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Abstract
The purposes of the research were to study the development and to study
the adaptability of local fishing communities to a sustainable natural resource               
management plan in the Thailand - Cambodia Border: a case study of Hatlek
Sub-District, Klong Yai District in Trat Province.  The findings showed as follows: 1)
there were three eras of the development of local fishing in Hatlek Sub-District,
Klong Yai District in Trat, including subsistence production era, expanding                
commercial fishing era, and adaptable and developing fishing era; 2) the                  
adaptability of local fishing communities to a sustainable natural resource                   
management plan was setting the regulations of participatory fishing, setting               
participatory management system and showing advantages and disadvantages of
using sustainable natural resource to the fishing communities.
Keywords: Adaptability, Local fishing, Hatlek Sub-District, Thailand - Cambodia
    Border
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น�้ำในล�ำดับต้นของโลกโดยมี
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ในหมวดสิ น ค้ า กุ ้ ง หมึ ก ปลาสดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ทูน่ามากกว่าสามแสนล้านบาท ถือว่าเป็นสินค้า อุตสาหกรรมเกษตรที่ท�ำ
รายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นของประเทศ อาชีพประมงมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การว่าจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อีกมากมาย ผลผลิต สัตว์น�้ำยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ส�ำหรับประชากรในประเทศ
และสามารถส่งออกน�ำเงินตราเข้าประเทศด้วย (กรมประมง, 2555, หน้า 1)
ในขณะที่ทรัพยากร ธรรมชาติทางทะเลให้ผลผลิตประมงมูลค่ามากมายต้อง
กลั บ ประสบปั ญ หา ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ทะเล ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก            
สองสาเหตุคือ การเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และ การเสื่อมโทรมจากการ ใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ สาเหตุจากมนุษย์นี้เกิดจากการ ท�ำประมงทะเลที่มุ่งหวัง ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูง จึงมีผลให้ มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนท�ำให้มีการท�ำประมงมากเกินไป (Overfishing) ดังจะเห็นได้จากการเพิ่ม
ขึ้นทั้งจ�ำนวนและประสิทธิภาพ ของเรือและเครื่องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมือ
อวนลากและอวนรุนซึ่งจับสัตว์น�้ำหน้าดิน และอาจกล่าวได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีการ
ท�ำลายสูง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถคัดเลือกสัตว์น�้ำเป้าหมายได้ (Non               
selective gear) (กรมประมง, 2555, หน้า 3) จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำประมง
ที่ผิดต่อสมดุลทางธรรมชาติ และกฎหมาย
จากการท�ำประมงในลักษณะที่เป็นการขูดรีดทรัพยากรนี้ท�ำให้ ท�ำให้ความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติลดลงในชุมชนชายฝั่งทะเลในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
ชาวประมงในพื้ น ที่ อ� ำ เภอคลองใหญ่ จั ง หวั ด ตราดมี ส ภาพภู มิ ป ระเทศที่ ติ ด ทะเล                  
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ท�ำให้ชุมชนอ�ำเภอคลองใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงเป็นหลักมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน การท�ำประมงในพื้นที่
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือประมงพาณิชย์ และประมงชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่
ในต�ำบลหาดเล็ก ถือเป็นชุมชนชายแดนที่มีพื้นที่ที่สามารถท�ำกินได้ค่อนข้างน้อย
เนื่องจากพื้นที่ทางฝั่งบก ถือเป็นพื้นที่ความมั่นคง ไม่สามารถเข้าไปท�ำกินได้ ขณะที่
พื้ นที่ ที่ เ หลื อ คื อ พื้ น ที่ทางทะเล อาชีพหลัก ที่มีผ ลต่อ การด� ำ รงอยู ่ ข องชุ มชนต� ำ บล               
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หาดเล็ก คือ การท�ำประมง (ศรวุฒิ ขาวคม, สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2562)
ในปี พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาพระราชบัญญัติ การ
ประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้เมื่อ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ในการบัญญัติข้อก�ำหนด
ในการจัดการประมงผิดกฎหมายได้แก่ การควบคุมเรือประมงล�ำใด ไม่ขึ้นทะเบียน
ไม่มีใบมอบอนุญาต หรือที่เรียกกันว่า "อาชญาบัตร" ก็จะไม่สามารถออกจับปลาได้
การห้ามใช้ เรืออวนลาก การติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือส�ำหรับประมงนอกน่านน�้ำ
ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป และการใช้ระบบควบคุมการแจ้ง เข้า – ออก ของเรือประมง
ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป และกฎเกณฑ์อื่น ๆ อีกรวมแล้ว 15 มาตรการ (ทะเลลึก
ประมงร้อน, 2558)  
ผลจากกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับชาวประมง ส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์
ที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดได้ ทั้ ง หมด เป็ น ผลให้               
เรือประมงพาณิชย์บางส่วนย้ายไปยังท่าเรือปากคลอง ประเทศกัมพูชา เพื่อท�ำการ
ประมงในบริเวณทะเลของกัมพูชาและได้มีการขนสินค้าประมงที่หาได้ผ่านจุดผ่าน
ชายแดนบ้านหาดเล็ก เมื่อเรือประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ย้ายออกไปส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในพื้นที่ซบเซาอย่างมากเนื่องจากมีการย้ายตามไปของแรงงานประมงในพื้นที่ได้              
ที่ผ่านมาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นอยู่ได้ก็เพราะแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จึงท�ำให้เกิดการ
ปรับตัวของการท�ำประมงในพื้นที่ต�ำบลหาดเล็กมากขึ้น อันได้แก่ กลุ่มผู้ที่เคยท�ำ
ประมงพาณิชย์บางส่วนมีความจ�ำเป็นต้องหยุดท�ำการประมงด้วยเงื่อนตามกฎหมาย
และเกิดผลให้มีจ�ำนวนผู้ท�ำประมงพื้นบ้านในชุมชนมีจ�ำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 และฉบับปรุง พ.ศ. 2560             
ได้ก�ำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านไม่สามารถที่จะท�ำประมงนอกชายฝั่ง
(3 ไมล์ทะเล) ได้ กล่าวได้ว่าจากสถานการณ์ต�ำบลหาดเล็กจึงมีความเสี่ยงในเรื่อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลอันมีผลมาจากจ�ำนวนผู้ท�ำประมงที่มีจ�ำนวนมากขึ้น
ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ�ำกัด (ศรวุฒิ ขาวคม, สัมภาษณ์, 1 กันยายน
2562)
ด้วยเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและการท�ำ
ประมงพื้นบ้านซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำรงอยู่ของคนในชุมชนต�ำบลหาด
เล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่มีมาอย่างยาวนาน จึงน�ำไปสู่ประเด็นการศึกษา
ที่น่าสนใจว่า การท�ำประมงพื้นบ้านในบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชามีการพัฒนาการ
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ของการท�ำประมงพื้นบ้านมาอย่างไร และจะมีแนวทางหรือมาตรการในการบริหาร
จัดการประมงชายฝั่งทะเลบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของการท� ำ ประมงพื้ น บ้ า นบริ เ วณชายแดนไทย กัมพูชา กรณีศึกษา: ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา: ต�ำบลหาด
เล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    

ขอบเขตในการศึกษา

ในงานวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา: ต�ำบล            
หาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้ดัง
ต่อไปนี้
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ผู ้ วิ จั ย จะท� ำ การศึ ก ษาประเด็ น ของ
พัฒนาการของการท�ำประมงพื้นบ้านบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และแนวทางการ
ปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนประมงพื้ น บ้ า นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา
ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของเวลาในการศึกษาวิจัยได้ตั้งแต่
ก่อน พ.ศ. 2447 – ปัจจุบัน เพื่อดูพัฒนาการของการท�ำประมงพื้นบ้าน ที่เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากการล่าอาณานิคม จนกระทั่งภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทั้งโลก
ถูกเชื่อมโยงกันมีการจัดระเบียบโลก อยู่ในกฎกติกาต่าง ๆ ร่วมกันบนฐานการดูดกลืน
ทรัพยากรของระบบทุนนิยม  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คาดว่าผลการวิจัยที่ได้ไปน�ำเสนอต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอเป็นนโยบายหรือมาตรการเพื่อแก้ปัญหาและการท�ำประมงพื้นบ้านเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2.  คาดว่าจะได้รับชุดความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการท�ำประมงพื้นบ้านการท�ำ
ประมงพื้นบ้านบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน

วิธีการศึกษา

ในการศึกษาแนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา: ต�ำบล            
หาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีมีวิธีการ
ศึกษาไว้ต่อไปนี้
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารเอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้นรอง การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม
2. ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ การ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การ
พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้อง
ตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล
- การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้รับในช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นเหมือนกันหรือไม่
- การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กัน จะ
เหมือนกันหรือไม่
- การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
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2.2 การเปรี ย บเที ย บจากการใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล หลายวิ ธี
(Methodological Triangulation) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การซักถามผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญอาจซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลังจากสรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็นจริง
หรือไม่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการสร้าง
ข้อสรุป โดยเป็นการน�ำเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มาจัดกระท�ำให้เป็นระบบ
และหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อตีความข้อมูลเหล่านั้น (interpretative) อันจะน�ำไปสู่ความเข้าใจต่อการ
ด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2537)
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบข้อสรุปผู้วิจัยจะอาศัยรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
วิ จั ย เป็ น การวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง ตั้ ง อยู ่ บ นความเชื่ อ ว่ า
เหตุการณ์ ในอดีตจะมีความสัมพันธ์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและความต่อเนื่องใน
อนาคต ดังนั้น จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ทางสังคมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ หรือเป็นสิ่งที่ถูกก�ำหนดไว้แล้วอย่างตายตัว แต่เป็นกระบวนการทางสังคม
ในกรอบของเวลา ที่มีความต่อเนื่อง (Continuity) การเปลี่ยนแปลง (Change) และ
การด�ำรงอยู่ (Existence) (ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2559, หน้า 23)
3.2 การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความ
สร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เมื่อผู้วิจัยได้เห็น
หรือสังเกตหลายๆ เหตุการณ์ต่างๆ แล้วจึงลงมือสรุป แต่หากข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับ
การตรวจสอบอื่นๆ ก็ถือว่า ผลที่ได้เป็นสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis)
หากได้รับการยืนยันก็ถือว่าเป็นข้อสรุปได้ (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2537)
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ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของการท�ำประมงพื้นบ้านในบริเวณต�ำบลหาด
เล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดนั้นแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 ยุคผลิตเพื่อ
ยังชีพ ยุคที่ 2 ยุคของการขยายตัวของการท�ำประมงพาณิชย์ และยุคที่ 3 ยุคแห่งการ
ปรับตัวและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
ยุ ค ที่ 1 ยุ ค ผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ (ก่ อ นทศวรรษ 2500) ต� ำ บลหาดเล็ ก อ� ำ เภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราดในอดีต เป็นต�ำบลที่อยู่ในเขตการกิ่งอ�ำเภอคลองใหญ่ซึ่งยก
สถานะขึ้ น เป็ น กิ่ ง อ� ำ เภอเมื่ อ พ.ศ. 2501 และได้ รั บ การยกฐานะให้ เ ป็ น อ� ำ เภอ
คลองใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นยุคที่ต�ำบลหาดเล็กมีการท�ำประมง เพื่อด�ำรงชีพชาว
บ้านส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะการผูกบ้านเรือนบริเวณชายฝั่งทะเล ส่วนพื้นที่
ที่ติดกับชายฝั่งอ่าวไทยค่อนข้างแคบท�ำให้ไม่มีทางเลือกในการตั้งที่อยู่อาศัยหรือทาง
เลือกในการประกอบอาชีพมากนัก โดยชาวบ้านกลุ่มนี้อาศัยอยู่บริเวณนี้มาเป็นเวลา
ช้ า นานตั้ ง แต่ รุ ่ น ปู ่ ย ่ า จนถึ ง รุ ่ น หลาน หากจะให้ ย ้ า ยไปอยู ่ ที่ อื่ น ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จึงต้องดูแล
เรือและอุปกรณ์ประมงที่ผูกไว้บริเวณคลองหน้าบ้านของตน การท�ำประมงพื้นบ้าน
อาจมีความหมายและขอบเขตแตกต่างกัน ตามสภาพท้องที่หรือปัจจัยพื้นฐานในการ
ด�ำรงชีวิต เช่น แบบพื้นบ้านแบบขนาดเล็กแบบดั้งเดิมหรือแบบยังชีพ ชาวประมง             
พื้นบ้านได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ คือ กลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นชาวบ้าน สมรรถภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น�้ำต�่ำท�ำให้ได้ผลผลิตน้อย และจะออกท�ำการประมงใน
พื้นที่ใกล้เคียง เป็นการท�ำประมงโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กไม่ทันสมัยท�ำประมงพื้นที่
ไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากชายฝั่ง แต่ก่อนไม่มีการค้าขายซึ่งคนส่วนมากก็ท�ำประมง              
พื้นบ้านอยู่แล้ว ภูมิปัญญาแต่เดิมใช้อวนล้อมเนื่องจากไม่มีไม่อุปกรณ์ทุ่นแรงจึงใช้
เรือชายฝั่งหาปลาในไม่เกินระยะ 10 เมตร มีวางปูโดยใช้อุปกรณ์รอบมีลักษณะเป็น
โครงเหล็ก4เหลี่ยมขึงกับอวนรอบๆ การวางกุ้งจะใช้การแทงกุ้งหรือว่าอวนวางกุ้งโดย
เฉพาะ เรื อ ที่ นิ ย มใช้ คื อ เรื อ ชายฝั ่ ง เรื อ แจว เรื อ หางยาว จ� ำ นวนและสภาพของ
ทรัพยากรมีความสมบูรณเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ายังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
จับสัตว์น�้ำ  
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ยุคที่ 2 ยุคการขยายตัวของการท�ำประมงพาณิชย์ (พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2540)
ในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการขยายตัวของการท�ำประมงพาณิชย์ มีการท�ำประมง
ขนาดใหญ่ ใช้เครื่องมือในการท�ำประมงที่มีความทันสมัยมากขึ้น กล่าวคือ ในระหว่าง
ปี 2503–2523 มีการขยายตัวด้านการประมงทะเลอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยส�ำคัญที่
เป็นสิ่งจูงใจ ประกอบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือประมง เช่น อวนไนล่อน
ส�ำหรับใช้ในการประมงพื้นบ้าน อวนลากเพื่อใช้ส�ำหรับการประมงพาณิชย์ มาแนะน�ำ
และส่งเสริมแก่ชาวประมง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรือประมง จากเรือไม่มี
เครื่องยนต์มาเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์ การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศที่
พัฒนาแล้วและจากองค์กรระหว่างประเทศ การลงทุน รวมทั้งการสนับสนุนด้านการ
เงินจากประเทศอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลการท�ำประมง
พาณิชย์ในรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในต�ำบลหาดเล็กลด
จ�ำนวนลง สัตว์น�้ำบางชนิดในบริเวณพื้นที่ชุมชนมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธ์  รวมถึงการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ (องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นต�ำบลหาดเล็ก, 2562)
ยุคที่ 3 ยุคแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน) จากผลกระทบของการขยายตัวของการท�ำประมงพาณิชย์ในพื้นที่ต�ำบล
หาดเล็กนั้น ส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลลดลง ชาวประมงพื้นบ้านใน
ต�ำบลหาดเล็กจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมองหาวิธีการใหม่เพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะ
ประกอบอาชีพประมงต่อไปเนื่องจากสภาพภูมินิเวศของต�ำบลหาดเล็กนั้นไม่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการประกอบชีพอื่น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกลุ่มผู้ท�ำประมงพื้นบ้านในพื้นที่
ต� ำ บลหาดเล็ ก จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ประมงเพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ทะเลในปี พ.ศ. 2541 โดยมีการประชุมร่วมกันและเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นที่
มีการอนุรักษ์ เพื่อน�ำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2552 ได้เกิดการคิดค้นหลัก
การที่จะปักในรูปแบบใหม่ ๆ จึงท�ำให้เกิด “ซั้งเชือก” ขึ้นหรือหญ้าทะเลพื้นบ้าน เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น�้ำให้มาอยู่รวมกันเป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อความสะดวกในต่อมา หลังจากชาวบ้านค้นพบวิธีการประมงรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งก็คือการปักหลักหอย จึงเริ่มมีการการท�ำการประมง โดยการน�ำซั้งเชือกหรือ
ทุ่นปะการังเทียมไปทิ้งไว้ในทะเลเพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ
ขนาดเล็ก นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมของซั้งคือ ป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เช่น
เรื อ อวนลาก มาท� ำ การประมงในเขตน่ า นน�้ ำ หวงห้ า มได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น
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ภูมิปัญญาของชาวบ้านหาดเล็กที่ท�ำซั้งเชือก โดยซั้งเชือกของชาวบ้านเรียกว่าซั้งเชือก
พวงมะไฟ แต่ซั้งเชือกของบริษัท ปตท.จะเป็นแบบพวงสะตอ ท�ำให้มีลักษณะเป็นกระ
จุกเดียว พันกันง่าย ซึ่งซั้งเชือกพวกมันมีลักษณะเป็นเสาขนาดใหญ่ มัดด้วยเชือกเส้น
หยักคล้ายสาหร่ายทะเลหรือหญ้าทะเลเทียมขึ้นมา เมื่อน�ำเสาปักสงทะเล ก็จะมีสัตว์
ทะเลหลากหลายชนิดมาเกาะติด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มชาวประมงเป็นอย่างมาก และจากการที่ชาวบ้านเริ่มต้นค้นหาวิธีป้องกันเรือดุล
จนกระทั่งได้ภูมิปัญญาใหม่ๆ คือ ซั้งเชือก ท�ำให้ระบบนิเวศในบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์
มากขึ้น ปลาเล็กปลาน้อยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดที่ส�ำคัญอีกอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า
ซั้งเชือกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง คือ ยอดการสั่งซื้อสัตว์น�้ำที่เพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2560 ต�ำบลหาดเล็กได้ริเริ่มการอนุรักษ์ปูม้า โดยการ
ศึกษาการเพาะพันธ์ปูจากจังหวัดระยองและศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัด
จันทบุรี  และด�ำเนินการเพาะเลี้ยงปูม้าวัยอ่อนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา
(องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นต�ำบลหาดเล็ก, 2563; ศรวุฒิ ขาวคม, สัมภาษณ์ 20
มิถุนายน 2562)
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า หลังจากที่มีการออกพระราชก�ำหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลต่อกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรือ
ขนาดใหญ่ด้วยข้อก�ำหนดหมายที่ท�ำให้เกิดข้อก�ำจ�ำกัดของการท�ำประมงจึงท�ำให้               
ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ไม่สามารถที่จะท�ำประมงนอกเขตชายฝั่งทะเลได้ (เขต
ที่นับจากชายฝั่งทะเล 3 ไมล์ทะเล) เป็นให้ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านในชุมชนมี
จ�ำนวนมากขึ้น รวมไปถึงข้อจ�ำกัดของเครื่องมือในการท�ำประมงชายฝั่งที่เรือประมง
พื้นบ้านในอดีตสามารถที่จะใช้ท�ำการประมงนอกเขต 3 ไมล์ได้ เมื่อมีพระราชก�ำหนด
ออกมาได้ก�ำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนประมงพื้นบ้านไม่สามารถที่จะออกท�ำประมงนอก
เขตสามไมล์ทะเลได้ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเรือก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพประมง
ในเขตชายฝั่งทะเลได้ จึงท�ำให้ชุมชนประมงหาดเล็กมีความเป็นที่จะต้องมีการรวม
กลุ่มเพื่อจัดการปัญหา และเสนอแนวทางเพื่อชุมชนสามารถที่จะท�ำประมงและยังคง
ไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมั่นคง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า แนวทางการปรับตัวของชุมชน
ประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ในต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดนั้นมีดังต่อไปนี้
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1. ควรมีการก�ำหนดระเบียบและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการท�ำประมงอย่างมีส่วน
ร่วม จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันด้วยข้อก�ำหนดของพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และพระราชก�ำหนดประมง พ.ศ. 2560 ก�ำหนดในเรื่องของระเบียบและ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการท�ำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ในเรื่องของขนาดเรือและ
อุปกรณ์ท�ำประมง รวมถึงใบอนุญาตในการท�ำประมง ส่งผลให้หลังจากมีการประกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดประมงส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะออก
ท�ำการประมงนอกเขตชายฝั่งทะเลได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ท�ำให้กลุ่มผู้ประกอบการเรือ
พาณิชย์ในชุมชนต�ำบลหาดเล็ก มีความจ�ำเป็นต้องหันมาประกอบอาชีพประมงพื้น
บ้าน เป็นผลให้จ�ำนวนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในชุมชนมีจ�ำนวนมากขึ้น เมื่อ
เทียบกับพื้นที่ประมงในชายฝั่งทะเลของต�ำบล และข้อจ�ำกัดว่าด้วยการใช้เครื่องมือใน
การท�ำประมงของประมงพื้นบ้านในเขตชายฝั่งทะเล ท�ำให้อุปกรณ์บางชนิดชุมชนไม่
สามารถที่จะใช้ในการประกอบอาชีพได้ ดังนั้นจากการประชุมขององค์กรประมง
ชุมชนท้องถิ่น จึงเสนอให้ควรมีสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ในการท�ำประมงในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลต�ำบลหาดเล็กให้มีความชัดเจนและมีข้อก�ำหนดที่เอื้ออ�ำนวยให้กับกลุ่มผู้
ท�ำประมงพื้นบ้านที่มีเครื่องมือประมงที่สามารถจะท�ำการประมงในเขตพื้นที่ใกล้
ชายฝั ่ ง 3 ไมล์ ท ะเล แต่ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 1.6 ไมล์ ท ะเล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติในและชุมชนยังคงที่สามารถประอาชีพประมงพื้นบ้านได้ ดังต่อไป
นี้ (องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นต�ำบลหาดเล็ก, 2563)
1.1 ควรมีการท�ำทุ่นแสดงเขตการประมงชายฝั่งให้ชัดเจน จากการ
ศึกษาพบว่า การก�ำหนดเขตการท�ำประมงชายฝั่งทะเลตามพระราชก�ำหมด 3 ไมล์
ทะเล ไม่มีการท�ำแนวเขตประมงที่ชัดเจน จึงท�ำให้มีการรุกล�้ำของเรือประมงพาณิชย์
เข้ามาในเขตชายฝั่งทะเล และในบางครั้งชาวบ้านผู้ประชีพประมงก็ออกนอกเขต
ประมงชายฝั่งทะเล จึงท�ำมีความผิดทางกฎหมาย
1.2 หน่วยงานราชการควรสนับสนุนทุ่น ในบริเวณปะการังเทียมและ
บ้านปลา เนื่องจากทุ่นเดิมได้ช�ำรุด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการอนุรักษ์
และอนุบาลสัตว์น�้ำขนาดเล็กของชุมชน หากไม่มีเครื่องแสดงที่มีความชัดเจนว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็จะท�ำให้มีการเข้าไปท�ำประมงในพื้นที่ได้
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1.3. ควรมีการก�ำหนดก�ำหนดเขตท�ำการประมงเครื่องมืออวนลากใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
1.3.1 ก�ำหนดห้ามเครื่องมือประมงอวนลากแขก (คานถ่าง)
ท�ำการประมงในเขต 5 ไมล์ทะเล (9 กิโลเมตร) นับจากชายฝั่ง เนื่องจากเครื่องมือ
อวนลากแขก มีศักยภาพในการท�ำการประมงสูงและมีการท�ำลายเครื่องมือประมง   
พื้นบ้านขนาดเล็ก
1.3.2 ควรมี ก ารก� ำ หนดให้ เ ครื่ อ งมื อ ประมงอวนลากแคระ
(แผ่นตะเฆ่) ท�ำการประมงในเขต 3,000 เมตร (1.62 ไมล์ทะเล) ได้ นับจากขายฝั่ง
เนื่องจากในพื้นที่ต�ำบลหาดเล็ก มีอวนลากแคระขนาดเล็ก จ�ำนวนมาก ไม่สามารถ
ออกท�ำการประมงนอกเขต 5,500 เมตร (3 ไมล์ทะเล) ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก�ำหนดเครื่องมือท�ำการประมง วิธีการท�ำการประมง และพื้นที่
ท�ำการประมง ที่ห้ามใช้ ท�ำการประมง พ.ศ.2555 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 จึง
ท�ำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพประมงได้เนื่องจากข้อจ�ำกัดของ
เครื่องมือประมง
1.3.3 ก�ำหนดให้เครื่องมือประมงอวนสากท�ำการประมงสาก
กระพรุน ภายในเขต 1,800 เมตร (1 ไมล์ทะเล) นับจากชายฝั่ง ในห้วงเวลา เดือน
มิถุนายน - กันยายนของทุกปีได้ เนื่องจากมีกระพรุนจ�ำนวนมากในห้วงเวลาและ
บริเวณดังกล่าว และอวนที่ใช้ในการลากมีขนาดใหญ่ 2 - 6 นิ้ว ประกอบกับช่วงที่เกิด
กระพรุน เครื่องมือประมงชนิดอื่นไม่สามารถท�ำการประมงในบริเวณดังกล่าวได้
เนื่องจากกระพรุนเป็นอุปสรรคในการท�ำการประมงชนิดอื่น
1.4 เสนอให้จังหวัดฯ ประกาศก�ำหนดพื้นที่ห้วงเวลาในการท�ำการ
ประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนที่เคยประกอบเรือยนต์ของเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่
200 - 500 เมตร นับจากชายฝั่งในเตือนมิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปีได้ เนื่องจากใน
พื้นที่ดังกล่าว ลักษณะพื้นดินเป็น   เลนลึก ไม่สามารถท�ำการประมงด้วยแรงคนได้
และในช่วงเวลาดังกล่าวทรัพยากรกุ้งมีจ�ำนวนมาก  และด้วยพระราชก�ำหนดประมงมี
ข้อก�ำหนดห้ามมิให้ให้เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กท�ำการประมงนอกเขตชายฝั่งทะเล
(3 ไมล์ทะเล) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก�ำหนดเครื่องมือท�ำการ
ประมง วิธีการท�ำการประมง
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1.5 เสนอให้จังหวัดฯ ประกาศ ก�ำหนดขนาดช่องตา เครื่องมือลอบปู
เสนอให้จังหวัดฯ ประกาศก�ำหนดขนาดซ่องตา เครื่องมือลอบปู ที่ท�ำการประมงในเขต
ประมงทะเลชายฝั่งและ    นอกชายฝั่ง ให้มีขนาด 1.5 นิ้ว ทุกด้าน เนื่องจากขนาดช่อง
ตาดังกล่าวจะท�ำให้สามารถจับกั้งขาวได้ด้วย
1.6 เสนอให้จังหวัดฯ ประกาศก�ำหนดเขตท�ำการประมงเครื่องมือ
อวนลากก�ำหนดให้เครื่องมือประมงอวนลาก ท�ำการประมงลากกระพรุน ภายในเขต
500 เมตรนับจากชายฝั่ง ในช่วงเวลา เดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี เนื่องจาก
กระพรุนเกิดชุกชุมในห้วงเวลาและบริเวณดังกล่าว และอวนที่ใช้ในการลากมีขนาด
ใหญ่ 2 – 5 นิ้ว ประกอบกับช่วงที่เกิดกระพรุน เครื่องมือประมงชนิดอื่นไม่สามารถ
ท�ำการประมงในบริเวณดังกล่าวได้ เนื่องจากกระพรุนเป็นอุปสรรคในการท�ำการ
ประมงชนิดอื่น
2. ชุมชนควรมีการสร้างระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในการประมงให้เกิดความยั่งยืนในขณะที่ชุมชน
ยังสามารถที่จะท�ำประมงต่อไปได้ โดยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
ต�ำบลหาดเล็กควรมี 5 ระดับคือ ระดับที่ 1 รัฐต้องให้ข่าวสารที่ชุมชนควรรู้ ระดับที่ 2
ชุมชนร่วมปรึกษาหารือ ให้ข้อคิดเห็นหรือการจัดเวทีสาธารณะ ระดับที่ 3 ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหรือเสนอแนะแนวทาง ระดับที่ 4 ให้การร่วมมือของ
ประชาชนหรือผู้แทนภาคสาธารณะในการท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ระดับที่ 5
เสริมอ�ำนาจให้แก่ประชาชนให้เป็นผู้ตัดสินใจเป็นระดับสูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ
อ�ำนาจในการตัดสินใจ  เช่น  การลงมติในประเด็นสาธารณะ เป็นต้น
3. การให้ ก ารศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนในเรื่ อ งของประโยชน์ แ ละการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเป็นเน้นเกี่ยวกับการท�ำให้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจและ
จิตส�ำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการรักษา
การบูรณะฟื้นฟู การน�ำมาใช้ใหม่ และการน�ำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทนการน�ำสิ่งอื่นมาใช้
ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ หลักในการส�ำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม
เป็นต้น
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จากการศึกษา แนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา: ต�ำบล               
หาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า การปรับตัวของชุมชนประมงในต�ำบล
หาดเล็ ก นั้ น ในอดี ต เป็ น ลั ก ษณะของการท� ำ ประมงที่ เ ป็ น ไปตามการส่ ง เสริ ม ของ               
หน่วยงานภาครัฐ เมือมีการท�ำประมงมากขึ้นในชุมชนจึงเป็นผลให้เกิดการขูดรีด
ทรัพยากร อย่างไรก็ตามชุมชนได้มีการพยายามวางระเบียบและข้อบังคับที่จะยังคง
สามารถที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการท�ำประมง
ของชุมชนยังมีข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นมาจากการประกาศพระราชก�ำหนดการประมง จึงส่ง
ให้ชุมชนประมงได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องข้อกฎหมายและเครื่องมือในการท�ำประมง
ผลการศึกษายังค้นพบว่าชาวบ้านในชุมชนพยายามที่จะประนีประนอมระหว่างการ
ท� ำ มาหากิ น และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ ส ามารถด� ำ เนิ น ไปด้ ว ยกั น ได้
นอกจากนี้ชุมชนยังพยายามสร้างข้อตกลงระหว่างเรือประมงพาณิชย์ และประมง               
พื้นบ้านให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้
ผลการศึ ก ษาในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ค วามสอดคล้ อ งงานวิ จั ย ของ กั ง วาลย์                   
จันทรโชติ และคณะ (2544)ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “กระบวนการ พัฒนาระบบการ
จัดการประมงโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนประมงเกาะยาว จังหวัดพังงา” โดยท�ำการ
ศึกษาประวัติ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยาวและการพัฒนาที่ผ่านมา
ศึกษาการรวมกลุ่มในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนรูปแบบการประกอบอาชีพ
ประมง การพัฒนา ระบบการจัดการประมงโดยชุมชน ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
ระบบ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาของชุมชนโดยงานวิจัยชิ้นท�ำให้เห็นถึง        
มุ ม ใหม่ อี ก แง่ ห นึ่ ง ได้ ม องเห็ น ถึ ง องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ต่ า ง ๆ ภายในชุ ม ชนเช่ น
วัฒนธรรมและระบบการจัดการประมง
นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร โชติพาณิช (2555) ได้
ท�ำการศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากร ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณี
ศึกษาชุมชนบากันเคย ต�ำบลตันหยงโป อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล” โดยผลการศึกษา
พบว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งมาจากวิถีความสัมพันธ์การผลิตและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�ำไปสู่การก่อตัวของชุมชนในการเข้ามามีบทบาทในการ
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จัดการทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนท�ำให้สามารถน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากร
ชุ ม ชนที่ เ ป็ น ระบบเป็ น รู ป ธรรมและคื น ความสมบู ร ณ์ แ ก่ ร ะบบนิ เ วศน์ ช ายฝั ่ ง ซึ่ ง
แนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบ ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ควร
มีการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเห็นว่าในชุมชนต�ำบลหาดเล็ก
ได้มีบริหารจัดการทรัพยากรสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ในชุมชน โดยจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแบบเชิงพื้นที่ออกมาได้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป

1. จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าควรศึกษาเกี่ยวการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อท�ำให้เกิดข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทางทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
2. จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าชุมชนประมงพื้นบ้าน ต�ำบลหาดเล็กในปัจจุบัน
ก�ำลังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของพระราชบัญญัติการประมง ดังนั้น   
ในการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปผู ้ วิ จั ย ขอเสนอให้ มี ก ารท� ำ วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด               
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา เกี่ยวกับผลกระทบของประมงพื้นบ้านที่เกิด
จากพระราชก�ำหนดการประมง

สรุป

การท�ำประมงพื้นบ้านในปัจจุบันของต�ำบลหาดเล็กมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันในนามขององค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นต�ำบลหาดเล็ก โดยชุมชนมีการวางแผนในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การท�ำประมงของชุมชนในปัจจุบันยังประสบปัญหา
ในเรื่องของข้อก�ำหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่มาจากพระราชบัญญัติการประมง ดังนั้น
จึงมีความเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อก�ำหนดในกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความกินดี
อยู่ดีของชุมชน
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