ศักยภาพการพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝัง่ ของ
ชุมชนในต�ำบลเกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการ
ั ่ มชน ได้แก่ การจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่ การพึง่ พาตนเอง
ทรัพยากรประมงชายฝงของชุ
ความเข้มแข็งของชุมชน การพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอืน่ ภายในต�ำบลเกาะสาหร่าย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยใช้วธิ กี ารศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุม่
กับผู้น�ำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้ าที่รฐั ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั พบว่าศักยภาพ
ั่
การพึ่งพาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ งของชุ
มชนในแต่ละหมู่บ้าน
มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการมีสว่ นร่วมและการเรียนรูใ้ นการแก้ไขปญั หายังมีน้อย
ั ่ งในมิ
และขาดการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงทั
้ ตกิ ารใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟู
อย่างเป็ นระบบ
ค�ำส�ำคัญ : 1. การจัดการทรัพยากรประมงชายฝง.ั ่ 2. ต�ำบลเกาะสาหร่าย. 3. จังหวัดสตูล.
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Potential of Self-reliance Community Coastal Fishery Resources Management
in Tumbon Koh Sarai, Amphur Muang, Satun Province
Sujitraporn Jussapalo2
Abstract
The purposes of this study was to investigate the self-reliance potential
of community coastal fishery resources management in terms of management of
coastal fishery resources, self- reliance, strength of community and inter-community
dependency in Tumbon Koh Sarai, Amphur Muang, Satun Province. In-depth
interviews and group discussions were conducted with community leaders,
community members, and related government officials. The results have shown
that not only the self-reliance potential, but also the participation and the learning
of problem-solving among local fishermen were quite limited. There was a lack
of systematic coastal fishery resources management, both in terms of fisheries
exploitation and conservation.
Keywords: 1. Coastal fishery resources management. 2. Koh Sarai. 3. Satun Province.
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บทน�ำ

ั ่ างกว้างขวาง ชุมชนส่วนใหญ่
จังหวัดสตูลนับเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ กี ารท�ำประมงชายฝงอย่
ั่
ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพประมงชายฝงและเพาะเลี
ย้ งสัตว์น้�ำเป็ นหลัก ซึง่ ในช่วงเวลา
ั
่
สองทศวรรษทีผ่ า่ นมาชาวประมงชายฝงจับปลาได้น้อยลงมาก โดยมีสาเหตุสำ� คัญคือ
ั ่ องสูญเสีย
การทีม่ เี รือประมงพาณิชย์กวาดจับปลาได้เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ชาวประมงชายฝงต้
แหล่งผลิตอาหารยังชีพ ต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ แต่จบั สัตว์น้�ำได้นอ้ ยลง ท�ำให้ฐานะยากจน
จึงต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำประมงเท่าทีป่ จั จัยต่างๆ ทีม่ อี ยู่อย่างจ�ำกัดจะเอือ้ อ�ำนวย
นอกจากนี้ชาวประมงบางส่วนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน หรือ
ั น่ ๆ เป็นลูกโซ่ตามมาซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ไปท�ำงานนอกพืน้ ทีท่ ำ� ให้ประสบปญหาอื
และการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจของชุมชน (Jussapalo, 2556)
ต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นหมูเ่ กาะน้อยใหญ่ ประมาณ 69
เกาะตัง้ อยูใ่ นทะเล อันดามันเป็นต�ำบลทีส่ ดุ เขตของประเทศไทยติดกับประเทศมาเลเซีย
และมหาสมุทรอินเดีย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท�ำประมงพืน้ บ้านหรือ
ั่
ั ่ ช่ าวประมงพืน้ บ้านจับมาเพือ่ ขาย
ประมงชายฝงขนาดเล็
ก และทรัพยากรประมงชายฝงที
ั
ส่วนใหญ่จะเป็นปลา ปู แต่อย่างไรก็ตามปญหาที
ค่ น้ พบคือสัตว์น้�ำลดลง เนื่องจากชาวบ้าน
จับปลาในฤดูวางไข่ไม่ได้กำ� หนดชนิดของตาอวนหรือขนาดของเครือ่ งมือในการจับสัตว์น้�ำ
ท�ำให้สตั ว์น้�ำลดลง เช่น ปูมา้ กุง้ ปลา เป็ นต้น ท�ำให้มลู นิธชิ ยั พัฒนาเข้ามาแก้ปญั หา
โดยให้คำ� แนะน�ำด้วยการจัดตังธนาคารปู
้
ไข่ให้กบั ชาวบ้านในชุมชน ซึง่ ท�ำให้ชาวบ้านได้คดิ
และร่วมกันตระหนัก ในเวลาต่อมาก็ได้รวมกลุม่ ดูแลธนาคารปูไข่และหามาตรการในการอนุรกั ษ์
รณรงค์สง่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกการใช้เครือ่ งมือเพือ่ การอนุ รกั ษ์สตั ว์น้�ำ  (Gaenui, 2554)
แหล่งประมงปูมา้ ปลาชนิดต่างๆ และกุง้ จะอยูใ่ นบริเวณหน้าเกาะลิดี เกาะปุเลาออ และ
เกาะเกียง เป็ นต้น ฤดูกาลท�ำการประมงแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม ช่วงนี้มปี ชู ุกชุมเพราะปูรุ่นใหม่ทฟ่ี กั เป็ นตัวทีเ่ ข้ามาเลีย้ งตัวในพืน้ ที่
ั ่ ม่ เติบโต ช่วงนี้เป็ นช่วงฤดูมรสุม ลมแรง ปรากฏการณ์ upwelling เป็ น
บริเวณชายฝงเริ
ั ่ น�ำธาตุอาหารทีม่ อี ยูต่ ามพืน้ ทะเลขึน้
ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ มีลมพัดขนานกับชายฝงได้
ผิวน�้ำในแนวดิง่ ท�ำให้มวลน�้ำในบริเวณนัน้ มีอาหารธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ (Tiensongrusmee,
2553) ชาวประมงทีม่ ลี อบประมาณ 100 ลูกสามารถจับปูได้แต่ละวันประมาณ 10-15
กิโลกรัม ช่วงที่สองระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม เป็ นช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศ
ั่
จากตะวันตกเฉียงใต้ทพ่ี ดั จากมหาสมุทรอินเดียผ่านมาเลเซียทีพ่ ดั จากทะเลสูฝ่ งกลายเป็
น
ลมตะวันออกทีพ่ ดั จากบกสูท่ ะเล อาหารธรรมชาติทเ่ี คยมีอุดมสมบูรณ์กเ็ ริม่ ลดน้อยลง
ส่วนหนึง่ จะถูกลมและกระแสน�้ำพัดออกสูท่ ะเลลึกปูจะอพยพตามอาหารไปอยูใ่ นทะเลน�้ำลึก
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมนี้จงึ เป็นช่วงทีป่ สู มบูรณ์เต็มทีเ่ ริม่ ผสมพันธุแ์ ละวางไข่
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ชาวประมงก็ตอ้ งออกไปท�ำการประมงไกลขึน้ มีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ ชาวประมงส่วนหนึ่ง
ไปจับปลาหมึกแทนปู
ั ่ ม่ อี ยู่อย่างต่อเนื่อง
จากปญั หาวิกฤตของการประกอบอาชีพประมงชายฝงที
ทีไ่ ม่เกิดความสมดุลในอนุ รกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะปญั หาความเสือ่ มโทรม
ั ่ ำบลเกาะสาหร่าย ได้รบั ความเดือดร้อน
ของทรัพยากรสัตว์น้�ำ ท�ำให้ชาวประมงชายฝงต�
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึง่ ส่งผลต่อการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน ผูว้ จิ ยั จึงต้องศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ั่
ในการพึง่ พาตนเองเพือ่ ก�ำหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยเน้
นความสามารถ
ั ่ ง่ เป็นทรัพยากรหลักทีจ่ ะหล่อเลีย้ ง
ในการพึง่ พาตนเอง เพือ่ ให้ฐานทรัพยากรประมงชายฝงซึ
สร้างรายได้และอาชีพของคนในชุมชน จะน�ำไปสูก่ ระบวนการจัดการทรัพยากรประมง
ั ่ างยังยื
ชายฝงอย่
่ นต่อไป
วัตถุประสงค์วจิ ยั
ั่
เพือ่ ศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงของชุ
มชนใน
ั
่
4 ด้าน ได้แก่       การจัดการทรัพยากรประมงชายฝง การพึง่ พาตนเอง  ความเข้มแข็ง
ของท้องถิน่ การพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอืน่ ภายในต�ำบลเกาะสาหร่าย ในต�ำบล
เกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง ซึง่ ได้กำ� หนด
ขอบเขตพืน้ ทีใ่ นหมูท่ ่ี 1-6 ต�ำบลเกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประกอบด้วย
ผูน้ ำ� ชุมชน หมูบ่ า้ นละ 10 คน ประชาชนหมูบ่ า้ นละ 30 คน  และเจ้าหน้าทีข่ องราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ั ่ งหวัดสตูล  
ได้แก่ ส�ำนักงานประมงจังหวัดสตูล ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงจั
จ�ำนวน 10 คน
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั มุ่งศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการ
ั่
ทรัพยากรประมงชายฝงในประเด็
น (1) การจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่ (2) การพึง่ พา
ตนเอง (3) ความเข้มแข็งของท้องถิน่ และ (4) การพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอืน่ ภายใน
ต�ำบล โดยการมีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะหว่างทีมวิจยั ชุมชนในท้องถิน่
และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการ คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555–เดือนกันยายน  
พ.ศ. 2556
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
            การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยชุมชนมีสว่ นร่วม
ั
ตังแต่
้ เริม่ คิด วิเคราะห์ปญหาและหาแนวทางแก้
ไข เพือ่ การพัฒนาชุมชนของตนอย่างยังยื
่ น
โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ รายละเอียดและขัน้ ตอนในการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาศักยภาพการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุม่ เพือ่ ศึกษาศักยภาพการการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่
ของชุมชน เพื่อท�ำความเข้าใจร่วมกันถึงความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ความหมายของดัชนีชว้ี ดั แต่ละตัวและเกณฑ์การศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเองและความเข้มแข็งของท้องถิน่
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมคณะท�ำงาน เพือ่ ศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเอง
และความเข้มแข็งของท้องถิน่ ท�ำความเข้าใจความหมายของดัชนีชว้ี ดั แต่ละตัวและ
เกณฑ์การศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาศักยภาพในการพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอื่นภายใน
ต�ำบลเกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยการด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นของผูน้ �ำชุมชน ประชาชนในพืน้ ที่ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนที่ 4 สรุปผลศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมง
ั ่ อชุมชนและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ชายฝงต่
เครื่องมือในการวิ จยั
ั่
แบบศึกษาศักยภาพการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง  แบบศึ
กษาศักยภาพ
การพึง่ พาตนเอง แบบศึกษาศักยภาพ ความเข้มแข็งของท้องถิน่ และแบบศึกษาศักยภาพ
ในการพึ่งพาซึ่งกันและกันกับหมู่บ้านอื่น ผู้วจิ ยั ได้ประยุกต์ตวั ชี้วดั มาจากแนวคิด
การประเมินศักยภาพการพึง่ พาตนเองในท้องถิน่ ตามเครือ่ งมือของ Aphichai  Somboonpakon
(2552)
แบบศึกษาศักยภาพการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่ ประกอบด้วย 11 ตัว
ชีว้ ดั ได้แก่ (1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงชายฝงั ่ (2) ความเพียงพอของ
ทรัพยากรประมงชายฝงั ่ (3) ความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากร
ั ่ ความเพียงพอส�ำหรับความต้องการในอนาคต
ชายฝงั ่ (4) ทรัพยากรประมงชายฝงมี
ั ่ จำ� นวน
(5) การมีสว่ นร่วมในการรักษาทรัพยากรประมงชายฝงั ่ (6) ทรัพยากรประมงชายฝงมี
ลดลงหรือไม่ (7) การก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์ในการท�ำประมง (8) การก�ำหนด
ผูเ้ ข้ามาเกี่ยวข้องทัง้ ที่เป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์ และอนุ รกั ษ์ (9) การก�ำหนดวัตถุประสงค์
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ของการจัดการ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และผลการด�ำเนินงาน ทัง้ ในมิตกิ ารใช้ประโยชน์และ
การอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟู (10) การติดตามและรายงานผลทัง้ ในเรื่องการใช้และการฟื้ นฟู
ั ่ ง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว (11) มีการช่วยเหลือหรือการให้
ทรัพยากรประมงชายฝงทั
ค�ำปรึกษาจากนักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งทรัพยากรประมงชายฝงั ่
แบบศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเอง ประกอบด้วย 12 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ (1) ความสามัคคี
และภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของต�ำบล (2) มีความสามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ ผชิญอยู่ได้
ด้วยตนเอง (3) ผูน้ � ำในต�ำบลสามารถผลักดันกระตุน้ และร่วมมือกับคนในต�ำบลเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (4) ผูน้ �ำในต�ำบลมีการยึดติดกับระบบเก่า ๆ และไม่มมี มุ มอง
กว้างไกล (5) ผูน้ � ำในต�ำบลอุทศิ ตนเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนและ
มีความซื่อสัตย์สุจริต (6) ต�ำบลของท่านมีการระดมเงินทุนจากประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่
เป็นกองทุนในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นด้านต่าง ๆ (7) ผูน้ ำ� ในต�ำบลมีความสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
และปราชญ์ชาวบ้าน (8) คนในต�ำบลมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูน้ ำ� ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ั (9) คนในต�ำบลมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมต่างๆ (10) คน
และแก้ไขปญหา
ในต�ำบลของท่านมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้ าหมายและผลักดันให้ไปสู่เป้ าหมาย
ั
(11) ในการประชุมหรือปญหาของต�
ำบลในแต่ละครังคนในต�
้
ำบลสามารถแสดงความคิดเห็น
และรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื (12) ต�ำบลของท่านมีกลุ่มหรือองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดย
คนในต�ำบล
แบบศึกษาศักยภาพความเข้มแข็งของท้องถิน่ ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
(1) คนส่วนใหญ่ในต�ำบลของท่านมีความทุกข์ใจจากภาระหนี้สนิ ( 2) คนส่วนใหญ่
ในต�ำบลของท่านมีเงินเก็บหรือเงินออม  (3) คนส่วนใหญ่ในต�ำบลของท่านรูส้ กึ ว่ามีอาชีพ
ทีม่ นคง
ั ่ (4) คนส่วนใหญ่ในต�ำบลของท่านมีรายได้ทเ่ี พียงพอกับรายจ่าย (5) คนส่วนใหญ่
ในต�ำบลของท่านมีความรักสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้ง
แบบศึกษาศักยภาพในการพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอื่น  ประกอบด้วย  
7 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ (1) การร่วมมือเป็นเครือข่ายกันกับหมูบ่ า้ นอืน่ ภายในต�ำบลท�ำให้หมูบ่ า้ น
ของท่านพัฒนาได้ดขี น้ึ ( 2) กลุม่ ในเครือข่ายการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ นมีการแลกเปลีย่ น
ทรัพยากรข้อมูลความรูก้ บั หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ (3) ในหมูบ่ า้ นของท่านชักชวนให้คนจากหมูบ่ า้ นอืน่
มาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาร่วมกัน (4) กลุม่ ในเครือข่ายการพัฒนาระหว่าง
ั
หมูบ่ า้ นสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิ
ดเห็นซึง่ กันและกัน (5) กลุม่ ในเครือข่าย
การพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ นจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต�ำบลร่วมกัน (6) การร่วมมือ
เป็ นเครือข่ายกับหมูบ่ า้ นอื่นจะท�ำให้สามารถแก้ไขปญั หาต่าง ๆ ร่วมกันได้สำ� เร็จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี (7) หมู่บ้านของท่านมีความจ�ำเป็ นต้องใช้ทรัพยากรและสิง่ ของต่าง ๆ
จากหมูบ่ า้ นอืน่   
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

การวิ เคราะห์ข้อมูล
       การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากแบบศึกษาศักยภาพการพึง่ พาตนเอง
ั่
ในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงของชุ
มชนใน ต�ำบลเกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสตูลและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงานภาครัฐ  ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) เรียบเรียงและน�ำเสนอตามข้อเท็จจริง
ผลการวิ จยั
ั่
ศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงของชุ
มชน
ในระดับภาพรวมของต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล พบว่า
1. ศักยภาพการจัดการทรัพยากรประมงชายฝัง่
ต�ำบลเกาะสาหร่ายมีสภาพเป็ นหมู่เกาะน้อยใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมู่บา้ น
ได้แก่ หมูท่ ่ี 1 บ้านตันหยงอุมา หมูท่ ่ี 2 บ้านบากันใหญ่ หมูท่ ่ี 3 บ้านตันหยงกลิง หมูท่ ่ี 4
บ้านยะระโตดนุ้ย หมูท่ ่ี 5 บ้านยะระโตดใหญ่ และหมูท่ ่ี 6 บ้านตะโละน�้ำ  ส่วนหมูท่ ่ี 7
ประกอบอาชีพบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ชุมชนชาวประมงของต�ำบลเกาะสาหร่าย
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนทัง้ หมด 851 ครัวเรือน เศรษฐกิจของประชากรส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั
ภาคประมง ท�ำมาหากินในรูปแบบประมงขนาดเล็กและขนาดกลาง ด�ำรงชีวติ อยู่กบั
ั ่ วยเครื่องมือประมงและเรือขนาดเล็กในระยะทางทีส่ ามารถ
แหล่งทรัพยากรชายฝงด้
เดินทางไปกลับได้ภายใน 1-2 วัน ท�ำประมงอวนจมปูเป็ นส่วนใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่
ของต�ำบลเกาะสาหร่ายให้ขอ้ มูลเหมือนกันกล่าวคือ ทรัพยากรประมงมีปริมาณลดน้อยลง
ั ่ ำมากินล�ำบาก ชาวประมงชายฝงบางกลุ
ั่
ส่งผลให้ชาวประมงชายฝงท�
่มก็หาช่องทาง
ในการใช้เครือ่ งมือประมงทีไ่ ม่ถกู กฎหมายไม่วา่ จะเป็นยาเบือ่ ลูกกระทุง้ หรืออวนตาเล็ก
เพื่อให้ตนเองสามารถจับสัตว์น้� ำได้ในปริมาณมากขึน้ เพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของตนเองโดยไม่ได้คำ� นึงถึงสิง่ ทีต่ ามในอนาคต เมือ่ ผูว้ จิ ยั มีคำ� ถามว่าในภาพรวมต�ำบล
ั ่ ยงพอต่อการด�ำรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีทรัพยากรประมงชายฝงเพี
ตอบว่าในวันนี้มเี พียงพอ แต่อนาคตคิดว่าไม่เพียงพออย่างแน่นอน สืบเนื่องจากประชากร
ในต�ำบลมีการขยายตัว ประกอบกับทรัพยากรสัตว์น้�ำมีแนวโน้มลดลงจาก 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ั บนั คนในต�ำบลต้องเดินทางไกลขึน้ กว่าเดิมเพือ่ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากร
ปจจุ
ั ่ ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่าตัว
ประมงชายฝงท�
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ภาพที ่ 1 ชือ่ หมูบ่ า้ นและเกาะส�ำคัญต�ำบลเกาะสาหร่าย

ส�ำหรับปจั จุบนั ในพืน้ ทีต่ ำ� บลเกาะสาหร่าย ชุมชนส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รว่ มมือกัน
ั ่ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ทังในมิ
รักษาทรัพยากรประมงชายฝงไม่
้ ตกิ ารใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ ใช้เพียงการสังเกตการเปลีย่ นแปลงในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดย พบว่า ทุกหมูบ่ า้ น
ไม่มกี ารก�ำหนดกลุม่ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องทังการใช้
้
และการอนุรกั ษ์หรือฟื้นฟูและไม่มหี มูบ่ า้ นใด
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการหรือตัวชีว้ ดั ผลการใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟู
ยกเว้นหมูท่ ่ี 2 หมูท่ ่ี 4 และหมูท่ ่ี 5 โดยเฉพาะหมูท่ ่ี 2 บ้านบากันใหญ่ชมุ ชนได้รว่ มมือกัน
ั่
รักษาทรัพยากรประมงชายฝงโดยสร้
างกระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรปูมา้ ทีก่ ำ� ลังถดถอย
ให้คนื สภาพโดยชุมชนสร้างการมีสว่ นร่วมในรูปแบบการเลีย้ งปูในคอกหน้าบ้านในพืน้ ที่
ชุม่ น�้ำจากไข่ปเู ต็มวัย และคืนปูสทู่ ะเลในรูปแบบของธนาคารปู และร่วมกันก�ำหนดเขตพืน้ ที่
ั่
การใช้ประโยชน์ในการท�ำประมงชายฝงโดยได้
รบั ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือจากนักวิชาการ
และผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาครัฐ ในขณะหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ยังไม่ได้กำ� หนดเขตอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ั่
ประมงชายฝงสามารถสรุ
ปผลการประเมินศักยภาพการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่
ในต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ได้ดงั ตารางที่ 1
ั ่ ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
ตารางที ่ 1 การประเมินการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงต�
รายการ / กิ จกรรม

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่





1. ในต�ำบลมีทรัพยากรประมง 
ั ่ อ่ ุดมสมบูรณ์
ชายฝงที





2. ในต�ำบลมีทรัพยากรประมง 
ั
่
ั
ชายฝงเพียงพอส�ำหรับปจจุบนั
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ั ่ ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล (ต่อ)
ตารางที ่ 1 การประเมินการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงต�
รายการ / กิ จกรรม
3.คนในต�ำบลมีความสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรชายฝงั ่
4.ในต�ำบลมีทรัพยากรประมง
ั ่ ยงพอส�ำหรับ
ชายฝงเพี
ความต้องการในอนาคต

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่








5.ในต�ำบลมีการสร้างความร่วม
มือในการรักษาทรัพยากร
ประมงชายฝงั ่
ั่

6.ทรัพยากรประมงชายฝงใน
ต�ำบลมีจำ� นวนลดลงหรือไม่

7.ในต�ำบลมีการก�ำหนด
ขอบเขตพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ประโยชน์
ในการท�ำประมง

8.ในต�ำบลได้กำ� หนดว่ามีใคร
บ้างเข้ามาเกีย่ วข้องทัง้ ที่
เป็ นการใช้ประโยชน์และ
อนุรกั ษ์การใช้รวมถึง
ผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ

9.ในต�ำบลมีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดการ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และ
ผลการด�ำเนินงาน ทัง้ ในมิติ
การใช้ประโยชน์และ
การอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟู

10.มีการติดตามและรายงาน
ผลทัง้ ในเรือ่ งการใช้และการ
ฟื้นฟู ทรัพยากรประมงชายฝงั ่
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

11.ในต�ำบลมีทป่ี รึกษาเพือ่ ให้
ค�ำปรึกษาอาจจะเป็ นนัก
วิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญใน
เรือ่ งทรัพยากรประมงชายฝงั ่







หมู่ 6

ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่























หมู่ 5
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2. ศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
ชาวบ้านในแต่ละหมูบ่ า้ นของต�ำบลเกาะสาหร่ายโดยส่วนใหญ่มคี วามเป็นเครือญาติ
มีความเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกันและภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของต�ำบลในรอบ 3-4 ปี ท่ี
ผ่านมาทุกชุมชนได้มกี ารรวมกลุม่ ขึน้ ในหมูบ่ า้ นแต่ผนู้ �ำทีส่ ามารถกระตุน้ ได้มเี ฉพาะใน
หมูท่ ่ี 2 หมูท่ ่ี 4 และหมูท่ ่ี 5  ทีร่ วมกลุ่มกันเพือ่ แก้ไขปญั หาทรัพยากรประมงชายฝงั ่
ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากนักวิชาการและส่วนงานราชการ
ในต�ำบลเกาะสาหร่ายในบางหมู่บ้านก็มที งั ้ ผูน้ � ำที่เป็ นทางการและที่ไม่เป็ นทางการ
หมายความว่าไม่มตี ำ� แหน่ งทางการเมืองท้องถิน่ เป็ นผูท้ ส่ี ามารถผลักดัน กระตุน้ และ
สร้างความร่วมมือกับคนในหมู่บ้านเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็ นผู้น�ำที่
ไม่ยดึ ติดกับระบบเก่าๆ และมีมมุ มองกว้างไกล มีแนวคิดเชิงพัฒนาในหลายมิตทิ เ่ี ชือ่ มโยง
และทีส่ �ำคัญเป็ น   คนทีเ่ ปิ ดรับแนวคิดและสามารถประสานงานภายในหมู่บ้านหรือ
ระหว่างหมู่บ้าน รวมไปถึงสามารถประสานงานกับหน่ วยงานราชการและองค์การ
ภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถอุทศิ ตนเสียสละเพือ่ ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
เพือ่ ตนเองและมีความซื่อสัตย์สจุ ริต
ทุกชุมชนทีศ่ กึ ษาไม่ปรากฎว่าหมูบ่ า้ นใดมีการด�ำเนินกิจกรรมการระดมเงินทุน
เพื่อเป็ นกองทุนในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ ผูน้ � ำในต�ำบลเกาะสาหร่ายส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ ละปราชญ์ชาวบ้านเพือ่ น�ำองค์ความรูแ้ ละการบูรณาการ
องค์ความรูเ้ ดิมกับองค์ความรูใ้ หม่ทม่ี าจากหน่วยงานภายนอก ทุกชุมชนทีศ่ กึ ษายังไม่ม ี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ น� ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปญั หาโดยเฉพาะ
ั ่ กชุมชนทีศ่ กึ ษาไม่ได้เข้าร่วม
ประเด็นปญั หาเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงชายฝง  ทุ
กิจกรรมและการประชุมต่างๆ คนรุ่นใหม่ยงั ไม่เห็นความส�ำคัญการมีสว่ นร่วม และยัง
ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะเริม่ หรือสร้างกิจกรรมร่วมกันในหลายหมู่บา้ น จะมีกแ็ ต่บางหมู่บา้ น
เช่น หมูท่ ่ี 2 หมูท่ ่ี 4และหมูท่ ่ี 5 ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกหรือส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ชาวบ้านก็ได้เรียนรูแ้ ละมีเวทีได้ร่วมกิจกรรมหรือมีการประชุมในประเด็น
ั หาของหมู่บ้า นแต่ ล ะครัง้
ต่ า งๆ แต่ ถ้า มีก ารประชุ ม และในการประชุ ม เพื่อ แก้ป ญ
คนในแต่ละหมูบ่ า้ นสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ได้มาก
แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังไม่มสี ่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายและผลักดันให้ไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน สามารถสรุปผลการประเมินศักยภาพการพึง่ พาตนเองในต�ำบลเกาะสาหร่าย  
จังหวัดสตูล ได้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที ่ 2 การประเมินการพึง่ พาตนเองต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
หมู่ 1

รายการ / กิ จกรรม
1.คนในต�ำบลมีความสามัคคี
และภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต�ำบล

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่





2.คนในต�ำบลมีความสามารถ
แก้ไขปญั หาทีเ่ ผชิญอยูไ่ ด้
ด้วยตนเอง







3.ผูน้ �ำในต�ำบลสามารถผลัก
ดัน กระตุ้น และร่วมมือกับ
คนในต�ำบลเพือ่ การบรรลุเป้า
หมายร่วมกัน







4.ผูน้ �ำในต�ำบลมีการยยึดติด 
กับ ระบบเก่ า ๆ และไม่ ม ี
มุมมองกว้างไกล
5.ผู้น�ำในต�ำบลอุทศิ ตน เสีย 
สละเพือ่ ส่วนรวมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนและมี
ความซื่อสัตย์สจุ ริต



6.ในต�ำบลมีการระดมเงินทุน
จากประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่
เป็นกองทุนในการพัฒนาพืน้ ที่
ในด้านต่างๆ



7.ผูน้ �ำในต�ำบลมีความสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ ละปราชญ์
ชาวบ้าน



8.คนในต�ำบลมีการพูดคุยแลก 
เปลีย่ นความรู้ น�ำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์และแก้ไขปญั หา







หมู่ 6

ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่











หมู่ 5



ไม่ใช่













































9.คนในต�ำบลมีโอกาสได้
เข้าร่วมกิจกรรมและ
การประชุมต่างๆ













10.คนในต�ำบลมีสว่ นร่วมใน
การก�ำหนดเป้าหมายและ
ผลักดันให้ไปสูเ่ ป้าหมาย













59

ศักยภาพการพึง่ พาตนเองในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงั ่

สุจติ ราภรณ์ จุสปาโล

ตารางที ่ 2 การประเมินการพึง่ พาตนเองต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล (ต่อ)
หมู่ 1

รายการ / กิ จกรรม
11.ในการประชุมหรือปญั หา
ของต�ำบลในแต่ละครัง้
คนในต�ำบลสามารถแสดง
ความคิดเห็นและรับฟงั
ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
12. มีกลุม่ หรือองค์กรที่
จัดตัง้ ขึน้ โดยคนในต�ำบล

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

ใช่ ไม่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่



















3. ศักยภาพความเข้มแข็งของท้องถิ่ น
ชุมชนส่วนใหญ่ของต�ำบลเกาะสาหร่ายมีความเป็ นทุกข์ใจจากภาระหนี้สนิ
ั ่ ่ไ ม่ส ามารถก� ำ หนดรายได้แ น่ น อน
เนื่ อ งจากการประกอบอาชีพ ประมงชายฝ งที
ในรอบระยะเวลาการท�ำงานของแต่ละเดือนได้ แต่ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ไม่วา่ เป็ นค่าอาหาร ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาบุตรและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ มีมากมาย
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มเี งินเก็บหรือเงินออมมากนัก เนื่องจากรายได้กบั ค่าใช้จา่ ย
ั ่ น อาชีพ
ในแต่ ล ะเดือ นมีค วามใกล้เ คีย งกัน มีค วามรู้ส ึก ว่า อาชีพ ประมงชายฝ งเป็
ทีไ่ ม่มนคง
ั ่ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน ในภาวะทีอ่ ากาศแปรปรวน ไม่สามารถออกทะเล
เพื่อไปจับสัตว์น้� ำได้ ท�ำให้รายได้ไม่มใี นช่วงลมพายุถึงแม้ภาวะอากาศที่เป็ นปกติ
ในบางครังออกทะเลไปก็
้
ไม่สามารถจับสัตว์น้ำ� ได้บา้ งครังก็
้ ได้มามาก และบางครังก็
้ จบั ได้นอ้ ย
ไม่คมุ้ ค่าน�้ำมันทีล่ งทุนต่อรอบ และประเด็นทีช่ าวประมงพืน้ บ้านให้ขอ้ มูลเหมือนกันคือ
แนวโน้มของทรัพยากรสัตว์น้�ำเศษฐกิจของชาวประมง คือ ปู กุง้ และปลา มีแนวโน้มลดลง
และจับได้ยากมากขีน้ จากประเด็นทีก่ ล่าวมาท�ำชาวประมงส่วนใหญ่ รูส้ กึ อาชีพประมง
ั ่ มนคงดั
ชายชายฝงไม่
ั ่ งในอดีตทีผ่ า่ นมาและคนส่วนใหญ่ยงั กล่าวว่ามีรายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย
ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ค่อยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่
ในต�ำบลเกาะสาหร่าย ก็ยงั มีความรักสามัคคี เนื่องจากชาวบ้านทีน่ ้ีสว่ นใหญ่ในแต่ละ
หมูบ่ า้ นมีความผูกพันในลักษณะเครือญาติและมีความสัมพันธ์ในทางศาสนา ท�ำให้ไม่คอ่ ย
ั
มีปญหาการทะเลาะเบาะแว้
ง และคนส่วนใหญ่มคี วามเอือ้ เฝื้ออาทรต่อกัน เช่น การท�ำบุญ
บริจาค เข้าร่วมงานมัสยิด เป็ นต้น สามารถสรุปผลการประเมินศักยภาพความเข้มแข็ง
ของท้องถิน่ ในต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ได้ดงั ตารางที่ 3
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ตารางที ่ 3 การประเมินความเข้มแข็งของท้องถิน่ ต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
หมู่ 1

รายการ / กิ จกรรม
1.คนส่วนใหญ่ในต�ำบลมี
ความทุกข์ใจจากภาระหนี้สนิ

หมู่ 2

หมู่ 3

หมู่ 4

หมู่ 5

หมู่ 6

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่







2.คนส่วนใหญ่ในต�ำบลมี
เงินเก็บหรือเงินออม













3.คนส่วนใหญ่ในต�ำบล
มีอาชีพทีม่ นคง
ั่













4.คนส่วนใหญ่ในต�ำบล
มีรายได้ทเ่ี พียงพอกับรายจ่าย













5.คนส่วนใหญ่ในต�ำบลมี
ความรักสามัคคีไม่ทะเลาะ
เบาะแว้ง













4. ศักยภาพการพึ่งพาซึ่งกันและกันกับหมู่บา้ นอื่นภายในต�ำบล
ทุกชุมชนทีศ่ กึ ษาในต�ำบลเกาะสาหร่ายยังไม่ได้สร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หมูบ่ า้ น เพือ่ ขับเคลือ่ นปญั หาของต�ำบลยกเว้นในหมูท่ ่ี 2 บ้านบากันใหญ่ ได้มกี ารสร้าง
ความร่วมมือเป็ นเครือข่ายกับหมูบ่ า้ นอืน่ ได้แก่ หมูท่ ่ี 1 หมูท่   ่ี 2 หมูท่ ่ี 4 หมูท่ ่ี 5 ยกเว้น
หมูท่ ่ี 3 และหมูท่ ่ี 6 ส่งผลให้บา้ นบากันใหญ่ได้รบั การพัฒนาดีขน้ึ ก่อให้เกิดการมีเครือข่าย
หลากหลายรูปแบบในเครือข่ายการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ น โดยหมูท่ ่ี 2  ได้เริม่ มีการแลกเปลีย่ น
เรือ่ งทรัพยากร ความรูแ้ ละข้อมูลต่าง ๆ ภายในหมูบ่ า้ นมากและชักชวนให้คนจากหมูบ่ า้ นอืน่
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาร่วมกัน และยังไม่ได้รบั ฟงั ความคิดเห็นจาก
หมูบ่ า้ นใด  ท�ำให้ไม่มกี ลุม่ ในเครือข่ายการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ น รวมถึงยังไม่มกี ารจัดกิจกรรม
หรือโครงการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ นภายในต�ำบลร่วมกัน ส่วนการใช้ทรัพยากรของแต่ละ
หมูบ่ า้ นก็มคี วามจ�ำเป็ นต้องใช้ทรัพยากรและสิง่ ของต่างๆ ร่วมกัน เช่น แหล่งท�ำประมง       
แหล่งท�ำกิน แหล่งท�ำเกษตรกรรม เป็ นต้น สามารถสรุปผลการประเมินศักยภาพ
การพึ่ง พาซึ่ง กัน และกัน กับ หมู่ บ้า นอื่น ภายในต� ำ บลเกาะสาหร่ า ย จัง หวัด สตู ล
ได้ดงั ตารางที่ 4
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ตารางที ่ 4 การประเมินการพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอื่นภายในต�ำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล
รายการ / กิ จกรรม

หมู่ 1

ใช่ ไม่ใช่
1.การร่วมมือเป็ นเครือข่ายกัน 
กับหมูบ่ า้ นอื่นภายในต�ำบล

2.มีการแลกเปลีย่ นทรัพยากร
ข้อมูล ความรูก้ บั หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ

3.ในหมูบ่ า้ นมีการชักชวนให้
คนจากหมูบ่ า้ นอืน่ มาแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ พัฒนา
ร่วมกัน

4.การแสดงความคิดเห็นและ
ั
รับฟงความคิดเห็นซึง่ กันและ
กัน

5.มีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาต�ำบลร่วมกัน

6.การแก้ไขปญั หาต่างๆ
ร่วมกันจนส�ำเร็จลุลว่ ง
7.หมูบ่ า้ นมีความจ�ำเป็นต้องใช้ 
ทรัพยากรและสิง่ ของต่างๆ
จากหมูบ่ า้ นอืน่

หมู่ 2

หมู่ 3

ใช่ ไม่ใช่ ใช่


หมู่ 4

ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่



หมู่ 5

หมู่ 6

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่































































บทสรุปและอภิ ปรายผล
ชุมชนชาวประมงของต�ำบลเกาะสาหร่าย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด�ำรงชีวติ
ั ่ วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก พบว่าสาเหตุ
อยูก่ บั แหล่งทรัพยากรชายฝง  ส่
หลักที่ท�ำให้ปริมาณสัตว์น้� ำลดน้ อยถอยลงทุกปี เกิดจากชาวประมงทัง้ ภายในและ
ภายนอกชุมชนทีท่ ำ� ประมงโดยอวนรุน อวนลาก และจากเรือประมงพาณิชย์ทไ่ี ด้ทำ� ลาย
ั่
ทรัพยากรไปมาก การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝงประมงชุ
มชนทัง้ หมดของ
ต�ำบลเกาะสาหร่าย พบว่ายังไม่ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝงั ่ ไม่ได้ก�ำหนดตัวชี้วดั และผลการด�ำเนินงาน ทัง้ ในมิตกิ ารใช้ประโยชน์ และ
การอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบใช้เพียงการสังเกตการเปลีย่ นแปลงในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พบว่า
บางชุมชนท�ำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์น้� ำร่วมกับหน่ วยงานภายนอก รวมทัง้ ยังไม่ม ี
การติดตามและรายงานผลทัง้ ในเรือ่ งการใช้และการฟื้ นฟูทรัพยากรชายประมงชายฝงั ่
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
62

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

การประเมินการพึง่ พาตนเองของชุมชนในแต่ละหมูบ่ า้ นในต�ำบลเกาะสาหร่าย
โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเครือญาติมคี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่
ของต�ำบล ในทุกหมูบ่ า้ นมีการรวมกลุ่มและมีความสามารถแก้ไขปญั หาทีเ่ ผชิญอยู่ได้
ด้วยตนเองระดับหนึ่ง โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ซึง่ สอดคล้องกับ
ั่
แนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงชายฝงของประชาชน
ต�ำบลบางเก่า
ั
จังหวัดปตตานี ทีก่ ล่าวว่า ชาวบ้านต้องการให้มกี ารรวมกลุม่ ในการเสนอแนะและร่วมกัน
ั ต้องการให้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ประมงเชิงอนุรกั ษ์ (Yusong, 2552) และส่วนหนึ่ง
แก้ไขปญหา
เกิดความตัง้ ใจของแกนน� ำหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ที่ต้องการเห็นทรัพยากร
ั ่ บมาอุดมสมบูรณ์อกี ครังหนึ
ประมงชายฝงกลั
้ ง่ ซึง่ สอดคล้องกับคูม่ อื การจัดการประมงร่วม
(co-management) ของ (Graham, 2006) ได้กล่าวว่า การมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐและ
ชาวบ้านสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในจัดการทรัพยากรประมงสร้างสมดุลระหว่างบทบาท
ของหน่วยงานของรัฐกับบทบาทของของชุมในการจัดการทรัพยากรประมงได้ บางหมูบ่ า้ น
มีผูน้ � ำที่ไม่เป็ นทางการเป็ นผูท้ ่สี ามารถผลักดัน กระตุ้น และสร้างความร่วมมือกับ
คนในหมูบ่ า้ นเพือ่ การให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็ นผูน้ �ำทีไ่ ม่ยดึ ติดกับ
ระบบเก่า ๆ และมีมุมมองกว้างไกล มีแนวคิดเชิงพัฒนาในหลายมิติท่ีเชื่อมโยง
และทีส่ ำ� คัญเป็นคนทีเ่ ปิดรับแนวคิดและความช่วยเหลือจากหน่วยงานนอก และสามารถ
ประสานงานภายในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้าน รวมไปถึงสามารถประสานงานกับ
หน่วยงานราชการและองค์การภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยชุมชนของแต่ละหมูบ่ า้ น
ยังไม่มกี ารระดมเงินทุนจากพีช่ มุ ชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นกองทุนในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นด้านต่าง ๆ
ผูน้ �ำในต�ำบลเกาะสาหร่ายส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ ละปราชญ์ชาวบ้าน
เพือ่ น�ำองค์ความรูแ้ ละการบูรณาการองค์ความรูเ้ ดิมกับองค์ความรูใ้ หม่ทม่ี าจากหน่วยงาน
ภายนอกและหลายหมูบ่ า้ น คนส่วนใหญ่ของต�ำบลยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมต่างๆ
คนรุน่ ใหม่ยงั ไม่เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งการมีสว่ นร่วมและยังไม่มคี วามคิดทีจ่ ะเริม่ หรือ
สร้างกิจกรรมร่วมกันในหลายหมูบ่ า้ น ซึง่ แนวคิดการบริหารจัดการทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนพึง่ พา
ตนเองได้ของ Napaporn Havanon (2542) กล่าวว่าภาวะผูน้ �ำเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญ
ั
ทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนพึง่ พาตนเองซึง่ จะน�ำไปสูแ่ นวทางการแก้ปญหาของคนในชุ
มชนเพือ่ ร่วมกัน
หาทางออกจากวิกฤตของตนเอง นอกจากนี้ยงั ท�ำให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านการช่วยกัน
ั
ั วมกันท�ำให้เกิดความผูกพัน
คิดช่วยกันลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกัน การเผชิญปญหาและแก้
ปญหาร่
ของคนในกลุม่ อาชีพเดียวกัน
การประเมินความเข้มแข็งของท้องถิน่ คนส่วนใหญ่มคี วามเป็นทุกข์ใจจากภาระหนีส้ นิ
ั ่ นอาชีพทีไ่ ม่มนคง
และไม่มเี งินเก็บหรือเงินออมมากนัก มีความรูส้ กึ ว่าอาชีพประมงชายฝงเป็
ั่
เนื่องจากรายได้ไม่แน่ นอน คนส่วนใหญ่ ในต�ำบลเกาะสาหร่าย มีความรักสามัคคี
ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง เนื่องจากมีความผูกพันในลักษณะเครือญาติและนับถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกัน และส่วนใหญ่มคี วามเอือ้ เฝื้ออาทรต่อกัน
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การประเมินการพึง่ พาซึง่ กันและกันกับหมูบ่ า้ นอืน่ ภายในต�ำบล โดยส่วนใหญ่
เกือบทุกหมูบ่ า้ น ยกเว้นหมูท่ ่ี 3 และหมูท่   ่ี 6  ยังไม่ได้มคี วามร่วมมือกันระหว่างหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
เพื่อขับเคลื่อนปญั หาของต�ำบลเกาะสาหร่าย ส่วนใหญ่ยงั ขาดแกนน� ำทีจ่ ะชักชวนให้
หมู่บา้ นอื่นมาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อพัฒนาร่วมกัน ท�ำให้ไม่มกี ลุ่มในเครือข่าย
การพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ น รวมถึงยังไม่มกี ารจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาระหว่าง
หมูบ่ า้ นภายในต�ำบลร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องคือ การก�ำหนดนโยบายและ
ยุทธ์ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับทรัพยากรประมงชายฝงั ่ และการเรียนรูข้ องคนในชมชุน ควรมี
การก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และผลการด�ำเนินการทัง้ ในมิติ
ั ่ ง้ ในระยะสันและระยะยาว
การใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงชายฝงทั
้
ั ่ ่อการพึง่ พาตนเองได้เน้ นไปที่
ผลการวิจยั พบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงเพื
เรือ่ งการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างคนในชุมชม เพือ่ รับรูส้ ถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่ ร่วมมือกัน
ท�ำกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทังในมิ
้ ตกิ ารใช้ประโยชน์ทถ่ี กู ต้องตามกฎหมาย ตามหลัก
วิชาการ และรวมไปถึงในมิตกิ ารอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงควรให้
การสนับสนุ นกลุ่มในเครือข่ายการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ น ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่
ท�ำจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาระหว่างหมูบ่ า้ นภายในต�ำบลร่วมกันทีส่ ง่ ผลท�ำให้เกิด
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างหมูบ่ า้ น เพือ่ อาศัยพลังเครือข่ายแต่ละหมูบ่ า้ นผนึกก�ำลัง
ร่วมกันดูแลและแก้ไขปญั หาต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
       การวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การสนุ บสนุ นงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั (สกว.) โดยส�ำนักงานประสานงานชุดโครงการ “การวิจยั และพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ภาคใต้ตอนกลาง” ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  
ั ่ ล คุณวัชรินทร์ รัตนชู
คุณอดุลย์ แมเราะ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสตู
คุณอดุลย์ ชนะบัณฑิต นักวิจยั ท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานประมงจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่
ั ่ ล  ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝงสตู
เกาะสาหร่าย แกนน�ำชุมชนและชาวบ้านทัง้   6 หมูบ่ า้ น ในพืน้ ทีต่ ำ� บลเกาะสาหร่าย และ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจัดท�ำรายงานการวิจยั
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