึกษาวิเคราะห์เชิงสถาบัน (Institutional Analysis Method) 

   2.6  หน่วยงานและนโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในระยะ 3,000 

เมตรจากชายฝั่ง 

   2.7  ข้อมูลพื้นฐานของตําบลท่าศาลา 

    2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 

 

2.1.1  วิวัฒนาการของสิทธิชุมชน 

  ในทางประวัติศาสตร์ “สิทธิชุมชน” เป็นสิทธิดั้งเดิมที่มีมานานในชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่ม

ชาติพันธ์ุไม่ว่าจะในสังคมไทยหรือในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลกที่ผ่านมาจะเน้นสิทธิมหาชน (Public Right) ซ่ึ งรัฐเป็ นผู้ทรงและใช้สิทธิ เช่น รัฐเป็ น

เจ้าของภูเขา ป่ าไม้ ทะเล แม่นํ้า แร่ ฯลฯ และเน้นสิทธิเอกชน ซ่ึงเป็นสิทธิของบุคคลหรือปัจเจก

บุคคลเป็นผู้ทรงสิทธิ แนวความคิดเร่ือง “สิทธิชุมชน” ที่ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ครอบครัว ชนเผ่า และชุมชนที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะการร้อยรัดด้วย
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ศีลธรรมและจารีตประเพณีบนฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัจึงไม่มีบทบาทมาเป็นเวลายาวนาน 

(จรัล ดิษฐาอภิชยั, 2547: 13)  

สิทธิชุมชนเกิดข้ึนมาจากความคับข้องใจต่อแนวทางการพฒันาของโลกซ่ึงส่งผลต่อ

ประเทศต่าง ๆ ในโลก  ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาดงักล่าว

ดว้ย ผลของแนวทางการพฒันาดงักล่าวก่อให้เกิดการทาํลายและแย่งชิงทรัพยากรของชุมชน เกิด

ความทุกขย์ากของชาวบา้นท่ีตกเป็นเหยือ่ของการพฒันาและการล่มสลายของชุมชนอนัเกิดจากแนว

ทางการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมท่ีเป็นอุดมการณ์เสรีนิยมตะวนัตก กระแสโลกาภิวฒัน์เชิงอาํนาจนิยม 

เศรษฐกิจเสรี นโยบาย และโครงการพฒันาเชิงอาํนาจนิยม (เสน่ห์ จามริก, 2544: 13-14) ทาํใหเ้กิด

การเคลื่อนไหว และการก่อตวัของขบวนการสิทธิชุมชนที่นาํเสนอ “ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถ่ิน

พฒันา” ข้ึนมา เพือ่ยบัย ั้งแนวพฒันาของยุคโลกาภิวฒัน์โดยที่การเรียกร้องสิทธิชุมชนจะถือหลกั 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”  อนัเป็นเสมือนเศรษฐศาสตร์ท่ีทวนกระแสท่ีเนน้การพึ่งตนเอง การกิน

อยู่แต่พอดี ซ่ึงแตกต่างจากยุทธศาสตร์ โลกาภิวฒัน์พฒันา ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม 

(รังสรรค ์ธนพรพนัธ์ุ, 2544: 10) 

 การเคล่ือนไหวของชุมชนดงักล่าวไดมี้การศึกษากนัเด่นชดัข้ึนในปัจจุบนัและอาจกล่าวได้

วา่ คาํวา่ “สิทธิชุมชน”  เกิดข้ึนจากการบญัญติัของ ศาสตราจารยเ์สน่ห์  จามริก และนกัวิชาการบาง

ท่านที่ร่วมกนับญัญติัคาํๆ น้ี เพื่อตอ้งการให้เห็นจิตวิญญาณและความมีภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูก

ริดรอนมาเป็นเวลานานในสังคมไทย และตอ้งการร้ือฟ้ืนส่ิงเหล่าน้ีข้ึน (เจริญ คมัภีรภาพ และคณะ, 

2541: 121)  พฒันาการของสิทธิชุมชนในระยะแรกๆ จะเป็นเร่ือง “สิทธิชุมชนท้องถ่ิน”  ใน

ความหมายของสิทธิตาม “ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วฒันธรรม และกฎเกณฑ์ในการจดัการ

ทรัพยากรป่าที่ชุมชนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัเป็นวิถีสืบเน่ืองกนัมา”  ซ่ึงในช่วงแรกจะจาํกดัอยู่ท่ีเร่ือง

อาํนาจจดัการทรัพยากรป่าหรือป่าชุมชน  ต่อมามีการพฒันาความหมายสู่การมีอาํนาจจดัการของ

ชุมชนเหนือทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกวา้งขวางมากข้ึน หรือมีการให้ความหมาย

ในเชิงนามธรรมทีก่วา้งขวางยืดหยุ่นข้ึนไม่จาํกัดเฉพาะเร่ืองป่าหรือทรัพยากรอย่างเดียว (จรัญ 

โฆษณานนัท,์ 2545: 396)  เช่น 

   1)  สิทธิของกลุ่มหรือของชุมชน  หรือเป็นสิทธิร่วมเหนือทรัพยากรชุมชน  ซ่ึงกิน

ความตั้งแต่ทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ทรัพยากรพนัธุกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติ 

เป็นสิทธิประเพณีของชุมชนในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน  เพราะชุมชน

ทอ้งถ่ินจะอยูร่อดและพฒันาตนเองอย่างย ัง่ยืนและมีศกัด์ิศรีไดจ้าํเป็นตอ้งมีสิทธิพื้นฐานในการใช้

และดูแลทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน  และยงัรวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการรุกรานจากภายนอกที่จะส่งผล

กระทบต่อฐานทรัพยากรของชุมชน (เสน่ห์ จามริก, 2546: 57) 
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    2)  สิทธิร่วมกนัของชุมชนในการดาํรงอยูอ่ย่างมีศกัด์ิศรี มีศกัยภาพในการจดัการ

ชีวิตของตนและสิทธิในการปฏิเสธการรุกรานจากภายนอก บนฐานของจิตสํานึกร่วมของชุมชน               

(ยศ สันตสมบติั, 2541ข: 35) 

    3)  สิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิที่ก่อรูปความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ

ซ่ึงชุมชน  มีการก่อร่างตั้งถ่ินฐานจากความสัมพนัธ์กบัฐานทรัพยากร  ซ่ึงได้พฒันาสืบเน่ืองมา

ตลอด ไม่วา่ชุมชนประมง ชุมชนป่า (วรินทรา ไกยรูวงศ,์ 2544: 8) 

  จากการพฒันาสิทธิชุมชนดงักล่าวจะเห็นวา่  สิทธิชุมชนเป็นเร่ืองสิทธิของกลุ่ม หรือสิทธิ

ร่วมเหนือทรัพยากรของชุมชนที่มีขอบข่ายกวา้งขวางทั้ง ดิน นํ้ า ป่า ทรัพยากรพนัธุกรรม หรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน  แต่การมีสิทธิเหนือทรัพยากรดงักล่าวของชุมชนมิใช่เป็นการท่ีชุมชนหรือกลุ่มจะยึด

ทรัพยากรเอามาเป็นกรรมสิทธ์ิอย่างเด็ดขาด ในทาํนองเดียวกบัการมีกรรมสิทธ์ิของเอกชนเหนือ

ทรัพยสิ์น  แต่จะเน้นลกัษณะพิเศษแห่งการดาํรงอยู่ของสิทธิในแง่ของการใช้หรือการจดัการ  ซ่ึง

อาจมีถ้อยคาํเฉพาะของทอ้งถ่ินในการเรียกชื่อทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมดงักล่าว เช่น ภาคเหนือ

เรียกว่า “ของหนา้หมู่”  ภาคอีสานมี “ป่าปู่ ตา”  หรือ “ดอนปู่ ตา”  ภาคใต ้เรียกวา่ “ทะเลหน้าบา้น” 

เป็นตน้  นอกจากน้ี สิทธิชุมชนยงัเนน้องคป์ระกอบดา้นภูมิปัญญาหรือภูมิรู้ทางศีลธรรมของชุมชน 

ในการนาํเอาทรัพยากรมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  หรือคนในชุมชนมีหนา้ที่และความรับผิดชอบ

ชนิดท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการทาํลายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากนั้นฐานความคิด

ของลกัษณะสิทธิชุมชนยงัมีเร่ือง “สิทธิเชิงซ้อน”  รองรับอยู่  โดยจะพิจารณาสิทธิหลายแบบใน

ลกัษณะซ้อนทบักนัไดบ้นหน่วยของพื้นท่ีหรือส่ิงของหรือทรัพยากรของชุมชน (วรินทรา  ไกยรูวงศ์, 

2544: 9)  

 

2.1.2  ความหมายสิทธิชุมชน 

  ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร ( 2540: 8 )  ไดร้ะบุถึงสิทธิชุมชนว่า เป็นหัวใจของขบวนการ

เคล่ือนไหวต่อสู้  “สิทธิชุมชน” หมายความถึง การเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชนชายขอบท่ีมีเอกลกัษณ์

ของความเป็นชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม การจดัการทรัพยากร และระบบเศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอบโตก้บั

กระบวนการปิดลอ้มจากรัฐและทุนในรูปแบบต่าง ๆ   ตลอดจนการผลกัดนัให้ปรับความสัมพนัธ์

ทางสังคมที่ยอมรับสนบัสนุนสิทธิของชุมชนในทุกรูปแบบ  ซ่ึงการต่อสู้ของขบวนการประชาชน

ได้เกิดข้ึนในทุกระดบั  ตั้ งแต่ระดับรากหญ้า การเคลื่อนไหวเชิงวาทกรรม การเคลื่อนไหวเชิง

โครงสร้าง การผลกัดนัสร้างขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาชนพื้นเมือง อนุสัญญาดา้น

แรงงาน  เป็นตน้ 
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เสน่ห์  จามริก (2541: 18) กล่าวถึงความหมายของ “สิทธิชุมชน” ว่าหมายถึง สิทธิร่วม

เหนือทรัพยสิ์นของชุมชน โดยให้ความสําคญักบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื ่อส่วนรวม 

มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

จกัรกฤษณ์  ควรพจน์ (2541 อา้งถึงใน ปาริชาติ ศรีวิพฒัน์, 2548: 25) ให้ความหมายของ 

“สิทธิชุมชน” ว่า หมายถึง สิทธิที่ชุมชนสามารถร่วมกันบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติได้  รวมถึงการดูแลรักษาให้ทรัพยากรนั้ นคงอยู่ต่อไป  และชุมชนใน

ความหมายน้ี ตอ้งเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีประเพณีและวฒันธรรมสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนาน   

บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ (2542: 46) อธิบายความหมายของคาํว่า “สิทธิชุมชน” ว่า หมายถึง

สิทธิที่ไม่ใช่ส่วนของบุคคลของประชาชนแต่ละคน และไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นสิทธิของชุมชนที่จะ

จดัการใชป้ระโยชน์ และมีหนา้ท่ีบาํรุงรักษาเหนือทรัพยากร 

อานนัท์  กาญจนพนัธ์ (2544: 219) สิทธิชุมชนเป็นแนวคิดท่ีทาํให้เราจาํเป็นตอ้งพิจารณา

ระบบกรรมสิทธ์ิในฐานะเป็น “สิทธิเชิงซ้อน” ซ่ึงหมายถึงการดาํรงอยู่ร่วมกนัของสิทธิของหน่วย

สงัคมหลายๆ หน่วยบนพื้นท่ีเดียวกนั  และทาํใหเ้ราจาํตอ้งละเลิกจากการมองสิทธิเชิงเด่ียว หรือการ

จัดการประเภทเดียว  สิทธิชุมชนจึงเรียกร้องให้เราทําความเข้าใจกับระบบจัดการร่วม (Co-

management)  และสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร 

 สมชาย  และคณะ (2546 อา้งถึงใน โสภารัตน์ จารุสมบติั, 2551: 73) กล่าวถึงแนวคิดสิทธิ

ชุมชน  ว่ามีความหมายของอาํนาจทางการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นผูดู้แลและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง ไดเ้ขา้ถึงทรัพยากรอยา่งแทจ้ริง  และการเขา้ถึงนั้นนาํไปสู่การจดัการ 

และใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นธรรม สมดุล และย ัง่ยืน ตามแนวคิดของการรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพและทางวฒันธรรมภูมิปัญญา  สิทธิชุมชนมองถึงหน่วยของชุมชนที่ร้อยรัดความสัมพนัธ์

ทางวฒันธรรมในการตั้งถ่ินฐาน และไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั  

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ (2547: 242 – 243) สิทธิชุมชน (Community  Rights)  

หมายถึงการแสดงออกของความพยายามในการยอมรับกฎเกณฑ์ในการจดัการทรัพยากร  ซ่ึงถือ

เป็นสิทธิในการถือครองทรัพยากรต่าง ๆ  การจดัการควบคุม (Right of  Management  and Control)  

หรือสิทธิในการเขา้ถึง (Rights  of  Access)  แทนที่การเนน้ถึงสิทธิในความเป็นเจา้ของอยา่งเดียว  

ซ่ึงถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหน่ึงตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัที่ให้ความสําคญัใน

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  

ยศ  สันตสมบติั (2547: 22) สิทธิชุมชน หมายถึง “สิทธิร่วม” เหนือทรัพยสิ์นของชุมชน  

สมาชิกของชุมชนซ่ึงทาํหน้าที่ดูแลรักษาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้และได้ประโยชน์ สิทธิชุมชนให้

ความสําคญักบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพือ่ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน แมส้มาชิกชุมชนจะมี  
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“สิทธิตามธรรมชาติ”  ในการใชท้รัพยากรส่วนรวม  แต่ชุมชนก็สามารถออกกฏเกณฑ์เพื่อความเป็น

ธรรมทางสังคม  สิทธิการใช้เพือ่ความย ัง่ยืนของระบบนิเวศน์และเพือ่ความอยู่รอดของชุมชน 

ดงันั้นจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน 

จรัล  ดิษฐาอภิชยั (2547: 13)  ไดส้รุปไวว้า่ สิทธิชุมชนมีลกัษณะเป็นสิทธิร่วมกนัของกลุ่ม

คน (Collective  Right)  ที่จะกาํหนดชะตาชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้านการตดัสินใจทาง

การเมือง ว่าชุมชนจะมีการปกครองและพฒันาไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการตดัสินใจ ในทาง

เศรษฐกิจที่สัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะฐานเศรษฐกิจของชุมชนคือ ฐาน

การใชท้รัพยากรธรรมชาติที่อาศยัภูมิปัญญาความรู้ ในการดูแลจดัการทรัพยากรให้ย ัง่ยืนถึงชนรุ่น

หลงั  ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นดัง่ชีวิตของครอบครัวและชุมชนที่อยูร่อดจากการทาํไร่ทาํ

นา  การอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จากผืนป่าและผืนดิน  ตลอดจนการหล่อหลอมวฒันธรรม

ประเพณีกบัการอยูร่่วมกนัเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ   

 วิฑูรย์  เลี่ยนจาํรูญ (2548: 7) ได้อธิบายถึงความหมายของสิทธิชุมชนว่า เป็นระบบ

ความสัมพนัธ์ของชุมชนกบัทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงกนัทั้งระบบความคิด ความเชื่อ องค์

ความรู้ วถีิการปฏิบติัในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร รวมทั้งระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีเรียก

กนัวา่ “ระบบกรรมสิทธ์ิ”     

  เลิศชาย  ศิริชยั  และชลธิชา  สัตยาวฒันา (2546: 362) สิทธิชุมชน หมายถึง กระบวนการที่

ชุมชนสร้างสรรคภู์มิปัญญาและอาํนาจของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานความ

อยูร่อดของชุมชน คือ ภูมิปัญญาในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้

อาํนาจจดัความสัมพนัธ์ในการใช้ทรัพยากรดงักล่าวมีความย ัง่ยืนและคนสามารถใช้ประโยชน์ได้

อยา่งเท่าเทียมกนั  

นอกจากนั้น เลิศชาย  ศิริชยั  และชลธิชา  สัตยาวฒันา ยงัไดท้บทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบั

สิทธิชุมชน พบว่า ไดมี้ผูใ้ห้คาํนิยามเกี่ยวกบัสิทธิชุมชนไวห้ลายความหมายดว้ยกนั  ซ่ึงในแต่ละ

ความหมายก็จะมีความเหมือนกนัและความแตกต่างกนัไปบา้ง  แต่โดยสรุปแลว้สิทธิชุมชนนั้นมี

ความหมายเป็น 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

    1)  สิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์และเป็นภาษาความคิดอยา่งหน่ึง นัน่คือ สิทธิชุมชน

อาจเป็นวถีิการปฏิบติัของคนในชีวติประจาํวนั  และยดึถือเป็นแกนกลางในการดาํรงชีวิตของคนใน

สังคม  นอกจากน้ีสิทธิชุมชนจะเป็นส่ิงที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได ้ เพราะวา่ตามความหมายน้ี สิทธิ

ชุมชนจะเป็นอุดมการณ์ที่ปรากฏอยูใ่นกฎหมายสูงสุดของประเทศดว้ย เช่น ไดมี้บทบญัญติัไวใ้น

มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  ซ่ึงจะคุม้ครองสิทธิในการมีส่วนร่วม
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ในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง

สมดุลและย ัง่ยนื 

   2)  สิทธิชุมชน เป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องสิทธ์ิ สิทธิชุมชนในความหมายน้ี

ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหน่ึง ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 อนัแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรมของประชาชนในการจดัการทรัพยากร

ชุมชนของส่วนรวม มีสิทธิในการถือครอง การจดัการควบคุม และสามารถจะเกิดกระบวนการต่อสู้

ข้ึนไดห้ากเกิดความไม่เป็นธรรมในเร่ืองสิทธิในการดูแลและจดัการทรัพยากรดงักล่าว 

   3)  สิทธิชุมชน คือการมีระบบกรรมสิทธ์ิร่วมกนั  สิทธิชุมชนในแง่น้ีคือ การมี

ระบบกรรมสิทธ์ิร่วมกนัในการใชเ้หนือทรัพยสิ์นร่วมกนัของชุมชน  เป็นการดาํรงอยู่ของสิทธิใน

หน่วยสงัคมเชิงซอ้น  ทาํใหเ้กิดการจดัการและมีส่วนร่วมในทรัพยากรร่วมกนั  รวมทั้งมีแนวปฏิบติั

ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพื่อเป็นแบบแผนให้คนในชุมชนไดช่้วยกนัดูแลรักษาความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรนั้นใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

 สําหรับผูว้ิจยั สิทธิชุมชน หมายถึง อาํนาจอนัชอบธรรมของชุมชนในการบริหารจดัการ 

พิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสิทธิอ่ืนๆ อนัเก่ียวขอ้งกบั

การมีชีวติอยูโ่ดยไม่ถูกรุกลํ้าล่วงเกิน รวมถึงการที่ชุมชนสามารถกาํหนดอนาคตของตนเอง เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.1.3  หลกัการของสิทธิชุมชน 

  เมือ่ได้เขา้ใจในความหมายของสิทธิชุมชนกันไปแล้ว  ในส่วนของหัวขอ้น้ีจะได้มีการ

อธิบายถึงหลกัการของสิทธิชุมชน  ไพสิฐ  พาณิชยก์ุล (2544)  ไดป้ระมวล “ความเป็นธรรมชาติ

หรือหลกัการของสิทธิชุมชน” ท่ีมีลกัษณะเด่น ๆ ไวด้งัน้ี คือ 

   1)  อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพื่อความอยูร่อดของชุมชน 

   2)  กระบวนการในการเกิดข้ึนของสิทธิชุมชนในแต่ละประเภท (ตามทีเ่กิดความ

ขัดแยง้ ข้ึน) ไม่ได้ เกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงพันธะสัญญา  หากแต่เป็นผลที่เกิดข้ึนจาก

กระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที ่ทดลองเรียนรู้ สั่งสมข้ึนมาเป็นส่วนหน่ึงของ

โครงสร้างสังคมในระดบัชุมชน และในหลาย ๆ กรณีท่ีมีการเลียนประสบการณ์และผลิตซํ้ าในทาง

ความคิด 

   3)  ตั้งอยูบ่นสํานึกและการรับรู้ร่วมกนัของชุมชนเป็นหลกั  ดงันั้นจึงมกัจะไม่ทาํ

ใหป้รากฏในรูปของบนัทึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



13 

   4)  กลไกในการบงัคบัเป็นไปโดยอาศยัวิธีการของแต่ละชุมชนผ่านทางระบบ

ความสัมพนัธ์ในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

   5)  สิทธิชุมชนเป็นความพยายามของชุมชนที่จะจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก

ของชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัการผลิตท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงและมีทางเลือกได ้

   6)  สิทธิชุมชน เป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ต้องข้ึนอยู่กับปัจจัย

ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

   7)  สิทธิชุมชน มกัจะมีกลไกภายในชุมชนที่เกล่ียทรัพยากรทีจ่าํเป็นต่อการดาํรง

ชีพ และใหโ้อกาสกบัสมาชิกของชุมชน 

โสภารัตน์ จารุสมบติั (2551: 72-77) และ ก่ิงกร นิรนทรกุล ณ อยุธยา (2543: 35-40) ได้

สรุปหลกัการสาํคญัของสิทธิชุมชนไว ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

สิทธิชุมชน  มีนยัของการเคล่ือนไหวภาคประชาชนเพื่อปรับความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ และ

เสนอระบบหรือสถาบนัในการจดัการทรัพยากรเศรษฐกิจ  สังคมในรูปแบบใหม่  เพือ่ให้สังคมมี

ทางเลือกที่หลากหลายข้ึน  ถือว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการมองการจดัการทางทรัพยากร 

เศรษฐกิจ สังคม  โดยมีฐานคิดและคุณค่าที่แตกต่างไปจากสิทธิของรัฐและปัจเจกชนที่อยู่ใน

กระบวนทศัน์เก่าหลายประการ  การเขา้ใจสิทธิชุมชนไม่สามารถเขา้ใจผ่านกรอบคิดเร่ืองระบบ

สิทธิของตะวนัตกได ้ ซ่ึงหลกัการสาํคญัของสิทธิชุมชน มีดงัต่อไปน้ี  

   1)  สิทธิชุมชน เป็นข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม  หรืออาจพฒันาสู่ความเป็น

สถาบนัร่วมกนัของกลุ่มคนเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร การจดัการทางเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ  

กลุ่มคนดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ทางสังคมร่วมกนั  หรือเป็น “ชุมชน”  ลกัษณะชุมชนนั้นมิไดย้ึดติด

กบัชุมชนหมู่บา้น อนัเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐ  แต่เป็นเครือข่ายทางสังคมของผูค้นที่มี

วฒันธรรมร่วมกนั  อยูใ่นระบบนิเวศเดียวกนั  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั  หรือมีแบบแผนการผลิต 

ระบบเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงอาจจะมีขอบเขตชุมชนใดชุมชนหน่ึง หรือหลายชุมชน หลายกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุ  ไม่ไดจ้าํกดัแค่ชุมชนชนบท แต่ขยายครอบคลุมถึงเมือง  เป็นเครือข่ายทอ้งถ่ินหรืออาจจะ

เป็นชุมชนในจินตนาการที่ผูค้นสัมพนัธ์ผา่นส่ือ  หรือนิยามวา่ เราเป็นพวกเดียวกนั มีความสัมพนัธ์

ผ่านสิทธิร่วมกัน เช่น คนชรา คนพิการ คนชายขอบ  เป็นต้น  อาจสรุปได้ว่า สิทธิชุมชนตาม

ความหมายกวา้งดงักล่าวน้ี  มิไดมี้หน่วยของสิทธิทีต่ายตวัเหมือนสิทธิปัจเจกชน  แต่เป็นสิทธิจาก

ความสัมพนัธ์ของผูค้นเกิดเป็นชุมชนร่วมกนั  ซ่ึงจะสัมพนัธ์ในทางตรงหรือทางออ้มก็เป็นได ้

  2)  ด้วยความจาํเป็นที่จะตอ้งจดัการร่วมกนั  ชุมชนได้สร้างขอ้ตกลงหรือกติกา

ร่วมกนัในการจดัการทรัพยากร เศรษฐกิจ หรือสังคม  ขอ้ตกลงที่เกิดข้ึนอาจมีเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ตามรูปแบบการจดัการสมยัใหม่ที่เกิดจากความจาํเป็นที่ตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ในการจดัการ  หรือเป็น
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กฎประเพณีที่อยูใ่นจิตสํานึก ในวฒันธรรมที่ยึดโยงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ร่วมกนั  และไดถู้กพฒันาปรับ

ใช้กบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  หรืออาจสร้างอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมาเป็นตวักาํกบักติกาเสียใหม่  การ

ได้มาซ่ึงขอ้ตกลงก็เป็นเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ การต่อสู้ ต่อรอง ทั้งภายในชุมชน ระหว่าง

ชุมชน หรือกับภายนอก  ขอ้ตกลงร่วมของชุมชนจึงมีการปรับเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม  ดงันั้นชุมชนจึงพฒันารูปแบบสิทธิข้ึนใหม่มาก  ซ่ึงมีความเฉพาะเจาะจงกบั

บริบทของสังคมนั้น ๆ  สิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตท่ีกวา้ง ยดืหยุน่ ล่ืนไหลและปรับเปล่ียน มากกวา่จะ

กาํหนดตายตวัโดยไม่ผนัแปร  แต่มีความเฉพาะเจาะจงกบับริบทแต่ละแห่ง มิใช่มาตรฐานเดี่ยว

ตายตวัดงัเช่นสิทธิแบบรัฐ หรือปัจเจกชน 

  3)  สิทธิชุมชน  เป็นรูปแบบสิทธิเชิงซอ้น หมายถึง ภายใตข้อ้ตกลงจดัการร่วมของ

ชุมชน  จะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพนัธ์กนั เช่น สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช้ สิทธิการ

จดัการ  ซ่ึงสิทธิแต่ละประเภทมีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ  และการซ้อนของสิทธิก็มีหลายระดบั 

ทั้งรูปแบบของสิทธิและเจา้ของสิทธิ เช่น บางเง่ือนไขสิทธิความเป็นเจา้ของทรัพยากรบางประเภท

อาจเป็นของรัฐ หรือปัจเจกชนในชุมชน  แต่ทรัพยากรบางประเภทอาจเป็นของชุมชน หรือไม่วา่จะ

เป็นของใคร  แต่ชุมชนมีสิทธิในการใช้และสิทธิจัดการ  หลักสําคัญของสิทธิชุมชน ก็คือ ใน

ปริมณฑลของชุมชนท่ีสรรคส์ร้างสิทธิข้ึนมา  ไม่วา่สิทธิการครอบครอง การใช ้หรือสิทธิปัจเจกชน 

และชุมชน  สิทธิแต่ละประเภทถูกจดัสัมพนัธ์กันภายใตค้วามเป็นชุมชน  ดงันั้นรูปแบบสิทธิที่

พฒันาข้ึนมาจึงมิไดแ้ยกขาดออกจากกนั  แต่ตอ้งมีกฎกติการ่วมของชุมชนซ้อนทบัอีกทีหน่ึง  ดงันั้น

สิทธิปัจเจกชนท่ีอยูใ่นชุมชน อาจไม่ใช่สิทธิแบบเบด็เสร็จ (Absolute Rights) เหมือนสิทธิปัจเจกชน

ในสาธารณะก็ได ้

   4)  สิทธิชุมชน  มีลกัษณะเนน้การมีส่วนร่วม หรือดึงภายนอกเขา้มาร่วมเก่ียวขอ้ง

จดัการ  (Inclusive  Rights)  หมายถึง มิไดกี้ดกนัการมีส่วนร่วมจากภายนอก  แต่ตอ้งการให้

ภายนอกเขา้มาร่วมสนับสนุน ถ่วงดุล ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัท้องถ่ิน สาธารณะ และรัฐ  สิทธิ

ชุมชนไม่ใช่สิทธิความเป็นเจา้ของแบบเบ็ดเสร็จเช่นสิทธิรัฐ หรือปัจเจกชนท่ีเจา้ของใชสิ้ทธิตนเอง

กีดกนัการเก่ียวขอ้งจากภายนอกอยา่งส้ินเชิง (Exclusive  Rights)  ดงัเห็นไดจ้ากการจดัการป่าชุมชน 

การทาํกลุ่มออมทรัพย ์เศรษฐกิจชุมชน  หรือการฟ้ืนฟูอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน  ลว้นเป็นส่ิงที่ตอ้งการ

การสนับสนุนของเครือข่ายทอ้งถ่ิน ประชาสังคม และรัฐ  แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะของการดึง

ภายนอกเขา้มาร่วมเกี่ยวขอ้งจดัการ  ก็มิไดเ้ป็นไปอย่างสมบูรณ์  มิเช่นนั้นทรัพยากรที่ชุมชนใช้

ร่วมกนัจะกลายเป็นพื้นที่เสรี (Open Access)  ที่คนภายนอกจะเขา้มาทาํอะไรก็ได ้ ชุมชนไดส้ร้าง

เง่ือนไข หรือกฎกติกาที่มีการควบคุมการใช้จากภายนอก หรือมีลกัษณะเป็นการกีดกนัภายนอกอยู่

ดว้ย  เง่ือนไขสาํคญัทีชุ่มชนใชกี้ดกนัภายนอกทีเ่ขา้มาละเมิดสิทธิของเขาก็คือ  สิทธิในการมีชีวิตอยู่
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รอด  สิทธิเร่ืองปากทอ้ง  สิทธิในการธาํรงความสัมพนัธ์ทางสังคมของคน  วิธีคิดเร่ืองสิทธิแบบน้ี

อาจจะแตกต่างจากตะวนัตกท่ีทุกคน (ใครก็ได)้  ลว้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัต่อทรัพยากรในทุกที่  แต่

สิทธิของชุมชนใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้อยูกิ่นกบัทรัพยากรเพื่อความอยูร่อดของชุมชนเป็นอนัดบัแรก  

ซ่ึงคนภายนอกจะมาอา้งสิทธิเพื่อคุณภาพชีวติที่ดีของสังคมเมืองมาอยูเ่หนือสิทธิการมีชีวิตรอดของ

ชุมชนไม่ได ้ ระดบัของสิทธิการมีส่วนร่วมจึงลดหลัน่ไปตามความจาํเป็นพื้นฐานของชีวิต และ

สังคม  แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะของการการกีดกนัภายนอกมกัจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ที่มีความ

ขดัแยง้แย่งชิงทรัพยากร  หรือในโครงสร้างการจดัการทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกนั  แต่โดยทัว่ไป

สิทธิชุมชนมกัจะมีลกัษณะการเน้นการมีส่วนร่วมมากกว่า  หลกัการที่สําคญัอีกประการของการ

เน้นการมีส่วนร่วมก็คือ เป้าหมายของสิทธิชุมชนมิใช่เพือ่ประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านั้น  

แต่ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของสังคมด้วย  การรักษาป่า  การจดัการลุ่มนํ้ า  การจดัการความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ลว้นสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

  5)  อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลกัพื้นฐานวา่ดว้ยความย ัง่ยืนและความ

เป็นธรรม  ดงัเห็นไดจ้ากการจดัการป่า  จดัการนํ้า  หรือการทาํออมทรัพย ์ ธุรกิจชุมชนของชาวบา้น  

ลว้นตอ้งการใหส้มาชิกมีส่วนร่วม เขา้ถึงทรัพยากร  และไดรั้บการแบ่งปันทรัพยากรอยา่งเป็นธรรม  

และการทีชุ่มชนจะอยู่รอดไดก้็ตอ้งอยู่บนฐานทรัพยากรที่ย ัง่ยืน  การเลือกทีจ่ะบริโภคให้หมดไป  

เป็นการทาํลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง  ซ่ึงอุดมการณ์สิทธิชุมชนดงักล่าวมีความแตกต่างจาก

สิทธิปัจเจกชนที่มุ่งเนน้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใชท้รัพยากร  ลกัษณะการใชที้่ว่าน้ีขดัแยง้กบั

หลักการเร่ืองความย ัง่ยืนและเป็นธรรมโดยตรง  ขณะที่รัฐเองก็ถูกคาดหวงัว่าจะมีกลไกเขา้มา

จดัสรรทรัพยากรเพือ่ย ัง่ยืนและเป็นธรรม  แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนกลบัพบว่า รัฐเองมุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์จากทรัพยากรอยา่งลา้งผลาญ 

   6)  สิทธิชุมชนบนเน้ือหาที่หลากหลาย  ขบวนการเคลื่อนไหวเร่ืองสิทธิชุมชนที่

โดดเด่นที่สุด คือ การเคลื่อนไหวเร่ืองป่าชุมชน  และสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากร  แต่

ขณะเดียวกนัภายใตโ้ครงสร้างอาํนาจท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนมิไดมี้แต่มิติทรัพยากร  ชุมชนจาํนวน

มากไดอ้าศยัทุนทางสังคมของตนสร้างระบบ  สถาบนัการจดัการของตนเองเพือ่ปรับสัมพนัธภาพ

ทางอาํนาจในหลายรูปแบบ  ไม่วา่จะเป็นชุมชนแออดัในการเรียกร้องสิทธิในท่ีอยูอ่าศยั  การเกิดข้ึน

ของกลุ่มออมทรัพย ์ ธุรกิจชุมชน  ตลาดทางเลือก  เศรษฐกิจชุมชน เพื่อตา้นทานกระแสกลไกตลาด

ที่มุ่งผนวกระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้พึ่งพาระบบเศรษฐกิจหลกั  หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ใช้

ประเด็นดา้นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity) ต่อสู้กบักระแสชาตินิยม กระแสวฒันธรรม

หลกัท่ีพยามยามกลืนวฒันธรรมทอ้งถ่ิน หรือผลกัใหอ้ยูใ่นสภาพชายขอบ นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาต่าง 
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 ๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น สิทธิชุมชนเมืองต่อวิถีความเป็นเมือง สิทธิสตรี สิทธิคนชรา สิทธิคนพิการ  

ท่ีเรียกร้องอัตลักษณ์ให้ตนเองมีตําแหน่งแห่งท่ีในสังคม 

    7)  สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า ที่เกิดขึ้นใน

บริบทโครงสร้างทางอํานาจในสังคมมีความไม่เท่าเทียมกัน รวมศูนย์อํานาจ ครอบงําทางวัฒนธรรม 

โดยใช้วัฒนธรรมเด่ียว (Monoculture)  ที่ดูดกลืนความหลากหลาย และกีดกันชุมชนท้องถิ่นออก

ไปสู่ภาวะชายขอบ  สิทธิชุมชนจึงเป็นการต่อสู้เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอํานาจ สร้างตําแหน่งแห่ง

ที่ให้กับชุมชน ผ่านการกําหนดตัวตน โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อผลักดันสังคมไปสู่ความเป็นพหุ

ลักษณ์ (Pluralistic Society)  ประชาธิปไตย  หรือสังคมที่เคารพความหลากหลาย  หรือมีนโยบายที่

ให้แต่ละท้องถิ่น  ส่วนต่าง ๆ ของสังคมได้มีเสรีภาพของตนเองในการกําหนดกติกาของวิถีชีวิต 

เศรษฐกิจทรัพยากรตามแต่ภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน  แต่ทั้งนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ

ร่วมกันของสังคมด้วย  โดยรัฐต้องเข้ามาทําหน้าที่ดังกล่าว  จึงเห็นได้ว่าสิทธิชุมชนมีทั้งความเป็น

เฉพาะเจาะจงในตัวเองและมีความเป็นสากลไปพร้อมกัน  ความเป็นสากลในเชิงนโยบายคือ  รัฐ

ต้องมีนโยบายสนับสนุน ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพในการกําหนดกฎกติกา ระบบสิทธิการจัดการ

ทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง  และมีกลไกสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  

ส่วนความเฉพาะเจาะจงคือ แต่ละชุมชน ท้องถิ่นจะกําหนดรูปแบบสิทธิอย่างไรนั้น  ก็ไปตามบริบท

ทางสังคมเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมของตนเองไม่สามารถกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือเป็ น

รูปแบบตายตัวได้  นัยของสิทธิชุมชนดังกล่าว จึงมีความลึกซึ้ง กว้างขวางกว่าคําว่า  “กระจาย

อํานาจ”  “การมีส่วนร่วม” “ประชาสังคม”  “ธรรมรัฐ”  ซ่ึ งเป็ นคําท่ีมีความหมายล่องลอย                 

(Floating  Significance )  ที่รัฐหรือทุนหยิบมาใช้โดยขาดวิญญาณเพื่อประชาชนคนชายขอบอย่าง

แท้จริ ง 

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 

2.2.1  ความหมายการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่มีขอบเขต

กว้างขวาง มีผู้ให้ความหมายไว้จํานวนมากและยังสะท้อนให้เห็นความเช่ือของบุคคลที่หลากหลาย

กันไป ซ่ึงได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

  แก้วสรร อติโพธิ (2540: 16) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าจะต้องมีกระบวนการ

ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางปกครองของรัฐ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นที่
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สามารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ

ตอ้งมีการกระจายอาํนาจในการจดัการทรัพยากร 

  ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า (2540: 5) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันานั้น ครอบคลุมตั้งแต่เร่ิมต้นของการวางแผน ไปจนถึงการลงมือปฏิบติัตามแผนและการ

ประเมิน นัน่หมายความว่า การวางโครงการใดๆ ก็ตามจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการปรึกษาหารือร่วมกนั

เพื ่อวิเคราะห์หรือช้ีชัดตัวปัญหาให้ได้ และประชาชนจะมาช่วยกันเพื ่อวิเคราะห์จัดลําดับ

ความสาํคญัของปัญหา วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีพวกเขาเห็นวา่เป็นไปไดไ้ปจนถึงการลงมือปฏิบติัและ

การประเมินผลแลว้ก็เร่ิมช้ีชดัปัญหาและโครงการใหม่เป็นวงจรเช่นน้ีไปเร่ือยๆ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงการให้ขอ้มูลข่าวสารเพือ่ประกอบการวางแผนหรือตดัสินใจเท่านั้น การ

เปิดโอกาสให้ชาวบา้นเพียงแต่เขา้ไปเป็นสมาชิกร่วมเสียสละแรงงาน เงิน วสัดุ ร่วมพิจารณาหรือ

ร่วมลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีเร่ิมกาํหนดมาจากทางราชการหรือท่ีอ่ืนนั้น ไม่สมควรท่ีจะไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นการมีส่วนร่วมแต่ประการใด 

  แสวง รัตนมงคลมาศ (2541: 14) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง 

กระบวนการซ่ึงประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมของสังคมและ

ประชาชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตวั เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ 

แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตน ในการแสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย หรือดา้น

การดําเนินงานตามนโยบายในการร่วมกําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินการ และการที่

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมีเหตุผล 3 ประการดว้ยกนัคือ  

   1)  มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกนั (Common Ideology) 

   2)  มีจุดร่วมในผลประโยชน์ (Common Interest) 

   3)  บุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personality)  

 สิทธิพนัธ์ พุทธหุน (2541: 157) การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงกิจกรรมของ

ประชาชนที่มุ่งจะเขา้ไปมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจนโยบายของรัฐบาลในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงรูปแบบ

การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของแต่ละสังคมยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 

  สุจิต บุญบงการ (2542: 36-38) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองวา่ การมี

ส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลมีจุดประสงค์เพือ่มีอิทธิพลในกระบวนการ

ตดัสินใจของรัฐบาล โดยมีความหมายท่ีมีลกัษณะท่ีน่าสนใจหลายประการ คือ 

 ประการแรก การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความหมายในเร่ืองกิจกรรม ไม่ใช่ทศันคติ 

ไม่ใช่เป็นเร่ืองของความคิดความรู้สึกหรือความเช่ือทางการเมือง เรายอมรับวา่ทศันคติทางการเมือง

มีผลต่อรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรม 
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 ประการท่ีสอง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ใชก้บับุคคลธรรมดา ส่วนนกัการเมืองหรือผูน้าํ

ทางการเมืองนั้น เราถือวา่เป็นบทบาททางการเมือง (Political Role) 

 ประการที่สาม การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเร่ืองของการแสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการ

ตัดสินใจของรัฐบาลหรือผูน้ําประเทศ ดังนั้ นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นไปได้ทั้ งถูก

กฎหมายและผดิกฎหมาย สันติหรือรุนแรง ความประสงคท่ี์จะผลกัดนัรัฐบาลน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิง

ท่ีสร้างหรือริเร่ิมจากตวัผูมี้ส่วนร่วมเอง แต่อาจมาจากผูอ่ื้นรวมทั้งผูน้าํทางการเมืองไดด้ว้ย 

 ประการท่ีสุดทา้ย การมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจ

ของผูน้าํรัฐบาลไดต้ลอดเวลาและทุกๆ เร่ือง 

  ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543: 138-139) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลกัษณะ

กล่าวคือ 

   1)  การมีส่วนร่วมในลกัษณะที่เป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดโครงการ เช่น การร่วมกนัคน้หาปัญหา การ

วางแผนการตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตาม

ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยที่โครงการพฒันาดงักล่าวจะตอ้ง

มีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน 

   2)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

         (1)  การส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน 

เพือ่พฒันาขีดความสามารถในการจดัการเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการ

กระจายทรัพยากรของชุมชน อนัจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างทีป่ระชาชนในชนบท

สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา 

        (2)  การเปลี่ยนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาที่ประชาชนมี

บทบาทหลกั โดยการกระจายอาํนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค ซ่ึงอาจกล่าวได้

ว่าเป็นการคืนอาํนาจใยการพฒันาให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของ

ตนเอง 

วนัชยั วฒันศพัท ์(2543: 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซ่ึงนาํเอาความ

ห่วงกงัวล ความตอ้งการ และความเช่ือหรือค่านิยมของสาธารณชนเขา้มาประกอบการตดัสินใจของ

รัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางโดยมีเป้าหมายสําคญัเพือ่ให้

เกิดการตดัสินใจท่ีดีข้ึน และไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณชน 

 จนัทนา สุทธิจารี (2544: 410) ไดส้รุปว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึง การมีส่วน

ร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิทีร่ะบบการเมืองและกฎหมายกาํหนดให้
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กระทาํได ้เป็นการกระทาํที่ตอ้งเกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจของประชาชน เพือ่ให้มีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

  อานนัท ์ปันยารชุน (2545: 3-5) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ คือการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วรรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจในปัญหาสําคญัของประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ การ

ชุมนุมและอ่ืนๆ 

  คนึงนิจ ศรีบุญเอ่ียม และคณะ (2545: 33) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการ

ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน โดยการให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ให้คาํแนะนาํปรึกษา 

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

  สมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง (2545: 306-309) ไดใ้ห้ขอ้สังเกตที่น่าสนใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ดงัน้ีคือ ในฐานะที่ประชาชนเป็น “พลเมือง” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ “ประชากร” ท่ีบอก

ถึงขนาดของประเทศ ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ “แรงงาน (ทรัพยากรมนุษย)์” หรือ “ผูบ้ริโภค (ตลาด)” เพื่อ

บอกถึงศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น ในฐานะ “พลเมือง” ประชาชนย่อมมีสิทธิ มี

หน้าที่ และมีความสามารถหรือศกัยภาพในการร่วมกาํหนดทิศทางของประเทศและสังคมของตน 

แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ไดรั้บประกนัวา่การตดัสินใจนั้นจะตอ้งถูกตอ้ง เพราะไม่จาํเป็น

วา่ความรู้หรือความเห็นที่นาํเสนอเขา้มาจะตอ้งถูกตอ้งเสมอไปในทาํนองเดียวกนั การมีส่วนร่วม

ของประชาชนก็ไม่ไดรั้บรองความเป็นธรรมของการตดัสินใจนั้นๆ เสมอไป เช่น กรณีการใชก้ฎหมู่ 

หรือการต่อสู้กนัโดยใชจ้าํนวนคนมากกวา่เขา้วา่เพราะจาํนวนเสียงที่มากกวา่หรือความเห็นของคน

ส่วนใหญ่ก็ตาม ไม่จาํเป็นจะตอ้งถูกตอ้งเสมอไป 

 พชัรี สิโรรส (2546: 46-47) สรุปวา่ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบนั 

คือกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูล

และความคิดเห็นเพือ่แสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการที่เหมาะสมและ

เป็นที่ยอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมจนกระทัง่ถึงการ

ติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

  บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548: 18-19) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในระบอบ

ประชาธิไตยแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงทศันะและมีส่วนในการ

ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วยให้การ
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ตดัสินใจของผูเ้สนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกบัปัญหาและความตอ้งการ

ของประชาชนมากยิ่งข้ึนแล้ว ยงัเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส 

(Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมี

ความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคาํถามของประชาชนได ้(Accountability) อีกดว้ย ซ่ึงเท่ากบัเป็น

การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

  ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่

ประชาชนจะมีทั้งสิทธิ และหนา้ที่ที่จะเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนที่

จะสาํรวจตรวจสอบความจาํเป็นในเร่ืองต่าง ๆ การระดมทรัพยากรทอ้งถ่ินและเสนอแนวทางแกไ้ข

ใหม่ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้งและดาํรงรักษาองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

 อรทยั ก๊กผล (2549: 11) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่

ประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอยา่ง

แท้จริง ทั้ งน้ีต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้

ความสามารถในการกระทาํและมีความเต็มใจที่จะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยที่การมีส่วนร่วม

ของประชาชนจะตอ้งมีลกัษณะการเขา้ร่วมอยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนถึงส้ินสุด กล่าวคือ 

  1)  เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนในฐานะท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู ่

   2)  ร่วมคิดดว้ยกนัวา่อะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอยา่งไร และจะจดัลาํดบั

ความสาํคญัของปัญหาเป้าหมายอยา่งไร และควรท่ีจะจดัการปัญหาใดก่อนหลงั 

   3)  ร่วมกนัวางแผนงานการดาํเนินการ วา่จะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่ง

งานกนัอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็น

ผูดู้แลรักษา 

   4)  ร่วมดาํเนินงาน ประชาชนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความเต็มใจ เต็มกาํลงั

ความรู้ความสามารถของตนเอง 

   5)  ร่วมกนัติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทาํงานร่วมกนัประชาชนจะตอ้งมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหาทางแก้ไขปัญหาเพือ่ให้งานหรือ

ภารกิจดงักล่าวสามารถสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

   6)  ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแลว้ยอ่ม

ทีจ่ะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงอาจจะไม่จาํเป็นที่จะตอ้งอยู่ในรูปของเงิน วตัถุส่ิงของ แต่อาจ

เป็นความสุข ความพอใจในสภาพของความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนก็ได ้
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 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551: 39-40) ให้ความหมายวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ทีมี่ผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้ งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไป

ประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

กระบวนการส่ือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรขอ้มูลร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ

เสริมสร้างความสามคัคีในสังคม ทั้งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพการ

ตดัสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และทาํให้ง่ายต่อการนาํไป

ปฏิบติั อีกทั้งช่วยหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้ใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือและ

ความชอบธรรม และช่วยใหท้ราบความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้ง

เป็นการพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรคข์องสาธารณชน 

  Huntington and Nelson (1976: 4 - 7) ไดใ้ห้คาํนิยามของการมีส่วนร่วมทางการเมืองวา่

“เป็นกิจกรรมของประชาชนแต่ล่ะคนที่มีความหมาย เพื่อจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาล”

โดย Huntington ไดพ้ิจารณาแง่มุมที่สาํคญัของนิยามนั้น และกาํหนดขอบเขตความหมายชดัเจนข้ึน

วา่การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นหมายถึง เฉพาะการกระทาํ ไม่รวมถึงทศันคติเป็นการกระทาํของ

ผูมี้ส่วนร่วมท่ีเป็นพลเมืองธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงนกัการเมืองอาชีพกิจกรรมของขา้ราชการซ่ึง

เป็นกิจกรรมทางการเมืองของผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองที่ประชาชนธรรมดา นั้นจะอยูใ่นลกัษณะที่

ไม่ต่อเน่ืองไม่เต็มเวลาและ ไม่ถือเป็นอาชีพหลกันอกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชน

จะตอ้งมีการกระทาํ ทีมี่จุดมุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ของรัฐบาลซ่ึงเป็นผูที้่มีความชอบ

ธรรมในการตดัสินใจแบ่งสรรส่ิงทีมี่คุณค่าซ่ึงมีอยู่จาํ กดัในสังคม ไม่รวมถึงการกระทาํ ท่ีมี

จุดมุ่งหมายเพือ่กดดนัหรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล ทั้งน้ีไม่วา่กิจกรรมหรือ

การกระทาํ นั้นจะก่อใหเ้กิดผลหรือไม่ก็ตาม ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการ เมืองลกัษณะของการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองอาจเป็นไปดว้ยความสาํนึกของตนเองหรือถูกชกัจูง ระดมพลงัใหเ้ขา้ร่วมก็ได ้

 Verba and Nie (1978 อา้งถึงใน อมร รักษาสัตย,์ 2544: 410) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองวา่ เป็นกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิทีก่ฎหมายกาํหนดโดยเฉพาะการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง สิทธิท่ีจะเขา้สมาคมหรือก่อตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ สิทธิที่จะอุทธรณ์

ต่อรัฐบาล สิทธิเก่ียวกบัการพูด ชุมนุม การพิมพอ์ยา่งอิสระ และเป็นกิจกรรมซ่ึงมุ่งหมายเพือ่มี

อิทธิพลต่อรัฐบาลในการเลือกตั้งเจา้หนา้ทีข่องรัฐ รวมถึงการเขา้มีส่วนร่วมทางการปกครองโดย

กระทาํกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการปกครอง 



22 

 McClosky (1986: 252-253) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองวา่เป็นกิจกรรม

ต่างๆ ในการกระทาํโดยสมคัรใจของสมาชิกในสังคมส่วนรวมในการคดัเลือกผูป้กครองและ

กาํหนดนโยบายของรัฐ การกระทาํนั้นอาจร่วมกนัโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ไดซ่ึ้งบุคคลทีมี่ส่วน

ร่วมทางการเมืองนั้นไดแ้ก่ บุคคลที่เขา้เก่ียวขอ้งกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ การใชสิ้ทธิออกเสียง

เลือกตั้ง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง การเขา้ชุมนุม

ทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองหรือผูแ้ทนราษฎร นอกจากนั้นลกัษณะ

ของความกระตือรือร้นในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองยงัพิจารณาได้จากการสมคัรเขา้เป็น

สมาชิกพรรคการเมืองอยา่งเป็นทางการ 

  Bertcher (1994: 138) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมไวว้า่เป็นการให้ประชาชนที่เก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจดาํเนินงาน ปฏิบติังาน และรับผลประโยชน์ของการพฒันานั้น ๆ การมี

ส่วนร่วมในการพฒันานั้นเป็นการกระตุน้ให้ประชาชน ตระหนกัถึงสถานการณ์ของเขา ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงภายใตก้ารกาํหนดและการดาํเนินการของประชาชนเอง 

  FARM (1998: 114) อธิบายวา่ เป็นกระบวนการกระทาํทางสังคม ที่เกิดจากความตอ้งการ

ของแต่ละคน กระทัง่ลงมือกระทาํ ซ่ึงตอ้งมีความชดัเจนโปร่งใส และเกิดประโยชน์ระหวา่งกนั มี

วธีิดาํเนินการโดยสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมสรุปปัญหา วางแผน ดาํเนินการ ควบคุม เจรจา 

สร้างโอกาส ประสานประโยชน์ ในดา้นการจดัการทรัพยากร 

  The International Association for Public Participation (2006 อา้งถึงใน เครยต์นั, เจมส์ 

แอล., 2551: 4) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการให้ความหมายของ

ค่านิยมหลกัของการมีส่วนร่วมของประชาชน 7 ขอ้ดงัน้ี 

   1)  ประชาชนควรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตดัสินใจอนัเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํท่ีมีผลกระทบต่อชีวติของพวกเขา 

   2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายรวมถึงคําสัญญาที่จะเปิดโอกาสให้

ขอ้เสนอแนะของประชาชนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

   3)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่ือสารเข้าใจถึงจุดสนใจ (Interests) 

ต่างๆ ของ   ผูมี้ส่วนร่วมและสนองตอบความตอ้งการในกระบวนการของผูมี้ส่วนร่วมทั้งหมด 

   4)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแสวงหาและเอ้ือให้เกิดการเขา้ร่วมของ

ประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 

   5)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนาํผูมี้ส่วนร่วมเขา้ร่วมพิจารณาว่าพวก

เขาจะมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร 
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   6)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมมีข้อมูลที่พวกเขา

ตอ้งการเพื่อใชใ้นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

   7)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนส่ือสารกบัผูเ้ขา้ร่วมถึงวิธีการที่ความ

คิดเห็นของพวกเขาจะมีผลต่อการตดัสินใจอยา่งไร 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม

(ทางการเมือง)ของประชาชน หมายถึง การกระทาํใดๆ ของพลเมืองในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวติและความเป็นอยูข่องตนเองและส่วนรวมตั้งแต่ตน้จนจบดว้ยความ

สมคัรใจ เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติของตนเองและส่วนรวมในทุกดา้น ไม่วา่การกระทาํ

นั้นจะบรรลุผลสาํเร็จหรือไม่ มีการจดัองคก์รหรือไม่ จะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองและจะใช้

วิธีการที่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดหรือ

เลือกใชน้โยบายสาธารณะของรัฐบาลในระดบัต่างๆ ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การมีส่วน

ร่วมจึงเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื ่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที ่

สาธารณชนให้การสนบัสนุน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใตก้ารกาํหนดและการดาํเนินการของ

ประชาชนเองตามหลกัของการกระจายอาํนาจ อนันาํไปสู่การพึ่งจนเองได ้ดงันั้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจึงเป็นทั้งวธีิการ (Means) และเป้าหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกนั 

 

  2.2.2  ระดบัและข้ันตอนของการมส่ีวนร่วม 

เพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย ์(2543: 11-12) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมไดห้ลายระดบัตามบทบาท

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

   1)   แบบการจดัการคนให้เขา้ร่วม ผูเ้ขา้ร่วมคดัเลือกจากตวัแทนของประชาชน

ไม่ไดเ้ลือกตั้งและไม่มีอาํนาจอะไร 

   2)  แบบตอบสนองหรือค่อยเป็นค่อยไป ผูเ้ช่ียวชาญจากส่วนกลางบอกวา่จะตอ้ง

ทาํอะไรไม่มีการสะทอ้นความเห็นจากประชาชน 

   3)  แบบขอคาํปรึกษาหารือ องคก์รภายนอกเป็นผูร้ะบุปัญหาและกระบวนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและควบคุมการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บฟังความคิดเห็นของประชาชน 

   4)  แบบร่วมตามหนา้ที่หรือภารกิจที่กาํหนดให้ ใช้วิธีการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการประชาชนอาจมีส่วนร่วมโดยรวมเป็นกลุ่มเพื่อช่วยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาตามวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ประชาชนอาจเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนั ร่วมตดัสินใจแต่คาํตอบหลกัสุดทา้ยมกักาํหนด

ไวล่้วงหนา้แลว้โดยหน่วยงานภายนอก 
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    5)  แบบแข็งขนั ร่วมในการวิเคราะห์และพฒันาแผนปฏิบติัการและศกัยภาพของ

กลุ่มองคก์รทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายจากหลายสาขา 

   6)  แบบสมคัรใจทาํเองประชาชนเป็นผูคิ้ดริเร่ิมอยา่งอิสระ ประชาชนอาจติดต่อ

ประสานหน่วยงานภายนอกมาช่วยแนะนะโดยยงัสามารถควบคุมการจดัการและใช้ทรัพยากรได ้

ทั้ง 6 ระดบัมีตั้งแต่ระดบัตน้ (ระดบั 1) ท่ีเขา้ไปเตรียมการหรือจดัการอยา่งเขม้เพื่อกระตุน้ให้คนเขา้

มามีส่วนร่วมจนถึงระดบัระดบั 6 คือแบบสมคัรใจ ประชาชนรับรู้ ตระหนกัและเคล่ือนไหวผลกัดนั

ใหร่้วมงานกนัเองโดยปราศจากการจดัตั้งใด ๆ  

  สุนีย์ มลัลิกะมาลย์ (2545: 58-61) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 6 ระดับ

กล่าวคือ 

   1)  ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐไดใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม

แก่ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเร่ิมหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แลว้เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ โดยการใหข้อ้มูลข่าวสาร ซ่ึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทางราชการท่ี

มอบใหแ้ก่ประชาชนนั้น รับวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 

   2)  ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร

จากรัฐแลว้ ประชาชนจะร่วมคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจาํเป็นและความตอ้งการที่ตอ้ง

ให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเพือ่หน่วยงานเจา้ของโครงการหรือ

กิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผูท่ี้มีอาํนาจตดัสินใจจะไดน้าํไปใชป้ระกอบการพิจารณาต่อไป 

   3)  ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นดว้ยหรือไม่กบัโครงการ

หรือกิจกรรม การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะตั้งโครงการจะมี

ส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ใหโ้ครงการตั้งในพื้นท่ี หากเห็นวา่มาตรการท่ีจะใชมี้ผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมาตรการการติดตามตรวจสอบไม่ชดัเจน หรือไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบดว้ย 

   4)  ร่วมดาํเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคดัเลือกผูป้ฏิบติังาน 

หรือร่วมปฏิบติังานเอง ในระดบัการมีส่วนร่วมน้ีอาจจะทาํไม่ไดใ้นทุกประเภทของโครงการ เช่น 

หากเป็นโครงการที่จาํเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู้เฉพาะดา้น ผูช้าํนาญการ หรือใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงแลว้

บางคร้ังเป็นความยุง่ยากที่จะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมปฏิบติังานได ้แต่หากเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมระดับท้องถ่ิน เช่น การจัดการป่าลุ่มนํ้ าหรือทรัพยากรอื่นที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได ้

ชาวบา้นหรือประชาชนในทอ้งถ่ินก็เขา้ร่วมดาํเนินการได ้

   5)  ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตาม

การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ วา่ บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิง่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดมี้การนาํมาตรการลดผลกระทบ

มาใชห้รือไม่ มีการใชร้ะบบการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในระดับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างมากเพราะประชาชนจะทาํหน้าที่คอยเฝ้าระวงัและเตือนภยั (Watch Dog) การ

ดาํเนินงานโครงการเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดข้ึน และเมื่อมี

การดาํเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแลว้ก็ตอ้งมีการประเมินผลวา่การดาํเนินการนั้นๆ บรรลุ

ตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์มากนอ้ยเพียงใด และผลของการดาํเนินการเป็นอย่างไร เพือ่จะได้

เป็นแนวทางในการพิจารณานาํเอามาตรการที่เหมาะสมมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ก็ตอ้งมี

การประเมินผลวา่การดาํเนินการนั้นๆ บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด และ

ผลของการดาํเนินการเป็นอยา่งไร เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณานาํเอามาตรการท่ีเหมาะสม

มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   6)  ร่วมรับผล หมายถึง การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ดาํเนินไปแล้วย่อม

ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์และผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ ทั้งต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยที่

ประชาชนหลีกเล่ียงไม่พน้ 

 บณัฑร  อ่อนดาํ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน  พิชชา  บวัแยม้, 2547: 26 – 27) ไดก้าํหนดขั้นตอนใน

การมีส่วนร่วมในการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพฒันา  ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสิน 

กาํหนดความตอ้งการของชุมชน  และมีส่วนในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการดว้ย 

 ขั้นตอนท่ี 2   การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนการพฒันา  เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงคข์องโครงการ  กาํหนดวิธีการ  แนวทางในการดาํเนินการ

ตลอดจนกาํหนดทรัพยากรท่ีจะใช ้

 ขั้นตอนที่ 3   การมีส่วนร่วมในขั้นการดาํเนินการพฒันา  เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการสร้างประโยชน์  โดยการสนับสนุนทรัพย์  วสัดุอุปกรณ์  แรงงาน  หรือเข้าร่วม

บริหารงาน  ประสานงาน  และดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

 ขั้นตอนที่ 4   การมีส่วนร่วมขั้นการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  เป็นขั้นตอนที่

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา  หรือยอมรับผลประโยชน์อนั

เกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

 ขั้นตอนท่ี 5   การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพฒันา  เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเขา้ร่วม

ประเมินวา่  การพฒันาท่ีไดก้ระทาํไปนั้นสาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด 



26 

  ถวิลวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี (2548: 49) ไดแ้บ่งลาํดบัขั้นของการมีส่วนร่วมจาก

ลาํดบัตํ่าสุดไปหาสูงสุดดงัน้ี 

   1)  แจง้ใหท้ราบ (Notification) 

   2)  ปรึกษาหารือ (Consultation) 

   3)  วางแผน (Planning) 

   4)  ตดัสินใจ (Decision making) 

   5)  ดาํเนินการ/ปฏิบติั (Implementation) 

   6)  ติดตามตรวจสอบ/ประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  

   7)  ยติุหรือต่อเน่ือง (Termination and Continuation) 
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บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวลิวดี บุรีกลุ (2548: 64) ไดแ้บ่งลาํดบัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองพอ

สรุปไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 

 

                            14.ร่วมดาํเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง 

                          13.เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 

                        12.ดาํเนินกิจกรรมหาเงินเขา้พรรคการเมือง 

                      11.ร่วมกิจกรรมของพรรค เช่น เขา้ร่วมประชุม 

                    10.สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

                  9.ช่วยรณรงคห์าเสียง 

                8.ร่วมการประชุม ฟังการหาเสียง หรือการชุมนุมทางการเมือง 

              7.บริจาคเงิน/ส่ิงของช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผูส้มคัร 

            6.ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือผูน้าํทางการเมือง 

          5.ร่วมประชาสัมพนัธ์ทางการเมือง เช่น การติดสติกเกอร์พรรคการเมืองท่ีรถยนต ์

        4.พยายามพดูเชิญชวนใหผู้อ่ื้นไปเลือกผูท่ี้ตนสนบัสนุน 

      3.เป็นผูเ้ปิดประเด็นพดูคุยเร่ืองการเมือง ใหค้วามรู้ผูอ่ื้น 

    2.ไปเลือกตั้ง 

  1.แสดงตนเป็นผูส้นใจทางการเมืองเช่นร่วมพดูคุยทางการเมือง 

0.ไม่สนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมใดเลย 

 

 

ภาพที ่2.1  ลาํดบัขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล 

แหล่งทีม่า: ถวลิวดี บุรีกุล, 2543 พฒันาจาก Milbrath, 1965 และ Roth and Wilson, 1980 อา้งถึงใน          

     บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวลิวดี บุรีกลุ , 2548: 64. 

 

 

 

 

 

   

สนใจและมีส่วนร่วมมาก 

สนใจและมีส่วนร่วมนอ้ย 

สนใจและมีส่วนร่วม

ปานกลาง 
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จินตนา สุจจานนัท ์(2549: 48-49) แบ่งระดบัการมีส่วนร่วม ออกเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี 

    1)  การถูกบงัคบั การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ เพราะถูก

บงัคบัโดยไม่มีทางหลีกเล่ียง 

    2)   การถูกหลอกล่อการมี ส่วนร่วมลักษณะน้ีประชาชนจะถูกล่อใจด้วย

ผลประโยชน์อาจเป็นในรูปของค่าจา้งแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอยา่ง แต่เบ้ืองหลงัจริงๆ 

แลว้เป็นการหาเสียงขอนกัการเมืองท่ียืน่โครงการมาล่อเท่านั้น 

    3)  การถูกชักชวน การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนถูกชักชวนให้เขา้ร่วม

โครงการที่ถูกคิดและวางแผนจากทางราชการ แล้วถึงชักชวนให้ประชาชนร่วมมือโดย

ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ   ต่าง ๆ วา่เป็นโครงการท่ีดีขอใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือ 

    4)  การถูกสัมภาษณ์แลว้วางแผนให ้การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีผูที้่วางแผนโครงการ

จะสํารวจปัญหาความตอ้งการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ์ แต่การตดัสินใจว่า

ปัญหาคืออะไร จะวางแผนแกปั้ญหาอยา่งไร และปฏิบติัการอย่างไรยงัอยู่ที่การตดัสินใจของทาง

ราชการ 

    5)  การมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนเร่ิมเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการเสนอความเห็นที่เก่ียวกบัการวางโครงการ และการดาํเนินการตามโครงการแต่การ

ตดัสินใจยงัเป็นของส่วนราชการ 

    6)  การมีโอกาสเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนมีโอกาสเสนอ

โครงการ ราชการกบัประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด ประชาชนจะมีโอกาส

ตดัสินใจวา่ปัญหาของตนคืออะไรจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร วิธีใดดีท่ีสุด จนกระทัง่มีสิทธิเสนอโครงการ

และเขา้ร่วมปฏิบติัในโครงการ 

    7)  การมีโอกาสตดัสินใจ การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินใจทุก

เร่ืองตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินโครงการ 

  ซ่ึงสามารถเขียนเป็นภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดด้งัภาพท่ี 2.2 
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             7         มีโอกาสตดัสินใจดว้ยตนเอง            มีส่วนร่วมในอุดมการณ์ 

 

        6            มีโอกาสเสนอโครงการ       มีส่วนร่วมสูง 

 

              5           มีโอกาสเสนอความเห็น          มีส่วนร่วมปานกลาง 

 

                   4        ถูกสัมภาษณ์ความตอ้งการ     มีส่วนร่วมปานกลาง 

 

                         3      ถูกชกัชวน              มีส่วนร่วมนอ้ย 

 

                   2        ถูกล่อลวง       มีส่วนร่วมนอ้ย 

 

                        1        ถูกบงัคบั  ไม่มีส่วนร่วมเลย 

 

 

 

  

ภาพที ่2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

แหล่งทีม่า: จินตนา สุจจานนัท ์(2549: 50) 

 

 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551: 27) ไดก้าํหนดขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึง

สามารถจดัแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ไดด้งัภาพท่ี 2.3  
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ภาพที ่2.3  กระบวนการของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

แหล่งทีม่า: ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ, 2551: 32. 

 

  ขั้นท่ี 1  มีส่วนร่วมในการวางแผน  

  ประกอบดว้ยการรับรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 

 ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ 

ประกอบดว้ยการเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตดัสินใจ 

 ขั้นท่ี 3  มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ 

เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรรประโยชน์ หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตดัสินใจ

ทีเ่กิดข้ึน 

 ขั้นท่ี 4  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

  เกี่ยวขอ้งกับความพยายามที่จะประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่างๆ และ

พิจารณาวิธีที่จะดาํเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะเขา้มาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการ

ประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ดว้ย ซ่ึงผลของกระบวนการประเมินน้ีจะกลายเป็นปัจจยันาํเขา้

ในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

 ถวลิวดี บุรีกุล (2552: 21-24) วธีิการแบ่งระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้

หลายวธีิข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคญั  การแบ่งระดบัขั้นการมี

1. มีส่วนร่วมในการ

วางแผน 

3. มีส่วนร่วมใน             

การจดัสรรผลประโยชน์ 

4. มีส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล 

2. มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติั/ดาํเนินการ 

กระบวนการ 

มส่ีวนร่วม 
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ส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดจ้ากระดบัตํ่าสุดไปหาระดบัสูงสุด ออกเป็น 7 ระดบั  และจาํนวน

ประชาชนที่เขา้มีส่วนร่วมในแต่ละระดบัจะเป็นปฏิภาคกบัระดบัของการมีส่วนร่วม  กล่าวคือ ถา้

ระดบัการมีส่วนร่วมตํ่า  จาํนวนประชาชนที่เขา้มีส่วนร่วมจะมาก  และยิ่งระดับการมีส่วนร่วม

สูงข้ึนเพียงใด  จาํนวนประชาชนที่เขา้มามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาํดบั  ระดบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเรียงตามลาํดบัจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด  ไดแ้ก่  

  1)  ระดับการให้ข้อมูล  เป็นระดับตํ่ าสุดและเป็นวิธีการที ่ง่ายที ่สุดของการ

ติดต่อส่ือสาร ระหว่างผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน  เพือ่ให้ขอ้มูลแก่

ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการ  แต่ไม่เปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใด ๆ  วิธีการให้ขอ้มูลอาจกระทาํไดห้ลายวิธี เช่น การแถลง

ข่าว  การแจกข่าว  การแสดงนิทรรศการ  และการทาํหนงัสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ  

ตลอดจนการใชส่ื้ออ่ืน ๆ  เช่น โทรทศัน์  วิทยุ  ส่ือบุคคล  และหอกระจายข่าว  เป็นตน้  อยา่งไรก็ดี

เพือ่ป้องกนัมิให้รัฐบาลหรือเจา้หน้าทีข่องรัฐใช้อาํนาจดุลพินิจในการให้หรือไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าว

แก่ประชาชน  จึงควรมีขอ้กาํหนดให้รัฐบาลหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐตอ้งกระทาํและกระทาํอยา่งทัว่ถึง

ดว้ย  ยกเวน้ขอ้มูลบางประเภท เช่น  เร่ืองเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  เป็นตน้  นอกจากน้ี การให้

ขอ้มูลแก่ประชาชนจะตอ้งให้อย่างทัว่ถึง  ถูกตอ้ง  เที่ยงตรง  ทนัการณ์  เขา้ใจได้ง่าย  และไม่มี

ค่าใชจ่้ายมาเป็นอุปสรรคในการไดรั้บขอ้มูลนั้น ๆ  

   2)  ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน  เป็นระดบัขั้นที่สูงกวา่ระดบัแรก  

กล่าวคือผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพือ่ให้

ไดข้อ้มลูมากข้ึน  และประเด็นในการประเมินขอ้ดีขอ้เสียชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น  การสาํรวจความคิดเห็น

ของประชาชนเก่ียวกบัการริเร่ิมโครงการต่าง ๆ  และการบรรยายให้ประชาชนฟังเก่ียวกบัโครงการ   

ต่าง ๆ   แลว้ขอความคิดเห็นจากผูฟั้ง  เป็นตน้  อน่ึง การรับฟังความคิดเห็นน้ี  จะกระทาํไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ  ประชาชนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้งและ

พอเพยีง 

   3)  ระดบัการปรึกษาหารือ  เป็นระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่า

การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน  เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการ ระหว่างผูก้ ําหนด

นโยบาย และผูว้างแผนโครงการ และประชาชน  เพือ่ประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือ

ขอ้สงสัยต่าง ๆ เช่น  การจดัประชุม  การจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  ตลอดจนการเปิดกวา้งรับฟัง

ความคิดเห็น  โดยใชรู้ปแบบต่าง ๆ อาทิ  การสนทนากลุ่ม  และประชาเสวนา  เป็นตน้ 

   4)  ระดบัการวางแผนร่วมกนั  เป็นระดบัขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ  กล่าวคือ 

เป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกวา้งมากข้ึน  มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรียม
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โครงการ  และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ เหมาะสมท่ีจะใชส้าํหรับการพิจารณาประเด็น

ท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น  และมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น  การใชก้ลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจา  เพื่อหาทาง

ประนีประนอมกนั  การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม  เป็นอาทิ 

   5)  ระดบัการร่วมปฏิบติั  เป็นระดบัขั้นที่สูงถดัไปจากระดบัการวางแผนร่วมกนั

คือ  เป็นระดบัที่ผูรั้บผิดชอบนโยบายหรือโครงการกบัประชาชนร่วมกนัดาํเนินการตามนโยบาย

หรือโครงการเป็นขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติร่วมกัน  ดําเนินตามโครงการร่วมกัน  เพือ่ให้

บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

   6)  ระดบัร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  เป็นระดบัการมีส่วนร่วมที่มี

ผูเ้ขา้ร่วมนอ้ย  แต่มีประโยชน์ท่ีผูที้เ่ก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ สามารถมาคอยติดตามการดาํเนิน

กิจกรรมนั้น ๆ ได ้ รูปแบบของการติดตาม ตรวจสอบ หรือประเมินผล  อาจอยูใ่นรูปแบบของการ

จดัตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย  การสอบถามประชาชนโดยการทาํการ

สาํรวจเพื่อใหป้ระชาชนประเมิน  การประเมินผลน้ีมีความสําคญัมาก  เพราะจะมีผลกระทบต่อการ

พิจารณาจดัสรรประโยชน์  การยติุหรือคงไว ้ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 

   7)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน  เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย

ประชาชน  เพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เช่น  การลงประชามติ  เป็นตน้  

 ทั้งน้ี การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในลาํดบัสูงข้ึน ๆ ไปได้  จะตอ้งมีส่วนร่วมในลาํดบั  

ล่าง ๆ ก่อน  จึงจะทาํใหมี้ส่วนร่วมมีประสิทธิผล  เพราะหากปราศจากขอ้มูล ประชาชนจะทาํหนา้ที่

ร่วมให้ความเห็น ปรึกษาหารือ ร่วมตดัสินใจ ติดตาม ตรวจสอบไดอ้ย่างไรในการจะแสดงความ

คิดเห็น  นอกจากน้ีการให้ความคิดเห็นทีเ่หมาะสมอาจดาํเนินการหลงัจากได้มีเวลาศึกษาขอ้มูล

มาแลว้  รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น  อาทิ  การสํารวจโดยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การรับ

ฟังผ่านเวทีประชาชน  ผ่านวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ โทรศพัท์ จดหมายหรือกล่องรับความ

คิดเห็น  เป็นต้น  เพือ่ช่วยให้เข้าใจระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความแตกต่าง  และ

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นแต่ละระดบัไดง่้ายยิง่ข้ึน  จึงไดน้าํเสนอในภาพท่ี 2.4 และไดแ้สดงระดบัการ

มีส่วนร่วมของประชาชนไวด้ว้ย 
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ภาพที ่2.4  ระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การวางแผนร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมท่ีกวา้งข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกั

ในการวางแผนและผลท่ีจะเกิดข้ึน ใชส้าํหรับ

ประเด็นท่ีซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้มาก  

การเปิดรับความคดิเห็นจากประชาชน 

ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้

ขอ้มูลมากข้ึนและเพ่ือให้ประเด็นในการประเมินผลชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น การ

สาํรวจ  

การปรึกษาหารือ 

การเจรจากนัอยา่งเป็นทางการระหว่างผูว้างแผนโครงการ

และประชาชน เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ หรือระบุ

ประเด็น หรือขอ้สงสยัต่างๆ เช่น การประชุม การจดั

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ  

การให้ข้อมูล 

เป็นการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการหรือกิจกรรม

นั้นๆ แต่ไม่เปิดโอกาสใหมี้การแสดงขอ้คิดเห็น หรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว  

การแสดงนิทรรศการ  

การร่วมติดตามตรวจสอบ 

คณะกรรมการติดตาม 

 

การร่วมปฏิบัติ 

ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 

สูง 

ตํ่า 

มาก 

น้อย 

จาํนวนประชาชน     

ที่เกี่ยวข้อง 

ระดบัของ 

การมส่ีวนร่วม 

มาก 

การควบคุมโดยประชาชน 

ระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วม / 

แกปั้ญหาท่ีขดัแยง้อยูท่ ั้งหมด เช่น 

การลงประชามติ 
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 Arnstein (1969 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท ์และคณะ, 2549: 19-21) ไดเ้สนอตวัแบบ      

“ขั้นบนัไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen Participation” ถือเป็นตวัแบบท่ี

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งขั้นบนัไดการมีส่วนร่วมของพลเมืองออกเป็น 8 ระดับ 

ดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัท่ี 1  การจดัการแบบเบด็เสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) 

 หน่วยงานมกัทาํหนา้ที่จดัการเร่ืองราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใหป้ระชาชนรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ระดบัท่ี 2  การบาํบดัรักษา (Therapy) 

 หน่วยงานมกัทาํหน้าที่เชิญชวนประชาชนให้เขา้ร่วมรับฟัง ร่วมรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 

และร่วมตดัสินใจต่างๆ อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานมิไดใ้หค้วามสาํคญักบัการตอบขอ้ซกัถาม หรือการ

รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชนอยา่งจริงจงั 

 ระดบัท่ี 3  การร่วมใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) 

 หน่วยงานอาจเชิญชวนตวัแทนประชาชนที่เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แต่

หน่วยงานไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัความรู้สึก หรือทศันะต่างๆ ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง หลงัจาก

ที่ประชาชนได้ทาํหน้าที่ให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แก่หน่วยงานแล้ว หน่วยงานต่างๆ มกัพิจารณา

เลือกสรรขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดาํเนินการโครงการต่างๆ ที่ตน

รับผดิชอบต่อไป 

 ระดบัท่ี 4  การร่วมรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 

 ประชาชนมันทาํหน้าที่ให้ข้อมูลและนําเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามความต้องการของ

หน่วยงาน อยา่งไรก็ตาม อาํนาจในการตดัสินใจยงัอยูใ่นมือของหน่วยงานราชการ 

 ระดบัท่ี 5  การปรึกษาหารือ (Placation) 

 ประชาชนเร่ิมมีโอกาสในการจุดประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองราวต่างๆ ที ่ตนเห็นว่าสําคัญ 

ตลอดจนกา้วเขา้มามีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็นและนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยืน

ของตน อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานยงัคงสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจต่างๆ ไวเ้ป็นภารกิจขององคก์ร 

 ระดบัท่ี 6  การร่วมเป็นภาคีหุน้ส่วน (Partnership) 

 ประชาชนเร่ิมทาํงานใกลชิ้ดกบัหน่วยงานและเร่ิมมีอาํนาจในการเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้

โตแ้ยง้ต่างๆ ตลอดจนทาํหนา้ที่กระตุน้ให้หน่วยงานไดต้ดัสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาขอ้มูล

ท่ีหลากหลาย 

 ระดบัท่ี 7  การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธิในการตดัสินใจ (Delegated Power) 
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 ประชาชนส่วนหน่ึงไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน เพื่อออกความคิดเห็น 

นาํเสนอขอ้โตแ้ยง้และมีสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่างๆ 

 ระดบัท่ี 8  การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) 

 อาํนาจในการตดัสินใจทั้งหมดอยู่ในมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆ มกัทาํหน้าที่

ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารประกอบการตดัสินใจของประชาชน 

 ระดบัขั้นบนัไดท่ีสูงข้ึนสะทอ้นอาํนาจของประชาชนท่ีมากข้ึน สาํหรับ Arnstein นั้นบนัได

ระดบัท่ี 1 และ 2 ถือว่ายงัไม่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเลย หรือที่เรียกว่า Nonparticipation 

ส่วนระดบัท่ี 3 ถึงระดบัท่ี 5 เรียกวา่ Tokenism หมายถึง ประชาชนมีโอกาสในการให้ขอ้มูล ความ

คิดเห็น แต่ยงัไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ ระดับที่ 6, 7 และ 8 ถือว่าประชาชนมีอาํนาจในการ

ตดัสินใจหรือเรียกวา่ Citizen Power จากตวัแบบน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในระดบัเป็น

ภาคีหุน้ส่วน (Partnership) จึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของบทบาทและอาํนาจของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชนมิไดอ้ยูแ่ค่เพียงการปรากฎตวั หรือให้ขอ้คิด หรือ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมที่แทจ้ริงของประชาชนใน

โครงการพฒันาต่างๆ เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงบทบาทของประชาชน จากผูรั้บบริการต่างๆ

ไปสู่การกา้วเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและรับผิดชอบเกี่ยวกบัภารกิจต่างๆ ในการพฒันา

ชุมชนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การกาํหนดวาระในการพฒันา การดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ เพือ่ผลกัดนัให้การพฒันาลุล่วงไปดว้ยดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อผลต่างๆ 

ซ่ึงสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการพฒันาในพื้นที่ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเพื ่อ

ปรับปรุงแนวทางการพฒันาใหเ้หมาะสม 

ส่วนผลที่คาดวา่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการดงักล่าว ก็คือ การเพิ่มพลงัอาํนาจให้กบัชุมชน

และการจดัการชุมชนบนพื้นฐานของความสาํนึกร่วมในฐานะ “พลเมือง” และการพึ่งพากนัเอง 

 

2.2.3  ลกัษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

โกวิทย ์วงศสุ์รวฒัน์ (2543: 68-69) ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง ซ่ึง

เป็นอาํนาจสูงสุดท่ีตนมีอยูไ่ด ้5 รูปแบบ ดงัน้ี  

  1)  การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นการแสดงออกซ่ึงอาํนาจของประชาชนสามารถจะ

เลือกรัฐบาล คือ ผูที้่จะดาํเนินงานของรัฐ การเลือกตั้งที่ใชห้ลกัการเสมอภาคให้ประชาชนทุกคนมี

สิทธิในการเลือกตั้งทัว่ไปโดยไม่มีขอ้จาํกดัทางเพศ ทางทรัพยส์มบติั หรือทางชาติตระกูล เรียกวา่ 

Universal Suffrage ถึงจะถือวา่เป็นประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง 
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    2)  การออกเสียงประชามติ คือ อาํนาจที่ประชาชนมีอยูใ่นการตดัสินใจในปัญหา

ต่าง ๆ ของรัฐบาลตามเจตจาํนงของตน ส่วนใหญ่ในทางปฏิบติัมกัจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบักฎหมาย

รัฐธรรมนูญ เช่น การจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างข้ึนใหม่ทั้งฉบบัหรือขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญตอนใดตอนหน่ึงหรือไม่ การลงคะแนนเสียงก็ไม่ซบัซ้อนแต่อยา่งใด คือ เพียงแต่โหวต

วา่ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเอง 

   3)  ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย ตามหลกัประชาธิปไตยทัว่ไปแล้ว

ประชาชนมกัจะใช้อาํนาจอธิปไตยในการร่างกฎหมายผ่านทางฝ่ายนิติบญัญติั คือ รัฐสภาแต่

ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะแสดงอาํนาจอธิปไตยในการเสนอร่างกฎหมายเองได ้ 

   4)  ประชาชนสามารถตดัสินปัญหาสําคญั ๆ เกี่ยวกบันโยบายรัฐเมื่อรัฐบาลมี

ปัญหาระดบันโยบายท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดเ้อง เน่ืองจากอาจจะเกิดผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงใน

สังคม เช่น การที่จะเลิกจาํหน่ายสุรา หรือการท่ีจะเปิดให้มีโสเภณีหรือบ่อนการพนนัอยา่งเปิดเผย

ถูกตอ้งตามกฎหมาย รัฐบาลจาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนตดัสินในกนัเอง 

   5)  ประชาชนสามารถเปลี่ยนผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าที่สําคญัของรัฐบาลได้ การ

แสดงออกซ่ึงอาํนาจอธิปไตยของประชาชน ท่ีสามารถมีสิทธิออกเสียงถอดถอนเจา้หนา้ท่ีตาํแหน่ง

ต่าง ๆ ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกตั้ง (ไม่ใช่การแต่งตั้ง) เป็นการย ํ้าเนน้ถึงหลกัการว่าเมื่อประชาชน

เลือกตั้ง เขา้มาไดป้ระชาชนก็สามารถท่ีจะปลดหรือถอดถอนได ้

   ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543: 101 – 102) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการ

กิจการสาธารณะของภาครัฐ แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

    1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ี ประชาชน

ในพื้นท่ีโครงการและผูจ้ะไดรั้บผลกระทบ จะตอ้งไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่

จะดาํเนินการ และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีการไดรั้บข่าวสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บก่อนการ 

ตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

    2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมใน

ลกัษณะของการปรึกษาหารือระหวา่งผูด้าํเนินโครงการกบัประชาชนท่ีมีส่วนได ้– เสียโดยตรง ทั้งน้ี

เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความเขา้ใจ

เก่ียวกบัโครงการใหป้ระชาชนไดท้ราบ และรับขอ้เสนอแนะ เพือ่ประกอบการ ตดัสินใจ 

    3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ผู ้

ดาํเนินโครงการกบัประชาชน ผูมี้ส่วนได ้ – เสีย จะไดท้าํความเขา้ใจร่วมกนัดว้ยเหตุผล ซ่ึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบน้ีสามารถทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 
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         (1) การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) ซ่ึงจดัประชุมในชุมชนที่

จะไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยผูด้าํเนินการจะส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 

         (2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ (Public Hearing) การประชุม

ลกัษณะน้ีจาํเป็นสําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีเร่ืองของเทคนิค และวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้ง

เปิดกวา้งสาํหรับสาธารณะ 

    4)  การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในรูปแบบน้ี ถือ

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางปฏิบติัจริง การดาํเนินโครงการซ่ึงมกั

ดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการจะตอ้งมีตวัแทนของประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดว้ย 

   5)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ี แมจ้ะไม่ใช่รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยตรง แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องสิทธิหรือการใชสิ้ทธิของประชาชนเม่ือเห็นวา่

เกิดความไม่โปร่งใสหรือความไม่เป็นธรรมเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2544: 223) ศึกษาการจดัการปกครองทอ้งถ่ินในต่างประเทศ พบวา่

ในปัจจุบนัหลายประเทศต่างยอมรับถึงการเขา้มามีบทบาทและส่วนร่วมขององคก์รนอกภาครัฐมาก

ข้ึน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มและองคก์รต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มามีบทบาทในการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน

ไดใ้นหลายช่องทางดว้ยกนั ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มหรือองค์กรเหล่านั้น จะมี

บทบาทต่อการบริหารงานของทอ้งถ่ินไดแ้ลว้ การมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ภายใน

ทอ้งถ่ินจะเป็นไปได ้3 ลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคือ 

  ในลกัษณะแรก เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะของการไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ

(Informative) ซ่ึงหมายถึง การที่กลุ่มและองค์กรประชาชนมีโอกาสได้รับทราบขอ้มูล ความ

เคล่ือนไหวในเร่ืองต่างๆ ของทอ้งถ่ินอยา่งเปิดเผย กวา้งขวาง และเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปดว้ย 

  ในลกัษณะที่สอง เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะของการเป็นผูใ้ห้ความเห็นหรือให้

คาํปรึกษาแก่ทอ้งถ่ิน (Consultative) ในที่น้ีหมายถึงการที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอมรับวา่ใน

การดาํเนินกิจกรรมใดๆ ของทอ้งถ่ินก็ตาม ยอ่มส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ ภายใน ทอ้งถ่ินดงันั้น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงควรทีจ่ะไดจ้ดัให้มีการปรึกษาหารือระหวา่งองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

กบักลุ่มหรือองคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบเหล่านั้น 

ในลักษณะสุดท้าย เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะของการเป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการตดัสินใจหรือกาํหนดนโยบายโดยตรง (Participative) การมีส่วนร่วมในลกัษณะน้ี

หมายถึง การที่ทอ้งถ่ินไม่เพียงรับฟังหรือให้โอกาสแก่กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการร่วมแสดงความ

คิดเห็นเท่านั้น แต่ทวา่ยงัคงรวมไปถึงการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มองคก์รต่างๆ ไดเ้ขา้มาร่วมเป็นผูคิ้ดและ
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ตดัสินใจโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการตดัสินใจ จนกระทัง่นโยบายหรือการตดัสินใจนั้น

ไดรั้บการนาํไปปฏิบติั 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และคณะ (2544: 334) กล่าววา่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

มี 2 รูปแบบ คือ กระบวนการที่ตอ้งอาศยัการรับรองโดยกฎหมายและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

    1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการโดยมีกฎหายรองรับให้กระทาํได้หรือต้อง

กระทาํวิธีการสําคญัและยอมรับไปใชป้ฏิบติักนัทัว่ไปคือ การเลือกตั้งในระดบัต่าง ๆ การใชสิ้ทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

สาธารณะชนของประชาชน 

การมีส่วนร่วมโดยการรวมตวัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การที่กลุ่มคนมารวมกนั

เพราะมืออาชีพการงานหรือมีผลประโยชน์ หรือมีความมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัใชพ้ลงั

ของกลุ่มใหมี้อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐ เพื่อปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของกลุ่มชน 

   2)  การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ เป็นลกัษณะที่เกิดข้ึนในระบบ

การเมืองแบบเผด็จการไม่ยอมรับ และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม โดยมีกฎหมาย

หา้มไวอ้ยา่งชดัเจน แมป้ระเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยบางประเทศจะมิไดห้้ามแต่มิได้

ระบุหรือมิไดมี้กฎหมายรับรองวา่ใหก้ระทาํได ้

การเดินขบวนหรือการชุมนุมประทว้ง หมายถึง การรวมตวักนัเพื่อแสดงความไม่เห็นดว้ย

กบันโยบายหรือการดาํเนินการของรัฐบาลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเป็นการรวมตวัเพื่อเรียกร้องต่อ

รัฐบาลในการกาํหนดนโยบาย หรือกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความตอ้งการของประชาชนผูน้าํ

ชุมชน ซ่ึงการชุมนุมประทว้งไม่จาํเป็นตอ้งทาํไป เพื่อต่อตา้นคดัคา้นนโยบายการกระทาํของรัฐ

เท่านั้น อาจเป็นการสนบัสนุนนโยบายหรือโครงการของรัฐได ้

 จนัทนา สุทธิจารี (2544: 412) ไดเ้สนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไวด้งัน้ี 

   1)  การเลือกตั้ง ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองที่ชดัเจนที่สุด ในทางการวิจยัสามารถวดัระดบั ประเมินค่าของพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองไดแ้น่นอนชดัเจนกวา่พฤติกรรมอ่ืน 

   2)  การใชสิ้ทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นเร่ืองราว

ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประชาชน เช่น การพูด อภิปราย ในระบอบประชาธิปไตยการมี

ส่วนร่วมโดยการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดว้ยวิธีการต่างๆ เหล่าน้ีมีความสําคญั

มากเพราะเป็นช่องทางส่ือสารทางการเมืองระหวา่งประชาชนกบัรัฐบาล รัฐบาลมีโอกาสจะไดรั้บรู้
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ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ การทาํงานของรัฐบาลจากประชาชนเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงการทาํงานของรัฐบาล 

   3)  การจดัตั้งและเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกนั และมีความมุ่งหมายจะเขา้ไปทาํ

หนา้ท่ีบริหารประเทศใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรคการเมือง ส่วนของประชาชนผูเ้ป็นสมาชิก

พรรคการเมืองใด ในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งก็สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยช่วยพรรคนั้นรณรงค ์     

หาเสียง 

   4)  การมีส่วนร่วมโดยการรวมตวัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึงการที่กลุ่มคนมา

รวมกนัเพราะมีอาชีพการงานหรือมีผลประโยชน์ หรือมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั

และใช้พลังของกลุ่มให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการกาํหนดนโยบายของรัฐเพือ่ปกป้องคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของกลุ่มตน การรวมตวัเป็นกลุ่มผลประโยชน์เพื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเง่ือนไข

ทีส่าํคญัและจาํเป็นสาํหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นช่องทางให้ปัญหาความ

ตอ้งการและผลประโยชน์ที่หลากหลายของประชาชนแต่ละคนที่มีอยู่มากมายในประเทศให้มี

โอกาสรวมเป็นกลุ่มกอ้น และสามารถเรียกร้องจากรัฐบาลไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

   5)  การเดินขบวนหรือชุมนุมประทว้ง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งหน่ึง

โดยประชาชนรวมตวักนัเพื่อแสดงความไม่เห็นดว้ยกบันโยบายหรือการดาํเนินการของรัฐบาลเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึง หรือเป็นการรวมตวัเพือ่เรียกร้องต่อรัฐบาลในการกาํหนดนโยบาย หรือกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึงตามความตอ้งการของประชาชนผูม้าชุมนุม 

   6)  การก่อความวุ่นวายทางการเมือง เช่น การนดัหยุดงาน การงดให้ความร่วมมือ

กบัรัฐบาล เป็นวธีิการแสดงออกของประชาชนโดยการไม่เช่ือฟังอาํนาจรัฐ หรือปฏิบติัการที่ละเมิด

กฎหมายโดยอ้างความบกพร่องของรัฐบาลเป็นสาเหตุ วิธีการน้ีอาจก่อความเสียหายต่อระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงทางการเมือง 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบน้ี โดยเร่ิมตน้อาจยงัไม่ผิดกฎหมายและระบบการเมือง

ยนิยอมใหก้ระทาํได ้เช่น การนดัหยดุงาน แต่หากรัฐบาลไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์ได ้เหตุการณ์

อาจยดืเยื้อลุกลามเป็นความวุน่วายทางการเมือง เกิดความไม่สงบในบา้นเมืองได ้อาจมีการใชค้วาม

รุนแรงทาํร้ายร่างกายและทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 

  สถาบนัวจิยัสังคม และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2545) ไดจ้ดั

ประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอิงพฒันาการของโครงการพฒันาเป็นเกณฑ ์

กล่าวคือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยภารกิจสําคัญ 5 ประการ ดัง

รายละเอียดในภาพท่ี 2.5  
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ภาพที ่2.5   กระบวนการมีส่วนร่วม 

แหล่งทีม่า:  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัสงัคม และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม, 2545.  

 

ภารกิจท่ี 1  การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Participation in Planning) อนัไดแ้ก่ การท่ี

ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนโครงการ นบัตั้งแต่การวิเคราะห์

ปัญหาการกาํหนดลาํดบัความสําคญัของปัญหา การกาํหนดเป้าหมาย การกาํหนดแนวทางในการ

ดาํเนินงาน การกาํหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ภารกิจท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม (Participation in Implementation) อนั

ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ และการประสานความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ 

ภารกิจท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ (Participation in Utilization) อนัไดแ้ก่ การ

นาํเอากิจกรรมต่าง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในดา้นการเพิ่มระดบัการพึ่งตนเอง และการ

ควบคุมทางสังคม 

ภารกิจท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ (Participation in Benefit-Sharing) อนั

ไดแ้ก่ การแจกจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ ในการพฒันาอยา่งยติุธรรม 

ภารกิจที่ 5  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) อนัไดแ้ก่ การ

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ขในลาํดบัต่อไป 

2. การมีส่วนร่วม      

ในการดาํเนินกิจกรรม 

4. การมีส่วนร่วม 

ในการไดรั้บผลประโยชน์ 

 

 

5. การมีส่วนร่วม      

ในการประเมินผล 

3. การมีส่วนร่วม      

ในการใชป้ระโยชน์ 

1. การมีส่วนร่วม      

ในการวางแผน 
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  วรทิพย ์มีมาก และชีวินทร์ ฉายาชวลิต (2547: 121) ไดเ้สนอรูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารทอ้งถ่ินของประชาชนอาจทาํไดห้ลายประการดงัน้ี 

   1)  ติดตามดูและตรวจสอบการให้บริการสาธารณะของท้องถ่ิน รวมทั้ งการ

ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง การก่อสร้างในโครงการต่างๆ และการใชจ่้ายงบประมาณของทอ้งถ่ินวา่

ถูกตอ้งโปร่งใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่ 

   2)   เข้าไปทาํหน้าที่เป็นสมาชิกสภาหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน เพื ่อทาํหน้าที่ออก

กฎหมายหรือกาํหนดนโยบายบริหารทอ้งถ่ิน 

   3)  ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อเลือกคนดีมีความรู้เขา้ไปทาํหนา้ท่ีแทนตน 

   4)  ร่วมกนัทาํประชาพิจารณ์ในโครงการท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 

   5)  บาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

   6)  เข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ินและงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีเพือ่ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงติดตามตรวจสอบ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินวา่สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือไม่ 

   7)  คดัคา้นและต่อตา้นการทาํงานของทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐในทอ้งถ่ิน

เก่ียวกบัการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม 

   8)  ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เมื่อเห็นว่าบุคคลนั้นไม่

สมควรดาํรงตาํแหน่งอีกต่อไป 

   9)  เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินเพือ่ให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออก

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

  สุจิต  บุญบงการ (2542: 206) ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วม

แบบท่ีทาํกนัทัว่ไปและแบบท่ีไม่ไดท้าํกนัทัว่ไป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1)  การมีส่วนร่วมแบบที่ทาํกนัทัว่ไป  เป็นการมีส่วนร่วมที่ค่อนขา้งเป็นทางการ  

และเป็นแบบเดิม ๆ ทีมี่การปฏิบติักนัมานานแลว้  หากเป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมในทางการเมือง  มกั

เป็นการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเป็นสําคญั  โดยในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นจะประกอบ

ไปดว้ย  การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  การพูดคุยถกเถียงทางการเมือง  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  และ

การติดต่อเป็นส่วนตวักบัเจา้หนา้ท่ี 

   2)  การมีส่วนร่วมแบบท่ีแตกต่างจากท่ีทาํกนัทัว่ไป  เป็นรูปแบบท่ีมกัไม่เป็นการมี

ส่วนร่วมที่เป็นทางการ  ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกติกาใด ๆ   การมีส่วนร่วมที่แตกต่างจากที่

ทาํกนัทัว่ไป อาทิ  กิจกรรมที่ทา้ทายทางกฎหมาย  การเดินขบวน  การนัง่ชุมนุมประทว้ง  การนดั

หยุดงาน  การก่อวินาศกรรม  การเผชิญหนา้ต่อสู้  การมีพฤติกรรมความรุนแรงทางการเมือง  การ
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ลอบสังหาร  การลอบวางเพลิง  การลกัพาตวั  สงครามกองโจร  การก่อการปฏิวติัรัฐประหาร  การ

ยืน่ขอ้เรียกร้อง  การเดินประทว้ง (ทั้งน้ี การเป็นผูป้ระทว้งเป็นการร่วมเดินขบวนตามทอ้งถนน  

หรือก่อการจลาจลในกรณีที่จาํเป็นเพือ่บงัคบัให้รัฐเข้าไปแก้ไขบางส่ิงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

การเมืองให้ถูกตอ้ง  รวมถึงการประทว้งอย่างแข็งขนั  และเป็นไปอย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัฐบาล

กระทาํในส่ิงที่ผิดศีลธรรม  การให้ความเอาใจใส่กบัการชุมนุมประทว้ง  การเขา้ร่วมกลุ่มประทว้ง

รัฐบาล  และการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม )  การละเมิดกฎระเบียบของสังคม  การ

ประทุษร้ายต่อทรัพยสิ์น และต่อบุคคลซ่ึงลว้นเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ภาครัฐ โดยเฉพาะผูน้าํ

ประเทศมกัไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  เพราะเกรงวา่จะก่อใหเ้กิดความวุน่วาย ไม่สงบ  

  จินตนา สุจจานนัท ์(2549: 48-49) ไดแ้บ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวเ้ป็น 

2 ประเภท ดงัน้ี 

    1)  การมีส่วนร่วมที่แทจ้ริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่จบโครงการ เร่ิมตั้งแต่ร่วมศึกษา

ปัญหาและความตอ้งการ ร่วมหาวิธีแกปั้ญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตดัสินใจการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละร่วมปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และร่วมประเมินผลโครงการ 

    2)  การมีส่วนร่วมที่ไม่แทจ้ริง (Nongenuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วม

เพียงบางส่วนโดยเฉพาะเขา้ร่วมในการปฏิบติัตามโครงการที่ไดมี้การกาํหนดไวแ้ลว้ เช่น การเขา้

เป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงาน  

  White (1994 อา้งถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549: 21) กล่าววา่ ไม่ใช่การมี

ส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง แต่ยงัมีกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชน

กบัองค์กรต่างๆ ที่มีลกัษณะเป็นการมีส่วนร่วมแบบเทียม ดงันั้น White จึงไดแ้บ่งการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine 

Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) White ได้นําแนวคิดของ 

Arnstein ในเร่ืองการจดัระดบัการมีส่วนร่วมของพลเมือง มาจดักลุ่มใหม่ออกเป็น 2 กลุ่มดงักล่าว 

โดย White กล่าวว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) เป็นกระบวนการที่

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น การร่วมเป็นพนัธมิตร การส่ง

ตวัแทนเขา้ร่วมใช้สิทธิในการตดัสินใจ และการควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง ส่วนการมีส่วน

ร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) นั้นเป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องกบัส่ิงที ่Arnstein เรียกว่า 

การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบาํบดัรักษา การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมให้

คาํปรึกษา (ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 2.6) 
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ภาพที ่2.6  เปรียบเทียบบนัไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมืองตามแนวคิดของ Arnstein กบัลกัษณะ     

                    การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ White 

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก ปาริชาต สถาปิตานนท ์และคณะ (2549: 20) 

 

 Cohen (1996: 74) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในงานพฒันาสามารถอธิบายไดใ้น 4 ลกัษณะ คือ 

  1)  การมีส่วนร่วมในเชิงการกระทาํ เกี่ยวขอ้งกบัการที่บุคคลฝ่ายต่างๆ ในชุมชน

ไดอุ้ทิศแรงกายในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 

   2)  การมีส่วนร่วมในเชิงเงินตรา กล่าวคือ การที่ชุมชนได้อุทิศเงินในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ 

  3)  การมีส่วนร่วมในเชิงความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องกบัการกระจายภารกิจและ

ความรับผิดชอบ โดยผูป้ระสานงานหลกัมกัดาํเนินการแบ่งสรรภารกิจ หน้าที่ให้คนกลุ่มต่างๆ ที่มี

ความสําคัญในพื้นที ่ อาทิ การพฒันาความร่วมมือกับผูน้ําในท้องถ่ินในการขอคาํสนับสนุน

8. การควบคุมการตดัสินใจโดยพลเมือง  

1. การจดัการแบบเบด็เสร็จโดยตรง 

3. การร่วมใหข้อ้มูลข่าวสาร 

4. การร่วมใหค้าํปรึกษา 

5. การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น 

6. การร่วมเป็นพนัธมิตร 

7. การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธิในการตดัสินใจ 

2. การบาํบดัรักษา 

การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

(Genuine Participation) 

การมีส่วนร่วมแบบเทียม 

(Pseudo-Participation) 

บนัไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
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โครงการ การตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการดาํเนินการของโครงการ การจดัการและติดตาม

การดาํเนินงานของโครงการ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ผา่นการฝึกอบรม และการใช้

เคร่ืองสนบัสนุนต่างๆ 

  4)  การมีส่วนร่วมในเชิงการตดัสินใจ เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอาํนาจในการ

ตดัสินใจซ่ึงนัน่หมายถึงการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัสมาชิกในชุมชน ผา่นการออกแบบกิจกรรม

ต่างๆ เพือ่ให้สมาชิกในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการ 

 Singhal (2001: 149) ไดพ้ฒันาแนวคิดเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมโดยอิงกรอบความคิดจาก

มุมมองของ De Negri และคณะ (1998) ซ่ึงใหค้วามสําคญักบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทอ้งถ่ินและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นเกณฑ ์

  Singhal ไดใ้ชต้วัอกัษรยอ่ C ในการอธิบายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเขา

เรียกวา่ หลกัการ “6 Cs” ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1)  การร่วมมือ (Co-operation) หรือ การทาํงานบนความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน 

(working on local people) หลกัการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกตวัแทน ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมกั

ไม่ใช่บุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัไดเ้ป็นอยา่งดี หรือบุคคลท่ีมีอาํนาจในชุมชน 

  2)  การยนิยอม (Compliance) หรือ การทาํงานเพื่อคนในทอ้งถ่ิน (Working for the 

Local People) หลกัการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการมอบหมายภารกิจ หนา้ที่ พร้อมๆ กบัการเสนอส่ิง

กระตุน้เร้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกทาํหน้าที่เป็นผูก้าํหนดวาระสําคญัและทิศทางการ

ดาํเนินกระบวนการต่างๆ 

  3)  การให้คาํปรึกษา (Consultation) หรือ การทาํงานเพือ่คนในทอ้งถ่ินและกับ

บุคคลในทอ้งถ่ิน (Working for the Local People and with Local People) หลกัการดงักล่าวเก่ียวขอ้ง

กบัการสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตาม บุคคลภายนอกยงัคง

ทาํหนา้ท่ีวเิคราะห์ขอ้มูลและมีอาํนาจในการตดัสินใจลงมือกระทาํกิจกรรมต่างๆ 

  4)  การให้ความร่วมมือ (Cooperation) หรือ การทํางานกับคนในท้องถ่ิน 

(Working with the Local People) แนวทางดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการท่ีสมาชิกในชุมชนและ

บุคคลภายนอกทาํงานร่วมกนัเพือ่แสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสม โดยในกรณีน้ีบุคคลภายนอกมี

บทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการสนบัสนุนขอ้มูลเกี่ยวกบัทิศทางต่างๆ ในการดาํเนินการ ในขณะที่

บุคคลในทอ้งถ่ินเป็นผูต้ดัสินใจดาํเนินงาน 

  5)  การเรียนรู้ร่วมกนั (Co-Learning) หรือ การทาํงานกบับุคคลในทอ้งถ่ินและโดย

บุคคลในทอ้งถ่ิน (Working with Local People and by the Local People) แนวทางดงักล่าวเก่ียวขอ้ง
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กบัการที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปล่ียนความรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจต่างๆร่วมกนั

และทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพือ่ช่วยกนักาํหนดแผนการดาํเนินกิจกรรมโดยบุคคลภายนอกทาํหนา้ที่

สนบัสนุนใหเ้กิดการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน 

  6)  การลงมือกระทาํร่วมกนั (Collective Action) หรือ การทาํงานโดยบุคคลใน

ทอ้งถ่ิน (Working by the Local People) เก่ียวขอ้งกบัการที่สมาชิกทอ้งถ่ินเป็นผูก้าํหนดวาระของ

ตน และขบัเคล่ือนวาระดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั โดยปราศจากความคิดริเร่ิมจากบุคคลภายนอกหรือ

การสนบัสนุนกระบวนการโดยบุคคลภายนอก 

  Birch (2007: 145) ไดเ้สนอรูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 11 ประการคือ 

  1)  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

  2)  ลงคะแนนเสียงประชามติ 

  3)  หาเสียงหรือรณรงคก์ารเลือกตั้ง 

  4)  เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

  5)  เป็นสมาชิกของกลุ่มผลกัดนัหรือกลุ่มผลประโยชน์ 

  6)  การเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความตอ้งการในทางการเมือง เช่น 

การประท้วงของกลุ่มอุตสาหกรรมเพือ่ต้องการมีอิทธิพลในทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่นที่

คลา้ยคลึงกนัอนัมีเป้าหมายท่ีตอ้งการในการเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะ 

  7)  รูปแบบการต่อตา้นของประชาชน เช่น การปฏิเสธไม่เขา้รับการเกณฑ์ทหาร 

การปฏิเสธในการจ่ายภาษี 

  8)  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกท่ีปรึกษาคณะกรรมการของหน่วยงานราชการ 

  9)  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการผูบ้ริโภคในการเขา้เป็นเจา้ของกิจการ

สาธารณะ 

  10)  การเขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะผูรั้บบริการที่มีผลต่อการนาํนโยบายสาธารณะ

ไปปฏิบติั 

  11)  รูปแบบของการมีปฏิสัมพนัธ์ของชุมชน เช่น การเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้งใน

ชุมชนของตน  
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 2.2.4  เง่ือนไขและหลกัการของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  จรัส สุวรรณมาลา (2546: 1-6) พบวา่ การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองทอ้งถ่ินที่

ถูกต้องตามอุดมการณ์ของการปกครองตนเองนั้น  เป็นการมีส่วนร่วมที่มีพื้นฐานมาจากความ

รับผิดชอบร่วมกนั  เรียกวา่ “Participation  with  Collective  Responsibility” การมีส่วนร่วมท่ีวา่น้ี

เป็นพฤติกรรมกลุ่มของผูค้นในชุมชนที่ร่วมกันคิดและตดัสินใจเพือ่แสวงหาประโยชน์อนัเป็น

สาธารณะ (Public/Community  Interests) ร่วมกนั  ลกัษณะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ

ปกครองทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกนันั้น  ควรจะมีคุณสมบติัทัว่ไปอยา่ง

นอ้ย 5 ประการคือ 

   1)  คนในชุมชนร่วมกนัคิดและกาํหนดว่าชุมชนควรมีหรือทาํกิจการสาธารณะ

อะไรบา้ง   

   2)  คนในชุมชนร่วมกนัสรรหา  คดัเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทาํ

หนา้ท่ีเป็นตวัแทนของคนในชุมชนเก่ียวกบักิจการสาธารณะของชุมชน   

  3)  คนในชุมชนร่วมกนัคิดและกาํหนดวา่จะช่วยกนัแบกรับภาระหรือค่าใชจ่้ายอนั

เกิดจากการจดัทาํกิจการสาธารณะของชุมชนตามท่ีตกลงกนัไวไ้ดอ้ยา่งไร   

   4)  คนในชุมชนร่วมกนัตรวจสอบ  เฝ้ามอง  แสดงความเกี่ยวกบัผลการดาํเนิน

กิจการสาธารณะของชุมชน    

   5)  คนในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือบริการสาธารณะของชุมชน

เสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง   

บณัฑร อ่อนดาํ (2544: 22-23) ไดส้รุปถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

ดงัน้ี 

    1)  มีความสัมพนัธ์ที่เสมอภาคและเท่าเทียมกนัระหวา่งนกัพฒันาและชุมชน  โดย

ที่ประชาชนควรตระหนกัในความเป็นเจา้ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ตอ้งคิดเอง ทาํเอง กาํหนดเอง  ส่วน

นกัพฒันาควรท่ีจะตระหนกัในหนา้ท่ีของตนเองเช่นเดียวกนั เช่น เป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือ 

   2)  มีอิสระ ไม่ครอบงาํ ความเช่ือมัน่ของมนุษยค์วรอยูบ่นฐานของการไม่ครอบงาํ 

การให้อิสรภาพในการคิดและแสดงออก โดยไม่อคติ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในศักยภาพ 

ฐานความรู้  ภูมิปัญญาและประวติัศาสตร์ วฒันธรรมดั้งเดิมของสังคมของชุมชนที่จะเป็นฐานพลงั

สาํคญัในการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

   3)  การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในสังคม ให้ทุกส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงออก

ทางความคิด ศกัยภาพ ความรู้ และร่วมมีบทบาทดาํเนินการ ซ่ึงงานที่ดาํเนินไปนั้นจะไม่กระจุกตวั

อยูท่ี่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และตอ้งส่งกระจายไปสู่คนทุกส่วนในชุมชน ในสังคมอยา่งเป็นธรรม 
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   4)  การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง ควรใหชุ้มชนมีส่วนร่วม

ตั้งแต่การรับรู้ข่าวสาร  วิเคราะห์ปัญหา  การวางแผน  กาํหนดเป้าหมาย  การตดัสินใจ  การปฏิบติั  

การตรวจสอบ  การติดตามประเมินผล  การสรุปบทเรียน  แก้ไขปรับปรุง  รวมทั้งขยายผลและ

เผยแพร่ผลสู่สาธารณชน 

 บาํรุง แสงพนัธ์ (2545: 17) การมีส่วนร่วมจะประสบผลสําเร็จตามที่ประชาชนหรือชุมชน

ตั้งเป้าหมายไวน้ั้นมีเง่ือนไขดงัน้ี 

   1)  ควรที่จะมาจากกลุ่มคนหรือประชาชนเอง ซ่ึงได้อาสาเขา้มามีส่วนร่วมด้วย

ความสมคัรใจ โดยท่ีปราศจากขอ้กาํหนดท่ีมาจากบุคคลภายนอก 

   2)  ควรเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน 

   3)  ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมควรจะมีความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของโครงการ 

  ถวิลวดี บุรีกุล (2552: 16) กล่าวถึง เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่มี   

3 ประการ คือ 

    1)  ตอ้งมีอิสรภาพ  หมายถึงประชาชนมีอิสระที่จะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได้  การเขา้

ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  การถูกบงัคบัให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมี

ส่วนร่วม 

  2)  ตอ้งมีความเสมอภาค  ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใดจะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียม

กบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืน ๆ  

   3)  ต้องมีความสามารถ   ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถ

พอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ   หมายความวา่ ในบางกิจกรรมแมจ้ะกาํหนดวา่ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพ

และ เสมอภาค  แต่กิจกรรมที่กาํหนดไวมี้ความซบัซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมี

ส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้ มิเช่นนั้น ตอ้งเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถ

เขา้ร่วมได ้

อรทยั ก๊กผล (2552: 18) ในการทาํงานเพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น จาํเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขหรือหลกัการท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 

   1)  การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและตั้งใจที่จะเขา้ร่วม เพราะจะทาํให้

เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาหรือตดัสินใจในเร่ืองนั้น 

   2)  กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีด

ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 
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  3)  การมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ อิสรภาพที่จะตดัสินใจว่าจะ

เลือกหรือจดัให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ขอ้สําคญัคือ การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบั 

หรือขู่เขญ็จากผูท่ี้เหนือกวา่ 

Srinivasan, L. (1990 อา้งถึงใน นงนภสั คู่วรัญ�ู เท่ียงกมล, 2551: 206) การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนนั้นจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงตอ้งมีเง่ือนไขดงัน้ี  

    1)  สมาชิกตอ้งมีส่วนในการออกค่าใชจ่้ายกิจกรรม (Cost-Sharing)  

    2)  การมีพนัธสญัญา (Contractual Obligation)  

   3)  ชุมชนมีส่วนในการตดัสินใจ (Community Decision-Making) 

  Asis and Acuna-Alfaro (2001: 22) กล่าววา่การมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบดว้ย

ปัจจยัพื้นฐานซ่ึงสมัพนัธ์กนั 3 ประการคือ  

   1)  รัฐบาลโปร่งใสและเปิดฟังความคิดเห็น 

   2)  ความต่อเน่ืองและหนกัแน่นของขอ้มูลข่าวสารทีรั่ฐบาลให้กบัประชาชนและ

ประชาชนใหก้บัรัฐบาล 

   3)  แนวทางทีมี่ประสิทธิภาพในการที่ทาํให้ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของ

ตนเองและมีความรับผดิชอบในการเขา้มีส่วนร่วมในฐานะหุน้ส่วนท่ีเท่าเทียมกนั 

 

2.2.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 อรทยั ก๊กผล (2549: 11) ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนอยูก่บัรูปแบบและ

ระดบัของการมีส่วนร่วม ประโยชน์ดงักล่าวคือ 

   1)  เพิ่มคุณภาพการตดัสินใจ ช่วยให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ ทาํให้การ

ตดัสินใจรอบคอบข้ึน 

   2)  การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตดัสินใจนั้นไดรั้บการยอมรับจะ

ช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งการนาํไปปฏิบติั 

   3)  การสร้างฉนัทามติ ลดความขดัแยง้ทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ

ตดัสินใจของรัฐ 

   4)  การเพิ่มความง่ายในการนาํไปปฏิบติั สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

   5)  การมีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้สามารถลดการเผชิญหนา้และความขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้

   6)  ช่วยทาํให้เจา้หน้าทีข่องรัฐมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและไวต่อความรู้สึก

ห่วงกงัวลของประชาชนและเกิดความตระหนกัในการตอบสนองต่อความกงัวลของประชาชน 



49 

     7)  การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณะชน ถือว่าเป็น

การให้การศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้นําชุมชน 

     8)  ช่วยทําให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เป็นการเพิ่มทุนทางสังคม

และเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลัก

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

  เจมส์ แอล. เครย์ตัน (2551: 21-25) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

     1)  คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น 

     2)  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง 

     3)  สร้างฉันทามติ สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ 

     4)  นําไปปฏิบัติง่ายขึ้น 

     5)  หลีกเล่ียงการเผชิญหน้าท่ีเลวร้ายท่ีสุด 

     6)  คงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม 

     7)  มีการคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน 

     8)  ช่วยพัฒนาภาคประชาสังคม 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ินและการออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

    

  2.3.1  ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 

  ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านซ่ึงส่วนใหญ่มี

หลักการท่ีคล้าย ๆ กัน ดังนี้ 

  ประทาน คงฤทธิศึกษากร  (2534 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2543: 21) การปกครอง

ท้องถิ่นเป็นระบอบการปกครองที่มีผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ 

โดยนัยนี้จะเกิดมีองค์การทําหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูก

ควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

นโยบายของตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 9) การปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงการปกครอง

ที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจให้ หรือกระจายอํานาจให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการ

กระจายอํานาจได้มีอํานาจในการปกครองรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหาร

ภายในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอาณาเขตของตน ท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย 
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  เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2543: 37) การปกครองทอ้งถ่ินคือเคร่ืองมือที่รัฐบาลจะให้แก่

ประชาชนเพือ่ที่ประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอาํนาจหนา้ที่ มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอที่จะ

สร้างบา้นสร้างเมืองของตนเองดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน 

 บฆูอรี ยหีมะ (2550: 14) การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึง การปกครองของชุมชนหน่ึงๆ ซ่ึงมี

อาํนาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่ต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนที่อยูภ่ายในชุมชนตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ ท่ีไดรั้บจากรัฐบาลกลางหรือส่วนกลาง โดยจดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  Robson (1953 อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม, 2543: 21) การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง หน่วย

การปกครองซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอาํนาจกาปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 

(Legal Rights) และตอ้งมีองคก์รที่จาํเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีใหส้มความมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

 กล่าวโดยสรุป การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การกระจายอาํนาจให้หน่วยการปกครอง

ทอ้งถ่ินท่ีถูกจดัตั้งโดยกฎหมายมีอาํนาจในการปกครองตนเอง และสามารถกาํหนดนโยบายและทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดต้ามท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจนั้นไว ้

 

    2.3.2  ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่น 

  ศุภสวสัด์ิ ชัชวาล (2545: 131) การปกครองท้องถ่ินมีความสําคัญต่อการปกครอง

ประชาธิปไตย สามารถสรุปประเด็นความสาํคญั ดงัน้ี  

    1)  การปกครองทอ้งถ่ินคือรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองทอ้งถ่ิน จะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกวา่

ตนมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารทอ้งถ่ิน เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อ

ประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถ่ินทีต่นเองอยูอ่าศยัอนัจะนาํมา ซ่ึงความศรัทธาและเล่ือมใสการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

    2)  การปกครองทอ้งถ่ิน ทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินรู้จกัการปกครองตนเองซ่ึงเป็น

หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปกครอง ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากไดรั้บการเลือกตั้งมา เพื่อรับผิดชอบบริหารทอ้งถ่ินโดย

อาศยัความร่วมมือจากประชาชน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งฟังเสียงประชาชน ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนมี

ส่วนรับรู้อุปสรรคปัญหาและช่วยแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน 

    3)  การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล ซ่ึงเป็นหลกัสําคญัของการ

กระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ิน จึงมีข้ึนเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลตามความจาํเป็น 



51 

   4)  การปกครองท้องถ่ิน สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินตรง 

เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่มีความจาํเป็น 

   5)  การปกครองทอ้งถ่ิน จะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมืองเพื่อเขา้มาบริหาร

ประเทศในอนาคต 

   6)  การปกครองทอ้งถ่ิน สอดคล้องกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบทแบบ

พึ่งตนเองทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการพฒันาที่ผา่นมายงัมีอุปสรรคที่สําคญั คือ 

ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และกรมประมง (2546: 181-185) ได้

กล่าวถึงความสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อชุมชนและประเทศ ดงัน้ี 

    1)  ความสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อชุมชน  

    องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความสําคญัต่อ

ชุมชนเป็นอยา่งมากเน่ืองจาก 

    ประการที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรปกครองของชุมชน คณะ

ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นคนที่อยูใ่นชุมชน รับรู้และเขา้ใจในปัญหา

และความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นอยา่งดี การบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงเป็นการ

ทาํงานหรือการบริหารงานพฒันาโดยคนในชุมชนเอง ไม่ใช่โดยคนภายนอกย่อมจะสามารถ

สนองตอบต่อความตอ้งการของคนที่อาศยัอยูใ่นชุมชนไดอ้ย่างตรงตามความตอ้งการและสามารถ

ควบคุมกนัเองไดอี้กดว้ย 

    ประการที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี

ทรัพยากรในการบริหารงานพร้อมที่จะอาํนวยประโยชน์ให้กบัชุมชน ปัจจยัที่ทาํให้องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสามารถตอบสนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชนได ้ไดแ้ก่ 

    (1)  ปัจจยัในเร่ืองของคน องค์การบริหารส่วนตาํบลมีบุคลากรเป้นของ

ตนเอง คือพนกังานส่วนตาํบล และลูกจา้งซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของคณะกรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบติังานตาม

นโยบายและแนวทาง ท่ีฝ่ายการเมืองกาํหนดข้ึน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาตาํบลไดใ้นท่ีสุด 

    (2)  ปัจจยัในเร่ืองของรายได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีรายไดเ้ป็นของ

ตนเอง ทั้งจากภาษีที่จดัเก็บได้และจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบล

สามารถนาํเงินรายได้ดงักล่าวไปใช้ในการพฒันาชุมชนของตนเองได้อย่างเต็มที่ ตรงตามความ

ตอ้งการของคนในชุมชน และทนัต่อความจาํเป็น เป็นผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการทาํงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้มีการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนอยา่ง
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รวดเร็ว 6,397 แห่งทัว่ประเทศ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี (ยงัมีสภาตาํบลที่ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งข้ึน เป็น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกเพียง 567 ตาํบล) 

   ประการที่ 3 การพฒันาชุมชนของตนเองโดยตัวแทนของชุมชนเอง ย่อมจะ

สอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางในระบบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นภาพ

จาํลองของระบบ การเมืองในระดบัชาติจึงเป็นเสมือนโรงเรียนทางการเมืองท่ีฝึกฝนให้คนในชุมชน

ทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ ในการที่จะเขา้ใจไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัชาติ และเรียนรู้ที่จะพฒันาทาง

การเมืองการปกครองอันจะนํามาซ่ึงการพฒันาในทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในส่วนตัวและ

ส่วนรวม 

   2)  ความสาํคญัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อประเทศชาติ 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีความสําคญัต่อ

ประเทศชาติในหลายแง่มุม ไดแ้ก่ 

   ประการที่ 1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นหน่วยงานที่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่

ของรัฐบาลกลางไดเ้ป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการจดัตั้งองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่เป็นการ

มอบหนา้ทีแ่ละงานของรัฐบาลให้กบัประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจในการปกครองตนเอง 

สามารถตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน ของตนเองไดต้ามแนวทางและวิธีการที่คน

ในชุมชนร่วมกนักาํหนดข้ึน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการแบ่งเบางานท่ีรัฐบาล

ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีอาํนาจในการบริหารของตนเองอยา่งแทจ้ริง โดยคณะ

ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชนนั้นๆ คณะผูบ้ริหารที่วา่น้ีจะทาํหนา้ที่เป็น

ผูใ้ช้อาํนาจที่ได้มาจากรัฐบาลในการกาํหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม

นโยบายของชุมชนทอ้งถ่ินและคาํนึงถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวนโยบายแห่งรัฐดว้ย 

    ประการที่ 2 สร้างเสริมและกระจายทรัพยากรบุคคลไปสู่ชุมชนในท้องถ่ิน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นศูนยร์วมภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินที่มีคุณค่า เน่ืองจากการบริหารงานของ

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งใชบุ้คลากรที่มีความรู้ความสามารถและแนวทางความคิดที่จะ

เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและเมื่อผ่านการทาํงานไปเวลาหน่ึงแล้ว ก็จะทาํให้เกิดความ

ชํานาญและทกัษะในการปฏิบติัหน้าที่ในพื้นที่ จนทาํให้เกิดการพฒันาทรัพยากรบุคคลข้ึนได ้

นาํไปสู่การเพิ่มพูนความเขม้แข็งให้กบัชุมชนและประเทศชาติได ้องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็น

องค์กรในระดบัพื้นฐานที่จะทาํหน้าที่พฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เราจะมีผูน้าํท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีแนวความคิดในการพฒันาประเทศนบัพนันบัหมื่นคน ทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีจะมี

การพฒันาตนเอง พฒันาชุมชนและพฒันาสังคมโดยส่วนรวม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่ความ

เจริญกา้วหนา้ของสังคมไทย 
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  ประการที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นสถาบนัทางการเมืองการปกครองที่

จาํลองภาพของการปกครองประเทศ จึงเป็นเสมือนโรงเรียนสถานฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจใน

ระบบประชาธิปไตยในทางปฏิบติั ทาํให้คนในชุมชนได้เรียนรู้แนวทางในการดาํเนินชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงเราเรียกวา่ วถีิแบบประชาธิปไตย 

    องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรูปแบบการปกครองตนเอง ที ่ใช้วีถีชีวิตและ

ประชาธิปไตยเป็นหลกัในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

     1)  หลกัการตดัสินใจโดยใช้เสียงขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นการขอมติในการ

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    2)  ผูแ้ทนโดยการเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสภาจะตอ้งมา

จากการเลือกตั้ งของประชาชนในชุมชน ทั้ งน้ีเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 

     3)  หลกัการปกครองโดยกฎหมาย การปฏิบติังานขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลจะต้องยึดระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นหลัก หากเกิดผลเสียต่อสังคมโดย

ส่วนรวมจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย 

     4)  หลกัความเสมอภาค ถือวา่ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมกนัในเร่ือง

ของการแสดงออกทางความคิด เพื่อร่วมกนัในการพฒันาทอ้งถ่ิน ภายใตก้รอบของกฎหมาย 

 

  2.3.3  แนวคิดเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนตําบล 

  องค์การบริหารส่วนตาํบลมีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. คือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบัตาํบลทีอ่ยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากที่สุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีช่ือและเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของตนเองโดยเฉพาะ จดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 

2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัที่ 6 พ.ศ. 25525 โดยยกฐานะมาจากสภาตาํบล 5

 อบต. จดัตั้งข้ึนตาม 

 ท่ีมีรายไดต้าม

เกณฑที์ก่าํหนดและมีจาํนวนประชากรไม่นอ้ยกวา่ 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อดูแลทุกข์

สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บา้น ตาํบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง มีอาํนาจหน้าที่ในการ

พฒันาตาํบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด 

รวมทั้งมีงบประมาณและพนกังานเจา้หนา้ท่ีของ อบต. เอง 

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี5

   1)  เป็นสภาตาํบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมา

ติดต่อกนั 3 ปี เฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละ 150,000 บาท และ 

 

http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/�
http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5�
http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/�
http://www.krisdika.go.th/searchShowFile.jsp?path=%2Fexport%2Fnew_htdocs%2Fdata%2Flaw%2Flaw2%2F%25ca52%2F%25ca52-20-9999-update.pdf/�
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   2)  กฎหมายกาํหนดใหส้ภาตาํบลและ อบต. ที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ตอ้งยุบ

รวมพื้นที่เขา้กบั อบต. อื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินที่มีเขตติดต่อกนัภายในเขต

อาํเภอเดียวกนั นอกจากสภาตาํบลที่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรืออยู่ห่างไกลไม่สามารถติดต่อกบั

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นได้สะดวก ดงันั้น สภาตาํบลที่มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน ก็จะ

ไม่ไดรั้บการพิจารณาจดัตั้งเป็น อบต. 

 ได้มีการประกาศจดัตั้ง อบต. แล้วหลายคร้ังและไดมี้ประกาศยุบรวม อบต. กบัเทศบาล 

และ อบต. ดว้ยกนัหลายแห่ง ปัจจุบนัมี อบต. จาํนวน 6,636 แห่ง (อุดร ตนัติสุนทร, 2548) 

 

  2.3.4  โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติม

ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552) ไดก้าํหนดโครงสร้างการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไวด้งัน้ี  

    1)  สภา อบต. ประกอบดว้ยสมาชิกประเภทเดียว คือ สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

จากประชาชนโดยตรง หมู่บา้นละ 2 คน ถา้ อบต. ใดมี 1 หมู่บา้นก็ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได ้6 คน 

ถา้มี 2 หมู่บา้นให้มีสมาชิกสภา อบต. หมู่บา้นละ 3 คน นอกจากน้ียงัมีประธานสภา อบต. 1 คน 

และรองประธาน 1 คน ซ่ึงสภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา อบต. โดยให้นายอาํเภอแต่งตั้งตามมติ

ของสภา มีวาระการดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระของสมาชิกสภา อบต. และมีเลขานุการสภา อบต. 1 

คน ซ่ึงสภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา อบต. สภา อบต. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

         (1) ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

       (2) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร่าง

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  

       (3) ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบายและแผนพฒันาตาํบล 

    2)  คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย นายก อบต. 1 คน ซ่ึงมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามอายุของสภาอบต. (คราวละ 4 

ปี) และนายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ซ่ึงไม่ใช่สมาชิกสภา อบต. และตอ้งมีคุณสมบติั

เช่นเดียวกบันายก ไดไ้ม่เกิน 2 คน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก อบต. ซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกสภา 

อบต. หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และนายก อบต.มีหนา้ท่ี 

          (1)  กาํหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันา อบต. ขอ้บญัญติั ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
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         (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการของ อบต. 

       (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการ อบต. 

       (4)  วางระเบียบเพื่อใหง้านของ อบต. เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

       (5)  รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติั อบต. 

       (6)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีและกฎหมายอ่ืน 

 

2.3.5  อาํนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตําบล 

  อาํนาจหน้าที่ของ อบต. แยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คืออาํนาจหน้าที่ตามพระราชบญัญติั

สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และอาํนาจหนา้ที่ตามพระราชบญัญติักาํหนด

แผนและขั้นตอนการกระจาย อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

   2.3.5.1  อาํนาจหนา้ท่ีของ อบต. ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2552) อบต. มีอาํนาจหนา้ที่ในการพฒันาตาํบล

ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม กิจการที่ อบต. มีอาํนาจหน้าที่จดัทาํสามารถจาํแนกได้

เป็น 2 ประเภท คือ 

    1)  กิจการท่ี อบต. มีหนา้ท่ีตอ้งทาํในเขต อบต. ดงัต่อไปน้ี 

      (1) จดัใหมี้และบาํรุงทางนํ้าและทางบก 

      (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและที่สาธารณะ 

รวมทั้งการกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

      (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

      (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

      (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

      (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ 

      (7) คุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

      (8) บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม

อนัดีของทอ้งถ่ิน 

      (9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

    2)  กิจกรรมท่ี อบต. อาจทาํในเขต อบต. ดงัต่อไปน้ี 

      (1) ใหมี้นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

      (2) ใหมี้และบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 

      (3) ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
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      (4) ให้มีและบาํรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและ

สวนสาธารณะ 

      (5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

      (6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

      (7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

      (8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดิน 

      (9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ อบต. 

      (10) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

      (11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

      (12) การท่องเท่ียว 

      (13) การผงัเมือง 

    อาํนาจหน้าที่ของ อบต. ดงักล่าวขา้งตน้นั้นไม่เป็นการตดัอาํนาจหน้าที่ของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐที่จะดาํเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนในตาํบล แต่ตอ้งแจง้ให้ อบต. ทราบล่วงหนา้ตามสมควรและนาํความเห็นของ อบต. 

เก่ียวกบักิจการดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาดาํเนินงานดว้ย 

  อบต. อาจทาํกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกบั อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เพือ่กระทาํกิจการร่วมกนัไดเ้มื่อไดรั้บความยินยอมจาก อบต. อบจ. หรือ

หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จาํเป้นตอ้งทาํและ

เป็นการเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของตน  

    2.3.5.2  อาํนาจหน้าที่ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อาํนาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนา้ที่เพิ่มเติม

ในการจดัระบบบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อาํนาจให้แก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542   ดงัน้ี 

               1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

                2)  การจดัใหมี้ และบาํรุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

               3)  การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 

               4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 

               5)  การสาธารณูปการ 
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               6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

               7)  คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

               8)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

               9)  การจดัการศึกษา 

               10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 

และผูด้อ้ยโอกาส 

               11)  การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

               12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

               13)  การจดัใหมี้ และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

               14)  การส่งเสริมกีฬา 

               15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 

               16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

               17)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

               18)  การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 

               19)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

               20)  การจดัใหมี้ และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

               21)  การควบคุมการเล้ียงสัตว ์

               22)  การจดัใหมี้ และควบคุมการฆ่าสัตว ์

               23)  การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั 

โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 

               24)  การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

               25)  การผงัเมือง 

               26)  การขนส่ง และการวศิวกรรมจราจร 

               27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

               28)  การควบคุมอาคาร 

               29)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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               30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั

และรักษาความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น 

               31)  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

  2.3.6  การออกข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบล 

  ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  หมายถึง กฎซ่ึงออกโดยอาศยัอาํนาจนิติบญัญติัขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินที่มีกฎหมายจดัตั้งข้ึน การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเป็นอาํนาจ ซ่ึงรัฐมอบให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่จะนาํมาใช้เพือ่ให้ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี กฎขอ้บงัคบัหรืออีกนยัหน่ึงที่เรียกวา่ “ขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ิน” น้ีมีลกัษณะเป็น“กฎ”หรือ “นิติกรรมทางปกครองที่มีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป” ตามหลกั

กฎหมายมหาชนซ่ึงในปัจจุบนัไดถู้กรับรองไวต้ามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542 แลว้วา่ “กฎ” หมายความวา่พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติัอื่นที่มีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งให้ใช้

บงัคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 สําหรับการออกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และ

องค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537ไดก้าํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจออกขอ้บญัญติั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือ่ใช้บงัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดเ้ท่าทีไ่ม่ขดัหรือแยง้ต่อ

กฎหมายหรืออาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบลอาจ

กาํหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกาํหนดโทษปรับแก่ผูฝ่้าฝืนด้วยก็ไดแ้ต่โทษปรับนั้นตอ้ง    

ไม่เกินหน่ึงพนับาท  

 ร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลจะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล หรือประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่าก่ึง

หน่ึงในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยผูมี้อาํนาจพิจารณาเห็นชอบต่อร่างขอ้บญัญติัองค์การ

บริหารส่วนตาํบลนั้นคือ สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและนายอาํเภอซ่ึงให้ความเห็นชอบร่าง

ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล เมื่อร่างข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลผ่านความ

เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลลงช่ือและประกาศใช้ในตาํบลนั้นๆ ต่อไป ในกรณีที่

นายอาํเภอไม่เห็นชอบดว้ยกบัร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหส่้งคืนสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่นายอาํเภอได้รับร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล



59 

ดงักล่าวเพือ่ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิจารณาทบทวนร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลนั้นใหม่ หากนายอาํเภอไม่ส่งร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคืนสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่นายอาํเภอไดรั้บร่าง ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล

ดงักล่าว ใหถื้อวา่นายอาํเภอเห็นชอบกบัร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วน

ตาํบลแลว้ มีมติยนืยนัตามร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเดิมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สองในสามของจาํนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลลงชื่อและประกาศเป็นขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลได้โดยไม่ตอ้งขอ

ความเห็นชอบจากนายอาํเภอ แต่ถา้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่ยืนยนัภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัที่ไดรั้บร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลคืนจากนายอาํเภอหรือยืนยนัดว้ยคะแนนเสียง

น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่าง

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้นเป็นอนัตกไป 

 

2.4  ลกัษณะของประมงพืน้บ้าน 

 

  2.4.1  ความหมายของประมงพืน้บ้าน  

วฒิุชยั วงัคะฮาต และคณะ (2544: 58) ไดก้ล่าววา่ กรมประมงไดก้าํหนดคาํจาํกดัความของ

การประมงพื้นบา้นไวใ้นขั้นตน้ เพือ่ใชใ้นการวางนโยบายและกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานให ้

หมายถึง การทาํประมงโดยใช้เคร่ืองมือขนาดเล็กไม่ทนัสมยั ทาํการประมงในบริเวณไม่เกิน 3 

กิโลเมตรจากชายฝ่ัง โดยอาศยัแรงงานส่วนใหญ่ในครอบครัว รวมทั้งการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าที่มีเน้ือท่ี

ขนาดเลก็  

สุธิรา ชยัรักษา (2544: 6) ไดใ้หนิ้ยามประมงพื้นบา้น หมายถึง การทาํประมงขนาดเล็กหรือ

การทาํประมงชายฝ่ัง ที่ทาํประมงโดยการใชเ้รือไม่ติดเคร่ืองยนต ์เช่น เรือพาย เรือแจว หรือเรือติด

เคร่ืองยนต ์เช่น เรือหางยาว เรือทา้ยตดั เรือกอและ ซ่ึงเรือท่ีติดเคร่ืองยนตด์งักล่าวมีขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่เกิน 30 แรงมา้ และมีลาํเรือยาวไม่เกิน 7.5 เมตร ใช้เคร่ืองมือในการจบัสัตวน์ํ้ าท่ีไม่ซบัซ้อน ทั้ง

เคร่ืองมือประจาํท่ี เช่น ไซ โพงพาง และเคร่ืองมือเคล่ือนท่ี เช่น อวน 

กรมประมง (2544: 80) ไดใ้ห้นิยามประมงพื้นบา้นหรือประมงขนาดเล็ก คือผูที้่ประกอบ

อาชีพประมงที่ใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกั ใชเ้รือขนาดยาวไม่เกิน 10 เมตร ขนาดเคร่ืองยนต์

ไม่เกิน 30 แรงมา้ ทาํประมงไม่ไกลจากฝ่ังมากนักโยเฉลี่ย 5 กิโลเมตร โดยใช้เคร่ืองมือประมง

พื้นบา้น 4 ประเภทดงัน้ี 
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  1)  ประเภทอวนลอย ประกอบดว้ย อวนลอยกุง้ อวนลอยป ูและอวนลอยปลา 

  2)  ประเภทเคร่ืองมือเคลื่อนที่ ประกอบด้วย แหหมึกที่ใช้ไฟล่อ แห่อื่นๆ เรือ

ผหีลอก ระวะ รุน ชอ้นต่างๆ และเคร่ืองมือเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ 

  3)  ประเภทเบด็ ประกอบดว้ย เบด็ราว เบด็ตก จะนะ เป็นตน้ 

  4)  ประเภทเคร่ืองมือประจาํท่ี ประกอบดว้ย ลอบหมึก ลอบปู ลอบปลา ไซมาน 

โพงพางโมะระ ละมุ และเคร่ืองมือประจาํท่ีต่าง ๆ  

สุนนัทา นิลเพชร (2544: 59-65) ชาวประมงพื้นบา้น คือผูที้่มีวฒันธรรมที่เก่ียวเน่ืองกบัการ

ประมงที่แสดงออกให้เห็นในดา้นความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญดา้นทอ้งทะเลและการ

ประมง ใช้คร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าที่สมควรเท่านั้น และจะทาํการประมงเสร็จภายในวนัเดียว อาจเป็น

ช่วงกลางวนัหรือกลางคืน หรือเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได ้แรงงานท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน 

การประมงพื้นบา้นจึงถือว่าเป็นการดาํรงอยูข่องมนุษยแ์ละชุมชนทีส่อดคลอ้งสมดุลกบัธรรมชาติ

และระบบนิเวศน์มากท่ีสุด 

บรรจง นะแส (2545: 9) ชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็กคือกลุ่มคนที่

ดาํรงชีวิตและทาํมาหากินดว้ยการทาํประมงชายฝ่ังทะเลและแม่นํ้ าลาํคลองต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองมือ

จบัสัตวน์ํ้าท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น เช่น แห เบด็ ลอบ ไซ อวนลอยปลา อวนลอยกุง้ อวนจมปู เป็นตน้ 

และเลือกจบัสัตวน์ํ้าเฉพาะอยา่ง  

วฑิูรย ์ ปัญญากุล (2547: 26) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ประมงพื้นบา้น (Artisanal Fishing) คือ 

การประมงเพื่อยงัชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยทัว่ไปใชเ้รือขนาดเลก็ เช่น เรือพื้นบา้น ปัจจุบนัส่วน

ใหญ่ จะติดเคร่ืองยนตเ์ขา้ไปดว้ย เคร่ืองมือจบัปลาก็ใชแ้หหรือเบด็แบบง่าย ๆ  

วฒันา สุกณัศีล (2543: 539-540) ช้ีให้เห็นว่า ความเขา้ใจที่ว่ากลุ่มประมงขนาดเล็กหรือ

ประมงชายฝ่ังยงัคงใชเ้คร่ืองมือ “พื้นบา้น” “ขาดความทนัสมยั” และทาํการประมงลกัษณะ “ยงัชีพ” 

นั้นเป็นความเขา้ใจท่ีผดิ เพราะภายใตร้ะบบการผลิตเชิงพาณิชยช์าวประมงขนาดเล็กมีเป้าหมายและ

เหตุผลทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างไปจากประมงพาณิชยน์กั ผลก็คือชาวประมงชายฝ่ังมีการพึ่งพาและ

กลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบตลาดและระบบเงินตรามากข้ึน และจาํเป็นตอ้งหารายไดใ้ห้คุม้กบัค่า

ครองชีพ เงินที่ลงทุนและตน้ทุนการผลิตที่สูงข้ึน แรงกดดนัน้ีส่งอิทธิพลอยา่งมากต่อความพยายาม

ของชาวประมงในการจบัสัตวน์ํ้าเพิ่มข้ึนเพื่อใหไ้ดก้าํไรหรือรายไดสู้งสุด 

กล่าวโดยสรุป ประมงพื้นบา้น คือ กลุ่มคนท่ีดาํรงชีพดว้ยการทาํประมงที่ไม่ไกลจากฝ่ังมาก

นกัเฉล่ียห่างจากฝ่ังประมาณ 5 กิโลเมตรและทาํการประมงเสร็จภายในวนัเดียวโดยใชเ้รือขนาดยาว

ไม่เกิน 10 เมตร ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 30 แรงม้า ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก โดยใช้

เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าที่เรียบง่าย และเลือกจบัสัตวน์ํ้ าเฉพาะอย่าง สัตวน์ํ้ าที่ได้จะนาํมาใช้เพื่อการ
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บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือจึงจําหน่าย ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเป็นชุมชนที่อยู่รอดได้โดย

การพ่ึงพิงธรรมชาติ แหล่งอาหาร รายได้ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความอยู่รอดของชุมชน ของ

ครอบครัว จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง

ต่อธรรมชาติ 

 

2.4.2  ปัญหาของประมงพื้นบ้าน  

  สําหรับปัญหาของการทําประมงพื้นบ้านได้มีผู้วิจัยกล่าวถึงปัญหานี้ไว้ใน 2 ประเด็นหลัก

ด้วยกัน กล่าวคือ   

ประเด็นท่ีหน่ึง ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง และข้อจํากัดในการประกอบ

อาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น พื้นที่ที่ใช้ทําการประมงมีจํากัด เคร่ืองมือขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลน

เงินทุนและอํานาจการต่อรอง โดยผู้วิจัยที่ได้กล่าวถึงปัญหานี้ไว้ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ชนัญ วงษ์วิภาค 

(2530: 23) บุญเลิศ ผาสุก (2530: 370-371) กังวาลย์ จันทรโชติ และสมศักดิ์ จุลละศร (2529 : 148)

ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน 

ประเด็นที่สอง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ โดยการทํา

ประมงของประมงพาณิชย์มีผลทําให้ชาวประมงพื้นบ้านจับทรัพยากรสัตว์นํ้าได้ลดลง และ

เคร่ืองมือประมงพื้นบ้านบางส่วนถูกทําลาย ซ่ึงเป็นประเด็นความขัดแย้งท่ียังส่งผลถึงในปัจจุบัน ซ่ึ ง

ผู้วิจัยที่ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหานี้ ได้แก่ เมธี จันทโรปกรณ์ (2541: 2) วีระ บุญรักษ์ และเพราลัย 

นุชหมอน (2533: 41) และวราภรณ์ เดชบุญ (2541: 25) 

จากการกล่าวถึงปัญหาของการประมงพื้นบ้าน ผู้วิจัยสรุปถึงปัญหาของการประมงพื้นบ้าน

เป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาเน่ืองจากข้อจํากัดของการประกอบอาชีพ เช่นพื้นท่ีท่ีใช้ทําประมง

มีจํากัด, เคร่ืองมือขาดประสิทธิภาพ, ขาดแคลนเงินทุน รวมถึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากร

ประมง และประเด็นความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์เน่ืองจากประมง

พาณิชย์จะมีส่วนทําลายทรัพยากรสัตว์นํ้าค่อนข้างสูง ทําให้ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์นํ้าได้ลดลง 

และประมงพาณิชย์มีผลทําให้เคร่ืองมือประมงพื้นบ้านบางส่วนถูกทําลาย 

 

2.5  การศึกษาวิเคราะห์เชิงสถาบัน (Institutional Analysis Method) 

 

  สถาบัน คือ กฎเกณฑ์ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการซ่ึงมาช่วยกําหนดกรอบ  อีกทั้ง

เป็นแรงจูงใจในการกําหนดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กันของมนุษย์ (Bromley, 1991) แนวทางนี้

การศึกษานี้มุ่งศึกษาสถาบันทางสังคมในฐานะที่เป็นกลไกในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
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กบัทรัพยากร เพราะเป็นการแสดงถึงนยัของกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและหนา้ที่ซ่ึงสังคมสร้าง

ข้ึนมา เพื ่อใช้กําหนดความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากร ความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น การมีกฎเกณฑ์ที่เขา้กบัสภาพทรัพยากรและสังคม 

การมีพฒันาการขององค์กรที่ยาวนาน การมีกลไกยุติความขดัแยง้ เป็นตน้ นอกจากน้ี แนวคิดน้ี

ยงัให้ความสําคญักบัเงื่อนไขของการยอมรับองค์กรชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบนัรูปแบบหน่ึงว่า

จาํเป็นต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน ในบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ซ 

ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2544) การศึกษาเชิงสถาบนัเนน้การศึกษาระบบ 

องคป์ระกอบ โครงสร้างและอาํนาจของสถาบนัต่างๆ รวมทั้งนโยบายการจดัตั้งสถาบนั  ในบาง

กรณียงัไดศ้ึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างสถาบนั หรือศึกษาเจาะลึกเพียงสถาบนัเดียว โดยมี

จุดมุ่งหมายในการนาํผลการวจิยัมาใชป้รับปรุง แกไ้ข และพฒันาการบริหารงานขององคก์ร 

  ประเด็นสําคญัที่ผูว้ิจยัจะมององค์กร หรือ กลไกใดเป็นสถาบนันั้นได้ใช้แนวคิดของนัก

รัฐศาสตร์เชิงสถาบนั คือ Samuel Huntington ที่ได้แยกแยะความเป็นสถาบนัอย่างชดัเจน ไว ้5 

ประการดงัน้ี 

  ประการที่ 1 การสนบัสนุนจากประชาชน (Support) หรือจดัตั้งข้ึนมาแลว้ไดก้ารยอมรับ

จากประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

  ประการท่ี 2 การปรับตวั (Adaptation) หมายถึงการปรับเปล่ียนตวัเองให้เขา้กบัสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป และยงัคงอยู ่หากไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จนสูญส้ิน

หรือยบุไปก็ไม่ถือเป็นสถาบนัต่อไปอีก 

  ประการท่ี 3 ความเป็นอิสระ (Aut Onomy) เป็นตวัของตวัเอง ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ไม่ถูก

ครอบงาํ  

  ประการท่ี 4 ความเป็นปึกแผน่ (Coherence) คือ มีความเป็นเอกภาพ มีทิศทางในการทาํงาน

ร่วมกนัท่ีชดัเจน มีความแน่นอน มีองคค์ณะบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีสืบทอด เป็นปึกแผน่  

  ประการท่ี 5 ความซบัซอ้น (Complexity) หมายถึงความซบัซอ้นของภารกิจ บทบาท หนา้ท่ี 

ขององคก์รแห่งนั้นท่ีไม่มีใครจะมาทาํหนา้ท่ีแทนได ้สถาบนัใดที่ให้หน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนมาทาํ

หนา้ท่ีแทนไดย้อ่มไม่ใช่สถาบนั  

 การวิเคราะห์เชิงสถาบนั ( Institutional Analysis Method) หมายถึงการวิเคราะห์กฎหมาย

และองค์การต่างๆ ซ่ึงมีอาํนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ กนั แต่ตอ้งดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อ

บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัหรือบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงพหุภาค (Multiple Objectives) (กฤษ เพิ่มทนั

จิตต,์ 2549: 55)  ทั้งในแง่ของการบริหารเพือ่ธาํรงไวซ่ึ้งกฎหมาย และระเบียบสังคมหรือเพือ่การ

บริหารพฒันาหรือการเปล่ียนแปลง  
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Smith, Robinson and Shannon (1995: 4) อธิบายลกัษณะของการวิเคราะห์เชิงสถาบนัวา่จดั

อยู่ในประเภทการวิเคราะห์อย่างกวา้ง กล่าวคือ การวิเคราะห์กฎหมาย การบริหาร เศรษฐกิจเขต

อาํนาจทางกฎหมาย และขีดความสามารถที่จะกระทาํ (เช่น การเมือง แหล่งขอ้มูลทางการเงินและ

องคก์ร) ในแต่ละประเภท การจดัการของสถาบนัที่เป็นทางการมากยิ่งข้ึน ตวัอยา่งเช่น สถาบนัทาง

กฎหมาย รวมไปถึงกฎเกณฑ์ คาํสั่งพิเศษ กฎการบริหารและกระบวนการกาํหนดนโยบาย คาํ

วนิิจฉยัของศาล ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ระเบียบการรับผิด มาตรฐานการจดัการและแนวทางและการใช้

ประโยชน์ร่วมกนั 

วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถาบนัคือการประเมินกระบวนการนโยบายในลกัษณะ

สถาบนัของสถานการณ์ ณ ปัจจุบนั ความรู้ที่บรรยายสถานการณ์ที่มีอยู่ คือ ขั้นตอนแรกของการ

วิเคราะห์ ขั้นที่สองคือการประเมินผลของการดาํเนินการที่มีอยู่และวตัถุประสงค์โดยรวมเพือ่ที่จะ

ระบุอุปสรรคและโอกาส การระบุจุดประสงค์และวตัถุประสงค์ที่ชัดเจนอาจ อาจจะก่อนหน้า

ขั้นตอนน้ีก็ได ้และวิธีการที่ดีพอในการวิเคราะห์สถาบนัจะตอ้งมีส่วนร่วมในการนิยามปัญหาที่

เกิดข้ึน 

Smith, Robinson and Shannon (1995: 4) เสนอแนะว่าเร่ิมตน้ควรแยกความแตกต่าง

ระหว่าง "สถาบนั" ออกจาก "องค์กร" องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีขอบเขตทีก่าํหนดหน้าที่และส่ิงท่ี

เป็นไปภายในและภายนอกองค์กร โดยปกติ มกัจะเป็นองค์กรที่มีวตัถุประสงค์เพือ่อย่างใดอย่าง

หน่ึง ตวัอย่างเช่น หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนคือองค์กร ในทางตรงกันข้าม สถาบนัมี

วิธีการทาํหน้าที่ซ่ึงเป็นที่เขา้ใจกนัโดยแพร่หลาย เช่น สถาบนัการศึกษารวมถึงกฎพื้นฐานของการ

ทาํบญัชี การแต่งงานและขั้นตอนการดาํเนินงานตามมาตรฐานขององค์กร หลกัของการวิจยัน้ีจะ

เนน้การวเิคราะห์วธีิการท่ีองคก์รใชแ้ละพฒันาสถาบนัใหม่สาํหรับการจดัการทรัพยากร 

การวเิคราะห์เชิงสถาบนัสามารถวเิคราะห์ไดห้ลายรูปแบบ ยกตวัอยา่งเช่น 

การวเิคราะห์แบบ 2 Rs คือ การวิเคราะห์หน่วยวิเคราะห์หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยตวั R 2 ตวั

คือ Rules และ Roles 

  Rules หมายถึง การวเิคราะห์พระราชบญัญติั นโยบาย แผนและมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

รวมถึง บรรทดัฐานทางสังคม จารีต และขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน  

Roles หมายถึง การวิเคราะห์อาํนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ขององค์การต่าง ๆ ภายใต้

บทบญัญติัแห่งกฎหมายนั้น ๆ ทั้งของภาครัฐและของชุมชน 

การวเิคราะห์แบบ 4 Rs คือการวเิคราะห์หน่วยการวิเคราะห์หรือบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ดว้ยตวั R 4 ตวั คือ Rights Revenues Responsibilities และRelationships 

Rights หมายถึง สิทธิ 
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Revenues หมายถึง เงิน รายได ้ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ 

Responsibilities หมายถึง ความรับผดิชอบ 

Relationships หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  การวิเคราะห์แบบ 4 Rs ถูกพฒันาข้ึนโดยสถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่ส่ิงแวดลอ้มและการ

พฒันา (IIED) จากประสบการณ์ในการดาํเนินงานเกี่ยวกบันโยบายและสถาบนัในดา้นต่างๆของ

สภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์แบบ 4 Rs ไดถู้กนาํมาใชใ้นการศึกษา "สิทธิ  รายได ้ความรับผิดชอบ 

และความสัมพนัธ์" ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ (Mayers, 

2001: 2) นอกจากน้ีไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อนัประกอบดว้ย (Isnaini, n.d.: 91) 

   1)  วินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึน กล่าวคือ การระบุและหารืออย่างเปิดเผยที่ไม่สมดุล

ระหว่างความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการภาคเอกชน ดงันั้น จึงเป็นสิทธิและผลประโยชน์และ

สุขภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ของพวกเขา 

   2)  การประเมินและเปรียบเทียบนโยบาย กล่าวคือ การประเมินวิธีการที ่

กฎระเบียบต่างๆ จะมีผลต่อสิทธิและความรับผดิชอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีแตกต่างกนั 

  การวิเคราะห์แบบ 4  Rs ยงัเป็นการเติมเต็มให้กบัการวิเคราะห์เก่ียวกบัอาํนาจของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียและอาจก่อใหเ้กิดเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เพือ่ใชเ้ป็นส่วนหน่ึง ดงัน้ี (Mayers, 2001: 1) 

   1)  ศึกษาความสัมพนัธ์เก่ียวกบัอาํนาจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กล่าวคือ การศึกษา

ตวัแทน 

   2)  ศึกษาความสัมพนัธ์ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

   3)  เป็นแนวทางสําหรับการเจรจาต่อรองบทบาทโดยการสร้างบทสนทนาและ

ขอ้ตกลงแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ในขณะที่การวิเคราะห์แบบ 4 Rs ไดพ้ฒันาเป็นกรอบและเคร่ืองมือสําหรับการดาํเนินงาน

เกี ่ยวกับป่าไม้ให้ ดียิ่ ง  และก็ มีศักยภาพสําหรับการใช้งานในด้านอื ่น ๆ ของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายและสถาบนัที่เกี่ยวขอ้ง  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ 4 Rs  มี

ขั้นตอนเพื ่อเชื่อมโยงกันภายในและเสริมสร้างบทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นคร้ังแรกที ่

เปิดเผย “สิทธิ”, “ความรับผิดชอบ” และ “รายได”้ (ซ่ึงอาจจะมีการอธิบายวา่เป็นผลตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ตอบแทน) แลว้ศึกษา “ความสัมพนัธ์” ระหวา่งพวกเขา ประการเช่นน้ีช่วยให้เกิดความ

ชดัเจนในการพฒันาเกี่ยวกบัธรรมชาติและวตัถุประสงคข์องบทบาทและความสัมพนัธ์และแสดง

จุดยืนของขีดความสามารถที่จาํเป็นสําหรับการตรวจสอบผลประโยชน์ที่แตกต่างกนั (Mayers, 

2001: 2) 
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สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงสถาบันในรูปแบบ 2Rs 

ซ่ึงประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ Rules และ Roles ดังกล่าวข้างต้น 

 

2.6 หน่วยงานและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในระยะ 

3,000 เมตรจากชายฝ่ัง 

 

2.6.1  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการป้ องกันและฟ้ื นฟูการ 

ทําลายระบบนิเวศพื้นท้องทะเลจากการลักลอบทําประมงในเขต 3,000 เมตร 

2.6.1.1  หน่วยงานภาครัฐท่ีสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

              กรมประมง 

             กรมประมงมีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมง เพื่อการ

จัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง การผลิตสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐาน 

ถูกสุขอนามัย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  และสามารถแข่งขันในตลาดโลก

ได้  ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรท่ีเกี่ยวเน่ืองอย่างยั่งยืน 

             กรมประมงเป็นหน่วยงานที่ใช้อํานาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหลายฉบับ  

ทั้งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 16 ฉบับ  ซ่ึงให้

อํานาจตั้งแต่การประกาศเขต 3,000 เมตร  การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ 3,000 เมตร ป้ องกันและ

ปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบทําประมงในเขตดังกล่าว  รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้าม

ก่อให้เกิดมลพิษต่อที่จับสัตว์นํ้า  รวมทั้งควบคุมอาชีพเกี่ยวกับสัตว์นํ้าบางอย่างที่อาจก่อให้เกิด

มลพิษทางนํ้า เช่น การทําประมงอวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย  กรมประมงจึงเป็ นหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทําประมงชายฝั่งทะเล 

    กรมประมงจึงถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการการทําประมง

ชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการควบคุม หรือบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือส่งเสริมการทํา

ประมงในด้านการควบคุม เช่น การควบคุมดูแลให้ชาวประมงทําการประมงแบบถูกกฎหมาย เช่น 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการควบคุมไม่ให้มีการจับปลาในฤดูวางไข่ ในพื้นที่ที่

ได้ประกาศปิ ดอ่าว  การควบคุมและตรวจจับการใช้เคร่ืองมือประมงแบบทําลายล้าง  และการ

ควบคุมไม่ให้มีการฝ่ าฝืนประกาศห้ามมิให้ประมงพาณิชย์เข้ามาทําการประมงในเขต 3,000 เมตร 

นับจากขอบนํ้าชายฝั่งโดยกรมประมงได้จัดเจ้าหน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ ของกรมประมงในการ

จัดการควบคุมให้การทําประมงชายฝั่งเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย 
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   นอกจากน้ีกรมประมงยงัจดัให้ชาวประมงชายฝ่ังมีสวสัดิการในการกูย้ืมเงิน เพือ่

นาํไปลงทุนในกิจการประมง เช่น การช่วยเหลือซ้ือเคร่ืองมือประมง 

    2.6.1.2  หน่วยงานภาครัฐท่ีสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

     1)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  

      กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  โดยไดรั้บโอนภารกิจดา้นการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลจากกรม

ประมง  การจดัการชายฝ่ังทะเลจากกรมพฒันาที่ดิน  กิจการเกี่ยวกบัป่าชายเลนจากกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชซ่ึงสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาอยู่ภายใตส้ังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบริหารทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง โดยเฉพาะพื้นดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการังหญา้ทะเลและสัตวท์ะเล  ทั้งน้ี

เพือ่ให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้

ย ัง่ยนื โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีอาํนาจหนา้ที่เสนอความเห็นเพือ่จดัทาํนโยบายและ

แผน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เสนอให้มี

การปรับปรุง แกไ้ขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ มาตรการที่เก่ียวกบัการอนุรักษ ์การฟ้ืนฟู การจดัการ และ

การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพือ่ให้มีการใชอ้ยา่งย ัง่ยืน  กาํกบัดูแล ประเมินผล 

ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ  ศึกษาวิจยั พฒันาการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีหน่วยงานย่อยในสังกดัที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการทาํประมงชายฝ่ังทะเล คือ สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มีหน้าที่กาํหนด

มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ดาํเนินการ สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรและ

ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง  บริหารจดัการพื้นที่คุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง ส่งเสริม เผยแพร่ 

และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

    หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํ

ประมงชายฝ่ังก็คือ ส่วนควบคุมป้องกนัและจดัการพื้นที่คุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง  โดยกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานที่ไดรั้บมอบอาํนาจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ให้เจ้าพนักงานในบางตาํแหน่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 56  มาตรา 57  และมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัประมง  พ.ศ. 2490  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประมงอวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย  ซ่ึง

เป็นการทาํลายระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2490  การ

ประกาศเขต 3,000 เมตร ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซ่ึงอาจมีการทบัซ้อนของพื้นที่อยู่
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บ้าง  เนื่องจากพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลของไทยมีวตัถุประสงค์ของการคุ้มครองและระดับการ

คุม้ครองแตกต่างกนั  ตั้งแต่ระดบัการคุม้ครองที่เขม้งวดเช่น อุทยานแห่งชาติทางทะเลไปจนถึง

ระดบัที่ให้มีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนได ้เช่น เขต 3,000 เมตร ที่ห้ามไม่ให้เรืออวนลาก อวนรุน 

เรือคราดหอย เขา้มาทาํประมง  แต่อนุญาตใหช้าวประมงพื้นบา้นสามารถทาํการประมงได ้

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยสํานกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความสําคญัต่อการทาํประมงชายฝ่ังหลายดา้น ทั้งทางดา้นการ

ส่งเสริมและควบคุมการทาํประมงชายฝ่ัง  มาตรการในการควบคุมการทาํประมง กล่าวคือ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้รับมอบอาํนาจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบติั

หน้าที่ในการตรวจตราการทาํประมง เคร่ืองมือการทาํประมง  โดยมีอาํนาจเขา้ไปในที่จบัสัตวน์ํ้ า

หรือเรือของชาวประมง  และหากพบการทาํประมงหรือเคร่ืองมือที่ผิดกฎหมายก็ให้ดาํเนินการ

จบักุมและดาํเนินการตามกฎหมายได ้ และใหมี้อาํนาจในการร้ือถอน ทาํลาย เคร่ืองมือซ่ึงตั้งอยูใ่นที่

จบัสัตวน์ํ้ าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ซ่ึงมาตรการดงักล่าวไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประมง 

พ.ศ. 2490  มาตรา 56  มาตรา 57  มาตรา 59  ซ่ึงมาตรการดงักล่าวเป็นการป้องกนัไม่ให้มีการทาํ

ประมงแบบทาํลายทรัพยากรสัตวน์ํ้า และทรัพยากรชายฝ่ัง  หากสามารถป้องกนัการทาํประมงแบบ

ผดิวธีิไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะทาํให้ระบบนิเวศชายฝ่ังฟ้ืนตวัไดเ้ร็วยิ่งข้ึนเท่านั้น  เมื่อระบบนิเวศชายฝ่ัง

ฟ้ืนตวัก็จะเป็นแหล่งอาศยัของสัตวน์ํ้า อนัเป็นทรัพยากรหลกัในการทาํประมงชายฝ่ัง 

     2)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพชื  

      กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช มีภารกิจเกี่ยวกบัการอนุรักษ์

ส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์าและพนัธ์ุพืชในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ละ

ฟ้ืนฟูป่านเส่ือมโทรมใหส้มบูรณ์ดว้ยกลยทุธ์การส่งเสริม กระตุน้ปลูกจิตสาํนึกใหชุ้มชนมีความรู้สึก

หวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์

และส่ิงแวดลอ้ม มีอาํนาจหนา้ทีอ่นุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าในพื้นทีอ่นุรักษ์ วิจยัและให้บริการดา้น

วิชาการ ส่งเสริมมิหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

บริหาร จดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

     ในกรณีของการทาํลายระบบนิเวศน์พื้นที่ทอ้งทะเลจากการลกัลอบทาํ

ประมงในเขต 3,000 เมตรจะเกี่ยวข้อมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์พืช คือ หากพื้นที ่

3,000 เมตรดงักล่าวอยูภ่ายในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเหนือพื้นท่ีดงักล่าวก็

คือพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แต่อยา่งไรก็ตามเจา้พนกังานของกรมอุทยานสัตวป่์า

และพันธ์พืชก็ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่ซ่ึงกรมประมงมอบอํานาจให้ดํา เนินการกับผู ้ฝ่าฝืน

พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 ดว้ยเช่นกนั 
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      2.6.1.3  หน่วยงานภาครัฐท่ีสังกัดกระทรวงคมนาคม 

     กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี 

     กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมมี

พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางนํ้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่ง

ทางนํ้าอย่างเหมาะสม 

  กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยงานที่บังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2546 ซ่ึงมี

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามก่อให้เกิดมลพิษทางนํ้าแก่แม่นํ้าลําคลอง บึง ทะเลสาบและทะเล

ภายในน่านนํ้าไทย ในกรณีที่การทําลายระบบนิเวศพื้นท้องทะเลจากการลักลอบทําประมงในเขต 

3,000 เมตร หากเกิดมลพิษทางนํ้า และกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวีมีอํานาจในการ

ตรวจสอบเรือประมงว่าได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ 

   2.6.1.4  หน่วยงานภาครัฐท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม 

  กองทัพเรือ 

  กองทัพเรือนอกจากกองทัพเรือจะมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทัพเรือ

จัดเตรียมดําลังพลและยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อทําหน้าที่ในการป้ องกันประเทศแล้ว กองทัพเรือ

ยังมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วย การอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและ

การฟื้นฟูทะเล เป็ นผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกองทัพเรือ การ

ป้ องกันการทํางายระบบนิเวศพื้นท้องทะเลจากการลักลอบทําประมงในเขต 3,000 เมตร และการ

ฟื้นฟูระบบนิเวศที่ถูกทํางายจากกิจกรรมดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ

ได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยการให้การสนับสนุน

เรือและกําลังแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 

2.6.1.5 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค   

     1)  จังหว ัด 

     จังหวัดมีบทบาทในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง โยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล  จังหวัดจะมีหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงทะเล มิให้ทรัพยากรสัตว์นํ้าถูกทําลาย  ในขณะเดียวกันต้องควบคุมการใช้

ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นรายได้พื้นฐานของชาวประมงขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถ

ออกไปทําการประมงในระยะไกลได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ โดยอาศัย
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อาํนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 54  ประกอบ

พระราชบญัญติัประมง พ.ศ. 2490  มาตรา 32  ในการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์นํ้ า เช่น 

มาตรการในการอนุรักษ์เมื่อเห็นวา่พื้นที่ใดในเขตจงัหวดัเป็นแหล่งที่มีสัตวน์ํ้ าอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก  ผูว้่าราชการจงัหวดัโดยอนุมติัรัฐมนตรีมีอาํนาจที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า เพื่อ

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นํ้ าให้คงความสมบูรณ์ เช่น ประกาศจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ประกาศจงัหวดัสมุทรปราการ 

   2)  อาํเภอ 

    อาํเภอเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทมากหน่วยงานหน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ

ทาํประมงชายฝ่ัง  เพราะหน่วยงานอาํเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาํเภอที่มีเขตติดกบัชายฝ่ังทะเล  

ประมงอาํเภอซ่ึงเป็นส่วนราชการในอาํเภอสังกดักรมปะมง มีหนา้ที่ในการช่วยเหลือทางอาํเภอใน

การจดัการการทาํประมง ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวประมงชายฝ่ัง รวมถึงให้คาํปรึกษา

โดยรับแบบมาจากจงัหวดั  นาํมาปฏิบติัและคอยสะทอ้นปัญหาของการทาํประมงชายฝ่ังในระดบั

อาํเภอ เพื่อเสนอไปยงัจงัหวดั เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาในระดบัจงัหวดัหรือระดบักรมต่อไป 

  2.6.1.6  หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

  ราชการส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรที ่สําคัญในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพเพราะเป็นหน่วยงานที่อยูใ่นพื้นที่มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน จึงทาํ

ให้ทราบปัญหาที่แทจ้ริงในทอ้งถ่ินของตนและทราบว่าควรที่จะแกปั้ญหานั้นอย่างไร ดงัเช่นการ

ป้องกนัและฟ้ืนฟูการทาํลายระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเลจากการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตร 

ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานที่อยูใ่กลก้บัปัญหามากที่สุดเพือ่จะไดแ้กไ้ขสถานการณ์ได้

ทนัท่วงที ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตที่มีการประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั นอกจากน้ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ยงัมีอาํนาจหนา้ทีใ่นการจดัการป้องกนัและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในเขตของตน ตามที่กาํหนดไวใ้น

กฎหมายของราชการส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

    1)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการส่วนท้องถ่ินที ่ตั้ ง ข้ึนตาม

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 โดยพื้นที่ครอบคลุมในแต่ละจังหวดั 

เน่ืองจากพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัวดัทบัซ้อนกบัพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลและราชการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 55 จึงกาํหนดให้องค์การบริการ

ส่วนจงัหวดัตอ้งประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาํบล
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และราชการส่วนทอ้งถ่ินอื่นๆ ขณะเดียวกนับทบญัญติัน้ีก็กาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมี

อาํนาจหนา้ท่ีในการคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตของตน 

    2)  เทศบาล 

    ในเร่ืองการจดัตั้ งเทศบาลนั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ 

2496 ซ่ึงแบ่งเทศบาลออกเป็นเทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ซ่ึงอาํนาจหน้าที่ของ

เทศบาลคือ หนา้ท่ีในการจดัใหมี้และบาํรุงทางบกทางนํ้ าพร้อมทั้งมีหนา้ที่ในการรักษาความสะอาด

ของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะและการจดัการเทศบาลจะจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยจดัทาํในรูป

แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในเขตของตน ทั้งน้ีการจดัการของเทศบาลจะตอ้งไม่ขดักบันโยบายของ

แผนพฒันาของส่วนกลาง 

    3)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    องค์การบริหารส่วนตาํบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัสภา

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  นอกจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีหนา้ที่ตาม

กฎหมายหลายประการแลว้  ในส่วนหน้าที่ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํประมงชายฝ่ังคือ หนา้ที่ใน

การคุม้ครองดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทีมี่พื้นทีติ่ดกบัชายฝ่ังทะเล จะมีหนา้ที่ในการจดัการ คุม้ครอง ดูแลทรัพยากรประมง รวมถึงการจดั

ระเบียบบริเวณชายฝ่ัง การจดัมลพิษชายฝ่ัง ดูแลสาธารณูปโภคในบริเวณหมู่บา้นชาวประมงท่ีอยูใ่น

เขตรับผดิชอบของตน  

    2.6.1.7  หน่วยงานราชการท่ีไม่สังกดักระทรวง 

  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

    สํานกังานตาํรวจแห่งชาติซ่ึงโดยปรกติแลว้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ มีหนา้ที่ใน

การปราบปรามและจบักุมผูก้ระทาํความผดิกฎหมายทัว่ไป มิไดมี้หนา้ท่ีโดยตรงในการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

   สํานกังานตาํรวจแห่งชาติจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทาํลายระบบนิเวศ

พื้นทอ้งทะเลการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตน ในการจบักุม ดาํเนินคดีและเป็นพนกังาน

สอบสวนผูมี้อาํนาจ เน่ืองจากพนกังานเจา้หนา้ที่ปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนๆ เช่น พระราชบญัญติัการ

ประมง พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัการเดินเรือน่านนํ้ าไทย ฯลฯ ไม่ไดเ้ป็นพนกังานสอบสวนผูมี้

อาํนาจ พนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีอาํนาจเพียงจบักุมและสอบสวนเบ้ืองตน้ที่จะบนัทึกลงใน

บนัทึกการจบักุมเท่านั้น ในการสอบสวนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเท่านั้นเป็นพนกังานสอบสวนผูมี้อาํนาจ 

 



71 

  2.6.2  นโยบายของรัฐทีเ่กีย่วกบัการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง  

  2.6.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

ได้ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมในการดูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนทอ้งถ่ินองคก์รเอกชนและประชาชน

เน่ืองจากเห็นว่าภาครัฐฝ่ายเดียวไม่สามารถจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงจาํเป็นตอ้ง

อาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม โดยรัฐธรรมนูญไดใ้หสิ้ทธิและเสรีภาพไวด้งัน้ี 

  มาตรา 66  ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมจดัการ

บาํรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยู่บนหลกัการของความสมดุลและ

ย ัง่ยืนซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ืองการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

  มาตรา 67  ได้บญัญติัรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปในการ

ร่วมกบัรัฐและชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการบาํรุงรักษา ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

สิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ 

  มาตรา  85  ได้บัญญัติให้ รัฐต้องดํา เ นินการตามแนวนโย บายด้านท่ิ ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นสังคม ตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วิถี

ชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สงวน บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง

สมดุล รวมถึงตอ้งคาํนึงถึงภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และ

พลงังาน ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพ

ชีวติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วม

ในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

  จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิของชุมชนและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยเล็งเห็นว่าจากเดิมที่ให้รัฐเป็นผูน้าํใน

การอนุรักษ์และวางแผนการใช้ทรัพยากร แต่ในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีกลบัให้ชุมชนเป็นตวัหลกัใน

การอนุรักษ์และการใช้ เพราะเมื่อชุมชนได้อนุรักษ์และวางแผนการใช้ทรัพยากรเองก็จะเกิด

ความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร จะไม่ทาํลายทรัพยากรของตน รวมทั้งร่วมกนัปกป้องไม่ให้ผูอ่ื้นเขา้

มาทาํลายดว้ย 
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  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัไดบ้ญัญติัให้บุคคลทุกคนมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนใน

การบาํรุงรักษาทรัพยากร โดยเล็งเห็นวา่เร่ืองทรัพยากรเป็นเร่ืองของประชาชนทุกคนและเป็นหนา้ท่ี

ของประชาชนทุกคนในการบาํรุงรักษา 

  มาตรา 290 ไดบ้ญัญติัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหนา้ที่ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามที่กฎหมายบญัญติั ซ่ึงกฎหมายนั้นอย่างน้อยตอ้งมีสาระสําคญั

ดงัต่อไปน้ี 

     1)   ก า ร จัดก า ร  ก า รบํา รุ ง รัก ษ า แ ล ะ ก า ร ใ ช้ป ระ โ ย ช น์ จา ก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

   2)  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ีของตน 

   3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอก

เขตพื้นท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 

  2.6.2.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) รัฐให้

ความสําคญัแก่การบาํรุงรักษาพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าเพื่อให้ชาวประมงมีทรัพยากรไวใ้ช้ เป็นแหล่งรายได ้

รวมถึงการบูรณะแหล่งสัตวน์ํ้ าทั้ งนํ้ าจืดและนํ้ าเค็ม ในระยะปลายของแผนพฒันาฉบบัที่ 1 ได้

กาํหนดให้มีการส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์ํ้ ากร่อย การส่งเสริมการประมงทะเลโดยใช้อุปกรณ์และ

วิธีการสมยัใหม่ การสํารวจและวิจยัทรัพยากรสัตวน์ํ้ า โดยกาํหนดเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตประมง

ทะเลข้ึนร้อยละ 37.3 หรือเฉล่ียร้อยละ 7.5 ต่อปี การพฒันาเคร่ืองมืออวนลากเกิดข้ึนในช่วงน้ี 

   ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2519) 

เคร่ืองมือประมงทะเลที่ใช้กนัอยู่เป็นการทาํประมงชายฝ่ังเป็นสําคญั และชาวประมงยงัมีขอ้จาํกดั

ดา้นทกัษะการทาํประมงนํ้ าลึก รัฐมีนโยบายให้ความสําคญัแก่การทาํประมงเพือ่ส่งออก ส่งเสริม

การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง และจดัตั้งศูนยพ์ฒันาและฝึกอบรมประมงทะเล 

   ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) รัฐ

เร่ิมให้ความสําคญัแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในอนาคต และเห็นวา่ไม่ไดมี้

การนํากฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่บงัคับใช้อย่างได้ผล สมควรมีการแก้ไขให้ใช้ได้จริง 

ทรัพยากรประมงโดยเฉพาะทะเลลงจาก ร้อยละ 16.6 ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 เป็นร้อยละ 

11.3 สําหรับปลาทะเลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 แต่สําหรับกุ้งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 14.9 

เป็น 13.1 เน่ืองจากมีความสําคญัในการทาํรายไดจ้ากการส่งออก มีการพฒันาที่ดินชายฝ่ังประมาณ
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หน่ึงล้านไร่เพื่อการเล้ียงกุ้ง  มีโครงการพฒันาการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง ในด้านการประมงทะเลยงั

ดาํเนินโครงการพฒันาประมงทะเล วิจยัและทดลอง ออกแบบเรือประมงและเคร่ืองมือประเภท

ต่างๆ ส่งเสริมให้ชาวประมงรู้จกัวิธีการประมงนํ้ าลึก วิธีการเดินเรือและการใช้อุปกรณ์ทนัสมยัที่

เหมาะสมแก่การประมงทะเลลึก ในดา้นการสาํรวจ ดาํเนินการสาํรวจแหล่งประมงในอ่าวไทย ทะเล

จีนตอนใตแ้ละมหาสมุทรอินเดีย เพือ่ทาํแผนที่แหล่งสัตวน์ํ้ า นอกจากนั้นมีการติดตั้งและปรับปรุง

เคร่ืองรับวิทยุชายฝ่ังและบริการข่าวสารการประมง เพือ่ให้ความสะดวกดา้นส่ือสารแก่ชาวประมง 

ทั้งยงัมีโครงการส่งเสริมอาชีพประมง โครงการพฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้ า โดยปรับปรุงการเก็บ

รักษาและการแปรรูปสัตวน์ํ้า โครงการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจของชาวประมง 

  ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ช่วง

น้ีการลงแรงทาํประมงในอ่าวไทยมีมากเกินระดบัท่ีเหมาะสม ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมลง เป็นเหตุให้

ชาวประมงส่วนหน่ึงตอ้งลงทุนต่อเรือขนาดใหญ่ ออกไปทาํประมงไกลมากข้ึน ขณะที่รัฐชายฝ่ัง

ใกลเ้คียงประกาศเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ 200 ไมล์ทะเล จาํกดัพื้นที่ทาํการประมงของเรือประมงไทย

ลง รัฐวางนโยบายแกไ้ขโดยการให้ความสําคญัแก่การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง และการทาํประมงร่วมใน

น่านนํ้าของรัฐชายฝ่ังอ่ืนๆ 

  ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)      

รัฐใหค้วามสาํคญัแก่การเจรจาร่วมทุนทาํประมงในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของรัฐชายฝ่ังอ่ืนๆ และการ

ควบคุมเร่ืองประมงพาณิชยข์องไทยให้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของการร่วมทุน ขณะเดียวกนัสําหรับ

ผลผลิตในประเทศไทย ยงัมีนโยบายขยายการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง มีการกาํหนดพื้นทีส่ําหรับการ

ส่งเสริมการเพาะเล้ียง มีการผลิตพนัธ์ุกุ ้งและพนัธ์ุปลามีราคาสูง ให้การฝึกอบรมเทคนิคการ

เพาะเล้ียง มุ่งสนบัสนุนให้ทาํการเพาะเล้ียงชายฝ่ังเป็นอาชีพหลกัมากข้ึน และเร่ิมมีการปลูกป่าชาย

เลนเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชายฝ่ัง 

  ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) รัฐ

กาํหนดมาตรการการพฒันาทรัพยากรประมงในน่านนํ้ าไวห้้ามาตรการ ไดแ้ก่ มาตรการปรับปรุง

กฎหมายการประมงใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป มาตรการการอนุรักษโ์ดยการ

วางแผนการนาํทรัพยากรมาใช้อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรมให้มากข้ึน มาตรการควบคุมโดยสร้าง

เสริมสมรรถนะการควบคุมจาํนวนเรือ เคร่ืองมือประมงและการใชว้ตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรการเพิ่มผลผลิตโดยการปล่อยพนัธ์ุ สัตวน์ํ้ าและมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งที่อยูอ่าศยัของสัตว์

นํ้ า และยงัให้ความสําคญัแก่การทาํประมงนอกน่านนํ้ า เพือ่ลดปัญหาจาํนวนเรือประมงที่มากเกิน

ควร โดยการสํารวจแหล่งประมงในน่านํ้ าสากลและรัฐชายฝ่ังที่ให้เขา้ทาํประมง และสนบัสนุนกา

ร่วมทุนทาํประมงตามกฎหมายประมงระหวา่งประเทศ 
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   ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)รัฐถือ

นโยบายท่ีจะใหก้ารส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ํ้าครบวงจร พฒันาการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง 

โดยคาํนึงถึงการอนุรักษป่์าชายเลน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติแกไ้ขปัญหามลภาวะ

ทีเ่กิดข้ึนทั้งต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและการประมง สําหรับการทาํประมงทะเลซ่ึงมีปัญหาการทาํ

ประมงเกินระดับที่เหมาะสม รัฐกําหนดนโยบายเร่งรัดแก้ไขระเบียบข้อบังคับการควบคุม

เรือประมง จดัทาํแผนแม่บทการจดัการทรัพยากรประมงในระดบัพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

อนุรักษท์รัพยากร และการใชป้ระโยชน์ใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงให้ความสําคญัแก่การลด ความ

สูญเสียหลังทาํการประมงได้มาแล้ว ตลอดจนการอนุรักษ์ปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ ใน

ภาพรวมยงัใหค้วามสาํคญัแก่การเพิ่มบทบาทของภาคการประมงในการพฒันาการเกษตร 

   ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐ

ให้ความสําคญัแก่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการส่งออก ขณะเดียวกนักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เขา้มามีบทบาทดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ให้ความสําคญัใน

เร่ืองการพฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยืน สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสนใจในการ

จดัทาํโครงการฟ้ืนฟูทะเลไทย และมีบทบาทในการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพือ่เร่ิม

การดําเนินงานในส่วนน้ีบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้ งน้ีกระแสการค้าและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํให้รัฐให้ความสนใจแก่การพฒันาแบบยัง่ยืนมากข้ึน มีการพฒันา

บุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขอ้มูลสารสนเทศเพือ่สร้างวิสัยทศัน์ในการอนุรักษ์และการ

พฒันาแบบยัง่ยนื 

   ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐ

กาํหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของทรัพยากร

ประมงให้ความสําคญัแก่การฟ้ืนฟูทะเลไทยในแบบบูรณาการ ครอบคลุมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง ทรัพยากรทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และประมง

พื้นบ้าน สนับสนุนการออกกฎหมายยกเลิกเคร่ืองมือประมงทะเลที่ทาํลายระบบนิเวศชายฝ่ัง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวนรุน อวนลาก ประกาศเขตและกาํหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ตลอดแนว

ชายฝ่ังทะเล ใหก้ารคุม้ครองปะการัง หญา้ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลท่ีเส่ือม

โทรมจากกระบวนการกดัเซาะ ตลอดจนจดัให้มีระบบบาํบดันํ้ าเสียและระบบกาํจดัขยะจากชุมชน

และกิจกรรมการพฒันาตามแนวชายฝ่ัง เนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ 

   กวา่ร้อยละ 80 ของผลผลิตสัตวน์ํ้าเคม็ทะเลไทยไดม้าจากประมงทะเล ส่วนท่ีเหลือ

มาจากการเพาะเล้ียงชายฝ่ัง ซ่ึงมีกุง้เป็นสําคญั รองลงไปไดแ้ก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม 

ปลากะพง และปลากะรัง โดยมีพื้นที่มีศกัยภาพในทะเลรวม 284,492 ไร่ สําหรับการเล้ียงหอยและ
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ปลาท่ีกล่าวมา ร้อยละ 45.73  เป็นพื้นท่ีท่ีผูข้อเขา้เล้ียงถูกตอ้ง ท่ีเหลือมีทั้งท่ีไม่ไดข้ออนุญาต และที่

ที ่ไม่เอ้ืออาํนวยทําให้ต้องลงทุนสูงจึงไม่มีผูเ้ข้าขอใช้ รัฐโครงการที่จะนําพื้นที่มาจัดสรรให้

เกษตรกรเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นรายไดแ้ก่เกษตรกร โดยใชก้ารแปลงทรัพยสิ์น

เป็นทุน จดัทาํเอกสารสิทธ์ิโดยจดัสรรให้รายละไม่เกินสิบไร่ ทาํฟาร์มสัญญาคู่ โดยให้กรมประมง

แนะนาํเทคนิค และ ขายผลิตผา่นองคก์ารสะพานปลา รัฐประมาณการวา่เกษตรกรจะมีรายไดไ้ม่ต ํ่า

กว่าหน่ึงหมื่นบาทต่อเดือนได้ผลผลิต 1.5 ล้นตันต่อปี มูลค่า 17,000 ล้านบาท ขณะน้ีมีการ

ดาํเนินการสาํรวจเพื่อจดัทาํเอกสารสิทธ์ิ และรับสมคัรบุคคลเขา้ร่วมโครงการ 

  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ทิศ

ทางการพฒันาประเทศ ไดมุ้่งไปสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” ยึดหลกัการพฒันาบูรณาการ โดย

ใหค้นเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาและใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนพฒันา

ฯ ฉบบัท่ี 10 ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศที่ให้ความสําคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ การไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีด

ความสามารถในการฟ้ืนตวั เพือ่ให้ระบบนิเวศคงไวซ่ึ้งความสมดุล มุ่งปรับแผนการผลิตและ

พฤติกรรมการบริโภคท่ีช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการสร้างภูมิคุม้กนัและจดัการ

องคค์วามรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพสามารถสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน และสร้างนวตักรรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

  การส่งเสริมการจัดการพื้นที ่ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างผสมผสาน ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยรัฐให้มีการกาํหนดเขตพื้นที่และหลกัเกณฑ์การใช้

ประโยชน์ โดยการตกลงร่วมกนัของภาคีการพฒันาในการจดัป่าชายเลนชุมชน การคุม้ครองกะกา

รัง หญ้าทะเล พื้นที่จบัสัตวน์ํ้ า พื้นที่เพาะเล้ียงและการทาํประมงชายฝ่ังและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ร่วมกบัสถาบนัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถาบนัวชิาการและส่ือมวลชนเป็นตน้ 

  การส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร การกระจาย

อาํนาจจดัการทรัพยากรให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินที่มีศกัยภาพ สนบัสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม การ

สร้างความเขม้แข็งของประชาคม ส่งเสริมบทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ปราชญช์าวบา้น และการสร้างเครือข่ายทางสังคม เครือข่ายอนุรักษ ์และจดัการทรัพยากรของชุมชน

ทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแลฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร รวมทั้ง

ถ่ายทอดยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรร่วมกบัความรู้สมยัใหม่ เช่ือมโยงการ

จดัการทรัพยากรกบัการผลิตของชุมชน ส่งเสริมชุมชนในการจดัตั้งป่าชุมชม การจดัการประมง

ทะเล และทรัพยากรชายฝ่ัง สร้างมาตรการจูงใจสนบัสนุนให้ชุมชนทาํหนา้ที่ฟ้ืนฟู รักษาสายพนัธ์ุ 
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ทอ้งถ่ิน ทั้งพนัธ์พืช พนัธ์ุสัตวที์มี่คุณค่าต่อการดาํรงชีวติ เป็นเอกลกัษณ์ของพื้นที่หายากและมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมัน่คง 

  2.6.2.3  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 

  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในส่วนของทรัพยากรประมงและ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีแนวทางการบริหารจดัการคือ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังให้กลบัคืนสู่สภาพสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว เช่นการปลูกป่าชายเลน ควรมีการกาํหนด

กติกาและเขตการทาํประมงอย่างมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบา้น

และชาวประมงพาณิชย ์ซ่ึงมีมาตรการแนวทางปฏิบติัเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว้

ดว้ยการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรประมงทะเลโดยชุมชน การ

กําหนดพื้นที่อนุรักษ์โดยประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการประสานงานระหว่างองค์กร

ชาวประมงและชุมชนชายฝ่ังกบัรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจดา้นการ

อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเล เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนชายฝ่ังในการทาํป่าชายเลน

ชุมชน จดัทาํฐานขอ้มูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการเพือ่รวบรวม

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ส่วนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรมีการสร้างแรงจูงใจและ

กลไกเพือ่ลดการลงแรงการทาํประมงและมีมาตรการการกาํหนดพื้นที่ทาํการประมงและพื้นที่

อนุรักษใ์หช้ดัเจนและมีมาตรการในการเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัปริมาณการจบัเพื่อประเมินทรัพยากร

สตัวน์ํ้าอยา่งต่อเน่ือง 

  2.6.2.4  แผนแม่บทการจดัการประมงไทย พ.ศ.2552-2561 

  แผนแม่บทดงักล่าวมีวิสัยทศัน์เพื่อพฒันาการประมงทะเลอย่างย ัง่ยืน ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคนเป็นศูนยก์ลาง มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อบริหารจดัการให้เกิดการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเลอยา่งรับผิดชอบและเหมาะสมคุม้ค่า 2) เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากร

สัตวน์ํ้ าและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และคงความสมดุล 3) เพื่อพฒันาศกัยภาพองคก์รประมง

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการ

ประมงทะเล 4) เพือ่เสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบกิจการประมงในทุกระดบัให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและขอ้กาํหนดท่ีเป็นท่ียอมรับ 5) เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

ของชาวประมง 6) เพื่อสร้างความมัน่คงและปลอดภยัของอาหารท่ีไดจ้ากการประมงทะเล 

    โดยมีเป้าหมายประการแรกให้การประมงทะเลของไทยมีความย ัง่ยืนและมัน่คง 

โดยรักษาระดบัการจบัสัตวน์ํ้า ในน่านนํ้าใหไ้ดร้ะหวา่ง 1.7-2.0 ลา้นตนัต่อปี โดยมีสัตวน์ํ้ าเศรษฐกิจ

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 และการจบัสัตวน์ํ้ าจากนอกน่านนํ้ า ระหวา่ง 1.0-1.5 ลา้นตนัต่อปี ประการที่
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สองใหมี้องคก์รของชาวประมงท่ีมีส่วนร่วมดาํเนินกิจกรรมกบัภาครัฐอยา่งนอ้ย 1 องคก์รต่อจงัหวดั 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งจงัหวดัหรือพื้นที่ใกลเ้คียง และประการที่สามมีการบริหาร

จดัการประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 ของชุมชนประมงชายฝ่ัง 

    แผนแม่บทดงักล่าวมีการวางกลยุทธ์ที่จะดาํเนินการดงัน้ีกลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง

ระบบการจดัการประมงทะเลใหมี้ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม กลยทุธ์ท่ี 2 ปรับปรุงโครงสร้างและ

ศกัยภาพองค์กรภาคประมง กลยุทธ์ที ่3 พฒันาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่าง

รับผิดชอบและย ัง่ยืน กลยุทธ์ที่ 4 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและพฒันาแหล่งประมงทะเล เพื่อรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางทะเล กลยทุธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพฒันาการประมง

นอกน่านนํ้าไทย 

 

2.7  ข้อมูลพืน้ฐานของตําบลท่าศาลา 

 

2.7.1  ทีต่ั้ง   

 “ ท่าศาลา ”  เป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอท่าศาลา  มีเน้ือที่โดยประมาณ  16,775  ไร่  (26.84  

ตารางกิโลเมตร) ประกอบดว้ยจาํนวน 15 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นท่าศาลา, หมู่ 2 บา้นเตาหมอ้, 

หมู่ 3 บา้นท่าสูง, หมู่ 4 บา้นท่าสูงบน, หมู่ 5 บา้นในถุง้, หมู่ 6 บา้นสระบวั, หมู่ 7 บา้นหนา้ทบั, หมู่ 

8 บา้นปากนํ้าใหม่, หมู่ 9 บา้นด่านภาษี, หมู่ 10 บา้นบ่อนนท,์ หมู่ 11 บา้นฝายท่า, หมู่ 12 บา้นในไร่ 

หมู่ 13 บา้นในไร่, หมู่ 14 บา้นแหลม และหมู่ 15 บา้นบางตง พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยูริ่มชายฝ่ังทะเล มี

ความยาวไปตามแนวชายฝ่ังจากเหนือจรดใต ้ ประมาณ  12  กิโลเมตร 9มีอาณาเขตติดต่อดงัต่อไปน้ี 9

ทิศใต ้            ติดต่อกบั ตาํบลปากพนู อาํเภอเมือง และ ตาํบลโพธ์ิทอง  

 

  ทิศเหนือ          ติดต่อกบั ตาํบลท่าข้ึน อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั ทะเลอ่าวไทย 

ทิศตะวนัตก     ติดต่อกบั ตาํบลไทยบุรี และตาํบลโพธ์ิทอง อาํเภอท่าศาลา  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  พื้นท่ีตาํบลท่าศาลามีหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 2 รูปแบบ คือ 

               1)  เทศบาลตาํบลท่าศาลา มีพื้นท่ีรับผิดชอบในหมู่ท่ี 1 เป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 1 

ตารางกิโลเมตร 
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               2)  องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา มีหมู่บา้นในความรับผิดชอบ 15 หมู่บา้น 

แบ่งเป็นหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเต็มทั้งหมู่บา้น 14 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ที่ 2 – 15 

และหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางส่วน 1 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 

  องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ไดรั้บการประกาศจดัตั้งของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ

วนัท่ี 2 มีนาคม 2538 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนท่ี 53 ก. ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2537) เป็น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแรกของอาํเภอท่าศาลา 

 

 2.7.2  ประชากร 

 ในปี  2552  ตาํบลท่าศาลามีจาํนวนครัวเรือนในเขตพื้นที ่อบต.ท่าศาลา จาํนวน 7,318 

ครัวเรือน มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน  27,331  คน  แบ่งเป็นชาย  13,579 คน หญิง 13,752  คน ทั้งน้ี

ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา, 2553: 2) 

 

2.7.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลเป็นหาดทรายสลบักบัป่าชายเลน  มีความยาวไปตามแนว

ชายฝ่ังทะเลจากเหนือจรดใต ้ ตั้งแต่  หมู่ที่  10  หมู่ท่ี  4  หมู่ท่ี  5  หมู่ท่ี  6  หมู่ท่ี  9  และ มีลกัษณะ

เป็นดินเลนทบัถมในหมู่ท่ี  7, 14 และหมู่ท่ี 8 ส่วนทางทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่

การทาํนาในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 3 

 

2.7.4  ลกัษณะภูมิอากาศ 

  อาํเภอท่าศาลา  อยูติ่ดทะเลจึงมีลมทะเลและลมบกพดัผ่านตลอดปี  ทาํให้อากาศอบอุ่น มี

ฝนตกชุกตลอดปี  รวมทั้งประสบกบัมรสุมอยู่บ่อยคร้ัง ทาํให้เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ประมง ปริมาณนํ้ าในเฉลี่ยปีละ  2,500  ลูกบาศก์เมตร มี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่เดือน

กุมภาพนัธ์  – มิถุนายน   ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฏาคม – มกราคม 

 

2.7.5  การประกอบอาชีพ 

การประมง ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตตาํบลท่าศาลาประกอบอาชีพทางดา้นการประมงเป็น

อาชีพหลกั ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรทั้งตาํบล เน่ืองจากมีสภาพพื้นที่อยูติ่ดกบัชายทะเล 

              การปศุสัตว ์ ราษฎรประมาณร้อยละ 5 ที่ประกอบอาชีพการเล้ียงสัตวเ์ป็นอาชีพหลกัและ

ประมาณ ร้อยละ 10 ท่ีเล้ียงสตัวปี์กเป็นอาชีพเสริม เน่ืองจากมีแหล่งอาหารสัตวท่ี์หาไดง่้ายจากทะเล 

              การเกษตรกรรม ตาํบลท่าศาลามีพื้นที่ทางดา้นทิศตะวนัตกในเขตหมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 
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13, 2 สามารถ ทาํการเกษตรประกอบอาชีพทางดา้นการทาํนาได ้เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากมรสุม

จากเทือกเขาหลวงในเขต ก่ิงอาํเภอนบพิตาํ 

  การพาณิชยแ์ละธุรกิจ ตาํบลท่าศาลาเป็นตาํบลที่ตั้งของศูนยร์าชการอาํเภอท่าศาลาและ

หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจสําคญัๆ เป็นจาํนวนมาก จึงมีลกัษณะเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองมีการทาํธุรกิจ

หลายอยา่ง เช่น โรงงานแยกแร่ โรงแรม เป็นตน้   

นอกจากน้ี ยงัมีราษฎรอีกส่วนหน่ึงของตาํบลท่าศาลาที่ประกอบอาชีพคา้ขาย รับราชการ 

รับจา้ง และประกอบธุรกิจส่วนตวัอีกจาํนวนหน่ึง (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา, 2553: 3) 

 

2.8  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ประภาส ป่ินตบแต่ง และอนุสรณ์ อุณโณ (2545) ศึกษาเร่ือง “ขบวนการเครือข่ายประมง

พื้นบ้านภาคใต้ กรณีศึกษาสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน” ผลการศึกษาพบว่าสมัชชา

ชาวประมงพื้นบา้นอนัดามนั เป็นการรวมตวักนัของชาวประมงขนาดเล็กเพือ่เคลื่อนไหวคดัคา้น

การทาํลายทรัพยากรชายฝ่ังจากประมงพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีละเมิดขอ้ห้ามมิให้ทาํการประมงในเขต 

3,000 เมตรจากฝ่ัง ซ่ึงเป็นที่ทาํการของประมงพื้นบา้นและส่งผลในทางลบต่อการทาํประมงของ

พวกเขาโดยตรง และเป็นปัญหาที่โยงกบันิเวศวิทยาการเมือง ชาวประมงพื้นบา้นมีแนวคิดเร่ืองการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังเพือ่ความย ัง่ยืน และชูประเด็นเร่ืองสิทธิชุมชนและอตัลกัษณ์ความเป็น

ประมงพื้นบ้าน จากชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ รวมตวักันข้ึนมาขยายสู่ตาํบล จงัหวดั เกิดเป็น

เครือข่ายสมชัชาชาวประมงพื้นบา้นอนัดามนั มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ซ่ึงโลกทศัน์และ

วฒันธรรมมุสลิมทีเ่นน้ความเรียบง่ายสมถะของโลก เอ้ือให้พวกเขาอยูใ่นวิถีของการอนุรักษ ์ความ

ขดัแยง้กบัประมงพาณิชย ์ก่อนมีสมชัชาบางคร้ังปะทุข้ึนเป็นความรุนแรง แต่ประสบความสําเร็จ

หลงัการก่อตั้งสมชัชาฯ โดยมีอพช.เป็นพนัธมิตรและท่ีปรึกษา ช่วยลดทอนปัญหาความรุนแรง  

 เสน่ห์  จามริก (2541: 174 – 186) ศึกษาเร่ือง “ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการ

พฒันา”  ซ่ึงเป็นโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า  ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน

กบัป่า  มิไดเ้ป็นความสัมพนัธ์ที่ราบเรียบและหยุดน่ิง  หากแต่มีทั้งปัญหาการต่อสู้กบัความผนัแปร

ของธรรมชาติและความขดัแยง้ทางสังคม  เพราะชุมชนมิไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียวในสุญญากาศ  หากแต่

ดาํรงอยู่ภายใต้ความสัมพนัธ์กับสังคมภายนอก  ทั้ งกับชุมชนอื่น ๆ ในท้องถ่ิน  ตลอดจนต้อง

เกี่ยวขอ้งกบัรัฐและกลไกตลาด  ดงันั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและอาํนาจ

ทางการเมือง  ชุมชนก็จาํต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพนัธ์และระบบการจดัการป่าอยู่

ตลอดเวลา ชุมชนทีมี่วถีิปฏิบติัในการอนุรักษป่์าอยูใ่นปัจจุบนัมีความแตกต่างหลาหลายกนัออกไป 
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แต่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายเหล่าน้ี  ชุมชนท่ีอนุรักษป่์ามกัมีลกัษณะร่วมกนัอยู ่8 ประการ 

คือ 1) ชุมชนที่อนุรักษ์ป่ามกัมีความเป็นชุมชนสูง  2) ชุมชนเพือ่อนุรักษ์ป่าจะตอ้งมีทรัพยากร ดิน 

นํ้ า ป่า ที่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้  หรือยงัมีศกัยภาพเพียงพอที่จะพลิกฟ้ืนให้คืนกลับมาสู่ความอุดม

สมบูรณ์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน  3) การมีผลประโยชน์ร่วมกนั  4) ชุมชนที่อนุรักษ์ป่าจะตอ้งมีจิตสํานึกใน

การรักษาป่า  จิตสํานึกในการรักษาป่ามีความเขม้ขน้และลึกซ้ึงมากกว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกนั

เท่านั้น  หากแต่ยงัครอบคลุมถึงอุดมการณ์  ความเช่ือ และการพิทกัษสิ์ทธิชุมชนและสิทธิธรรมชาติ

ในทางเป็นมนุษย ์ มิให้ถูกกา้วล่วงรุกลํ้ าจากบุคคลภายนอก  5) ชุมชนที่อนุรักษ์ป่าจะตอ้งมีผูน้าํ

ชุมชนที่เขม้แข็ง  6) ชุมชนที่รักษาป่าจะตอ้งมีการจดัตั้งองค์กรประชาชน 7) ชุมชนทีอ่นุรักษ์ป่า

จะตอ้งมีจารีตประเพณีของการจดัการทรัพยากรที่ถือวา่ ทรัพยากรเป็นสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของ

ชุมชน    8) ชุมชนที่สามารถรักษาป่าไวไ้ดจ้ะตอ้งมีระบบการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืนและเป็น

ธรรม  แบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ  ได ้3 ประเด็น คือ  หลกัการจดัการ  วธีิการจดัการ  และรูปแบบ

การจดัการทรัพยากร 

 เลิศชาย ศิริชยั (2546ข) ศึกษาเร่ือง “สิทธิชุมชนทอ้งถ่ินภาคใต”้ ซ่ึงทาํการศึกษาเกี่ยวกบั

สิทธิชุมชนในชุมชนห้าแห่งทางภาคใต ้ผลการศึกษาพบว่า อุดมการณ์ความเชื่อทางศาสนาเป็น

รากฐานของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สําคญั ซ่ึงตรงขา้มกบัแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่ง

เข้มข้นที ่เป็นอยู่  การพัฒนาของรัฐที ่เน้นเศรษฐกิจได้พยายามเบียดขับชุมชนออกจากการ

ควบคุมดูแลทรัพยากรตามหลกัสิทธิชุมชน เพราะประการแรก รัฐสนบัสนุนอย่างเต็มทีใ่นการขุด 

จับ โค่น ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมาแปรรูปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งการยอมสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ประการที่สอง รัฐมี

นโยบายกระตุ้นให้ให้ภาคเอกชนเพิ่มพลังการผลิต ด้วยการสนับสนุนระบบทรัพย์สินเอกชน 

ประการที่สาม รัฐต้องการเข้าไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยหลักวิชาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

ตะวนัตกในลกัษณะทีว่า่ สามารถใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ยงัสามารถอนุรักษ์

ส่วนท่ีสาํคญัหรือจาํเป็นไวไ้ด ้

 สุนนัทา นิลเพชร (2544) ศึกษาเร่ือง “อวนลาก ภาพสะทอ้นวิกฤตทะเลไทย : แกไ้ขโดย

องค์กรชุมชน” ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มข้ึนของอวนลากในทะเลไทย ส่งผลกระทบต่อประมง

พื้นบา้น สําหรับวิธีการที่ชาวบา้นพยายามคิดข้ึนมาเพือ่ต่อตา้นอวนลากที่เขา้มาทาํประมงในเขต

ชายฝ่ัง ได้แก่ การจดัตั้งชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวงัการใช้เคร่ืองมือทาํลายล้างในพื้นที่ การจดัทาํเขต

อนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ังหมู่บา้น การจดัทาํและวางปะการังเทียมแบบพื้นบา้น การปล่อยพนัธ์ุสัตว์

นํ้ า แต่การเคลื่อนไหวต่างๆ เหล่าน้ีก็ไม่สามารถแกปั้ญหาการรุกลํ้ าเขา้มาของอวนลากไดม้ากนัก 

มาตรการท่ีชาวบา้นคิดวา่น่าจะไดผ้ลคือการผลกัดนัเชิงนโยบายและกฎหมาย 
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 สุภาพ สิริบรรสพ (2543: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การจดัการทรัพยากรสัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติโดยชุมชนบา้นหาดผาขน จงัหวดัน่าน” โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจดัการทรัพยากรสัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ประกอบ

ไปด้วยปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน

กายภาพ การพึ่ งพิงทรัพยากรสัตว์นํ้ าในการดํารงชีพ ความรู้ความสามารถเกี ่ยวกับสัตว์นํ้ า 

ความสามารถในการจดัการของผูน้าํ ความเช่ือ ประเพณีและวฒันธรรมเกี่ยวกบัสัตวน์ํ้ า ความเป็น

เครือญาติที่แน่นแฟ้น ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุนจากองคก์รพีฒนา

เอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้ งด้านกําลังใจ เศรษฐกิจ ด้านวิชาการและเทคโนโลยีจาก

สถาบนัการศึกษา และการท่ีมีบุคคลจากหลายหน่วยงานมาดูงาน 

 ชาญยุทธ สุดทองคง และพรเทพ วิรัชวงศ์ (2548: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง “การจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน กรณีศึกษาป่าชายเลนชุมชนบา้นทุ่งตะเซะ จงัหวดัตรัง” โดยใชเ้ทคนิค

การวิจยัภาคสนามแบบ Paticipatory Rural Appraisal (PRA) ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมี

ความสามารถในการจดัการและใชท้รัพยากรชายฝ่ังโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร ป่า

ชายเลนท่ีดูแลโดยชุมชนมีสภาพท่ีดีกวา่ป่าชายเลนท่ีจดัการโดยรัฐ 

 อภิศกัดา เผือกจนัทึก (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังชุมชนเกาะมะพร้าว อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต” โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ระดบันอ้ย

ถึงนอ้ยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

ป่าชายเลน การมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการดาํเนินการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมี

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว เวลาที่อาศยัใน

ชุมชน การติดต่อเจา้หนา้ที่รัฐหรือเอกชน ตาํแหน่งทางสังคม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร อาชีพ พื้นที่

ถือครอง รายได ้สถานภาพหน้ีสิน และความรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

 ธนู แนบเนียร (2550: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนบา้นยา่หมี ตาํบลเกาะยาวใหญ่ อาํเภอเกาะยาว จงัหวดัพงังา”  ผลการศึกษาพบวา่ การ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนย่าหมี เป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

อนัมีอยู่อยา่งอุดมสมบูรณ์จากบุคคลภายนอกที่เขา้ไปใชท้รัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การสัมปทานไมป่้าชายเลน โครงการพฒันาชายฝ่ังเพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชน ดว้ยแรง

กระตุน้จากภายนอกทาํใหชุ้มชนชาวยา่หมีตอ้งลุกข้ึนมาจดัการทรัพยากรของชุมชนเอง โดยใชสิ้ทธิ

ชุมชนตามหลกัรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือวา่เป็นการจดัการแบบตั้งรับ  
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 สุวฒัน์ หม่นมัน่ (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภูมิปัญญานิเวศวิทยาชาวประมง

พื้นบา้นกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล : กรณีศึกษาประมงพื้นบา้นตาํบลลีเล็ด อาํเภอพุนพิน 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาทางดา้นนิเวศวิทยาและการเขา้ถึงทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเลเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากภายในชุมชนเอง และจากภายนอกชุมชน โดยการรับเอา 

ปรับเปลี่ยน หรือดดัแปลงให้สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน ในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

เป็นการจดัการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งการรวมกลุ่ม เพือ่ตั้งกฎกติกา ร่วมสอดส่อง

ดูแล และร่วมประชุมเพือ่แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร โดยที่คนในชุมชนตระหนกัถึง

ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรอนัเกิดจากการทาํประมงที่ทาํลายลา้ง และการเขา้มาจดัการ

ทรัพยากรจากภายนอกโดยไม่คาํนึกถึงสภาพพื้นท่ีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ณรงค ์บุญสวยขวญั (2548: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง “ขบวนการปฏิบติัการประชาสังคม 1

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2545: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง “ความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม” ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนที่มีความเขม้แข็งในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง มี

ปัจจยัภายในท่ีสาํคญัคือ ผูน้าํของชุมชน ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และความสามารถใน

การสร้างรายได้ของชุมชนจากการดาํเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม สําหรับปัจจยัภายนอกทีช่่วย

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนคือ หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์กรพฒันาเอกชน

และการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 

กบั

การใชอ้าํนาจรัฐในพื้นที่ลุ่มนํ้ าปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาพบวา่ ความสําเร็จ

ของกลุ่ม องคก์ร ขบวนการนั้นมีลกัษณะบางประการ คือ 1.โครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการ

จนกลายเป็นสถาบนัทางสังคม 2.การบรรลุเป้าหมายจากขอ้เรียกร้องได้รับการปฏิบติัสมความ

ปรารถนา 3.ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไป 4.บริบทเศรษฐกิจและสังคมการเมืองท่ีเหมาะสม 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

  การศึกษาเร่ืองกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิชุมชน

ในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราชนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิวัฒนาการการต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้านตําบลท่าศาลาต่อการ

ลักลอบทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตร กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนและบทบาทของทุกภาคส่วนในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล และปัจจัยที่ทําให้

เกิดความสําเร็จในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน โดยให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวิธีคิด

ของชาวประมงพื้นบ้าน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน

การศึกษา โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 

3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจากแหล่งทุติยภูมิ และแหล่งปฐมภูมิซ่ึง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 3.1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสํารวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและ

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการศึกษา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ เป็นข้อมูลจากการ

สังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์จากชาวประมงพื้นบ้าน แกนนําเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าว

ท่าศาลา ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา และองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีส่วน

ร่วมในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน  

 

3.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการวิจัยทางเอกสารท่ีได้ถูกเก็บรวบรวมไว้แล้วโดยบุคคล กลุ่ม

บุคคล หรือสถาบันต่างๆ โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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              3.1.2.1  ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา เช่น เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่าศาลา เร่ือง การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื พ.ศ. 2552 

  3.1.2.2  ขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ขอ้มูลดา้นกฎหมาย  

หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจากห้องสมุดตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

และสืบคน้ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งทางอินเตอร์เน็ต 

 

3.2  วธีิการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการศึกษาใน 3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 

3.2.1  การค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) เช่น ข้อมูลด้านกฎหมาย    

หนังสือ บทความ ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา 

 

3.2.2  การสังเกต (Observation) เป็นลกัษณะของการเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน

ชุมชนเพื่อท่ีจะได้นาํส่ิงท่ีได้พบเห็นไปประกอบการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงที่เกิด

ข้ึนกับส่ิงอื ่นๆที ่สนใจ โดยผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation 

Observation) ในการสังเกตสภาพชุมชน วิถีชีวิต การดําเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ กองทุน

เคร่ืองมือประมง และผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) โดยได้

เขา้ร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ที่ตวัแทนชาวประมงพื้นบา้น

อ่าวท่าศาลาเขา้ร่วมประชุม ร่วมออกทาํการประมงกบัชาวประมงพื้นบา้น ซ่ึงทาํใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบั

การทาํประมงพื้นบา้นท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.2.3  การสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก่ึงมีโครงสร้างกบั

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informant) เช่น กลุ่มแกนนาํเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา ปราชญ์

ชาวบา้น ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ปลัดอาํเภอ และคณะกรรมการจดัทาํร่าง

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล และใชก้ารพูดคุยและใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 

Interview) กบัชาวประมงพื้นบา้น และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาวจิัย 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  ตวัผูว้จิยั 

2)  แนวคาํถามที่ใช้สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นคาํถามในลกัษณะปลายเปิด เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลท่ีถูกถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3)  เคร่ืองบนัทึกเสียงเพื่อบนัทึกบทสนทนา 

4)  กลอ้งถ่ายภาพและสมุดบนัทึกเพื่อบนัทึกขอ้มูลและภาพระหวา่งการเก็บขอ้มูล 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ไดแ้ก่ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จาก

ตาํราทางวชิาการ บทความ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการประชุมสัมมนา 

รายงานการวจิยัและวทิยานิพนธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา 

2)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นที่จริง ในระยะแรกผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปในพื้นที่เพื่อศึกษา

สภาพทัว่ไปของชุมชนชาวประมงพื้นบา้น และแหล่งขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน โดยให้คนในพื้นที่

เป็นส่ือกลางเพื ่อแนะนําตวัผูว้ิจ ัยกับชาวบ้านเพือ่ให้เกิดความคุ้นเคย พร้อมทั้ งพูดคุยเกี่ยวกับ

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นที่โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) แลว้จึงขยายการสืบคน้ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล

หลักดังกล่าวไปสู่ผู ้ให้ข้อมูลระดับอืน่ๆ เพือ่ช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดข้ึน โดยวิธีการ 

Snowball Sampling แลว้ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก่ึงมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ (Informal Interview) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยมีคาํถามนาํ

ในการเก็บขอ้มูล ตลอดจนรวมถึงวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) 

และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) โดยยึดแนวทางของกรอบการศึกษาเป็น

หลกั  
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3.5  การตรวจสอบข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัได้นาํข้อมูลที่ได้มาทาํการตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านั้น มีความครบถ้วน สมบูรณ์ 

น่าเช่ือถือและครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยการตรวจสอบขอ้มูล

ในการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นในลกัษณะการตรวจสอบแบบ

สามเส้า (Triangulation) กล่าวคือ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีไดม้าซ่ึงประกอบไปดว้ยจาก

บุคคล เวลาและสถานที ่แล้วดูว่าขอ้มูลที่มาต่างเวลา ต่างสถานที ่และต่างบุคคลที่ได้ให้ขอ้มูล

เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร เพือ่ใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Reliability)  

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาตีความ และวิเคราะห์จากเน้ือหา (Content Analysis) 

เพือ่เป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจต่อ

การดาํรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของปรากฏการณ์ที่ศึกษาและหาขอ้สรุป อนัเป็นการ

แสวงหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่อาจเขา้ถึงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ขอ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิด ความหมายและค่านิยมของผูที้่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ (สุภางค ์จนัทวา

นิช, 2553: 67) 

 

3.7  การเขยีนรายงานและผลการศึกษา 
 

ผูว้ิจยันําเสนอรายงานผลการศึกษาโดยใช้วิธีการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์ เพือ่ที่จะ

บรรยายให้เห็นถึงภาพความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างเงื่อนไขปัจจยัหรือ

บริบทที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ แสดงให้เห็นถึงกลไกที่ทาํให้เกิดเงื่อนไข และปัจจัยต่างๆ

เหล่านั้น ส่งผลหรือมีความสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ที่ศึกษาอยา่งแทจ้ริง และสุดทา้ยพยายามคน้หา

แบบแผน หรือโครงสร้างรูปแบบของขอ้สรุปผลการศึกษา 
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บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสิทธิชุมชน

ในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช น้ีผูว้ิจยัใช้รูปแบบวิจยัเชิงคุณภาพ  จากการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  และการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะลึก 

ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวจิยัตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 4.1  รูปแบบหรือวธีิการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน 

4.1.1  สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร    

            4.1.2  สิทธิในการใชป้ระโยชน์ 

   4.1.3  สิทธิของผูม้าก่อน   

4.1.4  สิทธิของการใชเ้คร่ืองมือประมง หรือสิทธิในการจบัสัตวน์ํ้า   

    4.1.5  สิทธิในการนาํทรัพยากรข้ึนมาใช ้

4.1.6  สิทธิท่ีจะใชท้รัพยากรโดยไม่สร้างความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น   

   4.1.7  มาตรการในการตรวจตราควบคุม 

4.2  นโยบายการพฒันาการประมงของรัฐ 

4.3  ปัญหาความทบัซอ้นเชิงสถาบนั 

   4.3.1  ปัญหาความทบัซ้อนเชิงสถาบนัระหวา่งหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐกบั

หน่วยงานหรือนโยบายของรัฐดว้ยกนัเอง   

   4.3.2  ปัญหาความทบัซอ้นเชิงสถาบนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัชุมชน  วิถีชีวิต

และวฒันธรรม 

4.4  ปัญหาการลกัลอบทาํประมงของเรือประมงพาณิชยใ์นเขต  3,000  เมตร 

   4.4.1  ชนิดของเรือประมง 

4.4.2  ผลกระทบจากการทาํประมงของเรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตร 

4.5  วิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต่อการลักลอบทาํประมงของ

เรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง 
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4.5.1  ช่วงท่ี 1 ต ั้ง แ ต่ทศวรรษ 2520 - พ.ศ. 2534 

4.5.2  ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545 

4.5.3  ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน 

4.6  การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   4.7  การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.8  ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความสําเร็จในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล 

 

4.1 รูปแบบหรือวิธีการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน 

 

ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านแทบทุกพื้นที่เกิดขึ้นมา  ดํารงอยู่  และสืบทอดตัวเองด้วยการ

อาศัยทรัพยากรชายฝั่งเป็นปัจจัยสําคัญ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาก็เช่นกัน บนพื้นฐาน

ดังกล่าวชุมชนจึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งเพียงผิวเผิน  แต่เข้าไปสัมพันธ์ด้วย

ความรู้สึกของการให้ความสําคัญและความเคารพการมีอยู่ของทรัพยากรชายฝั่ง  เพราะหากไม่มี

ทรัพยากรชายฝั่งชุมชนก็ถือกําเนิดขึ้นไม่ได้  และหากทรัพยากรชายฝั่งหมดไปชุมชนก็ไม่สามารถ

ดํารงอยู่ต่อไปได้  ดังนั้นชุมชนจึงมีการสร้างสรรค์ 2 สิ่งควบคู่กันไป คือ ภูมิปัญญาในการเข้าใจ

ธรรมชาติของทรัพยากร และรูปแบบในการจัดการทรัพยากรนั้น 

 ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจทะเลได้เป็นอย่างดี  

สามารถอยู่กับทะเลได้โดยไม่เป็นอันตราย  และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลได้อย่าง

พอเพียง  ดังจะเห็นว่าชุมชนประมงพื้นบ้านมีเทคโนโลยีของตัวเองที่สามารถจับสัตว์ทะเลต่างๆ 

ขึ้นมาบริโภคได้  ไม่ว่าสัตว์ทะเลชนิดใดพวกเขาก็สามารถจับได้ทั้งสิ้น 

ประเด็นสําคัญที่ตามมาก็คือนอกจากชาวประมงพื้นบ้านมีภูมิปัญญาในการเข้าใจและใช้

ประโยชน์จากทะเลได้แล้ว  พวกเขาจะต้องมีหลักประกันว่าชุมชนจะต้องรักษาทะเลไว้ได้  ในขณะ

ที่ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรได้เท่าเทียมกัน  และความขัดแย้งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจะ

ถูกขจัดไปได้  สาเหตุที่ต้องมีหลักประกันดังกล่าวก็เพราะทั้งหมดนี้คือรากฐานของความเป็นชุมชน  

หากไม่มีลักษณะดังกล่าว  ชุมชนก็จะไม่สามารถสืบทอดตัวเองต่อไปได้  ชุมชนประมงพื้นบ้านจึง

ได้สร้างสรรค์รูปแบบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งขึ้นมาเป็นของตนเองโดยการกําหนดกฎหรือ

กติกาแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันขึ้นมาผ่านระบบสิทธิ โดยแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ 
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  4.1.1  สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร    

  ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในทอ้งทะเลนั้น  นอกจากชาวประมงพื้นบา้นจะมีภูมิปัญญาในการ

เขา้ใจลกัษณะทางธรรมชาติของสัตวน์ํ้ าแต่ละประเภท และนาํไปสู่การสร้างเคร่ืองมือประมงหรือ

เรือประมง  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติแลว้  ภายใตก้ารเขา้ถึงดงักล่าว ยงัมี

ระบบสิทธิของชุมชนในการเขา้ถึงทรัพยากร  ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

  4.1.1.1  สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรเพราะการเป็นสมาชิกชุมชนประมง   

  เป็นทีส่ังเกตเห็นได้ว่า กลุ่มบุคคลที่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรได้อย่างแทจ้ริงนั้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกในชุมชนชาวประมงดว้ยกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่สมาชิกในชุมชนประมงจะมี

องคค์วามรู้ท่ีเอ้ือต่อการเขา้ใจและเขา้ถึงทรัพยากรไดเ้ป็นอยา่งดี  ในขณะที่บุคคลนอกชุมชนประมง

นั้นจะไม่มีองคค์วามรู้ในลกัษณะดงักล่าว  รวมทั้งโดยวิถีชีวิตก็ไม่จาํเป็นจะตอ้งไปเขา้ถึงทรัพยากร

ทางทะเลเป็นอาชีพหลกัดว้ย เช่น อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มาตกปลาหรือทอดแหในชุมชน  กลุ่มคน

เหล่าน้ีมีเป้าหมายเพียงเพือ่ตอ้งการพกัผอ่น  เป็นการออกทะเลเพื่อเป็นกิจกรรมในยามวา่งจากการ

ทาํงานหลกัเท่านั้น  รวมทั้งหากจะไปตกปลาหรือทอดแหในบริเวณหน้าชุมชนใด ก็จาํเป็นจะตอ้ง

เรียนรู้ สอบถามจากสมาชิกในชุมชนนั้นว่า พื้นที่บริเวณใดที่มีสัตวน์ํ้ าที่ตนเองตอ้งการจะตกปลา

บา้ง 

  อยา่งไรก็ตาม สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรเพราะการเป็นสมาชิกชุมชนประมงนั้น 

มิใช่เป็นการจาํกดัว่าสมาชิกในชุมชนสามารถเขา้ถึงทรัพยากรเพียงหน้าชุมชนของตนเองเท่านั้น  

หากแต่ถา้เป็นสมาชิกของชุมชนประมง ไม่วา่จะเป็นชุมชนใดก็สามารถทาํการประมงในทอ้งทะเล

ไดห้มด  ไม่ไดมี้การจาํกดัอาณาเขตหา้มสมาชิกจากชุมชนอ่ืนเขา้มาทาํการประมงแต่อยา่งใด  ซ่ึงถือ

เป็นลกัษณะของสิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรโดยขา้มชุมชน เพราะสัตวท์ะเลมีการเคลื่อนที่ไปได้

ตลอด  เช่น ในกรณีที่ไม่มีสัตวน์ํ้ าบางประเภทข้ึนในเขตทะเลหน้าชุมชนของตน แต่ไปกระจุกตวั

ข้ึนในเขตชุมชนอื่น  ชาวประมงพื้นบา้นก็สามารถไปจบัสัตวน์ํ้ ายงัพื้นที่ในชุมชนอื่นได ้ และใน

ขณะเดียวกนั สมาชิกจากชุมชนชาวประมงชุมชนอืน่ก็สามารถมาจบัสัตวน์ํ้ าในบริเวณหนา้ชุมชน

ของตนไดด้ว้ยเช่นกนั  แต่ลกัษณะของสิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรแบบขา้มชุมชนน้ีจะเป็นไปใน

ลกัษณะชัว่คราวตามสภาพของทรัพยากรท่ีเปล่ียนแปลงเท่านั้น  มิไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ังนกั 

   การยอมรับสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของสมาชิกในแต่ละชุมชนนั้ น  จะมี

รูปแบบการยอมรับอย่างไม่เป็นทางการ  แต่เป็นที่รับรู้โดยทัว่กนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าลกัษณะของ

ชุมชนประมงพื้นบา้นจะไม่ใช่ชุมชนขนาดใหญ่มากนกั  และจากการที่จาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรจาก

ท้องทะเลเดียวกัน  จึงทาํให้มีปฏิสัมพนัธ์กันอย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงจะเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันได้ว่า 

สมาชิกในชุมชนคนใดที่ทาํการประมงหรือไม่ไดท้าํการประมง  ในกรณีที่สมาชิกในชุมชนที่ไม่ได้
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ทาํการประมง แต่ตอ้งการจะเร่ิมตน้มาทาํการประมงก็จะมีวิธีการในการบอกกล่าวกบัสมาชิกท่าน

อ่ืนในชุมชน  โดยผา่นทางรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เมื่อซ้ือเรือใหม่หรือจะนาํเรือลาํใหม่ลง

สู่ทอ้งทะเล ก็จะมีการเชิญผูน้าํหรือผูรู้้ทางศาสนามาร่วมทาํพิธีละหมาดอายติั เพือ่เป็นการขอพรให้

พระเจา้คุม้ครองใหพ้น้จากภยนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้ 

  ในกรณีของการยอมรับสิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรของสมาชิกจากชุมชนประมง

อ่ืน  ก็คือ  หากเป็นการออกทะเลแบบเช้าไปเยน็กลบั  เมื่อพบกนัในทอ้งทะเลก็จะมีการพูดคุยบอก

กล่าวทกัทายกนั  หรือหากเป็นการออกทะเลที่มากกวา่ 1 วนั ชาวประมงที่มาจากชุมชนอ่ืนก็จะนาํ

เรือไปจอดลอยคา้งคืนอยูที่บ่ริเวณหนา้ชุมชนนั้น โดยเจา้ของเรือที่มาจากชุมชนอ่ืนก็จะข้ึนไปด่ืมนํ้ า

ชาหรือซ้ือหาอาหารจากร้านคา้ในชุมชนนั้น พร้อมทั้งพูดคุย ซักถามกนั ซ่ึงก็ถือเป็นการบอกกล่าว

กบัเจา้ของชุมชนเช่นกนั 

  สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรขา้มชุมชนน้ี  เป็นการใช้สิทธิและยอมรับสิทธิเพือ่

สร้างความสัมพนัธ์และความผกูพนัของคนระหวา่งชุมชนประมงดว้ยกนั  เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัยิ่งท่ี

ร้อยรัดสมาชิกที่เป็นชาวประมงพื้นบา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั  และเมื่อเกิดกรณีปัญหาเรือประมงพาณิชย์

ลกัลอบเขา้มาทาํประมงโดยผิดกฎหมาย ชาวประมงพื้นบา้นก็ไดมี้การใช้ภูมิปัญญาในการใช้สิทธิ

และยอมรับสิทธิน้ีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างเครือข่ายให้กวา้งขวางและแน่นหนายิ่งข้ึน  

เพราะหากทอ้งทะเลมีการแบ่งเขตว่า พื้นที่ใดเป็นของชุมชนใด ชาวประมงพื้นบา้นก็คงจะไม่มี

ความผกูพนักนัมากนกั  จะดาํรงชีวติในลกัษณะต่างคนต่างอยูเ่ป็นหลกั 

   4.1.1.2   สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากรเพราะไดรั้บการแบ่งปัน   

  สิทธิในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเมือ่สมาชิกในชุมชนประสบกบัสภาพปัญหาต่าง ๆ จน

ไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรดว้ยตวัเองได ้ แต่ระบบของชุมชนก็ยงัคงทาํให้สมาชิกคนดงักล่าว สาม

รถเขา้ถึงทรัพยากรไดโ้ดยการแบ่งปัน เช่น หากมีสมาชิกของชุมชนที่ไดรั้บอุบติัเหตุในระหวา่งการ

ทาํประมงในทอ้งทะเล ก็จะมีการช่วยเหลือกนัโดยการลากจูงเรือของผูป้ระสบอุบติัเหตุเขา้สู่ชุมชน  

หรือถ้าเป็นการประสบเหตุจนถึงแก่ชีวิต สมาชิกคนอื่นในชุมชนก็จะร่วมกนับริจาคเป็นเงินหรือ

ส่ิงของให้  และหากครอบครัวดงักล่าวมีลูกหลานผูช้ายที่อยูใ่นวยัที่พร้อมจะออกทะเล  สมาชิกคน

อ่ืนในชุมชนก็จะนาํมาเป็นลูกเรือ เพื่อเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวดว้ย  

หรืออาจจะมีการลงขนัช่วยเหลือหรือร่วมแรงกนัจดังานเล้ียงนํ้าชาในบางกรณี  เป็นตน้ 

   สิทธิของสมาชิกในชุมชนท่ีจะไดรั้บการแบ่งปันน้ี จะยนือยูบ่นพื้นฐานของหลกัคาํ

สอนของศาสนาที่ว่า  “มุสลิมทั้งผองเป็นพีน่้องกนั” นอกจากน้ียงัยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็น

เครือญาติกนัของสมาชิกในชุมชน และที่สําคญัคือ การยืนอยูบ่นสํานึกร่วมของชาวประมงพื้นบา้น
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ทีว่่า ชาวประมงจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน เมื่อประสบอุบติัเหตุในทอ้งทะเล หรือประสบ

อุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพทางการประมง 

 

  4.1.2  สิทธิในการใช้ประโยชน์  

สิทธิในการใช้ประโยชน์ จะคาํนึงถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นทีใ่นท้องทะเลเป็นสําคญั  

สิทธิในการใช้ประโยชน์น้ีหมายความว่าชาวประมงจะมีสิทธิในการใช้ประโยชน์เมือ่มีการใช้

ประโยชน์อยูเ่ท่านั้น  ในทางตรงขา้มเมื่อไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์สิทธิดงักล่าวก็จะหายหรือหมดไป  ซ่ึง

จะแตกต่างจากหลักการครอบครอง ยกตวัอย่างเช่น เมื่อชาวประมงคนหน่ึงใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรอยา่งหน่ึงอยา่งใดอยู ่ ชาวประมงคนนั้นก็จะมีสิทธิในการใชท้รัพยากรนั้น  สิทธิการใชจ้ะ

เนน้กิจกรรมที่ทาํอยู่เป็นพื้นฐาน  แต่ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถผกูขาดสิทธินั้นไวไ้ดต้ลอดไป  เพราะสิทธิ

จะหมดไปเมื่อหยุดการใช้ประโยชน์ไปแล้ว  ในแง่น้ีสิทธิการใช้จึงไม่ผูกติดอยู่กบักลุ่มคนหรือ

ปัจเจกบุคคล  แต่จะปรับเปล่ียนผูค้รอบครองอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสิทธิในการใชป้ระโยชน์น้ีแบ่งเป็น 2 

ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

   4.1.2.1  สิทธิการใชป้ระโยชน์แบบชัว่คราว   

   สิทธิการใช้ประโยชน์แบบชัว่คราว  เป็นสิทธิทีเ่กิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเมื่อมีการใช้

ประโยชน์เท่านั้น  หากไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ก็หมดสิทธิไป เช่น การวางอวนของชาวประมงพื้นบา้น

ในทอ้งทะเล  หรือการวางลอบปูในลาํคลอง  ซ่ึงสิทธิน้ีจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลผูน้ั้นไปวางอวนลงสู่

ทอ้งทะเล และหากสาวอวนข้ึนจนหมดสิทธิในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าวก็หมดส้ินไป  ไม่มีใครสามารถ

ใชสิ้ทธิจองหรือกกัตุนไวโ้ดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ได ้ พื้นที่บริเวณนั้นก็กลายมาเป็นสิทธิของชุมชน

อีกคร้ัง  และบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถมาวางอวนในบริเวณนั้นต่อได ้ ซ่ึงรูปแบบของการแสดงสิทธิ

หรือแสดงความเป็นเจา้ของครอบครองพื้นที่นั้นๆ ของชาวประมงพื้นบา้น  จะเป็นการทาํทุ่นหรือ

ผกูธงสีต่างๆ ผกูกบัเสาไมติ้ดไวก้บัทุ่นบริเวณหวัและทา้ยอวนของตนเองในกรณีท่ีเป็นการวางอวน

ในเวลากลางวนั  และหากเป็นการวางอวนในเวลากลางคืนก็จะใชไ้ฟสัญญาณมาผกูไวแ้ทน เพื่อเป็น

สญัลกัษณ์ใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ไดท้ราบวา่ในบริเวณพื้นท่ีนั้นมีอวนวางอยูก่่อนแลว้ 

  สิทธิในการใชป้ระโยชน์แบบชัว่คราวระยะสั้น ๆ น้ี จดัไดว้่าเป็นระบบสิทธิหลกั

ของการใชท้ะเลร่วมกนั (Common  Pool  Resource)  ของชาวประมงพื้นบา้น  ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือ

ประมงหลกัของชุมชนจะเป็นจาํพวกอวนลอยกุง้ อวนลอยปู อวนลอยปลา เป็นตน้  ซ่ึงโดยลกัษณะ

ของเคร่ืองมือประมงจะเป็นการทาํประมงแบบชัว่คราว หมุนเวยีนไปตามแหล่งทรัพยากรเป็นหลกั 
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4.1.2.2  สิทธิการใชป้ระโยชน์แบบก่ึงถาวร   

  สิทธิในการใช้ประโยชน์ในลักษณะน้ีจะเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่  เป็น

ระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นการใชสิ้ทธิก่ึงถาวรไปเลย  แต่เมื่อใดก็ตามที่ผูใ้ชป้ระโยชน์ไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวไปเป็นระยะเวลานาน  สิทธินั้นก็จะกลบัมาเป็นของชุมชน และ

บุคคลอ่ืนสามารถจบัจองสิทธิไดต้่อไป 

  รูปแบบของสิทธิการใชป้ระโยชน์แบบก่ึงถาวรในชุมชนชาวประมงพื้นบา้นแห่งน้ี  

สามารถมองผ่านการประกอบอาชีพของชาวบา้น เช่น การจอดเรือ  ซ่ึงเป็นการจอดอยู่ตามแนวลาํ

คลอง เพราะสามารถกาํบงัคล่ืนลมไดดี้  สถานที่ในการจอดเรือน้ี ส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณที่ใกลเ้คียง

กบับา้นเรือนของเจา้ของเรือ หรือบา้นเรือนของญาติพี่นอ้ง สําหรับบางชุมชนที่ไม่มีแนวลาํคลองก็

จะใชบ้ริเวณแนวชายหาดเป็นท่ีจอดเรือ ซ่ึงพื้นท่ีในการจอดเรือน้ีจะเป็นสิทธิก่ึงถาวรของเจา้ของเรือ

ลาํนั้น  หากเจา้ของเรือขายเรือเก่าและซ้ือเรือลาํใหม่  สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ก็ยงัคงจะเป็น

ของเจา้ของเดิม  เวน้แต่วา่เจา้ของเรือขายเรือไปแลว้ไม่ไดซ้ื้อเรือลาํใหม่  พื้นท่ีบริเวณนั้นไม่ไดมี้การ

ใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานพอสมควร  สิทธิในการใช้ประโยชน์นั้นก็จะตกกลบัมาเป็นสิทธิ

ของชุมชนท่ีบุคคลอ่ืนสามารถไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้

  สิทธิการใชป้ระโยชน์แบบก่ึงถาวรอีกประเภทหน่ึงที่พบเห็นในชุมชนแห่งน้ีก็คือ 

การเล้ียงปลาในกระชัง  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการเล้ียงปลากะพงเป็นหลัก  โดยแต่ละครัวเรือน

สามารถจบัจองพื้นที่ตามแนวลาํคลองสําหรับวางกระชงัเล้ียงปลาของตนเอง  ซ่ึงพื้นทีส่ําหรับการ

เล้ียงปลาดงักล่าวจะเป็นสิทธิก่ึงถาวรของครัวเรือนนั้น ๆ  และสามารถสืบต่อไปถึงลูกหลานได้

เช่นเดียวกนั 

  จะสังเกตเห็นไดว้า่สิทธิการใชป้ระโยชน์แบบก่ึงถาวรท่ีสามารถสืบทอดเป็นมรดก

ไปสู่ลูกหลานไดน้ี้ จะมีลกัษณะเฉพาะก็คือ ลกัษณะของการใช้ประโยชน์นั้น ๆ  จะตอ้งเป็นการ

ลงทุนที่ค่อนขา้งสูง และมีการวางส่ิงของอยู่บริเวณพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลานาน ๆ  เช่น การเล้ียงปลา

ในกระชงั  จะมีตน้ทุนในเร่ืองของการสร้างกระชงั การหาพนัธ์ุลูกปลากะพง การหาอาหารมาเล้ียง

ปลา  ซ่ึงเป็นการลงทุนที่สูง รวมทั้งตอ้งใช้ระยะเวลาในการเพาะเล้ียงนาน ประมาณ 5-6 เดือนต่อ

คร้ัง  จึงมีความจําเป็นจะต้องการหลักประกันด้านความมั่นคง และความต่อเนื่องในการใช้

ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ๆ   ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือประมงดงักล่าวไปมาได้

ทุกวนัเหมือนกบัการวางอวนกุง้ อวนป ูในทอ้งทะเลได ้

   อยา่งไรก็ตาม สิทธิส่วนบุคคลในกรณีของการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีในการวางกระชงั

ปลานั้น เป็นสิทธิส่วนบุคคลทีอ่าจจะเป็นคนละความหมายกับสิทธิส่วนบุคคลทีรั่บรองโดยรัฐ  

เพราะทรัพยสิ์นที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่รับรองโดยรัฐนั้น มกัจะเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของเจา้ของที่
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จะดาํเนินการเช่นใดกบัทรัพยสิ์นของตนเองก็ได ้ แต่กรณีการใชป้ระโยชน์พื้นที่ในการวางกระชงั

เล้ียงปลานั้น เป็นการรับรองโดยชุมชน  กล่าวคือชุมชนรับรองวา่ สมาชิกของชุมชนคนนั้น ๆ ไดใ้ช้

ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนั้น ๆ  ใครจะไปแก่งแยง่หรือทาํลายไม่ได ้ การรับรองไม่ไดก้ระทาํการ

อย่างเป็นทางการที่มีเอกสารหนงัสือรองรับเช่นสิทธิส่วนบุคคลที่รับรองโดยรัฐ  แต่สิทธิที่ชุมชน

มอบให้กบับุคคลน้ียงัตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของชุมชน เช่น จะตอ้งเวน้ช่องสําหรับเป็นช่องทาง

สัญจรเขา้ออกของเรือประมง เป็นตน้  ซ่ึงแตกต่างจากสิทธิส่วนบุคคลที่รับรองโดยรัฐ ที่สามารถ

ดาํเนินการเช่นใดก็ไดก้บัส่ิงท่ีเป็นสิทธิของตนเอง 

 

   4.1.3  สิทธิของผู้มาก่อน   

  สิทธิของผูม้าก่อน หมายถึง ผูท่ี้มาถึงแหล่งท่ีมีทรัพยากรและมีการวางเคร่ืองมือประมงก่อน  

เป็นผูมี้สิทธิในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ผูอื้่นไม่ว่าจะเป็นผูน้าํหรือมีอาํนาจสักเพียงใดก็ตาม ไม่

สามารถแยง่ได ้   ผูมี้สิทธ์ิดงักล่าวจะทาํสัญลกัษณ์แสดงสิทธ์ิไว ้เช่น  ในกรณีของการวางอวนทุก

ชนิดทั้งอวนกุง้ อวนป ูและอวนปลา  ผูท่ี้ไปถึงก่อนก็มีสิทธิจะเลือกพื้นท่ีวางอวนก่อน  โดยจะแสดง

สญัลกัษณ์ของสิทธ์ิเพือ่ใหผู้อ่ื้นทราบ  โดยถา้เป็นช่วงเวลากลางคืนชาวประมงพื้นบา้นที่วางอวนจะ

เปิดไฟกระพริบที่บริเวณเสาเรือ เพือ่เป็นสัญญาณส่ือให้เรือประมงลาํอื่นทราบว่าเรือลาํดงักล่าว

กาํลงัจะวางอวนในบริเวณนั้น  และจะใช้ไฟสัญญาณผูกเขา้กบัเสาธงติดไวก้บัทุ่นบริเวณหัวและ

ทา้ยอวนของตนเอง  ในกรณีที่เป็นการวางอวนในเวลากลางวนัก็ไม่จาํเป็นต้องใช้สัญญาณไฟ  

เพราะเรือประมงลาํอ่ืนสามารถเห็นแนวการวางอวนจากธงท่ีผกูติดกบัทุ่นของอวนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 การใช้สัญลกัษณ์ธงสีต่างๆ ซ่ึงไม่เหมือนกนันั้นเปรียบเสมือนการแจง้สิทธิของผูม้าก่อน

ใหก้บัเรือประมงลาํอ่ืนๆ ท่ีผา่นมาไดรั้บทราบวา่บริเวณนั้นกาํลงัมีผูใ้ชสิ้ทธิทาํกินอยู ่ ผูที้่มาทีหลงัก็

จะทราบวา่บริเวณนั้นเป็นแนวอวนเพื่อที่จะไดไ้ม่ไปวางทบัที่กนั และควรวางอวนห่างจากจุดที่ผูม้า

ก่อนวางอวนออกไปไกลเท่าใด  ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเน้ืออวนพนักนัได ้ นอกจากน้ียงัทาํให้

เรือประมงพาณิชยท์ราบดว้ยวา่บริเวณดงักล่าวเป็นแนวอวนของชาวประมงพื้นบา้น จะไดห้ลีกเล่ียง

ไปทาํประมงในบริเวณอ่ืน 

 

  4.1.4  สิทธิของการใช้เคร่ืองมือประมง หรือสิทธิในการจับสัตว์นํา้   

  หลักการของสิทธิน้ีที่พบก็คือ  ชาวประมงพื้นบ้านจะมีสิทธิจับสัตว์ทะเลก็ต่อเมื่อใช้

เคร่ืองมือท่ีไม่ทาํลายความอุดมสมบูรณ์ของทะเล  การใช้เคร่ืองมือประมงของชุมชนชาวประมง

พื้นบา้นแห่งน้ี จึงมีข้ึนมาเพื่อตอ้งการรักษาทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เช่น การ

ห้ามไม่ให้ใชเ้คร่ืองมือทาํลายที่มีประสิทธิภาพในการทาํลายสูง จาํพวกอวนลาก อวนรุน หรือห้าม
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ใช้เคร่ืองมือประมงที่มีขนาดตาอวนถี่  เพราะจะเป็นการทาํลายพนัธ์ุสัตว์น้ําวยัอ่อน  เคร่ืองมือ

ประมงจะตอ้งมีตาอวนขนาดใหญ่  เลือกจบัสัตวน์ํ้ าเฉพาะที่โตเต็มวยัแลว้  รวมทั้งเลือกจบัสัตวน์ํ้ า

เฉพาะอย่างดว้ย  การคิดประดิษฐ์เคร่ืองมือที่เลือกจบัสัตวน์ํ้ าไดข้องชาวประมงพื้นบา้น จะมีการ

ระบุช่ือเรียกตามทรัพยากรที่จบัได ้เช่น อวนกุง้แชบ๊วย ก็จะไดกุ้ง้แชบ๊วยเป็นหลกั  อวนปูก็จะไดปู้  

อวนปลาหลงัเขียว  อวนปลากะพง  ลอบปูดาํ  ก็จะไดส้ัตวน์ํ้ าตามช่ือเรียกของเคร่ืองมือประมงเป็น

หลกั 

  กฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรของชาวประมงพื้นบา้นดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  สะทอ้นให้

เห็นถึงการนาํเอาระบบภูมิปัญญา ทั้งในเร่ืองการเขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของสัตวน์ํ้ า  และการเขา้ถึง

ทรัพยากร เช่น เขา้ใจลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางห่วงโซ่อาหารในทอ้งทะเล  จึงไดเ้ลือกประดิษฐ์

เคร่ืองมือที่มีตาอวนขนาดใหญ่  เพื่อให้โอกาสพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าขนาดเล็กไดเ้จริญเติบโต  รวมทั้งเลือก

จบัสัตวน์ํ้าท่ีตนตอ้งการใชป้ระโยชน์จริง ๆ  ไม่ใช่กวาดตอ้นเอาทรัพยากรทุกชนิดข้ึนมา  ทรัพยากร

ทีไ่ม่ตอ้งการก็จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้ง ๆ ทีท่รัพยากรบางชนิดทีม่นุษยไ์ม่ตอ้งการนั้น  

บางคร้ังก็มีความสาํคญัในเชิงความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อาหารในทอ้งทะเลได ้

 

   4.1.5  สิทธิในการนําทรัพยากรขึน้มาใช้  

สิทธิในการนาํทรัพยากรข้ึนมาใชน้ี้ไม่ไดห้มายความวา่จะใชอ้ยา่งไรก็ได ้  เพราะจะมีจารีต

ของชุมชนกาํกบัลกัษณะการนาํทรัพยากรข้ึนมาใชป้ระโยชน์ดว้ย  ส่ิงที่จารีตของชุมชนกาํกบัอยู่ก็

คือ ขนาดและจาํนวนที่จะนาํทรัพยากรข้ึนมาใช้  โดยกาํหนดว่าจะตอ้งนาํทรัพยากรข้ึนมาเฉพาะที่

ใชป้ระโยชน์หรือเท่าที่จาํเป็น  จะนาํข้ึนมาเพือ่กกัตุน หรือนาํข้ึนมาใชห้รือทิ้งกวา้งอยา่งเสีย ๆ หาย 

ๆ ไม่ได ้  ส่วนขนาดนั้นชุมชนก็ควบคุมว่าจะตอ้งนาํทรัพยากรที่โตไดข้นาดแลว้มาใช้ประโยชน์  

หา้มนาํทรัพยากรท่ียงัเล็กหรืออยูใ่นวยัอ่อนข้ึนมาใช ้  ชุมชนจะเนน้ควบคุมตั้งแต่เคร่ืองมือที่ใชโ้ดย

มุ่งใหใ้ชเ้คร่ืองมือที่เลือกจบัสัตวท์ะเลเฉพาะอยา่ง และมีขนาดของตาที่เหมาะสมกบัการจบัสัตวน์ํ้ า

ที่โตได้ขนาด  รวมถึงไม่จบัหรือทาํร้ายสัตวท์ะเลที่ไม่ใช้ประโยชน์ เช่น ปลาโลมา  เต่าทะเล       

เป็นตน้ 

 

  4.1.6  สิทธิทีจ่ะใช้ทรัพยากรโดยไม่สร้างความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผู้อืน่   

สิทธิในขอ้น้ีผูว้ิจยัเห็นวา่มีความสําคญัที่สุด เพราะเป็นจุดกาํเนิดของสิทธิต่างๆ ที่กล่าวมา

ขา้งตน้  รวมถึงเป็นสิทธิที่ใช้ในการตดัสินว่าผูที้่จะใช้สิทธิขอ้อื่น ๆ มีสิทธิในการใช้สิทธินั้น ๆ 

หรือไม่ โดยผูที้่จะมีสิทธิในการใชสิ้ทธินั้น ๆ ตอ้งไม่ขดัหรือละเมิดสิทธิขอ้น้ีเป็นลาํดบัแรก โดยถา้
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หากสิทธิ ทีจ่ะใชท้รัพยากรไปสร้างความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผูอื้่น สิทธินั้นก็จะถูกระงบั

ทนัที  เช่น  การไปวางอวนทบักบัอวนของผูอ่ื้น 

นอกจากยงัมีกฎเกณฑ์ข้ออื่นๆ เช่น ในกรณีที่จะแล่นเรือผ่านอวนของผูอื้ ่น  จะต้อง

ระมดัระวงัไม่ใหใ้บพดัเรือไปทาํลายอวนของผูอ่ื้น ในกรณีกลางคืนจะตอ้งเปิดไฟบนเรือเพื่อให้เรือ

ลาํอื่นมองเห็นเพือ่จะไดไ้ม่เกิดอุบติัเหตุ  เมื่อเคร่ืองเรือของเพือ่นเสียอยู่กลางทะเล  ตอ้งช่วยเพื่อน

ลากเรือข้ึนฝ่ังและลงทะเล หรือในสมยัก่อนที่ยงัไม่มีเคร่ืองยนต์ที่ใช้ช่วยในการลากเรือข้ึนฝ่ัง 

ชาวประมงพื้นบา้นตอ้งช่วยกนัลากเรือของเพือ่นข้ึนฝ่ัง  ซ่ึงก็เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพราะ

ไม่มีใครสามารถลากเรือข้ึนฝ่ังไดโ้ดยลาํพงั 

  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ชุมชนไดเ้ขา้มาจดัการในเร่ืองสิทธิในการใชป้ระโยชน์และสิทธิ

ในการเขา้ถึงทรัพยากร เพือ่เป็นหลกัประกนัว่า สมาชิกของชุมชนสามารถที่จะใช้ประโยชน์และ

เขา้ถึงทรัพยากรไดอ้ยา่งเสมอภาคกนั  สิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรดงักล่าวจะมีขอบเขต 

2 ลักษณะด้วยกัน คือ ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนระหว่างสิทธิชุมชนกับสิทธิส่วนบุคคล และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัชุมชน 

สําหรับความสัมพนัธ์ภายในชุมชนนั้น จะเป็นไปในลกัษณะที่ชุมชนเป็นเจา้ของสิทธิใน

ปัจจยัพื้นฐานที่สําคญัต่อการผลิต  เพือ่ให้สมาชิกไดมี้โอกาสเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่า

เทียมกนั โดยการจดัระเบียบให้บุคคลมีสิทธิต่อส่ิงนั้นเฉพาะระหวา่งการทาํประมง เมื่อเลิกทาํสิทธิ

นั้นก็หมดไปดว้ย  นอกจากน้ีการใชสิ้ทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการทาํลายสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย  ส่วน

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัชุมชนนั้น  แต่ละชุมชนจะเคารพสิทธิของชุมชนอื่น  แต่เป็นการ

เคารพบนพื้นฐานของการทาํกินเป็นสาํคญั  ไม่ใช่บนพื้นฐานของการครอบครองอาณาเขต  ซ่ึงสิทธิ

ระหวา่งชุมชนน้ีเองท่ีทาํใหค้นต่างชุมชนกนัไดเ้ขา้มาผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ด  เพราะเป็นการสร้างให้

คนไดต้ระหนกัวา่ตนตอ้งอยูร่่วมกบัคนอ่ืน ในลกัษณะของการแบ่งปันและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

ผูว้ิจยัได้ตั้งขอ้สังเกตว่าการจดัการทรัพยากรโดยการกาํหนดกฎหรือกติการ่วมกนั ผ่าน

ระบบสิทธิ  เมื่อมองดูผวิเผนิเราอาจจะมองไม่เห็น  เพราะรูปแบบการจดัการทรัพยากรดงักล่าวเป็น

ส่ิงที่ชาวประมงพื้นบา้นปฏิบติัเป็นปกติทุกวนัจนดูเหมือนไม่มีกฎกติกากาํกบัอยู ่ ไม่ต่างอะไรกบั

ชาวประมงในพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัทาํการศึกษา  ซ่ึงบางท่านเองก็ไม่ทราบวา่ส่ิงท่ีตนเองปฏิบติัจนเคยชินใน

การออกหากินในทะเลนั้นก็คือรูปแบบหน่ึงในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังท่ีผา่นการผลิตซํ้ าและสืบ

ทอดมาแลว้รุ่นต่อรุ่น 

  กฎเกณฑ์เหล่าน้ีได้ถูกกาํหนดข้ึนมาร่วมกนัโดยชุมชน  เพื่อจะให้ทุกคนสามารถเขา้ถึง

ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกนั  แต่การเขา้ถึงทรัพยากรนั้นจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ที่มีอยู่ด้วย  

หากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑก์็จะมีมาตรการในการตรวจตราควบคุมจากชุมชนต่อไป 
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  4.1.7  มาตรการในการตรวจตราควบคุม   

ลกัษณะของชุมชนชาวประมงพื้นบา้นที่มีการใช้เคร่ืองมือประมงหลากหลายประเภท  

รวมทั้งมีการแสวงหาทรัพยากรจากทอ้งทะเลเดียวกนั  การสร้างขอ้ตกลง กฎเกณฑ์หรือจารีตในการ

ปฏิบติัต่าง ๆ ร่วมกนั  จึงเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน  ในขณะเดียวกนัก็จะมีผลต่อการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังดว้ยเช่นกนั  แต่เมื่อชุมชนไดมี้การสร้างขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนมา  ก็

จาํเป็นจะตอ้งมีมาตรการในการตรวจตรา ควบคุม  เพื่อใหข้อ้ตกลง กฎเกณฑ์ดงักล่าวไดถู้กนาํไปใช้

อยา่งเป็นจริงได ้ ซ่ึงสามารถจาํแนกมาตรการดงักล่าวออกเป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 

4.1.7.1  มาตรการในการตรวจตรา   

  ลกัษณะของการตรวจตราของชุมชนน้ี  จะมิใช่หน้าที่ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  

หากแต่เป็นหนา้ที่ของสมาชิกทุกคนในชุมชนที่จะร่วมกนัตรวจตรา  โดยกลไกในการตรวจตรานั้น

ก็เป็นไปโดยธรรมชาติ ที่สอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั เช่น การพูดคุยซกัถามหรือสังเกตพฤติกรรม

ของบุคคลอื่น ๆ ในท้องทะเลในระหว่างที่ออกทาํการประมง  โดยอาจจะเป็นการดูลักษณะ

เคร่ืองมือประมงวา่เป็นอวนมีขนาดตาอวนเท่าใด  ซ่ึงเพียงแค่ขบัเรือผา่นกนั ก็สามารถสังเกตเห็นได้

แล้ว  หรือการพูดคุยกันตามแคร่ใต้ร่มไม้ หรือร้านนํ้ าชาในชุมชน  ก็จะสามารถทราบได้ว่ามี

เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนบา้งในแต่ละวนั  หากมีบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ โดยการไปวางอวนทบักบั

อวนของผูอื้่น  เจา้ของอวนที่ไปวางก่อนแลว้ถูกผูอื้่นมาวางอวนทบั  ก็จะนาํประเด็นไปพูดคุยใน

ร้านนํ้ าชา หรือแคร่ใตร่้มไม ้ ซ่ึงเป็นเสมือนเวทีสาธารณะประจาํชุมชน  นอกจากนั้นในส่วนของ

ผูห้ญิงที่รับผิดชอบในการนําสัตว์น้ําที่ฝ่ายชายทาํการประมงมาได้ไปขายที่แพปลาในหมู่บ้าน  

บริเวณแพปลาน้ีก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถตรวจตราเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั  ยกตวัอย่าง เช่น 

หากผูห้ญิงนาํกุง้ไปขายที่แพปลาเป็นจาํนวนมาก  แต่มีเพื่อนชาวประมงดว้ยกนัไปถามฝ่ายชายที่

เป็นผูอ้อกไปทาํการประมงวา่ไปวางอวนบริเวณใด  แลว้ไดรั้บคาํตอบกลบัมาวา่ วนัน้ีไดกุ้ง้กลบัมา

ไม่มากนัก  ก็แสดงว่าบุคคลผูน้ั้นกาํลงัปกปิดแหล่งในการทาํประมง  ซ่ึงเป็นการผิดธรรมเนียม

ปฏิบติัของชุมชน ทีม่กัจะบอกกล่าวกนัอยา่งเปิดเผย  หากบุคคลอ่ืนรู้แหล่งในการทาํประมงแลว้ จะ

ตามไปวางอวนในบริเวณเดียวกนัในวนัรุ่งข้ึน  ก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของชุมชนคือ สิทธิของผู ้

มาก่อน  เป็นตน้ 

4.1.7.2  มาตรการในการควบคุม  

  การควบคุมสมาชิกในสังคมใหด้าํรงอยูร่่วมกนัในชุมชนไดอ้ยา่งสันติสุขนั้น ทั้งใน

เร่ืองการดาํรงชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ มีมาตรการในการควบคุมอยู ่2 ลกัษณะดว้ยกนั 

คือ 
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    1)  การควบคุมโดยอุดมการณ์  

      เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาแห่งน้ีเป็นชุมชนท่ีประชากรเกือบ 100% นบั

ถือศาสนาอิสลาม ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า ศาสนาอิสลามนบัเป็นสถาบนัทางศาสนาที่สําคญัที่สุด

ของชุมชนในการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงอุดมการณ์หลักที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของ

ชาวประมงพื้นบา้นในชุมชนแห่งน้ี ก็คือ อุดมการณ์ตามหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม  และถูก

นาํมาแปรไปสู่การปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชน เช่น หลกัคาํสอนท่ีวา่  “มุสลิมทุกคน

ในโลกน้ีเป็นพีน่้องกนั” ก็จะเป็นปัจจยัในการควบคุมให้สมาชิกทุกคนมีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ทั้งในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  เช่น กรณีเรือประมงของ

ชาวบา้นเสียหรือเคร่ืองดบัอยู่กลางทะเลหากมีใครทราบข่าวก็จะช่วยเหลือทนัที  ใครทนัออกเรือ

ก่อนก็ออกเรือ ใครเป็นช่างซ่อมก็เตรียมอุปกรณ์ เตรียมนํ้ามนัโดยไม่เก่ียงกนั และไม่ไดคิ้ดวา่ใครจะ

ชดใชค้่านํ้ ามนั  เป็นการปฏิบติัที่เกิดจากจิตใตส้ํานึกของชาวประมงดว้ยกนั  ทุกคนช่วยกนัโดยไม่

หวงัส่ิงตอบแทน ซ่ึงเป็นหน้าที่เกี่ยวกบัคนหรือเพือ่นมนุษย ์ และทาํให้เกิดความสามคัคีในกลุ่ม

ชุมชนชาวประมงพื้นบา้น และเป็นส่ิงที่ปฏิบติักนัมาตัง่แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  อีกกรณีหน่ึงคือ การ

นาํเรือข้ึนฝ่ัง หลงัจากออกทะเลเสร็จแล้วจะมีการดึงเรือข้ึนฝ่ัง  ซ่ึงเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่มีมา

ตั้ งแต่อดีต ไม่ว่าญาติพีน่้องหรือ เพื ่อนฝูง จะช่วยกันดึงเรือข้ึนฝ่ัง  โดยไม่หว ังค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทน  แต่ก็มีบางรายท่ีหาปลามาไดก้็จะตอบแทนโดยการใหป้ลาเป็นอาหารในม้ือนั้น ๆ  เป็น

การช่วยเหลือดว้ยใจบริสุทธ์ิ   

     คาํสอนที่ว่า “ทรัพยากรในโลกน้ี รวมทั้งทอ้งทะเลเป็นขององค์อลัลอฮฺ 

ใหค้นมุสลิมดาํเนินชีวิตอยูอ่ยา่งนก” ซ่ึงมีเจตนาที่ตอ้งการให้คนมุสลิมดาํเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเพียงพอ 

มิใช่มุ่งกอบโกยหรือสะสมไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่มีการแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้น เช่นเดียวกบั นกที่จะ

หาอาหารหรือสร้างรังเพียงแค่พออยูไ่ดเ้ท่านั้น 

   หรือหลักคําสอนท่ีว่า “ทรัพยากรโลกน้ีเป็นขององค์อัลลอฮฺ การนํา

ทรัพยากรมาใช้จะตอ้งใช้อยา่งคุม้ค่า และไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน” ก็จะเป็นอุดมการณ์ที่เป็นหลกั

ยึดถือให้กบัสมาชิกในชุมชนที่จะคิดประดิษฐ์เคร่ืองมือประมงที่เลือกจบัสัตวน์ํ้ าที่เติบโตไดข้นาด 

หรือไม่ใชเ้คร่ืองมือทีมี่ประสิทธิภาพในการทาํลายสูง เพราะนอกจากจะเป็นการทาํลายพนัธ์ุสัตวน์ํ้ า

วยัอ่อนแลว้ ยงัเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งไม่คุม้ค่า และยงัทาํให้ผูที้่ทาํการประมงอยูต่ามแนวชายฝ่ัง

ไดรั้บความเดือดร้อนอีกดว้ย ซ่ึงจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

     นอกจากน้ีคาํสอนดงักล่าวขา้งตน้ยงัได้สะทอ้นผ่านรูปแบบการปฏิบติั

ของหลกัศาสนาอิสลามอีกประการหน่ึงอยา่งเห็นไดช้ดั ก็คือ การจ่ายซะกาต หรือการบริจาคให้กบั

ผูที้่ยากไร้กว่า  หลักการจ่ายซะกาต ซะกาตในที่น้ีคือบทบญัญติัหน่ึงของบุคคลที่นับถือศาสนา
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อิสลามจะตอ้งปฏิบติั คือ เงินบริจาคของผูที้่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว ้จะตอ้งนาํเงินส่วนหน่ึงไป

บริจาค เพือ่ช่วยเหลือผูค้นท่ีเป็นผูย้ากไร้ ผูท้าํนุบาํรุงศาสนา เด็กกาํพร้า ผูเ้ป็นหน้ีสินอนัเกิดจากการ

เผยแพร่ศาสนา และผูพ้ลดัถ่ิน ซ่ึงหลกัคาํสอนดงักล่าวมีอิทธิพลใหช้าวประมงพื้นบา้นในชุมชน ไม่

มุ่งสะสมทรัพยสิ์นมากนกัหรือหากสะสมก็จะรู้จกัแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีมีความเดือดร้อน เป็นการขดั

เกลาท่ีทาํใหส้มาชิกรู้จกั “การให้” กบับุคคลอ่ืนๆ เช่น หากมีสมาชิกคนอ่ืนๆ ไม่สามารถจบัสัตวน์ํ้ า

ไดก้็จะยนิดีบอกแหล่งของทรัพยากรวา่ตนเองไปจบัสัตวน์ํ้ามาจากบริเวณใด มีการใชเ้ทคนิคใดช่วย

บา้ง โดยไม่มีการปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูลของตนเอง ซ่ึงสมาชิกอ่ืนๆ ก็จะออกไปทาํการประมงใน

บริเวณดงักล่าวบา้งในวนัถดัไป 

   2)  การควบคุมโดยการลงโทษทางสังคม  

   การลงโทษทางสังคมน้ี จดัไดว้่าเป็นมาตรการทางสังคมมาตรการหน่ึงที่

ไดผ้ลมาเป็นระยะเวลายาวนาน  การลงโทษจะมีอยูห่ลายระดบัดว้ยกนั  ตั้งแต่การซุบซิบนินทา การ

วา่กล่าว การตดัความช่วยเหลือหรือการใชเ้วทีในการละหมาดวนัศุกร์ เป็นเวทีทีต่อ้งการหาขอ้ยุติกบั

การละเมิดขอ้ตกลงอยา่งเอาจริงเอาจงั  ถึงแมว้า่ขอ้ตกลงต่างๆ ในชุมชนจะไม่ไดก้าํหนดบทลงโทษ

เป็นบทบญัญติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่วธีิการของชุมชนท่ีควบคุมโดยใชบ้ทลงโทษทางสังคม  ก็

สามารถทาํให้สมาชิกในสังคมอยู่รวมกนัไดอ้ย่างมัน่คงบนพื้นฐานของการดาํรงชีวิตอยู่กบัทอ้ง

ทะเลมาโดยตลอด 

     ลกัษณะของการควบคุมโดยการแทรกแซงทางสังคม  ในกรณีที่ทาํผิด

หรือละเมิดขอ้ตกลง  กฎเกณฑ์  ธรรมเนียมปฏิบติั  จะมีบทลงโทษต่างๆ เช่น  เพือ่นบา้นต่อวา่  ไม่

พูดคุยด้วย  ไม่รับซ้ือสินคา้  หากประสบปัญหาใดๆ  ก็จะไม่มีใครช่วยเหลือ  ซ่ึงบทลงโทษทาง

สังคมนั้นจะหนกัเบาไปตามพฤติกรรมท่ีกระทาํผดิของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงการลงโทษโดยการแทรกแซง

ทางสังคมน้ีจะกระทาํผา่นสถาบนัชุมชน  สถาบนัสังคม  และสถาบนัศาสนาเป็นสาํคญั 

   ยกตวัอยา่งเช่น ประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นคนหน่ึงในอดีต ไม่พอใจ

ชาวประมงพื้นบ้านคนหน่ึง จึงได้ใช้มีดจ้ีคอชาวประมงพื้นบ้านคนนั้ น ต่อมาภายหลังเมื ่อ

ชาวประมงพื้นบา้นคนอื่นๆ ทราบเร่ืองดงักล่าวแล้วเห็นว่าประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นคน

ดงักล่าวประพฤติไม่เหมาะสม จึงไดใ้ชม้าตรการลงโทษทางสังคมโดยการไม่ช่วยลากเรือประมง

ของประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นคนดงักล่าวข้ึนฝ่ัง ทาํให้ประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นไม่

สามารถทาํประมงได ้จนในทา้ยท่ีสุดตอ้งขายเรือทิ้งและลาออกจากตาํแหน่งไป 
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ภาพที ่4.1  รูปแบบหรือวธีิการในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน 

 

  ในขณะทีชุ่มชนมีรูปแบบในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังเป็นของตนเอง  ภาครัฐเองก็ไดมี้

นโยบายและแนวทางในการพฒันาการประมงทะเลออกมาเป็นระยะๆ ซ่ึงเร่ิมเด่นชดัข้ึนในช่วงหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา   โดยในลาํดบัต่อไปผูว้จิยัขอนาํเสนอนโยบายการพฒันาการประมง

ของรัฐ อย่างละเอียด เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวเป็นต้นตอสําคญัของการเกิดปัญหาเรือประมง

พาณิชยล์กัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นปัญหาสําคญัของชาวประมง

พื้นบา้นในปัจจุบนั 

- รักษาทะเล 

- ความเท่าเทียม 

- ขจดัความขดัแยง้ 

สิทธิการใช้

ประโยชน ์

สิทธิในการนาํ

ทรัพยากรข้ึนมาใช ้

สิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร 

สิทธิท่ีจะใชท้รัพยากร

โดยไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 

สิทธิของผูม้าก่อน 

สิทธิในการใช้

เคร่ืองมือประมงท่ีไม่

ทาํลายระบบนิเวศ 

มาตรการในการตรวจตรา 

มาตรการในการควบคุมโดยอุดมการณ์  

โดยการลงโทษทางสงัคม 
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4.2  นโยบายการพัฒนาการประมงของรัฐ 

 

รัฐบาลไทยเริ่มให้ความสําคัญแก่การประมงทะเลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

เน่ืองจากเหตุผลหลักๆ 2 ประการด้วยกัน (สุนันทา นิลเพชร, 2544: 68)  ประการแรก  ทรัพยากร

สัตว์นํ้าจืดขาดแคลนอย่างมากจากภาวะสงคราม  อีกประการคือ  รัฐมีนโยบายให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเกษตรทุกชนิด  ตามทิศทางการพัฒนาสู่ความทันสมัย  

ซ่ึงได้มีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วย  รัฐบาล

ในขณะนั้นจึงได้ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food  and  Agriculture  

Organization -FAO)  เข้ามาศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรทางการเกษตร  ซ่ึง

รวมถึงการประมงด้วย จากรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Food  and  Agriculture  Organization -FAO)  ระบุว่าการจัดการทรัพยากรประมง

ทะเลของไทยล้าหลังอยู่มาก  และมีการเสนอแนะให้รัฐบาลไทยดําเนินการต่างๆ  เพื่อปรับปรุงการ

จับสัตว์นํ้าและขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลเริ่มพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากสัตว์นํ้าทะเลอย่างจริงจัง  เกิดการขยายตัวของการจับสัตว์นํ้าและการพัฒนาผลผลิต

จากการประมงให้สามารถส่งออกขายไปยังตลาดต่างประเทศได้  เพราะเหตุนี้ ในเวลาต่อมารัฐบาล

จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประมงทะเลอย่างมาก  ดังเช่น  สนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรทางทะเล  ส่งเสริมด้านการค้นคว้าทดลองเทคโนโลยี  เคร่ืองมืออุปกรณ์การประมงชนิด

ต่างๆ  มีการจัดตั้งสถานีประมงทะเล  เป็นต้น  บทบาทเหล่านี้ถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของการ

เจริญเติบโตขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมประมงทะเลไทยในเวลาต่อมา 

 การประมงทะเลของไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เ ป็ น ต ้น

มาทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ กรมประมงได้สนับสนุนการสํารวจค้นหาแหล่งทําการประมงเพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการลงทุนทําการประมงและขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมันนําเคร่ืองมืออวนลากเดี่ยวหรืออวยลากแผ่นตะเฆ่ (Otterboard Trawl)  

ผู้เช่ียวชาญ พร้อมทั้งวิธีการเข้ามาทดลอง และสอนชาวประมงไทย จนปรากฏผลเป็ นที่น่าพอใจ 

จากผลสําเร็จดังกล่าวทําให้รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนการทําประมงอวนลาก ทําให้

การพัฒนาประมงอวนลากในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการนําทรัพยากรหน้าดิน

ขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก มีการเพิ่มขนาดและจํานวนเรือประมงอวนลากอย่างรวดเร็ว จาก

จํานวนเพียง 5,000 ล ํา ใ น ช่ว ง ปี  2505-2510 กลายเป็น 20,000 ลําในช่วงปี  2520-2525 ทั้งๆ ที่ก่อน

ห น ้ า ปี  2500 จะมีเพียงชาวประมงขนาดเล็กเท่านั้นที่จับปลาอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล  จนกระทั้งช่วง

ระหว่าง  พ.ศ. 2503-2515  กลายเป็น “ยุคทอง” ของอุตสาหกรรมการประมงทะเลไทยในที่สุด 
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(ประภาส ป่ินตบแต่ง และอนุสรณ์ อุณโณ, 2545: 296)  การท่ีมีปริมาณการลงแรงทาํการประมงท่ี

มากเกินไป  ไดส่้งผลใหมี้การจบัสัตวน์ํ้าจนเกินกวา่ศกัยก์ารผลิตของทรัพยากร  ปัญหาท่ีตามมาก็คือ

การเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง  

ตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัที่สุดคือ ในปี 2508 การลากอวน 1 ชัว่โมงของเรืออวนลากอวนรุนใน

บริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยจบัสัตวน์ํ้ าได ้240 กิโลกรัม ต่อมาในปี 2512 การลากอวน 1 ชัว่โมง จบัสัตว์

นํ้าไดเ้พียง 140 กิโลกรัม ในปี 2524 และ2528 การลากอวน 1 ชัว่โมง จบัสัตวน์ํ้ าไดเ้พียง 55 และ 60 

กิโลกรัมตามลาํดบั (วิวฒัน์ คติธรรมนิตย,์ 2536: 260) ในปี 2546 ลดลงเหลือเพียง 23 กิโลกรัมต่อ

ชัว่โมง (สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย และมูลนิธิชยัพฒันา, 2547: 43)    ปี 2548 ผลจบั

เป็น 12 กิโลกรัมต่อชัว่โมง (เรืองไร โตกฤษณะ, 2548: 18)  ความพยายามจบัสัตวน์ํ้ าให้ไดม้ากของ

เรืออวนรุนอวนลาก เมื่ออ่าวไทยหมดความอุดมสมบูรณ์ก็คือลกัลอบเขา้มาทาํการประมงในเขต 

3,000 จากชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัทีท่าํให้ทรัพยากรในบริเวณดังกล่าวเส่ือมโทรมลงอย่าง

รวดเร็ว 

ในขณะท่ีอีกดา้นหน่ึงเศรษฐกิจการประมงไทยไดเ้ติบโตเฟ่ืองฟูอยา่งมากเช่นกนั รัฐบาลใน

ขณะนั้นยอมรับการพฒันาการประมงที่ให้อิสระกบันายทุนในการใช้ทรัพยากรแบบไม่แยกแยะ 

รวมทั้ งปริมาณความต้องการผลผลิตการประมงเพิ่มข้ึนจากตลาดโลกและตลาดในประเทศ 

ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมส่ือสารและเครือข่ายที่เช่ือมโยงพ่อคา้และ

คนกลางเข้าด้วยกัน เครือข่ายเหล่าน้ีได้ก่อให้เกิดจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ทาํการผลิตกับ

อุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ นาํไปสู่การขยายตวัของธุรกิจและอุตสาหกรรมประมงในอตัราสูง และ

การเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการประมง ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบา้นซ่ึงเป็นชาวประมงส่วน

ใหญ่ถูกละเลย ขณะที่ชาวประมงพาณิชยซ่ึ์งเป็นชาวประมงส่วนน้อยตกัตวงทรัพยากรทางทะเล

เตม็ท่ี (ชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม, 2544: 58) 

ในปี 2511 เรือประมงอวนลากขนาดใหญ่ของไทยเร่ิมออกไปทาํประมงนอกน่านนํ้ าใน

บริเวณใกลเ้คียง  การประมงของไทยไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็วจนทาํให้ผลิตผล

ทางด้านประมงติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศที่มีผลผลิตทางการประมงสูงสุดในโลกตั้งแต่ปี 

2515 เป็นตน้มา แต่การทาํประมงก็ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากร

สัตวห์น้าดินในอ่าวไทยที่มีสภาพเส่ือมโทรมเน่ืองจากการทาํประมงทีม่ากเกินควร รวมทั้งการทาํ

ประมงท่ีผดิกฎหมาย 

หลงัปี พ.ศ. 2515  ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่ 3  รัฐยงัคงให้

ความสําคญักบัทรัพยากรสัตวน์ํ้ าอยา่งต่อเน่ือง  ในฐานะปัจจยัที่ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

และเป็นทรัพยากรที่มีศกัยภาพสูงในการแกปั้ญหาการขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศ  โดยระบุไว้
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ชดัเจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัดงักล่าววา่  จะตอ้งเพิ่มผลผลิตสัตวน์ํ้ าในปี

สุดทา้ยของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัดงักล่าว  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7  ของปี

สุดทา้ยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 ที่สําคญัรัฐยงัมองวา่  ทรัพยากรสัตวน์ํ้ า

มีลกัษณะพิเศษต่างจากทรัพยากรชนิดอื่นตรงที่สามารถส่งไปขายได้  โดยไม่ตอ้งแลกกบัความ

เสียหายเส่ือมโทรมของทรัพยากรอื่น  ดงักรณีของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ  ที่ตอ้งมีการถางป่าเพือ่

การเพาะปลูก  หรือทาํให้ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม  เพราะเป็นทรัพยากรที่คืนรูปได ้ สามารถสร้าง

ทดแทนใหม่ได้ด้วยตนเอง  และเมื่อสัตวน์ํ้ าชนิดใดมีปริมาณลดลงก็จะมีสัตว์นํ้ าชนิดอื่นๆ เพิ่ม

ข้ึนมาแทนที่เสมอ  จึงยงัคงแสวงหาการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรสัตว์นํ้ าทะเลและ

สนบัสนุนอุตสาหกรรมการประมงทะเลอย่างต่อเน่ือง (ประภาส ป่ินตบแต่งและอนุสรณ์ อุณโณ, 

2545: 306) 

 พฒันาการและผลผลิตดา้นประมงของประเทศไดข้ยายตวัข้ึนจนเกินขีดความตอ้งการของ

ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  หลงัจากนั้นรัฐไดเ้ปล่ียนนโยบายการพฒันา  หนัไปมุ่งเนน้การส่งออก

สินคา้และผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ้ า  เพือ่นาํเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นหลกั  โดยใชยุ้ทธศาสตร์

และมาตรการสําคญั ๆ อาทิ  การแนะนาํและเผยแพร่วิธีการแปรรูป  การยกเวน้ภาษีการส่งออก

สินค้า  การตั้งกาํแพงภาษีสินคา้จากต่างประเทศ  และการลดหย่อนภาษีนําเข้าอุปกรณ์สําหรับ

โรงงานแปรรูป ทาํใหมี้การลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา้อาหารทะเลแปรรูป ทั้งของคนไทยและร่วม

ทุนกบัคนต่างประเทศมากข้ึน เห็นไดจ้ากปี 2529  มีโรงงานดงักล่าวกวา่ 120  โรงงาน  กวา่คร่ึงหน่ึง

เป็นโรงงานขนาดใหญ่  และกวา่ร้อยละ 80  เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกในรูปของการแช่แข็งและ

บรรจุกระป๋อง (วฒันา สุกณัศีล, 2543: 534-535) นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดส่้งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์

นํ้ าทะเลและสัตวน์ํ้ ากร่อย โดยเฉพาะกุง้เป็นอย่างมาก ทาํให้ประเทศไทยสามารถรักษาตาํแหน่งผู ้

ส่งออกสินคา้สัตวน์ํ้าอนัดบัตน้ๆ ของโลกไวไ้ด ้แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่การดาํเนินนโยบายเหล่าน้ีไม่มี

การพดูถึง การประมงแบบพื้นบา้นเลยแมแ้ต่นอ้ย 

ปี 2520 ประเทศเพื่อนบา้นไดป้ระกาศเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ 200  ไมล์

ทะเล  ทาํให้น่านนํ้ าของประเทศไทยถูกปิดลอ้มดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์  แหล่งทาํการประมง

ของไทยลดลงไม่นอ้ยกวา่ 300,000 ตารางไมล์ ทาํให้เรือประมงพาณิชยส่์วนหน่ึงตอ้งกลบัเขา้มาทาํ

การประมงในเขตน่านนํ้ าไทยซ่ึงมีสภาพเส่ือมโทรมอยู่แล้ว ต้องเส่ือมโทรมลงไปอีก (คาํรณ      

โพธิพิทกัษ ์และคณะ, 2544: 82) และอีกทางหน่ึงเพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตของการทาํประมง  

เรืออวนลากส่วนหน่ึงก็ไดล้กัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง (สุนนัทา นิลเพชร, 

2544: 8) นอกจากน้ีการใชเ้คร่ืองมืออวนลาก  อวนรุน มกัจะเป็นปัญหากบัอวนลอย เน่ืองจากเรือ

อวนลาก อวนรุนทีท่าํประมงใกลฝ่ั้งอาจจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่อวนลอยที่ชาวประมงพื้นบา้น
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วางไวด้กัสัตวน์ํ้ า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชลิดา  บณัฑุวงศ์ และคณะ (2543) ในพื้นที่เกาะยาว

น้อย จ.พงังา  และเกาะปู  จ.กระบี่  ที่ได้ระบุว่า  “พื้นที่เกาะยาวน้อย  ช่วงปี พ.ศ. 2518-2519 

ชาวบา้นเร่ิมใช้เคร่ืองมืออวนลอยกุง้  ซ่ึงในการวางตอ้งปล่อยให้อวนลอยไปตามกระแสนํ้ าอยู่พกั

ใหญ่ก่อนจะชกัข้ึน  จึงมีโอกาส “เดิน” ไป “ชน” กบัอวนลากไดม้าก  ชาวบา้นจึงเร่ิมเดือดร้อนจาก

การถูกอวนลากทาํลายตั้งแต่นั้นมา”  ในปี 2522-2524 เป็นตน้มา มีการนาํเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์

(Sonar) มาใช้ช่วยหาฝงูปลา (คาํรณ โพธิพิทกัษ ์และคณะ, 2544: 78) ทาํให้เรือประมงพาณิชยจ์บั

ปลาไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

  จากปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระกอบการประมงพาณิชยที์่กลบัเขา้มาทาํการประมง

ตามริมชายฝ่ังกบัชาวประมงพื้นบา้น  หรือความเส่ือมโทรมและการลดปริมาณลงของทรัพยากร

สัตว์น้ําเป็นเหตุให้รัฐต้องเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีมากข้ึน  โดยการออก

ระเบียบข้อบังคับและมาตรการควบคุมการทําประมงเนื่องจากเห็นว่าความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าอาจส่งผลให้ระบบผลิตสัตวน์ํ้ าของประเทศไม่สามารถขยายตวัตามที่ตอ้งการได ้ 

ระเบียบขอ้บงัคบัที่สําคญัไดแ้ก่  การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ฉบบัลงวนัที่  20  

กรกฎาคม  2515  ห้ามให้เคร่ืองมืออวนลากชนิดมีถุงและเคร่ืองมืออวนรุน  ระวะ  หรือรุนกุง้  รุน

เคย  หรืออวนรุนทุกชนิดและทุกขนาด  ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาํการประมงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 

ภายในระยะ  3,000  เมตรนบัจากขอบนํ้ าตามแนวชายฝ่ังขณะทาํการประมง  และภายในรัศมี  400  

เมตร  นบัออกไปจากอาณาเขตที่ตั้งเคร่ืองมือประจาํที่ทุกชนิดที่ไดรั้บอนุญาต  ประกาศกระมรวง

เกษตรและสหกรณ์  ฉบบัลงวนัที่  18  กุมภาพนัธ์  2517  ห้ามใชเ้คร่ืองคราดที่ใชก้บัเรือยนตท์าํการ

ประมงหอยชนิดสองฝาหรือเคร่ืองมืออ่ืนที่มีลกัษณะหรือวิธีการคลา้ยคลึงกนัทุกชนิดและทุกขนาด

ท่ีใชก้บัเรือยนตทุ์กชนิดทาํการประมง  ไม่วา่ดว้ยวิธีใดๆ  ภายในเขตระยะ 3,000  เมตรนบัจากขอบ

นํ้ าตามแนวชายฝ่ัง นอกจากน้ีกรมประมงไดเ้สนอระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติัเก่ียวกบัการลดจาํนวน

เรืออวนลากและอวนรุน  พ.ศ. 2523  ซ่ึงจะเป็นการจาํกดัจาํนวนเรือไม่ให้เพิ่มเกินกวา่ที่จดทะเบียน

ไวแ้ลว้ (ชลิดา บณัฑุวงศ ์และคณะ, 2543: 45-46) 

กรมประมงไดใ้ชม้าตรการต่างๆ ในการควบคุมการประมงและการอนุรักษส์ัตวน์ํ้ ามากมาย  

เช่น มาตรการจาํกดัพื้นท่ีประมง  จาํกดัฤดูกาลประมง  จาํกดัการใชอุ้ปกรณ์  และการควบคุมจาํนวน

อาชญาบตัร แต่ทรัพยากรชายฝ่ังก็ยงัทรุดโทรมอยา่งต่อเน่ือง (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2543: 282) เม่ือ

รัฐได้ประกาศเขตอนุรักษ์สัตวน์ํ้ า 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ซ่ึงเขตน้ีไม่อนุญาตให้ทาํการประมง  

ยกเวน้การใชเ้คร่ืองมือประจาํท่ีและเคร่ืองมือท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์แต่เรือประมงอวนลาก  อวนรุน เรือ

คราดหอย ซ่ึงมีศกัยภาพในการจบัสัตว์น้ําทะเลมากกว่าก็เข้ามาแย่งชิงพื้นที่การทาํประมงของ
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ชาวประมงพื้นบ้าน  ทําให้เกิดความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันเป็นประจํา ดังจะได้กล่าวถึงโดย

ละเอียดต่อไป 

 

4.3 ปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบัน 

  

 จากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงสถาบัน ( Institutional Analysis Method) ตาม

รูปแบบ 2 Rs คือ Rules และ Roles Rules หมายถึง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติ นโยบาย แผนและ

มาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง บรรทัดฐานทางสังคม จารีต และข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกใน

ชุมชน Roles หมายถึง การวิเคราะห์อํานาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ขององค์การต่าง ๆ ภายใต้

บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ ทั้งของภาครัฐและของชุมชน โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ 2 Rs ดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ 

ผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยพบว่าการจัดการทรัพยากรชายฝั่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปัญหา

ความทับซ้อนเชิงสถาบัน (Institutional Overlapping ) ในหลายลักษณะ  ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2  

ลักษณะใหญ่ๆ  ดังนี้  ลักษณะที่ 1 ปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานหรือนโยบาย

ของรัฐกับหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐด้วยกันเอง กับลักษณะที่ 2 ปัญหาความทับซ้อนเชิง

สถาบันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  ซ่ึงปัญหาความทับซ้อนเชิง

สถาบันทั้ง 2 ลักษณะนั้นมีรายละเอียดและสาเหตุของปัญหาท่ีแตกต่างกันไป  ดังต่อไปนี้ 

 

4.3.1 ปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐกับหน่วยงาน

หรือนโยบายของรัฐด้วยกันเอง  ซ่ึงสามารถแบ่งได้หลายประการดังนี้ 

 4.3.1.1  ความทับซ้อนกันเองเชิงนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร   

             ชายฝั่ง 

  สาเหตุของปัญหาความทับซ้อนประเภทนี้มาจากหลักการคิดสําหรับการกําหนด

นโยบายของรัฐ  ที่มีสมมุติฐานว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน   และใน

ประเทศไทย  เท่าที่ผ่านมามักจะพ่ึง 2 สถาบันหลักโดยเฉพาะกลไกรัฐ  และกลไกตลาด  ในการ

จัดการทรัพยากร  ผลที่ตามมาก็คือการขัดแย้งกันเองในเชิงนโยบาย  ระหว่างความพยายามที่จะใช้

กลไกของรัฐจัดการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในด้านหน่ึง  กับการมุ่งพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาเพื่อใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  ด้วยการเปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นสินค้าในระบบตลาดในอีกด้านหน่ึง  

โดยมีเป้ าหมายหลักอยู่ที่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนไปพร้อมๆ 

กันกับการอนุรักษ์ 
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  การขดัแยง้กนัเองในเชิงนโยบายดงักล่าว  มีส่วนสาํคญัในการเปิดช่องทางให้มีการ

ใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง  จนเกิดการทาํลายทรัพยากรข้ึนอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งน้ีเพราะรัฐยึดติดอยู่

กบัการใชแ้นวทางในระบบการจดัการทรัพยากรเชิงเด่ียว (Linear  System  of  Management) 

เท่านั้น  ด้วยการพึ่งพากลไกตลาด  โดยเฉพาะกฎหมายเพือ่การควบคุม  แต่กลบัปล่อยให้กลไก

ตลาดทาํงานได้อย่างเสรี  ขณะที่รัฐขาดพื้นฐานความเขา้ใจในลกัษณะสําคญัของทรัพยากรของ

ส่วนรวมประเภทท่ีตอ้งใชร่้วมกนั (Common  Property)  ไม่วา่จะเป็นทรัพยากรป่าไม ้ ทรัพยากรนํ้ า  

ทรัพยากรประมง  สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติวา่  เป็นทรัพยากรประเภทที่มีตน้ทุนสูงมากในการ

จดัการควบคุม  โดยที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียว  ที่ใชก้ารจดัการเชิงเด่ียวจะไม่สามารถแบก

รับภาระได ้ เพราะผลที่ตามมาจึงเท่ากบัเป็นการปล่อยให้การเขา้ถึงทรัพยากรนั้นๆ  เป็นแบบเปิด  

(Open  Access)  ที่ทาํให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอย่างรุนแรง  ซ่ึงก็เป็นสถานการณ์ของการใช้

ทรัพยากรส่วนรวมท่ีกาํลงัดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนันั้นเอง 

  ภายใตส้ถานการณ์ทีก่ารเขา้ถึงทรัพยากรเป็นแบบเปิดน้ี  ภาครัฐก็ยงัคงใชน้โยบาย

ที่ขดัแยง้กนัเองอยู่เช่นเดิม  ในดา้นหน่ึงก็จะสนบัสนุนกลไกตลาด  ดว้ยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้

ในดา้นต่างๆ ในอีกดา้นหน่ึงจะเพิ่มมาตรการอนุรักษอ์ยา่งเขม้ขน้  ดว้ยการเพิ่มพื้นท่ีอนุรักษอ์อกไป

มากข้ึน 

  ซ่ึงเห็นได้ชัดในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 6-8 (พ.ศ.

2530-2544) ทีก่าํหนดใหมี้มาตรการการอนุรักษท์รัพยากรประมง  ควบคุมจาํนวนเรือและเคร่ืองมือ

ประมง  ออกกฎหมายยกเลิกเคร่ืองมือประมงทะเลที่ทาํลายระบบนิเวศน์ชายฝ่ัง  วางแผนการใช้

ที่ดินชายฝ่ังทะเลพร้อมทั้งฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่เหลืออยู่ 1.1 ลา้นไร่  แต่ขณะเดียวกนัก็มีแผนพฒันาที่

เนน้เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน์ํ้า  และสนบัสนุนการทาํประมงพาณิชย ์ ทั้งน้ีในทางปฏิบติัแลว้การ

ดาํเนินการมีประสิทธิผลนอ้ยมาก (วรินทรา ไกยรูวงศ ์และศยามล ไกยรูวงศ,์ 2541: 17) 

  แม้จะมีงานศึกษาจํานวนมาก  ช้ีชัดว่า  สาเหตุสําคัญที่ท ําให้ทรัพยากรของ

ส่วนรวมถูกทาํลายเพิ่มข้ึนนั้น  ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ความลม้เหลวและการขดักนัในเชิงนโยบายของรัฐ

ดงักล่าวมาแลว้  แต่ภาครัฐมกัจะโทษชาวบา้นทีอ่ยูใ่นพื้นทีอ่นุรักษว์า่เป็นผูท้าํลาย  แต่เพียงฝ่ายเดียว 

ทั้งๆ ที่ชาวบา้นเหล่านั้นเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหา  ดว้ยเหตุน้ีเองภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะ

ปรับเปลี่ยนนโยบายน้อยมาก  และมกัจะตดัสินใจเชิงนโยบายโดยขาดขอ้มูลเชิงประจกัษ์จากการ

ศึกษาวิจยัอยา่งรอบดา้น  เพราะยึดติดอยูก่บัความเขา้ใจผิดๆ ในนยัสําคญัของปรากฏการณ์ที่เหมา

เอาวา่  ปลายเหตุเป็นตน้เหตุ (อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2544: 222-223) โดยไม่สนใจประเมินผลที่เกิด

จากนโยบายของรัฐเอง ซ่ึงมกัจะส่งผลกระทบอยา่งไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน  
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  ในขณะที่ภาครัฐยงัคงใช้นโยบายเชิงเด่ียวอยู่น้ี  ชุมชนทอ้งถ่ินจึงตอ้งแบกรับทั้ง

ภาระและปัญหามากกว่าส่วนอื่นๆ ในสังคม  เพราะนโยบายต่างๆ มกัจะมีลกัษณะตายตวั  โดย

พิจารณาเฉพาะจากแง่มุมในดา้นประสิทธิภาพเชิงกายภาพ  ผสมผสานกบัการมองในเชิงมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของทรัพยากรดา้นเดียว  เพื่อการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมและพาณิชยก์รรม  ขณะท่ีภาครัฐ

ใหค้วามสาํคญันอ้ยมากกบัความเป็นธรรมของการใชท้รัพยากรระหวา่งภาคการผลิตและส่วนต่างๆ 

ในสังคม  จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคการประมงขนาดเล็ก ในแง่ของปัญหาความไม่มัน่คงต่อ

ชีวติ ยิ่งกวา่นั้นชุมชนยงัถูกปิดกั้นสิทธิในการเขา้ถึงทรัพยากร หรือแมจ้ะไดรั้บสิทธิในทรัพยากรก็

อาจตอ้งสูญเสียทรัพยากรใหก้บัอาํนาจทางเศรษฐกิจจากภายนอก ซ่ึงในที่น้ีก็คือ เรือประมงพาณิชย์

ขนาดใหญ่ท่ีลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง 

4.3.1.2  ความทบัซ้อนกนัเองในเชิงนโยบายและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน    

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร 

  หน่วยงานหลักที ่เกี ่ยวข้องกับการทําประมงมีหลายหน่วยงาน  มีนโยบาย  

เป้าหมาย  ตลอดจนกฎหมายที่ใชบ้งัคบัต่างกนัซ่ึงบางคร้ังอาจมีปัญหาในดา้นนโยบายภายในที่เป็น

เป้าหมายหลกัขดัแยง้กนั  เช่น  กรมประมงมีเป้าหมายตอ้งการควบคุมจาํนวนเรือประมงให้อยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสม  กรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยน์าวีมีเป้าหมายให้บริการการจดทะเบียนเรือ

เพื่อความสะดวกในการควบคุมปฏิบติัการตามกฎหมายของหน่วยงาน  กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังมีเป้าหมายในการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรประมง  กรมประมงมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิต

สัตวน์ํ้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมงมากกวา่การอนุรักษฟ้ื์นฟู  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  

และพนัธ์ุพชื  มีเป้าหมายในการอนุรักษเ์ป็นหลกั  โดยการดูแลเกาะและทอ้งทะเลในส่วนท่ีประกาศ

เป็นอุทยานแห่งชาติ   หรือนโยบายการบงัคบัใชก้ฎหมายของบางหน่วยงานที่แตกต่างกนัทาํให้การ

ประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานไม่ค่อยราบร่ืนนกัเมื่อหน่วยงานนั้นสังกดักระทรวงต่างกนั

เน่ืองจากมีเป้าหมายของหน่วยงานที่ต่างกนั  ปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐ  ทั้งกรมประมง  กรมป่าไม ้ และกรมเจา้ท่า  ที่แยกส่วนกนัดูแลทรัพยากรในทะเล  ที่ป่าชาย

เลน  และการจดทะเบียนเรืออวนลาก  ทั้งๆ ที่ทุกส่วนเก่ียวขอ้งกนั  ทาํให้มีปัญหาตามมาอีกคือการ

ไม่สามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายได ้ยกตวัอยา่งเช่น 

  ปัญหาการจาํกัดจาํนวนเรือประมง  จากมาตรการจาํกัดจาํนวนเรือและการขอ

อนุญาตทาํประมงทีรั่ฐบาลนาํมาใชเ้พื่อควบคุมและลดจาํนวนเรือประมงซ่ึงอยูน่อกเขต 3,000 เมตร  

ไม่ใหมี้การทาํลายทรัพยากรมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรืออวนรุน  อวนลากซ่ึงทาํลายระบบนิเวศพื้น

ทอ้งทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ํา  แต่จากรายงานสํามะโนประมงทะเลสํานักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานว่าจาํนวนเรือประมงของไทยในปี พ.ศ. 2543  มีจาํนวน 58,119 ลาํนั้น มีเรือประมงพียง 
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18,146 ลาํที่จดทะเบียนไวถู้กตอ้งกบักรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยน์าวี  ซ่ึงจาํนวนเรือที่จด

ทะเบียนดงักล่าวมีจาํนวนไม่ถึงหน่ึงในสามของเรือประมงทั้งหมด  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามาตรการ

ควบคุมจาํนวนเรือและการขออนุญาตของรัฐไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัหลายดา้นทั้ง

ด้านเศรษฐกิจของชาวประมงที่ส่วนมากไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น  การที่รัฐไม่

สามารถลดจาํนวนเรือประมงขนาดใหญ่ลงไดห้รือปัญหาดา้นการบริหารเน่ืองจากที่ผา่นมาการจด

ทะเบียนเรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือกรมการขนส่งทางนํ้ าและพาณิชยน์าวีแต่ในส่วนของการขอ

อาชญาบตัรทาํประมงต้องขอทีก่รมประมง  ซ่ึงการแยกหน่วยงานกนัดงักล่าว  มีปัญหาในการ

ประสานงานการควบคุมจาํนวนเรือ  ซ่ึงทั้ง 2 หน่วยงานมีนโยบาย กฎหมายใชบ้งัคบัที่แตกต่างกนั

เนื่องจากการลดจาํนวนเรือประมงเป็นเป้าหมายของกรมประมง  แต่กรมการขนส่งทางนํ้ าและ

พาณิชยน์าวีอาจมีเป้าหมายคือการเพิ่มการจดทะเบียนหรือจาํนวนเรือซ่ึงเป็นรายได้ของกรมการ

ขนส่งทางนํ้าและพาณิชยน์าว ี  

  จากการที่รัฐไม่สามารถจํากัดจํานวนเรือหรือควบคุมจํานวนเรือประมงให้

สอดคล้องกบัปริมาณทรัพยากรธรรมชาติได้  ส่งผลให้เกิดการแข่งขนักนัทาํประมง  เกิดความ

พยายามท่ีจะแสวงหาแหล่งประมงใหม่ๆ เช่น ในเขต 3,000 เมตรท่ีเป็นเขตอนุรักษเ์พื่อทาํประมงจึง

เกิดการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตรมากข้ึน ทาํให้ทรัพยากรและระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเล

ไดรั้บความเส่ือมโทรมมากข้ึน   

   4.3.1.3  ความทบัซอ้นกนัเองของตวับทกฎหมาย 

  กฎหมายที่เกี ่ยวกับทรัพยากรชายฝ่ัง ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน จึงไม่

สอดคล้องกับสภาพของทรัพยากร และการใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนัและหลักการใน

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ถึงแมว้า่กฎหมายที่เก่ียวกบัทรัพยากรชายฝ่ัง

จะไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม บทบญัญติัในกฎหมายบางฉบบัตลอดมา แต่แนวคิดและโครงสร้างของ

กฎหมาย ยงัคงกิจกรรมต่างๆ และอาํนาจ ในการตดัสินใจส่วนใหญ่ไวก้บัภาครัฐ  

  พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490  มีความทบัซ้อนกบัรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัได้รับรองสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ิน  และสิทธิของบุคคลที่

ร่วมกับ รัฐแล ะชุ มช น มี ส่วนร่วมใ นก า รจัดก ารบํา รุ ง รัก ษา แล ะก า รใ ช้ป ระ โยช น์จา ก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัมาตราต่อไปน้ี 

  มาตรา 66  รับรองสิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมจดัการบาํรุงรักษาและ

ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยูบ่นหลกัการของความสมดุลและย ัง่ยนื 

   มาตรา 67  รับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปในการร่วมกบัรัฐและ

ชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการบาํรุงรักษา ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  



108 

  มาตรา 85  ให้รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม โดยต้องส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ

พฒันาดา้นสังคม ตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน

ทอ้งถ่ินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา

และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล  

  จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิแก่ชุมชนและชุมชนท้องถ่ินดั้ งเดิมในการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรซ่ึงต่างจากเดิมที่ให้รัฐเป็นผูน้ําในการ

อนุรักษแ์ละวางแผนการใช้ทรัพยากร เพราะรัฐเล็งเห็นวา่เมื่อชุมชนไดอ้นุรักษ์และวางแผนการใช้

ทรัพยากรดว้ยตนเองจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร ไม่ทาํลายทรัพยากรของตน รวมทั้ง

ร่วมกนัปกป้องไม่ใหผู้อ่ื้นเขา้มาทาํลายดว้ย 

  แต่เมือ่พิจารณาพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลกั ใน

การดูแลทรัพยากรประมง พบว่า ไม่มีบทบญัญติัสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หรือการสร้างความเขม้แข็ง ให้กบัทอ้งถ่ินแต่ประการใด  กฎหมายไม่ไดใ้ห้สิทธิและ

อาํนาจหน้าที่แก่ชาวประมงพื้นบา้นในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังเลย  แต่ให้อาํนาจแก่เจา้หน้าที่

ของรัฐในการควบคุมการทาํประมงแทน ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และผูว้า่

ราชการจงัหวดัมีดุลยพินิจในการออกประกาศกระทรวง  หรือประกาศจงัหวดัในการควบคุมการใช้

เคร่ืองมือประมง  และกาํหนดเขตอนุรักษห์า้มทาํประมง  

4.3.1.4  ความทบัซอ้นกนัเองของอาํนาจและหนา้ท่ี 

  กฎหมายเก่ียวกบัทะเลและทรัพยากรชายฝ่ังมีจาํนวนมาก  กฎหมายทุกฉบบัต่างให้

อาํนาจหน่วยงานราชการในการจดัการกบัพื้นที่เหนือทะเล  ชายฝ่ังและเกาะ  ตลอดจนให้ควบคุม

จาํนวนเรือและเคร่ืองมือการประมง  เมื่อต่างหน่วยงานใช้กฎหมายต่างฉบบั  แต่ทาํงานในพื้นที่

เดียวกนัย่อมเกิดความขดัแยง้และซํ้ าซ้อน  จนชาวบา้นโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบา้นที่ตอ้งอยู่ใต้

กฎหมาย  ไม่สามารถทาํตามกฎหมายได ้ ความซํ้ าซ้อนดงักล่าว  ทาํให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย

และลดประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน  ยกตวัอย่างเช่น  การประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาติทางทะเลกบัเขตอนุรักษ ์3,000 เมตร  ทาํให้หน่วยงานที่บงัคบัใชอ้าํนาจมีหลายหน่วยงาน

ทั้งที่อยูใ่นความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  รวมทั้งกรมประมง  และเป็นที่ทราบ

กนัวา่ในเขตอุทยานแห่งชาติการบงัคบัใชก้ฎหมายมีความเขม้งวดมากกวา่จึงไม่อนุญาตให้มีการทาํ

ประมงซ่ึงต่างจากการบงัคบัใชก้ฎหมายในเขต 3,000 เมตร ซ่ึงอนุญาตใหมี้การทาํประมงพื้นบา้นได ้ 

ซ่ึงในทางปฏิบติัเจา้หนา้ที่อุทยานก็จะผอ่นผนัไม่เขม้งวดกบัการฝ่าฝืนเขา้มาทาํประมงพื้นบา้น  ซ่ึง

จากช่องวา่งน้ีอาจทาํใหมี้การทาํลายระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเลจากการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 
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เมตรจากการลกัลอบทาํประมงของเรือประมงอวนลาก  อวนรุน  เรือคราดหอย ได้เน่ืองจากการ

ผอ่นปรนของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีท่ีมาจากปัญหาขอบเขตการใชอ้าํนาจ (พิชชา ใจสมคม, 2552: 148)   

  ปัญหาอีกประการหน่ึง คือ เม่ือต่างหน่วยงานต่างมีอาํนาจหนา้ท่ีเดียวกนัจึงเกิดการ

เก่ียงกนัวา่การทาํความผิดน้ีจะเป็นหนา้ที่ของหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ  เช่น  กรณีเรือประมงอวน

ลากเข้ามาทาํการประมงในเขต 3,000 เมตร  และอยู่ในเขตพื้นที่ของการประกาศเป็นอุทยาน

แห่งชาติ  เมื่อเกิดกรณีเช่นน้ีจึงเกิดการเก่ียงกนัระหวา่งหน่วยงานวา่เจา้หนา้ที่หน่วยงานใดจะเขา้ทาํ

การจบักุมผูก้ระทาํความผิด  จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาํให้มาตรการกฎหมายต่างๆ ที่ออกมาไม่

บรรลุผลตามวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะคุม้ครองทรัพยากรสัตวน์ํ้าและส่ิงแวดลอ้ม 

  นอกจากน้ียงัมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การใช้กฎหมายฉบบัเดียวกนั  แต่ต่างพื้นที ่ 

มีผลการบงัคบัใชข้องเจา้หนา้ที่ที่แตกต่างกนั  จากงานวิจยัของวิฑูรย ์ปัญญากุลพบวา่ การบงัคบัใช้

กฎหมายการประมงขาดความจริงจงั  และมีการปฏิบติัที่แตกต่าง งานวิจยัดงักล่าวพบว่าในแต่ละ

จงัหวดั  มีการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับทะเลและชายฝ่ังแตกต่างกนั เช่น กรณีบงัคบัใช้

พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 อย่างมีประสิทธิภาพ  จะพบไดเ้พียงในจงัหวดัตรัง  สตูล  

กระบี ่ พงังาและปัตตานี โดยหน่วยงานราชการในระดบัจงัหวดัร่วมมือกบัชาวประมงพื้นบา้นและ

องคก์รพฒันาเอกชน  สามารถตรวจจบัและริบเรือประมงที่ฝ่าฝืนกฎหมายเขา้ไปทาํการประมงใน

เขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังได้เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงโดยทั่วไปการบงัคับใช้กฎหมายในจังหวดั

ชายทะเลจะมีโทษเพียงแค่ปรับ  ซ่ึงเป็นอตัราโทษท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้ไดจ้ากการกระทาํ

ผดิ ทาํใหมี้การฝ่าฝืนกฎหมายจาํนวนมาก  ขณะที่จงัหวดัภูเก็ต  พบวา่จบัไดบ้า้งแต่ริบเรือไม่ไดโ้ดย

อา้งว่าติดขดัขอ้กฎหมาย  ส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช  จบัไดจ้าํนวนน้อยมาก  

ในขณะทีมี่การฝ่าฝืนเป็นปกติ  ส่วนที่จบัไดมี้โทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท (วิฑูรย ์ปัญญากุล, 2547: 

234) 

  ความทบัซอ้นเชิงสถาบนัระหวา่งหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐกบัหน่วยงานหรือ

นโยบายของรัฐด้วยกนัเองดงักล่าวสอดคล้องกบัคณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป (2554: 1) ท่ีมี

ความเห็นว่า  กฎหมาย  มาตรการ  และกลไกที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้และการจดัการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง แยกส่วน  ขาดการบูรณาการในการบริหารจดัการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ จาํนวน

มาก  ต่างหน่วยงานมีนโยบาย  กฎหมาย  มาตรการในการดําเนินงานตามภารกิจของแต่ละ

หน่วยงานตน้สังกดั  ในบางกรณีนโยบายไม่เก้ือกูล  ขดัแยง้กนั  การดาํเนินกิจกรรมขาดการยึดโยง

กับสภาพปัญหา  ระบบนิเวศที ่แตกต่างในแต่ละพื้นที ่  การทํางานขาดการบูรณาการตาม

ลกัษณะเฉพาะของระบบนิเวศ 
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4.3.2 ปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม ซ่ึงสามารถแบ่งได้หลายประการดังนี้ 

    4.3.2.1  ความทับซ้อนกันในเชิงแนวคิด 

  ความทับซ้อนกันในเชิงแนวคิดระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน  เป็ นปัญหาท่ีมี

ความสําคัญมากเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันระหว่างหน่วยงานของ

รัฐกับชุมชน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม  ประการอื่นๆ ตามมา  สําหรับชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน  

ทรัพยากรชายฝั่งมีฐานะเป็นรากฐานของชุมชนและรากฐานแห่งชีวิต  ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรที่

เกื้อหนุนการมีชีวิตอย่างสันติสุข  โดยถือหลักการจัดการอย่างมีส่วนร่วม  ภายใต้หลักการนี้  การใช้

ทรัพยากรจึงต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคนในชุมชนและคํานึงถึงการมีทรัพยากรไว้ใช้

อย่างยั่งยืนในเวลาเดียวกัน 

  แต่สําหรับการจัดการทรัพยากรของรัฐ  รัฐจะมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรแต่ใน

รูปของสินค้า และในแง่เศรษฐกิจ  โดยคิดว่าทรัพยากรมีไว้สําหรับตอบสนองการเติบโตทาง

เศรษฐกิจตามแนวทางที่รัฐกําหนด  รัฐจึงเข้าควบคุมและจัดการ  โดยไม่สนใจว่าชุมชนจะได้รับ

ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไร  จึงอาจเรียกได้ว่า  การจัดการของรัฐได้ทําให้

ทรัพยากรในฐานะรากฐานของชีวิตและชุมชน  กลายเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ  ที่คํานึงถึงแต่การ

เติบโตของเศรษฐกิจ  หน่วยงานราชการนําโดยกรมประมงได้มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาเรือและ

เคร่ืองมือท่ีสามารถจับสัตว์นํ้าให้ได้ปริมาณมากท่ีสุด  โดยขาดมิติการมีส่วนร่วมในการจัดการ  และ

ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร  แนวคิดเร่ืองการมองทรัพยากรธรรมชาติเป็นสินค้าได้สะท้อน

ออกมาอย่างชัดเจนในนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ในช่วงปี  พ.ศ. 2547-2550 โดยเฉพาะ

นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและโครงการ Sea Food Bank ของรัฐบาลในสมัยนั้น 

  การกําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ถูกกําหนดให้เดินตาม

แนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี  ด้วยการขยายการลงทุนของรัฐ  และส่งเสริมการลงทุนของเอกชน  

เพื่อสร้างความเติบโตและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  ปัญหาสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่ผ่านมาคือ  การใช้ยุทธศาสตร์  “การพัฒนาแบบไม่สมดุล”  โดยให้ความสําคัญกับการ

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  พาณิชย์กรรม  และการบริการ  ด้วยการใช้ภาคเกษตรกรรม  

หรือภาคชนบท  เป็นฐานคํ้าจุนการเติบโต  ภายใต้ยุทธศาสตร์เช่นนี้จึงทําให้เกิดแผนการ  โครงการ  

ตลอดจนระบบกฎหมาย  ซ่ึงเป็นการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจากชนบทโดยตรง  

    4.3.2.2  ความทับซ้อนกันในเร่ืองสิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

   ความทับซ้อนกันในเร่ืองสิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเป็นปัญหาเชิงอํานาจ

ในการจัดการที่ถูกผูกขาดและรวมศูนย์อํานาจโดยรัฐ  ซ่ึงเกิดจากมายาคติที่ว่า รัฐ คือองค์กรที่เป็ น
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กลาง และสามารถจดัการทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใตอ้าํนาจการจดัการแบบ

เบ็ดเสร็จ  ได้มีการบญัญติักฎหมายตามหลักการและวิธีการของรัฐ  เพือ่ควบคุมและกาํกับการ

จัดก า รท รัพ ย า ก ร   มี ก า รจัดตั้ ง หน่วย ง า น กํา กับ ดูแล ท รัพ ย า ก รแต่ล ะ ป ระ เภท   ทํา ใ ห้

ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก้ือกูลกนั  ถูกแบ่งแยกอยู่ภายใตส้ังกดัหน่วยงานในระบบ

ราชการท่ีแยกส่วนไม่ประสานเช่ือมโยงกนั 

  การผูกขาดและรวมศูนย์อํานาจของรัฐในการจัดการทรัพยากร  ในขณะที่

สังคมไทยมีชุมชนทอ้งถ่ินดาํรงชีวิตดว้ยการพึ่งพาธรรมชาติมาเป็นเวลานาน  จึงเท่ากบัเป็นการกีด

กนัสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  ทั้งน้ีกระบวนการยดึอาํนาจการจดัการของชุมชน

มาสู่รัฐ  เกิดข้ึนอย่างเป็นขบวนการ  นบัจากการใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมืออาญาสิทธ์ิต่อการจดัการ

ทรัพยากรของรัฐ  ได้เขา้แทนที่การจดัการทรัพยากรตามหลกัประเพณีของชุมชน  ยึดมัน่ความรู้

แบบวิทยาศาสตร์ ที่ถือวา่เป็นความรู้ที่เป็นกลางและถูกตอ้งที่สุดเพียงอยา่งเดียว  เป็นแนวคิดหลกั

ในการจดัการทรัพยากรทั้งมวล 

  ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกทาํใหก้ลายเป็นความงมงาย  จนกระทัง่หน่วยงาน

รัฐในการจดัการทรัพยากรไดเ้ขา้มาทาํหน้าที่แทนที่สถาบนัชุมชนจนในบางยุคสมยัสถาบนัชุมชน

หมดความสําคญัลงไป  ในภาวะเช่นน้ีชุมชนทอ้งถ่ินจึงถูกปิดกั้นไม่ให้เขา้ถึงการดาํรงชีวิตโดย

พึ่งพาธรรมชาติตามปกติสุข  ในบางพื้นที่ขั้นที่รุนแรงกว่านั้นก็คือรัฐได้ปฏิเสธการมีตวัตนของ

ชาวบา้นท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   

  ภายใตร้ะบอบสิทธิแบบเด็ดขาดของรัฐในการจดัการทรัพยากรยงัปรากฏวา่  รัฐได้

ใช้วิธีการในการจดัการที่มีลกัษณะยึดมัน่อยู่กบัหลกัการจดัการแบบสองขั้วอย่างตายตวั  โดยดา้น

หน่ึงให้ความสําคญักบั การควบคุมและจดัการโดยรัฐ (State Control) อีกดา้นหน่ึงก็ให้ความสําคญั

กบัการควบคุมและจดัการโดยเอกชน (Private Control) โดยที่ภายใตห้ลกัการควบคุมและจดัการ

โดยรัฐ  พบวา่การจดัการทรัพยากรแทที้่จริงแลว้เป็นการขยายพื้นที่อาณาเขตของรัฐ  ดงัท่ีผา่นมามี

การประกาศพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  อุทยานแห่งชาติ  พื้นท่ีอนุรักษต่์างๆ   

  ส่วนในกรณีการควบคุมและจดัการทรัพยากรโดยเอกชน  ก็พบว่ารัฐได้รับรอง

สิทธิการควบคุมและจดัการของเอกชนอยา่งไร้การควบคุม  ดงันั้นในบริบทของการเจริญเติมโตทาง

เศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรจึงกลายเป็น  “สินคา้” อย่างสมบูรณ์แบบ การยึดมัน่ในหลกัการ

จดัการแบบสองขั้วอยา่งตายตวั โดยมองเห็นแต่การจดัการโดยรัฐ และเอกชน แต่กลบัมองขา้มการ

จดัการโดยชุมชน ยงันาํไปสู่แนวคิด การจดัการทรัพยากรโดยกลไกตลาด 

  เมื่อมีการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้ งแต่ต้น

ทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา  ชุมชนต่างๆ ในชนบทถูกเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและการพฒันา
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ของรัฐมากข้ึนเป็นลาํดบั  การพฒันาแบบใหม่ท่ีเนน้ความเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลสําคญัท่ีทาํให้รัฐ

พยายามเบียดขบัชุมชนออกมาจากการควบคุมดูแลทรัพยากรตามหลักการสิทธิชุมชน  เพราะ  

ประการแรก  รัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการนําทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมาแปรเป็นมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  รวมทั้ งการยอมสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่

ภาคอุตสาหกรรม  ดงันั้นจึงเห็นภาพที่นายทุนทั้งในและต่างประทศได้รับสิทธิในการขุดแร่  จบั

สตัวท์ะเล  ตดัไม ้ฯลฯ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประการที่สอง  รัฐดาํเนินนโยบาย

ด้วยการกระตุ้นในภาคเอกชนเพิ่มพลังการผลิต  ด้วยการสนับสนุนในเร่ืองทรัพย์สินเอกชน  

ประการที่สาม  รัฐต้องการเข้าไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยหลักวิชาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก

ตะวนัตกในลักษณะที่ว่า  สามารถใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากที่สุด  ในขณะที่ยงัสามารถ

อนุรักษ์ส่วนทีส่ําคญัหรือที่จาํเป็นไวไ้ด้  รัฐจึงเขา้ไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  ในขณะที่

ผลกัดนัให้ชุมชนออกมาจากการดูแลและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรที่พวกเขาดูแลและใช้มาอยา่ง

ยาวนานอยูก่่อนแลว้ 

    จากที่กล่าวมาสอดคลอ้งกบัฟรานซิส  คริสต้ี  นกัเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา  

ซ่ึงเขียนบทความลงตีพิมพใ์นนิตยสารซีเรสขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ระบุ

ว่า  “ชุมชนประมงมีระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนอยู่แลว้  แต่น่าเสียดายว่าระบบเหล่าน้ี

กาํลงัสูญหายหรือถูกทาํลายลงดว้ยปัจจยัต่างๆ  เช่น  กระแสเศรษฐกิจพาณิชย ์ ซ่ึงทาํให้คนมุ่งแต่

ผลประโยชน์ระยะสั้นมากกวา่สนใจผลกระทบต่อชุมชน  ที่ผา่นมาทั้งรัฐบาลและหน่วยงานพฒันา

ไดส้นบัสนุนการพฒันาท่ีทาํลายระบบการจดัสรรของชุมชนแบบดั้งเดิม  โดยไม่ตระหนกัวา่มีระบบ

ประมงชุมชนอยูแ่ลว้  หรือระบบดงักล่าวมีประโยชน์อยา่งไร” (วฑูิรย ์ปัญญากลุ, 2547: 41-42) 

4.3.2.3  ความทับซ้อนกันระหว่างโครงการหรือนโยบายของรัฐกับวิถีชีวิต

วฒันธรรมของชาวประมงพื้นบา้น 

   ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา  รัฐเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจดัการทรัพยากร

ชายฝ่ัง  จากเดิมที่รัฐบริหารจดัการแบบเบ็ดเสร็จมาเป็นการกระจายอาํนาจการจดัการทรัพยากร

ให้แก่ชุมชน  รัฐมีแนวคิดจะทาํให้ทะเลมีเจา้ของ เน่ืองจากมองว่าทะเลเส่ือมโทรมเพราะไม่มี

เจา้ของ จึงมีแนวคิดวา่จะใหชุ้มชนดูแลทะเลหนา้บา้นกนัเอง โดยกาํหนดใหพ้ื้นท่ีทะเลหนา้บา้นเป็น

กรรมสิทธ์ิของชุมชนนั้น โดยดาํเนินการผ่าน  “โครงการการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดย

ชุมชนประมง” (Territorial  Use  Rights  in  Fisheries  หรือ  TURFs) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ  “สิทธิ

หนา้บา้น” หรือ  “ทะเลชุมชน” ซ่ึงเป็นโครงการนาํร่องของรัฐที่จะนาํไปสู่การปรับใชแ้นวคิดเร่ือง 

“ระบบสิทธิประมงชายฝ่ัง” ที่เป็นระบบการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังร่วมกนัระหว่างรัฐกบัชุมชน 

โดยมีหลกัการพื้นฐาน คือ  เปล่ียนระบบกรรมสิทธ์ิทรัพยากรประมงจากเดิมที่เป็นสมบติัของรัฐให้
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กลายมาเป็นสมบติัของชุมชน  หรือให้ชุมชนเป็นเจา้ของ  และเป็นการเปล่ียนวิธีการทาํประมงจาก

แบบเสรีที่ใครจะจบัสัตว์น้ําเท่าใดที่ไหนก็ได้  มาเป็นการทาํประมงแบบควบคุม  ซ่ึงจะมีการ

ควบคุมจาํนวนชาวประมงดว้ย  โดยรัฐจะเป็นผูก้าํหนดขอบเขตการเป็นเจา้ของทรัพยากรของแต่ละ

ชุมชน  ระบบดงักล่าวน้ีชาวประมงจะไม่สามารถขา้มไปทาํประมงในเขตของหมู่บา้นอื่นได้  ถ้า

หมู่บา้นนั้นไม่อนุญาต   อีกทั้งรัฐยงัเป็นผูก้าํหนดว่าผูใ้ดมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชายฝ่ังท่ีวา่น้ี (กงัวาลย ์ จนัทรโชติ, 2541)  และยงัมีขอ้กาํหนดอีกวา่ แต่ละคนตอ้งมีเคร่ืองมือประมง

เพียงชนิดเดียว เช่นช่วประมงคนใดจบัปลาทูก็ตอ้งจบัปลาทูตลอดปี จบักุง้ก็ตอ้งจบักุง้ตลอดปี ใคร

ตกเบ็ดก็ตอ้งตกเบ็ดเพียงอย่างเดียว โดยต้องการใช้แนวทางน้ีแก้ปัญหาความขดัแยง้ระหว่าง

ชาวประมงพื้นบา้นกบัประมงพาณิชย ์ เน่ืองจากหลงัจากที่เรือประมงพาณิชยไ์ดป้ระสบปัญหาการ

ทาํประมงและบางส่วนไดห้นัมาลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังเพื่อลดตน้ทุน  ได้

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาวประมงพื้นบา้น  เพราะไดท้าํลายเคร่ืองมือประมงของชาวประมง

พื้นบ้านและสร้างความเส่ือมโทรมให้แก่สัตว์นํ้ าเป็นอย่างมาก  อย่างไรก็ตามสําหรับชุมชน

ชาวประมงพื้นบา้นซ่ึงดูแลรักษาทรัพยากรอยู่เองแล้วเห็นว่าหลักการของโครงการหรือระบบ

ดงักล่าวเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได ้ เพราะไม่สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศทะเล  วิถีชีวิตสัตวน์ํ้ า ความคิด  

ความเช่ือ  วฒันธรรมแบ่งปันของคนทะเล  และระบบการทาํประมงของชาวประมงพื้นบา้นที่มีมา

อยา่งยาวนานหลายประการดว้ยกนั  ประการแรก  การแบ่งหรือจาํกดัเขตการทาํประมงไม่สามารถ

กระทาํได้เพราะชาวประมงพื้นบ้านมีความเชื่อว่า  ทะเลและทรัพยากรในท้องทะเลเป็นของ

ส่วนรวม  ทะเลเป็นส่ิงที่ใครจะยึดไปเป็นเจา้ของไม่ได้  เป็นแหล่งประกอบอาชีพในแนวทางที่

ย ัง่ยืนของทุกคน  หรือจะทาํกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ทะเลน่านนํ้ าหรือทีอ่ยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ าได ้ แต่

ตอ้งไม่ใช้เคร่ืองมือทีท่าํลายทรัพยากรและสัตวน์ํ้ า  ไม่ขดักบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ศีลธรรมอนัดีของ

ชุมชน  หรือเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร  ชาวประมงพื้นบา้นเรียกร้องสิทธิในการดูแลรักษาและ

จดัการทรัพยากร  ไม่ใช่ขอแบ่งทะเลหรือทีจ่บัสัตวน์ํ้ าเพือ่มอบเป็นสมบติัของชุมชนใดโดยเฉพาะ

และแหล่งทําการประมงของชาวประมงพื้ นบ้านนั้ นไม่แน่นอน  ข้ึนอยู่กับฤดูกาลและ

สภาพแวดลอ้ม  ยกตวัอย่างเช่น วนัหน่ึง กุง้อาจชุกชุมในบริเวณหน่ึง  แต่อีกวนัหน่ึงอาจยา้ยไปที่

บริเวณอื่น และวนเวียนกนัอยู่อย่างน้ี  การกาํหนดเขตประมงชุมชน แสดงว่าชาวประมงประเภท

อวนลอยกุง้  ตอ้งรอจนกวา่กุง้จะเขา้มาอยูใ่นพื้นทีข่องตน จึงจะออกทาํการประมงได ้ การจาํกดัเขต

ยิ่งเพิ่มความยุ่งยากและล่อแหลมอย่างยิ่งที่อาจจะเกิดความขดัแยง้ข้ึนระหว่างชุมชนชาวประมง

พื้นบา้นดว้ยกนัเอง  ประการถดัมา  การจาํกดัชนิดของเคร่ืองมือประมงไม่สามารถกระทาํไดเ้พราะ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล  ไม่ใช่มีสัตวน์ํ้ าเพียงชนิดเดียวอยูต่ลอดเวลา ตาม

แนวคิดของกงัวานย ์จนัทรโชติ (2541) ที่มีแนวคิดที่จะทาํให้ทะเลมีเจา้ของ  นอกจากน้ีชาวประมง
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พื้นบา้นยงัเห็นวา่แนวทางดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนจากการลกัลอบเขา้มาทาํ

การประมงอยา่งผดิกฎหมายของเรือประมงพาณิชยไ์ด ้ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2547: 74-75) อา้งถึงการศึกษาผลกระทบ

ของโครงการ Sea Food Bank ที่มีพื้นทีท่ะเลและทรัพยากรชายฝ่ัง โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่าโครงการดงักล่าวไม่เพียงไม่ช่วยลดปัญหาการทาํประมงแบบ

ทาํลายลา้งแลว้ ยงัอาจสร้างแรงกดดนัใหมี้การจบัปลาเล็กมาเป็นอาหารในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ ามาก

ข้ึน ที่สําคญัโครงการน้ียงัเป็นการทาํลายวิถีการใชท้รัพยากรแบบรวมหมู่ และทาํให้เกษตรกรราย

ยอ่ยที่ไม่สามารถทาํการประมงเชิงพาณิชยไ์ด ้ตอ้งสูญเสียที่ดินให้แก่ผูไ้ดรั้บสิทธิรายใหญ่ และได้

เสนอแนะวา่ควรจะยติุโครงการดงักล่าวเสีย 

  โครงการต่อมาคือโครงการพฒันาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศหรือซีฟูด

แบงค ์(Sea Food Bank) เกิดข้ึนมาภายใตน้โยบายแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน (Assets  Capitalization) 

นโยบายน้ีเน้นการแปรสินทรัพยห์รือทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นส่ิงที่มีค่าทางการเงิน  ใน

ทาํนองเดียวกนั  โครงการพฒันาฐานการผลิตอาหารทะเลของประเทศ (Sea Food Bank) หรือ 

นโยบายแปลงทะเลเป็นทุน เป็นการออกใบอนุญาตในการครอบครองพื้นที่ชายฝ่ังเป็น “โฉนด

ทะเล”  ให้ชาวประมงมาทาํการเพาะเล้ียงสัตวฯ์ตามระบบเกษตรกรรมแบบพนัธสัญญา  โดยสิทธิ

ในการครอบครองพื้นที่สามารถเปลี่ยนมือได้  กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเป็นนโยบายพฒันาการ

เพาะเล้ียงในทะเล  ที่ตอ้งการเปล่ียนระบบสิทธิสาธารณะหรือระบบการจดัการร่วมกนัของทอ้งถ่ิน

เดิมไปใหบุ้คคลซ่ึงมีสิทธิแบบปัจเจก 

  อยา่งไรก็ดี โครงการดงักล่าวขดัแยง้กบัความคิด  ความเช่ือของชาวประมงพื้นบา้น

ที่วา่การแบ่งหรือจาํกดัเขตการทาํประมงไม่สามารถกระทาํไดเ้พราะชาวประมงพื้นบา้นมีความถือ

วา่  ทะเลและทรัพยากรในทอ้งทะเลเป็นของส่วนรวม  ทะเลเป็นส่ิงท่ีใครจะยดึไปเป็นเจา้ของไม่ได ้  

  นอกจากน้ี นโยบายรัฐไม่ได้มีการสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํประมงพื้นบา้น  

ในขณะทีช่าวประมงพื้นบา้นมีจิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ัง เพราะเป็นรากฐานแห่งชีวิต

ของพวกเขา  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของผูที้่ดูแลรักษา  และศกัยภาพการผลิตสัตว์นํ้ าของ

ทรัพยากรชายฝ่ังที่เพิ่มทวีข้ึนอนัเน่ืองมาจากการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ังอย่าง

ย ัง่ยืนโดยชาวประมงพื้นบ้านมีบทบาทสําคัญ  แต่กฎหมายและนโยบายของรัฐไม่ได้เอ้ือและ

สนบัสนุนส่งเสริมอย่างแทจ้ริง  จึงทาํให้การบริการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังไม่เดินหน้าขยายไปสู่

ชุมชนทุกชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัทรัพยากรชายฝ่ังในประเทศไทย 
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  4.3.2.4  ความทบัซอ้นกนัของกฎหมายกบัวถีิชีวติของชาวประมงพื้นบา้น 

  ทรัพยากรในมุมมองของกฎหมาย มองขา้มมิติในเชิงคุณค่าและวฒันธรรมของ

ทรัพยากรตามความเข้าใจของท้องถ่ินต่างๆ ด้วยเหตุน้ี  ทั้ งในบทบญัญติัและในการบงัคับใช้

กฎหมาย  จึงมกัไม่ค่อยยอมรับจารีตท้องถ่ิน  ในฐานะเป็นกฎเกณฑ์อย่างหน่ึงที่เป็นทางเลือก

สําหรับการจดัการทรัพยากร ทั้งๆ ที่มีบทบญัญติัไวใ้นกฎหมายอยู่บา้งแลว้ก็ตาม  เพราะหลกัการ

สําคญัที่แฝงอยูใ่นการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นยึดมัน่อยูก่บัระบบความรู้แบบหน่ึง  ซ่ึงเนน้การจดัการ

เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชยแ์ละการอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่  แต่กลบัไม่ใส่ใจกบัระบบ

ความรู้อื่นๆ ของทอ้งถ่ิน (อานันท์ กาญจนพนัธ์, 2543: 78) ผลที่ตามมาก็คือ หลกัการต่างๆ ใน

กฎหมายถูกนาํมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น ขณะท่ีเร่ิมห่างไกลจากสภาพ

ความเป็นจริงในสังคมมากข้ึนทุกที  ดงัจะเห็นไดว้่า กฎหมายที่เกี่ยวกบัทรัพยากรที่มีอยู่มกัจะไม่

สามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัเพื่อจดัการและแกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยากรไดอ้ยา่งจริงจงั 

  กฎหมายทีถื่อวา่สาํคญัและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่เคยพึ่งพาทรัพยากร

จากทะเล  ไดแ้ก่  กฎหมายท่ีกาํหนดเขตอนุรักษต่์างๆ  ไม่วา่จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.

อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  เขตป่าสงวน ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  เขตรักษาพนัธ์ุ

สัตวป่์า  ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535  ในบรรดากฎหมายเหล่าน้ี  ฉบบัท่ีสําคญั

ที่สุดและมีผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะชุมชนประมงประมงพื้นบา้นตามแนวชายฝ่ังก็

คือ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากบางคร้ังการประกาศพื้นที่ห้ามทาํการประมงเป็นการ

ขดัแยง้กับวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัได้จริง  เช่นการประกาศเขต

อุทยานแห่งชาติทางทะเลซ่ึงการทาํประมงในพื้นท่ีนั้นเป็นความผดิ  แต่ในความเป็นจริงมีประชาชน

จาํนวนมากอยู่อาศยัและทาํประมงในพื้นที่ดงักล่าวมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทาง

ทะเลนั้นเสียอีก  ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกับเจา้หน้าที่ของรัฐเน่ืองจากกฎหมายที่

ออกมามีลกัษณะเป็นการสั่งการจากส่วนกลาง  โดยมิได้คาํนึงถึงความเป็นจริงหรือผลกระทบที่

กฎหมายมีต่อการดาํรงชีวิตของชุมชน  ผลก็คือชุมชนไม่มีทางเลือกนอกจากยอมเส่ียงกระทาํผิด

กฎหมาย  และทาํการประมงในเขตอุทยานแห่งชาติต่อไป 

4.3.2.5  ความทบัซอ้นกนัของระบบกรรมสิทธ์ิของรัฐ ระบบกรรมสิทธ์ิของเอกชน

กบัระบบกรรมสิทธ์ิของชุมชน 

  รัฐดาํเนินการอา้งกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง  โดยรัฐไดส้ถาปนา

ระบอบกรรมสิทธ์ิรัฐและระบอบกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลข้ึน ระบอบกรรมสิทธ์ิรัฐได้ให้สิทธิและ

อาํนาจแก่รัฐอยา่งเบ็ดเสร็จในการควบคุม ดูแล  และจดัสรรการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร โดยรัฐ

ได้ออกกฎหมายซ่ึงส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมและจาํกดัหน่วยการทาํประมงโดยการจด
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ทะเบียนเรือและเคร่ืองมือประมง  การจํากัดสิทธิการเข้าทําการประมง  การจํากัดความสามารถใน

การจับสัตว์นํ้าของหน่วยทําการประมง  ขณะที่ระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลให้สิทธิและอํานาจแก่

ปัจเจกบุคคลในการครอบครองและใช้ประโยชน์เหนือทรัพยากรอย่างเสรี  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง  เพราะก่อนการสถาปนาระบอบกรรมสิทธิ์ทั้งสองประเภท  

ชุมชนท้องถิ่นมีระบอบกรรมสิทธิ์ตามประเพณีซ่ึงซับซ้อนและหลากหลาย  และไม่สามารถแยกจาก

กันได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับระบอบกรรมสิทธิ์

ร่วมเหนือทรัพยากรส่วนรวม  ซ่ึงระบอบกรรมสิทธิ์สมัยใหม่ไม่มีทางให้ได้  ฉะนั้น  หลังจากที่

ระบอบกรรมสิทธิ์รัฐรวมทั้งระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลขยายตัวไปสู่ชุมชน  ชุมชนท้องถิ่นจึง

ได้รับผลกระทบในหลายลักษณะ  เช่น  การสูญเสียพื้นที่ทํากินและทรัพยากรส่วนรวมซ่ึงเป็นแหล่ง

ยังชีพที่สําคัญ  ความขัดแย้งทั้งระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งภายในชุมชนท้องถิ่น  ความ

เส่ือมถอยของสถาบันและองค์กรการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น  ฯลฯ 

  ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงปี  พ.ศ. 2490  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ

ประมง พ.ศ. 2490  โดยรัฐได้รวบอํานาจในการจัดการทรัพยากรทางทะเลไว้เพียงผู้เดียว  และให้

ความสําคัญกับปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงและใช้ทะเล  โดยมิได้ผูกพันอยู่กับชุมชน  ด้วยจะเห็นได้

จากการกําหนดเขตจับสัตว์นํ้าเป็น  4  เขต  คือ  ท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์นํ้า  ที่ว่างประมูล  ที่อนุญาต  และที่

สาธารณประโยชน์  นอกจากที่รักษาพันธ์ุสัตว์นํ้าแล้ว  นอกเหนือจากนั้นล้วนเป็นที่ที่พิจารณาให้

เข้าถึงโดยปัจเจกบุคคลทั้งสิ้น  แม้แต่ท่ีสาธารณประโยชน์  ก็บัญญัติไว้ว่าเป็นท่ีจับสัตว์นํ้า  ซ่ึงบุคคล

ทุกคนมีสิทธิทําการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าได้  และทั้งหมดนั้นรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้

ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย  ซ่ึงเสมือนเป็นการตัดบทบาทของชุมชนซ่ึงมี

ส่วนสําคัญในการจัดการทรัพยากรในทะเลมาตั้งแต่อดีตออกไป 

  จากปัญหาความทับซ้อนเชิงสถาบันดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ 3,000 เมตรจากชายฝั่ง

กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานใดอยากรับผิดชอบ จึงเป็นพื้นที่เรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้ามาทํา

ประมงเป็นประจํา จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง 

 

4.4  ปัญหาการลักลอบทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตร 

 

แต่เดิมการทําประมงบริเวณชายฝั่งจะเป็นการทําประมงของเรือประมงขนาดเล็กที่ไม่

สามารถออกจากฝั่งไปทําประมงในทะเลท่ีไกลออกไปจากฝั่งได้  เรือประมงพาณิชย์ท่ีมีกําลังในการ

ผลิตสูงกว่า มักจะทําประมงห่างฝั่งออกไป  บางครั้งอาจไกลถึงน่านนํ้าต่างประเทศ  แต่จากการ

ประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone)  และบังคับใช้กฎหมายในเขตดังกล่าว
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ใ น ช่ว ง ปี พ.ศ. 2513  ของประเทศเพื่อนบ้านเป็ นต้นมา  ส่งผลให้พื้นที่การทําประมงของไทยลดลง  

เรือประมงพาณิชย์จํานวนมากถูกผลักดันให้กลับเข้ามาทําประมงในเขตน่านนํ้าไทย และประกอบ

กับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น  ทําให้เรือประมงไม่สามารถออกไปทําการ

ประมงในระยะทางไกลได้  ต้องหันมาทําประมงในบริเวณชายฝั่ง  อีกทั้งโดยธรรมชาติของสัตว์นํ้า

นั้น ในวัยอ่อนหรือสัตว์นํ้าขนาดเล็กจะหากินบริเวณใกล้ชายฝั่ง  ทําให้บริเวณดังกล่าวมีความชุกชุม

ของสัตว์นํ้ามาก  ประกอบกับสถานการณ์ของการประมงทะเลที่ประสบปัญหาความเส่ือมโทรม

ของทรัพยากรสัตว์นํ้าทําให้เกิดการแข่งขันกันจับสัตว์นํ้ามากขึ้น  เมื่อบริเวณที่ห่างฝั่งออกไปไม่มี

สัตว์นํ้าให้จับ แต่บริเวณชายฝั่งโดยเฉพาะเขตอนุรักษ์ 3,000 เมตร มีทรัพยากรสัตว์นํ้าชุกชุม อัน

นํามาซ่ึงค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น  จึงเป็นแรงจูงใจให้เรือประมงพาณิชย์เส่ียงลักลอบเข้ามาทําประมงใน

เขต 3,000 เมตร  ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีกฎหมายกําหนดห้ามไว้  ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรทางทะเลและ

ระบบนิเวศพื้นท้องทะเลในเขต 3,000 เมตร จึงถูกทําลายลงเน่ืองจากการทําประมงดังกล่าว 

 ลักษณะของการลักลอบทําประมงในเขต 3,000 เมตร ซ่ึงเป็นการทําลายระบบนิเวศพื้นท้อง

ทะเล จะเป็นการใช้เรือขนาดใหญ่ลักลอบเข้ามาทําประมงในตอนกลางคืน  ซ่ึงส่วนใหญ่หน่วยงาน

ภาครัฐเองไม่สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้  ซ่ึงเรือประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่

ลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่งมักจะมีเรือดังต่อไปนี้ 

 

4.4.1 ชนิดของเรือประมง 

   4.4.1.1  เรืออวนลาก 

    ใ น ปี   พ.ศ. 2503  ได้มีการนําเคร่ืองมืออวนลากจากประเทศเยอรมันเข้ามาทดลอง

ทําการประมงในประเทศไทยเพื่อทดลองจับปลาหน้าดิน (Demersal  Fish)  คณะผู้เช่ียวชาญจาก

เยอรมันได้ทําการทดลองดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน  ผลปรากฏว่าเคร่ืองมืออวนลาก

สามารถจับปลาหน้าดินได้เป็นจํานวนมาก  จึงเกิดความนิยมใช้เคร่ืองมือดังกล่าวอย่างแพร่หลาย  

การต่อเรือประมงอวนลากจึงเพิ่มจํานวนขึ้นเร่ือย ๆ และขยายออกไปทําการประมงทั่วอ่าวไทย

ตลอดจนทะเลฝั่งอันดามัน  

   เคร่ืองมืออวนลากเป็ นเคร่ืองมือทําประมงที่สําคัญที่สุดของการประมงไทย  เพราะ

เป็นเคร่ืองมือที่จับสัตว์นํ้าได้ทุกชนิด  เคร่ืองมืออวนลากเป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้มากที่สุดในการทํา

ประมงพาณิชย์  นิยมใช้กันมากทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน  แต่ในฝั่งอ่าวไทยมีท้องทะเลที่

ราบเรียบกว่าจึงทําให้การใช้เคร่ืองมืออวนลากทําได้สะดวก  อวนลากเป็นเคร่ืองมือที่ใช้อวน

ลักษณะคล้ายถุงขนาดใหญ่  ถ่วงด้วยลูกหิน จับสัตว์นํ้าโดยการลากจูงอวนให้เคล่ือนที่ไปข้างหน้า  

สัตว์นํ้าท่ีอยู่หน้าปากอวนจะถูกกวาดต้อนเข้าไปในถุงอวน 
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  ลกัษณะของการทาํลายทรัพยากรคือ อวนลากเป็นเคร่ืองมือประมงที่ทาํลายพืช

และสัตวห์นา้ดินพื้นทอ้งทะเล  ตาอวนที่เล็กและถ่ีจบัสัตวน์ํ้ าโดยไม่แยกประเภท วยัและขนาด การ

ครูดหน้าดินพื้นท้องทะเล ทําลายระบบนิเวศพื้นท้องทะเล แหล่งอาศัยของสัตว์นํ้ า  ทําลาย

ส่ิงแวดล้อม หญา้ทะเล  ทาํลายปะการัง  รวมทั้งทาํลายเคร่ืองมือประมงของผูอื้่น  การลากอวน

เปรียบเสมือนเป็นการกวนใหน้ํ้าทะเลแถบนั้นขุ่นจนไม่เหมาะแก่การวางไข่และอนุบาลสัตวเ์ล็ก อีก

ทั้งทาํลายระบบนิเวศของพื้นทะเลไปอยา่งยอ่ยยบั ซ่ึงก็ไม่ต่างอะไรจากเรืออวนรุน  

   อวนลากที่ใช้อยู่ในประเทศไทย และแบ่งตามวิธีการทาํประมง แบ่งออกเป็น 4 

ชนิด โดยเคร่ืองมือทั้ง 4 ชนิดเป็นอวนลากหนา้ดิน ไดแ้ก่ 

    1)  อวนลากคานถ่าง  เป็นอวนลากขนาดเล็กและเป็นตน้แบบของอวน

ลากชนิดอ่ืน ๆ อุปกรณ์ที่สําคญัที่สุดคือ คานถ่างหรือขื่อ ใชส้ําหรับถ่างปากอวน ส่วนใหญ่แลว้ทาํ

ดว้ยเหล็กยาวประมาณ 2-4 เมตร  สัตวน์ํ้ าที่จบัไดจ้ากอวนชนิดน้ีส่วนใหญ่คือ กุง้ ดงันั้นขนาดของ

ตาอวนจึงมีขนาดเล็ก  วิธีทาํประมงคือ เมื่อถึงแหล่งประมงของการใช้เคร่ืองมือประเภทน้ีคือ 

บริเวณท่ีนํ้าต้ืนและพื้นทะเลเป็นโคลน อวนทั้ง 2 ปาก จะแขวนกบัคนัถ่างซ่ึงจะกางออก อวนจะถูก

ปล่อยลงนํ้า ผอ่นตามความยาวของสายลากในขณะท่ีเรือแล่นไปขา้งหนา้  จากนั้นอวนจะถูกกูข้ึ้นมา

บนเรือเพือ่ถ่ายสตัวน์ํ้าออกจากถุงอวน 

    2)  อวนลากแผน่ตะเฆ่  อวนลากชนิดน้ีเป็นที่นิยมกนัมากในประเทศไทย  

แผ่นตะเฆ่จะเป็นตวัทาํหน้าที่ถ่างปากอวนออก  โดยทัว่ไปอวนลากที่ใช้ในประเทศไทย ตวัอวน

ประกอบดว้ยอวน 2 ผนื คือผนืล่างและผนืบน ลกัษณะของปากอวนจะกางออกคลา้ยรูปไข่  เม่ือมอง

จากทางด้านหน้าปีกอวนทั้ง 2 จะยืน่ยาวออกไปทางด้านหน้าเพือ่เพิ่มพื้นที่ในการจบัปลาและนาํ

ปลาเขา้สู่ถุงอวน  อวนลากแผ่นตะเฆ่จะมีทั้งชนิดที่เป็นอวนลากกุง้และอวนลากปลา  โดยเรือลาก

แผ่นตะเฆ่ที่ใช้ลากกุง้จะใช้เรือที่มีความยาวประมาณ 8-เ6 เมตร ในการลากและขนาดของตาอวน

ตั้งแต่ 3-6 เซนติเมตร  ลักษณะของแผ่นตะเฆ่จะเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผา้ขนาดกวา้งตั้ งแต่ 50-100 

เซนติเมตร ยาวประมาณ 100-200 เซนติเมตร  ส่วนอวนลากแผ่นตะเฆ่ชนิดจบัปลา เป็นเคร่ืองมือ

อวนลากที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ขนาดของเรือที่ใช้ลากยาวประมาณ 15-40 เมตร  ความยาวของแผ่น

ตะเฆ่ประมาณ 1-5 เมตร 

    3)  อวนลากแคระ อวนลากชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอวนลากแผ่นตะเฆ่

แบบปรกติ เพียงแต่มีคนัถ่าง 1 คู่ บริเวณกลางลาํเรือ คนัถ่างน้ีใชก้างออกในขณะท่ีลากอวน เพื่อช่วย

ให้แผ่นตะเฆ่กางออกได้มากข้ึน คนัถ่างสามารถพบัเก็บไวข้้างเรือได้เมื่อไม่ใช้ทาํการประมง  

เคร่ืองมือชนิดน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ชุมพรถึงตราด สัตวน์ํ้ าส่วนใหญ่ที่จบัไดคื้อ

กุง้ 
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    4)  อวนลากคู่  เป็นการลากอวนโดยใชเ้รือ 2 ลาํ  โดยทัว่ไปจะเป็นเรือลาก

คู่ขนาดเล็ก  ขนาดของเรือยาวประมาณ 18 เมตร  หากเรือมีขนาดใหญ่กวา่น้ีจะเป็นเรือลากคู่ขนาด

ใหญ่  อวกลากคู่ปรกติจะลากในเวลากลางวนั เพราะสะดวกต่อการวางอวนและกูอ้วน  แหล่งทาํการ

ประมงมีอยู่ทั่วไปทั้ งอ่าวไทยและทะเลอันดามนั  ปลาส่วนใหญ่ที่จบัได้เป็นปลาหน้าดินและ

ปลาหมึก 

4.4.1.2  เรืออวนรุน 

   อวนรุนแมย้งัไม่มีหลกัฐานยืนยนัวา่เร่ิมมีการใชเ้รืออวนรุนในทอ้งทะเลไทยตั้งแต่

เม่ือใด แต่สนันิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นราวปี 2510  อวนรุน เป็นเคร่ืองมือประมงท่ีใชอ้วนลกัษณะคลา้ย

ถุง ปากอวนประกอบกับคันรุนติดตั้ งบริเวณหัวเรือ  จับสัตว์นํ้ าโดยวิธีผลักไปข้างหน้าด้วย

เคร่ืองยนตห์รือแรงคน ให้เคล่ือนที่ในแนวราบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สัตวน์ํ้ าที่อยูด่า้นหน้าใกลป้าก

อวนเข้ามาติดอยู่ที ่ก้นถุงอวน  เคร่ืองมือประเภทน้ี ปากอวนจะเป็นสามเหลี่ยมเอนตามคนัรุน  

หลกัการจบัสัตวน์ํ้าเหมือนกบัเคร่ืองมือประเภทอวนลาก มีขอ้จาํกดัคือ ไม่สามารถทาํการประมงใน

ระดบันํ้ าลึกเกินกวา่ 15 เมตรได ้เวน้แต่จะใช้คนัรุนและเรือที่ยาวมาก  ขอ้จาํกดัอีกประการหน่ึงคือ 

ไม่สามารถใชท้าํประมงบริเวณที่พื้นทะเลมีส่ิงกีดขวางใตน้ํ้ า ซ่ึงจะทาํให้อวนฉีกขาดได ้ เคร่ืองมือ

ชนิดน้ีชาวประมงนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะบริเวณทะเลใกลป้ากแม่นํ้ า อ่าวนํ้ าต้ืน และ

บริเวณชายหาดที่มีกุง้และเคยชุกชุม  อวนรุนที่ใชเ้รือกลผลกัดนัเคร่ืองมืออวนให้เคลื่อนที่ขณะทาํ

การจบัสัตวน์ํ้ า เป็นเคร่ืองมือที่พฒันาข้ึนมาจากอวนรุนชนิดที่ใช้แรงคนที่เรียกว่า ระวะ หรือ ชิป  

สัตวน์ํ้ าที่เป็นเป้าหมายหลกัของเคร่ืองมือชนิดน้ีคือ กุง้ทะเลทุกชนิด ปลากะตกัชนิดตวัแบน หมึก

และเคย  แต่เน่ืองจากปากอวนกางออกเป็นรูปสามเหล่ียมและเปิดสูงมาก จึงทาํให้จบัสัตวน์ํ้ าชนิด

อ่ืน ๆ ท่ีอาศยับริเวณเดียวกนัไดด้ว้ย 

    ลกัษณะของการทาํลายพื้นทอ้งทะเลบริเวณชายฝ่ังของเคร่ืองมือประมงชนิดน้ี มี

ลกัษณะเดียวกนักบัเคร่ืองมืออวนลาก คือเป็นการจบัสัตวน์ํ้ าโดยไม่แยกประเภท วยัและขนาด  การ

ครูดพื้นทอ้งทะเลก็เป็นการทาํลายพืชและสัตว์ทะเล ตลอดจนส่ิงแวดล้อมใต้ทะเล และทาํลาย

เคร่ืองมือประมงของผูอ่ื้น  จาํนวนเรืออวนรุนในยุคแรกยงัมีไม่มากนกัเน่ืองจากอวนรุนจบัปลาเป็ด

ไดม้ากแต่มีตลาดจาํกดั ประกอบกบัสัตวน์ํ้ายงัราคาถูก อีกทั้งขณะนั้นยงัไม่มีโรงงานปลาป่น กระทั้ง

ปี 2513 เร่ิมมีโรงงานปลาป่นข้ึน เรืออวนรุนจึงเพิ่มมากข้ึนตามลาํดบั (ชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม, 

2544: 59) สัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดโ้ดยเรืออวนรุน 70 เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสัตวน์ํ้ าที่โตไม่ไดข้นาด ในหน่ึง

กิโลกรัมจะมีลูกปลาทูอยู ่300 ตวั  ขายเป็นปลาเป็ดปลาไก่กิโลกรัมละ 3 บาท เท่านั้นเอง  แต่ถา้ให้

โอกาสลูกปลาทูปลาเหล่าน้ีมีโอกาสโตข้ึนอีก 3 – 4 เดือน ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าปลาทูในทอ้งตลาด 

ซ่ึงเวลาน้ีราคากิโลกรัมละ 40.50 บาท  จะเห็นได้ว่าอวนรุนเป็นการใช้เคร่ืองมือประมงที่ทาํลาย
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มากมายมหาศาล ทางกรมประมงจึงได้ขึ้นบัญชีไว้ว่า เรืออวนรุนเป็นเรือท่ีทําลายล้างอันดับหน่ึงของ

ประเทศไทย (เลิศชาย ศิริชัย, 2547: 250) 

4.4.1.3  เรือคราดหอย 

  เรือคราดหอยจะใช้เคร่ืองมือคราดหอยลักษณะคล้ายตะแกรง และใช้เรือยนต์ลาก

ตะแกรงไปตามพื้นทะเลเพื่อขูดแซะจับหอยที่อยู่ใต้ผิวดิน  เรือคราดหอยมีหลายชนิด ทั้งเรือคราด

หอยแครง เรือคราดหอยลาย ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือประมงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเคร่ืองมือ

ประมงประเภทคราด  เรือแต่ละลําใช้คราด 2 อัน และคราดสํารองอีก 1 อัน 

  วิธีการทําประมงคราดหอยทําได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเมื่อถึงบริเวณท่ีเป็น

แหล่งหอยก็จะปล่อยคราดอันแรกลงนํ้า โดยปล่อยสายลากยาวประมาณ 3-4 เท่า ของความลึกนํ้า 

คราดประมาณ 3-5 นาที ด้วยความเร็วเต็มที่  แล้วกู้คราดอันแรกขึ้นจากนํ้า จากนั้นปล่อยคราดอันที่ 

2 ลงไปคราดต่อ  ขณะท่ีเทหอยท่ีได้จากคราดอันแรกแล้ว ก็จะกู้คราดอันท่ี 2 ขึ้นมา พร้อมกับปล่อย

คราดอันแรกลงนํ้าสลับกันไป  หรืออาจคราดพร้อมกันทั้ง 2 คราดก็ได้ 

  ลักษณะการทําลายระบบนิเวศพื้นท้องทะเลบริเวณชายฝั่งของเรือคราดหอยคือ 

การคราดหอยเป็นการพลิกหน้าดินพื้นทะเล เป็นการทําลายที่อยู่อาศัยและทําให้สัตว์ทะเลที่อยู่ใน

ดินตาย เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม  ในการคราดหอยลายหากมีการคราดหอยลายในบริเวณแหล่งใด

มาก ๆ  ระบบนิเวศน์บริเวณนั้นจะฟื้นตัวช้ากว่าบริเวณอ่ืน  เน่ืองจากการฟื้นตัวของทรัพยากรหอย

ลายในแหล่งเก่าและการเกิดของหอยลายในแหล่งใหม่ ต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเป็ น

สําคัญ นั่นก็คือระบบนิเวศน์พื้นทะเลท่ีสมดุล 

  สําหรับพื้นที่ตําบลท่าศาลาเรือประมงพาณิชย์ท่ีลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 

3,000 เมตรจากชายฝั่ง ท่ีถือเป็นปัญหาสําคัญท่ีสุดคือ เรืออวนรุน เรืออวนลากคู่ขนาดใหญ่ และเรือ

คราดหอยลาย ซ่ึงเรือประมงพาณิชย์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ 

 

4.4.2 ผลกระทบจากการทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตร 

  เรือประมงพาณิชย์ที่ลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง ได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบในหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้ 

4.4.2.1  ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

  การลักลอบทําประมงในเขต 3,000 เมตร ไม่ว่าจะเป็นการทําประมงอวนลาก อวน

รุน หรือคราดหอย เป็ นการทําลายระบบนิเวศพื้นท้องทะเล  ทําให้สภาพแวดล้อมทางทะเลนั้นเกิด

ความเส่ือมโทรม  การทําลายระบบนิเวศย่อมส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นโดย

ทั่วถึงกัน  ยกตัวอย่างเช่น แหล่งพืชทะเลซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร  การใช้เคร่ืองมือ
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ประมงตามที่กล่าวมาเป็นการทาํลายแหล่งพืชใตท้ะเล  เมื่อไม่มีพืชหรือหญา้ทะเล ก็จะทาํให้สัตว์

ทะเลท่ีกินพืชหรือหญา้ทะเลตายลง  เม่ือเป็นเช่นน้ีก็ทาํใหส้ัตวอ่ื์นตายลงดว้ยเน่ืองจากไม่มีอาหาร 

4.4.2.2  ผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรสัตวน์ํ้า 

  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงของประเทศไทย มีสาเหตุหลกัมาจากการ

ทาํประมงในอดีตที่ให้ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง  จึงมีผลทาํให้การพฒันาประมงเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว จนทาํให้เกิดการทาํประมงมากเกินไป (Over Fishing) จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนและ

ประสิทธิภาพของเรือการทาํประมงมากเกินไปและการทาํประมงโดยใชเ้คร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ

ในการจบัสัตวน์ํ้ าสูง เช่น เรืออวนลาก เรืออวนรุน เรือคราดหอย ซ่ึงทาํลายพื้นดินใตท้ะเล  เพราะ

เป็นเคร่ืองมือที่มุ่งจบัสัตวน์ํ้ าหนา้ดิน (Demersal Fish) เป็นหลกั  ลกัษณะการทาํประมง เคร่ืองมือ

จะตอ้งลากครูดผิวดินตลอดเวลา  จึงกล่าวได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่ทาํลายระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเล  

เพราะทาํลายทั้งทรัพยากรสัตวน์ํ้ าและถ่ินที่อยู่อาศยัของสัตวน์ํ้ า  และยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการ

ลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตร ซ่ึงมีกฎหมายห้าม และบริเวณดงักล่าวถือไดว้า่เป็นบริเวณที่มี

ความสําคญัต่อระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเล  เมือ่ระบบนิเวศทางทะเลถูกทาํลายมากข้ึน ยอ่มส่งผลต่อ

ปริมาณสัตวน์ํ้ า  การทาํประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงที่ทาํลายระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเล ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้อวนรุน อวนลาก หรือการตราดหอยซ่ึงใช้ตะแกรงลากไปบนพื้นดินใตท้ะเล เป็นการ

พลิกหน้าดินบริเวณนั้น ทาํให้ดินเสียเน่ืองจากตะกอนดินและซากหอยหรือสัตวช์นิดอื่นที่ตายจาก

การคราดหอย เช่น ปู กุ ้ง เป็นสารอินทรีย์ซ่ึงจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และแบคทีเรีย  แต่ใน

กระบวนการยอ่ยสลายดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชอ้อกซิเจนในปริมาณมากเพือ่การยอ่ยสลาย  ถา้หากวา่

ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ การยอ่ยสลายจะทาํไดช้า้ลงและเกิดกระบวนการรีดิวซ์เกลือซลัเฟตท่ีอ

ยู่ในพื้นดิน  ทาํให้นํ้ าทะเลเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์หรือแก๊สไข่เน่าจนสัตว์ทะเลไม่สามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ได ้ นอกจากน้ีตะกอนดินจะทาํให้การเคลื่อนที่ดา้นล่างของนํ้ าช้าลง ทาํให้มีปริมาณ

ออกซิเจนท่ีอยูร่อบ ๆไข่ของสัตวน์ํ้าลดปริมาณลง  ไข่จึงไม่เจริญเป็นสัตวน์ํ้ า  อีกทั้งการใชเ้คร่ืองมือ

อวนรุน อวนลาก เรือคราดหอยทาํการประมง ไม่สามารถที่จะแยกขนาดของสัตวน์ํ้ าที่โตเต็มที่หรือ

สัตวน์ํ้ าที่ยงัมีขนาดเล็กอยู่ได้  หรือแมแ้ต่สัตว์ชนิดอื่นที่อาศยัอยู่แถบหน้าดินเช่น กุ้ง ปู  การทาํ

ประมงโดยใช้เคร่ืองมือประเภทน้ีก็จะทาํให้ติดสัตวอื์่นข้ึนมาดว้ย หรือสัตวเ์หล่าน้ีอาจตายไดจ้าก

การใชเ้คร่ืองมือท่ีทาํลายหนา้ดิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศพื้นทอ้งทะเลชายฝ่ัง ทาํให้ปริมาณ

สตัวน์ํ้าลดจาํนวนลง 

4.4.2.3  ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

  พื้นที่ชายฝ่ังมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจ การทาํประมงก็มีความสําคญั  เน่ืองจาก

สินคา้ประมงเป็นสินคา้ที่ทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจาํนวนมาก และประชากรในประเทศมีความ
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ต้องการบริโภคอาหารทะเลในอัตราสูง หากไม่มีการทําประมงย่อมต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่าง

แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นราคาของสินค้าประมงที่สูงขึ้น รายได้ที่ลดลงจากการส่งออกสินค้า  พื้นที่

ชายฝั่งยังมีความสําคัญในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศ  

หากพื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยถูกทําลายลง ก็จะนํามาซ่ึงความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจต่อประเทศ 

4.4.2.4  ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

  การทําลายทรัพยากรชายฝั่งจากเคร่ืองมือการทําประมง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก และผลกระทบจากการที่สภาพแวดล้อมถูกทําลายก็ส่งผลโดยตรงต่อการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์  ดังเช่นกรณีของชาวประมงพื้นบ้าน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ต้อง

ประสบกับปัญหาจากการที่มีเรือคราดหอยขนาดใหญ่เข้ามาทําการประมงในระยะ 3,000 เมตร  ทํา

ให้ชาวบ้านไม่สามารถจะทําการประมงได้ เน่ืองจากซากสัตว์ท่ีตายจากการคราดหอยจะพันอวน ทํา

ให้เคร่ืองมือของชาวประมงพื้นบ้านเสียหาย  ปัญหาดินและนํ้าทะเลเน่าเสียเน่ืองจากการคราดหอย 

ทําให้สัตว์นํ้าตาย ปริมาณสัตว์นํ้าจึงลดจํานวนลง  ชาวบ้านก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพประมง

ต่อไปได้เน่ืองจากไม่มีสัตว์นํ้าให้จับ ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

แล้วชาวประมงพื้นบ้านมักจะไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอ่ืน นอกจากการทําประมงท่ีสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษ จึงต้องไปขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ก่อให้เกิดปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ  และ

นอกจากการใช้เคร่ืองมือประมงดังกล่าวได้ทําลายหน้าดินบริเวณชายฝั่ง ซ่ึงเป็นการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังได้ทําลายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนที่

ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้สูญไป  เน่ืองจากไม่สามารถทําประมงหรือใช้ชีวิตท่ีเป็ นมาแต่เดิม

ต่อไปได้  เน่ืองจากการท่ีทรัพยากรถูกทําลายจนหมดสิ้น   

 

4.5 วิวัฒนาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต่อการลักลอบทําประมงของ

เรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง 

 

  จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ชุมชนประมงพื้นบ้านมีรูปแบบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

โดยการกําหนดกฎหรือกติการ่วมกัน ผ่านระบบสิทธิเพื่อเป็นหลักประกันว่า สมาชิกของชุมชน

สามารถที่จะใช้ประโยชน์และเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคกัน  และทรัพยากรนั้นจะสามารถ

คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้  โดยมีมาตรการตรวจตราและควบคุมเป็ นตัวกํากับ  

หากแต่กฎหรือกติการ่วมกันที่ชุมชนกําหนดขึ้นนั้นมีจุดอ่อนอยู่ในตัว  คือ  ไม่อาจต้านทานกับ

อํานาจที่มาจากนอกชุมชน  ที่ทั้งไม่ศรัทธาและไม่เห็นความสําคัญของระบบเหตุผลท่ีใช้อยู่ใน



123 

ชุมชน  รวมทั้งมีอํานาจบังคับที่เข้มแข็งกว่า  กล่าวคือมิอาจจัดการกับเรือประมงพาณิชย์ที่ทําผิด

กฎหมายด้วยการลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่งได้  รวมถึงกฎหมายประมง

เองก็ไม่สามารถบังคับใช้อย่างได้ผล  ชาวประมงพื้นบ้านจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา

ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเคร่ืองมือประมงท่ีถูกเรือประมงพาณิชย์ดังกล่าวทําลาย  สัตว์

นํ้าลดน้อยลงเน่ืองจากระบบนิเวศถูกทําลาย   ชาวบ้านก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพประมงต่อไป

ได้ เน่ืองจากไม่มีสัตว์นํ้าให้จับ    จากผลกระทบดังกล่าวชาวประมงพื้นบ้านจึงลุกขึ้นจัดการกับ

ปัญหาดังกล่าว  ซ่ึงผู้วิจัยสามารถแบ่งวิวัฒนาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต่อการ

ลักลอบทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 3,000 เมตร ได้เป็ น 3  ช่วง คือ   

 

4.5.1 ช่ วงท่ี  1 ต้ังแต่ทศวรรษ 2520 - พ.ศ. 2534  

  อ่าวท่าศาลามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นดินเลน มีทรัพยากรอุดม

สมบูรณ์เน่ืองจากมีเทือกเขาและลําคลองหลายสายนําพาแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์มาสะสมไว้

บริเวณป่ าชายเลนและปากอ่าวท่าศาลา  บริเวณดังกล่าวจึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและขยายพันธ์ุของสัตว์

นํ้าใหญ่น้อยในทะเลเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ชาวบ้านยังทําประมงแบบอนุรักษ์  ทําให้พื้นที่อ่าว

อันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของคนท่าศาลาตลอดมา   

  ตําบลท่าศาลา มีพื้นท่ีติดชายทะเล 8 หมู่บ้าน จาก 15 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีกว่าร้อยละ 

60 ประกอบอาชีพประมง   ชาวประมงพื้นบ้านท่ีน่ีนับถือศาสนาอิสลาม  ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  โดย

ยึดหลักคําสอนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอยู่บทหน่ึงก็คือ  ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  

ทรัพยากรคือสิ่งท่ีพระเจ้าประทานมาให้  จึงต้องใช้อย่างมีประโยชน์มากท่ีสุด  ผู้ใดใช้อย่างฟุ่ มเฟื อย

และทําลายล้าง จะถือเป็นคนบาปในศาสนาอิสลาม  

เคร่ืองมือประมงของชาวประมงพื้นบ้านเป็นเคร่ืองมือขนาดเล็ก ใช้เพื่อเลือกจับสัตว์นํ้า

เฉพาะชนิดและเฉพาะขนาด เลือกจับสัตว์นํ้าตามแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล หรือจับตามฤดูกาล 

เช่น อวนกุ้งจับเฉพาะกุ้งที่ได้ขนาด อวนปูใช้จับปูบางชนิดเท่านั้นเพราะตาอวนมีขนาดใหญ่สัตว์นํ้า

ขนาดเล็กจึงไม่ติดอวน  การที่ชาวประมงพื้นบ้านจะเลือกใช้เคร่ืองมือชนิดใด จะต้องเรียนรู้

ธรรมชาติของสัตว์นํ้าชนิดนั้นๆ รู้จักทิศทางของนํ้า เรียนรู้สภาพดินฟ้ าอากาศ  ด้วยเงื่อนไขนี้เอง

ส่งผลให้สัตว์นํ้ามีโอกาสฟื้นตัว  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเคร่ืองมือทําการประมงอย่างยั่งยืนโดยมีเง่ือนไข

ทางจารีตประเพณีคอยกํากับ และสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของวิถีสังคมประมงพื้นบ้าน  

การทําประมงในช่วงต้นของยุคนี้ยังไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง ใช้วิธีพาย  แจว หรือใช้ใบโดยอาศัย

แรงลมเข้าช่วย  สิ่งอํานายความสะดวกต่างๆ ยังไม่มี ต้องอาศัยภูมิปัญญาและความชํานาญอย่างมาก  

ต่อมาภายหลังจากมีการสนับสนุนนโยบายการประมงทะเลของรัฐ  ทําให้การประมงในอ่าวท่าศาลา
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เกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยในแต่ละหมู่บ้านมีการปรับเปลี่ยนการใช้เคร่ืองมือประมงที่มีความ

ซบัซ้อนมากข้ึนทั้งชนิดและขนาดของเคร่ืองมืออุปกรณ์  ในช่วงแรกการใช้เคร่ืองมือประมงยงัคง

เป็นการดดัแปลงการใช้เคร่ืองมือที่ไม่แตกต่างไปจากของเดิมมากนัก กล่าวคือยงัคงเป็นการใช้

เคร่ืองมือประมงขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  เน่ืองจากปัจจยัทางดา้นเงินทุนเป็นหลกั  ภายหลงัการใช้

เคร่ืองมือแบบดั้งเดิมค่อยๆ ลดลงจาํนวนลง  มีการใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่เขา้มาแทนที่ เช่น ใชเ้รือติด

เคร่ืองยนตแ์ทนเรือแจว  เรือพาย  มีการใชอ้วนไนลอนแทนอวนเชือกป่าน  เป็นตน้ 

จากการส่งเสริมของรัฐ  ชุมชนบริเวณอ่าวท่าศาลาหลายชุมชนเร่ิมพฒันาและปรับเปลี่ยน

เคร่ืองมือประมงของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน บางหมู่บา้นท่ีมีเงินทุนสูงไดป้รับเปล่ียนไป

ทาํอวนลาก  หรืออวนรุนขนาดเล็ก  และไดเ้ขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังเพราะเป็น

เรือขนาดเล็กไม่สามารถออกไปทาํการประมงในระยะไกลได ้ แต่เน่ืองจากในขณะนั้นชาวประมง

พื้นบา้นยงัไม่ทราบวา่การเขา้มาทาํการประมงของเรืออวนรุน  อวนลาก ในเขต 3,000 เมตรเป็นส่ิงท่ี

ขดัต่อกฎหมายและในขณะนั้นทรัพยากรยงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  การทาํมาหากินยงัไม่

ฝืดเคือง  จึงยงัไม่เกิดความขดัแยง้  แต่เมื่อทรัพยากรเร่ิมลดลง  ชาวประมงพื้นบา้นจบัสัตวน์ํ้ าได้

นอ้ยลง  ประกอบกบัรับทราบวา่การกระทาํดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย  จึงก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้กนัอยา่งมากระหวา่งชุมชน อนัเป็นสาเหตุมาจากการใชเ้คร่ืองมือประมงคนละชนิดกนั  เช่น

หมู่บา้นที่ทาํประมงอวนลอยเช่น บา้นสระบวั  และบา้นในถุง้ จะมีความขดัแยง้กบัหมู่บา้นอ่ืนๆ ที่

ทาํประมงอวนลาก  อวนรุน  

ชาวประมงพื้นบา้นแก้ปัญหาอวนรุน  อวนลากทีม่าจากหมู่บา้นขา้งเคียงโดยการเจรจา  

ขอร้องแต่ก็ไม่เป็นผล ต่อมาจึงใช้วิธีการประทว้งและออกไปขบัไล่เรือที่เขา้มาทาํประมงในเขต

หมู่บา้นตน  ทาํใหเ้รืออวนลาก  อวนรุน  ขนาดเล็กของหมู่บา้นขา้งเคียงไม่ค่อยกลา้เขา้มาทาํประมง

ในเขตทะเลหน้าบา้นของหมู่ 5 บา้นในถุง้  และหมู่ 6 บา้นสระบวั  แต่การดาํเนินการดงักล่าวของ

บา้นสระบวั  และบา้นในถุง้ ก็ทาํให้หมู่บา้นอื่นไม่พอใจ เกิดเป็นปัญหาความขดัแยง้ข้ึนระหว่าง

หมู่บา้น ความขดัแยง้ที่เกิดข้ึนรุนแรงถึงขนาดที่วา่ ในตอนนั้นชาวประมงพื้นบา้นบา้นในถุง้บางคน

ซ่ึงเป็นแกนนาํในการนาํเรือออกไปขบัไล่ ไม่สามารถเขา้ไปในหมู่บา้นใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่ทาํ

ประมงอวนลาก อวนรุนไดเ้ลย เน่ืองจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภยั  อาจกล่าวไดว้า่ช่วงน้ีเป็นช่วงที่

ตาํบลท่าศาลามีความอ่อนแอมากท่ีสุด  เพราะเกิดความแตกแยกข้ึนระหวา่งสมาชิกในชุมชน 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530  เป็นต้นมา  ชาวประมงพื้นบ้านเร่ิมรับรู้ถึงความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรสัตวน์ํ้ าเด่นชดัมากข้ึน  เม่ือเร่ิมมีเรืออวนรุนและอวนลากจากภายนอกพื้นท่ีเขา้มาทาํการ

ประมงในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลหน้าบา้นมากข้ึน มีการรุนและลากเอาเคร่ืองมือประมงของชาวบา้น

หายไปหลายต่อหลายคร้ัง ทรัพยากรสัตวน์ํ้าก็เร่ิมหายากข้ึนเป็นลาํดบันบัแต่นั้น   
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 เหตุที่เรือประมงอวนลาก อวนรุนมักจะลากหรือรุนเคร่ืองมือชาวประมงพื้นบ้านเสียหาย

นั้นค่อนข้างน่าสนใจ  เหตุเพราะมองไม่เห็นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้  เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีการทํา

เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์เอาไว้บริเวณที่วางอย่างเด่นชัด  ทั้งยังอยู่ในวิสัยที่สามารถหลบหลีกได้  

ทว่าเรือประมงดังกล่าวมักเพิกเฉย  ไม่สนใจ  หรือทําเป็นมองไม่เห็น   

  ชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาโดยการแจ้งกํานัน  หรือผู้ใหญ่บ้าน  แล้วรวมกลุ่มกันนําเรือ

ออกไปขับไล่  ซ่ึงก็ได้ผลเพียงเล็กน้อย  และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  ในช่วงนี้

ชาวประมงพื้นบ้านยังไม่มีการรวมกลุ่ม และยังไม่มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือหรือให้

คําแนะนําในการแก้ปัญหา  ทําให้การทํางานของชาวประมงพื้นบ้านยังไม่มีแผนการหรือแนวทางที่

ชัดเจน  มีเพียงแค่วัตถุประสงค์ร่วมกันคือผลักดันเรือประมงพาณิชย์ที่ลักลอบเข้ามาออกไปจาก

ทะเลหน้าบ้าน ซ่ึงเป็นการดําเนินการแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่ 

 

4.5.2 ช่ วงท่ี  2 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2545  

 ในช่วงนี้นอกจากชาวประมงพื้นบ้านจะต้องต่อสู้กับเรือประมงอวนลาก  อวนรุน ทั้งใน

พื้นที่และนอกพื้นที่แล้ว  พวกเขายังต้องเจอกับปัญหาใหม่ที่รุนแรงกว่า  นั่นก็คือปัญหาเรือคราด

หอย  โดยเฉพาะหอยลาย ซ่ึงเป็นทรัพยากรชนิดหน่ึงที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในตําบลท่าศาลา  และมี

อยู่ทั่วไปในพื้นท่ีใกล้เคียง  แม้หอยลายจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณค่าและราคาสูง แต่สําหรับ

ชาวประมงในพื้นท่ีอําเภอท่าศาลาแล้ว พวกเขาตระหนักดีว่า การคราดหอยเป็นการพลิกหน้าดินพื้น

ท้องทะเล  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงหลีกเล่ียงการทําประมงคราดหอย  แต่จะใช้วิธีการอ่ืน

แทน เช่น การใช้มือเก็บหอย  การใช้กระดานถีบ  เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  แต่เรือคราดหอยที่

ลักลอบทําประมงในเขต 3,000 เมตร จะเป็นเรือประมงพาณิชย์จากที่อ่ืนซ่ึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศพื้นท้องทะเลและใช้วิธีการลักลอบเข้ามาทําประมงในเวลา

กลางคืนและกลับออกไปลอยลํานอกเขต 3,000 เมตร  ในตอนเช้า   

ปี   พ.ศ. 2535 เป็ นปี แรกที่เรือคราดหอยลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจาก

ชายฝั่งบริเวณอ่าวท่าศาลา  ซ่ึงในขณะนั้นชาวประมงพื้นบ้านยังไม่รู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  หลาย

คนคิดว่าเป็นเรือจากนอกพื้นที่เข้ามาทําประมงเหมือนเช่นปกติ  ประกอบกับ  เรือคราดหอยที่เข้ามา

ในช่วงแรกๆ ได้เข้ามาสร้างสัมพันธ์อันดีกับชาวประมงพื้นบ้าน โดยการนําหอยลายที่คราดขึ้นมา

ได้ไปแจกจ่ายให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านจึงมองว่าเป็นเร่ืองดี แต่หลังจากนั้น

ชาวประมงพื้นบ้านก็ได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง  เน่ืองจากพบว่า บริเวณที่เรือคราด

หอยเข้ามาคราดเกิดดินเลนเน่าเสียส่งผลให้ระบบนิเวศเส่ือมโทรม  สัตว์นํ้าลดน้อยลง  เกิดหนอน

ขึ้นเต็มทะเล  และเคร่ืองมือจับสัตว์นํ้าของชาวประมงพื้นบ้านถูกทําลายเสียหาย  ชาวประมง
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พื้นบา้นจึงเร่ิมมีแนวคิดที่จะผลกัดนัเรือคราดหอยออกไป  ในขณะนั้นชาวประมงพื้นบา้นโดยมี

กาํนนัเป็นแกนนาํไดป้ระสานขอความช่วยเหลือไปกบัทางเจา้หนา้ที่ตาํรวจ  และกรมประมง แต่ก็

ไม่ได้ผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร ผูใ้หญ่บ้านพาเจ้าหน้าที่ตาํรวจนําเรือของชาวประมงพื้นบ้าน

ออกไปจบักุมแต่ก็จบัไม่ได ้เพราะเรือของชาวประมงพื้นบา้นท่ีนาํออกไปไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ

ไปจบักุมได ้ในขณะที่ตาํรวจเองก็ไม่มีความชาํนาญในพื้นที่ทอ้งทะเล ทาํให้ไม่สามารภแกปั้ญหา

ได้สําเร็จ เม่ือมีเจา้หน้าที่ตาํรวจออกไปจับกุม เรือคราดหอยก็จะหายไปหรือหยุดไปช่วงหน่ึง

ประมาณ 2-3 วนั แล้วก็กลับเข้ามาคราดอีก ชาวประมงพื้นบ้านก็ไม่รู้จะทาํอย่างไร เพราะการ

ผลกัดนัไม่มีอย่างต่อเน่ือง  เป็นการออกไปผลกัดนัเป็นคร้ังๆ ไป ไม่สามารถจบักุมผูที้่กระทาํ

ความผดิได ้

ในช่วงน้ีเรือคราดหอยที่เขา้มามีจาํนวนมากคร้ังหน่ึงประมาณ 15-20 ลาํ “เห็นแลว้รู้เลยว่า

มนัมาถล่ม พูดง่ายๆ เลยวา่ ถล่ม รู้เลยวา่เราเดือดร้อนหนกัแน่ๆ” (ยุโสบ ปุเต๊ะ, ชาวประมงพื้นบา้น

บา้นในถุง้, 2554) ตอนนั้นชาวประมงพื้นบา้นยงัคงมีความรู้สึกดีบา้งที่วา่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนนั อบต. 

อยู่ข้างชาวบ้าน และคอยให้ความช่วยเหลือตลอด แต่เมื่อกลไกของอาํนาจรัฐไม่สามารถช่วย

แกปั้ญหาให้ชาวบา้นไดอ้ยา่งที่คาดหวงั ชาวประมงพื้นบา้นจึงปรึกษาหารือและตกลงกนัวา่จะตอ้ง

ชุมนุมประทว้งโดยการนาํเรือประมงไปปิดปากนํ้าท่าศาลาและปากนํ้าปากพยิง  เพื่อไม่ให้เรือขนแร่

เขา้-ออกได ้การดาํเนินการในคร้ังน้ีมีประสานขอความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบา้นในตาํบลและ

อาํเภอใกลเ้คียงมาช่วยกนัเน่ืองจากทุกคนไดรั้บผลกระทบจากเรือคราดหอยเช่นเดียวกนั   

ในวนัที่ชาวประมงพื้นบ้านเอาเรือไปปิดปากนํ้ าปากพยิงและปากนํ้ าท่าศาลาเพื ่อที่จะ

เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐช่วยแกปั้ญหา  ปรากฏว่าเรือประมงพื้นบา้นทุกลาํออกไปปิดปากนํ้ า

ทั้งหมด  และมีเรือประมงพาณิชยเ์ขา้ร่วมดว้ยอย่างพร้อมเพรียง ในที่สุดนายอาํเภอตอ้งยอมลงมา

เจรจาเพราะวา่เรือบรรทุกแร่เขา้-ออกไม่ได ้ ผลของการเจรจานายอาํเภอรับปากวา่จะช่วยแกปั้ญหา

ดงักล่าวให้  แต่ก็ไม่ไดผ้ลเท่าที่ควรเพราะหลงัจากนั้นไม่นานก็มีเรือคราดหอยลกัลอบเขา้มาคราด

หอยอีกคร้ัง  

หลงัจากนั้นประมาณ 1 เดือนแกนนาํชาวประมงพื้นบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียงก็ไดป้รึกษาหารือ

ร่วมกนัอีกคร้ังเพือ่หาวิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงภายหลังจากการปรึกษาหารือร่วมกนัในคร้ังน้ีได้ข้อ

สรุปว่าให้ใช้การประท้วงอีกคร้ังหน่ึงเพือ่ให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาแก้ปัญหา แต่ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประทว้งจากการปิดอ่าวมาเป็นการปิดถนนแทน โดยการลากเรือประมงข้ึนมาปิดถนน

สาย 401 ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช  บริเวณบ้านในถุ้ง ในวนัที่อธิบดีกรมประมงจะเดินทางมา

ปฏิบติัภารกิจทีอ่าํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ซ่ึงในวนันั้นมีชาวบา้นจากหลายหมู่บา้นมาร่วมชุมนุม

กนั อาทิเช่น ชาวบา้นแหลมตะลุมพุก ชาวบา้นอ.ปากพนงั  อ.สิชล รวมถึงชาวประมงที่ทาํประมง
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อวนลาก  อวนรุนดว้ย   โดยผา่นการติดต่อประสานงานระหวา่งกนัให้มาช่วยกนัเพราะมีผลกระทบ

เหมือนกนั  เน่ืองจากพื้นท่ีของหอยลายมีอยูม่าก แต่มีจะชุกชุมมากนอ้ยต่างกนัไป  

การชุมนุมปิดถนนในคร้ังนั้น มีนายสุรชัย แซ่ด่าน จากอ.สิชล เป็นแกนนํา มีแกนนํา

ชาวประมงพื้นบา้นข้ึนเวทีไฮปาร์คใหเ้ห็นถึงความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบา้นและผลกระทบ

ของเรือคราดหอย   ผลจากการปิดถนนทาํให้ผูท่ี้ใชถ้นนไดรั้บความเดือดร้อน  และยงัส่งผลดา้นลบ

ต่อภาพลกัษณ์ของนายอาํเภอท่าศาลาเจา้ของพื้นท่ี  ในท่ีสุดอธิบดีกรมประมงส่งตวัแทนลงมาเจรจา

และรับปากวา่จะช่วยแกปั้ญหาให ้ ชาวประมงพื้นบา้นจึงยอมสลายการชุมนุม ผลจากการแกปั้ญหา

ของชาวประมงพื้นบา้นโดยการชุมนุมปิดถนนประทว้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือ

ทาํใหเ้รือคราดหอยไม่เขา้มาคราดในพื้นที่อาํเภอเป็นเวลาหลายปี  อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่การชุมนุม

ปิดถนนจะเป็นวธีิการแกปั้ญหาที่ไดผ้ลดีกวา่ทุกวิธีที่เคยใชม้าก็ตาม  แต่ชาวประมงพื้นบา้นก็ไม่เคย

นาํวธีิน้ีกลบัมาใชอี้กเลย  เน่ืองจากการชุมนุมปิดถนนทาํให้ภาพลกัษณ์ของผูน้าํภาครัฐระดบัอาํเภอ 

จนถึงระดบัจงัหวดัออกมาไม่ดี ทาํให้ผูน้าํภาครัฐระดบัอาํเภอ จนถึงระดบัจงัหวดัถูกผูบ้งัคบับญัชา

ระดับสูงตาํหนิ ภายหลังจึงมีการขอร้องกันไม่ให้ใช้วิธีการชุมนุมปิดถนนอีก ในขณะเดียวกัน

ชาวประมงพื้นบา้นเองก็รู้สึกผิดที่เป็นตน้เหตุให้ผูที้่ใชถ้นนไดรั้บความเดือดร้อน ทาํให้ชาวประมง

พื้นบา้นไม่เคยใชก้ารแกปั้ญหาโดยการชุมนุมปิดถนนอีกเลยนบัจากนั้นเป็นตน้มา 

  อย่างไรก็ดีผลกระทบจากเหตุการณ์เรือคราดหอยที่เขา้มาในปี 2535 ได้ทาํให้ทะเลใน

บริเวณอ่าวท่าศาลาเส่ือมโทรม ชาวประมงพื้นบา้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หลายคนตอ้ง

อพยพไปทาํงานโรงงานยา่นบางพลี สมุทรปราการ บา้งก็ผนัตวัเองไปเป็นคนเก็บกาแฟทางใตท้ั้งที่

ไม่เคยทาํ ชาวประมงพื้นบา้นในหมู่บา้นตอ้งออกไปหางานนอกบา้น ส่ิงเหล่าน้ีคือผลพวงของการ

ทาํประมงคราดหอย 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ชาวประมงพาณิชยร่์วมมือกบัชาวประมงพื้นบา้นใน

การแกปั้ญหาเรือคราดหอยก็คือชาวประมงพาณิชยไ์ดรั้บผลกระทบจากเรือคราดหอยเช่นเดียวกนั 

และอาจจะรุนแรงกวา่ชาวประมงพื้นบา้นดว้ยซํ้ าไป เน่ืองจากการทาํประมงคราดหอยส่งผลให้พ้ืน

ทะเลเรียบไม่เท่ากนั เกิดเป็นร่องต้ืนลึกไม่เท่ากนั กลายเป็นอุปสรรคในการทาํประมงอวนลาก  และ

อวนรุน บางพื้นที่ที่มีการทาํประมงคราดหอย ไม่สามารถทาํประมงอวนลาก  อวนรุนไดเ้ลยเพราะ

เคร่ืองมือจะเสียหาย 

  หลงัจากนั้นมาชาวประมงพื้นบา้นก็ยงัคงเผชิญกบัปัญหาเรืออวนลาก  อวนรุน  เรือคราด

หอย  เขา้มาทาํประมงในเขต 3,00 เมตร บา้งอยา่งประปราย  การแกปั้ญหายงัคงใชว้ิธีการเดิมคือแจง้

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ให้นาํเรือออกไปจบักุม แต่ส่วนมากเรือจะมาช้ามาก  ในระยะหลงั

ชาวบา้นจึงไม่ค่อยแจง้เจา้หน้าที่แต่จะนาํเรือออกไปขบัไล่เอง  การนาํเรือออกไปขบัไล่เรือประมง
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พาณิชย ์เร่ิมแรกก็ทาํเป็นเร่ืองปกติที่ว่าชาวประมงพื้นบา้นคนไหนเห็นว่าเรือเขา้มาใกลเ้คร่ืองมือ

ประมงของตนก็ออกไปขบัไล่เน่ืองจากเป็นห่วงเคร่ืองมือประมงของตน  จึงกลายเป็นวา่ชาวประมง

พื้นบา้นมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัไปโดยอตัโนมติั  ต่อมาภายหลงัชาวประมงพื้นบา้นไดร่้วมกนัตั้ง

เป็นกลุ่มหรือหน่วยขบัไล่ ข้ึนมาให้มีหนา้ที่ขบัไล่เรือประมงพาณิชยโ์ดยเฉพาะ  มีการจดัเตรียมเรือ

หมู่บา้นละ 4-5 ลาํ  เตรียมพร้อมสําหรับออกไปขบัไล่  ส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการไม่วา่จะเป็น

ค่านํ้ามนั  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  นั้นไดม้าจากการจดัเล้ียงนํ้ าชาเพื่อระดมทุน บางคร้ังใชว้ิธีการเร่ียไร

เรียกเก็บจากเรือประมงลาํละ 10-20 บาท บางลาํก็ให้เป็นอาหาร เรียกไดว้า่ทุกคนตอ้งช่วยกนัไม่วา่

จะช่วยได้มากหรือน้อยก็ตามเพราะทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซ่ึงวิธีการนําเรือ

ออกไปขบัไล่ดงักล่าวไดผ้ลในระดบัหน่ึงเท่านั้น เพราะเรือคราดหอยลาํใหญ่ เคร่ืองยนตแ์รงและเร็ว

กว่ามาก เรือคราดหอยจึงยงัคงเขา้มาอยู่เป็นระยะๆ แต่ก็มีผลดีที่สามารถทาํให้พวกเขาไดรั้บรู้ถึง

ปฏิกิริยาของชาวประมงพื้นบา้นท่ีต่อตา้นพวกเขาอยา่งเตม็ท่ี     

  สาํหรับวธีิการแกปั้ญหาโดยวิธีอ่ืนๆ ในบางคร้ังชาวประมงพื้นบา้นนาํลอบปูไปทิ้งเป็นกบั

ดกัเพื่อให้อวนลากของเรือประมงพาณิชยเ์สียหาย  แต่ก็ไม่ไดผ้ลมากนกั  เพราะบางคร้ังอวนที่

เสียหายกลบักลายเป็นอวนของชาวประมงพื้นบา้นเอง  หรืออีกวิธีหน่ึงชาวประมงพื้นบา้นบางราย

หลีกเลี่ยงการถูกเรือประมงพาณิชยท์าํลายอวนโดยการออกไปวางอวนนอกเขต 3,000 เมตร หรือ

อาจใชว้ธีิออกไปวางกนัคราวละหลายๆ ลาํ แลว้หาตวัแทนเฝ้าอวนไว ้

  ประมาณปี 2539 ชาวประมงพื้นบ้านท่านหน่ึงซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมการของสมาพนัธ์

ชาวประมงพื้นบา้นภาคใต ้พร้อมดว้ยนายสะมะแอ เจ๊ะมูดอ เลขาธิการสมาพนัธ์ชาวประมงพื้นบา้น

ภาคใต ้ไดไ้ปยืน่หนงัสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีช่วยแกปั้ญหาและให้เรือคราดหอย

ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีที่ทาํให้อวนปูของชาวประมงพื้นบา้นเสียหาย โดยไดน้าํบนัทึกการแจง้

ความไปเป็นหลกัฐาน ผลที่ได้คือ นายกรัฐมนตรีในสมยันั้น  สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเร่ง

ดาํเนินการตามท่ีชาวประมงพื้นบา้นเรียกร้อง 

หลงัจากนั้นไดมี้โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากร ซ่ึงเป็นโครงการขององค์กรพฒันาเอกชน และ

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เขา้มาในพื้นที่และเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน โครงการน้ีมีส่วนทาํให้ชาวประมง

พื้นบา้นมีจิตสาํนึกวา่ทรัพยากรชายฝ่ังของพวกเขา พวกเขาจะจดัการอยา่งไร ฟ้ืนฟูอยา่งไร กิจกรรม

ของโครงการ เช่น การให้ขอ้มูลข่าวสาร มีการเช่ือมต่อกบัหน่วยงานขา้งนอก มีแผนงาน  มีการนัง่

ระดมความคิดร่วมกนั  หลงัจากนั้นโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรไดพ้าชาวประมงพื้นบา้นไปศึกษาดูงาน  

โดยเป็นการประชุมร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรกบัชาวประมงพื้นบา้นวา่ควร

จะไปศึกษาดูงานทีไ่หนทีมี่การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน  ผลสรุปคือที่ประชุมตดัสินใจไป

ศึกษาดูงานที่จังหวดัสตูล เป็นการดูงานเร่ืองกลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มออมทรัพย์ และร้านค้าชุมชน 
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ภายหลงัจากกลบัมาจากการศึกษาดูงาน ประมาณปลายปี พ.ศ. 2545  หมู่ 5 บา้นในถุง้จึงไดก่้อตั้ง

กลุ่มอนุรักษข้ึ์น ช่ือวา่ “กลุ่มอนุรักษป์ระมงพื้นบา้นบา้นบา้นในถุง้”  มีการเลือกประธานกลุ่มข้ึนมา 

1 คน โดยสมาชิกพิจารณาจากศกัยภาพที่จะมาต่อสู้เร่ืองปัญหาเรือคราดหอย  ภายหลงัจากหมู่ 5 

ก่อตั้งกลุ่มไดไ้ม่นาน  หมู่ 6 บา้นสระบวัก็ไดก่้อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ข้ึนเช่นกนั หลงัจากนั้นบา้นในถุง้

เร่ิมทาํบา้นสตัวน์ํ้าข้ึนทีท่ะเลหนา้บา้น  โดยมีคนทั้งชุมชนมาร่วมกนั  และมีชาวประมงพื้นบา้นจาก

บา้นสระบวัมาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย  หลงัจากนั้นจึงมีการนาํเอาพื้นที่ทาํบา้นสัตวน์ํ้ าของบา้นในถุง้

ขยายผลไปทาํต่อท่ีบา้นสระบวัต่อไป 

บา้นสตัวน์ํ้าหรือท่ีภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ 0หมฺรํา หรือ ซั้ง บางท่ีเรียกวา่ 0โป๊ะ คือ บา้นของสัตว์

นํ้ าที่ชุมชนตั้งใจสร้างให้สัตวน์ํ้ า เพือ่เป็นที่อยูอ่าศยั หลบภยั หรือวางไข่ โดยใชว้สัดุธรรมชาติเพื่อ 

เลียนแบบป่าชายเลนใหม้ากท่ีสุด  วธีิการปัก0หมฺรํา 0ชาวประมงพื้นบา้น 0ใชว้ิธีท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน โดยก

ตดัไมเ้สมด็ทั้งตน้ขนาดไม่ใหญ่มากประมาณขอ้มือ หรือ แขน ถา้ใหญ่กวา่นั้นก็ไดแ้ต่ไม่ควรมากนกั 

เพราะเวลาปักลงในนํ้ าจะตอ้งออกแรงเยอะ จากนั้นช่วยกนัลาํเลียงไมเ้สม็ดไปลงเรือ 20-30 ตน้ต่อ

ลาํ ลาํหน่ึงปักหมฺรําได ้2-3 ลูก ในการปักหมฺรําคร้ังหน่ึงแต่ละลาํใชค้นประมาณ 2 หรือ 3 คนข้ึนไป 

โดยสองคนอยู่ในนํ้ า อีกคนอยู่บนเรือคอยส่งไมใ้ห้ การส่งไมต้อ้งส่งลงไปแบบตั้งตรง ให้คนที่อยู่

ในนํ้าจบัท่ีลาํตน้แลว้กดลงไปแรงๆ จากนั้นปักเป็นวงกลม ความกวา้งแต่ละวง 4-5 เมตร ไมต้น้ใหญ่

นิยมปักขา้งนอก ไม้ต้นเล็กๆ ปักแซมไวด้้านใน จะปักให้หนาแน่เท่าไหร่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับความ

ตอ้งการซ่ึงยิ่งหนาแน่นยิ่งดี0 จากนั้นถดัไปอีกประมาณ 20 เมตรก็จะปักอีกลูกหน่ึง โดยทัว่ไปจะปัก

ที่นํ้ าลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตรเวลานํ้ าข้ึน หรือบริเวณที่เวลานํ้ าแห้งก็แห้งไม่หมด ยงัคงมีนํ้ าอยู่บา้ง 

เน่ืองจากท่ีหน้าดินใต 0้

 บา้นที่เลียนแบบธรรมชาติน้ีนอกจากช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแลว้ยงัช่วยป้องกนัหนา้ดินได้

อยา่งดีอีกดว้ย คือ ป้องกนัไม่ให้เรืออวนลากเขา้มาใกลฝ่ั้ง กลายเป็นอ่าวอนุรักษส์ัตวน์ํ้ า โดยที่ไม่มี

เรือเขา้มารบกวน บา้นของสัตวน์ํ้ าหรือ0

หมฺรําเป็นที่อาศยัของปลาดุกทะเล ในการปักก็ควรปักตอนนํ้ าลงหรือนํ้ าไม่

ควรสูงมากนกั ประมาณหน้าอกเพราะจะปักง่าย การปักใช้แรงพยุงของนํ้ าเขา้ช่วย อีกทั้งถา้นํ้ าต้ืน

มากๆ คนปักจะจมอยูใ่นดินเลนเดินลาํบาก เรือก็อาติดเลนตามไปดว้ย 

หลงัจากมีการสร้างบา้นสัตวน์ํ้ าได ้3 เดือน ก็ไดมี้การสํารวจบริเวณบา้นสัตวน์ํ้ าดงักล่าว

โดยชาวประมงพื้นบา้นเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลของชุมชนเพื่อใชใ้นการอา้งอิงกบับุคคลภายนอกวา่มีสัตว์

นํ้ าชนิดใดเขา้มาอยู่อาศยับา้ง ซ่ึงก็พบวา่มีสัตวน์ํ้ าทีส่ําคญัเขา้มาอยู่อาศยัในบริเวณดงักล่าวคือปลา

ฉลามเสือ ปลาฉลามหูดาํ และเต่าทะเล ซ่ึงโดยปกติสัตวเ์หล่าน้ีจะอาศยัหรือหากินอยูน่อกเขต 3,000 

หมฺรําน้ีเป็นที่อาศยัของสัตวน์ํ้ าหลายชนิดตั้งแต่หอยต่างๆ ที่

คอยกินซากใบไม ้ปลาดุกทะเลท่ีมีมากมายเน่ืองจากสภาพเป็นดินโคลน และปลาอีกหลายชนิดท่ีเขา้

มาอาศยั ทั้งวางไข่ อนุบาล หลบซ่อน 
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เมตร การคน้พบดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่บา้นสัตวน์ํ้าเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ท่ีหากินและทาํให้ทะเล

มีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน   

ต่อมาบา้นในถุง้ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ตน้แบบในการทาํกลุ่มอนุรักษป์ระสบปัญหาภายใน  เร่ือง

การบริหารจดัการภายในกลุ่ม  กล่าวคือไม่มีคณะทาํงานที่ชดัเจน  มีแต่ตวัประธานกลุ่ม  สังเกตได้

จากเวลานัดประชุมชาวประมงพื้นบา้นจะมาประชุมกนัมากมาย แต่เมื่อถึงเวลาทาํงานกลบัไม่มี

ผูรั้บผิดชอบที่ชดัเจน นอกจากน้ีประธานกลุ่มที่ชาวบา้นเลือกข้ึนมาก็ลกัษณะการทาํงานแบบรวม

ศูนยอ์าํนาจเบ็ดเสร็จไวที้่ตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว  ทาํให้สมาชิกหลายๆ คน รู้สึกอึดอดักบัสถานการณ์

ดงักล่าว ประกอบกบัผูใ้หญ่บา้นซ่ึงเป็นแกนนาํคนสาํคญัเสียชีวิตลง ชาวประมงพื้นบา้นหลายคนจึง

รู้สึกทอ้แท ้ กงัวลว่าเมื่อไม่มีผูใ้หญ่บา้นแลว้จะทาํอย่างไรต่อไป  มีความคิดที่จะยุบกลุ่ม  แต่ดว้ย

ศกัด์ิศรีหลายคนเกรงวา่คนอ่ืนจะหวัเราะเยาะ  และดูถูกวา่ตั้งกลุ่มมาไม่นานก็ลม้แลว้ ทาํให้ทุกคนมี

พลงัสู้ต่อ  หลงัจากนั้นจึงเร่ิมจดัการกบัปัญหาภายใน โดยเลือกประธานกลุ่มคนใหม่  ทาํให้การ

ดาํเนินงานของกลุ่มสามารถขบัเคล่ือนต่อไปได ้

หลงัจากที่บา้นสระบวัก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ข้ึนไม่นาน บา้นสระบวัก็ไดด้าํเนินการต่อไปอีก

ขั้นหน่ึงโดยการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยข้ึ์น โดยดาํเนินงานควบคู่กนัไปกบักลุ่มอนุรักษ์  ซ่ึงถือเป็น7

การเปล่ียนแปลงที่สําคญัประการหน่ึงของกลุ่มอนุรักษ ์ นัน่ก็คือ การเปล่ียนฐานคิดจากการพึ่งพา

ทุนภายนอกมาสู่การพึ่งพาทุนที่เกิดข้ึนจากการจดัการของชุมชนเอง 

การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์ มีวตัถุประสงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหาทางการเงินในชุมชน  ซ่ึงในอดีต

ชาวประมงพื้นบา้นจะเป็นลูกหน้ีเจา้ของแพปลา (นายทุนเงินกูภ้ายในหมู่บา้น) ซ่ึงผกูพนัถึงผลผลิต

ทีไ่ด ้กล่าวคือ ชาวประมงทีกู่เ้งินจากเจา้ของแพปลาจะมีขอ้ผกูมดัที่จะตอ้งขายสัตวน์ํ้ าให้กบัเจา้ของ

แพปลาคนที่กูเ้งินมาแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น ห้ามขายให้แพปลารายอ่ืนเด็ดขาด  ซ่ึงการขายสัตวน์ํ้ า

ให้กบัเจา้ของแพปลา ๆ จะคิดราคาที่ต ํ่ากวา่ราคาที่ซ้ือขายทัว่ไป หลงัจากนั้นเจา้ของแพปลาจะหัก

เงินบางส่วนที่ขายสัตวน์ํ้ าไดเ้ป็นการชาํระหน้ีจนกวา่จะครบ โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และตอ้งการ

ให้สมาชิกชาวประมงพื้นบา้นรู้จกัวิธีการออมเงินและมีเงินเก็บ เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่

นิยมไปธนาคาร ดงันั้นเมื่อเก็บเงินไวก้บัตวัจึงใช้จ่ายกนัหมด นอกจากน้ียงัตอ้งการให้กลุ่มออม

ทรัพยเ์ป็นแหล่งทุนสําหรับการพฒันากิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ที่มีการทาํกิจกรรมอยู่เสมอ ก่อน

หนา้น้ีในกลุ่มอนุรักษเ์ร่ิมมีการเก็บเงินเป็นของกลุ่มบางแลว้เพราะตอ้งคอยขบัไล่เรือประมงพาณิชย์

เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของ

ชุมชนบา้นสระบวัจึงเร่ิมตน้จากการไปศึกษาดูงานจากชุมชนอ่ืนๆ เช่น ที่ จงัหวดัสตูล และจงัหวดั

สงขลา การเรียนรู้เหล่าน้ีนาํมาซ่ึงการเกิดความคิดในการที่จะทาํให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึนใน

ชุมชนบา้นสระบวัดว้ย จนในท่ีสุดชุมชนก็ไดร่้วมกนัตั้งกลุ่มออมทรัพยข้ึ์น 
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ท่ีลกัลอบเขา้ทาํประมงในอ่าว จึงตอ้งมีการเก็บเงินเรือประมงลาํละ 10-20 บาทต่อเดือนเพื่อเป็นค่า

นํ้ามนัในการนาํเรือออกไปขบัไล่เรือประมงพาณิชย ์

0กลุ่มออมทรัพยเ์ป็นกลุ่มที่เนน้การจดัการทางดา้นการเงิน ปัจจยัหลกัในการดาํเนินงาน คือ 

หน่ึง ความน่าเชื่อถืออนัจะนาํไปสู่ความเชื่อมัน่ของสมาชิก สอง กฎระเบียบของกลุ่มและการ

บริหารจดัการ สาม การเปิดเผยขอ้มูล ติดตามตรวจสอบได ้ จากการดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

บา้นสระบวั เมื่อดาํเนินการฝากถอนเสร็จ จะปิดบญัชีให้เสร็จส้ินภายในวนันั้น และจะนาํเงินส่วนท่ี

เหลือฝากธนาคาร แลว้นาํสําเนาหนา้สมุดธนาคารมาติดไวใ้นที่เปิดเผย  หรือหากติดเสาร์อาทิตยก์็

จะดาํเนินการภายในวนัท่ีเปิดทาํการทนัที กลุ่มออมทรัพยบ์า้นสระบวัไม่ไดห้ยุดน่ิงแค่การออมและ

การกู้  แต่ค่าธรรมเนียมยงัตั้งเป็น กองทุนพฒันากลุ่ม  กองทุนพฒันาสังคม  กองทุนสวสัดิการ

สมาชิก0 และ0กองทุนอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล0  ดงัตาราง7

 

ท่ี  4.1 

ตารางที ่4. 1  

 

การจดัสรรการเงินของกลุ่มออมทรัพย ์

7 7ลาํดบัที ่ 7รายการ อตัราปันผล 

7 01 กองทุนพฒันากลุ่ม0 7   ร้อยละ 15 

7 02 กองทุนพฒันาสังคม0 7     

7

ร้อยละ 15 

03 กองทุนสวสัดิการสมาชิก0 0          

7

ร้อยละ 40 

04 กองทุนอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล0 7          

7

ร้อยละ 15 

05 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ0 7          ร้อยละ 15 

 

0

0

จากการจดัสรรเงินของกลุ่มออมทรัพยแ์สดงให้เห็นวา่ กลุ่มออมทรัพยน้ี์นอกจากจะเป็นท่ี

พึ่งทางการเงินแลว้ยงัเป็นแหล่งทุนสําหรับการอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ืองท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือกนัจ่าย อีก

ทั้งยงัเป็นกองทุนสวสัดิการเพื่อรวบรวมเขา้กบักองทุนอ่ืนๆ 

บา้นในถุง้ นั้นก็มีแนวคิดในการทาํกลุ่มออมทรัพยเ์ช่นกนัแต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการเน่ืองจากมี

ปัญหาภายในอยู่ในขณะนั้น  และยงัไม่มัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง  จนในที่สุดเมื่อแก้ปัญหา

จากการที ่ก ลุ่มออมทรัพย์ไม่ มีดอกเบ้ีย  แต่มีการหักค่าธรรมเนียมเพื อ่การบริหาร

จดัการ  และนาํค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีคืนกาํไรสู่ชุมชนเพือ่แกปั้ญหาในชุมชนกนัเอง ดงันั้นจึงส่งผล

ให้กลุ่มออมทรัพยมี์วตัถุประสงค์ชัดเจน คือ การออมและเป็นฐานของทุนในการพฒันาชุมชน 

พฒันาคนอยา่งมีส่วนร่วมชดัเจน เพราะผลของการตั้งกลุ่มออมทรัพย ์คือ ไม่หวงัผลกาํไร แต่เป็น

การหวงัเร่ืองคน เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุด 



132 

ภายในได้แล้วบ้านในถุ้ง จึงตัดสินใจดําเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นปี  2548 โดยมีรูปแบบ 

กฎระเบียบ และการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกับกลุ่มออมทรัพย์บ้านสระบัว จะมีส่วนที่แตกต่างกัน

บ้าง ในเร่ืองของวันทําการ และอัตราการฝากตามแต่สมาชิกจะตกลงกัน 

ในระหว่างท่ีบ้านในถุ้งยังไม่ได้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์นั้น ก็มีการดําเนินการเร่ืองการอนุรักษ์

อย่างเข้มข้น โดยการผลักดันเร่ืองเรืออวนลากอวนรุน ให้ออกไปจากเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง เช่น

เมื่อมีเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็กของหมู่บ้านข้างเคียงเข้ามา

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งก็จะพยายามออกไปบอกว่าพื้นดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์ของหมู่บ้าน

ห้ามเข้ามา เมื่อเตือนแล้วไม่ได้ผลชาวประมงพื้นบ้านก็จะรวมกันออกไปขับไล่ โดยมีเรือเร็วตรวจ

การณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลาคอยให้การสนับสนุน การดําเนินการอนุรักษ์ที่เข้มข้น

เช่นว่านี้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมู่บ้านตามมาดังที่เคยกล่าวไปแล้ว  เพราะเรืออวน

ลากท่ีเข้ามาส่วนใหญ่มาจากบ้านหน้าทับ บ้านท่าสูงบน และบ้านปากนํ้าใหม่ ซ่ึงทําประมงอวนลาก

ขนาดเล็ก ชาวประมงจากหมู่บ้านเหล่านี้บางส่วนเป็นญาติพี่น้องกับบ้านในถุ้ง บางครั้งทั้งสองฝ่ าย

นั่งกินนํ้าชาร้านเดียวกัน จึงทําให้ทั้งสองฝ่ ายมองหน้ากันไม่ติดหรือเกิดความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่

ออกและทําให้การแก้ปัญหายากลําบากขึ้น ประกอบกับแกนนําในการอนุรักษ์บางคนไม่สามารถเข้า

ไปหมู่บ้านอ่ืนได้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย  ในช่วงนี้กลุ่มอนุรักษ์จึงเริ่มพิจารณาถึงข้อดี  ข้อเสีย

ของแนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าว  แล้วพยายามหาแนวทางการทํางานอนุรักษ์รูปแบบใหม่ที่ดีกว่า

เดิม  แต่ก็ยังหาไม่พบ จึงต้องยึดแนวทางการทํางานดังกล่าวต่อไป 

 

4.5.3  ช่ วงท่ี  3 พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน  

 เม่ือโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหมดระยะเวลาของโครงการจึงได้มีการเปล่ียนถ่ายโครงการมา

เป็นโครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ ดังนั้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซ่ึงโครงการพัฒนา

ชุมชนเป็ นสุขที่ภาคใต้ : ดับบ้านดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้ ได้เข้ามาทํางานในพื้นที่ชายฝั่ง บ้าน

ในถุ้ง และบ้านสระบัว ตําบลท่าศาลา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน และ

สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ี 

ในตอนต้นของช่วงนี้ชาวประมงพื้นบ้านเริ่มมีแนวคิดในการอนุรักษ์ปูม้า เนื่องจาก

ชาวประมงพื้นบ้านได้อาศัยปูม้าในอ่าวท่าศาลาช่วยสร้างรายได้ในการดํารงชีวิต และเลี้ยงดูของ

ครอบครัว จึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการรักษาสมดุลของการจับกุมและการมีอยู่ในธรรมชาติให้

สมดุลกัน อีกทั้งปูม้าโดยเฉพาะปูไข่หากจับขึ้นมาจะสูญเสียลูกพันธ์ุไปอย่างมหาศาล ดังนั้นชุมชน

จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์ปูม้าขึ้น ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงในการอนุรักษ์ของบ้านในถุ้ง และบ้าน

สระบัว 
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หลงัจากมีแนวคิดน้ีทั้งสองหมู่บา้นได้ไปศึกษาดูงานธนาคารปูมา้ทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานี 

และจงัหวดัชุมพร  ผ่านงบประมาณของโครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต ้เมื่อกลบัมาจาก

การศึกษาดูงานก็ไดเ้ร่ิมดาํเนินการสร้างกระชงัปูมา้ข้ึน สําหรับเป็นธนาคารปูมา้ โดยไดมี้การเขียน

โครงการของบประมาณสนบัสนุนจากโครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขท่ีภาคใต ้ ซ่ึงไดง้บประมาณมา

สนับสนุนจํานวนหน่ึง  อีกส่วนพยายามของบประมาณจากกรมประมง โดยกรมประมงได้

สนบัสนุนมาเป็นตาข่ายสาํหรับทาํกระชงั  วธีิการทาํธนาคารปูมา้สามารถทาํไดห้ลายแบบ ข้ึนอยูก่บั

การประยกุตใ์ช ้หลกัการทีส่าํคญั คือ ใหปู้มา้สามารถอาศยัอยูไ่ดส้ําหรับการวางไข่ ตวัหน่ึงก็ไม่เกิน 

7 วนั สร้างกรอบเหล็กกวา้งยาวประมาณ 2-3 เมตร ระหวา่งเหล็กใส่ถงันํ้ าพลาสติกขนาด 200 ลิตร 

ไวท้ั้งส่ีดา้นเพื่อยกกระชงัให้ลอยข้ึนเหนือนํ้ า จากนั้นผกูเน้ืออวนเป็นรูปส่ีเหล่ียมลึก 2-3 เมตร ท่ีมุม

ทั้งส่ีด้านของกระชังควรใส่ตวัถ่วงไวเ้พือ่ให้กระชังตึง แต่ไม่ควรให้ถึงพื้นดิน เพราะจะให้เน้ือ

กระชงัยน่และกองไปอยูท่ี่เดียวกนั เป็นอนัตรายแก่แม่พนัธ์ุปูมา้ที่อยูใ่นอวน สําหรับตวักระชงัใหญ่

ควรผกูสมอทิ้งไว ้เพื่อยดึกระชงัไวก้บัท่ี  

สําหรับแม่พนัธ์ุปูมา้ไดม้าจากเรือประมงทุกลาํของชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ไดบ้งัคบั อยา่งไรก็

ตามในหน่ึงเดือนชาวประมงพื้นบา้นทุกคนก็จะช่วยนาํปูมา้ที่ไข่ซ่ึงจบัไดม้าใส่ไวใ้นกระชงัอย่าง

น้อยเดือนละตวั วิธีการสังเกตว่าปูตวัไหนไข่ใกลอ้อกลูก  สังเกตจากสีของไข่ ถา้ไข่ยงัเป็นสีส้ม

แสดงวา่อีกประมาณ 7 วนัจะปล่อยไข่หมด แต่ถา้ไข่แก่เต็มท่ีจะกลายเป็นสีนํ้ าตาลและออกไปเกือบ

ดาํ แสดงวา่อีก 1-2 วนั ก็จะวางไข่หมด ซ่ึงแม่ปูมา้ตวัหน่ึงสามารถวางไข่ไดเ้ป็นแสนๆฟอง แต่ดว้ย

ธรรมชาติของสัตว ์ซ่ึงสัตวช์นิดใดที่ออกไขจาํนวนมากๆ แสดงว่าอตัราการรอดของลูกสัตวช์นิด

นั้นจะนอ้ยลงตามไปดว้ยเช่นกนั ปูมา้จึงหนีไม่พน้วฎัจกัรน้ี ลูกปูที่เกิดมาจะล่องลอยตามกระแสนํ้ า

ซ่ึงในช่วงน้ีจะเป็นอาหารของสัตวน์ํ้าชนิดอ่ืนๆ กวา่ท่ีจะรอดเป็นตวัเต็มวยัก็ผา่นห่วงโซ่อาหาร และ

ระบบนิเวศน์ในทอ้งทะเล ดงันั้นในช่วงการเป็นตวัอ่อน และการเป็นลูกปูความสามารถช่วยเหลือ

ตวัเองจึงเหลือนอ้ยมากๆ ประกอบกบัสภาพของนํ้ าทะเลตอ้งอุดมสมบูรณ์พอที่ลูกปูจะเจริญเติบโต

ไดด้ว้ย เมื่อลูกปูเติบโตไดร้ะยะหน่ึงก็จะว่ายกลบัลงสู่ทะเลที่ลึก เพือ่ดาํรงชีวิตและสืบพนัธ์ุต่อไป 

ดงันั้นการทาํธนาคารปูมา้อย่างเดียวไม่พอตอ้งรักษาระบบนิเวศน์รอบขา้งให้สมบูรณ์ดว้ย สําหรับ

แม่ปูมา้ไม่จาํเป็นตอ้งให้อาหาร เพราะถา้ให้อาหารจะมีปลาตวัเล็กลอดเขา้มาในกระชงัเพื่อกินเศษ

ปลาเหล่านั้นดว้ย และเม่ือแม่ปวูางไข่ออกมาปลากลุ่มน้ีจะกินลูกปูไปดว้ย 

สําหรับธนาคารปูมา้นั้นจาํเป็นตอ้งซ่อมแซมทุกปี เน่ืองจากถูกคลื่นซัด ทาํให้เหล็กเกิด

ความเสียหายเน่ืองจากตา้นแรงคลื่นซดัไม่ไหว ดงันั้นในช่วงฤดูมรสุมประมาณเดือนพฤศจิกายน-

มีนาคม จะตอ้งนาํกระชงัปูมา้ข้ึนมาไวบ้นฝ่ังเพือ่ป้องกนัความเสียหายแก่กระชงัปูมา้ แต่ก็มีหลาย

คร้ังที่นาํกระชงัปูมา้ข้ึนฝ่ังไม่ทนั ทาํให้กระชงัปูมา้เสียหายทั้งหมด ดว้ยวฒันธรรมของการให้และ
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เก้ือกลูกนัในชุมชน อีกทั้งความรู้สึกร่วมท่ีจะเห็นวา่ทะเลน้ีทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั ดงันั้นเม่ือแม่ปู

มา้วางไข่แลว้ในทุก 7 วนัจะมีคณะกรรมการไปรวบรวมเพือ่นาํแม่ปูไปขาย แลว้นาํเงินจากการขาย

แม่ปูเก็บไวเ้ป็นกองทุนพฒันาสังคม และกองทุนสวสัดิการของชุมชนต่อไป 

ในช่วงน้ีกลุ่มอนุรักษป์ระมงพื้นบา้นบา้นในถุง้ มีการเลือกประธานกลุ่มและคณะทาํงานชุด

ใหม่  ผูท่ี้ไดรั้บเลือกให้เป็นประธาน(ปัจจุบนั) คือ นายเฉด ปัจจยัสุข ในช่วงปีแรกกลุ่มยงัคงดาํเนิน

แนวทางการอนุรักษอ์ย่างเขม้ขน้เช่นเดิม  ความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนจึงยงัมีอยูเ่สมอ ในช่วงน้ีการ

ทาํงานเช่ือมโยงกนัระหว่างกลุ่มอนุรักษ์กบัผูใ้หญ่บา้นคนใหม่ถูกตดัขาดออกจากกนัอย่างส้ินเชิง  

เน่ืองจากผูใ้หญ่บา้นคนใหม่ไม่มีแนวคิดดา้นการอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ัง  ผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นเพียง

สัญลักษณ์ในเชิงพิธีการเท่านั้ น เช่น ผูใ้หญ่จะมาร่วมในงานด้านการอนุรักษ์บ้างในกรณีที่มี

นายอาํเภอมาเปิดงานเท่านั้น เน่ืองจากเป็นผูน้าํท่ีเป็นทางการชุมชน  

สาํหรับปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนอนัเน่ืองมาจากการใชเ้คร่ืองมือประมงคนละชนิด

กนั  ไดรั้บการแกไ้ขโดยวิธีการพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกนั ปรากฎวา่  ฝ่ายเรือประมงพาณิชยข์นาด

เล็กไม่สามารถเลิกทาํประมงอวนลาก อวนรุนไดโ้ดยใหเ้หตุผลวา่พวกไดท้าํประมงรูปแบบน้ีมาเป็น

เวลานานแลว้  การจะให้เปล่ียนเคร่ืองมือทาํไดย้าก  และการทาํประมงรูปแบบน้ีก็ทาํไปเพือ่เล้ียง

ครอบครัว  ซ่ึงฝ่ายกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้นบา้นในถุง้และบา้นสระบวั นั้นก็เขา้ใจและเห็นว่า

ผลกระทบของเรืออวนลากขนาดเล็กมีบา้งแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบกบัเรือประมงพาณิชยข์นาดใหญ่

จากต่างถ่ิน ในทีสุ่ดกลุ่มอนุรักษ์จึงยอมอะลุ่มอะล่วยมากข้ึนกว่าเดิมมาก ดังจะเห็นได้จากการ

กาํหนดกติกาหรือขอ้ตกลงในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัระหวา่งชาวประมง

ในแต่ละหมู่บา้น  เช่น กาํหนดใหเ้ขต 1,000 เมตรจากชายฝ่ังเป็นที่ทาํประมงทอดแห กาํหนดให้เขต 

2,000 เมตรจากชายฝ่ังประมงอวนลากขนาดเล็กแบบชาวบา้นสามารถทาํประมงได ้ (ซ่ึงถา้ถือตาม

กฎหมาย ก็มีความผดิ) กาํหนดใหเ้ขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังเป็นที่ทาํประมงของอวนลอย และห้าม

เรืออวนลาก  อวนรุน  ทาํลายเคร่ืองมือประมงของชาวประมงพื้นบา้น  ถา้มีผูใ้ดแอบทาํผิด คร้ังแรก

ใหส้มาชิกหมู่บา้นออกไปเตือน คร้ังท่ีสองใหส้มาชิกหมู่บา้นถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐาน คร้ังทีส่ามถา้ยงั

ทาํผิดกติกาอีกให้ทาํการจบัและยึดเรือ นอกจากน้ีผูที้่ไม่เคารพกติกา เวลาชุมชนจดังานเล้ียงนํ้ าชา

เพื่อระดมเงินช่วยกนัในโอกาสต่างๆ  บุคคลเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ เพราะไม่ทาํตามกติกา

ชุมชน  

ภายหลงัจากที่มีการสร้างกติกาของชุมชนร่วมกนั ปรากฎวา่ความขดัแยง้ระหวา่งหมู่บา้น

ไดล้ดลงไปอยา่งมาก เพราะสมาชิกในชุมชนเคารพกติกา สําหรับเรือประมงพาณิชยข์นาดใหญ่จาก

ต่างถ่ินที่เคยเขา้มาในช่วงน้ีไม่ไดเ้ขา้มาอีกเน่ืองจากในช่วงดงักล่าวเรืออวนลาก อวนรุนหยุดออก
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ทะเลไปเอง เพราะว่านํ้ ามนัข้ึนราคา และทรัพยากรในทะเลเส่ือมโทรมลง เรืออวนรุน อวนลากจึง

ไม่สามารถทาํใหคุ้ม้ทุนได ้   

สมยัก่อนนั้นเมื่อชาวประมงพื้นบา้นออกไปวางอวน ถา้เห็นเรือประมงพาณิชยเ์ขา้มาก็จะ

พยายามขบัไล่ออกไป แต่ปัจจุบนัเมื่อมีวิทยุส่ือสารบนเรือชาวประมงพื้นบา้นก็จะใช้วิทยุส่ือสาร

บอกกล่าวกนัว่ามีเคร่ืองมือของชาวประมงวางอยู่ตาํแหน่งใดบา้ง เรือประมงพาณิชยก์็จะไปทาํ

ประมงบริเวณอ่ืนๆ ท่ีไม่กระทบต่อชาวประมงพื้นบา้น 

 อย่างไรก็ตามเมื่อทะเลอ่าวท่าศาลาเร่ิมฟ้ืนตวั และกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังปรากฏว่า 

ปลายเดือน พฤษภาคม 2550 มีเรือประมงอวนลากคู่หลายลาํจากต่างถ่ินลกัลอบเขา้มาจบัปลาในเขต 

3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ชาวประมงพื้นบา้นจึงไดแ้จง้ไปยงันายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา  

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จึงไดป้ระสานไปยงัหวัหนา้หน่วยป้องกนัและปราบปราม

ประมงทางทะเลเกาะถํ้า จงัหวดันครศรีธรรมราช  นาํเรือตรวจการณ์  615  ของกรมประมง ออกไป

ตรวจสอบและสามารถจบักุมเรือประมงอวนลากคู่ที่รุกลํ้าเขา้มาในเขตอนุรักษ ์ไดท้ั้งหมด 6 ลาํ ซ่ึง

ส่วนใหญ่พบวา่เป็นเรือประมงของนายทุนจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและชุมพร  

หลงัจากนั้นไม่นานไดมี้เรือคราดหอยลายลกัลอบเขา้มาคราดในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง

อีกคร้ัง โดยเร่ิมเขา้มาตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550  การลกัลอบเขา้มาของเรือคราดเหอยลาย

คร้ังน้ีส่งผลกระทบรุนแรงมากเพราะเรือคราดหอยเขา้มาดว้ยจาํนวนที่มากกวา่ทุกคร้ัง  โดยในวนัที่ 

5 ตุลาคม พ.ศ. 2550  เรือประมงคราดหอยลายประมาณ 30 ลาํเร่ิมเขา้มาคราดหอยลอยในอ่าวท่า

ศาลาและเพิ่มเป็นกวา่ 60 ลาํในวนัต่อๆมา ชาวบา้นที่เห็นเหตุการณ์ไดว้ิทยุไปแจง้เรือลากหอยลาย

เพื่อไม่ใหเ้ขา้มาในเขต 3,000 เมตรซ่ึงเป็นพื้นที่ทาํประมงของชาวประมงพื้นบา้น แต่ก็ไม่ไดรั้บการ

ตอบรับวนัท่ี 6-9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรือลากหอยประมาณ 60 ลาํ เขา้มาใกลฝ่ั้งมากกวา่ 3,000 เมตร 

ทาํลายอวนของชาวประมงพื้นบา้นเสียหายจาํนวนมาก ชาวประมงพื้นบา้นจึงใช้เรือประมงขนาด

เล็ก เข้าล้อมและวิทยุ เพื ่อขอให้ชดใช้ค่ า เสียหาย  แต่กลับถูกเรือคราดหอยขับไล่ชน 

  วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ชาวประมงพื้นบา้นไปแจง้ความที่สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่า

ศาลา โดยทางตาํรวจรับปากเร่ืองจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้ดาํเนินการแกปั้ญหา  โดย

ในช่วงกลางคืนตาํรวจนํ้ าจากอาํเภอปากพนงัสามารถจบักุมเรือคราดหอยได ้1 ลาํ พร้อมของกลาง

หอยลายประมาณ 4,000 กิโลกรัม ขณะท่ีกาํลงัทาํประมงอยูใ่นพื้นท่ี 2,500 เมตรจากชายฝ่ัง  วนัที่ 11 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลานาํชาวประมงพื้นบา้นผูเ้สียหายประมาณ 

50 ราย เขา้พบ ผูว้า่ราชการจงัหวดัและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยผูว้า่

ราชการจงัหวดัมอบหมายให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช และนายกองคก์าร
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บริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จดัแบ่งงบประมาณบางส่วนเพือ่ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบา้นในเร่ือง

อวนท่ีถูกทาํลายเสียหายเบ้ืองตน้ไปก่อน ในระหวา่งท่ีรอดาํเนินการทางกฎหมาย   

วนัต่อๆ มาชาวประมงพื้นบา้นก็ไดไ้ปแจง้ความเร่ืองเรือคราดหอยทาํลายอวนเสียหายอีก  

เพราะยงัคงมีเรือคราดหอยเขา้มาทาํประมงอยู่ตลอด วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 นายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ไดน้าํชาวประมง

พื้นบา้นที่ไดรั้บความเดือดร้อนจากพื้นที่หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, และ14  ตาํบลท่าศาลา  เขา้ร้องเรียนขอ

ความช่วยเหลือจากผูว้า่ราชการจงัหวดัอีกคร้ัง เน่ืองจากมีเรือประมงอวนรุนขนาดใหญ่จากต่างพื้นที่

หลายลาํลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 3,000 เมตรจากชายฝ่ังเป็นประจาํทุกคืน  คืน

หน่ึงไม่ตํ่ากว่า 20 ลาํ จนสร้างความเดือดร้อนอย่างมากแก่ชาวประมงพื้นบา้นเพราะไม่สามารถ

ออกไปทําการประมงได้เหมือนดังก่อนและเคร่ืองมือประมงเสียหาย  แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหนา้ที่รับผิดชอบโดยตรงเขา้มาดาํเนินการจบักุมเรืออวนรุนดงักล่าวแต่อยา่ง

ใด  โดยมีประมงจงัหวดัและหวัหนา้ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัมาเจรจากบัชาวประมงพื้นบา้นทั้งหมด  

และไดรั้บปากวา่จะเพิ่มกาํลงัเรือตรวจการณ์ของกรมประมงให้มากกวา่ที่เป็นอยู ่ เพราะปัจจุบนัมี

กาํลงัเจา้หนา้ที่นอ้ยจึงไม่สามารถไล่จบัเรืออวนรุนจากต่างจงัหวดัไดเ้ต็มที่   ซ่ึงในภายหลงัจะไดมี้

การจดัตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกนัระหวา่งฝ่ายตาํรวจ  ฝ่ายปกครอง และฝ่ายทอ้งถ่ิน  ร่วมกนัออกตรวจ

ตราอย่างเข้มงวดทุกคืน  โดยต่อไปจะเร่งดําเนินการอย่างเฉียบขาด  สร้างความพอใจให้กับ

ชาวประมงพื้นบา้น  แลพไดส้ลายตวักลบัไปรอดูผลปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะดาํเนินการต่อไป 

  อย่างไรก็ตามผลปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ยงัไม่เป็นที่พอใจของชาวประมงพื้นบ้าน

เน่ืองจาก  ไม่สามารถหยุดย ั้งการเขา้มาทาํลายทรัพยากรชายฝ่ังของเรือประมงพาณิชยข์นาดใหญ่

โดยเฉพาะเรือคราดหอยได ้ อนัเกิดจากปัญหาการจดัการเร่ืองนํ้ ามนัของเรือตรวจการณ์ ซ่ึงบางคร้ัง

นํ้ ามนัหมด ไม่มีงบประมาณที่จะซ้ือนํ้ ามนั ทาํให้ไม่สามารถออกปฏิบติัการได ้  การไม่ทราบพิกดั

ของเรือท่ีลกัลอบทาํการประมงวา่อยูที่่พิกดัใด อีกทั้งยงัประสบกบัคล่ืนลมมรสุมที่ค่อนขา้งแรงทาํ

ให้ไม่สามารถออกปฏิบติัการได้  ส่งผลให้ เรือคราดหอยจาํนวนมากที่เขา้มานั้น ได้สร้างความ

เสียหายใหก้บัอ่าวท่าศาลาที่เคยอุดมสมบูรณ์ และอาจจะตอ้งใชเ้วลานานมากกวา่ที่ธรรมชาติจะฟ้ืน

ตวักลบัมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกคร้ัง  สําหรับชาวประมงพื้นบา้นนั้นมีความรู้สึกว่าเรือคราด

หอยได้เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรของพวกเขาไป  แล้วปล่อยให้พวกเขาผจญอยู่กับปัญหาหรือ

ผลกระทบที่พวกเขาไม่ไดก่้อ  ดงัคาํกล่าวของยะหยา เจ๊ะแตบและบงัหมาด ที่สะทอ้นให้เห็นภาพ

และอารมณ์ความรู้สึกไดเ้ป็นอยา่งดี 
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“ไม่ต่างจากโจร เขา้มาลกัขโมย ทาํกนัอย่างอุกอาจ มาทุบหมอ้ขา้วหมอ้แกงที่พวกเราเฝ้า 

ทะนุถนอมไวอ้ย่างดี เสร็จแลว้ก็ไป ทิ้งความลาํบากไวก้บัพวกเรา” (ยะหยา เจ๊ะแตบ, รองประธาน

กลุ่มประมงพื้นบา้นบา้นสระบวั, 2554) 

  “เมื่อก่อนถามกนัว่าได้ปลากี่ตะกร้า พอมีเรือคราดหอยเขา้คราด ถามกนัว่า ไดป้ลากี่ตวั” 

(หมาด โตะ๊สอ, ชาวประมงพื้นบา้นบา้นสระบวั, 2554)  

ในช่วงน้ีชาวประมงพื้นบา้นไดรั้บความเดือดร้อนมาก ทุกคนไดรั้บผลกระทบเหมือนกนั

หมด เคร่ืองมือประมงที่ตอ้งใช้หาเล้ียงชีพเสียหาย ชาวประมงพื้นบา้นบางคนเสียอวนไป 50-100 

ผนืๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 30,000- 100,000 บาทส่วนคนท่ียงัมีอวนเหลืออยูถ่า้ไปวางอวนตอน

กลางวนัส่ิงที่ติดอวนมาคือเศษกุง้ หอย ปู ปลาที่เน่าแลว้ หรืออวนฉีกขาดเพราะถูกหอยหนามบาด

อวนและกวา่จะแกะหอยหนามออกจากได ้ตอ้งใชว้ธีิทุบหรือตอ้งฝังดินใหห้อยหนามเน่าเสียก่อนจึง

จะแกะออกได ้ทาํให้อวนเสียหายไปมากกวา่คร่ึง แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะทิ้งแลว้ซ้ืออวนใหม่ ความ

เดือดร้อนท่ีเกิดจากเรือคราดหอยยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ชาวประมงพื้นบา้นจะไปร้องเรียนค่าเสียหาย

จากใครก็ไม่ได ้ส่ิงท่ีชาวบา้นทาํไดเ้ป็นเพียง การรวมตวักนัไปแจง้ความท่ีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่า

ศาลาไวเ้ป็นหลกัฐาน ในที่สุดเมื่อเจา้หน้าที่ตาํรวจสามารถจบักุมเรือคราดหอยได ้1 ลาํ พร้อมกบั

ลูกเรือประมง 6 คน ทาํให้ชาวประมงพื้นบา้นจึงเร่ิมที่จะมีความหวงัแต่หลงัจากนั้นได้ไม่นาน

เจา้หน้าที่ตาํรวจก็ไดใ้ห้ประกนัตวัทั้งเรือประมงและลูกเรือประมงทั้งหมด ซ่ึงการดาํเนินการของ

เจา้หนา้ที่ตาํรวจเป็นไปในลกัษณะดงักล่าวหลายต่อหลายคร้ัง จนสร้างความงุนงงและความเจ็บใจ

ใหแ้ก่ชาวประมงพื้นบา้นเป็นอนัมาก  

“ส่วนมากชาวบา้นถูกหลอก เขาบอกวา่ จบัแลว้แต่กลบัไม่เห็นดาํเนินการอะไร พอเขา้ไป

จบับอกว่าจบัไม่ได้ ไล่ไม่ทนั บางลาํจบัแล้วก็ปล่อย บางลาํจบัได้แต่แจ้งขอ้หาต่างด้าว เราเสีย

ความรู้สึก” (เจริญ โตะ๊อิแต, รองประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา, 2554) 

เมื่อทรัพยากรชายฝ่ังร่อยหรอและเส่ือมโทรม ชาวประมงพื้นบา้นจึงทาํมาหากินอย่าง

ยากลาํบาก หลายคนตอ้งเปล่ียนอาชีพ ไปทาํงานเป็นลูกจา้งตามร้านอาหารท่ี จงัหวดัภูเก็ต หรือไม่ก็

เขา้กรุงเทพไปทาํงานโรงงาน 

  ช่วงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ.2550  กลุ่มประมงพื้นบา้นปรึกษาหารือกนัและตดัสินใจว่า

เมือ่หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ก็จะตอ้งรวมตวักนัเพือ่ปกป้องทรัพยากรของทอ้งถ่ิน 

โดยมีการรวบรวมชาวประมงพื้นบา้นในพื้นที่อาํเภอขนอม อาํเภอสิชล อาํเภอท่าศาลา อาํเภอหัว

ไทร อาํเภอปากพนงั และอาํเภอเมืองจาํนวนกว่า 200 คน เดินทางมาชุมนุมประทว้งทีห่น้าศาลา

กลางจงัหวดันครศรีธรรมราช มีนายอภินนัท ์เชาวลิตร นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา และ

นายเราะหมาน ปริงทอง ประธานคณะกรรมการอนุรักษรั์กษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหาร
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ส่วนตาํบลท่าศาลา เป็นแกนนาํ โดยมีการนาํป้ายผา้เขียนขอ้ความ อาทิ “คืนชีวิตทะเลให้พวกเรา

และเอาเรือคราดหอยลายของพวกมึงคืนไป” “พวกเราชาวประมงจงัหวดันครศรีธรรมราชไม่

ตอ้งการเรือคราดหอยลาย” “พอ่เมืองนครโปรดทราบนํ้ าทะเลเร่ิมมีกล่ินแลว้” เหล่าน้ีเป็นตน้และได้

ยื่นขอ้เสนอถึงผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช  ให้ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วน 7 ขอ้ 

เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทะเลไทย  ไดแ้ก่ 1) ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศห้ามเรือคราดหอยและเรือป่ัน

ไฟปลากะตกัทาํการประมงในจงัหวดั โดยเด็ดขาด  2) แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจในการป้องกันและ

ปราบปรามการทาํประมงที่ไม่เหมาะสมให้ชดัเจน  3) แต่งตั้งชาวบา้นเพือ่การมีส่วนร่วมในการ

จบักุมติดตามการทาํประมงที่ไม่เหมาะสม  พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแจง้ความคืบหน้าใน

การดาํเนินการทางกฎหมาย  ให้ชาวบา้นไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง  4) ให้นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลที่มีพื้นที่ติดชายฝ่ังทะเล  มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรร่วมกนั  5) จดัทาํแผนฟ้ืนฟูและ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ัง  6) จดัตั้งกองทุนในการช่วยเหลือเคร่ืองมือประมงท่ีไดรั้บความเสียหายและ  

7) ใหก้รมประมงติดเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์กาํหนดเขตอนุรักษใ์หช้ดัเจน 

  นายวิชม ทองสงค์ ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช พร้อมดว้ย นายมนูญ ตนัติกุล

ประมงจงัหวดั  ได้มารับหนังสือของชาวประมงพื้นบ้านไป  หลังจากนั้นก็ได้ประชุมร่วมกับ

ชาวประมงพื้นบา้นที่ห้องประชุมของศาลากลางจงัหวดั      โดยไดรั้บหลกัการเร่ืองการกาํหนดเขต

พื้นที่ห้ามใช้เคร่ืองมือเรือคราดหอยลาย และขอสนับสนุนเรือตรวจการณ์มาประจําอยู่ที ่

นครศรีธรรมราช เพื่อปราบปรามผูก้ระทาํผิดอยา่งจริงจงั โดยการกาํหนดพื้นที่ห้ามใชเ้คร่ืองมือเรือ

คราดหอย ไดมี้การนาํชาวประมงพื้นบา้นออกกาํหนดจุดห้ามทาํประมงคราดหอยดว้ย ซ่ึงหลงัจาก

การประชุมร่วมกนั ชาวประมงพื้นบา้นต่างแสดงความพอใจและไดส้ลายการชุมนุมในท่ีสุด  

หลงัจากนั้นชาวประมงพื้นบา้นเองก็เกิดการต่ืนตวัมากข้ึน ร่วมกนัเฝ้าระวงั และไดก้ดดนั

ไปยงัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  แต่ก็ไม่สามารถจบักุมไดทุ้กคร้ังไป เพราะเม่ือมีเรือตรวจการณ์ออกไปจบักุม 

เรือคราดหอยจะแล่นหนีและให้เรือตรวจการณ์ไล่ตามจนนํ้ ามนัหมด หรือในบางคร้ังเมื่อไดรั้บการ

แจง้ข่าวจากชาวบา้นเร่ืองเรือคราดหอย เมื่อนาํเรือออกไปจบักุมกลบัพบว่าเรือคราดหอยทาํการ

ประมงอยูน่อกเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง เน่ืองจากเรือคราดหอยล่วงรู้ข่าวการออกปฏิบติัการของ

เจา้หนา้ท่ีบนฝ่ังเสียก่อน ซ่ึงทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีก็ไม่สามารถท่ีจะจบักุมได ้

ชาวประมงพื้นบา้นคิดว่าแนวทางการป้องกนัหรือขบัไล่เรือประมงพาณิชยไ์ม่ให้เขา้มาแต่

เพียงอยา่งเดียวนั้น  ไม่อาจทาํให้ทรัพยากรชายฝ่ังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได ้ จึงคิดหาวิธีการที่จะ

ช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังเพิ่มข้ึนอีกวิธีหน่ึง  โดยวิธีการดงักล่าวนั้นเกิดจากการที่กลุ่มอนุรักษ์

ประมงพื้นบา้นไดไ้ปศึกษาเรียนรู้วิธีการทาํระเบิดนํ้ าชีวภาพ จากศูนยก์สิกรรมธรรมชาติทุ่งสงและ
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วดัป่ายาง  ทาํให้ทุกคนคิดวา่หากนาํวิธีการดงักล่าวมาใชน่้าจะช่วยฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังหนา้บา้น

ของตนได ้

สาํหรับวธีิการทาํระเบิดนํ้าชีวภาพ เร่ิมจากนาํเอาดินเลนผสมปุ๋ยชีวภาพและนํ้ าหมกัชีวภาพ 

ในอตัราส่วน ดินเลน 100 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 50 กิโลกรัม จากนั้นนาํนํ้ าหมกัชีวภาพเขม้ขน้

ละลายนํ้ า 1 ลิตรพรมไปบนกอ้นดินที่ป้ันรวมกบัปุ๋ยชีวภาพ แลว้ทิ้งไว ้1 วนั ก็จะไดเ้ป็นระเบิดนํ้ า

ชีวภาพ  สําหรับวิธีใช้ก็ให้นําไปโยนลงทะเล โดยพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ให้ใช้ระเบิดนํ้ าชีวภาพ 

ประมาณ 1 กระสอบ ทาํซํ้ าเดือนละคร้ังหรือในช่วงแรกทาํซํ้ า 15 วนัคร้ังจะช่วยในการรักษาหนา้ดิน  

ช่วยและส่งเสริมให้เกิดแพลงตอน เป็นอาหารสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน  ชาวประมงพื้นบา้นใชง้านระเบิดนํ้ า

ชีวภาพโดยเวลาออกไปทาํประมงในทะเล ชาวประมงก็จะนาํติดตวัไปดว้ย เพื่อไปหวา่นบริเวณ   0

หมฺรํา 0

 ช่วงเดือนเมษายน 2551 มีกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้นจงัหวดัเพชรบุรีเดินทางมาศึกษาดู

งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตาํบลท่าศาลา ในประเด็น “การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน: 

กรณีเรือคราดหอยลายท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและนครศรีธรรมราช” ซ่ึงจงัหวดัเพชรบุรีก็ประสบปัญหา

เรือคราดหอยเช่นเดียวกนั ผลของกิจกรรมคร้ังน้ีทาํใหท้ั้งสองกลุ่มไดมี้โอกาสแบ่งปันประสบการณ์

ซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหาเรือคราดหอยในอนาคต 

  ในป่าชายเลนหรือในจุดท่ีมีสัตวน์ํ้าอาศยัอยูชุ่กชุม  เพื่อช่วยฟ้ืนฟู ทรัพยากรอีกทางหน่ึง  

ช่วงกลางปี พ.ศ. 2551 จากการไปศึกษาดูงานกลบัมาพบวา่ชุมชนตนเองมีความพร้อม ชุน

ชนบา้นสระบวั จึงเร่ิมดาํเนินการจดัตั้งร้านคา้ชุมชนข้ึน เพือ่เป็นแหล่งทุนใหก้บัการอนุรักษแ์ละการ

พฒันาสงัคม  ไม่ใช่การแสวงหารายไดเ้พื่อเพิ่มรายรับใหแ้ก่ครอบครัวผูล้งหุน้   ก่อนท่ีจะเป็นร้านคา้

ชุมชน แกนนาํไดต้กผลึกทางความคิดท่ีจะทาํใหร้้านคา้ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด และมีกระทบต่อ

ร้านคา้ และร้านขายของชาํอ่ืนๆ ในหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นร้านคา้ชุมชนจึงมุ่งเนน้ขายวสัดุอุปกรณ์

ที่จาํเป็นพื้นฐานทางการประมง ของใช้ส่วนตวัและของใช้ในครัวเรือ แต่จะไม่ขายของสดหรือ

อาหารท่ีรับประทานประจาํวนั เน่ืองจากมีร้านคา้ในหมู่บา้นจาํหน่ายอยูก่่อนแลว้ 

  ร้านคา้ชุมชนบา้นสระบวัไดส้ร้างใหทุ้กคนมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจา้ของร้านคา้ชุมชน 

โดยเร่ิมแรกสมาชิกในกลุ่มตอ้งผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกนัมาเป็นผูข้าย สลบักนัไป เมื่อครบ 15 วนั

จาํนวนนบัสินคา้คร้ังหน่ึง เม่ือครบหน่ึงปีจึงจา้งชาวบา้นในหมู่บา้นมาดูแลร้านคา้แบบเต็มเวลา จาก

การที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นผูข้ายน้ีเองทําให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของข้ึน 

ประกอบกบัญาติพี่น้อง เพื่อนฝงูต่างก็มาช่วยอุดหนุนซ้ือสินคา้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายลูกคา้อยา่ง

ไม่ตั้งใจ ทั้งน้ีราคาสินคา้ของร้านคา้ชุมชนบา้นสระบวัไม่ไดป้รับข้ึนตามราคาตลาด ซ้ือสินคา้มา

เท่าไรตอ้งขายให้หมด จึงจะปรับราคา ในทางกลบักนัสินคา้ที่ซ้ือมา หากตลาดปรับลดราคาสินคา้ 
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ราคาสินคา้ในร้านคา้ชุมชนก็ไม่ปรับลดราคาลงตอ้งช่วยกนัซ้ือจนหมด จึงจะปรับราคา บนฐานคิดน้ี 

เห็นไดว้า่กลไกของตลาดไม่มีผลต่อสินคา้ในร้าน 

 สําหรับระบบและกระบวนการทาํงานของร้านคา้ชุมชน เมื่อมีสมาชิกมาซ้ือจะมีการจด

บนัทึกไวทุ้กคร้ังเพราะเม่ือถึงส้ินปีจะมีการจ่ายเงินปันผลจากยอดซ้ือของแต่ละคน ซ้ือมากได้

ผลตอบแทนข้ึนมามาก เพราะเหตุน้ีร้านคา้ชุมชนจึงเป็นท่ีพึ่งพาทางการเงิน อีกทางหน่ึงและเป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกในหมู่บา้นในการซ้ือสินคา้ที่จาํเป็นในแต่ละวนั ในอีกทางหน่ึงยงัมี

การแบ่งผลกาํไรจากร้านคา้ชุมชนเพือ่นาํไปสนับสนุนกิจการของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

พื้นบา้นบา้นสระบวัดว้ย 

 นอกจากน้ีร้านคา้ชุมชนยงัผกูยึดติดกบัศาสนา โดยในทุกปีจะแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเป็นเงิน

ซะกาตแก่สมาชิกที่ยากไร้ในชุมชน ซ่ึงเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลุ่ม จากการที่มีการแบ่ง

รายไดข้องร้านคา้ชุมชนส่วนหน่ึงมาจดัตั้งกองทุนซะกาต ในลกัษณะน้ีสมาชิกท่ีไดรั้บเงินปันผล จึง

ลดความยุ่งยากในการจ่ายซะกาตอีกคร้ังหน่ึง เพราะถือว่าเงินปันผลที่ได้รับผ่านการจ่ายซะกาต 

เรียบร้อยแลว้ 

  ตน้ปีพ.ศ. 2552 เรือคราดหอยเร่ิมทยอยเข้ามาในพื้นที่ อาํเภอท่าศาลา อีกคร้ังหน่ึง จาก

ปัญหาเร่ืองเรือคราดหอยลายที่มีเขา้มาทุกปี แต่ไม่สามารถแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรมได ้กลุ่มอนุรักษ์

ประมงพื้นบา้นวิเคราะห์กนัวา่การแกปั้ญหาน้ีถา้ทาํกนัเพียงแค่ 2 หมู่บา้นคงไม่สามารถจดัการกบั

ปัญหาดงักล่าวได ้จนในที่สุดกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้นทั้ง 2 หมู่บา้นจึงไดต้ดัสินใจไปชกัชวน

บา้นหน้าทบั และบา้นท่าสูงบนเขา้มาร่วมมือกนั  โดยในขั้นแรกไดใ้ห้สมาชิกทีมี่ความสนิทสนม

หรือเป็นเครือญาติกบัชาวประมงพื้นบา้นบา้นหน้าทบั และชาวประมงพื้นบา้นบา้นท่าสูงบน ไป

ชักชวนสมาชิกชาวประมงของทั้ ง 2 หมู่บ้านเข้ามาทํากลุ่มออมทรัพย์ก่อน โดยช้ีให้เห็นถึง

ประโยชน์ที่จะไดรั้บ ผลปรากฏวา่วิธีการดงักล่าวไดผ้ล ทั้งบา้นหนา้ทบัและบา้นท่าสูงบนไดจ้ดัตั้ง

กลุ่มออมทรัพยข้ึ์นในเวลาไล่เล่ียกนั โดยมีเจา้หนา้ที่จากโครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใตแ้ละ

แกนนาํกลุ่มออมทรัพยบ์า้นในถุง้และบา้นสระบวัเป็นพีเ่ล้ียงเพื่อช่วยวางแนวทางการทาํงาน   

  หลงัจากประสบความสําเร็จในขั้นแรก กลุ่มประมงพื้นบา้นบา้นในถุง้และบา้นสระบวัจึง

เร่ิมดาํเนินการต่อในขั้นที่สอง โดยการชักชวนให้ทั้ ง 2 หมู่บา้นดงักล่าวทาํงานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรชายฝ่ังควบคู่ไปด้วย โดยพยายามช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของเรือคราดหอย และ

ความสําคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ทาํให้ทั้งบา้นหน้าทบัและบา้นท่าสูงบนจดัตั้งกลุ่ม

อนุรักษ์ของตนเองข้ึนมาบ้าง โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ แกนนํา

ชาวประมงพื้นบา้นในถุง้และบา้นสระบวัเป็นท่ีปรึกษา หลงัจากนั้นไดไ้ม่นานชาวประมงพื้นบา้นก็

ประกบัปัญหาเรือคราดหอยอีกคร้ัง และในคร้ังน้ีน่ีเองท่ีชาวประมงพื้นบา้นทั้ง 4 หมู่บา้น ไดร่้วมมือ
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กนัจดัตั้งเป็น "เครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา" ซ่ึงมีสมาชิกทั้งส้ิน 4 หมู่บา้น ประกอบไปดว้ย 

บา้นในถุง้ บา้นสระบวั บา้นหนา้ทบั และบา้นท่าสูงบน เพื่อจดัการกบัปัญหาเรือคราดหอยลาย โดย

มีการจดักลุ่มชาวประมงพื้นบา้นจากหมู่บา้นต่างๆ ออกลาดตระเวน และออกไปขบัไล่ แต่ก็ไม่มี

อาํนาจหนา้ที่ในการเขา้จบักุม มีคร้ังหน่ึงที่สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาออกจบักุมเรือ

คราดหอยร่วมกบัชาวประมงพื้นบา้น แต่กลบัถูกไตก๋้งเรือแจง้ความกลบัดว้ยขอ้หาบุกรุก และข่มขู่ 

กรรโชกทรัพย ์

ชาวประมงพื้นบา้นเห็นว่าหากปล่อยปัญหาไวเ้ช่นน้ีมีแต่ชาวประมงพื้นบา้นที่เสียเปรียบ 

และไดรั้บผลกระทบมากข้ึนเร่ือย จึงเร่ิมชกัชวนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา ซ่ึงเป็นคน

ในพื้นท่ีและรับรู้เร่ืองน้ีมาตลอด ให้เขา้มาฟัง และเป็นที่ปรึกษา มีนกัวิชาการ นกักฏหมาย ซ่ึงเป็น

ลูกหลานในทอ้งถ่ิน มาร่วมพูดคุย แนะนาํหาทางออกวา่ปัญหาที่เกิดข้ึนควรจะดาํเนินการอยา่งไรดี 

โดยมีการปรึกษาหารือกนัเป็นประจาํทุกอาทิตย ์ในที่สุดก็พบวา่ทางออกที่จะใชเ้ป็นแนวทางในการ

แกปั้ญหาในช่วงน้ี ควรเร่ิมจากการเฝ้าระวงักนัเองจากชาวประมงที่ออกไปทาํประมง ใครพบเห็น

เรือประมงขนาดใหญ่ทีมี่ท่าทีไม่ชอบมาพากลก็ใหรี้บแจง้มายงัเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา 

นอกจากน้ียงัไดป้ระสานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง อยา่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขา้มาช่วยเฝ้าระวงัด้วย ซ่ึงก็ได้สร้างความหวาดหวัน่ให้

เรือประมงพาณิชยท่ี์เคยลกัลอบเขา้มาทาํประมงในพื้นท่ีอนุรักษไ์ดไ้ม่นอ้ย 

  นายอภินนัท ์ชวลิต นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลากล่าววา่ ส่ิงท่ีสาํคญัมากในเร่ือง

การแกปั้ญหาระดบัชุมชนท่ีคนส่วนใหญ่ในชุมชนประสบร่วมกนัคือ ความสามคัคี และการพูดคุย

ร่วมกนั 

  “การได้ชื่อว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งนั้ นจะทาํไม่ได้เลยถ้าคนในชุมชนไม่คุยกันเองก่อน 

สาํหรับท่ีชุมชนท่าศาลานั้น ความสามคัคีของเราเกิดจากทุกคนมีปัญหาเหมือนกนั และคิดตรงกนัวา่ 

ถา้ไม่ช่วยกนัแกปั้ญหาแลว้ในอนาคตเราก็จะถูกรังแกแบบน้ีเร่ือยไปจนในที่สุดชุมชนก็จะล่มสลาย

ไปเอง และจากประสบการณ์ท่ีทุกคนมีร่วมกนัอีกเช่นกนัคือ เร่ืองการช่วยตวัเองก่อนที่จะไป

เรียกร้องให้คนอ่ืนช่วย เราเลยมีแนวคิดการตั้งชาวบา้นเป็นยามฝ่ัง คือ เอาพวกเราท่ีเป็นชาวบา้นท่ี

ออกหาปลานั่นแหละ ช่วยกนัสอดส่องว่ามีเรือลาํใหญ่ลาํไหนบา้งที่มนัรุกลํ้ าเขา้มาในพื้นที่ ที่

กฏหมายห้าม คือ 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง เจอแลว้เราก็แจง้พรรคพวกเราก่อน แลว้ก็แจง้ราชการที่

รับผดิชอบ วธีิการน้ีใชไ้ดผ้ลดีในระดบัหน่ึง” 

 อย่างไรก็ตามในคืนวนัที่ 19 มีนาคม 2552 ชาวประมงพื้นบา้น ร่วมกบัเจา้หน้าที่ฝ่าย

ปกครองอาํเภอท่าศาลา และองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา นําเรือประมงของชาวประมง

พื้นบา้นออกไปจบักุมเรือคราดหอย พร้อมดว้ยหน่วยป้องกนัและปราบประมงทางทะเลเกาะถํ้า ได ้
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7 ลาํ แต่เน่ืองดว้ยช่องว่างทางกฎหมาย จึงสามารถจบักุมไดเ้พียงขอ้หาแรงงานด่างดา้ว เน่ืองจาก

เรือประมงเหล่าน้ีทราบข่าวล่วงหน้า จึงไดจ้อดลอยลาํไว ้ให้ไม่ไดมี้ความผิดตามพระราชบญัญติั

การประมง พ.ศ. 2490  

  นอกจากน้ียงัพบว่า เรือที่ถูกจบัได ้เป็นเรือที่เคยถูกจบัก่อนหน้าน้ี  แลว้ถูกปล่อยไปหรือ

เป็นเรือที่เคยเข้ามาเมื่อปีที่แล้ว  และเป็นของนายทุนกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ค่อยเกรงกลวัการถูกจบักุม 

เพราะจ่ายค่าปรับไม่แพง คุม้ค่ากบัการเส่ียง (เราะหมาน ปลิงทอง, สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลท่าศาลา, 2554) เน่ืองจากพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 มีช่องว่าง เช่น ถา้เรือท่ีทาํ

ประมงเป็นเรือเช่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดเรือไวไ้ด้ หรือถ้าขณะจบักุมเรือประมงไม่ได้ทาํการ

ประมง เรือลาํดงักล่าวก็ไม่มีความผิด เป็นตน้  เมื่อพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 มีช่องวา่ง

ดงักล่าว ในการจบักุมเจา้หน้าที่รัฐจาํเป็นตอ้งใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งเขา้ดาํเนินการ ไม่เช่นนั้น

แลว้ก็แทบเอาผิดเรือประมงดงักล่าวไม่ไดเ้ลย ดว้ยช่องว่างทางกฎหมายน่ีเอง ทาํให้เรือคราดหอย

ลายเหล่าน้ีรุกหนกั เพราะจ่ายค่าปรับเพียงเล็กนอ้ย คุม้ค่ากบัการถูกจบั เน่ืองจากเรือคราดหอยลายลาํ

หน่ึงทาํการประมงไดล้าํละ 4-10 ตนัต่อคืน มูลค่าหอยลายกิโลกรัมละ  40  บาท   เฉล่ียอยู่ท่ี   

100,000 – 400,000 บาทต่อลาํ 

  ปัญหาเรือคราดหอยน้ีถูกผลกัดนัไปทุกระดบั แต่ไม่เกิดผลมากนกัทั้งในเชิงปฏิบติัและเชิง

นโยบาย เห็นไดจ้ากเรือคราดหอยลายยงัเขา้คงลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง

เช่นเดิม บางคร้ังชาวประมงพื้นบา้นไม่สามารถประสานขอเรือตรวจการณ์ของกรมประมงให้มา

จบักุมได้ และการที่ชาวประมงพื้นบา้นจะออกไปจบักุมเหมือนคร้ังที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความ

ยากลาํบาก เพราะเรือประมงพื้นบา้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถไล่ตามได้ทนั เส่ียงต่อการถูกชน 

และเส่ียงต่อการถูกแจง้ความจบักลบัอีกดว้ย 

แนวทางในการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาและเครือข่ายประมง

พื้นบา้นในช่วงน้ี คือการการรวบรวมรายช่ือเพื่อลงนามในหนงัสือร้องเรียนเพื่อส่งไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมด  พยายามหาเรือตรวจการณ์ชายฝ่ังมาประจาํการในพื้นท่ีอ่าวท่าศาลาให้ได ้พยายาม

ผลกัดนัใหมี้การออกประกาศจงัหวดัเร่ืองเขตหา้มทาํการประมงคราดหอยลายในระยะ 12 ไมล์ทะเล 

ตาม พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490 มาตตรา 32 และทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา

เองไดเ้ตรียมออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพือ่หา้มทาํประมงหอยลาย เพือ่รักษาผลประโยชน์ไวใ้หท้อ้งถ่ิน 

  เครือข่ายประมงพื้นบา้นจดัตั้ง “เครือข่ายปฏิบติัการวทิยทุางทะเลและสังคม (เหยี่ยวทะเล)”

ข้ึนเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีสมาคมรักษท์ะเลไทยช่วยสนบัสนุนงบประมาณในการติดตั้ง

แม่ข่ายวทิย ุCB โดยติดตั้งแม่ข่ายที่กลุ่มอนุรักษป์ระมงพื้นบา้นบา้นในถุง้ และติดตั้งแม่ข่ายวิทยุมด

ดาํที่บ้านคอเขา ตาํบลสิชล นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลายงัได้สนับสนุนวิทย ุ



143 

จาํนวน  5  เคร่ือง  โดยใหไ้วท่ี้หมู่บา้นละ 1 เคร่ืองและที่ศูนยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

1 เคร่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกระจายข่าวดา้นการเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ  และนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการแจ้งเรือผิดกฎหมาย  ทาํให้การผลักดันและจบักุมเรือประมงผิดกฎหมายมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน   

  ในช่วงน้ีองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา  เครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลาและ

หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีการประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพือ่เตรียมการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

ทางทะเล  ในขณะที่เรือคราดหอยก็ยงัคงลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังอยู ่

แต่ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการออกตรวจจบัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ในช่วงน้ีหน่วยเฉพาะกิจศรีวิชยั ภายใตก้ารนาํของปลดัอาํเภอฝ่ายปราบปราม อาํเภอท่าศาลา เป็น

หน่วยงานหลกัในการทาํงานป้องกนัและปราบปรามเรือคราดหอยลายที่ทาํประมงผิดกฎหมายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ในท่ีสุดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาสามารถจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทาง

ทะเลไดส้าํเร็จ ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้าํเสนอในลาํดบัถดัไป 
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ตารางที ่4.2  ววิฒันาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบา้นต่อการลกัลอบทาํประมงของ  

                     เรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง 

 

ปี (พ.ศ.) ประเภทเรือประมง วธีิการแก้ปัญหา หมายเหตุ 

2520-2534 อวนรุน  อวนลากท่ีมา

จากหมู่บา้นขา้งเคียง 

 

อวนรุนและอวนลาก

จากภายนอกพื้นท่ี 

- เจรจา  ขอร้อง 

- นาํเรือออกไปขบัไล่ 

 

- แจง้กาํนนั / ผูใ้หญ่บา้น  

นาํเรือออกไปขบัไล่ 

- ไม่ไดผ้ล 

- ไดผ้ล แต่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งหมู่บา้น 

- ไดผ้ลเพยีงเลก็นอ้ย 

2535-2545 เรือคราดหอย - แจง้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

เพื่อประสานไปยงักรม

ประมง ตาํรวจ ใหม้า

จบักุม  

 

 

- ชุมนุมประทว้งโดยการ

นาํเรือประมงไปปิดปาก

นํ้าท่าศาลาและปากนํ้า

ปากพยงิ เพือ่เรียกร้องให้

หน่วยงานภาครัฐช่วย

แกปั้ญหา   

- ชุมนุมประทว้งโดยการ

ลากเรือประมงข้ึนมาปิด

ถนนปิดถนนสาย 401 ท่า

ศาลา-นครศรีธรรมราช 

- ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร เม่ือมี

เจา้หนา้ท่ีออกไปจบักุม 

เรือคราดหอยก็จะหยดุไป

ช่วงหน่ึงประมาณ 2-3 วนั 

แลว้ก็กลบัเขา้มาคราดใน

เขต 3,000 เมตรอีก 

- นายอาํเภอรับปากวา่จะ

ช่วยแกปั้ญหา แต่ก็ไม่

ไดผ้ลเท่าท่ีควรเพราะหลงั

จากนั้นไม่นานก็มีเรือ

คราดหอยลกัลอบเขา้มา

คราดหอยอีก  

- ไดผ้ล อธิบดีกรมประมง

ส่งตวัแทนลงมาเจรจาและ

รับปากวา่จะช่วยแกปั้ญหา

ผล: เรือคราดหอยไม่เขา้มา

คราดในพื้นท่ีเป็นเวลา

หลายปี 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

ปี (พ.ศ.) ประเภทเรือประมง วธีิการแก้ปัญหา หมายเหตุ 

 อวนลาก อวนรุน เรือ

คราดหอย 

- แจง้หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง ใหน้าํเรือ

ออกไปจบักมุ 

- ชาวประมงนาํเรือ

ออกไปขบัไล่เอง  

 

- ตั้งเป็นกลุ่มหรือหน่วย

ขบัไล่ ข้ึนมาใหมี้หนา้ท่ี

ขบัไล่เรือประมงพาณิชย์

โดยเฉพาะ 

- ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ ์ 

- เรือจะมาชา้มาก  ไม่ทนั

การณ์ 

 

- ใครเห็นวา่มีเรือเขา้มาใกล้

เคร่ืองมือประมงของตนก็

ออกไปขบัไล่ 

- ไดผ้ลดีระดบัหน่ึง 

 

 

 

- สนบัสนุนโดยโครงการ

ฟ้ืนฟูทรัพยากร 

2546-

ปัจจุบนั 

อวนลาก อวนรุน 

ขนาดเล็ก จาก

หมู่บา้นขา้งเคียง  

เรือคราดหอย 

- ปรึกษาหารือร่วมกนั 

กาํหนดกติกาข้ึนใหม่

อะลุ่มอะล่วยมากข้ึน 

- แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ 

- เขา้ร้องเรียนขอความ

ช่วยเหลือจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดั 

- ชุมนุมประทว้งหนา้

ศาลากลางจงัหวดัยืน่

ขอ้เสนอถึงผูว้า่ราชการ

จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ใหด้าํเนินการแกไ้ขปัญหา

อยา่งเร่งด่วน 7 ขอ้ 

 

- ความขดัแยง้ระหวา่ง

หมู่บา้นไดล้ดลงไปอยา่ง

มาก 

- ไม่ไดผ้ล ดาํเนินการล่าชา้ 

 

- ไม่ไดผ้ล เรือคราดหอย

ยงัคงเขา้มาอยู ่

 

- เกิดการต่ืนตวัมากข้ึนทั้ง

หน่วยงานของรัฐและ

ชุมชน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

ปี  (พ.ศ.) ประเภทเรือประมง วิธีการแก้ปัญหา หมายเหตุ 

  - ก่อตั้งเครือข่ายประมง

พื้นบ้านอ่าวท่าศาลา- 

จัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทางทะเล 

- เกิดความต่ืนตัวของชุมชน

ประมงพื้นบ้านอย่างสูง

ประสบผลสําเร็จเป็ นแห่ง

แรกของประเทศไทยและเรือ

คราดหอยไม่เข้าคราดหอย

ในเขต 3,000 เมตรจาก

ชายฝั่งอีกเลย 

 

4.6 การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลนั้นในด้านหน่ึงเกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์  และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้านและองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าศาลาในการแก้ปัญหาเรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้าทําประมงในเขต 3,000 เมตร ดังที่กล่าว

มาแล้ว  ขณะที่ในอีกด้านหน่ึงเกิดจากกระบวนการทํางานของสมัชชาสุขภาพจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ผลักดันการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ซ่ึงทั้งสองด้านมิได้ทํางานแยกออก

จากการกัน แต่กลับทํางานผสาน  ร่วมมือกัน  

 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 40 กําหนดให้สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด โดยประชาชน

อาจรวมกันจัดสมัชชาสุขภาพกันเองก็ได้ 

สมัชชาสุขภาพที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีบทบาทชัดเจน

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เป็ นการสร้าง “นโยบายที่มาจากสาธารณะ” (Bottom Up Approach) ที่สอดรับตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 ด ัง น ั้น การสนับสนุนการจัดสมัชชา

สุขภาพก็เพื่อเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  ตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบถกแถลง 
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(Deliberative Democracy) เป็นการปิดจุดอ่อนการพฒันานโยบายสาธารณะโดยรัฐแบบแนวด่ิงตาม

แนวทางประชาธิปไตยแบบตวัแทน (Representative Democracy) เพียงทางเดียว หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึงก็คือ เป็นการใชส้มชัชาสุขภาพปิดช่องวา่งระหวา่งการพฒันานโยบายสาธารณะโดยรัฐเขา้กบั

ความตอ้งการของประชาชน  

            ดว้ยสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรชายฝ่ังลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากหลายสาเหตุ แต่ที่สําคญัคือ 

การทาํประมงแบบทาํลายลา้ง มุ่งกอบโกยเอาสัตวน์ํ้าใหม้ากท่ีสุด  โดยไม่คาํนึงถึงการทาํลายสัตวน์ํ้ า

วยัอ่อน   สัตวน์ํ้าท่ีกาํลงัวางไข่ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  และทรัพยากรชายฝ่ังอนัเป็นแหล่ง

ทาํมาหากินของชาวประมงพื้นบา้นกวา่หม่ืนครอบครัว และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูง

ที่สุด สะอาด ราคาถูกให้กบัคนนครศรีธรรมราช โครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต ้: ดบับา้น

ดบัเมือง เรียนรู้อยูดี่ทีป่ากใต ้จึงไดเ้ขา้มาทาํงานในพื้นที่ชุมชนชายฝ่ัง บา้นในถุง้ และบา้นสระบวั 

ตาํบลท่าศาลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั โดยในปี พ.ศ. 2551 คณะทาํงานสมชัชาสุขภาพ

จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดพ้ฒันาประเด็นดงักล่าวเป็น 1 ใน 3 ประเด็น ของสมชัชาสุขภาพจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

  การพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย ประเด็น “การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน” เร่ิมจาก

การศึกษาสถานการณ์การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง: องคก์รชุมชนกบัการฟ้ืน “เลหนา้บา้น” การร่วม

เรียนรู้บทเรียนจากพื้นที่หมู่บา้นชายฝ่ัง สู่การตอบคาํถามสําคญัของสังคมเร่ืองรูปแบบบา้นสัตวน์ํ้ า

เพื่อการอนุรักษแ์บบมีส่วนร่วม และการศึกษานโยบายรัฐที่เอ้ือต่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงจากประสบการณ์การเรียนรู้นบัก่ึงทศวรรษของชุมชนบา้นสระบวั 

และบา้นในถุง้ ประกอบกบัการร่วมศึกษาและพฒันาการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังร่วมกบัภาครัฐ 

ทอ้งถ่ิน ประมงจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากพูนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์และมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช ไดก่้อให้เกิดองค์

ความรู้ทีส่ําคญัสําหรับการส่งเสริมให้เกิดการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างย ัง่ยืน และมีการร่าง

ขอ้เสนอเชิงนโยบายใน 4 ระดบั คือ ระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

โดยเฉพาะขอ้เสนอต่อทอ้งถ่ิน ท่ีมีขอ้เสนอสาํคญั 5 ขอ้ คือ 1) ออกกฎระเบียบ ขอ้บญัญติัโดยศึกษา

ขอ้มูลทางวิชาการรองรับ เช่น การวิจยั โดยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และองค์กรที่

เก่ียวขอ้ง 2) สร้างกลไกสนบัสนุน ส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากร 3) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน

องคก์รชุมชน โดยให้อิสระแก่ชุมชนในการกาํหนดการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษแ์ละ

ความเขม้แข็งของชุมชน 4) จดัตั้งหน่วยที่รับผิดชอบ ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร และให้มีส่วนร่วม

จากชุมชน เช่น การปราบปรามและการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย การเฝ้าระวงัโดยใช้

เคร่ืองมือวิทยุ ส่ือสาร และ 5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างที่อยูอ่าศยัของสัตวน์ํ้ าในบริเวณ
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ชายฝ่ังตามศกัยภาพความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการสัญจรทาง

นํ้า  

ร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย ประเด็น “การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน” ถูกนาํเขา้

พิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิจารณาแบบมีส่วนร่วมจากสมาชิกเครือข่าย องค์กร และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้ง 3 ภาคส่วน ในสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2551 ท่ีมี

การจดัหอ้งยอ่ยพิจารณาขอ้เสนอเชิงนโยบายพร้อมๆ กบัร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายอีก 2 ประเด็น คือ 

“เกษตรท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ” และ”อาสาสมคัรสร้างสุขชุมชน” เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มีการมอบขอ้เสนอที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ต่อ

ตวัแทนภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคท้องถ่ิน และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของชาว

นครศรีธรรมราชบนเวทีดงักล่าวดว้ย  

จากขอ้เสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการรับรองในสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรีธรรมราช ปี 

พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2552 คณะทาํงานสมชัชาสุขภาพประเด็นการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ได้

ดาํเนินการเพื่อติดตามผลกัดนัขอ้เสนออยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลสําเร็จท่ีผ่านมา คือ การทาํ “บา้นปลา” 

ทั้งบา้นชัว่คราวและบา้นถาวร และการใชร้ะเบิดชีวภาพเพื่อปรับปรุงสภาพหนา้ดิน และที่สําคญัคือ

การผลกัดนัให้มีการออกขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาว่าดว้ย การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยืน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง

เครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา คณะทาํงานสมชัชาสุขภาพ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่า

ศาลา โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานจากหลายภาคส่วนเพือ่ยก

ร่างขอ้บญัญติั และมีเวทีแลกเปล่ียนเพื่อปรับปรุงร่างขอ้เสนออยา่งต่อเน่ืองถึง 8 เวที กล่าวคือ มีเวที

ระดบัตาํบล 6 เวที เวทีระดบัจงัหวดั 2 เวที ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 เวทีท่ี 1  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเม่ือ วนัท่ี 11 มีนาคม 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ศูนยป์ระสานงานพฒันาตาํบลท่า

ศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 ท่ีประชุมมีขอ้สรุปวา่ จากกรณีปัญหาเรืออวนลาก  อวนรุน เรือคราดหอยลาย ท่ีประชุมเห็น

ควรให้สร้างกติกาชุมชน และสร้างกฎหมายของทอ้งถ่ิน คือ การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล

ตาํบลท่าศาลาข้ึนบงัคบัใช ้

  เวทีท่ี 2  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเม่ือ วนัท่ี 22 เมษายน 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ  ศาลาเอนกประสงคห์มู่ที่ 4 บา้น

ท่าสูงบน ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 ทีป่ระชุมมีขอ้สรุปวา่ การแกไ้ขปัญหาเร่ืองการอนุรักษแ์ละคราดหอยลาย ให้มีคณะทาํงาน

ยกร่าง เพื่อผลกัดนัการออกขอ้บญัญติัทางทะเลตาํบลท่าศาลา 

 เวทีท่ี 3  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเมื่อ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้น 

บา้นสระบวั ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ทีป่ระชุมมีขอ้สรุปว่า เห็นควรยกร่าง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลตาํบลท่าศาลา โดยให้มี

การศึกษาขอ้มูลทางวชิาการประกอบ จดัทาํแนวเขตและขอ้ตกลงร่วม  

   เวทีท่ี 4  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเมื่อ วนัที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่า

ศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ทีป่ระชุมมีขอ้สรุปวา่ เห็นควรนาํร่าง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล เพิ่มรายละเอียด เง่ือนไข

และขอ้บงัคบั  ใหน้กัวชิาการและนกักฎหมายร่วมพิจารณาในรายละเอียด 

  เวทีท่ี 5  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเมื่อ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้น

ในถุง้ ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ทีป่ระชุมมีข้อสรุปว่า ให้พิจารณาการเก็บข้อมูล เคร่ืองมือ และคนดาํเนินการ เพือ่วาง

แผนการเก็บขอ้มูลทางวชิาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนาํมาใชร้องรับการประกาศใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

ทางทะเล 

 เวทีท่ี 6  ระดบัตาํบล 

 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2552 เวลา 11.00-15.00 น. ณ กลุ่มออมทรัพยห์มู่ที่ 7 บา้นหนา้

ทบั ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ทีป่ระชุมมีขอ้สรุปว่า ให้แจง้ผลการดาํเนินงานให้สมชัชาสุขภาพทราบเพือ่จะไดผ้ลกัดนั 

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลไวใ้น กระบวนการสมชัชาสุขภาพจงัหวดันครศรีธรรมราช ประเด็นการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน เพือ่ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศแต่งตั้งคณะทาํงาน และร่วม

ผลกัดนัประเด็นน้ีให้เป็นนโยบายสาธารณะ ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช ประกาศแต่งตั้ง

คณะทาํงาน เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2552 

เวทีท่ี 7  ระดบัจงัหวดั 

 จดัข้ึนเมื่อ วนัที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่า

ศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 คณะทาํงานไดห้ารือ ในประเด็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน มีขอ้ความหลกัๆ ดงัน้ี ในการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังหรือทะเลหน้าบา้น มีการดาํเนินการหลายๆ หน่วยงาน และมีกฎหมายหลายๆ 

ฉบบัควบคุม แต่การบงัคบัใช้กฎหมาย ยงัมีอุปสรรคและขอ้จาํกดัหลายประการ ดงันั้น การออก

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2545 (ฉบบั

ปรับปรุง) จึงเอ้ือต่อการดาํเนินงานมากยิ่งข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบักฎหมายเดิมท่ีมีอยู่แลว้ โดยใช้

หลกักฎหมาย 3 หลกั คือ หลกัที่ 1 ปัจจุบนัไม่มีขอบเขตในพื้นที่ในทะเลของจงัหวดั ทาํให้ไม่มี

ขอบเขตพื้นที่ทางทะเลของตาํบลดว้ย จึงอนุมานไดว้า่ หน้าเขตตาํบลตั้งฉากยื่นไปในทะเล ได ้12 

ไมล์ทะเล ตีความว่า เป็นพื้นที ่ของตาํบลนั้ น ดังนั้ นต้องทําแผนที่แนบท้าย ประกอบในการ

ประกาศใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หลกัท่ี 2 ชายหาดและทะเลชายฝ่ังเป็นพื้นที่สาธารณะ ดงันั้นองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลจึงมีสิทธิดูแลและออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได้ หลกัที่ 3 มีกฎหมายทางชายทะเล

มากกว่า 40 ฉบบั ในการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปในแนวด่ิง ดงันั้นจึงตอ้งออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน

ตามหลกัการกระจายอาํนาจซ่ึงเป็นกฎหมายตดัขวาง 

 เงื่อนไขในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน สามารถใช้อาํนาจของนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเป็นผูเ้สนอขอ้บญัญติั และใช้เสียงของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 2 ใน 3 

ในการออกประกาศได ้นอกจากน้ีหากสามารถผลกัดนัไดส้ําเร็จจะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล

แห่งแรกของประเทศ ท่ีออกขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

 เบ้ืองตน้จากการประชุมหารือ สรุปไดว้่า การจะผลกัดนัการประกาศขอ้บญัญติัน้ี เป็นไป

ตามการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ัง จึงตอ้งจาํกดัเคร่ืองมือและการทาํประมงบาง

ประเภท โดยมีใหน้กัวชิาการออกแบบแผนท่ี และศึกษาขอ้มูลทางวชิาการเพื่อนาํมาใชร้องรับ  

เวทีท่ี 7  ระดบัจงัหวดั 

 จดัข้ึนเม่ือ วนัท่ี 16 กนัยายน 2552 เวลา 10.00-15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่า

ศาลา อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 คณะทาํงานไดห้ารือในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และรายละเอียดทุกขั้นตอนเป็นคร้ังสุดทา้ย 

พร้อมทั้งจดัทาํเอกสารเพือ่แนบไวก้บัขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

   1)  ร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาว่าด้วย การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื พ.ศ. 2552 

   2)  แผนท่ีแนบทา้ยประกาศ  

   3)  ขอ้มูลทางวชิาการ 

   4)  คาํสั่ง และประกาศ ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  ภายหลังจากท่ีมีเวทีระดับตําบล 6 เวที เวทีระดับจังหวัด 2 เวทีแล้ว คณะทํางานได้จัดให้มี

เวทีประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติท้องถิ่นอีก 1 เวที เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ก่อนนําร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการประชุมสภาสมัย

วิสามัญขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ผลจากการทําประชาพิจารณ์ แสดงให้เห็นว่า 

ชาวบ้านทุกคนต่างเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จึงมีการนําร่าง

ข้อบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 

2552  เพื่อให้สมาชิกสภาลงมติ ซ่ึงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ครั้งนี้ได้เปิ ด

ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีสิทธิลงมติ ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ผ่านการรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 29 เสียง จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า

ศาลา จํานวน 30 คน ทั้งนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา งดออกเสียงโดยมารยาท  

หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลาได้นําร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เสนอขอความเห็นชอบ

จากนายอําเภอท่าศาลา ภายหลังจากนายอําเภอลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าศาลาจึงได้ลงนามประกาศและนํามาประกาศใช้ได้ในท่ีสุด 

  ในการจัดทําข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์ด้านวิธีการจัดทําและเนื้อหาสาระของ

ข้อบัญญัติแล้ว จะพบว่าคณะทํางานและชาวประมงพื้นบ้านทุกคนมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการ

ป้ อ ง กันและการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้นโยบายสาธารณะและการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย โดยเน้นที่ 3 จุดหลัก คือ 1) กระบวนการเฝ้ าระวังแบบมีส่วนร่วม 2) การออกกฎ

กติกา ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 3) แผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  

 

4.7  การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

การวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2551: 32) ในการวิเคราะห์ 

ซ่ึงได้กําหนดขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถจัดแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้ 

  ข ั้น ท ่ี  1  มีส่วนร่วมในการวางแผน  

 ข ั้น ท ่ี  2  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ 

 ข ั้น ท ่ี  3  มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 

 ข ั้น ท ่ี  4  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

ผู้วิจัยจะนําแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บมาเพื่อให้เห็น

ภาพของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการจัดทํา

ข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล 
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  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนตาํบลท่าศาลา  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังและการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล มีทั้งส้ิน 4 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ  ขั้นท่ี 1 มี

ส่วนร่วมในการวางแผน  ในการเสนอความคิดเห็นในม่ีประชุม  การตดัสินใจ ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมใน

การปฏิบติั/ดาํเนินการ ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์  ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1  มีส่วนร่วมในการวางแผน   

  ชาวประมงพื้นบ้านเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนก่อนเป็น

อนัดบัแรก เช่น  ปัญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม  ปัญหาหน้ีสิน  ปัญหาการลกัลอบเขา้มาทาํประมงของ

เรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง เป็นตน้  อนัเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วน

รับรู้ปัญหาการดาํเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  วิธีการดงักล่าวเป็นการร่วมกนั

คน้หาปัญหา และเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา  ตลอดจนการจดัลาํดับความสําคญัของ

ปัญหา โดยอาศยัพลังของคนในชุมชน  โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามารวมกลุ่มแสดงความ

คิดเห็นต่อปัญหา และแสวงหาทางออกด้วยการกาํหนดวางแผนร่วมกนั เช่น  การอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของชุมชน  ตลอดจนพิจารณากาํหนดกิจกรรมในการแกไ้ขปัญหา  

การพิจารณามาตรการป้องกนัปัญหา  แลว้จึงดาํเนินการตดัสินใจ ทาํให้ชุมชนเกิดการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อการกาํหนดแนวทาง  วตัถุประสงค ์ วธีิการดาํเนินงานและการนาํทรัพยากรภายในชุมชน

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งรู้คุณค่าและย ัง่ยนื  

  ขั้นท่ี 2  มีส่วนร่วมในการปฏิบติั/ดาํเนินการ 

ชาวประมงพื้นบ้านได้มีส่วนร่วมเพือ่จัดการทรัพยากรชายฝ่ังของชุมชน   โดยการ

สนับสนุนทางดา้นทรัพยากร ร่วมบริจาคเงินหรือส่ิงของ  การเขา้ร่วมกิจกรรม  การเขา้ร่วมใน

คณะทาํงาน การประสานความร่วมมือ มีการร่วมประชาสัมพนัธ์บอกต่อกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ดัข้ึน  

โดยการพดูคุยตามร้านนํ้าชา และมสัยดิ  เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  แสดงวา่

ชุมชนชาวประมงพื้นบา้นมีความรู้จกัผกูพนั  สามคัคีช่วยเหลือกนัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเท่าที่ตนสามารถช่วยได้  และตระหนกัถึงความสําคญัของการ

แกไ้ขปัญหา 

  ขั้นท่ี 3  มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ 

ชุมชนชาวประมงพื้นบา้นมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์  โดยแบ่งเป็น  การรับรายได้

จากการจบัสัตวน์ํ้ าเพื่อบริโภคและคา้ขาย  เน่ืองจากทรัพยากรเร่ิมฟ้ืนตวั  หลังจากแก้ไขปัญหา

เรือประมงพาณิชยล์กัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 ได ้ การไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสารใน

การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง จากการเขา้ร่วมประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ท่ีจดัข้ึนโดยองคก์รต่างๆ 
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  ขั้นท่ี 4  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

 ชุมชนชาวประมงพื้นบา้นร่วมกนัควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินการกิจกรรมทั้งหมด 

พร้อมทั้งประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่างๆ สรุปบทเรียนร่วมกนัว่ามีความสําเร็จ

หรือล้มเหลวเพื่อท่ีจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที และพิจารณาวิธีที่จะดาํเนินการต่อเน่ือง

ต่อไป ทั้งน้ีชาวประมงพื้นบา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ดว้ย  กระบวนการดงักล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และการหาทางออกร่วมกใัน

การแกปั้ญหาต่างๆ 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของจินตนา สุจจานนัท์ (2549:    

48-49) ซ่ึงแบ่งระดบัการมีส่วนร่วม ออกเป็น 7 ระดบั จากระดบัตํ่าไปหาระดบัสูง โดยพบวา่ระดบั

การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลาอยู่ในระดบัที่ 7 คือ การมีโอกาสตดัสินใจ 

กล่าวคือการมีส่วนร่วมลกัษณะน้ีประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินใจทุกเร่ืองตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติั

ตามแผน และการประเมินโครงการ 

  นอกจากน้ียงัพบวา่การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วน

ร่วมในการปฏิบติัหรือดาํเนินการ  ไดเ้สนอแนะวิธีการในการดาํเนินงาน  แบ่งหนา้ที่กนัรับผิดชอบ 

ร่วมปฏิบติัดาํเนินการตามแบบท่ีชุมชนเห็นร่วมกนั  มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์  ชุมชนมี

อาํนาจในการเจรจาต่อรอง และในการติดตามประเมินผล ทาํให้การมีส่วนร่วมดงักล่าวเป็นไปใน

ลกัษณะของการมีส่วนร่วมที่แทจ้ริง  (Genuine Participation) ตามการแบ่งของ White (1994) หรือ

อาจถือไดว้า่เป็นการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการโดยมีกฎหมายรองรับใหก้ระทาํได ้ตามแนวคิดของ 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และคณะ (2544: 334) 

  เม่ือนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปตรวจสอบกบั หลกัการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองทอ้งถ่ิน 

ของจรัส สุวรรณมาลา (2546: 1-6) ก็พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการกบัปัญหา

ทรัพยากรชายฝ่ังถูกทาํลายนั้น มีลกัษณะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองทอ้งถ่ินที่

ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกนันั้น “Participation  with  Collective Responsibility”  

กล่าวคือมีคุณสมบติัทัว่ไปอยา่งนอ้ย 5 ประการดงัน้ีคือ 

   1)  สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดและกําหนดว่าชุมชนควรมีหรือทํากิจกรรม

อะไรบ้างเพือ่แก้ปัญหาทรัพยากรชายฝ่ังถูกทาํลาย โดยผ่านเวทีการประชุมกลุ่มหรือการพูดคุย

ปรึกษาหารือกนั  เช่น  แนวคิดในการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษป์ระมงพื้นบา้น และกลุ่มอ่ืน แนวคิดในการ

หาทางป้องกนัการลกัลอบเขา้มาทาํประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ของเรือประมงพาณิชย ์

เป็นตน้ 
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     2)  สมาชิกในชุมชนร่วมกันสรรหา  คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนมาทํา

หน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งถูกทําลาย นับตั้งแต่คิดวางแผน  

หากลวิธีการต่างๆ นานา  เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทํากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งถูก

ทําลาย ของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3)  สมาชิกในชุมชนร่วมกันคิดและกําหนดว่าจะช่วยกันแบกรับภาระหรือ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดทํากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งถูกทําลาย ตามท่ีตกลงกันไว้ได้

อย่างไร จึงจะเป็นธรรมและยอมรับร่วมกันได้โดยในช่วงแรกชุมชนใช้วิธีการเร่ียไรเงินจาก

เรือประมงเป็ นลํา ลําละ 10-20 บาท เพื่อเป็นค่านํ้ามันในการออกไปขับไล่เรือประมงพาณิชย์ที่

ลักลอบเข้ามา บางคนก็ช่วยโดยการนําอาหารมาให้แทนการจ่ายเงิน ต่อมาจึงมีการก่อตั้งกลุ่มออม

ทรัพย์ และร้านค้าชุมชน เพื่อนํารายได้มาเป็นทุนให้กับกลุ่มอนุรักษ์ 

     4)  สมาชิกในชุมชนร่วมกันตรวจสอบ  เฝ้ ามอง  แสดงความคิดเห็น  เช่น  มีการ

แสดงความพอใจหรือไม่พอใจ เกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งถูกทําลาย

ของชุมชน  ผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  ให้กิจกรรมของชุมชนมีความยั่งยืนและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในระยะยาว 

     5)  สมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพยากรชายฝั่งหรือกลุ่ม

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเสมือนหน่ึงเป็นของตนเอง  โดยช่วยกันทํานุบํารุงรักษา  เฝ้ าระวังดูแลและ

ให้อยู่ในสภาพที่ หวงแหนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง  เห็นความสําคัญของ

การจรรโลงการปกครองท้องถิ่นและกิจกรรมการอนุรักษ์มั่นคง ให้ความไว้วางใจ  เข้าใจสมาชิก

ด้วยกันเองและไว้วางใจองค์กรปกครองท้องถิ่นของตนเอง 

 

4.8  ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล 

 

ปรากฏการณ์ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ตําบลท่าศาลา เป็นตัวผลักดันให้ชุมชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากวิวัฒนาการการต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้านต่อปัญหาการ

ลักลอบเข้ามาทําประมงของเรือประมงพาณิชย์ในช่วงต่างๆ  จนนําไปสู่การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทางทะเล ซ่ึงถือเป็นการแสดงออกอย่างหน่ึงของการแสดงพลังของชุมชนที่สามารถจัดการ

แก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งในท้องถิ่นของตนได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงความสามารถ

ในการพ่ึงพาตนเองได้ของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยการรวมกลุ่มกันกลุ่ม

อนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน  และผสานกันเป็นเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา เกิดกิจกรรมการ

เรียกร้องและต่อสู้กับกลุ่มเรือประมงพาณิชย์   เกิดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง  เกิด
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กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชน  และการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล  ทั้งนี้ด้วย

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสภาพของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีมาตั้งแต่ครั้งในอดีต 

 จากการศึกษาการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลครั้งนี้นั้น พบว่า มีปัจจัยหลายประการ 

ที่ทําให้การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความสําเร็จ ซ่ึง

ปัจจัยต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 4.8.1  ปัจจัยภายในชุมชน 

4.8.1.1  การดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและหลักการการจัดทําข้อบัญญัติ 

              ท้องถิ่น  

     กล่าวคือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2552 

นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล  เช่น ไม่ไม่กําหนดโทษปรับกว่าที่พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2552 กําหนด   นอกจากนั้นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นยังมีหลักการที่สําคัญอีก คือ  ต้อง

ไม่ขัดกับกฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่ที่ดูแลเร่ืองนั้นๆ ในที่นี้กฎหมายหลักที่ใช้บังคับการทํา

ประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่ง ก็คือ พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490   ลําดับต่อไปต้อง

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องมีงานวิชาการรองรับ  ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และสุดท้ายนายอําเภอต้องให้ความเห็นชอบ 

  4.8.1.2  จิตสํานึกและประโยชน์ร่วมกัน  

     การแก้ปัญหาเรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจาก

ชายฝั่ง จนพัฒนาไปสู่การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลร่วมกัน  มีพื้นฐานเบื้องต้นมาจากการที่

ชุมชนได้ประสบปัญหาทรัพยากรชายฝั่งร่วมกัน ซ่ึงเป็นปัญหาที่ก่อผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้คนที่

อาศัยอยู่ในชุมชน ทําให้ผู้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมและพร้อมใจที่จะร่วมคิดร่วมทําเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ผู้คนในชุมชนจึงเห็นประโยชน์และเข้ามารวมกลุ่มกัน เน่ืองจากปัญหาที่

เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและใหญ่โตเกินกว่าท่ีบุคคลเดียวจะกระทําการได้ ชุมชนได้แสวงหาเครือข่าย

ความร่วมมือจากชุมชนที่ประสบปัญหาเดียวกัน และขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าศาลา การมีผลประโยชน์ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง การแก้ปัญหาในช่วงแรกๆ จึง

เป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ร่วมของชุมชนเอาไว้นั่นเอง นอกจากนี้แล้วชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าว

ท่าศาลายังมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเพิ่มขึ้นมาอีก ซ่ึงจิตสํานึกนั้นมีความเข้มข้น

และลึกซึ้งมากกว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันเพียงอย่างเดียว  เน่ืองจากจิตสํานึกได้ครอบคลุมถึง
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อุดมการณ์  ความเช่ือ  การพิทักษ์สิทธิชุมชน และสิทธิธรรมชาติในทางเป็นมนุษย์  มิให้ถูกก้าวล่วง

รุกลํ้าจากบุคคลภายนอก  จิตสํานึกเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการแก้ปัญหาร่วมกันของ

ชาวบ้านตําบลท่าศาลาโดยการร่วมกันจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลขึ้นเพื่อนํามาบังคับใช้ใน

เวลาต่อมา 

  4.8.1.3   ผู้นําท่ีเข้มแข็ง  

    การมีแกนนําชาวประมงพื้นบ้านที่ชาวประมงพื้นบ้านต่างไว้วางใจ  และพร้อมให้

การสนับสนุนการทํางานในทุกๆ เร่ือง มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มที่ดี  ตลอดจนผู้นําของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เสียสละและทํางานบนพื้นฐานของการรักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม  ถือเป็นหัวใจหลักของการทํางานแก้ปัญหาการลักลอบทําประมง จน

นําไปสู่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลได้สําเร็จ หากผู้นําองค์กรต่างๆ ไม่มีความกระตือรือร้น 

ในการผลักดันการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลอย่างจริงจัง  เช่ือได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงไม่

สามารถสนับสนุน  หรือช่วยเหลือจนสามารถจัดทําข้อข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเลได้  เข้าทํานอง

ท่ีว่า หัวไม่ส่าย  หางไม่กระดิก 

  4.8.1.4  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  

   ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการเผชิญปัญหา 

แก้ปัญหา เรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้ามาทําประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝั่งมาอย่างยาวนาน  

รวมทั้งมีการไปสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์กับหมู่บ้านอ่ืน ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่

รัฐหรือองค์การพัฒนาเอกชนจัดขึ้น มีการทํางานหรือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผลของ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทําให้สามารถสังเคราะห์แนวทางการแก้ไขออกมาเป็ นข้อบัญญัติท้องถิ่น

ทางทะเลได้สําเร็จ 

 

 4.8.2  ปัจจัยภายนอกชุมชน 

4.8.2.1  ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบายสนับสนุนในเรื่องสิทธิชุมชนและ

กระบวนการมีส่วนร่วม 

    จะเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550   ได้

รับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่น  และสิทธิของบุคคลท่ีร่วมกับรัฐและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ

บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังมาตราต่อไปนี้ 

  มาตรา 66  รับรองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการบํารุงรักษาและ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลและยั่งยืน 



157 

   มาตรา 67  รับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปในการร่วมกบัรัฐและ

ชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการบาํรุงรักษา ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

  มาตรา 290  ไดบ้ญัญติัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหนา้ที่ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

  จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิของชุมชนและชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยเล็งเห็นว่าจากเดิมที่ให้รัฐเป็นผูน้าํใน

การอนุรักษ์และวางแผนการใช้ทรัพยากร แต่ในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีกลบัให้ชุมชนเป็นตวัหลกัใน

การอนุรักษ์และการใช้ เพราะเมื่อชุมชนได้อนุรักษ์และวางแผนการใช้ทรัพยากรเองก็จะเกิด

ความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร จะไม่ทาํลายทรัพยากรของตน รวมทั้งร่วมกนัปกป้องไม่ให้ผูอ่ื้นเขา้

มาทาํลายดว้ย 

  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2552 4มาตรา 4

  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  ไดก้าํหนด

ยุท ธ ศ า ส ต ร์ก า ร พัฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ที ่ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญกับ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้อง ถ่ิ นใ นก า รจัดก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ การไม่ใชท้รัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถ

ในการฟ้ืนตวั เพือ่ให้ระบบนิเวศคงไวซ่ึ้งความสมดุล มุ่งปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการ

บริโภคที่ช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการสร้างภูมิคุม้กนัและจดัการองคค์วามรู้ที่

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจออกขอ้บงัคบัตาํบลเพื่อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อ

ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้

  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554  ให้ความสําคญัต่อ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมีแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละสาขา โดยส่วนของทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมีแนว

ทางการบริหารจดัการคือ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังให้กลบัคืนสู่สภาพสมดุลทาง

ธรรมชาติโดยเร็ว เช่นการปลูกป่าชายเลน ควรมีการกาํหนดกติกาและเขตการทาํประมงอยา่งมีส่วน

ร่วมแก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบา้นและชาวประมงพาณิชย ์ซ่ึงมีมาตรการ

แนวทางปฏิบติัเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่กาํหนดไวด้ว้ยการส่งเสริมสนับสนุนการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรประมงทะเลโดยชุมชน การกาํหนดพื้นที่อนุรักษ์โดยประชาชนมี

ส่วนร่วม สนับสนุนการประสานงานระหว่างองค์กรชาวประมงและชุมชนชายฝ่ังกับรัฐและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    กฎหมายและนโยบายเหล่าน้ีเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการกําหนดการจัดการ

ทรัพยากรชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาโดยตลอด 

 4.8.2.2  หน่วยงานต่าง ๆ ใหก้ารสนบัสนุน  

  การดาํเนินการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่า

ศาลา และเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลาแต่เพียงฝ่ายเดียว  คงไม่สามารถจดัทาํขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินทางทะเลได้สําเร็จ หากไม่มีองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน  หน่วยงาน

ดงักล่าวไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

หลักในการจดัทาํข้อมูลวิชาการร่วมกับชาวบ้านข้ึนมาเพือ่รองรับข้อบัญญติัดังกล่าว  สถาบัน

พระปกเกลา้  มูลนิธิอนัดามนัและคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  ซ่ึงช่วยใน

การพิจารณาขอ้กฎหมาย โครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต ้ที่เป็นผูป้ระสานงาน  สมาพนัธ์

ชาวประมงพื้นบา้นภาคใต ้กรมประมง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง อาํเภอท่าศาลา  และ

สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่าศาลา ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเสนอแนะขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 

 4.8.2.3  ส่ือมวลชน 

  สื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ทั้ งหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  มีบทบาทสําคัญในการ

นําเสนอปัญหาของตาํบลท่าศาลาออกไป  ทาํให้คนทั้งประเทศเห็นและรับรู้ปัญหาของพื้นที ่

โดยเฉพาะผูที้เ่กี่ยวข้องกับปัญหาก็จะไม่สามารถน่ิงเฉย  โดยไม่ทาํอะไรอยู่ได้  จึงตอ้งออกมา

ช่วยกันหาทางแก้ปัญหา ซ่ึงต่างจากวิวฒันาการช่วง 1 และ 2 ก่อนหน้าน้ีที่ความเดือดร้อนของ

ชาวบา้นไม่ไดถู้กส่ือนาํเสนอให้คนภายนอกไดรั้บรู้  จึงไม่ค่อยมีหน่วยงานเขา้มาช่วยอยา่งที่ควรจะ

เป็น 

   4.8.2.4  องคก์รพฒันาเอกชน 

    องค์กรพัฒนาเอกชนมีความสัมพันธ์และมีบทบาทต่อการรวมตัวในการ

เคลื่อนไหวของเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลามากที่สุด  เพราะแมใ้นแต่ละหมู่บา้นจะมีการ

รวมตวัของชาวประมงพื้นบา้นในการแก้ปัญหาอยู่ก่อนบา้ง  แต่ก็เป็นไปอย่างหลวมๆ  เป็นคร้ัง

คราว  ไม่มีกิจกรรมต่อเน่ือง  ขณะท่ีหลายหมู่บา้นไม่เคยมีการรวมตวัทาํกิจกรรมมาก่อน  จนกระทั้ง

มีนกัพฒันาเอกชนเขา้ไปทาํงานทาํงานในพื้นที่  การรวมตวัเป็นกลุ่มชาวประมงพื้นบา้นจึงเกิดข้ึน

ในที่สุด  บทบาทนักพฒันาเอกชนในแง่น้ี  เป็นที่ยอมรับของชาวประมงพื้นบ้านแทบทุกคน  

นบัตั้งแต่ในแง่ของการใหค้วามรู้  ขอ้มูลข่าวสาร  และการวางแผนเคล่ือนไหวในระดบันโยบาย 

  นอกจากน้ียุทธศาสตร์การดาํเนินงานขององค์กรพฒันาเอกชนยงัได้เน้นการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรชาวบา้นและเครือข่าย และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่

ชาวประมงพื้นบา้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และการจดัทาํแผนขององคก์รและชุมชน 
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รวมถึงการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปสู่การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง และการขยายผล

ไปสู่การจดัการทุนขององคก์รและชุมชน และจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล 

  ปัจจยัภายในชุมชนและปัจจยัภายนอกชุมชนทั้ง 8 ประการน้ี  เป็นปัจจยัสําคญัที่

ช่วยให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา  ชาวประมงพื้นบา้น และภาคีเครือข่ายทั้งหลายสามารถ

จดัทาํขอ้บญัญติัทางทะเลเป็นแห่งแรกของประเทศไทยไดส้าํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2  ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล 

ข้อบญัญัตท้ิองถิ่น

ทางทะเล 

ผูน้าํท่ีเขม้แขง็ 

จิตสาํนึกและประโยชนร่์วมกนั 

องคก์รพฒันาเอกชน 

ดาํเนินการถูกตอ้งตามหลกัการ 

ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบายสนบัสนุน 

ส่ือมวลชน 

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั หน่วยงานต่างๆ สนบัสนุน 
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
  

  การศึกษาเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิชุมชนใน

การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยการศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1) รูปแบบหรือวิธีการในการจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในปัจจุบันท่ีมีลักษณะความทับซ้อนเชิงสถาบัน 2) วิวัฒนาการการต่อสู้

ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต าบลท่าศาลาต่อการลักลอบท าประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขต 

3,000 เมตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3) กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และปัจจัยท่ี

ท าให้เกิดความส าเร็จ ในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงได้มี

การน าเสนอรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ีผ่านมา  ส าหรับในบทนี้เป็นการสรุป  อภิปรายผล

การศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลและอภิปรายผล 

 

5.1.1  รูปแบบหรือวิธีการในการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนในปัจจุบันที่มีลักษณะ

ความทับซ้อนเชิงสถาบัน 

  ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้สร้างสรรค์

รูปแบบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งขึ้นมาเป็นของตนเองโดยการก าหนดกฎหรือกติกาแบบไม่

เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันขึ้นมาผ่านระบบสิทธิ โดยแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.สิทธิในการ

เข้าถึงทรัพยากร ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1.1 สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร

เพราะการเป็นสมาชิกชุมชนประมง 1.2 สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรเพราะได้รับการแบ่งปัน 2. 

สิทธิการใช้ประโยชน์ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 2.1สิทธิการใช้ประโยชน์แบบ

ชั่วคราว 2.2 สิทธิการใช้ประโยชน์แบบกึ่งถาวร 3. สิทธิของผู้มาก่อน 4.สิทธิในการใช้เคร่ืองมือ

ประมงหรือสิทธิในการจับสัตว์น ้าท่ีไม่ท าลายระบบนิเวศ 5. สิทธิในการน าทรัพยากรขึ้นมาใช้ และ 

6. สิทธิ ท่ีจะใช้ทรัพยากรโดยไม่สร้างความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน   กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ถูก
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ก าหนดขึ้นมาร่วมกันโดยชุมชน  เพื่อจะให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใตม้าตรการในการตรวจตรา และมาตรการในการควบคุมจากชุมชน 

ระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนประมงพื้นบา้นมีจุดเด่นก็คือการใชก้ฎเกณฑท์ี่มาจาก
จารีตประเพณีของชุมชนและเครือข่ายชุมชนเองและก็ใชส้ถาบนัทางสังคมเป็นกลไกในการจดัการ  
ท  าใหว้ถีิชีวติของการท ามาหากินและวถีิชีวติส่วนอ่ืนๆ ไปดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน  รวมทั้งเป็นระบบ
การควบคุมดูแลที่ไม่มีการใชอ้  านาจบงัคบัลงโทษโดยตรง  แต่ใชค้วามศรัทธาและความเขา้ใจเป็น
พื้นฐานของการอยูร่่วมกนั  แต่ระบบก็มีจุดอ่อนอยูใ่นตวั  คือ  ไม่อาจตา้นกบัอ านาจที่มาจากนอก
ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น  อ านาจรัฐ และอ านาจของระบบตลาด  ที่ทั้ งไม่ศรัทธาและไม่เห็น
ความส าคัญของระบบสิทธิต่างๆที่ใช้อยู่ในชุมชน  รวมทั้งมีอ านาจบังคับที่เขม้แข็งกว่า  และ
เน่ืองจากวถีิชีวติของชาวบา้นเป็นแบบองคร์วม  อิทธิพลจากภายนอกที่เขา้มากระทบไม่ว่า ณ จุดใด  
ผลก็จะเกิดกบัวถีิชีวติของชาวบา้นในทุกๆ ดา้น 
 รูปแบบการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนที่ผูว้ิจยักล่าวถึงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ(Fraser, 1960) ที่ศึกษาชุมชนประมงมุสลิมแถบชายฝ่ังบริเวณภาคใตต้อนล่างของ
ประเทศไทยคร้ังแรกและงานศึกษาชุมชนประมงชาวมาเลยใ์นพื้นที่แถบชายฝ่ังใกลเ้คียงกนัในช่วง
ตน้ทศวรรษ 2480 (Firth, 1966) ต่างก็ไม่ไดร้ะบุถึงธรรมเนียมปฏิบติัหรือร่องรอยเก่ียวกับระบบ
สิทธิ และการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของชุมชนประมงชายฝ่ังแต่อยา่งใด (วฒันา  สุกณัศีล, 2543: 
543-563)  

อย่างไรก็ตามผลของการศึกษาที่ได้จากงานวิจยัช้ินน้ีที่ว่า ชุมชนชาวประมงพื้นบา้นมี
รูปแบบในการจดัการทรัพยากรโดยการก าหนดกฎหรือกติการ่วมกนั ผา่นระบบสิทธิ สอดคลอ้งกบั
งานของวฑิูรย ์ปัญญากุล (2547: 4-5) ที่วา่ชุมชนประมงริมฝ่ังทะเลในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ต่างก็
พฒันากฎเกณฑเ์พื่อควบคุมการท าประมงในแหล่งประมงของชุมชนขึ้นมา  กฎระเบียบเหล่าน้ีจะ
คลา้ยคลึงกนั  เช่น  ก าหนดว่าใครที่มีสิทธิเขา้มาจบัปลา  ในฤดูไหน  และในเขตพื้นที่ใดบา้ง  บาง
กฎก็จะก าหนดเคร่ืองมือที่อนุญาตใหใ้ช ้ กฎระเบียบเหล่าน้ีเกิดขึ้นจากการสัง่สมประสบการณ์  การ
สงัเกตธรรมชาติ  และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในชุมชนซ่ึงมีชาวบา้นที่ยดึอาชีพประมงและท าอาชีพ
อ่ืนๆ กฎของชุมชนเพือ่การควบคุมการท าประมงของชุมชนยงัปรากฎในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก  และ
ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของยศ  สันตสมบติั (2544: 89)  ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหว่างสังคม
มนุษยใ์นอารยธรรมตะวนัออกกบัทรัพยากรที่วา่  ในสงัคมมนุษยท์ุกแห่ง มีกฎเกณฑใ์นการจดัสรร
แบ่งปันผลประโยชน์   มีระเบียบและข้อก าหนดเก่ียวกับ “สิทธิใช้สอย” และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่มีการครอบครองเป็นเจา้ของทรัพยากรในรูปของสิทธิส่วนบุคคล  การ
จดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติวางอยูบ่นพื้นฐานของ “ระบบศีลธรรม”  ส่วนสิทธิ
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ในทรัพยสิ์น หรือกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยากรธรรมชาติเป็นผลผลิตของอารยธรรมตะวนัตก  ซ่ึงรัฐ
ไทยไดรั้บมาใชใ้นสงัคมไทย  จนทรัพยากรถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพยากรที่เป็น
ของรัฐ (State  Property)  กบัทรัพยากร หรือทรัพยสิ์นส่วนบุคคล (Private  Property)  และการรับ
ระบบกรรมสิทธ์ิจากอารยธรรมตะวนัตกมาใช้ ท  าให้เกิดผลเบียดขบัต่อระบบคิดทรัพยากรของ
ชุมชน (Communal  Property  Resource)  อนัเป็นระบบคิดต่อทรัพยากรพื้นฐานของสงัคมไทย   
 ชุมชนมีรูปแบบในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของตวัเองมาก่อนที่รัฐจะเขา้มามีอ านาจใน
การจดัการ  เม่ือรัฐเขา้มามีบทบาทในการจดัการกลบัใชอ้  านาจในการ จดัการที่ถูกผูกขาดและรวม
ศูนยอ์  านาจโดยรัฐ  ซ่ึงเกิดจากมายาคติที่วา่ รัฐ คือองคก์รที่เป็นกลาง และสามารถจดัการทรัพยากร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใตอ้  านาจการจดัการแบบเบด็เสร็จ  ไดมี้การบญัญติักฎหมายตาม
หลักการและวิธีการของรัฐ  เพื่อควบคุมและก ากับการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง  มีการจัดตั้ ง
หน่วยงานหลายหน่วยงานก ากบัดูแลทรัพยากรชายฝ่ัง  ท  าให้การจดัการถูกแบ่งแยกอยูภ่ายใตส้ังกดั
หน่วยงานในระบบราชการที่แยกส่วนไม่ประสานเช่ือมโยงกนั 
  นโยบายและการจดัการการประมงของรัฐ ได้แสดงให้เห็นถึงการผูกขาดและรวมศูนย์
อ  านาจของรัฐในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง  ในขณะที่สงัคมไทยมีชุมชนทอ้งถ่ินด ารงชีวิตดว้ยการ
พึ่งพาธรรมชาติมาเป็นเวลานาน  จึงเท่ากับเป็นการกีดกันสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากร  ทั้งน้ีกระบวนการยดึอ านาจการจดัการของชุมชนมาสู่รัฐ  เกิดขึ้นอยา่งเป็นขบวนการ  
นับจากการใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมืออาญาสิทธ์ิต่อการจดัการทรัพยากรของรัฐ  ไดเ้ขา้แทนที่การ
จดัการทรัพยากรตามหลกัจารีตและกฎเกณฑข์องชุมชน  ยดึมัน่ความรู้แบบวทิยาศาสตร์ ที่ถือวา่เป็น
ความรู้ที่เป็นกลางและถูกตอ้งที่สุดเพยีงอยา่งเดียว  เป็นแนวคิดหลกัในการจดัการทรัพยากรทั้งมวล 

ภายใตสิ้ทธิขาดของรัฐในการจดัการทรัพยากรยงัปรากฏว่า  รัฐไดใ้ชแ้นวคิดในการจดัการ
ที่มีลกัษณะยดึมัน่อยู่กบัหลกัการจดัการแบบสองขั้วอยา่งตายตวั  โดยดา้นหน่ึงให้ความส าคญักับ 
การควบคุมและจดัการโดยรัฐ (State Control) อีกด้านหน่ึงก็ให้ความส าคญักับ การควบคุมและ
จดัการโดยเอกชน (Private Control) ภายใตห้ลกัการควบคุมและจัดการโดยรัฐ  เราจึงพบว่าการ
จดัการทรัพยากรแทท้ี่จริงแลว้เป็นการขยายพื้นที่อาณาเขตของรัฐ  ดงัที่ผ่านมามีการประกาศพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ  อุทยานแห่งชาติ  พื้นที่อนุรักษต่์างๆ  รวมทั้งที่ดินนอกพื้นที่อนุรักษ์ก็เป็นการ
ควบคุมโดยรัฐเช่นกนั 

ส่วนในกรณีการควบคุมและจดัการทรัพยากรโดยเอกชน  ก็พบว่ารัฐไดรั้บรองสิทธิการ
ควบคุมและจัดการของเอกชนอย่างไร้การควบคุม  ดังนั้ นในบริบทของการเจริญเติมโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ทรัพยากรจึงกลายเป็น  “สินคา้” อยา่งสมบูรณ์แบบ การยดึมัน่ในหลกัการ
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จดัการแบบสองขั้วอยา่งตายตวั โดยมองเห็นแต่การจดัการโดยรัฐ และเอกชน แต่กลบัมองขา้มการ
จดัการโดยชุมชน ยงัน าไปสู่แนวคิด การจดัการทรัพยากรโดยกลไกตลาด 

การจดัการทรัพยากรสภาพแวดลอ้มของรัฐในแนวทางกลไกตลาด  ไดส้ะทอ้นให้เห็นวิธี
คิดต่อทรัพยากรที่แตกต่างกบัชุมชนทอ้งถ่ินไทยอยา่งส้ินเชิง  ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ิน  ทรัพยากร มี
ฐานะเป็น  ทุนทางสงัคม  ซ่ึงหมายถึงทรัพยากรที่เก้ือหนุนการมีชีวติอยา่งสันติสุข  โดยถือหลกัการ
จดัการอยา่งมีส่วนร่วม  ภายใตห้ลกัการน้ี  การใชท้รัพยากรจึงตอ้งค  านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
คนในชุมชนและค านึงถึงการมีทรัพยากรไวใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยนืในเวลาเดียวกนั 

แต่ส าหรับการจดัการของรัฐ  จะมองเห็นคุณค่าทรัพยากรแต่ในแง่เศรษฐกิจ  โดยคิดว่า
ทรัพยากรมีไวส้ าหรับตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวที่รัฐก าหนด  รัฐจึงเขา้ควบคุม
และจดัการ  โดยไม่สนใจวา่ชุมชนจะไดรั้บผลกระทบจากการใชท้รัพยากร  จึงอาจเรียกไดว้่า  การ
จดัการของรัฐไดท้  าให้ทรัพยากรในฐานะทุนทางสังคมของชุมชน  กลายเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ  ที่
ค  านึงถึงแต่การเติบโตของเศรษฐกิจ  โดยขาดมิติการมีส่วนร่วมในการจดัการ  และความย ัง่ยนืใน
การใชท้รัพยากร   

การก าหนดแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ถูกก าหนดให้เดินตามแนว
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี  ดว้ยการขยายการลงทุนของรัฐ  และส่งเสริมการลงทุนของเอกชน  เพื่อสร้าง
ความเติบโตและความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจ  ปัญหาส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่าน
มาคือ  การใช้ยุทธศาสตร์  “การพฒันาแบบไม่สมดุล”  โดยให้ความส าคญักับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยก์รรม  และการบริการ  ดว้ยการใชภ้าคเกษตรกรรม  หรือภาคชนบท  
เป็นฐานค ้ าจุนการเติบโต  ภายใตแ้นวทางการจดัการดังกล่าวของรัฐจึงท าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า 
ปัญหาความทบัซ้อนเชิงสถาบนั (Institutional Overlapping) ในหลายลักษณะ  ซ่ึงผูว้ิจยัได้แบ่ง
ออกเป็น 2  ลกัษณะใหญ่ๆ  ดงัน้ี  ลกัษณะที่ 1 ปัญหาความทบัซ้อนเชิงสถาบนัระหว่างหน่วยงาน
หรือนโยบายของรัฐกบัหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐดว้ยกนัเอง และลกัษณะที่ 2 ปัญหาความทบั
ซอ้นเชิงสถาบนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัชุมชน วถีิชีวติและวฒันธรรม   

 
5.1.2  วิวัฒนาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านต าบลท่าศาลาต่อการลักลอบท า

ประมงของเรือประมงพาณชิย์ในเขต 3,000 เมตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ปัญหาความทบัซ้อนเชิงสถาบนัดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดสภาพที่เรียกว่า “Irresponsibility  

Space” หรือ พื้นที่ที่ไม่มีใครตอ้งการรับผิดชอบ  ซ่ึงก็คือเขตพื้นที่ 3,000 เมตรจากชายฝ่ังนั้นเอง  
เป็นเหตุให้เรือประมงพาณิชยเ์ช่น เรืออวนลาก  เรืออวนรุน และเรือคราดหอย ลกัลอบเขา้มาท า
ประมงบริเวณดงักล่าวเป็นประจ า ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความเส่ือมโทรมสัตวน์ ้ าลดจ านวนลง
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อย่างรวดเร็ว  เคร่ืองมือประมงของชาวประมงพื้นบา้นถูกท าลายเสียหายจ านวนมาก  จนส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน  แต่เน่ืองดว้ยบริเวณดงักล่าวเป็นพื้นที่ไม่มีใครตอ้งการรับผิดชอบ
ปัญหาจึงไม่ไดรั้บการแกไ้ขมาตั้งแต่ตน้  เม่ือปัญหาเร่ิมสะสมจนรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ  ชาวประมง
พื้นบา้นที่ประสบปัญหาดังกล่าวจึงตอ้งต่อสู้เรียกร้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซ่ึงสามารถแบ่ง
ววิฒันาการการต่อสูข้องชุมชนชาวประมงพื้นบา้นต่อการลกัลอบท าประมงของเรือประมงพาณิชย์
ในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ไดเ้ป็น 3  ช่วงดงัน้ี 

ช่วงที่ 1  ตั้ งแต่ทศวรรษ 2520 - พ.ศ. 2534 เป็นช่วงเร่ิมแรกของการต่อสู้กับปัญหาการ
ลกัลอบท าประมงของเรืออวนรุน และอวนลาก อนัเป็นผลมาจากนโยบายการพฒันาการประมงของ
ภาครัฐ ชาวประมงพื้นบา้นแกปั้ญหาโดยการน าเรือออกไปขบัไล่ ก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้กบั
หมู่บา้นขา้งเคียงที่ท  าประมงอวนลาก อวนรุนขนาดเล็ก 

ช่วงที่ 2  พ.ศ. 2535-2545 ปี 2535 เป็นปีแรกที่เรือคราดหอยลักลอบเข้ามาคราดหอย 
ชาวประมงแกปั้ญหาโดยการแจง้ไปยงัเจา้หน้าที่ของรัฐ แต่ก็ไม่เป็นผลจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่
ชาวประมงพื้นบา้นและประมงอวนรุน อวนลากร่วมมือกนักดดนัเรียกร้องหน่วยงานของรัฐให้เขา้
มาช่วยแกปั้ญหา  โดยใชว้ิธีชุมนุมประทว้งดว้ยการปิดอ่าวและน าเรือขึ้นมาปิดถนน เน่ืองจากได้
ผลกระทบจากเรือคราดหอยดว้ยกนัทั้งหมด  
  ช่วงที่ 3  พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เรือคราดหอยลักลอบเข้ามาคราดอีกคร้ังในปี 2550 ซ่ึง
ชาวบา้นมีความเขม้แข็งมากขึ้นโดยก่อตั้งเป็นกลุ่มประมงพื้นบา้นก่อนจะรวมกันเป็นเครือข่าย
ประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา มีการยื่นหนังสือ ชุมนุมประทว้งหน่วยงานของรัฐ ก่อนที่จะร่วมกับ
อบต.ท่าศาลาและองคก์รอ่ืนๆจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลไดส้ าเร็จและแกปั้ญหาไดใ้นที่สุด 

วิวฒันาการการต่อสู้ของชุมชนชาวประมงพื้นบา้นในหลายรูปแบบต่อการลักลอบท า
ประมงของเรือประมงพาณิชยใ์นเขต 3,000 เมตร จนในที่สุดสามารถจดัท าขอ้บญัญตัิท้องถ่ินทาง
ทะเลเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบัปัญหาไดส้ าเร็จนั้น  เม่ือวเิคราะห์อยา่งละเอียดแลว้จะพบว่า
มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก  ชุมชนประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวท่าศาลา ต.ท่ าศาลา  อ.ท่าศาลา                         
จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีประวตัิศาสตร์และเร่ืองราวเคล่ือนไหวมาโดยตลอด  เป็นชุมชน
มุสลิมที่ใช้หลักค  าสอนศาสนาอิสลามเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต  ประกอบอาชีพที่อาศยั
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นปัจจยัในการผลิต  มีความสัมพนัธ์เก้ือกูลซ่ึงกันและกนัตามวิถี
ชุมชนชายฝ่ังที่มีอาชีพประมงพื้นบา้นเป็นหลกั  ส าหรับชุมชนประมงชายฝ่ังทรัพยากรชายฝ่ังถือ
เป็นปัจจยัส าคญัที่สุดต่อการด ารงชีพ  และการคงอยูข่องชุมชน 
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 ดงันั้นชุมชนประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลาจึงมีการปรับตวัและพฒันาการต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้ม  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชนมาโดยตลอด  ชุมชนจึงตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
กบัส่ิงที่เปล่ียนแปลงหรือกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ตามที่เรียกกันว่า การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง  ซ่ึง
ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ  ชลิดา  บณัฑุวงศ ์และคณะ (2543: 178) ที่ไดว้ิจยัเร่ือง “หัว
โทง” พฒันาการ ลกัษณะ และการปรับตวัของชาวประมงพื้นบา้นอนัดามนั พบวา่ การใชป้ระโยชน์
หรือการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งไม่เหมาะสมของผูป้ระกอบการบางกลุ่มรวมถึงหน่วยงานของ
รัฐ ได้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์อย่างกวา้งขวาง  เป็นเหตุให้ชาวประมงพื้นบา้นซ่ึงไม่สามารถ
อดทนต่อความเดือดร้อนไดอี้กต่อไป  ตอ้งพยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาดว้ยชุมชน
เอง 

ประการที่สอง ผูว้จิยัพบวา่ชาวประมงพื้นบา้นมีวธีิการแกปั้ญหาใน 2 แนวทางคือ 
  แนวทางแรก  การเรียนรู้ปัญหาและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  เป็นการแกปั้ญหาในเบื้องตน้ของ
พวกเขาเองก่อน ชาวประมงพื้นบา้นใชว้ิธีการแบบตรงไปตรงมากบัเรือประมงที่ท  าผิดกฎหมาย  
เช่น การวา่กล่าวตกัเตือน  การร้องเรียนเรียกค่าเสียหายเคร่ืองมือประมงที่ถูกท าลาย  การขอร้องห้าม
ปราม การออกไปขบัไล่  เป็นตน้   ต่อมาชาวประมงพื้นบา้นเกิดการเรียนรู้ว่าการใชว้ิธีการเหล่าน้ี
อาจจะไดผ้ลบา้งกบัการกระท าผดิของผูก้ระท าผดิที่เป็นคนในหมู่บา้นเดียวกนั ส่วนเรือประมงนอก
พื้นที่การใชว้ธีิการดงักล่าวไม่ไดผ้ลมากนกัเพราะเรือพวกน้ีมีผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลหนุนอยู่
เบื้องหลงั  ใครที่เป็นเจา้ของเร่ืองที่ไดรั้บความเดือดร้อนจะเป็นผูแ้กปั้ญหากนัเอาเอง  เม่ือต่างคน
ต่างแกจึ้งไม่มีพลงั  ขาดความพร้อมทั้งในเชิงเทคนิคความรู้และทรัพยากรในการด าเนินการ  อีกทั้ง
ยงัขาดอ านาจในการเจรจาต่อรองกบัฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  การเรียนรู้ของชาวประมงพื้นบา้นจึงเกิด
ความคิดและหนทางที่จะแกปั้ญหาร่วมกนั จึงเกิดเป็นกลุ่มอนุรักษข์ึ้นเพื่อช่วยกนัรักษาเขตท ามาหา
กินของหมู่บา้นตนเองขึ้นมา 

แนวทางที่สอง  การแกปั้ญหาร่วมกบักลุ่มสงัคม  การแกปั้ญหาของชาวประมงพื้นบา้นหรือ
กลุ่มแกนน าร่วมกับกลุ่มคนขา้งนอกที่เขา้มาสัมพนัธ์ดว้ยทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  เช่น  องคก์ร
พฒันาเอกชน  ขา้ราชการ  หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่  นักวิชาการ  นักศึกษา  และ
ส่ือมวลชน เป็นตน้  เป็นอีกกา้วหน่ึงของพฒันาการท างานของชุมชนที่ตอ้งการแกปั้ญหาให้หมดไป
ในพื้นที่ รูปธรรมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงน้ีไดแ้ก่  การจดัท าบา้นสัตวน์ ้ า  การปล่อยพนัธ์สัตวน์ ้ า  
การท าธนาคารปูม้า เป็นต้น  นอกจากนั้น ในบางหมู่บา้นยงัมีกิจกรรมหนุนเสริมกระบวนการ
ท างานดา้นน้ีที่เป็นกิจกรรมการอนุรักษห์รือการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอีกหลายกิจกรรม  เพื่อให้
องคก์รชุมชนหรือแกนน ามีความเขม้แข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในพื้นที่ให้เพิ่ม
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มากขึ้น  เพือ่ที่ชุมชนจะสามารถท างานไดใ้นระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์ 
การจดัตั้งร้านคา้ชุมชน  เป็นตน้   

กิจกรรมทั้งหมดน้ี  เป็นตวัน าท าใหอ้งคก์รชาวประมงพื้นบา้นและชุมชนไดมี้โอกาสท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ดังที่กล่าวมาแลว้  โดยที่มาของกิจกรรมดังน้ี  บางกิจกรรมชาวประมง
พื้นบา้นเร่ิมก่อนแลว้องคก์รภายนอกเขา้มาเสริม  แต่บางกิจกรรมองคก์รภายนอกเขา้มากระตุน้หรือ
ช้ีแนะแลว้ชุมชนร่วมด าเนินการภายหลงั 

ประการที่สาม  การจดัความสมัพนัธข์องชุมชนชาวประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา  สะทอ้นให้
เห็นว่าการจะจัดการและแก้ปัญหาในชุมชนเพื่อให้อยู่รอดได้นั้น  ชาวบา้นให้ความส าคญักับ
สถาบนัที่ไม่เป็นทางการและองคก์รชาวบา้น  แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็ไม่ควรมองขา้มการยอมรับที่
ชาวบา้นมีต่อกลไกของรัฐ  โดยเฉพาะกลไกรัฐที่มีส่วนแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริงให้กบัชาวบา้น เช่น 
ปลัดอ าเภอซ่ึงดูแลชุดเฉพาะกิจศรีวิชยั  และอบต.ท่าศาลา  ชุมชนมิได้เป็นปฏิปักษต่์อรัฐแต่รู้จกั
แยกแยะและเลือกที่จะพึ่งกลไกของรัฐที่ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบา้นได้จริง  ผสมผสานกบัพลัง
จากสถาบนัหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน  องคก์รพฒันาเอกชน  ในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั  
การพึ่ งพาอาศัยเพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้ นและส่งผลกระทบต่อชุมชน  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาการท าลายฐานทรัพยากรในทะเล 

ประการที่ส่ี ความพยายามต่อสู้เพื่อแกปั้ญหาของชาวประมงพื้นบา้นเช่นน้ี  แสดงถึงการ
ยนืยนัสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งชดัเจน และยงับ่งบอกถึงความเขา้ใจของ
ชาวประมงในเร่ืองสิทธิชุมชนดว้ยวา่เก่ียวขอ้งกบัการรับรองสิทธิของรัฐ ดงันั้นวธีิการแกปั้ญหาของ
ชาวประมง  ตลอดจนการรวมตวักนัเป็นกลุ่มประมงพื้นบา้น รวมกนัเป็นเครือข่ายประมงพื้นบา้น
อ่าวท่าศาลาจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการต่อรองกบัฝ่ายต่างๆ และกระบวนการในการ
จดัการทรัพยากรของชาวประมงพื้นบ้าน  ที่มีนัยเชิงนโยบายเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงพื้นบา้น 

ในช่วงหลงัเราจะเห็นไดว้่ามีการขยายเครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ ที่ประสบปัญหาเดียว
ดัน ท าให้มีพลังต่อรองมากขึ้น มีการประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น องค์กรอนุรักษ์และ
องคก์รพฒันาเอกชน รวมทั้งสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อจดัท าโครงการอนุรักษ ์ทรัพยากรชายฝ่ัง
ต่างๆ อีกทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์ผลงานของชุมชนผ่านส่ือมวลชนแขนงต่างๆ ซ่ึงท าให้การ
ด าเนินงานของชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น  จึงสอดคลอ้งกบัค  าอธิบายของฉัตร
ทิพย ์ นาถสุภา (2544: 66) ที่วา่การพฒันาจะตอ้งเป็นแบบกลุ่ม  ชาวบา้นจะตอ้งอยูร่่วมกนัในชุมชน
หรือหมู่บา้น  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่ เพราะการรวมพลงัที่ถูกตอ้งจะก่อให้เกิดผลที่ส าคญั 3 ประการ 
อา้งถึงค าอธิบายของจิตติ  มงคลอรัญญา  คือ 1) คนที่เขา้ร่วมต่างก็จะมีความรู้  ความสามารถมากขึ้น  
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ทั้งจากการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ระหวา่งกนัและกนั  และการไดท้  างานเพิม่ประสบการณ์
ใหม่ร่วมกัน  ความรู้ที่ได้น้ีอาจจะมากกว่าที่แต่ละคนมีมารวมกันก็ได ้ 2) การเพิ่มโอกาสในการ
แกไ้ขปัญหาโดยการใชปั้จจยัของกลุ่ม  3) การเกิดอ านาจหรือพลงัที่เกิดขึ้นจากการรวมตวักนั  ซ่ึง
อ านาจหรือพลงัต่อรองน้ีจะไม่มีทางเกิดขึ้นไดเ้ลยหากต่างคนต่างอยู ่

ประการที่หา้  ยทุธศาสตร์การเคล่ือนไหวเรียกร้องของเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา
มีลักษณะที่น่าสนใจ คือ  มียุทธศาสตร์การเรียกร้องในเชิงวาทกรรม  เช่น  การสร้างอัตลักษณ์ 
“ชาวประมงพื้นบา้น”  ผูท้ี่ไม่เพียงแต่จะท าการประมงดว้ยเคร่ืองมือ  “ไม่ท าลายลา้ง”  หากยงัท า
หน้าที่ “อนุรักษ”์  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ที่ไม่เฉพาะเพื่อตวัเอง  หากหมายรวมถึง
ลูกหลานและประเทศชาติดว้ยอยา่งส าคญั  ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่ไดก้ล่าวไป
ขา้งตน้  โดยเนน้เร่ืองการจดักิจกรรมอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรชายฝ่ังเป็นส่วนใหญ่   ไม่ว่าจะเป็นการ
ท าปะการังพื้นบา้นหรือบา้นปลา  การท าธนาคารปู  กิจกรรมเหล่าน้ีนอกจากจะหวงัผลในเชิงเน้ือ
งานรวม  ทั้งการป้องกนัการรุกล ้าเขา้มาของเรือประมงอวนลาก  อวนรุน  และเรือคราดหอยแลว้  ที่
ส าคญัยงัเป็นการประกาศตวัของชาวประมงพื้นบา้นในฐานะนักอนุรักษอี์กดว้ย  ซ่ึงรวมไปถึงการ
ออกตรวจจบัเรือประมงที่ลกัลอบเขา้มาท าประมงในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง ซ่ึงบ่งบอกถึงฐานะ
ผูพ้ทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติของชาวประมงพื้นบา้น 

การท าประมงพื้นบา้นช่วยเสริมภาพนกัอนุรักษใ์หช้ดัเจนขึ้นอีก  เพราะ  “เคร่ืองมือประมง
พื้นบา้น”   ถูกจดัให้เป็น “เคร่ืองมือไม่ท าลายล้าง”  คือสามารถจบัสัตวน์ ้ าไดเ้ฉพาะชนิดและใน
ขนาดที่โตเตม็วยัภายใตเ้ง่ือนไขของสภาพแวดลอ้ม  ไม่ไดก้วาดจบัสตัวน์ ้ านานาชนิด  ทั้งขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่โดยไม่จ ากดัสถานที่และเวลาเหมือน “เคร่ืองมือท าลายลา้ง”  อยา่งอวนลาก  อวนรุน และ
เรือคราดหอย 

นอกจากน้ีโลกทศัน์และวฒันธรรมมุสลิมยงัเอ้ือใหช้าวประมงพื้นบา้นเหล่าน้ีอยูใ่นวิถีของ
การอนุรักษ์  เพราะความเช่ือที่ว่าสรรพส่ิงล้วนถูกสร้างขึ้นโดยอัลเลาะห์  มุสลิมที่ดีจึงมีหน้าที่
พทิกัษรั์กษาสมบติัของพระองคไ์ว ้ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝ่ัง  การด าเนิน
กิจกรรมอนุรักษก์บัวตัรปฏิบติัทางศาสนาจึงเป็นส่ิงเดียวกนั   ขณะเดียวกนัวฒันธรรมมุสลิมที่เน้น
ความเป็นอยู่อย่างสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับความหรูหราสุขสบายของโลกน้ี  หากแต่มี
เป้าหมายอยู่ที่ความสงบอันเป็นนิรันดร์ในโลกหน้า  ก็ช่วยลดการใช้ทรัพยากรเพื่อบ ารุงบ าเรอ
ความสุขในโลกน้ีลง  การท าประมงของมุสลิมที่ดีจึงมีลักษณะของการอนุรักษ์อยู่ในตวั  การ
เคล่ือนไหวกดดนัใหมี้การจบักุมเรือประมงที่ท  าผิดกฎหมาย  กระทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล ของอบต.ท่าศาลาก็ดี  เหล่าน้ีลว้นเป็นการกระท าเพื่อการ
ปกป้องทรัพยากรไวใ้หป้ระเทศชาติจนชัว่ลูกชัว่หลานทั้งส้ิน 
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ทั้งน้ี  การประกาศตวัว่าเป็นนักอนุรักษ์หรือผูพ้ิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ี  เอ้ือและ
สร้างความชอบธรรมต่อการกา้วเขา้มามีบทบาท  มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังของชาวประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลาเป็นอยา่งดี  เพราะเป็นผลใหห้น่วยงานรัฐยากที่จะปฏิเสธ
แต่กลบัมีแนวโนม้จะรับฟัง  ใหเ้ขา้ร่วม  และเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังมาก
ขึ้น  แมส่้วนหน่ึงจะมาจากแรงกดดนัของกระแสโลก  และกระแสสังคมก็ตาม  ขณะเดียวกนัยงัได้
การตอบรับจากกลุ่มต่างๆ  ในสงัคมที่สนใจและท างานดา้นการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  นบัตั้งแต่องคก์ร
พฒันาเอกชน  นกัวชิาการ  ทั้งที่มาแนะน า  ให้ค  าปรึกษา  สนับสนุนและกระตุน้ให้เกิดการรวมตวั
และด าเนินกิจกรรม  รวมถึงที่เป็นแนวร่วมในลกัษณะต่างๆ 
 ประการสุดทา้ย เม่ืออบต.ท่าศาลาได้เขา้มาเป็นแกนหลกัร่วมกบัชุมชนในการขบัเคล่ือน
งานด้านการฟ้ืนฟู  พิทกัษ์  และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง  เช่นการจดัท าเขตอนุรักษบ์ริเวณพื้นที่
ชายฝ่ังภายใตแ้นวทางการกระจายอ านาจดา้นการปกครอง  โดยการพฒันาออกมาเป็นขอ้บญัญตัิ
ระดับต าบลเพื่อให้เกิดรูปธรรมของการคุ้มครองพื้นที่ชายฝ่ังภายใต้กรอบภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ด  าเนินการร่วมกบัชุมชนประมงชายฝ่ัง  และไดรั้บการสนับสนุนขอ้มูลและ
ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 การด าเนินการดงักล่าวมีความแตกต่างจากกระบวนการท างานการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง
ในอดีต  ที่จะตอ้งรับนโยบายและแผนงานจากส่วนกลางมาปฏิบติัในพื้นที่โดยตรงโดยไม่ไดผ้่าน
กระบวนการคิดร่วมกบัทางพื้นที่  จึงท าใหก้ารท างานที่ผา่นมาไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
แต่ในปัจจุบนัชุมชนประมงชายฝ่ังและทอ้งถ่ินได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและก าหนดวิธีการ
ท างานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ดว้ย  เป็นลกัษณะของการท าหน้าที่ก  าหนดเส้นทางความรับผิดชอบ
และหนา้ที่ของแต่ละฝ่ายใหม้าบรรจบกนัตรงกลาง ซ่ึงก็คือ เป้าหมายในการท างานร่วมกนันั้นเอง 
 

5.1.3  กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ ใน
การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนต าบลท่าศาลา  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังและการจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ  ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วม
ในการวางแผน  ในการเสนอความคิดเห็นในม่ีประชุม  การตดัสินใจ ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั/ด าเนินการ ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์  ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล   

การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอนดงักล่าวนั้น เป็นไปในลกัษณะของการมีส่วนร่วมที่แทจ้ริง       
(Genuine Participation) ตามการแบ่งของ White (1994) หรืออาจถือไดว้่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบ
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เป็นทางการโดยมีกฎหมายรองรับให้กระท าได้ ตามแนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ 
(2544: 334) 

ปัจจยัที่ท  าให้ประชาชน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลาและภาคีเครือข่ายต่างๆ จดัท า
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล  และประกาศใชไ้ดส้ าเร็จ ไดแ้ก่ 1)  การด าเนินการจดัท าขอ้บญัญตัิ
ท้องถ่ินทางทะเลถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและหลักการของการจัดท าข้อบัญญัติท้องถ่ิน                 
2)  ภาครัฐเองมีกฎหมายและนโยบายที่ใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยา่งชดัเจนท าใหค้ณะท างานอา้งอิงกฎหมายและนโยบายดงักล่าวมาสนับสนุน
การจดัท าและประกาศใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าว  3)  ชาวประมงพื้นบา้นและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเห็นถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บร่วมกนั  4)  การจดัท า
ขอ้บญัญติัดงักล่าวมีหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานให้การสนับสนุน  เช่น สถาบนัพระปกเกลา้  
มูลนิธิอนัดามนั  สมาพนัธช์าวประมงพื้นบา้นภาคใต ้ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  สมาคมดบับา้นดับเมือง  เป็นตน้  5)  การด าเนินการดงักล่าวมีผูน้ าทั้งในระดับ
แกนน าชาวประมงพื้นบา้น  ผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าศาลาที่เขม้แข็ง  6)  ภาคีเครือข่ายและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบา้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจดัการกับปัญหา
ดงักล่าวมาก่อน  จึงมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน  7)  ส่ือมวลชนไดเ้ขา้มาน าเสนอปัญหาออก
ไปสู่สาธารณะชน  มีผลในทางออ้มให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งลงมาจดัการกบัปัญหาจนน าไปสู่
การจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลในที่สุด  8)  องคก์ารพฒันาเอกชนช่วยท าใหชุ้มชนชาวประมง
พื้นบา้นมีความเขม้แขง็  มีทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น  โดยการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มต่างๆ  และยงัมี
บทบาทส าคญัในการเป็นตวัเช่ือมประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในระหว่าง
การจดัท าขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ท  าใหก้ารท างานส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ปัจจัยทั้ ง 8 ประการน้ี  เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  
ชาวประมงพื้นบา้น และภาคีเครือข่ายทั้งหลายสามารถจดัท าขอ้บญัญติัทางทะเลไดส้ าเร็จเป็นแห่ง
แรกของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ควรถือปัจจยัดังกล่าวเป็นสูตรส าเร็จที่ตายตวั  เน่ืองจาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนการจดัการของชาวบา้นในแต่ละพื้นที่มีลกัษณะเฉพาะของความเป็น
ทอ้งถ่ิน และไม่สามารถใชเ้ป็นแบบแผนเดียวกนัส าหรับการจดัการปัญหาประมงในพื้นที่อ่ืนๆ ได้
ทั้งหมด  หากแต่อาจจะใช้เป็นแนวทางการท างานในที่อ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากเง่ือนไขและปัจจยัที่
เก่ียวขอ้ง  มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นที่และที่ส าคญัควรมององคก์รชุมชนประมงพื้นบา้น
และปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝ่ังในลักษณะที่เป็นกระบวนการท างานที่เป็นพลวตัและมี
ปฏิสมัพนัธก์บับริบททางสงัคม  การเมือง  เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมที่เปล่ียนแปลงและสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกันทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  เพราะปัญหาการจดัการทรัพยากรทะเลเป็นเร่ือง
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ซับซ้อนและมีผลประโยชน์และความต้องการท่ีหลากหลายในกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึงต้อง

เข้าใจด้วยว่าปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยเนื้อแท้แล้วเป็นปัญหาการเมืองและเป็นเร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

5.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.2.1.1  การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม 

    1) รัฐต้องยอมรับระบบความรู้ของชุมชนต่างๆ ท่ีหลากหลายในการ

อธิบายและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  โดยต้องเลิกอคติท่ีว่ามีแต่ความรู้ท่ีส่งผ่านมาโดยรัฐเท่านั้นถึง

จะเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง  และยอมรับระบบความรู้ของชุมชนว่าเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีมีเหตุผลและ

เนื้อหาสาระสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  รัฐต้องสนับสนุนความ

เป็นไปได้ต่างๆ ท่ีจะใช้ชุมชนสามารถรักษาพื้นท่ีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นต่อชุมชนไว้

ได้ 

      2) รัฐควรร่วมมือกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในลักษณะ

ของการจัดการร่วม (Co-Management) ซ่ึงประชาชนเป็นผู้มีบทบาทน า  ในขณะท่ีรัฐควรมีบทบาท

เป็นผู้เสริมและเข้ามามีบทบาทป้องกันและแก้ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นกับคนนอกชุมชน  ทั้งโดยการใช้

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ  และการลงโทษผู้กระท าความผิด  โดยลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับ

ท่ี Kitahara (1996) เรียกว่า รูปแบบการมีอ านาจของประชาชน ซ่ึงมีพื้นฐานแนวคิดว่าชาวบ้านเป็น

หลักของสังคม เป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาและเป็นผู้มีอ านาจทางการเมือง ดังนั้นควรเน้นไปท่ีบทบาท

ของประชาชนและสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของชาวบ้าน กล่าวคือ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการ

ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีบทบาทเพียงเป็นพี่เลี้ยงหรือสนับสนุนด้านความรู้

และเทคโนโลยีท่ีชุมชนต้องการก็พอ 

       5.2.1.2   การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

    1)  รัฐควรปรับปรุงกฎหมายท่ีมีความล้าหลัง  เพื่อให้มีเนื้อหากฎหมายท่ี

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  รับรองสิทธิชุมชน  เพิ่มบทลงโทษอัตราค่าปรับให้สูงขึ้น  และ

ก าหนดให้เคร่ืองมือท่ีท าลายทรัพยากรในทะเลเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีก าหนดไว้  และควรปรับปรุงแก้ไข

ให้มีกฎหมายประมงเพียงฉบับเดียว  เพื่อท่ีจะช่วยลดความซ ้าซ้อนท่ีเป็นอุปสรรคในการแก้ไข

ปัญหา เช่น  กฎหมายประมงใหม่อาจย้ายอ านาจในการควบคุมทะเบียนเรือประมงท่ีจากเดิมอ านาจ
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อยูท่ี่กรมเจา้ท่าใหม้าอยูท่ี่กรมประมง  อนัเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการควบคุมจ านวนเคร่ืองมือ
ประมงใหเ้หมาะสมกบัปริมาณสตัวน์ ้ าในทะเลไทย เป็นตน้ 
            2)  รัฐควรปฏิรูปหน่วยงานราชการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
ซ่ึงมีความซ ้ าซอ้น  เก่ียงงานกนัท า  ขาดการบูรณาการ  โดยการโอนยา้ยส่วนงานดา้นทะเล  จากกรม
ประมง  และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธุ์พืช  ให้มาอยูร่่วมในกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง  เพยีงองคก์รเดียว 
            3)  รัฐควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  เพราะจะช่วยให้
การบงัคบัใชม้าตรการการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรของรัฐเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  เน่ืองจากที่
ผา่นมาเป็นที่ประจกัษแ์ลว้วา่รัฐบาลไม่มีก าลงับุคลากรและทรัพยากรมากพอที่จะดูแลชายฝ่ังทะเล
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ขอ้ไดเ้ปรียบอีกประการหน่ึงของการใหสิ้ทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรก็คือ  ท  า
ใหมี้โอกาสไดอ้าศยัประสบการณ์และภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน  แทนที่จะปล่อยให้เป็นเร่ืองที่ก  าหนดโดยส่วนกลาง  ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมและไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  กล่าวคือ  ชุมชนยอ่มมีความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ิน
ของตนดีกว่า  ท  าให้สามารถก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ทรัพยากร  การควบคุมชนิดของ
เคร่ืองมือประมง  การเก็บค่าธรรมเนียม  และการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการใชท้รัพยากรได้
ดีกวา่  
   5.2.1.3   การสร้างความร่วมมือภาคประชาชน 
          1)  ส าหรับชุมชนเพื่อให้กลุ่มและองค์กรที่จัดตั้ งขึ้ นด ารงอยู่ต่อไป  
จ  าเป็นตอ้งมีการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่  เพื่อสืบสานเจตนารมณ์โดยการปลูกจิตส านึกรักษ์หวงแหน
ทรัพยากรชายฝ่ัง  ทั้ งภาคประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝ่ัง 
    2)  ส าหรับชุมชนควรพฒันากลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่
ใกลเ้คียงใหมี้การประสานความร่วมมือขยายพนัธมิตรเพือ่เป็นก าลงัส าคญัในการอนุรักษท์รัพยากร
ชายฝ่ังในระดบัทอ้งถ่ิน  อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน  เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการจดัการดูแลทรัพยากรชายฝ่ังในทอ้งถ่ินโดยชุมชนได ้
 
 5.2.2   ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ 
  การที่จะปรับยืมรูปแบบในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของอ่าวท่าศาลาไปใช้กบัชุมชน
อ่ืนๆ นั้นควรพจิารณาถึงความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ ของเงื่อนไข  บริบททางสังคมการเมือง  
และระบบนิเวศที่แตกต่างกนั  ก่อนที่จะน าไปปรับใช ้
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  5.2.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1)  ควรศึกษาในเร่ืองผลกระทบและการปรับตวัของชาวประมงพื้นบา้นต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอ้ม เช่น ฤดูกาลที่ไม่แน่นอน การกดัเซาะชายฝ่ัง 
การเปล่ียนสภาพจากหาดทรายกลายเป็นหาดโคลน  
   2)  ควรศึกษาในเร่ืองภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบา้นในการท าประมงและการ
อนุรักษ ์
   3)  ควรศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงความสัมพนัธ์ทางอ านาจ  หรือนิเวศ  วิทยา
ทางการเมือง  
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โกวทิย ์พวงงาม.  2543.  การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร: วญิ�ูชน. 
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โกวิทย ์ วงศสุ์รวฒัน์.  2543.  พืน้ฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที ่ 21.  กรุงเทพมหานคร: 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป.  2554.  แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคการเมอืง

และผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง.  นนทบุรี: สาํนกังานปฏิรูป. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  2547.  รายงานประเมนิสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 

คณะอนุกรรมการศึกษาและกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการทาํประมงปลา 

กะตกัโดยใชแ้สงไฟประกอบ.  2542.  รายงานผลการศึกษาและมาตรการทีเ่หมาะสม

ในการแก้ไขปัญหาการทาํประมงปลากะตักโดยใช้แสงไฟประกอบ.  กรุงเทพมหานคร: 

กรมประมง. 

คนึงนิจ ศรีบุญเอ่ียม และคณะ.  2545.  แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540: ปัญหา อุปสรรคและทางออก.  

นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 

คาํรณ โพธิพิทกัษ ์และคณะ.  2544.  สรุปผลงานวชิาการ 75 ปีกรมประมง: 21 กนัยายน 2544.  

กรุงเทพมหานคร: กรมประมง. 

เครยต์นั, เจมส์ แอล.  2551.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน: การตัดสินใจทีด่ีกว่าโดยให้ชุมชนมี

ส่วนร่วม.  แปลโดย วนัชยั วฒันศพัท,์ ถวลิวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี.  

นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 

จรัญ โฆษณานนัท.์  2545.  สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทาง

สังคม.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม. 

จรัล ดิษฐาอภิชยั.  2547.  การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวตัน์.  นครปฐม: มิสเตอร์ก็อปป้ี. 

จรัส สุวรรณมาลา.  2546.  ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสําเร็จในภาครัฐ: 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัพลเมืองยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จกัรพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ.  2545.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม.  

กรุงเทพมหานคร: โอ เดียนสโตร์. 

จนัทนา สุทธิจารี.  2544.  การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  

กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท. 

จาํลอง โพธ์ิบุญ.  2545.  ความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม.  วารสารพฒันบริหาร

ศาสตร์.  42 (เมษายน): 471-510. 
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จินดา หม่ืนบาล.  เจา้หนา้ท่ีโครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขท่ีภาคใต.้  2554 (14 พฤษภาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

จินตนา สุจจานนัท.์  2549.  การศึกษาและการพฒันาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส.พร้ินต้ิง 

เฮา้ส์. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัสังคม และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม.  2545.  โครงการ

พฒันาการดาํเนินงานการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เจริญ คมัภีรภาพ และคณะ.  2541.  สารัตถะแห่งสิทธิชุมชน หลกัการ และความเคลือ่นไหวเร่ือง 

สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร: เครือข่าย

สิทธิภูมิปัญญาไทย. 

เจริญ โตะ๊อิแต.  รองประธานเครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา.  2554 (24 มีนาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

เจริญ ภสัระ.  2540.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํ เนินงานของรัฐ.  วารสารสมาคมรัฐ

ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย.  12 (พฤษภาคม): 1-3. 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา.  2544.  แนวคดิเศรษฐกจิชุมชน: ข้อเสนอทางทฤษฎใีนบริบทต่างสังคม.  

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิวถีิทรรศน์.  

เฉด ปัจจยัสุข.  ประธานกลุ่มประมงพื้นบา้นบา้นในถุง้.  2554 (11 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

เฉลิมพร ชูศรี.  2543.  การมีส่วนร่วมของชาวประมงพืน้บ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง

กรณีศึกษา: อ่าวปัตตานี จังหวดัปัตตานี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ชนญั วงษว์ภิาค.  2530.  นิเวศวทิยาวฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 

ชมรมนกัข่าวส่ิงแวดลอ้ม.  2544.  เมื่อปลาจะกนิดาว: รายงานสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมไทย 12 เร่ือง

ในรอบปี 2544.  กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 

ชลธิชา สัตยาวฒันา และอรุณรัตน์ วเิชียรเขียว.  2546.  สิทธิชุมชนท้องถิ่นพืน้เมอืงดั้งเดมิล้านนา: 

กรณีศึกษาชุมชนลวัะ ยวน ลือ้ ปกาเกอญอ (กระเหร่ียง) ในจังหวดัน่าน เชียงราย และ

เชียงใหม่.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม. 

ชลิดา บณัฑุวงศ ์และคณะ.  2543.  หัวโทง: พฒันาการ ลกัษณะ และการปรับตัวของชาวประมง

พืน้บ้านอนัดามนั.  กรุงเทพมหานคร: โครงการความร่วมมือเพื่อการฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอนัดามนั. 
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ชยัอนนัต ์สมุทวณิช และคณะ.  2544.  กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน.  กรุงเทพมหานคร: 

พิมพพ์ิศาล. 

ชาญยทุธ สุดทองคง และพรเทพ วรัิชวงศ.์  2548.  การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน 

กรณีศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวดัตรัง.  เอกสารวจิยัส่วนบุคคล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั. 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.  2540.  ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคมรูปแบบใหม่: ขบวนการ

เคลือ่นไหวประชาสังคมในต่างประเทศ.  กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัเกริก. 

ณรงค ์บุญสวยขวญั.  2548.  ขบวนการปฏิบติัการประชาสังคม 0

ดอเหลาะ เสนหมาด.  ชาวประมงพื้นบา้นบา้นท่าสูงบน.  2554 (2 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

กบัการใชอ้าํนาจรัฐในพื้นท่ีลุ่มนํ้า

ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช.  วารสารวจัิย.  8 (กนัยายน-ธนัวาคม): 188-215. 

ดาํรงพนัธ์ ใจหา้ว.  2550 (10 ธนัวาคม).  เรือประมงพาณิชยรุ์กประมงพื้นบา้น “หอยลาย” อ่าวท่า

ศาลาสูญพนัธ์ุ.  กรุงเทพธุรกจิ: 9. 

ตีเมาะ อิสอ.  เหรัญญิก กลุ่มออมทรัพยมุ์สลิมมะห์บา้นสระบวั.  2554 (1 พฤษภาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

ถวลิวดี บุรีกุล.  2548.  การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎแีละกระบวนการ.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนั

พระปกเกลา้. 

ถวลิวดี บุรีกุล.  2552.  พลวตัรการมีส่วนร่วมของประชาชน: จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  นนทบุรี: สาํนกัวจิยัและพฒันา สถาบนั

พระปกเกลา้. 

ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ.  2551.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน: การตัดสินใจทีด่ีกว่าโดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม.  นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 

ถวลิวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษศ์กัด์ิศรี.  2548.  การสนทนากลุ่ม: เทคโนโลยเีพือ่การมีส่วนร่วมและ

การเกบ็ข้อมูลเพือ่การวจัิย.  กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ.์ 

ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้า.  2540.  หลกัการพฒันาชุมชนและการพฒันาชนบท.  ขอนแก่น: คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ทรงวฒิุ พฒัแกว้.  เจา้หนา้ท่ีโครงการพฒันาชุมชนเป็นสุขท่ีภาคใต.้  2553 (15 ธนัวาคม).  การ

สัมภาษณ์. 

เทพ เมนะเศวต.  2537.  การจดัการประมงไทยในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของเอเชียอาคเนยแ์ละ

แนวทางร่วมมือในภมิูภาค.  วารสารการประมง.  47 (4): 333-356. 

ไทยโพสต์.  2550 (16 ตุลาคม).  ประมงพื้นบา้นชํ้าเรืออวนรุนรุกลํ้าทาํเดือดร้อนหนกั: 18. 
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ไทยโพสต์.  2550 (24 พฤษภาคม).  เมืองคอนผนึกล่าเรือประมงบุกรุกจบัปลาท่ีเขตหา้ม: 18. 

ธนู แนบเนียร.  2550.  การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านย่าหมี ตําบล

เกาะยาวใหญ่ อาํเภอเกาะยาว จังหวดัพงังา.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ธนัวา ใจเท่ียง.  2544.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบนสายทางของ

สังคมไทย.  นครพนม: โครงการพฒันาจดัตั้งสถาบนัราชภฎันครพนม. 

นงนภสั คู่วรัญ�ู เท่ียงกมล.  2551.  ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม1.  กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.  2544.  รายงานวจัิยเร่ือง สภานภาพและทศิทางการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคในอนาคต.  กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

บรรจง นะแส.  2545ก.  การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน: กรณีศึกษาจากชุมชนชาวประมงพืน้บ้าน

ภาคใต้.  สงขลา:  โครงการการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังภาคใต้

บรรจง นะแส.  2545ข.  สมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้: องค์กรประชาชนระดบัรากหญ้าและ

ข้อเสนอทางนโยบายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ัง.  สงขลา: โครงการ

จดัการทรัพยากรชายฝ่ังภายใต.้ 

. 

บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ.  2542.  ข้อสังเกตเชิงกฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ: 

สิทธิชุมชนการกระจายอาํนาจจัดการทรัพยากร.  กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายสิทธิภูมิ

ปัญญาไทย. 

บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวลิวดี บุรีกุล.  2548.  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม.  นนทบุรี: ศนูยส์นัติ

วธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้. 

บญัญติั พุม่พนัธ์.  2548.  อบต. ของเรา: ท้องถิ่นของเรา.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน. 

บณัฑร อ่อนดาํ.  2544.  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.  เชียงใหม่: สถาบนัส่งเสริมการ

เรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ. 

บ้านเมอืง.  2553 (17 กุมภาพนัธ์).  กฎบญัญติัทอ้งถ่ิน: 14.  

บาํรุง แสงพนัธ์.  2545.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการจัดการป่าชุมชนเขาชะอม 

อาํเภอชนแดน จังหวดัเพชรบูรณ์.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

บุญเลิศ คชายทุธเดช.  2541.  รวมสาระรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  กรุงเทพมหานคร: มติชน. 
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บุญเลิศ ผาสุก.  2530.  การประมงทะเลในน่านนํ้าไทย.  ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง

อนาคตประมงไทย วนัที่ 4-6 มถิุนายน 2530.  ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต,้ บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: พลพนัธ์การพิมพ.์  หนา้  324-

404. 

บูฆอรี ยหีมะ.  2550.  การปกครองท้องถิ่นไทย.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

ประภาส ป่ินตบแต่ง.  2547.  ขบวนการประชาชนในชนบทช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2530: ผลสาํเร็จ 

ลม้เหลว และผลกระทบ.  ใน การสัมมนาทางวชิาการเร่ือง ประชาธิปไตย ประชาสิทธ์ิ 

ประชาธรรม.  นวลนอ้ย ตรีรัตน์, บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยศึ์กษา

เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  หนา้ 21-80. 

ประภาส ป่ินตบแต่ง และอนุสรณ์ อุณโณ.  2545.  ขบวนการเครือข่ายประมงพื้นบา้นภาคใต้

กรณีศึกษาสมชัชาชาวประมงพื้นบา้นอนัดามนั.  ใน วถิีชีวิต วธีิสู้: ขบวนการ

ประชาชนร่วมสมัย.  ผาสุก พงษไ์พจิตร และคณะ, บรรณาธิการ.  เชียงใหม่: 

สาํนกัพมิพต์รัสวนิ.  หนา้ 292-352. 

ประเวศ วะสี.  2538.  กระบวนทศัน์ใหม่มรรค 8 แห่งการทาํงานเร่ืองส่ิงแวดล้อม.  

กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ. 

ปริทศัน์ รักษาสัตย.์  2544.  การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.  

กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน. 

ปาริชาต สถาปิตานนท ์และคณะ.  2549.  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน: จาก

แนวคิดสู่ปฏิบัติการวจัิยในสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั. 

ปาริชาติ วลยัเสถียร.  2543.  กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของนักพฒันา.  กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

ปาริชาติ ศรีวพิฒัน์.  2548.  สิทธิชุมชนในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น: ศึกษากรณกีารมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการคุ้มครองสมุนไพรตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง. 
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ปิยะ กิจถาวร และคณะ.  2543.  บทบาทของชุมชนชาวประมงพืน้บ้านในการจัดการทรัพยากร

ชายฝ่ัง และการบังคับใช้กฎหมาย ในพืน้ที่รอบอ่าวปัตตานี ศึกษากรณี: บ้านตนัหยง 

เปาว์หมู่ 4 ต. ท่ากาํชํา อ.หนองจิก จ. ปัตตานี.  ปัตตานี: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี. 

พงษศ์กัด์ิ อกัษรสวาสด์ิ.  2550.  สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พงษศิ์ริ เชาวลิต.  นิติกร5.  2554 (12 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

พชัรี สิโรรส.  2546.  การมีส่วนร่วมของประชาชน.  กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พิชชา ใจสมคม.  2552.  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและฟ้ืนฟูการทาํลายระบบนิเวศพืน้

ท้องทะเลจากการลกัลอบทาํประมงในเขต 3,000 เมตร.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พิชชา บวัแยม้.  2547.  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ชุมชนด้านกายภาพ

โดยใช้เทคนิคการประเมินชุมชนอย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยมือ: 

กรณีศึกษาตําบลท่าช้าง กิง่อาํเภอสว่างวรีะพงศ์ จังหวดัอุบลราชธานี.  วทิยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

พมิพ์ไทย.  2552 (3 กนัยายน).  ชาวประมงพื้นบา้นสุดทนเรือคราดหอยผดิกม.รวมพลงัลุยจบัได ้    

3 ลาํ ยดึหอยกวา่ 5 ตนั: 13. 

เพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย.์  2543.  ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักวชิาการ.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน

ส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม.้ 

ไพสิฐ พาณิชยก์ุล.  2544.  สิทธิชุมชน ปัญหา และพฒันาการทางความคิด.  คน้วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2553 จาก http://www.lawthai.org/read/midnighttu07.doc 

ภาคภูมิ วธิานติรวฒัน์.  2547.  ทะเลไทย.  ใน ปลาหายไปไหน? : สาเหตุและผลกระทบจากการทาํ

ประมง   เกนิขีดจํากดั.  วฑูิรย ์ปัญญากลุ3, บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิ

สายใยแผน่ดิน3

ภิญโญ หนูช่ืน.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา.  2554 (11 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

.   หนา้ 221-239. 

ภูวชิ นนัทจิตร.  นกัพฒันาชุมชน4.  2554 (11 พฤษภาคม).  การสัมภาษณ์. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  2542.  เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารการปกครองท้องถิ่น.  

พิมพค์ร้ังท่ี 6.  นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

http://www.lawthai.org/read/midnighttu07.doc�
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12M56615D6K43.7766&profile=main&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99?%20:%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb�
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12M56615D6K43.7766&profile=main&uri=search=TL@!%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99?%20:%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%20/&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb�
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12M56615D6K43.7766&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&menu=search&submenu=basic_search&source=202.28.16.20@!nidadb�
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12M56615D6K43.7766&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&menu=search&submenu=basic_search&source=202.28.16.20@!nidadb�
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12M56615D6K43.7766&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&menu=search&submenu=basic_search&source=202.28.16.20@!nidadb�


180 

 

มานะ ช่วยชู3

มานิตย ์หาญกลา้.  ชาวประมงพื้นบา้นบา้นหนา้ทบั.  2554 (23 มีนาคม).  การสัมภาษณ์. 

.  2546.  ความยากจนของชาวประมงพืน้บ้าน จังหวดันครศรีธรรมราช.  รายงานวจิยั

ยอ่ยฉบบัสมบูรณ์ ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.  กรุงเทพมหานคร: คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวติและธรรมชาติ.  2547.  นํา้ของใคร เพือ่ใคร โดยใคร.  ม.ป.ท.: มลูนิธิฟ้ืนฟชีูวติและ

ธรรมชาติ. 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.  2550.  เวทนีโยบายสาธารณะเพือ่ร่วมพฒันานโยบายสนับสนุนการ

พฒันาอย่างบูรณาการทั้งจังหวดัสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง.  กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ. 

เมธี จนัทโรปกรณ์.  2541.  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพืน้บ้านและชาวประมง

อวนรุนต่อสิทธิบัตรประมงชายฝ่ัง: กรณีศึกษาจังหวดัสุราษฎร์ธานี.  วทิยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ยศ สันตสมบติั.  2541ก.  รัฐ ชุมชน และนโยบายการจัดการทรัพยากร: บทสํารวจองค์ความรู้.  

เชียงใหม่: ศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน. 

ยศ สันตสมบติั.  2541ข.  สิทธิชุมชน: การกระจายอาํนาจจัดการทรัพยากร สถาบันชุมชนท้องถิ่น

พฒันา.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 

ยศ  สันตสมบติั.  2544.  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่การพัฒนาอย่าง
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แนวคาํถามสัมภาษณ์ 

 

 การวจิยัเร่ือง กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของสิทธิชุมชน

ในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 

  แนวคาํถามสําหรับสัมภาษณ์ชาวประมงพืน้บ้าน 

  1.  ชาวประมงพื้นบา้นมีความเช่ือใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งทะเล 

  2.  การทาํประมงในสมยัก่อนมีลกัษณะอย่างไร (เคร่ืองมือท่ีใช ้ สัตวน์ํ้ าที่ได ้การคา้ขาย) 

ต่างจากในปัจจุบนัอยา่งไร 

 3.  สาํหรับชาวประมงพื้นบา้น ทะเลมีความสาํคญัมากนอ้ยขนาดไหน อยา่งไร 

  4.  ชาวประมงพื้นบา้นมีกฎระเบียบในการใชป้ระโยชน์จากทะเลร่วมกนัอยา่งไร 

  5.  เคยมีปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองการทาํประมงระหว่างชาวประมงพื้นบา้นในหมู่บา้น

เดียวกนัเกิดข้ึนหรือไม่  ถา้มีเป็นปัญหาอะไร เกิดข้ึนในช่วงใด แลว้มีวิธีในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้นั้นอยา่งไร 

  6.  เคยมีปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองการทาํประมงระหว่างชาวประมงพื้นบ้านระหว่าง

หมู่บา้นเกิดข้ึนหรือไม่  ถา้มีเป็นปัญหาอะไร เกิดข้ึนในช่วงใด แลว้มีวิธีในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้นั้นอยา่งไร 

 7.  เรือประมงพาณิชยเ์ร่ิมรุกลํ้าเขา้มาในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ังตั้งแต่เมื่อไร ชาวประมง

พื้นบา้นมีความรู้สึกและไดรั้บผลกระทบอยา่งไรในช่วงนั้น และช่วงต่อๆมาจนถึงปัจจุบนั 

 8.  อะไรเป็นเหตุให้เกิดการจดัตั้งกลุ่มประมงพื้นบา้นในแต่ละหมู่บา้น รวมถึงเครือข่าย

ประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา กลุ่มและเครือข่ายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่ออะไร ดาํเนินกิจกรรม

อะไรบา้ง ใครใหก้ารสนบัสนุน 

  9.  ชาวประมงพื้นบา้นแกไ้ขปัญหากรณีท่ีเรือประมงพาณิชยรุ์กลํ้าเขา้มาในเขต 3,000 เมตร

จากชายฝ่ัง (อดีต-ปัจจุบนั) อย่างไร มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือในดา้นใด 

และมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง 

  10.  มาตรการหรือวิธีการในการแกปั้ญหาเรือพาณิชยต่์างๆ ที่ผา่นมา ชาวประมงพื้นบา้น

คนอ่ืนๆ เห็นดว้ยหรือไม่ มากนอ้ยแค่ไหน แลว้มีส่วนร่วมอยา่งไร 
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 11.  การให้ความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน มีผลต่อรูปแบบหรือแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 

 12.  แนวความคิดในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลเกิดข้ึนมาไดอ้ย่างไร ใครเป็นผู ้

ริเร่ิม 

 13.  มีหน่วยงานหรือองคก์รใดบา้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าว 

หน่วยงานเหล่านั้นดาํเนินการในดา้นใด อยา่งไร 

 14.  ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวโดยวธีิ

ใดและมีบทบาทอยา่งไร 

 15.  ปัจจยัใดบา้งทีท่าํให้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลภายใตก้ระบวนการนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนประสบความสาํเร็จ 

 16.  ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลมีหลกัการท่ีสาํคญัอยา่งไรบา้ง 

  17.  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเรือประมงพาณิชยรุ์กลํ้าเขา้มาในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง

ในช่วงก่อนการประกาศใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล 2552 กบัภายหลงัการประกาศใชข้อ้บญัญติั

ดงักล่าวมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

18.  ขอใหแ้นะนาํผูท่ี้จะใหข้อ้มลูเพิ่มเติม 

 

 แนวคาํถามสําหรับสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีรั่ฐ 

  1.  ปัญหาเรือคราดหอยลายมีความเป็นมาอยา่งไร 

  2.  ทําไมการแก้ปัญหาเรือประมงพาณิชย์ในอดีตจึงไม่ประสบผลสําเ ร็จ ทั้ งๆที ่มี

พระราชบญัญติัประมง 2490 และกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

3.  แนวคิดในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

  4.  การจัดทําข้อบัญญัติท้องถ่ินทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลามี

กระบวนการ หรือขั้นตอนการดาํเนินการอยา่งไร 

  5.  กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีภาคส่วนใดบา้ง เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งไร (ทาํ

อะไร) ในขั้นตอนไหน (หน่วยงานใด ทาํอะไร แบบละเอียด) 

  6.  มีการเปิดเวทีประชาคมทั้งหมดก่ีคร้ัง  ท่ีไหนบา้ง แต่ละคร้ังมีสาระสาํคญัอยา่งไร 

  7.  หมู่บา้นที่ไม่ติดชายทะเลมีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลหรือไม่ ถา้

ใช่อยา่งไร ถา้ไม่ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

  8.  ชาวประมงบา้นมีปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นอยา่งไรต่อการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทาง

ทะเล  (ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการจนเสร็จส้ินกระบวนการ) 
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  9.  ชาวประมงพาณิชยข์นาดเล็กที่เป็นชาวบา้นตามหมู่บา้นต่างๆ ในพื้นที่ตาํบลท่าศาลา มี

ปฏิกิริยาหรือความคิดเห็นอยา่งไรต่อการจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล   

 10. ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลมีหลกัการท่ีสาํคญัอยา่งไรบา้ง 

  11. การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเรือประมงพาณิชยรุ์กลํ้าเขา้มาในเขต 3,000 เมตรจากชายฝ่ัง

ในช่วงก่อนการประกาศใชข้อ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเล 2552 กบัภายหลงัการประกาศใชข้อ้บญัญติั

ดงักล่าวมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

  12. อะไรเป็นปัจจยัสําคญัที่ทาํให้การจดัทาํขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม

ประสบผลสาํเร็จ 
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ภาคผนวก ข 

 

ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

เร่ือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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บันทึก 

หลกัการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

เร่ือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หลกัการ 

พื้นทีช่ายหาดและชายฝ่ัง ถือ เป็นพื้นทีส่าธารณะ และเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของ

ชาวประมง    ตามหลกัการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจออกขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ิน เพือ่บงัคบัใชใ้นพื้นที่โดยจดัทาํแผนที่แนบทา้ยประกาศ และตอ้งไม่ขดักบักฎหมายหลกั 

ทั้งน้ีเป็นไปตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ปฏิบติัการให้เป็นไปตามอาํนาจหนา้ที่

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

เหตุผล 

 พื้นที่ทางทะเลและชายฝ่ัง ตาํบลท่าศาลา อาํเภอท่าศาลา เป็นแหล่งระบบนิเวศน์ที่สําคญั 

เน่ืองจากมีป่าชายเลน ตะกอนเลน ที่เป็นแหล่งอาหาร หลบซ่อน วางไข่ และอาศยั ทาํให้อ่าวของ

ตาํบลท่าศาลาคงความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่จะมีการทาํการประมงผิดกฎหมายตาม

พระราชบญัญติัประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กาํหนดห้ามใช้

เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทาํการประมงในที่จบัสัตวน์ํ้ าบางแห่งของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช ลงวนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และประกาศฉบบัน้ีไดข้ยายเขตออกไป

จาก ๓,๐๐๐ เมตร เป็น ๕,๔๐๐ เมตร  

ปัจจุบนัมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการตรวจตราและเฝ้าระวงันั้นจะประจาํการที่อาํเภอขน

อม อาํเภอสิชล และอาํเภอปากพนงัเป็นหลกั พื้นที่อาํเภอท่าศาลาจึงเป็นช่องว่างในการตรวจตรา

และเฝ้าระวงัการทาํประมงท่ีผดิกฎหมาย นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลามกัไดรั้บเร่ือง

ร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่จากปัญหาการทาํประมงผิดกฎหมายมาโดยตลอด ดงันั้นเพือ่วางกลไก

เฝ้าระวงัชายฝ่ัง การประกาศกติกา ขอ้ตกลงร่วม ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน และการจดัทาํแผนการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังร่วมกนั เพือ่เป็นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยา่ง

ย ัง่ยืน จึงจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลน้ีข้ึนใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลตามแผนท่ีแนบทา้ยประกาศ 
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ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

เร่ือง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยั่งยนื 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  

โดยที่ประชาชนในตาํบลท่าศาลา สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา และนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา เห็นร่วมกนัวา่ ควรจะไดมี้การตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่าศาลา เร่ือง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน” 

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กาํหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและ

หน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ในทอ้งถ่ินของตนเอง (๒๔) การจดัการ

บาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (๒๗)  

และพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม 

ฉบบัท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑ บญัญติัให ้การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี

และการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตาํบลอาจออกขอ้บญัญติัเพือ่ใช้

ในเขตองคก์รบริหารส่วนตาํบลเพือ่ปฏิบติัการให้เป็นไปตามอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  

ขอ้บญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ

ประกอบอาชีพของบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๓ 

กระทาํได้เพือ่จดัระเบียบการประกอบอาชีพ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อม  

และ มาตรา ๒๙๐ บญัญติัให้องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอาํนาจหน้าที่ส่งเสริม และรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาโดยความ

เห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา จึงตราขอ้บญัญติัน้ีไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่  “ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา เร่ือง “การอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื พ.ศ. ๒๕๕๒” 
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 ข้อ ๒ ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ท่าศาลาตั้งแต่เมื่อไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ที่ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลาแลว้ สิบ

ห้าวนั 

 ข้อ ๓ บรรดาขอ้บญัญติั ประกาศ  ระเบียบ หรือคาํสั่งอื่นใดในส่วนที่ไดต้ราไวแ้ลว้ใน   

ขอ้บญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 

 ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา รักษาการตามข้อบญัญติัน้ีและให้มี

อาํนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

ข้อ ๕ ในขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลน้ี 

เขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝ่ัง หมายความวา่ พื้นที่ชายหาด ทะเล ในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่าศาลาเขตท่ี ๑ และ เขตท่ี ๒  ตามแผนท่ีทา้ยขอ้บญัญติัน้ี 

      คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษท์างทะเลและชายฝ่ังตาํบล

ท่าศาลาตามขอ้บญัญติัน้ี  

  ทาํการประมง หมายความวา่ จบั ดกั ล่อ ทาํอนัตราย ฆ่าหรือเก็บสัตวน์ํ้ าในท่ีจบัสัตวน์ํ้ าดว้ย

เคร่ืองมือทาํการประมงหรือดว้ยวธีิใด ๆ  

เคร่ืองมือทําการประมง หมายความวา่ เคร่ืองกลไกเคร่ืองใช ้เคร่ืองอุปกรณ์ ส่วนประกอบ 

อาวธุ เสาหลกั หรือเรือบรรดาท่ีใชท้าํการประมง  

เคร่ืองมือคราดหน้าดิน หมายความวา่ เคร่ืองมือทาํการประมง ที่ใช้จบัสัตวน์ํ้ า ดว้ยวิธี ไถ 

คราด ลาก ลงไปในหนา้ดิน 

เรือ หมายความวา่ ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิด  

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตซ่ึงพนกังานเจา้หน้าที่ออกให้แก่บุคคลหรือองค์กร

ชุมชนใชท้าํการประมง หรือทาํการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าในท่ีอนุญาต  

ผู้รับอนุญาต หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรชุมชนผูไ้ดใ้บอนุญาต ให้กระทาํการอย่าง

หน่ึงอยา่งใดตามขอ้บญัญติัน้ี  

เคร่ืองมือประจําที ่หมายความวา่ เคร่ืองมือทาํการประมงซ่ึงใชว้ธีิลงหลกัปัก ผกู ขึง ร้ัง ถ่วง 

หรือวธีิอ่ืนใด อนัทาํใหเ้คร่ืองมือนั้นอยูก่บัท่ีในเวลาทาํการประมง  
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องค์กรชุมชน  หมายความว่า บุคคลที่รวมตัวตั้งแต่ ๑o คน ขึ้นไป เพื่อทําการอย่างใดอย่าง

หน่ึงที่ก่อประโยชน์เชิงบวกขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่น มีเงื่อนไข กติกา ข้อตกลงร่วมกัน และ

เป็นท่ีรับรู้ทั่วไปของคนในชุมชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีภูมิลําเนาในตําบลท่า

ศาลา หรือ บุคคลท่ีมาทําการประมงตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา คณะกรรมการ

บริหารเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ซ่ึงนายกได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดําเนินการตาม

ข้อบัญญัตินี้  

นายก หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา   

 

หมวด ๒ 

เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 

      ข้อ ๖ โดยที่ปรากฏว่ามีการใช้เคร่ืองมือการประมงบางชนิดทําการประมงทะเลส่งผลต่อ

การทําลายสัตว์นํ้าวัยอ่อน ทรัพยากรหน้าดินใต้ท้องทะเล และทําให้เกิดสิ่งกีดขวางทางทะเล เพื่อ

ประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ

การประมงในทะเลและชายฝั่งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ให้แบ่งเขตทะเลและชายฝั่ง

เ ป็ น  ๒ เขต ประกอบด้วย    เขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง เขตที่ ๑ ระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร จาก

ขอบนํ้าชายฝั่งออกไปในทะเล    และ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๒ ระยะทาง 

๑,๕๐๐ เมตร จากขอบนํ้าชายฝั่งออกไปในทะเล ตามแผนท่ีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้ อ ๗ ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๑ บุคคลสามารถทําการประมงด้วย

เคร่ืองมือการประมงท่ีไม่ฝ่ าฝืน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และห้ามทําการประมงดังต่อไปนี้ 

(๑) การประมงโดยใช้เคร่ืองมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ 

(๒) การประมงโดยอวนลากชนิดมีถุง เป็นการทําประมงโดยใช้เรือยนต์ ๒ ลําในการลาก

อวนและถ่างปากอวน  

(๓) การประมงโดยใช้อวนทุกชนิดที่มีขนาดตาอวนต่ํากว่า ๒.๕ เซนติเมตรประกอบแสง

ไฟ ทําการประมงในเวลากลางคืน  

(๔) การประมงโดยใช้เคร่ืองมือคราดหน้าดินประกอบเรือยนต์ทุกชนิด  

  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายก อาจอนุญาตให้มีการทําการประมงตาม (๑) (๒) 

(๓) (๔) ได้  เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ทั้งนี้ ต้องกระทําโดยเปิ ดเผยและจัดให้มีการรับฟังความ
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คิดเห็นจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะอนุญาต และต้องจัดทําเป็ นใบอนุญาตโดยระบุ

ตําแหน่ง เนื้อท่ี ระยะเวลา และบุคคลท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

 ข้ อ ๘ ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๒ บุคคลสามารถทําการประมงด้วย

เคร่ืองมือการประมงท่ีไม่ฝ่ าฝืน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และห้ามทําการประมงด้วยเคร่ืองมือ

การประมงดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําการประมงด้วยเคร่ืองมือประจําท่ีทุกชนิด  

(๒) การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกชนิด 

(๓) การใช้โพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน ล่ี ละวะ หรือเคร่ืองมือที่มีลักษณะและ

วิธีการคล้ายคลึงกัน ทําการประมง  

  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายก อาจอนุญาตให้กลุ่มอ งค์ กรชุมชนซ่ึ ง

ประกอบด้วยสมาชิก  ที่มีภูมิลําเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์

นํ้าหรือทําการประมงด้วยเคร่ืองมือประจําที่ได้เท่าที่ไม่ขัดขวางการทําการประมงของชาวประมง

อ่ืนๆ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อการอนุรักษ์ 

 การอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า หรือทําการประมงด้วยเคร่ืองมือประจําที่ ต้อง

เปิ ดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะอนุญาต และต้องจัดทําเป็น

ใบอนุญาตโดยระบุตําแหน่ง เนื้อที่ ระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบในนามกลุ่มองค์กรชุมชนที่

ชัดเจน  บุคคลหรือกลุ่มองค์กรที่ได้ดําเนินการก่อนออกข้อบัญญัตินี้ให้ขออนุญาตให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๙๐ วัน หลังประกาศมีผลบังคับใช้ 

 การอนุญาตเป็นการอนุญาตเฉพาะกลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่สามารถเช่า

ช่วง หรือโอนสิทธิแก่บุคคลหรือกลุ่มองค์กรชุมชนอ่ืนได้  

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังตําบลท่าศาลา 

 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย  

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา            เป็นประธาน 

คณะกรรมการ   

(๒)  กํานันตําบลท่าศาลา        รองประธาน 

(๓) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา     รองประธาน 
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(๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา  

จากหมู่บ้านอยู่ติดชายทะเลหมู่บ้านละ๑ คน             กรรมการ  

(๕) ผู้ใหญ่บ้านท่ีพื้นท่ีหมู่บ้านอยู่ติดชายทะเล     กรรมการ 

(๖) ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายสิ่งแวดล้อมและ 

      ทรัพยากรธรรมชาติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา กรรมการ 

(๗) ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนในตําบลท่าศาลาท่ีมีวัตถุประสงค์ 

และการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

      และชายฝั่งเป็นท่ีประจักษ์ จํานวน ๘ คน   กรรมการ 

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกเห็นสมควรจํานวน ๓ คน     กรรมการ 

กรรมการตาม (๔ )ให้เลือกโดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการตาม (๖) 

และ(๗)ให้นายกแต่งตั้งโดยปรึกษาหารือกับประชาคมตําบล   

 คระกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง และให้คณะกรรมการตาม(๔) 

(๕) (๖) มีวาระคราวละ ๒ ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน    

   ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

(๒) จัดทําแผนงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะ ๓ ปี  เสนอเพื่อขอ

ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา  

(๓) ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานใน (๒)  

(๔) จัดให้มีอาสาสมัครจากราษฎรอาสาตรวจตรา เฝ้ าระวัง การกระทําที่ฝ่ าฝืนข้อบัญญัตินี้

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ และให้นําความในข้อ ๑๑ 

ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

(๖) จัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนในตําบล

ท่าศาลา 

  ข้อ ๑๑ ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่ากรรมการท่ีได้รับเลือกหรือแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ

แทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับเลือก หรือแต่งตั้งอยู่

ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
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ในกรณีท่ีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยยี่สิบ

วัน จะไม่ดําเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในกรณีนี้ให้

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๙ (๔) (๖) (๗) พ้นจาก

ตําแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) กรรมการตามข้อ ๙ (๔)  พ้นจากการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา  

ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน 

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีประธาน

ในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ใช้กระบวนการปรึกษาหารือจนได้ข้อยุติ กรณีที่ไม่

สามารถหาข้อยุติได้  ที่ประชุมอาจมีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนได้ โดยใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่

เข้าร่วมประชุม  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๔ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ  ตามความเหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ข้อ๑๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าศาลา แต่งตั้งให้คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และราษฎรอาสาสมัครตามข้อบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
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หมวด ๔ 

บทลงโทษ 

 

ข้อ ๑๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัขอ้ ๗ และ ๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และใน

กรณีที่ผูน้ั้นกระทาํผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. ๒๕๙๐ 

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่น ให้เจ้า

พนกังานทอ้งถ่ินดาํเนินการกล่าวโทษร้องทุกขต์ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย   

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๐    เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(ลงช่ือ)   อภินนัท ์ เชาวลิต 

(นายอภินนัท ์ เชาวลิต) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าศาลา 

 

 

 

(ลงช่ือ)    เสรี  ทวพีนัธ์ุ 

            (นายเสรี  ทวพีนัธ์ุ) 

           นายอาํเภอท่าศาลา    
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แผนทีแ่นบท้ายข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

เร่ือง  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื  

ลงวนัที่ ๑๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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แผนทีแ่นบท้ายข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

เร่ือง  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื  

ลงวนัที่ ๑๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ภาคผนวก ค 

 

จดหมายเปิดผนึก 
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จดหมายเปิดผนึก 

เร่ือง  เรือคราดหอยลายในอ่าวท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

วนัศุกร์ที ่๔  กนัยายน  ๒๕๕๒ ณ สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่าศาลา 

  

จากปัญหาเรือคราดหอยลาย  เขา้มาทาํการประมงในอ่าวท่าศาลา และสร้างปัญหามานาน

มากกวา่ ๒๐ ปี สร้างปัญหาทั้งเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น และระบบนิเวศอยา่งหนกั 

เรือคราดหอยลาย ซ่ึงเป็นเรือประมงพาณิชยต์่างถ่ินเขา้มาทาํการประมงคร้ังละ ๑๕ – ๒๐ 

ลาํ โดยคราดเป็นวงกวา้งไม่นอ้ยกวา่ ๓ กิโลเมตร วนไปวนมา และกดคราดลงลึกไปฝนหนา้ดินลึก

ไปในหนา้ดิน ตั้งแต่ ๑๕ – ๑๐๐ ซม. นอกจากหอยลายแลว้ สัตวน์ํ้ าชนิดอ่ืนๆ เช่น  กุง้ หอย ปู ปลา 

กั้ง ยงัติดไปจากการคราดดว้ย นอกจากน้ี จากการพลิกหนา้ดินสร้างให้เกิดตะกอนเลน ของเน่าเสีย

ในดินฟุ้งกระจาย สัตวน์ํ้ าในบริเวณใกลเ้คียงจึงพลอยตายไปดว้ยจาํนวนมาก ทาํให้บริเวณนั้น ยาก

แก่การทาํประมงไดอี้ก เพราะหนา้ดินพงัและเน่าเสีย  

ในส่วนของเคร่ืองมือประมง เรืออวนลาก ก็ไม่สามารถทาํการประมงได ้เน่ืองจากติดแต่

ซากสัตวน์ํ้าเน่าเสีย ตะกอนเลนมาก  เรืออวนรุน คนัรุนจะตกร่องที่เกิดจากการคราดก็ไม่สามารถทาํ

การประมงได้เช่นเดียวกนั ในส่วนของเคร่ืองมือประมงพื้นบา้นเสียหายจาํนวนมาก มูลค่าการ

เสียหายนบัสิบลา้นบาท ซ่ึงในแต่ละคร้ังการเสียหายประมาณ ๕๐ ราย อวนประมาณ ๑,๐๐๐ ผืน มี

การแจง้ความไวที้่โรงพกัท่าศาลา และที่ไม่ไดแ้จง้อีกจาํนวนมาก เพราะไม่รู้จะเรียกค่าเสียหายกบั

ใคร 

เรือคราดหอยลายเหล่าน้ี ซ่ึงในการทาํประมงจะผิดกฎหมายในหลายๆ กรณี ทั้งในเร่ือง 

พรบ.ประมง ๒๔๙๐ ลากในเขต ๓,๐๐๐ เมตร ขนาดเรือมากกวา่ ๑๘ เมตร ซ่ีคราดนอ้ยกวา่ ๑.๒ ซม.  

มีการนาํแรงงานต่างดา้วมาในราชอาณาจกัร จงใจให้เสียทรัพย ์ซ่ึงเป็นคดีอาญา มาตรา ๓๕๘ ซ่ึง

รู้อยู่แลว้ว่า ในบริเวณนั้นมีทรัพยสิ์นของประมงพื้นบา้นอยู ่ยงัจงใจทาํลาย เพราะวา่เมือ่เคร่ืองมือ 

ชาวประมงเสียหาย หลายวนักว่าจะซ้ือเคร่ืองมือใหม่ได ้หรือ บางคนเลิกอาชีพน้ีไปเลย ทาํให้เรือ

คราดหอยลายทาํการประมงไดส้ะดวก 

เรือคราดหอยลายน้ี จงใจทาํลายทรัพยากร ระบบนิเวศ  จงใจทาํการประมงอย่างผิด

กฎหมายซํ้ าแลว้ ซํ้ าเล่า  และทาํการประมงอยา่งยา่มใจ ไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย  ไม่เคารพศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัในเชิงธุรกิจ มากกวา่ที่จะเคารพ

กฎหมาย และวิถีการทาํประมงแบบปกติ ดงันั้นหากปล่อยเรือคราดหอยลายให้ดาํเนินการไดอี้ก
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ต่อไป จะสร้างปัญหาและความรุนแรงในอ่าวแห่งน้ีไม่ส้ินสุด เพราะเรือคราดหอยลายไดส้ร้างศตัรู

แก่เรือทุกชนิดในอ่าวแห่งน้ี  ซ่ึงจะนาํไปสู่การลม้ตายแบบไม่พึงประสงคไ์ด ้

เม่ือก่อน จะมีปัญหาเร่ือง เรือ เจา้หนา้ที่ และ ค่านํ้ ามนั  ในการออกไปตรวจตราจบักุม  แต่

ในปัจจุบนั  ปัญหาเหล่าน้ีหมดไป เพราะมีการจดัสรรเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบ มีเรือกรมเจา้ท่าฯ ใน

คลองท่าศาลา มีเรือปราบปราบของประมง หน่วยเกาะถํ้า   มีเจา้หนา้ที ่กองร้อย อส. ชุดเฉพาะกิจศรี

วชิยั อ.ท่าศาลา และผูช่้วยเจา้พนกังาน ในส่วนของ อบต. และประมงพื้นบา้น  อีกทั้งปัญหาค่า

นํ้ามนัยงัสามารถเบิกจาก อบต.ท่าศาลาไดอี้กดว้ย   

การจบักุมในรอบปีที่ผา่นมาจาํนวน ๓ คร้ัง ไดเ้รือทั้งหมด ๑๑ ลาํ แต่ในชั้นสอบสวนของ

โรงพกั ไม่ไดแ้จง้ผลความคืบหนา้ของคดีให้ผูเ้สียหายและประชาชนในทอ้งที่ทราบเลย อีกทั้งเรือ

ของกลางยงัปล่อยออกไปอยา่งรวดเร็ว โดยประชาชนไม่ทราบขอ้เท็จจริง จึงสร้างความสงสัยของ

ประชาชนต่อการดาํเนินงานในชั้นสอบสวน  เพราะเม่ือโรงพกัไม่เก็บรักษาของกลางไว ้ กรณีท่ี

ไม่ใช่เรือเช่า  เรือเหล่าน้ีเมื่อกลบัไป จะถูกนาํมาทาํการประมงอีก แต่จะไม่ยอมให้ถูกจบั ใหจ้บัเรือ

ลาํอ่ืนแทน ซ่ึงเป็นการกระทาํความผดิซํ้ า โดยทางโรงพกัใหข้อ้มูลวา่ เรือมูลค่ามากไม่สามารถรักษา

ของกลางไวไ้ด ้เลยใหผู้ต้อ้งหานาํกลบัไปรักษาไวเ้อง และตอ้งไม่ทาํการประมงผดิกฎหมายระหวา่ง

ดาํเนินคดี  แต่ชาวประมงเช่ือวา่ เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่เรือเหล่าน้ีจะไม่ผิดกฎหมาย เพราะ แรงงานต่าง

ดา้ว พรบ.ประมง จงใจทาํลายเคร่ืองมือประมงพื้นบา้น ดงันั้น  ไม่วา่จะมาก่ีคร้ัง ทาํการประมงผิด

กฎหมายแน่นอน  ดงันั้น ทางออก คือ ทางโรงพกัตอ้งเก็บรักษาของกลางไว ้โดยประสานงานกบั

ท่าเรือในพื้นท่ี เพราะค่าดูแลนอ้ยกวา่ ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังแน่นอน 

เพื่อการแกไ้ขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว  เราจึงขอเรียกร้อง ดงัน้ี 

๑. ทางสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่าศาลา ตอ้งติดตามสํานวนคดี และผลการตดัสินของศาล

เก่ียวกบัเรือคราดหอยลายตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ ใหป้ระชาชนทราบ ภายใน ๗ วนั 

๒.  สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอท่าศาลา ตอ้งเก็บรักษาเรือและของกลางไว ้ จนคดีจะส้ินสุด 

๓. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง ผลกัดนัให้เกิดการประกาศเขต ห้ามทาํการประมงหอยลาย 

ในอ่าวท่าศาลา ตาม พรบ.ประมง ๒๔๙๐ มาตรา ๓๒ 

๔. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตอ้งติดตามและช่วยชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตามที่แจง้ความไว้

ท่ี สภ.อาํเภอท่าศาลา 

   และชาวประมงพื้นบา้น ขอประกาศจุดยืน ดงัน้ี ห้ามมีใครดาํเนินการทาํการประมงคราด

หอยลายในอ่าวท่าศาลาโดยเด็ดขาด 

 

เครือข่ายประมงพื้นบา้นอ่าวท่าศาลา 



ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล      นายนฤดม  ทิมประเสริฐ 

 

ประวตัิการศึกษา     รัฐศาสตรบณัฑิต 

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

       ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     บา้นเลขท่ี 2 หมู่ 10 แขวงบางระมาด 

       เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 10170 

 

ทุนการศึกษา     ไดรั้บทุนสนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ์ จาก 

       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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