
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

604 | P a g e  

รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าวัย
อ่อน 4 หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง 
Form of Co-management of Coastal and Marine Resources in the Aquatic 
Larvae Conservation Area in Four Villages or Le-Se-Ban Area, Trang 
Province 
 
วิสุทธิ์  ทองย้อย1*, เก็ตถวา  บุญปราการ2, อรมาศ  สุทธินุ่น3 และประภาพร  แสงกาญจนวนิช4   

Wisut  Thongyoi1*, Kettawa  Boonprakarn2, Oramas  Suthinun3 and  
Prapaporn  Sangganchanavanich 4 

 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสตูรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
1 Graduate students, Department of Environmental Management, Faculty of Environmental  
 Management, Prince of Songkla University, Hat Yai 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารยป์ระจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
2 Assist. Prof Dr., Lecturer at Department of Education Foundation, Faculty of Liberal Arts,  
 Prince of Songkla University 
3 ดร., อาจารย์ประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3 Dr., Lecturer, Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University.  
4 อาจารย์ประจ าคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
4 Lecturer, Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University.  
*Corresponding author, E-mail: sutth01@hotmail.co.th) 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งร่วม ระหว่างรัฐ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิชาการ ใน
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน หรือ “เขตเล-เสบ้าน” ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เขตปกครอง บ้าน
น้ าราบ บ้านเกาะมุกด์ บ้านควนตุ้งกู และบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2540 หน่วยงานรัฐมีอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพียงฝ่ายเดียว มีการท าประมงโดยใช้เครื่องมือประมงอวนลาก อวนรุน 
อวนล้อมหาด ยาเบื่อ และระเบิดปลา ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ า ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการังใน
พ้ืนที่เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในช่วง  
ปี พ.ศ. 2540-2548 ทรัพยากรจึงได้รับการฟ้ืนฟูและเลิกใช้เครื่องมือประมงซึ่งท าลายทรัพยากรในช่วงปี 
พ.ศ. 2547 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2548 จึงมีการพัฒนากลไกการจัดการร่วมและมีการท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการเขตเล-เสบ้านอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 และประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง ว่าด้วย การอนุรักษ์พะยูน ในปี พ.ศ. 2554 ส่วนรูปแบบการจัดการ
ร่วมในพ้ืนที่ พบว่า เป็นการจัดการร่วมแบบร่วมมือกัน ซึ่งรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการท างานร่วมกัน
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อย่างใกล้ชิดและมีการตัดสินใจร่วมกันโดยเป็นรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทชุมชนและระบบ
ทรัพยากรของพ้ืนที่ ทั้งยังสามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาส าหรับพื้นที่อ่ืนๆ ได้ 
 นอกจากนี้ การเสริมสร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรร่วมในงานวิจัยนี้ มีผลท าให้ชุมชนเริ่ม
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรของพ้ืนที่เขตเล-เสบ้านร่วมกัน มีการทบทวน กฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชน 
และจัดท าร่างแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ าราบ 
ค้าส้าคัญ: รูปแบบการจัดการร่วม  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เขตเลเสบ้าน 
 
Abstract  
 The study of development, and form in co-management of coastal and marine 
resources between state, communities, local governments, non-governmental organization, 
and academic institutions, in the “Aquatic Larvae Conservation Area in Four Villages” or “Le-
Se-Ban Area”, which covers Ban Namrap, Ban Kohmook, Ban Kuantungkoo, and Ban 
Changlang, Trang province. Using techniques of documentary research, in-depth interview, 
focus group, participatory observation, and participatory workshop, the research found that 
prior to 1997, only government agencies had the authority to manage marine and coastal 
resources. There were fisheries using trawl net, push net, beach seine, poison and dynamite, 
which resulted in ongoing degradation of aquatic resources, mangroves, seagrasses and coral 
reef in the areas. Then the community had managed their own coastal and marine resources 
during 1997-2005. The natural resources in this area were restored and destructive fishing 
gears were prohibited in 2004. In 2005, the community developed the mechanism of co-
management and officially signed agreement of Le-Se-Ban Area management in 2007, and 
later the Libong Sub-district Administrative Provisions on Dugong Conservation was 
promulgated in 2011. The analysis of co-management in this area found that the 
management in Le-Se-Ban Area is in the form of collaborative co-management, in which the 
state and stakeholders worked closely together and co-decided. The collaborative co-
management is appropriate and in accordance with community context and natural 
resources system in this area. Furthermore, this can be used as a case study for the other 
areas. 
 In addition, as a result of strengthening processes of co-management in this 
research, the community began to create a database of Le-Se-Ban Area’ natural 
resources, as well as review terms, rules, and regulation of the community, including 
prepare a draft of coastal and marine resources management plan of Ban Namrap  
Keywords: co-management, coastal and marine resources, Le-Se-Ban Area 
 
บทน้า 
 การจัดการร่วม (co-management) เป็นแนวทางในการจัดการที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในฐานะการจัดการที่สามารถผสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในชุมชนทั้งการ
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จัดการโดยรัฐและการจัดการโดยชุมชน โดยสามารถเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีนัยส าคัญ (Carlsson & Berks, 2004) โดยเฉพาะทรัพยากรที่
มีลักษณะเป็นทรัพยากรส่วนรวม (common pool resource) เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น (Dolšak & Ostrom, 2003) ในระดับสากลแนวทางการจัดการ
ร่วมเป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอมาเป็นระยะเวลานานแล้วและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย (Pomeroy, 1995) ส าหรับประเทศไทยแนวคิดการจัดการร่วมได้รับการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในส่วนของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย แต่ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีการกล่าวถึงอยู่น้อยมาก (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2543) อย่างไรก็ตาม 
มีความพยายามในน ารูปแบบการจัดการร่วมมาปรับใช้โดยโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal 
Habitats and Resources Management Project : CHARM) โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่อ่าวพังงาและอ่าว
บ้านดอนเป็นพื้นท่ีน าร่องในการศึกษาโดยผลการด าเนินโครงการ พบว่า สามารถสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นอย่างดี (Tandavanitj, Henocque, Silpachai, 
Pimoijinda, & Nabhitabhata, 2549)  
 ส าหรับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย  แนวคิดการ
จัดการร่วมเป็นสิ่งใหม่ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ดังนั้นองค์
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการร่วมจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ในเบื้องต้นนี้ แม้ว่าจะ
ไม่มีพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับไปสู่การจัดการร่วมอย่างเป็นทางการ แต่
พ้ืนที่ที่ก าลังก้าวสู่การจัดการร่วมอย่างไม่เป็นทางการ จึงมีความส าคัญที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาเพ่ือเป็นองค์
ความรู้หรือแนวทางที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาการจัดการทรัพยากรร่วมในประเทศไทย ส าหรับตัวอย่าง
พ้ืนที่ในประเทศไทย ได้แก่ “เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน” ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
บ้านน้ าราบ บ้านเกาะมุกด์ บ้านควนตุ้งกู และบ้านฉางหลาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาก ทั้งทรัพยากรป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง  และทรัพยากรสัตว์น้ า 
และยังเป็นที่อยู่อาศัยส าคัญของสัตว์ทะเลหายากและอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายชนิด เช่น 
พะยูน เต่าทะเล และโลมา เป็นต้น 
 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้านหรือเขตเล-เสบ้าน มีการ
จัดการโดยรัฐในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง จนส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นสาเหตุให้ชุมชนรวมตัวกันเพ่ือจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรที่เหลืออยู่ ให้
อยู่ในสภาพที่สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตของชุมชนได้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง โดยมีความร่วมมือ
ในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้านอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 (ดาวรรณ สันหลี, 
2555) และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ยังคงมีการ
ลักลอบท าการประมงผิดกฎหมายบ้างเป็นครั้งคราวและมีปัญหาให้ชุมชนร่วมกันแก้อยู่เสมอ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยต้นทุนทางสังคมสูงมากทั้งในด้านเวลา แรงงาน หรือรายได้บางส่วน จึงเห็นได้ว่า 
การแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน มี
ความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้ มีอ านาจที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้านวิชาการและด้าน
งบประมาณ รวมถึงการสร้างความตระหนักหรือการตอกย้ าในคุณค่าของทรัพยากรให้กับชุมชนและการ
ทบทวนกฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชนที่ได้มีการก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
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 จากปรากฏการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดค าถามว่า ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน
หรือเขตเล-เสบ้าน จังหวัดตรัง มีพัฒนาการ กระบวนการ และบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไร เพ่ือที่ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์รูปแบบและเสนอแนวทางใน
การเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบการจัดการร่วม (co-management) 
ซึ่งสามารถน าไปสู่ความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วม ระหว่างรัฐ ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิชาการ ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัย
อ่อนสี่หมู่บ้าน หรือ “เขตเล-เสบ้าน” 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาพัฒนาการและรูปแบบในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา เลือกจากหมู่บ้านที่ผ่านการจัดการทรัพยากรโดยรัฐ  การจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน และเป็นพ้ืนที่ที่เข้าสู่รูปแบบของการจัดการร่วมกันของหลายฝ่ายทั้ง ชุมชน ภาครัฐ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการและภาคธุรกิจ อีกนัยหนึ่งเลือกจาก
หมู่บ้านที่ชุมชนและระบบทรัพยากรได้ผ่านช่วงเวลาที่ทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมและได้รับการฟ้ืนฟูให้ดี
ขึ้นในปัจจุบัน (ภาพที่ 1) ซึ่งพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้านหรือเขตเล-เสบ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 
44 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 27,518 ไร่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่บ้านฉางหลาง-แหลมหยงหลิง มี
ความยาว 15.62 กิโลเมตร และครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งของเกาะมุกด์ความยาว 8.44 กิโลเมตร โดยตอน
บนสุดฝั่งตะวันออกท่ีหมายเลข 1 คือ ปากคลองบ้านฉางหลาง เป็นพื้นที่ติดต่อกับท่ีท าการอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมและหาดปากเมง มีพ้ืนที่ติดเขตเล-เสบ้านไม่มากนัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเฉพาะ
ในพ้ืนที่หมู่บ้าน บางส่วนท าการประมงนอกเขตใกล้กับเขาแบนะ ตอนล่างสุดที่หมายเลข 4 คือ แหลมห
ยงหลิง ติดเขตบ้านน้ าราบ ส่วนด้านตะวันตกที่หมายเลข 2 เป็นหัวแหลมด้านเหนือ และที่หมายเลข 3 คือ 
ด้านใต้ของเกาะมุกด์ พ้ืนที่ที่แสดงภายในเขตเป็นพ้ืนที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสี่หมู่บ้าน (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) 
ที่มา: มูลนิธิอันดามัน, 2557 
 
 2. ผู้ให้ข้อมูล  
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ านวน 25 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านจากสี่หมู่บ้าน จ านวน 10 คน หน่วยงานรัฐ จ านวน 4 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 
คน สถาบันการศึกษา จ านวน 1 คน และองค์กรพัฒนาเอกชน 6 คน ซึ่งท างานด้านการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 3.1 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ ประกอบด้วย เอกสาร
ข้อมูลชุมชน เอกสารทางด้านนโยบาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีการรวบรวมไว้ทั้งในส่วนของหน่วยงาน
รัฐและส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา  
 3.2 ข้อมูลภาคสนาม  
 3.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับกลุ่มที่ศึกษาเพ่ือท าความ
เข้าใจความรู้สึกนึกคิดและการกระท าของผู้ศึกษา โดยเข้าร่วมในกิจกรรมเช่น การประชุมระดับชุมชน การ
ประชุมร่วมกับหน่วยงาน กิจกรรมการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรชุมชน กิจกรรมการจัดการร่วมในพ้ืนที่
เขตเล-เสบ้าน กิจกรรมการวางแผนการตรวจการณ์ทะเล เป็นต้น 
 3.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ จ านวน 25 คน ซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อ
ผู้ให้ข้อมูลข้างต้น 
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 3.2.3 การสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 8 ครั้ง เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูล 
การทบทวนกฎ กติกา ข้อตกลง และการถอดบทเรียนการท างานในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งในระดับชุมชนและระดับเขตเล-เสบ้าน  
 3.2.4 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเขตเล-เสบ้าน จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนากลไกการ
จัดการร่วมในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร บันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม บันทึกการสนทนากลุ่มย่อย 
และรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลท าไปพร้อมๆกับกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และมีการตรวจทานข้อมูลที่ได้เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ข้อมูล
ที่ได้จากแต่ละช่วงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ง่ายส าหรับการน าข้อมูลมาวิ เคราะห์รูปแบบการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน และก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น
จะท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่ต่างกันในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล โดยการก าหนดจ านวนผู้ให้
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่สามารถตรวจสอบกันและกันได้ และการตรวจสอบซ้ าในการจัดเวทีสนทนากลุ่ม
ย่อยระดับชุมชน  
 
ผลการวิจัย 
  1. สถานภาพทรัพยากรและการจัดการของชุมชน  
 เขตเลเสบ้าน มีทรัพยากรที่ส าคัญประกอบด้วย ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล  
หายาก และทรัพยากรสัตว์น้ า โดยทรัพยากรป่าชายเลนกระจายตัวอยู่ในทุกหมู่บ้านซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เท่ากัน 
กล่าวคอื บ้านน้ าราบ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวน 2,800 ไร่ บ้านเกาะมุกด์ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวน 115 ไร่ 
บ้านควนตุ้งกู มีพ้ืนที่ป่าชายเลน จ านวน 700 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และได้รับการจัดการจาก
ชุมชนในรูปแบบของป่าชายเลนชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลโดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่  40 
ทรัพยากรปะการังซึ่งมีจ านวนไม่มากนักอยู่บริเวณเกาะมุกด์ได้รับการดูแลโดยกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้าน
เกาะมุกด์ ทรัพยากรหญ้าทะเลอ่าวเกาะมุกด์มีเนื้อที่ 6,724 ไร่ ครอบคลุมชนิดหญ้าทะเล จ านวน 9 ชนิด
จาก 11 ชนิดที่พบในจังหวัดตรังและจาก 12 ชนิดที่พบในประเทศไทย จัดเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ (อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์, 2555) และถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์มากด้วย ในด้านสัตว์ทะเลหายากที่พบในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน ประกอบด้วย พะยูน เต่าทะเล 
และโลมา สัตว์ทะเลชนิดเด่นในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน คือ พะยูน ซึ่งการส ารวจและประเมินสถานภาพของ
พะยูนที่จังหวัดตรังในปี พ.ศ. 2544 โดย กาญจนา อดุลยานุโกศล และ สุพจน์ จึงแย้มปิ่น พบว่ามีพะยูน 
จ านวน 123 ตัว และข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน ในปี 
พ.ศ. 2549 ซึ่งท าการส ารวจและติดตามประชากรพะยูนบริเวณเกาะลิบงและเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง โดย
พบจ านวนพะยูนสูงสุด 150 ตัว และจากรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550 -
2554 ได้สรุปจ านวนพะยูนบริเวณอ่าวเจ้าไหม เกาะมุกด์ เกาะลิบง และเกาะสุกร พบว่ามี จ านวน 135-
150 ตัว ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2544 2553 และ 2554  พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
จ านวนของพะยูนไม่มากนัก  ทั้งนี้หลังจากมีความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ร่วมกันท าให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบการเสียชีวิตของพะยูนอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนจะท าหน้าที่ในการแจ้ง
เหตุเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพะยูน นอกจากนั้นเมื่อมีพะยูนหรือเต่าทะเลติดเครื่องมือประมงชาวบ้านจะ
ช่วยกันแจ้งให้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบหรือช่วยกันปล่อยสัตว์น้ าออกจากเครื่องมือประมงเหล่านั้น 
ส าหรับสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น้ าโดยมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษารายได้ที่ได้จากการจับปูม้าซึ่งเป็น
สัตว์เศรษฐกิจหลักของชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่จ านวน 20 คนในพ้ืนที่บ้านน้ าราบ พบว่า ชาวประมงมี
แนวโน้มจับปูม้าได้มากขึ้น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2549 จับปูม้าได้ทั้งสิ้น 47,340 กิโลกรัม มูลค่ารวม 
3,116,160 บาทต่อปี และในปี พ.ศ. 2550 เพ่ิมข้ึนเป็น 52,956 กิโลกรัม มูลค่ารวม 4,233,600 บาทต่อปี 
นอกจากนี้การท าธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองท าให้มีปริมาณลูกปูม้ามากข้ึน (มูลนิธิซิเมนต์ไทยและวีรศักดิ์ 
จันทร์ส่งแสง, 2553)   
 2.  พัฒนาการชุมชนและบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขต
เล-เสบ้าน 
 2.1  พัฒนาการการจัดการทรัพยากรในเขตเล-เสบ้าน  
 การศึกษาพัฒนาการของชุมชนในการจัดการทรัพยากร พบว่า แต่ละชุมชนมีการจัดการทรัพยากร
ในลักษณะของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน (community-based management) มาก่อนการเข้าสู่
การจัดการทรัพยากรร่วมกัน (ตารางที่ 1-3) โดยมีพัฒนาการของการเข้าสู่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 
เรียงตามล าดับตั้งแต่ บ้านน้ าราบ บ้านควนตุ้งกู และบ้านเกาะมุกด์ โดยเริ่มต้นมีแรงกระตุ้นจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เกิดจากการท าประมงอวนรุน อวนลากและการท าลายพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็น
หลัก ส าหรับบ้านฉางหลาง เป็นพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากการรณรงค์ในการจัดท าเขตเล-เสบ้าน เนื่องจากอยู่ใน
ระบบนิเวศเดียวกัน กระบวนการเข้าสู่การสร้างความร่วมมือในการจัดการแบบเขตเล -เสบ้าน เริ่มต้นจาก
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านน้ าราบเห็นว่าในการจัดการของชุมชนยังมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นช่องว่างให้ผู้กระท าผิด
ได้ลักลอบท าการประมงอยู่เสมอ โดยเครื่องมือประมงบางส่วนเป็นเครื่องมือประมงที่ไม่ผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการประมง 2490 แต่เป็นเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน 
เต่าทะเล กระทบต่อสัตว์น้ าวัยอ่อนและหญ้าทะเล เป็นต้น จึงมีการก าหนดพ้ืนที่จัดการร่วมกับบ้านควนตุ้ง
กู บ้านเกาะมุกด์ และบ้านฉางหลางในชื่อ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน มีชื่ออย่างย่อว่า เขต
เล-บ้าน มีการตั้งกฎ กติกา ข้อตกลงร่วม และคณะกรรมการบริหารจัดการร่วม (ตารางที่ 4) โดย
กระบวนการในการจัดการภายใต้ความร่วมมือ 4 หมู่บ้าน เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2548 จนได้รับการรับรอง
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีการรับรองดังกล่าว  
 
ตารางท่ี 1 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบ้านน้ าราบ 

ประเด็น การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนบ้านน้้าราบ 
พัฒนาการ  ปี พ.ศ. 2540 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ าราบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

จากการท าประมงโดยใช้เครื่องมือประมงอวนรุน ซึ่งมีการท ากันอย่างแพร่หลายทั้ง
จากคนภายในชุมชนและจนจากภายนอกชุมชน โดยในช่วงแรกได้แจ้งให้หน่วยงานรัฐ
ที่เก่ียวข้องให้เข้ามาแก้ปัญหา แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานรัฐ แกนน า
จ านวนหนึ่งจึงรวมตัวกันแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจทางทะเล (ต ารวจ) จนกระท่ังเรืออวนรุนลดลงในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2544 
ส่งผลให้ทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้นในระดับที่สามารถสนับสนุนวิถีการด ารงชีวิต
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ประเด็น การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนบ้านน้้าราบ 
ของชาวประมงได้ ในช่วงนี้ชุมชนจึงตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านน้ าราบขึ้น เพื่อท า
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อมาเม่ือสามารถแก้ปัญหาการ
ท าประมงอวนรุนได้ จึงได้ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการท าประมงท าลายล้าง
อย่างอ่ืนต่อไป เช่น การวางยาเบื่อปลา การระเบิดปลา เป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้
ได้รับการจัดการจนหมดไปใน ช่วงปี พ.ศ. 2546 ชุมชนจึงหันมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ท าลายทรัพยากรป่าชายเลน โดยหยุดการตัดไม้ส าหรับการน าไปเผาถ่านและการ
ลักลอบตัดไม้เพ่ือจ าหน่าย มีการตั้งกลุ่มป่าชายเลนชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดการ
ป่าชายเลนของชุมชน ในปี พ.ศ. 2548  

การจัดการ
ทรัพยากร  

ป่าชายเลนชุมชน: พ้ืนที่ป่าชายเลนฯ จ านวน 2,800 ไร่ แบ่งการจัดการออกเป็น 1. 
ป่าใช้สอย 2. ป่าอนุรักษ์ป้องกันคลื่นลม 3. ป่าศึกษาระบบนิเวศน์ 4. เขตอภัยทาน 
การใช้ประโยชน์ต้องเพ่ือกลุ่มฯและตัดไม้จากแปลงป่าใช้สอยเท่านั้น โดยห้ามตัดไม้ไป
จ าหน่ายเชิงธุรกิจ และต้องมีการปลูกทดแทนจ านวนสองเท่าของต้นไม้ที่ตัดไป  
คลองบ้านน้ าราบ: โดยห้ามท าการประมงปูม้าในคลองบ้านน้ าราบในช่วงเดือนตุลาคม-
เดือนพฤษภาคมและสามารถท าการประมงปูม้าได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-ต้นเดือน
ตุลาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ท้องทะเลเกิดมรสุมจึงอนุญาตให้ท าการประมงในคลองได้  

องค์กรชุมชน  กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้าน กลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทาง
ทะเล กลุ่มอู่ซ่อมสร้างเรือชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเพาะพันธุ์ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่หมึก
และหญ้าทะเล กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน  

 

ตารางท่ี 2 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบ้านควนตุ้งกู  
ประเด็น การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนบ้านควนตุ้งกู 

พัฒนาการ การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบ้านควนตุ้งกู เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับบ้านน้ า
ราบ ในช่วงปี พ.ศ.2540 กล่าวคือ มีการท าประมงอวนรุน อวนลากเล็ก และการ
ระเบิดปลา เป็นจ านวนมากซึ่งท าลายทั้งเครื่องมือประมงและพันธุ์สัตว์น้ า ส่งผลให้
แกนน าประมงพ้ืนบ้านบ้านควนตุ้งกูร่วมมือกับแกนน าประมงพ้ืนบ้านบ้านน้ าราบ ออก
ปราบปรามโดยได้รับความร่วมมือจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางทะเล (ต ารวจ) จนมี
จ านวนลดลงในปี พ.ศ. 2543 และหมดไปในปี พ.ศ. 2546 และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชายเลนชุมชนในปี พ.ศ. 2547 

การจัดการ
ทรัพยากร 

ป่าชายเลนชุมชน: บ้านควนตุง้กูมีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 1. ป่าใช้สอย 
2. ป่าอนุรักษ์ 3. ป่ากันชน 4. แปลงวิจัยป่าชายเลนชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จะใช้
จากแปลงป่าใช้สอยเท่านั้น และต้องกรรมการกลุ่มฯเพ่ือพิจารณาก่อนการใช้
ประโยชน์ และอนุญาตให้ใช้ส าหรับการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่านั้น ในการ
ดูแลรักษาป่าใช้สอย คณะกรรมการจะก าหนดให้มีการปลูกป่าร่วมกัน ในช่วงวันส าคัญ
ต่างๆ คลองบ้านควนตุ้งกู: ห้ามท าการประมงปูม้าในคลองช่วงเดือนตุลาคม-เดือน
พฤษภาคมและสามารถท าการประมงปูม้าได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนตุลาคม 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ท้องทะเลเกิดมรสุมจึงอนุญาตให้ท าการประมงในคลองได้ 
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องค์กรชุมชน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางทะเล  
กลุ่มเพาะพันธุ์ปูม้าไข่นอกกระดอง 

 
 

ตารางท่ี 3 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนบ้านเกาะมุกด์  
 

ประเด็น การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนบ้านเกาะมุกด์ 
พัฒนาการ  เรืออวนลากเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรและเครื่องมือประมง

พ้ืนบ้านบ้านเกาะมุกด์มาอย่างยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปี 
พ.ศ. 2542 ชุมชนเริ่มตระหนักถึงความส าคัญในความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา จึงมี
การตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านเกาะมุกด์ขึ้น และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกับชมรมชาวประมง พ้ืนบ้านจังหวัดตรัง แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2543 จงึมีการรวมตัวกันกับ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ้านควนตุ้งกู 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอ าเภอกันตัง ด าเนินการจับกุมเรืออวนลาก
ที่เข้ามาในพ้ืนที่ท าการประมงของบ้านเกาะมุกด์ ส่งผลให้เรืออวนลากลดจ านวนลง 
และไม่เข้ามาอย่างเปิดเผยเช่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ยังคงมีเรือประมง
บางส่วนที่ลักลอบเข้ามาบ้างในบางครั้ง ซึ่งที่ให้ชุมชนต้องมีการเฝ้าระวังโดยความ
ร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และชุดเฉพาะกิจ
ปราบปรามการกระท าผิดทางทะเล กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง ปัจจุบัน
การประมงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและอยู่ในการเฝ้าระวังของชุมชนเกาะมุกด์ 
คือ การลากปลิงทะเล การด าหอยชักตีน เป็นต้น  

การจัดการ
ทรัพยากร  

ป่าชายเลนชุมชน: จัดตั้งบ้านเกาะมุกด์มีเนื้อท่ี 115 ไร่ จัดตั้งในปี พ.ศ. 2546 แบ่ง 
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนของเกาะมุกด์มีจ านวน
ไม่มากนักจึงต้องรักษาไว้เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อนและเป็นแนวป้องกัน
คลื่นลม การใช้ประโยชน์ไม้จากป่าชายเลนของบ้านเกาะมุกด์จะขอใช้ประโยชน์จาก
ป่าชายเลนชุมชนบ้านน้ าราบและป่าชายเลนชุมชนบ้านควนตุ้งกู โดยท าตาม
กฎระเบียบป่าชุมชนของทั้งสองหมู่บ้านเป็นหลัก พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์หอยและพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีน ประกาศในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีการเข้ามาใช้ประโยชน์
ของกลุ่มคนหลายพ้ืนที่โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของทรัพยากรหอยและหอยชักตีน 
กล่าวคือ การเก็บออกไปเป็นปริมาณมาก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท าให้กระทบ
ถึงพันธุ์หอยของหมู่บ้าน และหากปล่อยให้มีการด าเนินการต่อไปโดยขาดการจัดการ
โดยชุมชน หอยและหอยชักตีน มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ได้ ชุมชนจึงประกาศพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุ์หอยและหอยชักตีนขึ้น โดยห้ามท าการประมงหรือจับหอยทุกชนิดใน
เขตอนุรักษ์พันธุ์หอยบ้านเกาะมุกด์  เนื้อท่ี 4 ไร่ และห้ามท าการประมงหรือจับหอย
ชักตีนในเขตอนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีนบ้านเกาะมุกด์ เนื้อที่ 40 ไร่  

องค์กร
ชุมชน  

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มที่ดินและ
โฉนดชุมชน กลุ่มสตรีแลเลบ้านเกาะมุกด์ กลุ่มอู่ซ่อม-สร้างเรือ กลุ่มป่าชายเลนชุมชน 
กลุ่มแพชุมชน กลุ่มเยาวชนแลเลบ้านเกาะมุกด์   
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ตารางท่ี 4 กฎ กติกา ข้อตกลงร่วม และคณะกรรมการบริหารจัดการร่วมในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้าน  
กติกา ข้อตกลงและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในเขตเล-เสบ้าน 

กฎ กติกา
และ
ข้อตกลง  
 

ห้ามใช้เครื่องมือประมง ประเภทอวนลากทุกชนิด อวนรุน อวนล้อมที่มีขนาดตาอวนต่ า
กว่า 2.5 ซม. เครื่องอวนที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ อวนจมหลังหิน (อวนญี่ปุ่น) อวน
ล้อมหินปะการัง อวนปูที่มีขนาดตาอวนต่ ากว่า 2.5 ซม. เครื่องมือกระทุ้งน้ า เบ็ดราว
ปลากระเบน อวนถ่วงปลากระเบน อวนชักหรืออวนทับตลิ่ง การระเบิดปลา การวางยา
เบื่อปลา ยาเบื่อ ไซปูม้าตาถี่ ขนาดตาอวนต่ ากว่า 2 นิ้ว การด าหอยด้วยเครื่องลม 
(ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเขตเลเพ่ือใช้ในงานท าบุญ)  

บทลงโทษ 
 

บทลงโทษมีการแบ่งออกเป็น 4 ระดับ กล่าวคือ การตักเตือน การริบเครื่องมือประมง 
การปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและ การด าเนินคดีตามกฎหมาย 

คณะ
กรรมการฯ  

คณะกรรมการบริหารเขตเล-เสบ้าน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ทางทะเล หมู่บ้านละ 3 คน 2. ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยฯ หมู่บ้านละ 1 คน 3. นายกหรือ
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลละ 1 คน 

กติกา ข้อตกลงและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมในเขตเล-เสบ้าน  
 คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1. นายอ าเภอกันตัง 2. เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงอ าเภอ 

3. หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 4. หัวหน้าสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 40 5. ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง 6. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการใช้
เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย กรมประมง 8. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 6      
9. ตัวแทนมูลนิธิอันดามัน 

  
 2.2  บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรในเขตเล-เสบ้าน 
 จากการศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจัดการทรัพยากรในเขตเล -เสบ้าน 
พบว่า การท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม แต่ละภาคส่วนสนับสนุนการท างานตามความบทบาท
หน้าที่ของตนเอง (ตารางท่ี 5) โดยให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการวางแผนการท างาน 
ในทุกขั้นตอน การท ากิจกรรมในพ้ืนที่เน้นการประชุมร่วมและมอบหมายภารกิจ แบ่งงานกันไปท า
เป้าหมายการท างานของหน่วยงานสนับสนุนอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการโดยหน่วยงานรัฐ
จะเข้าไปควบคุมน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 5 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     ในเขตเล-เสบ้าน 
หน่วยงาน บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตเลเสบ้าน 
องค์กร
พัฒนา
เอกชน  
 

สนับสนุนกระบวนการในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยองค์กรที่ให้การ
สนับสนุนตั้งแต่ยุคเริ่มต้น-ปัจจุบัน ประกอบด้วย โครงการการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งภาคใต้ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน และ
มูลนิธิอันดามัน โดยกลุ่มคนเหล่านี้ท าหน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านกิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน การประชุมชุมชน การจัดตั้งองค์กร
ชุมชน การสนับสนุนงบประมาณส าหรับกิจกรรมฟ้ืนฟูป่าชายเลน การตรวจการณ์ทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นต้น ในช่วงแรกสนับสนุนงบประมาณเกือบทั้งหมดส าหรับการท ากิจกรรม
ต่างๆของชุมชนและลดน้อยลงเรื่อยๆตามความเหมาะสมจนถึงปัจจุบันมีงบประมาณในการ
สนับสนุนไม่มากนัก ส าหรับกิจกรรมที่มีความส าคัญและมีเป้าหมายในการยกระดับการ
ท างานของชุมชนเท่านั้น 

ชุดเฉพาะ
กิจ
ปราบปรา
มการ
กระท าผิด
ทางทะเล 
กองบังคับ
การ
ต ารวจภูธร
จังหวัดตรัง 

ท าหน้าที่ร่วมกับชุมชนในการปราบปรามการกระท าผิดทางทะเล โดยช่วงแรกจะเน้นการ
กระท าผิดโดย อวนลาก อวนรุนเป็นหลัก ต่อมาเพ่ิมการกระท าผิดที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
ประมงบางชนิดซึ่งมีผลต่อสัตว์ทะเลหายาก เช่น  
เบ็ดราไว ยาเบื่อ ระเบิด เป็นต้น เนื่องจากชุมชนไม่มีอ านาจตามกฎหมายให้ด าเนินการใน
การจับกุมผู้กระท าผิด แต่สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ได้ หน่วยงานนี้แม้จะไม่มี
การสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างชัดเจน แต่จะสนับสนุนด้านก าลังพลค่าเดินทางของ
เจ้าหน้าที่และค่าน้ ามันในการตรวจจับในแต่ละครั้ง 

ชมรม
ชาวประมง
พ้ืนบ้าน
จังหวัดตรัง  
 

กลุ่มประมงพ้ืนบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เป็นสมาชิกของชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดตรัง 
ในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนด้านปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาอวนรุน รวมทั้งการถ่ายทอด
บทเรียนในการจัดการปัญหาจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ในจังหวัด และท าหน้าที่ในด้านการผลักดันใน
ระดับนโยบายของจังหวัดที่จะเข้าไปหนุนเสริมการจัดการของระดับชุมชนด้วย เช่น การ
ผลักดันประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดท าการประมงใน
แหล่งหญ้าทะเลภายในพ้ืนที่ก าหนด ซึ่งครอบคลุมเครื่องมือและวิธีการท าการประมงหลาย
ชนิดที่ท าลายทรัพยากร รวมทั้งเครื่องมืออวนรุน ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ส าคัญท่ีสุด นอกจากนี้ 
ชมรมฯยังเป็นส่วนส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชุด ฉก.ต ารวจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ฉก.ต ารวจ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้บังคับการ ซึ่งหากไม่มีการแต่งตั้งต่อก็ถือเป็นการ
ยกเลิกภารกิจ ดังนั้น ชมรมฯจึงต้องมีการเจรจากับผู้บังคับการต ารวจทุกครั้งให้มีการ
แต่งตั้งชุดฉก.ให้ท างานในการรักษาทะเลร่วมกับชุมชนต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

สถานี
พัฒนา

สนับสนุนการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาการจัดการของชุมชน โดยให้การยอมรับในสิทธิการจัดการป่าชาย
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หน่วยงาน บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เขตเลเสบ้าน 
ทรัพยากร
ป่าชายเลน
ที่ 40  
 

เลนของชุมชนซึ่งมีการแบ่งประเภทป่าออกเป็นสัดส่วน ก าหนดและรักษากฎระเบียบโดย
ชุมชนเอง โดยเจ้าหน้าที่หน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายตรวจสอบ นอกจากนี้ยังให้การ
สนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและวิชาการมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ปรึกษาหารือ
ร่วมกันว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการท างานของชุมชน ไม่ส่งผลในการกระตุ้นความ
ขัดแย้งกันของคนในชุมชน 

ศูนย์
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝั่ง
ที่ 6  

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เข้ามาท างาน
ในช่วงปี 2548 โดยมีบทบาทควบคู่กับชุด ฉก. ต ารวจ ในการลาดตระเวน ปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมายและการประชาสัมพันธ์เครื่องมือประมงท่ีไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งชุมชน
ก าหนดร่วมกันว่า เป็นเครื่องมือที่ท าลายสัตว์น้ าวัยอ่อน กระทบต่อพะยูนและเต่าทะเล 
หรือ กระทบต่อแนวหญ้าทะเล โดยหน่วยงานนี้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านก าลังพลและ
งบประมาณในการท ากิจกรรมของชุมชนด้วย 

ประมง
อ าเภอ  

สนับสนุนด้านการจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า และป้ายรณรงค์ในชุมชน 

มหาวิทยา
ลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ศรีวิชัย 
วิทยาเขต
ตรัง  
 

สนับสนุนทางด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการและฟ้ืนฟูแก่ชุมชน
รวมทั้งยังท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้แก่ชุมชนด้วย โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดคุณูปการมาก คือ การส่งเสริมการเพาะฟักปูไข่นอกกระดอง
ให้แก่ชุมชน การสร้างการเรียนรู้เรื่องการเพาะหญ้าทะเล การสร้างการเรียนรู้เรื่องการเพาะ
ฟักไข่หมึกหอม เป็นต้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการเพาะฟักปูไข่นอกกระดองซึ่งมีการ
ท างานวิจัยร่วมกับชุมชน และผลการศึกษาช่วยในการเสริมสร้างความม่ันใจแก่ชุมชนใน
การท ากิจกรรมรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ จ านวนลูกปูม้าขนาดเล็ก
พบเห็นได้ทั่วไปมากข้ึน และชุมชนก็สามารถจับปูได้มากข้ึนด้วย 

องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล  
 

เป็นภาคส่วนที่เข้าร่วมในการสนับสนุนชุมชนไม่ต่อเนื่องมากนัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
ผู้บริหาร ส าหรับปัจจุบันมีแนวโน้มในการสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมของ
ชุมชนมากขึ้น และได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลเกาะลิบงว่าด้วย การอนุรักษ์
พะยูนและหญ้าทะเล พ.ศ. 2554 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เขตเล-เสบ้านด้วย ถือเป็นการรับรอง
กระบวนการท างานชุมชนให้เป็นทางการขึ้น 

การ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
ภาคเอกช
น  

ประกอบด้วย มูลนิธิซีเมนต์ไทย สนับสนุนชุมชนตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์สึนามิ เช่น การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม การซ่อมสร้างเรือ เป็นต้น ปัจจุบันให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในรูปของวัสดุก่อสร้าง มูลนิธิออมสิน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้และการฟ้ืนฟูทรัพยากรชุมชน และสนับสนุนงบประมาณส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
และสนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟูทรัพยากรควบคู่กับมูลนิธิออมสิน แต่มีแนวโน้มลดลงใน
ปัจจุบัน 

 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

616 | P a g e  

 3.  รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากร 
 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่เขตเล -เสบ้าน ร่วมกับ
แนวทางการศึกษาของ McConney et al. (2003) ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับ ประกอบด้วยการจัดการ
ร่วมแบบปรึกษาหารือ การจัดการร่วมแบบร่วมมือกัน และการจัดการร่วมแบบมอบอ านาจ พบว่า ความ
ร่วมมือในการจัดการร่วมในพ้ืนที่เขตเล-เสบ้านเป็นความร่วมมือในรูปแบบของการจัดการแบบร่วมมือกัน
ซึ่งรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการตัดสินใจร่วมกัน เช่น ในการรณรงค์
จะมีการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การจัดท า
ป้ายแสดงแนวเขตการจัดการป่าชายเลนชุมชนร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 40 การท าป้าย
เขตเล-เสบ้านและกฎ กติกา และข้อตกลงร่วมของชุมชน การท าป้ายเขตอนุรักษ์หอยชักตีนบ้านเกาะมุกด์
ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ประมงอ าเภอกันตัง มูลนิธิอันดามัน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นต้น การเฝ้าระวังมี
การด าเนินการร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และการด าเนินการจับกุมมีการ
ด าเนินการร่วมกับชุดเฉพาะกิจปราบปรามการกระท าผิดทางทะเล กองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดตรัง 
และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานในขณะนั้น 
ทั้งนี้ในการเข้าจับกุมโดยส่วนใหญ่ชุมชนจะท าหน้าที่ในการแจ้งเหตุ เนื่องจากชุมชนมีกลไกในการเฝ้าระวัง
ที่มีความพร้อมมากกว่าหน่วยงานรัฐ และเป็นผู้ก าหนดบทลงโทษ เนื่องจากชุมชนเลือกใช้แนวทางการ
ลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือให้คนในชุมหรือนอกชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการ
ประมงและเน้นการใช้บทลงโทษทางสังคมมากกว่าการใช้บทลงโทษทางกฎหมาย เช่น กรณีของการละเมิด
กติกาชุมชนในเรื่องการวางลอบปูม้าตาถี่ในเขตหญ้าทะเล ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางทะเลจะเก็บ
เครื่องมือประมงนั้นและแจ้งให้เจ้าของมารับคนื หรือกรณีการใช้อวนชักทับตลิ่ง ชุมชนจะตักเตือนผู้กระท า
ผิดโดยแจ้งให้ทราบถึงกติกาและเหตุผลในการห้ามใช้เครื่องมือชนิดนั้นเป็นต้น นอกจากนี้ในกลไกการ
ปรึกษาหารือทั้งด้านกิจกรรมการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์และการแก้ไขกติกา ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนใน
เขตเล-เสบ้านต้องผ่านการปรึกษาในระดับหมู่บ้านและการปรึกษากับคณะกรรมการและที่ปรึกษาของเขต
เล-เสบ้านด้วย 
 4.  การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในพื้นที่ 
        เขตเล-เสบ้าน  
 การเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่เขตเส-เสบ้านเพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับความร่วมมือสี่หมู่บ้านกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเห็นว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556 พบการกระท าผิดทั้งจากเครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎหมายและเครื่องมือที่ท าลายสัตว์น้ าวัยอ่อนเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การแก้ปัญหาด าเนินการโดยใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับหมู่บ้านเพ่ือระดม
ปัญหาเกี่ยวกับการท าการประมงที่เพ่ิมขึ้นและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ที่มาปัญหาที่
เกิดขึ้นและหาแนวทางการการแก้ปัญหาร่วมกัน ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ บ้านน้ าราบ พบว่า สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการในเขตเล-เสบ้าน เกิดจากการ
แบ่งเป็นแนวเขตย่อยเพ่ือร่วมกับชุมชนของหน่วยงานรัฐท าให้เกิดความคลุมเครือ บางหน่วยงานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองส่งผลให้ผู้กระท าผิดเพ่ิมขึ้นและส่งผลให้บทลงโทษทางสังคมที่เคยมีขาดความส าคัญลง 
การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีผลในทางในบางพ้ืนที่ เนื่องจากขาดการรับทราบ
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ถึงข้อบัญญัติดังกล่าวและประชาชนขาดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบเมื่อมีการบังคับจากภาครัฐ และ
โครงสร้างการบริหารจัดการและแผนการจัดการในเขตเล-เสบ้านยังไม่มีความชัดเจน แนวทางแก้ไขจึงควร
มีการท าแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขตเลเสบ้านที่มีตัวชี้วัดโดยชุมชนเป็นแกนหลักใน
การท าแผน และภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นฝ่ายสนับสนุน ขณะที่โครงสร้างการบริหารจัดการต้องให้ชุมชนเป็น
แกนหลักในด้านที่มีความพร้อม เช่น การประมง ป่าชายเลน และเสริมสร้างในด้านอ่ืนๆ เช่น การ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางทะเล เพ่ือน ารายได้ดังกล่าวและงบประมาณจากภาครัฐมาใช้ใน
การจัดการพ้ืนที่ ทั้งยังต้องมีการท าเขตการรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการวางแผนการจัดการทรัพยากรและให้ความส าคัญต่อบทลงโทษ
ทางสังคมเป็นส่วนเสริมกับการบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือให้การจัดการร่วมระหว่างรัฐกับชุมชน
ประสบความส าเร็จ ส าหรับในด้านการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น มี
แนวทางในการแก้ปัญหาโดยเสนอให้มีการจัดท าความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนต าบลชุดใหม่ และ
วางแผนในการจัดเวทีเพ่ือท าความเข้าในเกี่ยวกับการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นแก่ประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ณ บ้านเกาะมุกด์ จากมติ
จากที่ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก ซึ่งเสนอให้มีการหมุนเวียนจัดการประชุมเขตเล -เสบ้าน เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของเขตเล-เสบ้านร่วมกันและเปิดโอกาสให้ตัวแทนของหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพ
ได้เข้าร่วมมากขึ้น ผลการประชุมพบว่ามีความสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกเป็นอย่างดี 
กล่าวคือ ชุมชนหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านมาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เครือข่ายได้รับทราบปัญหา
และความเคลื่อนไหวของแต่ละพ้ืนที่ได้ และน าไปสู่การร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน มี
การเลือกตั้งตัวแทนชุมชนจากทั้งสี่หมู่บ้านเพ่ือเป็นกรรมการเขตเส -เสบ้านชุดใหม่ มีการวางแผนการ
ท างานในการลาดตระเวนร่วมกันของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทางทะเล(ชาวบ้าน) มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ในการจัดท าเขตอนุรักษ์หอยและหอยชักตีนบ้านเกาะมุกด์ มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือกระตุ้นการท างานแทนการรอคอยจน
กลายเป็นปัญหาเช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมา จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอย่างมากมาย ส าหรับในด้าน
การท าความเข้าใจเรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ประชุมเสนอให้มีการด าเนินการหลังจากแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว
เสร็จ เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ จ านวนมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เขตเล-เสบ้าน เป็นตัวอย่างการจัดการร่วมที่พัฒนาการมาจากการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนที่
ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงนิเวศเป็นหลักและอยู่ใน
รูปแบบการจัดการร่วมแบบร่วมมือกัน โดยหน่วยงานที่มีบทบาทในท างานร่วมกัน  ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งให้ความส าคัญกับชุมชนใน
ฐานะเป็นศูนย์กลางการท างาน ผลที่เกิดขึ้นจากการท างานประกอบด้วย 
 1.  ทรัพยากรได้รับการฟ้ืนฟูให้ดีขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถสนับสนุนวิถีการด ารงชีพของชุมชน
ได้และมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรได้   
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 2. มีการยกระดับการจัดการไปสู่การรับรองอย่างเป็นทางการโดยมีการออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะลิบง เรื่อง การอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 2554 ซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศที่กว้างขึ้นและ
สามารถแก้ปัญหาความล้าสมัยของกฎหมายประมง ปี พ.ศ. 2490 ได้เป็นอย่างดี  
 3. สามารถประสานความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนให้เข้ามาท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้จุดอ่อนในด้านการท างานที่ขาดเอกภาพของหน่วยงานรัฐที่แตกต่าง
กันได้  
 อย่างไรก็ตามส าหรับปัญหาการท าการประมงที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรอยู่ จากงานศึกษาใน
ส่วนของการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการร่วม พบว่า สามารถแก้ไขได้โดยการสนับสนุนกลไกการ
ปรึกษาหารือที่จะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ทรัพยากรโดยภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  มาตั้งแต่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรใน ปี พ.ศ. 2543 ทั้งในด้านทรัพยากรป่าชายเลนที่อยู่ระดับที่สมบูรณ์ 
ทรัพยากรหญ้าทะเลซึ่งมีรายงานว่าหญ้าทะเลมีเนื้อที่ เพ่ิมขึ้น ทรัพยากรสัตว์น้ ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ซึ่งพบว่า มีแนวโน้มอยู่เพ่ิมขึ้นจากการส ารวจปี พ.ศ. 2544 แม้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตายของพะยูนอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่การด าเนินการของชุมชนถือเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการป้องกันการสูญพันธุ์ของพะยูนได้ โดยเฉพาะการหมดไปของเรืออวนรุนอวนลาก ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญของการสูญเสียพ้ืนที่หญ้าทะเลและการตายของพะยูน นอกจากนี้ในปัจจุบันชุมชนในเขตเส-
เสบ้านก็มีการรณรงค์ให้ยกเลิกการท าประมงโดยเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อพะยูนและหญ้าทะเล 
เช่น การใช้เบ็ดราไว เครื่องมือประมงประเภทอวนปลากระเบน อวนทับตลิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้การออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง ว่าด้วย การอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 2554 ก็เป็นผลสืบเนื่องจาก
การจัดท าเขตเส-เสบ้าน เนื่องจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาเขตเล-เสบ้าน เห็นว่ามีความส าคัญที่จะต้อง
ให้รับการรับรองการท างานของชุมชนที่เป็นทางการมากขึ้น 
 รูปแบบการจัดการร่วมที่เกิดขึ้นในเขตเล-เสบ้าน จากมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่เสนอให้ การจัดการเขตเล -เสบ้านต้องให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการท างานร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่ Pomeroy (2001) ได้เสนอไว้ว่าอยู่ในลักษณะที่
เป็นการจัดการทรัพยากรร่วมโดยมีศูนย์กลางที่ชุมชน ซึ่งมีทั้งการจัดการโดยชุมชนและการจัดการร่วมอยู่
ด้วยกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ในอีกลักษณะหนึ่งว่า แม้ชุมชนจะก้าวสู่การจัดการที่สามารถสร้างความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ชุมชนก็ไม่ได้ละทิ้งการจัดการโดยชุมชนซึ่งช่วยพลิกฟ้ืนสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนในช่วงที่ผ่านมา และความส าคัญอีกประการ
หนึ่งของแนวทางการจัดการนี้ คือ สามารถป้องกันปัญหาอันเกิดจากบทเรียนในการจัดการส่วนใหญ่ 
กล่าวคือเมื่อรัฐเข้ามารับช่วงในการจัดการทรัพยากร ชุมชนจะลดบทบาทของตนเองลง โดยหลงลืม
บทเรียนความล้มเหลวของการจัดการโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียวว่าไม่สามารถน าไปสู่การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้ โดยมีสาเหตุจากข้อจ ากัดโดยทั่วไป ซึ่ง กังวาลย์ จันทรโชติ (2541) ได้ระบุไว้
ว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลเกิดจากการบริหารและจัดการของหน่วยงานรัฐเป็นไปโดยขาด
เอกภาพ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตามข้อบัญญัติกฎหมายของหน่วยงานตนเอง โดย
การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีน้อยและแต่ละฝ่ายก็พยายามรักษาอ านาจของตนเองไว้ให้มากที่สุด 
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ส่งผลให้การจัดการไม่มีประสิทธิภาพและต้นทุนสูง รวมทั้งข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐท างานภายใต้ภาระหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลลัพธ์ของการจัดการที่
เกิดขึ้น ความทุ่มเทในการท างานจึงไม่สามารถเทียบเท่ากับชาวประมงซึ่งเป็นผู้รับผลโดยตรงได้ และการ
จัดการร่วมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการจัดการโดยชุมชนที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี ดังนั้นการ
จัดการในแนวทางที่ให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักจึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
หน่วยงานรัฐได้   
 แนวทางการจัดการนี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอจากที่ ชล บุนนาค (2554) ได้สรุปจากการศึกษา
งานของ Ostrom ว่า “ การฝากความหวังไว้กับชุมชนเพียงสถาบันเดียวค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการที่
ชุมชนอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ดีพอในโลกที่สภาพสิ่งแวดล้อมและบริบทเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาถึงลักษณะของโครงสร้างสถาบันการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
มีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับกันมากขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะที่ควรจะเป็นและ
แนวปฏิบัติที่ควรจะท า เพ่ือให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นให้สามารถปรับตัวทัน
กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้” จากข้อมูลที่พบในการวิจัยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า การบริหารจัดการสามารถท าให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเมื่อหลายฝ่ายมาร่วมมือกันและมีการจัดสรร
บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม   
 นอกจากนี้แนวทางการจัดการทรัพยากร เขตเล-เสบ้านยังสอดรับกับข้อเสนอของ นฤดม ทิม
ประเสริฐ (2554) ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
สิทธิชุมชนในการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ซึ่งพบว่า ความส าเร็จในการจัดท ามีความเกี่ยวข้องกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
ทางวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยการจัดท าส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมีประสิทธิภาพ สิทธิของชุมชนได้รับการพัฒนามากขึ้น และจากงานศึกษาได้เสนอแนะว่า รัฐควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในลักษณะการจัดการร่วม โดยให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาท
น า ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการ
ให้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรจะท าให้ได้อาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาของชุมชนในการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินการต่อไปในพ้ืนที่ คือ การสนับสนุนงานวิชาการท่ีเกี่ยวกับการประเมิน
สถานภาพของทรัพยากรเนื่องจากยังมีการศึกษาไว้น้อยมาก เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นวิชาการ
มากขึ้นส าหรับใช้ประกอบการวางแผนจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป  
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