
     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

115 

 

การพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์เพื่อการด ารงชีพของชาวประมงพื้นบ้านต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
Development of a conservation network for the livelihood of local 
fishermen on climate change in Singhanakhon District, Songkhla Province 
 
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์1*, เก็ตถวา บุญปราการ2, อภิรักษ์  จันทวงศ์1, จุฑารัตน์ คชรัตน์2,  
กิตติ์รวี เลขะกุล3  และสุดาพร ทองสวัสดิ์4  
Jedsarid Sangkaphan1*, Kettawa Boonprakarn2, Apirak  Chanthawong1,  
Jutarat Kotcharat2, Kittrawee Lekhakula,3 Sudaporn   Thongsawat4 
 
1 อาจารย์, วิทยาลัยประมงตณิสลูานนท์, สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จ.สงขลา 
1 Lecturer, Tinsulanonda Fisheries College, Southern Vocational Institute of Agriculture, Songkhla 
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2 Assist. Prof. Dr., Faculty of, Education Foundation and Liberal Arts, Hatyai University, Songkhla 
3 อาจารย์ ดร., คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3 Lecturer Dr., Faculty of Political Science, Hatyai University, Songkhla 
4 อาจารย์ ดร., คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
4 Lecturer Dr., Faculty of, Education Foundation and Liberal Arts, Hatyai University, Songkhla 
*Corresponding author, E-mail: sapichai@yahoo.com 
 
บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) การดํารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชาวประมง
พ้ืนบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) สภาพปัญหาและความต้องการในการทําประมงพ้ืนบ้าน 
3) เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เอ้ือต่อการดํารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจเก็บแบบสอบถามจากการ
สอบถามชาวประมงพ้ืนบ้านจํานวน 235 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละและนําเสนอด้วยตาราง 
วิธีเชิงคุณภาพสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจําแนกตาม
ประเด็น ตีความ สร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การดํารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมง ส่วนใหญ่มีเรือหางยาวใช้น้ํามันในการทําประมง
ครั้งละ 3 ลิตรขึ้นไป ค่าน้ํามันครั้งละประมาณ 200 บาท ชาวประมงจับสัตว์น้ําด้วยยอ ลอบ แหห่างจาก
ชายฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ไซ ไซงู ไซหนอน โพงพาง จะใช้ระยะทาง ประมาณ 3 กิโลเมตร อวน จะใช้
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรลงมา สัตว์น้ําที่จับได้มีหลายชนิด ได้แก่ ปลาขี้ตัง ปลากระบอก ปลากะพง 
กุ้ง ปูม้า  ความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงทรัพยากรประมงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการหวนคืน
ความรู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพ่ือลดสถานการณ์วิกฤติภาวะโลกร้อน 
 2) ปัญหาในการทําประมงพ้ืนบ้านพบว่าสัตว์น้ําลดลงกว่าแต่ก่อน ปัญหาเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะ
น้ํามัน, ระยะทางในการหาปลาไกลกว่าเดิม ทะเลสาบตื้นเขิน มีขยะในทะเลจํานวนมาก ความต้องการใน
การทําประมงพ้ืนบ้านพบว่าต้องการให้นําพันธุ์สัตว์น้ํามาปล่อยในทะเล ให้ชาวประมงใช้เครื่องมือประมงที่
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ถูกกฏหมาย ควรป้องกันการทิ้งขยะลงทะเล ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐขุดลอกทะเลให้ลึกเพ่ือจะได้
เดินเรือได้สะดวก 
 3) การพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ชายฝั่ง ฟาร์มทะเล และเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน ตลอดจน
การสร้างจิตสํานึกและตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นการดํารงชีพที่คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ชาวประมงในการ
เชื่อมโยงระหว่างนิเวศทะเลสาบสงขลา ทรัพยากรประมง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือให้
เกิดความม่ันคงในการดํารงชีพอยู่ในสภาพนิเวศดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การดํารงชีพ, เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
Abstract 
 The objective of this article is to study 1) subsistence in access to fishery 
resources of local fishermen towards climate change 2) to study the problems and 
needs of local fisheries to sustain life towards climate change 3 ) to study the network of 
fishery resource conservation that is conducive to the livelihoods of local fishermen on 
climate change in Singhanakhon District, Songkhla Province. The survey research was 
used to collect questionnaires from 235 local fishermen, analyze the data by percentage 
and presented with tables. Qualitative methods, in-depth interviews with 15 key 
informants, data providers, analyzed data by classification according to issues, interpret, 
create conclusions. 
The results of the research showed that:   
 1) Livelihood in access to fishery resources, most of them have long tail boats 
that use oil for fishing up to 3 liters per time, fuel costs around 200 baht per time. 
Fishermen catch fish with yor, fish trap, and nets away from the coast about 1 
Kilometers, fishing tools such as cypress, snakes,  phongphang, will take a distance of 3 
kilometers, while the nets will take a distance of 4 kilometers. There are many kinds of 
fish that are caught, such as cassia fish, mullet fish, sea bass, shrimp, and blue swimming 
crab. The knowledge for using in accessing fishery resources is reflected in the return of 
knowledge of folk wisdom to reduce the global warming.  
 2) There are many kinds of aquatic animals caught, including fish, Ketang fish, 
mullet,  sea bass, shrimp, blue swimming crab. Problems with traditional fishery were 
that fishery decreased more than before, problems with oil rigs, distance for fishing 
farther than before, shallow lakes, and large amounts of marine waste. It is found that 
the demand for marine species to be released into the sea, allowing fishermen to use 
legal fishing tools, should prevent littering into the sea, require government agencies to 
dredging the sea deep for easy navigation. 
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 3) Development of coastal conservation networks sea farms and mangrove forest 
conservation networks as well as raising awareness about climate change is a living that 
takes into account climate change in order to reduce global warming, creating fisheries 
understanding in connecting between Songkhla lake ecology, fishery resources, and 
climate change in order to ensure a sustained existence in such ecology. 
Keywords: Livelihood, Fishery Resources Conservation Network, Climate Change 
 
บทน า 
 พ้ืนที่อําเภอสิงหนคร เป็นพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ค่อย ๆ ลาดต่ําลงมาตามแนวชายฝั่งทิศ
ตะวันออก ด้านอ่าวไทย และทิศตะวันตกด้านทะเลสาบสงขลา ส่วนทางด้านทิศใต้พ้ืนที่เป็นภูเขา คือ  
เขาเขียว และเขาแดง ลาดต่ําลงริมฝั่งทะเล มีลักษณะยาวเรียวเป็นรูปสามเหลี่ยมยื่นสู่ทะเลสาบ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 121,958 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบ 58,685 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.12 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ที่ว่าการอําเภอสิง
หนคร, 2563)  ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ มีน้ําจืดจากลํา
คลองหลายสายและน้ําจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ตัวทะเลสาบจึงทําหน้าที่เป็นแหล่งรับน้ําจืด
จากแผ่นดินก่อนที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยและมีน้ําเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน ทําให้น้ําในทะเลสาบ
สงขลามีระดับความเค็มแตกต่างกัน  ในทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เกิด
ภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากกิจกรรมมนุษย์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด  Greenhouse effect  
อุณหภูมิในพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น และระยะเวลาที่มีอากาศร้อนก็จะเพ่ิมนานมาก
ขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเช่นนี้จะทําให้เกิดการระเหยน้ํามากขึ้น และส่งผลต่อระดับความเค็ม
ของน้ําในทะเลสาบ ประกอบกับระดับน้ําทะเลในอ่าวไทยที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากอิทธิพลของ
ภาวะโลกร้อน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่อาจมีกําลังรุนแรงมากขึ้น ก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลที่ปาก
ทะเลสาบสงขลาสูงขึ้น ทําให้เกิดการรุกตัวของน้ําเค็มเข้าสู่ทะเลสาบมากขึ้น และส่งผลต่อระดับความเค็ม
ในทะเลสาบสงขลาด้วยเช่นกัน นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเหล่านี้แล้ว แนวโน้มที่จะมีการใช้
น้ําจืดบนแผ่นดินมากขึ้นก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาก็จะทําให้ปริมาณน้ําจืดที่ไหลลงทะเลสาบ
สงขลาลดลง ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้น้ําในทะเลสาบสงขลามีความเค็มมากขึ้น  ในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมต่างๆ ที่พ่ึงพิงน้ําในทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับระดับความเค็มของน้ําในทะเลสาบนั้น 
(ศุภกร ชินวรรโณ, 2559)  จะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่มั่นคงในการดํารงชีพของชาวประมง
พ้ืนบ้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวประมงรอบทะเลสาบ
สงขลา ประกอบกับการทําประมงในลักษณะที่แข่งขัน เพ่ือปรับตัวเข้าสู่กลไกตลาด จึงทําให้มีการใช้พ้ืนที่
ในทะเลสาบสงขลาในกิจกรรมการทําประมง โดยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่การเข้ามาของชาวประมง
พาณิชย์ ที่มีการนําอวนลากและอวนรุนในพ้ืนที่ เป็นผลให้แนวปะการัง ปลาเล็ก ปลาน้อยถูกเรืออวนรุน 
อวนลากทําลาย อีกทั้งยังมีการใช้ระเบิด ยาเบื่อ ทําให้สัตว์น้ํา เช่น ปลา กุ้ง ฯลฯ ลดลง (นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, 
2545ก, 2545ข, เก็ตถวา บุญปราการ, อภิรักษ์ จันทวงศ์, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และนันทรัฐ สุริโย, 2556) 
การทําประมงพาณิชย์เหล่านี้ส่งผลต่อเครื่องมือ และวิธีการของชาวประมงขนาดเล็กด้วย ในขณะที่ 
เก็ตถวา บุญปราการ (2550) ได้บ่งชี้ถึงภาวะของชาวประมงพ้ืนบ้านและครอบครัวว่า ตกอยู่ในสภาพ
อ่อนแอ แต่ละครอบครัวมีหนี้สินจากการใช้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตตกต่ํา ภาวะหนี้สินเหล่านี้มีผลทําให้
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ชาวประมงส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน บางรายถึงกับประสบกับปัญหาล้มละลายกลายสภาพมาเป็น
แรงงานรับจ้างในเรือประมงพาณิชย์ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานรับจ้างในเมืองและในโรงงาน
อุตสาหกรรม ข้อค้นพบนี้สอดรับกับผลการศึกษาทางด้านทรัพยากรประมงที่กําลังร่อยหรอและได้
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการผลิต ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญของการดํารงชีพของชาวบ้าน ที่
มักจะต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องปรับเปลี่ยนไป เมื่อสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานสําคัญของการดํารงชีพ ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลง ชาวประมงซึ่งมี
การปรับตัวในการดํารงชีพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ (needs) และความปรารถนา (aspirations) ก็
อาจจะถูกกระตุ้นให้เพ่ิมการเก็บเกี่ยวทรัพยากรประมงจากการพัฒนาดังกล่าว  
 เมื่อมาพิจารณาถึงสภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพ เนื่องจากความ
เปาะบางของสภาพภูมิอากาศทําให้ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนครได้รับผลกระทบ 
ต่อเสถียรภาพของความมั่นคงทางอาหาร และผลผลิตทางการประมงซึ่งต้องพ่ึงพิงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น
สภาวะโลกร้อนจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีความซับซ้อน และเป็นสถานการณ์สําคัญในปัจจุบันที่ชุมชนเหล่านี้
จะต้องเริ่มปรับตัวต่อสถานการณ์เปราะบางดังกล่าว (Khan, 2011: 147) ไม่เว้นแม้แต่ชาวประมงพ้ืนบ้าน
ที่อาจจะต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ในการดํารงชีพ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาแบบเดิม ๆ ก็ยังคงมีอยู่จึงทําให้เห็นว่า
พ้ืนทีท่ะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ท่ีผู้คนหลายกลุ่มเข้ามาจับจองเพ่ือประกอบอาชีพประมงอย่างหนาแน่น อัน
เป็นปัญหาของการช่วงชิงทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา ทําให้ปลาเหลือน้อย น้ําเสีย ตื้นเขินเพราะ
เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูล น้ําทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่รายรอบ 
ตลอดจนขยะชุมชนที่ทิ้งลงในทะเลอันเป็นปัญหาหมักหมมมานานจนยากเกินการแก้ไข (เชษฐา มุหะหมัด  
เก็ตถวา บุญปราการ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ, 2562) ประกอบกับการสร้างแท่นขุดเจาะน้ํามัน
บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนนอก ทําให้น้ํามันรั่วไหล ตะกอนฟุ้งกระจายบริเวณรอบแท่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรประมงที่มีเส้นทางเชื่อมโยงทะเลทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้คนที่อยู่ในห่วงโซ่
อาหารเหล่านี้ต่างได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรประมงมีความสําคัญกับวิถีการผลิต การนํา
ทรัพยากรประมงไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากจะนําไปเป็นอาหารของผู้คนที่อยู่รอบทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังสามารถแปรรูป และนําไปเป็น
วัตถุดิบที่สําคัญในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมหาศาล (เก็ตถวา บุญปราการ, วันชัย 
ธรรมสัจการ, อภิรักษ์ จันทวงศ์, เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และปิยะ จอมทอง, 2555)   
 ในช่วงปี 2558-2560 เป็นต้นมา ทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา สัตว์น้ําลดจํานวนลงทั้งชนิดและปริมาณ เนื่องมาจากการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา  การ
ทําประมงที่ใช้อวนตาถี่ซึ่งสามารถจับสัตว์น้ําวัยอ่อนที่ยังไม่เจริญพันธุ์ได้คราวละมาก ๆ นอกจากนั้นยัง
พบว่า ทะเลสาบสงขลาถูกทําร้ายโดยผู้คน ถูกทําลายด้วยเทคโนโลยีหรือความทันสมัยของสังคมโลกยุค
ใหม่ ทําให้ทะเลฝั่งอ่าวไทยซึ่งเป็นทะเลนอกเชื่อมโยงกับทะเลสาบสงขลาตอนใน เข้าสู่ขั้น “วิกฤต” ด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือทําการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์ม สวน
ยางพารา เป็นที่อยู่อาศัย และท่ีทํากินโดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าชายเลน ทําให้พ้ืนที่ป่า
ชายเลนลดลงและเสื่อมโทรม (เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ บุญโชค  
สุบินรัตน์ สุภาพร สุบินรัตน์ และสุรพล พานิชกรณ์, 2559) จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พืชพรรณไม้ในป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางที่
จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ถูกทําลายลงเป็นจํานวนมาก (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
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มหาชน), 2563)   
 ดังนั้นเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาทรัพยากรประมงในการดํารงชีพได้ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ช่วยให้
ระบบนิเวศของทรัพยากรประมงดีขึ้นได้คือ การรวมตัวของชุมชนประมงในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชายเลน และต้นลําพู และการจัดการร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง ซึ่งเอ้ือต่อการช่วยลดสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้พรรณไม้ในป่าชายเลนสามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ได้มากกว่าพื้นท่ีอ่ืน ซึ่งจะช่วยชะลอให้น้ําในทะเลสาบสงขลามีค่าความเค็มไม่แตกต่าง
กันมากนักในแต่ละพ้ืนที่ อันจะส่งผลต่อระบบการผลิตทรัพยากรประมง ทําให้ชาวประมงสามารถดํารงชีพ
ได้ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะนําไปสู่การเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ (เจตน์
สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ชิดชนก เชิงเชาว์ และเกษตรชัย และหีม, 2562) แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรประมงเป็นเรื่องใหญ่ และสําคัญอยู่ที่ภาคีทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ดังนั้นการที่จะลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรประมงให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง จึง
จําเป็นต้องแก้ที่ต้นเหตุ ซึ่งจะต้องทําความเข้าใจถึงการดํารงชีพของชาวประมงที่อาศัยอยู่รายรอบ
ทะเลสาบสงขลา เนื่องจากเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผลกระทบมากที่สุด และในการลดสภาวะโลกร้อนจึง
จําเป็นจะต้องพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้มีการยกระดับการทํางานอย่างจริงจังของ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มกันอนุรักษ์ทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดคําถามว่า ชาวประมงมีการดํารงชีพในการเข้าถึง
ทรัพยากรประมงอย่างไร สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวประมงเป็นอย่างไร และความต้องการในการทํา
ประมงเป็นอย่างไร ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้สามารถดํารงชีพได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชาวประมงให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่รอด
ท่ามกลางภาวะวิกฤติของทะเลสาบสงขลาอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางการทําประมงของชาวประมงต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการดํารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการทําประมงพ้ืนบ้านเพ่ือดํารงชีพต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เอ้ือต่อการดํารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้าน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 ทรัพยากรประมงกับการด ารงชีพ 
 การดํารงชีพและเพ่ือความอยู่รอด ทรัพยากรประมง จึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
(natural phenomenon) แต่เป็นโครงสร้างความคิดทางวัฒนธรรม  (human cultural construct) ของ
มนุษย์ที่กําหนดขึ้น ถ้าจะพิจารณาความหมายของ Zimmerman ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรประมงเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม  มนุษย์นํามาใช้ในการดํารงชีพและให้ความหมาย กําหนดคุณค่า
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ให้กับทรัพยากรประมง สามารถให้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า มนุษย์ในแต่ละสังคมใช้โครงสร้างความคิดทาง
วัฒนธรรมของตนเอง เป็นพ้ืนฐานในการกําหนดความหมายของคําว่าทรัพยากรประมง แล้วใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหล่านั้นในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดํารงชีวิต และสืบทอดสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์  เมื่อ
ทรัพยากรประมงมีความหมายในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีมูลค่าสามารถชื้อขายแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์
ในการบริโภคได้ การมองทรัพยากรประมงในฐานะที่เป็นสินค้า และบริการในทางเศรษฐกิจมากกว่าอย่าง
อ่ืน โดยความเป็นจริงแล้วความหมายของทรัพยากรประมง ควรจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกรรมสิทธิ์การ
จัดการ และอํานาจในการจัดการมากกว่า ทั้งนี้เพราะทรัพยากรประมงจะมีความหมายลึกซึ้งต่อวิถีชีวิต
ของคน วางอยู่บนรากฐานของระบบสังคมวัฒนธรรมชุมชนนั้น ๆ เสมอ และยังเป็นสื่อกลางที่สะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเหนือ
ทรัพยากรประมงก็ คือ สิทธิ (rights) เพ่ือกําหนดบทบาทหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรประมงร่วมกันของคน
ในสังคม ซึ่งบทความนี้ผู้วิจัยสนใจสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ซึ่ง Bromley (1991) และ 
Hardin (1968) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของทรัพยากรประมง สามารถแบ่งตามระบอบกรรมสิทธิ์ (property 
regime)  ประการที่หนึ่ง ทรัพยากรที่ไม่มีเจ้าของ (open-access resources) หมายถึง ทรัพยากรประมง
ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีลักษณะเปิดเสรีไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ใดเป็นเจ้าของ ดังนั้น
กรรมสิทธิ์และการครอบครองจึงไม่จํากัดอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จึง
เป็นไปในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอาตามแนวคิดเรื่อง  The Tragedy of The Commons ของ 
Hardin (1968 อ้างถึงใน เก็ตถวา บุญปราการ, 2550) ทรัพยากรประมงประเภทนี้จึงไม่ได้เป็นของใครคน
ใดคนหนึ่ง ประการที่สอง ทรัพยากรที่เป็นของรัฐ (state property resources) หมายถึง ทรัพยากร
ประมงที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ และการครอบครองของรัฐหรือรัฐกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์หรือคุ้มครอง 
เช่น เขตห้ามทําประมงบริเวณชายฝั่ง 3,000 เมตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอุทยาน ทรัพยากรประเภทนี้
ในทางกฎหมายแล้วจะถูกนํามาใช้เพ่ือผลประโยชน์  และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ หรือของ
ส่วนรวมในส่วนที่รัฐบาลรับผิดชอบเท่านั้น ประการที่สาม ทรัพยากรที่เป็นของเอกชน (private property 
resources) หมายถึง ทรัพยากรประมงที่อยู่ภายใต้การครอบครองโดยปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล ในฐานะที่
เป็นเจ้าของมีสิทธิที่จะอนุญาตหรือห้ามไม่ให้คนอ่ืนเข้ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของตนได้ 
เช่น สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ทรัพยากรประเภทนี้ มักจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ของรัฐรองรับอย่างชัดเจน ประการสุดท้าย ทรัพยากรที่เป็นส่วนรวม (common or communal 
property resources) หมายถึง ทรัพยากรประมงที่เป็นเจ้าของ โดยกลุ่มบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
ชุมชนแห่งหนึ่ง มีกฎกติกาของชุมชนในการใช้ประโยชน์ มีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะบางกลุ่ม
และบางเวลา เช่น กรณีของแหล่งประมงของชุมชนที่มีกฎระเบียบห้ามทําประมงในช่วงฤดูกาลวางไข่ ซึ่ง
อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ทรัพยากรประมงที่ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันหรือส่วนรวม (common-pool 
resources) (เก็ตถวา บุญปราการ, 2550)  
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ในงานเขียนของ จรูญ หยูทอง (2547) ได้วิเคราะห์ถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการลดทอนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นลง ส่งผลต่อภูมิปัญญา คติชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลาต้องเผชิญ  และการพยายามต่อสู้ เ พ่ือช่วงชิง
ความหมายของท้องถิ่นคืน คือ การสร้างความหมายของชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ตอนล่าง อาจจะ
มิใช่ผลโดยตรงต่อการช่วงชิงการนําจากรัฐ แต่การพยายามให้ความหมายว่า ทรัพยากรในทะเลซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน (common-pool resource) เป็นของอัลลอฮ์ (พระผู้เป็นเจ้า) และมีผู้ที่ทําหน้าที่ใน
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การปกป้องดูแลรักษาทะเลเรียกว่า นบีคัยเดรห์ (ผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม) ดังนั้นการใช้ประโยชน์จาก
ทะเลจึงต้องเคารพต่อผู้ปกป้องทะเลต้องเรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติของท้องทะเล รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในทะเลต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันอย่างคุ้มค่า  และไม่ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อน เครื่องมือ
ประมงที่ใช้จึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเลและฤดูกาล และห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ทําลาย
ล้างเพราะทรัพยากรในท้องทะเลเป็นของส่วนรวม 
 การด ารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ชาวบ้านมีการปรับตัวในการดํารงชีพอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย และเอ้ือต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงดังนี้ 
 โอฬาร ถิ่นบางเตียว (2559) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และสร้างตัวแบบของชุมชน
เศรษฐกิจเขียวน้ํา-น้ําเงิน ในบริบทของตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ท่ามกลางกระแสโลก
ร้อน โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบคุณภาพเชิงประวัติศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า 1)  ชุมชนตําบลไม้รูดผ่าน
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 4 ยุค คือ ยุคลงหลักปักฐาน ยุคการค้าเรือสําเภา ยุคประมงแบบพาณิชย์ และ
ในยุคของสภาวะโลกร้อน ซึ่งชาวบ้านในแต่ละยุคผ่านการปรับตัวมาถึงยุคที่สภาวะโลกร้อนนั้นเป็นสภาวะ
ที่มีความซับซ้อนและกระทบต่อวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความเป็นกรดของน้ําทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลง เป็นต้น 2) การปรับตัวของชาวบ้านชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ําเงิน ในบริบทของตําบลไม้รูดคือ การ
รวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชนเพ่ือสร้างสวัสดิการและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปรับรูปทรงบ้านและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุมชน และการคัดแยกขยะ
เพ่ือจัดการปัญหาขยะ ตลอดจนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันได้แก่  ป่าชายเลน เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ําขนาดเล็กโดยจัดทําเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันในตําบลเพื่อสร้างข้อตกลงการห้ามตัดไม้ใน
ป่าชายเลน 3) รูปแบบการปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ําเงิน ท่ามกลางสภาวะโลกร้อนนั้นจะต้องมี
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมสีเขียว -น้ําเงิน 
และการออกแบบกจิกรรมใหม่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สําหรับภาพลักษณ์เศรษฐกิจสีเขียว -น้ํา
เงินของชุมชนในอนาคต เศรษฐกิจสีเขียว-น้ําเงินที่มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีความ
เสมอภาคทางสังคม บนฐานของประชาธิปไตยรากหญ้า และมีเศรษฐกิจสังคมชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย
จากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 
 สิตางค์ เจริญวงศ์  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และสุธี ประศาสน์เศรษฐ (2561) ได้ศึกษาผลกระทบ
และการปรับตัวของชุมชนเศรษฐกิจเขียว-น้ําเงิน ในบริบทของภาคตะวันออกท่ามกลางกระแสโลกร้อน
โดยมีชุมชนที่เป็นตัวแทนคือ ตําบลเกาะช้าง ตําบลเกาะช้างใต้ อําเภอเกาะช้าง ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะ
กูด และตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลกระทบของชุมชนจากสภาวะโลกร้อน 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกัดเซาะชายฝั่ง ปะการังฟอกขาว  2) การปรับตัวของชุมชน
ท่างกลางสภาวะโลกร้อนพบว่า ตําบลเกาะช้างมีการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนผ่านกลไกของหน่วยงาน 
ภาครัฐ กรณีการปรับตัวของชุมชนตําบลเกาะช้างใต้ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในลักษณะ
ของการท่องเทียวแบบคาร์บอนต่ํา การรวมกลุ่มโดยใช้ชมรมการท่องเที่ยวบ้านสลักคอกในการให้ชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตําบลเกาะกูด การปรับตัวในมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การกําหนดข้อตกลง
ร่วมกันของกลุ่มผู้นําและชุมชนในการต่อต้านการเข้ามาของธุรกิจที่เป็นลักษณะของบริษัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่ การรวมกลุ่มรถรถรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างท่าเรือกับท่ีพักโรงแรม เพ่ือสร้างและการกระจายรายได้
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ให้กับชาวบ้านในชุมชน ในมิติสังคมพบว่าชุมชนยังคงมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะของเครือญาติ ในการทํา
กิจกรรมสาธารณะร่วมกัน การปรับตัวในมิติด้าน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพยายามลดความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูระบบ นิเวศน์ภายในชุมชน เช่น การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน การจัด
โครงการบ้านปลา ธนาคารปู การสร้างข้อบัญญัติของชุมในการกําหนดการสร้างสิ่งก่อสร้างที่พัก โรงแรม 
ออกข้อกําหนดของเสียงของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีตําบลแหลมกลัดพบว่า การปรับตัวด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟ้ืนฟูทรัพยากรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยกําหนดเป็นกติการ่วมกัน 
การสร้างธรรมนูญการจัดการขยะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ในมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การการรวมกลุ่มเพ่ือ
ความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการพยามสร้างฐานเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวชุมชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดํารงชีพในการ
เข้าถึงทรัพยากร

ประมง 

-ลักษณะพาหนะในการเข้าถึง 
-ประเภทเครื่องมือ 
-ระยะทางที่ใช้ในการเข้าถึง 
-ชนิดทรัพยากรประมงที่จับได้ 

 

การดํารงชีพในการเข้าถึง
ทรัพยากรประมงโดยใช้ความรู้
และภูมิปัญญาทีก่่อให้เกิดการ
ลดภาวะโลกร้อน 

สภาพปัญหา/
ความต้องการ 

น้ําตื้นเขิน/ขุดลอกทางเรือ 
 

ขยะในทะเล/เก็บขยะ 
 

แท่นขุดเจาะน้ํามัน 

ออกทะเลไกล/ใช้เครื่องมือ
ประมง 

สัตว์น้ําลดลง/ 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา 

เครือข่ายการ
อนุรักษท์รัพยากร

ประมง 

เครือข่ายอนุรักษ์ชายฝั่งและ
ฟาร์มทะเล 

เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน 

การสร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

ความมั่นคงในการดํารงชีพในสภาพนิเวศที่คํานึงถึง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การดํารงชีพของชาวประมงต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. พื้นที่ของการวิจัย 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 11 ตําบล ได้แก่ 
ตําบลชิงโค สทิงหม้อ ทํานบ รําแดง วัดขนุน ชะแล้ ปากรอ ป่าขาด หัวเขา บางเขียด และม่วงงาม 
เป็นพ้ืนที่ชุมชนดํารงชีพในการทําประมง ทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง มาเป็นเวลานาน ระบบการ
ผลิตฐานทรัพยากรประมงภายในระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทําให้พื้นท่ีอําเภอสิงหนคร ซึ่งชาวประมงพ่ึงพิงทรัพยากรประมงมีโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
ทําประมงในทะเลสาบสงขลา เนื่องจากปัญหาการรุกของน้ําเค็ม ทําให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างน้ําจืดกับ
น้ําเค็มในทะเลสาบสงขลา น้ําจืดจะมีปริมาณลดลง และปลาน้ําจืดอาจเกิดการสูญพันธุ์  ดังนั้นการที่
คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาพ้ืนที่ที่มีองค์ประกอบการทําประมงในพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จึงมีความสําคัญ 
ต่อการศึกษาการดํารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมง สภาพปัญหา และความต้องการในการทําประมง 
ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
 2. ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ชาวบ้านที่ทําประมง
พ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตําบล ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตาม Hair, Blak, Barbin, Anderson, & Tatham (2010) และTabachnick และFidell (2007) 
ได้เสนอว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างควรจะมีอย่างน้อย 200 คน และในงานวิจัยครั้งนี้ได้ ตัวแทนครัวเรือน 235 
ตัวอย่าง จากการสุ่มแบบบังเอิญ  
  2.2 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ แกนนําชุมชน กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
ชาวประมงพ้ืนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอสิงหนครเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และมีอาชีพในการทําประมง
พ้ืนบ้าน เพ่ือที่จะได้เห็นถึงพัฒนาการในการเข้าถึงทรัพยากรประมง สภาพปัญหา และความต้องการใน
การทําประมง การพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง นํามาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็น
ดังกล่าว จํานวน 15 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 วิธีการเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึง
ทรัพยากรประมง  สภาพปัญหา และความต้องการในการทําประมงพ้ืนบ้านของชาวประมงพ้ืนที่ทะเลสาบ
สงขลา ในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยดัดแปลง พัฒนามาจากมาจากเจตน์สฤษฎิ์ สังข
พันธ์ เก็ตถวา บุญปราการ สุภาวดี ธรรมรัตน์ บุญโชค สุบินรัตน์ สุภาพร สุบินรัตน์ และสุรพล พานิชกรณ์ 
(2559) และแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check list)  ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อ
คําถามกับเนื้อหาตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ( Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ซึ่งข้อคําถามที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าตั้งแต่ .66 ขึ้นไป (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลจากทดสอบ
พบว่า ข้อคําถามมีค่าระหว่าง .67-1.00  หลังจากนั้นนําแบบอบถามไปสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
235 ตัวอย่าง 
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  3.2 วิธีการเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการดํารงชีพของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านในภาวะวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสังเกตสภาพกิจกรรมการทํา
ประมงพ้ืนบ้าน สภาพป่าชายเลนชุมชน กิจกรรมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วคีย์ข้อมูล นําไปประมวลเพ่ือหาค่า
ร้อยละ นําเสนอเป็นตาราง ส่วนวิธีการเชิงคุณภาพนํามาจําแนกหมวดหมู่ตามประเด็น ตีความสร้างข้อสรุป 
และนําเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. การด ารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมงในเขตพื้นที่อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 การดํารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการที่ชาวประมงเกิด
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนนั่นคือ สามารถจับสัตว์น้ํามาบริโภคอย่างเพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้เครื่องมือที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรประมงใน
ลักษณะทําลายล้าง ซึ่งการนําเสนอในส่วนนี้จะเป็นประเด็นของการเข้าถึงทรัพยากรประมง  นั่นคือ  
1) ลักษณะของพาหนะในการเข้าถึงทรัพยากรประมง  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึ งทรัพยากรประมง   
3) ระยะทางในการเข้าถึงทรัพยากรประมง 4)  ชนิดของทรัพยากรประมงที่จับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ลักษณะของพาหนะที่ใชใ้นการเข้าถึงทรัพยากรประมง 
  ในการนําเสนอลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมงจะทําให้เข้าใจว่า
ชาวประมงใช้เรือชนิดใด และใช้น้ํามันปริมาตรเท่าใดในแต่ละวัน และมีค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันเรือวัน
ละประมาณเท่าใด เพ่ือให้เห็นถึงการดํารงชีพในชีวิตประจําวันดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง  
ลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการ
เข้าถึงทรัพยากรประมง 

จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะของเรือที่ใช้ออกทะเล   
 เรือหางยาว 224 95.30 
 เรือพาย 11 4.70 
น้ํามันในการทําประมง (ลิตร)   
 2 ลิตรลงมา 74 31.49 
 3 ลิตรขึ้นไป 150 63.83 
 ไม่ใช้น้ํามัน 11 4.68 
ค่าน้ํามันในการทําประมง (บาท)   
 200 บาทลงมา 166 70.64 
 มากกว่า 200 บาท 58 24.68 
 ไม่ใช้น้ํามัน 11 4.68 

รวม 235 100.00 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะของพาหนะที่ใช้เข้าถึงทรัพยากรประมง ส่วนใหญ่จะใช้เรือหางยาว 
คิดเป็นร้อยละ 95.30 ซึ่งใช้น้ํามันในการทําประมงในแต่ละครั้ง 3 ลิตรขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.83 โดย
เสียค่าน้ํามันในแต่ละครั้ง 200 บาทลงมา คิดเป็นร้อยละ 70.64  
 
  1.2 เครื่องมือในการเข้าถึงทรัพยากรประมง 
ตารางที่ 2 ประเภทเครื่องมือในการเข้าถึงทรัพยากรประมง ในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร   n=235 

ตัวอย่าง 
ประเภทเครื่องมือ จ านวน ร้อยละ ประเภทเครื่องมือ จ านวน ร้อยละ 
อวน 209 88.94 ยอ 83 35.32 
โพงพาง 93 39.57 ลอบ 145 61.70 
ไซ 132 56.17 แห 120 51.06 
ไซงู / ไซหนอน 157 66.81    
หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  
  จากตารางที่ 2 พบว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านใช้เครื่องมือในการเข้าถึงทรัพยากรประมงมากที่สุด 
ได้แก่  อวน คิดเป็นร้อยละ 88.94 รองลงมา ได้แก่ ไซงู / ไซหนอน คิดเป็นร้อยละ 66.81  และลอบ คิด
เป็นร้อยละ 61.7   
  1.3 ระยะทางในการเข้าถึงทรัพยากรประมง 
ตารางท่ี 3 ระยะทางในการเข้าถึงทรัพยากรประมงในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร   n=235 ตัวอย่าง 
ระยะทางท่ีใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 

เครื่องมือประมงประเภทอวน   
 4 ก.ม.ลงมา 161 77.03 
 5 ก.ม. ขึ้นไป 48 22.97 
 รวม 209 100.00 
เครื่องมือประมงประเภทโพงพาง   
 3 ก.ม.ลงมา 55 59.14 
 4 ก.ม. ขึ้นไป 38 40.86 
 รวม 93 100.00 
เครื่องมือประมงประเภทไซ   
 3 ก.ม.ลงมา 100 75.76 
 4 ก.ม.ขึ้นไป 32 24.24 
 รวม 132 100.00 
เครื่องมือประมงประเภทไซงู ไซหนอน   
 3 ก.ม.ลงมา 135 85.99 
 4 ก.ม.ขึ้นไป 22 14.01 
 รวม 157 100.00 
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ระยะทางท่ีใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง จ านวน ร้อยละ 
เครื่องมือประมงประเภทยอ 
 1 ก.ม. ลงมา 83 100.00 
 รวม 83 100.00 
เครื่องมือประมงประเภทลอบ   
 1 ก.ม.ลงมา 97 66.90 
 2 ก.ม.ขึ้นไป 48 33.10 
 รวม 145 100.00 
เครื่องมือประมงประเภทแห   
 1 ก.ม. ลงมา 70 58.33 
 2 ก.ม.ขึ้นไป 50 41.67 
 รวม 120 100.00 
  
  จากตารางที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่ระยะทางที่ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง หากใช้เครื่องมือ
ประมงประเภทยอ ลอบ และแห จะใช้ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรลงมา  ในขณะที่เครื่องมือประมง
ประเภท ไซ ไซงู ไซหนอน โพงพาง จะใช้ระยะทาง ประมาณ  3 กิโลเมตรลงมา และเครื่องมือประมง
ประเภทอวน จะใช้ระยะทางประมาณ  4 กิโลเมตรลงมา 
 
  1.4  ชนิดของทรัพยากรประมงที่จับได้ 
ตารางท่ี 4 ชนิดของทรัพยากรประมงที่จับได้ ในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา n=235 ตัวอย่าง 

ชนิดของสัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ ชนิดของสัตว์น้ า จ านวน ร้อยละ 
 ปลากระบอก 148 63.0 กุ้งหางแดง 112 47.7 
 ปลาขี้ตัง 168 71.5 กุ้งหัวแข็ง 102 43.4 
 ปลาทราย 73 31.1 กุ้งหัวมัน 128 54.5 
 ปลาแดง 57 24.3 กุ้งแชบ๊วย 108 46.0 
 ปลาท ู 69 29.4 กุ้งขาว 49 20.9 
 ปลาจวด 10 4.3 กุ้งแม่น้ํา 70 29.8 
 ปลากุด 58 24.7 ปูม้า 139 59.1 
 ปลากระพง 133 56.6 ปูดํา 97 41.3 
 ปลามีหลัง 171 72.8 หอย 60 25.5 
หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ชนิดของทรัพยากรประมงท่ีจับได ้ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู ถ้าหากเป็นปลา ส่วน
ใหญเ่ป็นปลามีหลัง คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาเป็นปลาขี้ตัง คิดเป็นร้อยละ 71.5 และปลากระบอก 
คิดเป็นร้อยละ 63 หากเป็นกุ้ง ส่วนใหญ่เป็นกุ้งหัวมัน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา เป็นกุ้งหางแดง คิด
เป็นร้อยละ 47.7 และกุ้งแชบ๊วย คิดเป็นร้อยละ 46 ในขณะที่ปู ส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็นปูม้า คิดเป็นร้อย
ละ 59.1 รองลงมาเป็นปูดํา คิดเป็นร้อยละ 41.3 และหอย คิดเป็นร้อยละ 25.5  
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 2. การด ารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมงโดยใชค้วามรู้และภูมิปัญญาทีก่่อให้เกิดการลด
ภาวะโลกร้อน 
 การเข้าถึงทรัพยากรประมงโดยความรู้และภูมิปัญญา (wisdom) ภูมิปัญญาถือเป็นความรู้ที่
สําคัญที่ก่อเกิดและถูกสืบทอดมาจากอดีต จากรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นแนวทางที่สําคัญในการเข้าถึงทรัพยากร
ประมง อีกทั้งภูมิปัญญาที่เกิดจากการประยุกต์ตามยุคสมัยใหม่ ดังนั้นการได้มาซึ่งความรู้เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ให้เข้าถึงทรัพยากรทีส่ะท้อนให้เห็นว่าเป็นการหวนคืนความรู้เพ่ือลดสถานการณ์วิกฤติภาวะโลก
ร้อน จากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ยังพบว่ามีการทําประมงพ้ืนบ้านโดยอาศัยความรู้ดั้งเดิมหรือ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  
  “...ในอดีตเราใช้เรือแจวนะและมันพัฒนามาเรื่อย ๆ จนมันมีเรือโดยสารจากฝั่งหัวเขาแดง...ไป
เมืองสงขลา...ไปเกาะยอ...เมื่อก่อนน้ําในทะเลสาบสงขลายังดีอยู่นะ ตอนนั้นแจวกันไปพาตะเกียงกระป๋อง
ไปนะ เสร็จแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ เปลี่ยนมาเป็นเรือเครื่องยันม่า เรือหางยาว...”  (บังพงษ์ 
(นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)  
  “... เครื่องมือก็เปลี่ยน จากกัด แห มาเป็นโพงพาง บางคนกะใช้โม๊ะระ...ไซนั่ง...แต่ก่อนนั้นไม่มี
เพราะว่าน้ําลึกมาก ชาวบ้านหาปลาออกเรือไปตอนกลางคืน พ้นคอกปลาพง เขาจะดักโม๊ะระที่ทําจากไม้
ไผ่ เมื่อก่อนจะทําโม๊ะระสักทีกะต้องใช้เวลานาน ระหว่างเดือนมกราไปเดือนกุมภาหรือว่าพฤษภาตรงนี้ ...” 
(บังหมาน (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 16 มิถุนายน 2562) 
  “...การทํามาหากินในช่วงนั้นนอกจากกัดยังมีอวนลอย พ้ืนที่ทั้งหมด   ไม่มีไซเหมือนทุกวันนี้ 
เดือน 9 ลมตะวันตก ส่งผลต่อความตื้นเขิน ชาวบ้านก็จะไปดักโม๊ะระ...ตรงนั้น พอเดือน 9 ถึงเดือน 11 
ประมาณ 3-4 เดือน การดักโม๊ะระตรงนี้มันก็ไม่เหมือนการดักไซปัจจุบัน เพราะการดักไซปัจจุบัน พอดัก
แล้วก็ไม่เอาขึ้นน่ะปักอยู่อย่างนั้นจนเต็มทะเลสาบ...” (บังทอน (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 16 มิถุนายน 
2562)  
  “...ในอนาคตนะชาวบ้านจะอยู่ยากมาก เนื่องจากปลาไม่มีที่หลบภัย คนทําประมงกันเยอะมาก 
ลูกหลานจับปลาไม่ได้ ยิ่งอากาศเดี๋ยวนี้ร้อนขึ้น น้ําเค็มขึ้น ดีไม่ดีปลาที่เป็นน้ําจืดน้ํากร่อยสูญพันธุ์ไปหมด 
ชาวบ้านเรานี่แหละต้องช่วยกัน ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง บางคนก็ถมเลปลูกสวนปาล์ม ได้ยังไง งงเหมือนกัน 
ป่าชายเลนสําคัญ เราต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือลูกหลาน และก็ต้องถ่ายทอดไปยังลูก ๆ หลาน ๆ นะผมว่า...” 
(ช่วง (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2561)  
  “...ส่วนหนึ่งมาจากชาวประมงนะ ความคิดมันคนละอย่างกัน บางคนก็ตักตวง ความคิดของ
ชาวประมงมันค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นไป การทําประมงมันทําอยู่แบบนี้แหละจนเป็นชีวิตประจําวัน บางวันได้มั่ง 
บางวันก็ได้น้อย อนาคตอาจต้องเลิกแหละ พูดถึงเรื่องน้ํา น้ําเค็มขึ้นแป๊บเดียว ..เอ้าเป็นน้ําจืดอีกแล้ว กุ้ง
หาย ปูหาย ปลาหนีน้ําแทบไม่ทัน ไม่งั้นมันน็อกน้ํา ถ้ามีป่าชายเลนการกัดเซาะชายฝั่งก็ยังมาไม่ถึง  ...” 
(ตามั่น (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 15 มิถุนายน 2562) 
 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ให้เห็นว่า การที่
ชาวประมงใช้ความรู้ในการสั่งสมในอดีต ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลในการทําประมง ลักษณะของน้ําจืด 
น้ําเค็ม น้ําขึ้น น้ําลง และเป็นวิถีแห่งการดํารงชีพเพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรประมง โดยผ่านองค์ความรู้ที่สั่ง
สมและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และการเรียนรู้ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา โดยใช้ป่าโกงกางเพ่ือเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ความสัมพันธ์เหล่านี้จะสามารถให้ชาวประมงดํารงอยู่ได้ ซึ่งชาวประมงทุกคนควรตระหนัก
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และทําความเข้าใจถึงความสําคัญของป่าโกงกางในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน เพ่ือให้ชาวประมงสามารถ
ดํารงชีพได้อย่างยั่งยืน 
 3. สภาพปัญหาและความต้องการในการท าประมงพื้นบ้านเพื่อด ารงชีพต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 ผู้วิจัยนําเสนอสภาพปัญหาและความต้องการในการทําประมงของชาวประมงในพ้ืนที่ทะเลสาบ
สงขลาตามตารางที่ 5 ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 ปัญหาและความต้องการการทําประมงพ้ืนบ้านในเขตพ้ืนที่อําเภอสิงหนคร  n=235 ตัวอย่าง 

ปัญหาการทําประมง จํานวน ร้อยละ 
ความต้องการใน
การทําประมง จํานวน ร้อยละ 

น้ําตื้นเขิน 60 25.5 ขุดลอกทางเรือ 50 21.3 
 
ขยะในทะเล 

 
43 

 
18.3 

ใช้เครื่องมือประมง
ให้ถูกกฏหมาย 

117 49.8 

แท่นขุดเจาะน้ํามัน 69 29.4 เก็บขยะ 63 26.8 
ระยะทางที่ต้องออก
ทะเลไปไกล 

65 27.7 
นําพันธุ์สัตว์น้ํามา
ปล่อย 

119 50.6 

 
สัตว์น้ําลดลง 

 
167 

 
71.1 

ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

61 26.0 

หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
  
  จากตารางที่ 5 พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์น้ําลดลง คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา 
ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ํามัน คิดเป็นร้อยละ 29.4 ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางท่ีต้องออกทะเลไป
ไกล คิดเป็นร้อยละ 27.7 และปัญหาเกี่ยวกับน้ําตื้นเขิน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ส่วนความต้องการชาวประมง
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการนําพันธุ์สัตว์น้ํามาปล่อยในทะเล คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา ได้แก่ ต้องการ
ให้ใช้เครื่องมือประมงให้ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 49.8  ต้องการให้เก็บขยะ คิดเป็นร้อยละ 26.8  
 4.  เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เอื้อต่อการด ารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หัวเขาแดงหรือมัสยิดหลังใหญ่บนหัวเขา เมื่อยืนมองไปยังสะพานติณสูลานนท์ จะพบว่าพ้ืนที่
ทะเลสาบสงขลาสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ติดอยู่กับบ้านหัวเขาเป็นพ้ืนที่ การอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ส่วนที่สอง เป็นพ้ืนที่การทําฟาร์มทะเลทั้ง 3 ชุมชน ในทางภูมินิเวศจะมีความสมบูรณ์ และความ
งดงามสามารถที่จะมองเห็นเครื่องมือในการประมง เช่น โพงพาง ไซตู้และกระชังเลี้ยงปลากะพงตั้งเรียง
ราย และทอดยาวไปทางทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ฝั่งหัวเขาแดงไปจนสุดขอบทะเลสาบ ผลที่ตามมา คือ 
เครื่องมือเหล่านี้นํามาซึ่งการเข้าถึงผลผลิตแบบล้นเกิน ส่งผลต่อความร่อยหรอของทรัพยากรประมงใน
บริเวณทะเลสาบสงขลา และก่อเกิดเป็นวิกฤติทะเลสาบสงขลา การเข้ามาของทุนเหล่านี้ส่งผลต่อ
ชาวประมงเปน็อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอําเภอสิงหนคร  ในการที่จะช่วยทําให้ลดสภาวะโลกร้อน 
ส่วนหนึ่งคือการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ที่เอ้ือต่อระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็เอ้ือ
ต่อการดํารงชีพ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพบว่าในพ้ืนที่อําเภอสิงหนครมีเครือข่าย
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อนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เอ้ือต่อการดํารงชีพของชาวประมงพ้ืนบ้าน และช่วยให้ลดภาวะโลกร้อนได้อีก
ด้านหนึ่ง หลายเครือข่ายดังนี้ 
  4.1  เครือข่ายอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเล 
   เครือข่ายการอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ หมู่ที่ 2  หรือ
ชุมชนบ้านบ่อหลา และขยายพ้ืนที่ไปยังชุมชนบ้านใหม่และชุมชนชายหิน ทั้ง 3 ชุมชน มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันถึงรูปแบบในการกิจกรรมการสร้างบ้านปลากว่า 100 ครัวเรือน และมีเขตในการอนุรักษ์
อย่างชัดเจน พ้ืนที่ประมาณ 400 เมตร ห่างจากชายฝั่ง ทั้งนี้ประธานกลุ่มหมู่ที่ 1 ชื่อว่าบังสบ (สัมภาษณ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) เล่าให้ฟังว่าในการทําเขตอนุรักษ์ของพ้ืนที่หมู่ที่ 1 ได้ไปดูกิจกรรมของพ้ืนที่หมู่
ที่ 2 และก็นํามากลับทําในชุมชนของตัวเอง โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จากการจัดทําบ้านปลาพบว่า 
ทรัพยากรประมงอุดมสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเล
ไปยังตําบลอ่ืน ๆ ในเขตอําเภอสิงหนครเชื่อมโยงป็นเครือข่าย (สุดใจ (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 15 
เมษายน 2562) 
   การจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ฟาร์มทะ มีการกําหนดกฎกติกาอย่างชัดเจน โดยกําหนดไว้ว่า 
หากใครก็ตามท่ีทําผิดกฎกติกาจะโดนปรับเป็นเงิน จํานวน 3,000 บาท สมาชิกท่ีทําผิดเองก็จะต้องถูกปรับ 
และจะถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่ม การวางซั้งปลาหรือการสร้างบ้านปลา ถือเป็นการใช้ภูมิ
ปัญญาในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําและเป็นการอนุรักษ์ การวางซั้งกอเป็นเสมือนการทําปะการังเทียมให้ปลา
วางไข่ได้ เป็นการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนในบริเวณที่เหมาะสม ชาวประมงในชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 
2 และชุมชนชายหินได้มีการเลือกพ้ืนที่บริเวณหน้าบ้านที่ติดชายฝั่งทะเล เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง การทําซั้งปลาทํากันหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า เป็นพุ่มลอยน้ํา บางแห่งใช้แหเก่า อวนเก่า
ผูกกับไม้ไผ่แล้วทิ้งลงทะเล ส่วนประกอบหลัก คือ ไม้ไผ่ เชือก ถุงทราย แท่งปูน และทางมะพร้าว  
ส่วนประกอบอ่ืนถือเป็นการออกแบบที่ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นว่าจะเลือกใช้สิ่งใด แต่สําหรับชาวประมงบ้าน
ใหม่ ชาวประมงบ่อหลา และชาวประมงชายหิน ใช้กิ่งไม้เป็นองค์ประกอบสําคัญ ที่หาได้จากบริเวณใกล้
ชุมชน เช่น ทางมะพร้าว  (ไหมมูเนาะ (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่  15 เมษายน 2562) 
 

 
 
ภาพที่ 1 กิจกรรมการสร้างบ้านปลา และศูนย์อนุรักษ์บ้านบ่อหลา 
ที่มา: กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 1, 2560  
และถ่ายโดยผู้วิจัย วันที่ 20 กันยายน 2561 
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  4.2 เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน 
   การจัดการป่าชายเลนตําบลหัวเขาถือเป็นป่าพระราชทาน เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองราชย์เป็นปีที่ 
50 โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) บริหารโครงการโดยสถาบันทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิโททาล และ
ต่อมา บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. และประชาชนในตําบลหัว
เขาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ และดูแลป่าโกงกางหรือป่าชายเลนในตําบลหัวเขา เพ่ือ
อนุรักษแ์ละเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ําในพ้ืนที ่ ป่าโกงกางถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการร่วมในอาณาบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา และส่วนหนึ่งได้กันเขตเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน โดยชาวบ้านเล็งเห็นถึงประโยชน์และ
เป็นเงื่อนไขสําคัญส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกาง เพ่ือให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่สัตว์น้ําเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งป้องกันคลื่นทะเลในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นแนวกําบังคลื่นลมที่เคลื่อนเข้ามาปะทะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี  (บังเลาะ (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 20 
มิถุนายน 2562, บังเซาะ (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562) 
 นอกจากนั้นยังพบว่าสถาบันทางวิชาการได้ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ส่งนักศึกษา
มาเรียนรู้ในชุมชน และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ โดยมีนักวิชาการและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เช่น 
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตสงขลา มาร่วมทํากิจกรรมแปลงเพาะปลูกต้นโกงกาง และเรียนรู้วิถี
ชีวิตของสมาชิกและประวัติความเป็นมาของกลุ่มในโครงการนําความรู้สู่ชุมชน  ภาคเอกชน เช่น ปตท.สผ. 
ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างความรู้ และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองสิงหนคร และนักเรียนจากโรงเรียนบํารุง
ศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก) ช่วยกันปลูกซ่อมแซมต้นโกงกางในบ้านปลา อีกทั้งยังร่วมกันปล่อยกุ้ง จํานวน 
800,000 ตัว ลงสู่ทะเลสาบสงขลาบริเวณเขตฟาร์มทะเล โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งจากศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามประมงทางทะเลเขต 2 (สงขลา) ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการดํารงชีพของ
ชาวประมง ที่เป็นประโยชน์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาเพ่ือความอุดมสมบูรณ์  การให้ความรู้แก่
เยาวชนในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันกรมประมงเปิดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวของทะเลสาบสงขลา และปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จํานวน 28,000 ตัว สนับสนุนโดย
ศูนย์นิก้าสงขลา และได้ซ่อมแซมบ้านปลาจํานวน 2 หลัง  มีกิจกรรมปลูกต้นโกงกางคนละ 2 ต้น 
ขณะเดียวกันชาวประมงได้ร่วมกันสร้าง“บ้านปลาของพ่อหมายเลข 9” โดยกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลชุมชน
บ้านใหม่ร่วมกับกลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน รวมทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดทํา ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเขา
ช่วยพ่อหาปลาตั้งแต่อายุ 10 ปี ปัจจุบันพ่ออายุมากแล้ว และก็เห็นว่าการที่จะช่วยให้ปลา สัตว์น้ําต่าง ๆ 
ฟ้ืนคืนมาคือการปลูกป่าชายเลนให้มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอีกอย่างก็คือ
ป่าชายเลนเป็นบ้านของปลาอีกด้วย ดังนั้นการที่ทุกคนแถบนี้ช่วยกันทําบ้านปลาก็ถือว่าเป็นสร้างเครือข่าย
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเช่นกันดังคําสัมภาษณ์ดังนี้ 
  “...การจัดการป่าโกงกาง การพยายามทําฟาร์ม การกําหนดเขตและกติกา การทําธนาคารปู ถือ
ว่าเป็นทางออกของการดํารงชีพประมงพ้ืนบ้านที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดีได้นะ แต่ปัญหา 
คือ เราจะพัฒนารูปแบบวิธีการอย่างไร ให้เครือข่ายที่มีอยู่แล้วยกระดับการทํางาน ถ้าผมนะคิดว่าให้คนได้
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เข้ามาร่วมกันใช้กติกาเดียวกัน มาช่วยกันทําก็จะทําให้เกิดการทํางานประสานเป็นแนวร่วมขนาดใหญ่ได้ 
มันจะมีพลังขับเคลื่อนมากกว่า...” (ชัย (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 
  “...แถวหัวเขา ท่าเสา บ้านใหม่ ชะแล้ มีป่าโกงกาง อันนี้ก็เน้นการจัดการร่วมกัน มีธนาคารปู 
ของบ่อทรัพย์อนันต์ และยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ แต่เราจะเดินด้วยตัวเองก่อน  การมี
ธนาคารปูรอบตําบลต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยกระดับเครือข่ายให้ชุมชนเกิดความมั่นคงทางอาหารได้ ถือ
เป็นการพัฒนาเครือข่ายเพ่ิมจากทรัพยากรประมง และพัฒนาธนาคารปูเป็นการยกระดับการออม
ทรัพยากรประมง...” (ณพงษ ์(นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 20 สิงหาคม 2562) 
  “...กลุ่มฟาร์มทะเล กลุ่มประมง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง อนุรักษ์พันธุ์ปลาและอนุรักษ์ป่า
ชายเลน จะอยู่ที่หมู่ที่ 2  ตําบลบางเขียด ส่วนที่ตําบลชะแล้พ้ืนที่บริเวณหมู่ 4 มีพ้ืนที่ป่าชายเลน และเป็น
ที่ตั้งของสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 36  ชุมชนธรรมโฆษณ์ สังกัดเทศบาลเมืองสิงหนคร พ้ืนที่ติดทะเลสาบ
สงขลาชาวบ้าน ...มีอาชีพทําประมง รับซื้อกุ้ง รับซื้อปลา มีกลุ่มฟาร์มทะเล และกลุ่มเลี้ยงปลากะพงใน
กระชัง  มีพ้ืนที่ป่ายเลน ที่วัดบ่อปาบประกาศเป็นพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําป่าชายเลน...” (สุชาย 
(นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 
 จากคําสัมภาษณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ป่าโกงกางถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการร่วมในอาณา
บริเวณทะเลสาบสงขลา และส่วนหนึ่งได้กันเขตเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของชุมชน โดยชาวบ้านเล็งเห็นถึง
ประโยชน์และเป็นเงื่อนไขสําคัญส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกาง เพ่ือให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา 
ซ่ึงผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่สัตว์น้ําเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งป้องกันคลื่นทะเลในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นแนวกําบังคลื่นลมที่เคลื่อนเข้ามาปะทะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนเป็นพืชที่มีการกักเก็บคาร์บอน
สูง ที่ช่วยในการลดภาวะโลกร้อน 

 
 
ภาพที่ 2 แนวป่าชายเลนและแผนที่ฟาร์มทะเลในพ้ืนที่ตําบลท่าเสา บางเขียด 
ที่มา: ถ่ายโดยผู้วิจัยวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และกรมประมง, 2557 
 
  4.3 การสร้างจิตส านึกและตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายที่เอ้ือต่อการดํารงชีพของชาวประมงในการลดภาวะโลก
ร้อนพบว่า การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และฟาร์มทะเล จะช่วยให้ชาวประมงสามารถจับ
ปลาไม่ไกลจากชายฝั่ง จึงไม่ต้องใช้น้ํามันที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยควันพิษ
จากเรือหางยาวของชาวประมง ประกอบกับการที่นักวิชาการ เยาวชนมาร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของป่าชายเลนที่นอกจากจะช่วยในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนแล้ว ยัง
เป็นการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซค์ (สาธิต (นามแฝง), สัมภาษณ์วันที่ 19 มีนาคม 2562) ตลอดจนการที่
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ทรัพยากรประมงไม่ต้องเผชิญสภาวะน้ําทะเลเป็นกรด สาเหตุสําคัญเกิดมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายลงสู่ผิวมหาสมุทร แล้วมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเคมีของน้ําเกิดข้ึน ส่งผลให้ค่า pH ของน้ําลดลง 
และเกิดการสะสมของกรดคาร์บอนิก สัตว์น้ําเศรษฐกิจอย่างหอยแมลงภู่ หอยนางรม ก็จะไม่สามารถสร้าง
เปลือกได้ตามปกติ อุตสาหกรรมประมงก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น้ําทะเลเป็นกรด
ทําให้สิ่งมีชีวิตตาย เมื่อโลกร้อนข้ึน แม้ในบางพื้นท่ีจะประสบกับความแห้งแล้งจนไม่สามารถทําการเกษตร
ได้ แต่อุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นนั้นได้ส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การประมงมากมาย เช่น เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว เพราะอุณหภูมิของน้ําทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้
ปะการังสูญเสียซูแซนเทลลี (Zooxanthellae) ซึ่งเป็นสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในของปะการังและ
เป็นตัวที่ช่วยสร้างสีสันให้กับปะการังตาย เหลือแค่เพียงสีขาวของหินปูนแทน ผลที่ตามมาก็คือสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการังก็จะลดลง  เกิดการบลูมของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อแหล่งน้ํามี
ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับช่วงเวลานั้นมีอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น ก็จะทําให้พวกแพลงก์ตอน
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผลพวงลูกโซ่ที่ตามมาก็คือ เมื่อในน้ํามีแพลงก์ตอนเป็นจํานวนมาก ก็ย่อม
ต้องการใช้ออกซิเจนในการหายใจมากตามไปด้วย ออกซิเจนในน้ําจึงลดลง สิ่งมีชีวิตในน้ําก็จะตายลงใน
ที่สุด (สุรพงษ์, สัมภาษณ์วันที่ 19 มีนาคม 2562) 
 ดังนั้นในการทําประมงพ้ืนบ้านที่เอ้ือต่อการดํารงชีพจะช่วยให้สามารถลดภาวะโลกร้อนได้
ชาวบ้านจึงต้องปรับตัวหันมาอนุรักษ์ป่าชายเลน เพ่ือลดภาวะโลกร้อน การยกระดับการปรับตัวต้องมีการ
ยกระดับความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงต้องสร้างจิตสํานึก และ
ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดกับชาวประมง และครอบครัวให้มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศ ไม่เพียงแค่รณรงค์อย่างเดียวแต่จะต้องช่วยกันพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงโดยให้มีการจัดกิจกรรมกันต่อเนื่อง โดยให้เยาวชนเข้าร่วมในเครือข่ายการอนุรักษ์
ดังกล่าวเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลตามประเด็นดังนี้  
 การดํารงชีพในการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชาวประมงพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา ในเขตพ้ืนที่
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า เรือที่ใช้ออกทะเลส่วนใหญ่เป็นเรือหางยาว ซึ่งใช้น้ํามันในการทํา
ประมงในแต่ละครั้ง 2 ลิตร เสียค่าน้ํามันในแต่ละครั้งประมาณ 200 บาท เครื่องมือประมงประเภทส่วน
ใหญ่ระยะทางที่ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง หากใช้เครื่องมือประมงประเภทยอ ลอบ และแห จะใช้
ระยะทางประมาณ  1 ก.ม.ลงมา  ในขณะที่เครื่องมือประมงประเภท ไซ ไซงู ไซหนอน โพงพาง จะใช้
ระยะทาง ประมาณ  3 ก.ม.ลงมา และเครื่องมือประมงประเภทอวน จะใช้ระยะทางประมาณ  4 ก.ม.ลง
มา ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลามีหลัง ปลาขี้ตัง ปลากระบอก ปลากะพง กุ้งหัวมัน ปูม้า จาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชาวประมงสามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Hardin (1968) ที่มองว่าทรัพยากรประมงเป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของคน
ใดคนหนึ่ง ใครก็สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรประมงดังกล่าวในการดํารงชีพได้  ดังนั้นเมื่อชาวประมงมี
ความคิดว่าทรัพยากรประมงเป็นของพระเจ้าจึงทําให้ทรัพยากรประมงที่แข่งขันกันทําประมงล้นเกินเกิด
ความเสื่อมโทรมร่อยหรอ ซึ่งในบริเวณชายฝั่งไม่มีสัตว์น้ําให้จับ จึงต้องอาศัยพาหนะในการเดินทางเพ่ือให้
เข้าถึงทรัพยากรประมงซึ่งต้องใช้เครื่องยนต์ ใช้กําลังแรงงานของชาวประมงอย่างเดียวคงทําไม่ได้เนื่องจาก
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การจับปลาจะต้องออกไปวางเครื่องมือประมงไกลชายฝั่งมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไม่เหมือนดั่งเช่นอดีต 
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก เมื่อมีการบุกรุกทําลายป่าชายเลนอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําวัยอ่อน จึงส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้กระแสโลกร้อนขึ้น ดังนั้นจึงทําให้ ชนิดและพันธุ์ปลา
สูญพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเค็มของน้ําในทะเลสาบสงขลา 
 สําหรับสภาพปัญหาในการทําประมงพ้ืนบ้านมีปัญหาหลากหลายล้วนเกี่ยวพันกับอุปสรรคต่อการ
ดํารงชีพของชาวประมง นั่นคือ สัตว์น้ําลดลง แท่นขุดเจาะน้ํามันจะมีการสูญเสียพ้ืนที่ประมง ประมาณ  
1.98 ตารางกิโลเมตร แท่นขุดเจาะน้ํามันต้องใช้สารเคมี อีกทั้งยังก่อให้เกิดตะกอนฟุ้งกระจายจํานวน
มหาศาล และยังเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับการจับปลา นอกจากนั้นกระแสน้ําก็อาจทําให้อวนปลาทูลอยเข้าไป
อยู่ในเขตแท่นขุดเจาะ ซึ่งเป็นพ้ืนที่หวงห้าม จนได้รับความเสียหายได้   การออกทะเลไกล ทะเลสาบตื้น
เขิน ขยะในทะเล ในขณะที่ความต้องการในการทําประมงพ้ืนบ้านของชาวประมงมีความต้องการให้มีการ
นําพันธุ์สัตว์น้ํามาปล่อยในทะเล การใช้เครื่องมือประมงให้ถูกกฎหมาย ให้มีการเก็บขยะในทะเล ต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และให้ขุดลอกทางเรือ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ขยะที่มีอยู่ในทะเลสาบ
สงขลาโดยเฉพาะบริเวณหัวเขาแดง ท่าเสามีขยะลอยอยู่ในทะเลบริเวณชายฝั่งรอบบ้านเรือนที่ปลูกริมน้ํา
จํานวนมาก เกินกําลังความสามารถของชาวบ้านคนใดคนหนึ่งจะจัดเก็บได้สําเร็จ เนื่องจากขยะมาจากทุก
พ้ืนที่ซึ่งมีผู้ที่ขาดจิตสํานึกต่อทะเลทิ้งขยะลงทะเล หรือมีการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบและยังไม่ครบวงจร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์  เก็ตถวา บุญปราการ  อภิรักษ์ จันทวงศ์  พรพันธ์ เขม
คุณาศัย  ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร  ชุติมา หวังเบ็ญหมัด  สุภาวดี ธรรมรัตน์  นันทรัฐ 
สุริโย  และนันทิยารัตน์ สุริโย (2562) ที่พบว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของภาคีหลายฝ่าย ทั้งชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากหลายชุมชนมีปัญหาการจับสัตว์น้ําที่ต้องเดิน
ทางไกลจากบ้านมากขึ้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันมากขึ้น การจับสัตว์น้ําก็จะไปสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งจะมีส่วนในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ดังนั้นกลไกในการฟ้ืนฟูทะเลสาบ
สงขลาให้ได้ผลสัมฤทธิ์จะต้องเกิดจากหลายฝ่ายเป็นต้นว่า กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเล กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชายเลน การรวมกลุ่มดังกล่าวจับมือกันเป็นเครือข่ายที่เป็นเช่นนี้เรื่องจากชาวบ้านในแต่ละชุมชนมี
ปัญหาร่วมกัน ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เป็นปัญหาเชิงพ้ืนที่ การที่จะแก้ไขปัญหาได้จะต้องร่วมมือกัน
หลายพ้ืนที่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากทรัพยากรประมงเกี่ยวพันกับป่าชายเลนที่เริ่มจะเสื่อมโทรมลง เครื่องมือ
ประมงที่ชาวประมงใช้เป็นเครื่องมือประมงประเภทที่ทําลายล้าง ซึ่งจะทําให้ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
ลงได้ หากไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา สภาพน้ําทะเลที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใน
ทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกับปะการังที่เป็นเสมือนบ้านของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทะเล หากต้อง
ตายจากสาเหตุสภาพน้ําที่เปลี่ยนก็ทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานและสูญพันธุ์ในที่สุด และ
ส่วนหนึ่งทีเ่กิดข้ึนย่อมมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
 ปัจจุบันกําลังเผชิญกับผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลถึงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่เป็น
แหล่งอาหารและการประกอบอาชีพเพ่ือหล่อเลี้ยงคนในชุมชน รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ดังนั้น 
การพัฒนาบนแนวคิดกระแสหลักเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลาง
สภาวะโลกร้อน ที่ในปัจจุบันทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามจากธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ 
แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลพวงแห่งการพัฒนาทั้งนี้เพราะที่ผ่านมานั้นมนุษย์ได้
ทําลาย และนําต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างฟุ่มเฟือย เพ่ือตอบสนองกิจกรรมของ
มนุษย์ กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
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กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความอยู่ดีมีสุขและการดํารงชีพของผู้คนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ
สิตางค์ เจริญวงศ์  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และสุธี ประศาสน์เศรษฐ (2561) พบว่า ชุมชนได้พยายามลด
ความเสี่ยงทางด้าน สิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูระบบนิเวศภายในชุมชน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน การจัดโครงการบ้านปลา ธนาคารปู การสร้าง
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลในการกําหนดการสร้าง สิ่งก่อสร้างที่พักโรงแรมต่าง ๆ เพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกเขตพ้ืนที่ธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้กลายมาเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว การสร้างตึก 2ชั้น
จะต้องมีความห่างจากทะเล อย่างน้อย 150 เมตรออกข้อกําหนดของเสียงของผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารจะต้องปิดเสียงดังต่าง ๆ หลังเวลา 22 นาฬิกา การสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหาร โดยการปล่อยปูไข่นอกกระดองซึ่งในบริเวณเกาะกูดจะเป็นบริเวณของการทํา
ประมงลอบปูม้า ซึ่งชาวบ้านได้ก่อตั้งธนาคารปูขึ้นมาในบริเวณบ้านอ่าวใหญ่ โดยการกําหนดเขตการห้าม
จับปู จับปลาหรือการทําประมง ในบริเวณหน้าอ่าว บ้านอ่าวสลัด การอนุบาลและฟ้ืนฟูปะการังเขากวาง
ซึ่งเป็นแหล่งที่กําหนดความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเล ชุมชนจําเป็นจะต้องมีความรู้ การรวมกลุ่มที่
เข้มแข็ง และการนําภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ในการรับมือและการปรับตัวของชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยง 
และการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 
 
เอกสารอ้างอิง 
เก็ตถวา  บุญปราการ  วันชัย  ธรรมสัจการ  อภิรักษ์  จันทวงศ์  เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์  และปิยะ  
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