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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ซึ่งครอบคลุมพนที่ หัวเขาแดงและหัวเขาเขียวอันประกอบด้วย 
4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหัวเขา บ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา 
ในจังหวัดสงขลา การรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 
19 คน การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2504 - 2550 ชุมชนหัวเขามีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตผ่านกลไกตลาด โดยรัฐมีอ านาจใน
การจัดการทรัพยากรประมงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีปัญหาการท าประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงแบบท าลาย
ล้าง ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าและป่าชายเลนเสื่อมโทรม อันส่งผลต่อภาวะความขาดแคลนทรัพยากร 
จนกระทั่งเกิดการรวมตัวของชุมชน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 แกนน าชุมชนเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนากลไกการจัดการร่วมและ
มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม (Co-Management) โดย
การน ารูปแบบ “สองเขา หนึ่งเล เสเริน” มาน าร่องในการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและระบบทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา อีกทั้งยังสามารถน าไปเป็น
กรณีศึกษาส าหรับปรับใช้พื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการร่วม ทรัพยากรประมง ทะเลสาบสงขลา 
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ABSTRACT 
 This research aimed to investigate fishery resource co-management in the northern 
part of Songkhla Lakein Songklhla province, which covers Hua Khao Daeng and Hua Khao 
Kieow areas. These areas 4 villages: Ban Hua Khao; Ban BorLaah; Ban Mai; and Ban Chai Hin. 
Field data collection was conducted through an in-depth interview with 19 participants, focus 
group discussion, participant observation, and workshop. 
 The finding shows that fishers in the study area had changed the productionmode 
influenced by marketing mechanism and state intervention in which the state is the sole authority 
in managing fishery resource from 1961 to 2007. The use ofdestructive types of fishinggear 
consequently deteriorated fisheryresources and mangrove forest. Overfishing leadstoshortage of fishery 
resources. From 2014 to 2018, the communities have placed the importance on the sustainable 
management involving local participation. The co-management concept was adoptedand 
developed. The MOU was signed between concerned parties. “Song Khao, NuengLae, 
SaeRern” model was formed as a pilot project in fishery resource management to operate in 
the area in order to ensure the suitability of community context and fishery resource system. 
The project also serves as a case study for development in other areas of similar contexts. 
 
Keywords: Co-management, Fishery Resource, Songkhla Lake 
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บทน ำ 
 ปัญหาการช่วงชิงทรัพยากรประมงในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการบังคับใช้สิทธิในเชิงกีดกันเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของส่วนรวมที่ถูกละเลยความส าคัญโดยรัฐซึ่งเน้นแต่ระบบ
กรรมสิทธิ์ของรัฐและของเอกชนเท่านั้น ในขณะที่แนวคิดการจัดการทรัพยากรประมงร่วม (Fishery Co-
management) กลับมองว่าสิทธิในการจัดการที่เป็นของรัฐมีนัยยะทางกฎหมายเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติดู
เหมือนว่าทรัพยากรประมงจะเปิดให้ทุกคนเข้าไปใช้ได้โดยเสรีไม่มีการกีดกันทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างอิสระ (Vandergeest, 1997 as cited in Boonprakarn, 2007) หากมีความพยายามอย่าง
เหมาะสมจะน าไปสู่การจัดการร่วม (Co-management) ซึ่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผ่านการผสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนและรัฐ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง (Carlson &Berkes, 2004)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (Common Pool Resource) (Ostrom, 
2009) ซึ่งมักจะประสบปัญหาในการบริหารจัดการอยู่เสมอ (Thongyoy et al., 2016) ดังเช่นกรณีของ
ทรัพยากรประมง เป็นต้น (Dolsak&Ostrom,2003) 
 ทรัพยากรประมงรอบทะเลสาบสงขลาถือเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่ ได้รับผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของการปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของชาวประมงในการ
ด ารงชีพ (Information Department of Natural Resources and Environmental Management 
of Songkhla Lake Watershed, 1994) และยังมีความส าคัญในทางสังคมคือ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ
ของประชาชนจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาตลอดมา (Boonprakarn, 2007) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหัวเขาและอีก 3 ชุมชนซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และการด ารงชีวิตของ
สมาชิกชุมชนที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ (Hydro and Agro 
Informatics Institute, 2012) จากการลงพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้นของผู้วิจัยผู้มีประสบการณ์สูงในพื้นที่
ได้สะท้อนพลวัตทางนิเวศของทรัพยากรประมงและการจัดการทรัพยากรร่วมว่าเป็นผลจากวิกฤติ
ทรัพยากรประมงที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา อันส่งผลต่อการ
แปรเปลี่ยนพื้นที่ทางวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อและค่านิยมของคนในพื้นที่ ที่ส าคัญคือเมื่อตลาดเริ่มเข้า
มามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการผลิตของชาวชนบท (Masae et al., 2007) การพยายามสร้าง
อ านาจในการเข้าถึงพื้นที่รวมถึงทรัพยากรภายใต้สิทธิในการจับจองพื้นที่ทะเลสาบและพื้นที่หน้าบ้านของ
ตัวเองอย่างเข้มข้นด้วยการปักหลักโพงพาง การวางไซตู้ และไซหนอน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือประมง
ประเภทท าลายล้าง ในขณะที่ชาวประมงในทะเลสาบสงขลาก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายการท าประมง 
(Muhamad, 2010) และพื้นที่ในการท าประมงที่รัฐพยายามสร้างความหมายของพื้นที่ในเชิงของการ
อนุรักษ์อย่างไรก็ตาม ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาชาวประมงชุมชนหัวเขา ชุมชนบ่อหลา ชุมชน
บ้านใหม่ และชุมชนชายหินเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าดังนั้นในเชิงพื้นที่แล้วชุมชนหัวเขาถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรประมงร่วม (Co-management) เพื่อรองรับการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ า และการใช้ทรัพยากร
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เพื่อการด ารงชึพให้สมดุลกัน แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วทะเลสาบสงขลายังมีเครื่องมือนานาชนิดที่ถูกอ้าง
สิทธิ์ในการท ากินของชาวประมงเพื่อการด ารงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เครื่องมือที่มีลักษณะท าลาย
ล้างไม่ว่าจะเป็นโพงพาง อวนรุนอวนลาก ไซโง่ หรือไซหนอน ซึ่งมีการใช้เป็นจ านวนมากก่อนหน้านี้ แต่ผล
จากการจัดการทรัพยากรร่วมสามารถสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี (Tanthawanich & Chanjukorn, 2008) กระนั้นก็ตาม กลับไม่ได้รับการหยิบ
ยกขึ้นมาพัฒนาต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในพื้นที่เดิมและการขยายพื้นที่เพื่อ
ยกระดับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยโดยรวม (Thongyoy, Boonprakarn, 
Sithinoon, & Sangkarnjanawanich, 2016) 
 บทความวิจัยนี้จะกล่าวถึง แนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงชุมชนหัวเขาภายใต้แนวคิด 
การจัดการร่วมโดยมีศูนย์กลางที่ชุมชน (Community-centered Co-management) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่มความรับผิดชอบอ านาจ และ
บทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิผล
มากข้ึน (Pomeroy, 2001)อันจะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรร่วมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชุมชน (Boonnak, 
2011) ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้มีการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆความส าคัญของ
แนวทางดังกล่าวนี้คือเพื่อเพิ่มบทบาทของชุมชน ภาครัฐ เอกชน ร่วมถึงองค์กรการพัฒนาเอกชน ในการ
ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนเงื่อนไขของการยอมรับในสิทธิของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ ซึ่งมีประโยชน์ท าให้ชุมชนสามารถได้เรียนรู้และปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มในการพัฒนา 
อีกทั้งยังสามารถน าไปสู่การจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนหัวเขาอย่างเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมใน
ชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษาคาดว่าจะสามารถน าไปสู่การสร้างแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนโดยที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากร
ประมงร่วม โดยการน าไปปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
 

นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
 ชาวประมงชุมชนหัวเขา หมายถึง ชาวชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งอาศัยอยู่รอบทะเลสาบสงขลา โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นแบบประจ าที่
และไม่ประจ าที่  



“สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 
ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา86

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

 การเข้าถึงสิทธิ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่และแหล่งทรัพยากร
ประมงของชาวประมงชุมชนหัวเขา 
 ทรัพยากรประมง หมายถึง บรรดาสัตว์น้ าที่มีอยู่โดยธรรมชาติในทะเลสาบสงขลา และเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งชาวประมงใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพ 
 การจัดการทรัพยากรร่วม หมายถึงแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงที่สามารถผสานความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรได้อย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 พื้นที่ของกำรวิจัย 
 พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่สองเขาอันได้แก่ หัวเขาแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านหัวเขา 
ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่และหัวเขาเขียวซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน 
ทั้งหมดตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลาในอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การเลือกเลือกพื้นที่ใช้วิธีการแบบ
เจาะจง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นในการท าประมงสูงและมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วม
ระหว่างภาคีต่าง ๆ ในลักษณะที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดี 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ประมงจ านวน 19 คน จาก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัว
เขาบ้านบ่อหลา บ้านใหม่ และบ้านชายหิน (4 บ้าน คือ เสเริน ในความหมายของชาวบ้านในพื้นที่ศึกษา) 
จ านวน 12 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ จ านวน 2 คน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวน 1 คน และตัวแทนภาคเอกชน จ านวน 2 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก
ดังกล่าวท างานด้านการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองที่ศึกษาเป็นอย่างดี 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลเอกสารทุติยภูมิ 
ซึ่งประกอบด้วยเอกสารข้อมูลชุมชน เอกสารด้านนโยบาย และงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีการรวบรวมไว้ทั้งใน
ส่วนของหน่วยงานรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด าเนินการโดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มที่ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาและกระบวนวิธีในการจัดการที่
เก่ียวข้องเช่น การประชุมระดับชุมชน การประชุมร่วมกับหน่วยงาน กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง
และฟื้นฟูทรัพยากรประมงของชุมชน และกิจกรรมการจัดการร่วมในพื้นที่และใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ จ านวน 19 คนนอกจากนี้ยังจัดให้มีการสนทนากลุ่ม
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ย่อยจ านวน 4 ครั้งเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การท างานในการจัดการ
ทรัพยากรประมงทั้งในระดับชุมชนและพื้นทีใ่นการศึกษาและจัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการในพื้นที่ จ านวน 
1 คร้ัง เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลไกการจัดการร่วมในพื้นที่วิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งท าไปพร้อม ๆ กับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครั้งเมื่อได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น วิธีการวิเคราะห์ที่
ใช้คือการท าความเข้าใจกับเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ การสังเคราะห์ และการตีความ นอกจากนี้ยังมีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่ต่างกันในด้านเวลา 
สถานที่ และบุคคล โดยการตรวจสอบจากผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกหลายคนที่สามารถตรวจสอบกัน
และกันได้และการตรวจสอบซ้ าในการจัดเวทีสนทนากลุ่ม 
 

ผลกำรวิจัย 
 1. บริบทพื้นที่ศึกษำ 
 การจัดการทรัพยากรร่วมภายใต้ชื่อ“สองเขา หนึ่งเล เสเริน” มีองค์ประกอบดังนี้คือ “สองเขา”
หมายถึงพื้นที่หัวเขาแดงและหัวเขาเขียว โดยที่ชุมชนหัวเขาแดงเป็นชุมชนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว้างเรียก
รวม ๆ ว่า บ้านหัวเขา ในขณะที่ชุมชนหัวเขาเขียวประกอบด้วยพื้นที่ บ้านใหม่ บ้านบ่อหลา และบ้านชาย
หิน ทั้ งสี่บ้านในสองชุมชนเป็นที่มาของค าว่า “เสเริน” ในภาษาท้องถิ่น ซึ่ งแปลว่า “สี่บ้าน” 
มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพและมีการจัดการทรัพยากรประมงในรูปแบบของการ
จัดการร่วม (co-management) ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลา โดยในปัจจุบันชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการทรัพยากรประมงร่วมอย่างยั่งยืนในพื้นที่นี้ 
จึงมีการพัฒนากลไกการจัดการร่วมและมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมให้มีมีความสอดคล้องกับภูมินิเวศชุมชนระบบทรัพยากรประมงและความสัมพันธ์ทางสังคมของ
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ดังบริบทของพื้นที่ศึกษาที่จะน าเสนอโดยสังเขปต่อไปนี้ 

1) ภูมินิเวศของชุมชนหัวเขำ 
  ในทงประวัติศาสตร์แล้วชุมชนหัวเขาถือเป็นหัวเมืองหลักในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยการปกครองของราชวงศ์สุลต่านสุลัยมาน ชาห์ ซึ่งตรงกับในสมัยอยุธยาของไทยทั้งนี้สามารถ
เห็นได้จากโบราณวัตถุและหลักฐานต่างๆ (Pitakkumpol, 2015) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสงขลาที่ 1 
ของราชวงศ์สุลต่านสุลัยมาน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เมืองสงขลาในระยะนี้เจริญถึงจุดสูงสุดถึงขั้นมีการ
ผลิตเงินตราขึ้นใช้เอง โดยมีค าว่า “สงขลา” บนเหรียญเขียนเป็นภาษายาวีสองค า อ่านว่า “นะครี-ซิงโกรา” 
แปลว่า “นครสงขลา” และมีภาษาจีนอีกห้าค า จึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เจ้าเมืองแขก
ปกครองสงขลาอยู่เกือบ 40 ปี ท าให้สามารถคาดการณ์ถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองของเมืองสงขลาใน
ขณะนั้นได้ (Pitakkumpol, 2015) 
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  หากดูร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมืองสงขลาในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองจะพบว่าได้มีการ
ผนวกชุมชนหัวเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ในปัจจุบันสามารถเดินทางไปยัง
ชุมชนหัวเขาโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางไปชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหินเมื่อลงจาก
สะพานเปรมติณสูลานนท์ถ้าจะไปชุมชนบ่อหลา บ้านใหม่ และชายหินจะต้องเลี้ยวซ้าย แต่ถ้าจะไปบ้าน
หัวเขาจะต้องเลี้ยวขวา ในบริเวณชุมชนหัวเขาจะพบว่า ที่ตั้งกลุ่มบ้านเป็นที่ราบสูงเลียบทะเลสาบ มีการ
สร้างบ้านเรือนบนเนินเขาอย่างหนาแน่นเป็นบางส่วนซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หน้าเขา” ซึ่งในสมัยก่อนเรียก
สถานที่นี้ว่า “เมืองสิงขร” เป็นเมืองเก่าและเนินเขาเหล่านี้เมื่อมองระยะห่างจากที่อ่ืนจะเห็นดินสีแดง จึง
มักจะเรียกภูเขาบริเวณนี้ว่า “หัวเขาแดง” ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของต าบล “หัวเขา” อ าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลาเนื่องจากอาณาเขตทั้ง 3 ด้านคือทิศใต้ ตะวันออกและตะวันตกโอบล้อม “หัวเขาแดง” ไว้
คือทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ความสมบูรณ์ของสองทะเลนี้จึงเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวหัวเขาแดง
ไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันนี้ชาวชุมชนหัวเขาส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก แม้ว่าบางคนจะผัน
ตัวเองไปท าอาชีพค้าขายบ้างก็ตามแต่ก็เป็นการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท าประมงชายฝั่ง เช่น 
กุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว ฯลฯ มีเพียงบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ท างานเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไปและรับ
ราชการ อีกทั้งยังมีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน
แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขโดยไม่ขัดแย้งกันในเร่ืองของ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจนเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความเชี่ยวชาญในการ
ด ารงชีพที่ต่างกัน จึงมีส่วนช่วยเสริมซึ่งกันและกันในการด ารงอยู่  
  2) ภูมินิเวศชุมชนบ้ำนใหม่ บ้ำนชำยหิน และบ้ำนบ่อหลำ 
  ชุมชนเขาเขียวคือส่วนหนึ่งของต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็น
ชุมชนซึ่งเกิดขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีต านานเล่าว่าในอดีตชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท า
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาเกือบทั้งหมดมักจะน ามาใช้ในครัวเรือน มีเพียงบางส่วนที่บรรทุกเรือ
ไปขายในหมู่บ้านใกล้เคียง คนในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในฝีมือการปั้นดินเผาของพวกเขาเป็นอย่างมาก 
ค าว่า “สทิงหม้อ” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในอดีตมาจากค าว่า“สทิง” แปลว่า “สวย” รวมกับค าว่า 
“หม้อ” เป็น“สทิงหม้อ” หมายรวมถึงหม้อที่สวยงามนั้นเองแต่ในปัจจุบันหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งขอเขตงการปกครองทั้ง9 หมู่บ้านของต าบลสทิงหม้ออาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านคือ การท าประมง
ตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามจึงมีศาสนสถานคือ มัสยิดและ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน 
  ลักษณะที่ตั้งของบ้านใหม่หมู่ที่ 1 ต าบลสทิงหม้อ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
เป็นที่ราบด้านทิศตะวันตกของเขาเขียว ประชากรในชุมชนมีความหนาแน่น มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านบ่อหลา
อยู่ในหมู่ที่ 2 โดยที่หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ครอบคลุมบ้านชายหินด้วย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
พื้นบ้าน รับจ้าง รับซื้อปลา และรับซื้อกุ้งมีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลและกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชังนอกจากนี้คนในชุมชนบางส่วนยังประกอบอาชีพท าสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนมะม่วงเบาซึ่งมี
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ชื่อเสียงในปัจจุบัน ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณี วัฒนธรรมตามแบบขนบธรรมเนียม
ของชาวมุสลิม ปัจจุบันประชากรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 2. สองเขำ หนึ่งเล เสเริน: แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงร่วม  
 จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมใน 4 ชุมชนอันได้แก่ ชุมชน
หัวเขา ชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหิน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญด าเนินอยู่ในพื้นที่อันได้แก่ 
กิจกรรมการจัดการฟาร์มทะเลการท าซั้งปลา (ปะการังเทียมแบบพื้นบ้าน) และการจัดการป่าโกงกาง แล้ว
น ามาสังเคราะห์ผ่านแนวคิดของ Ostrom (1990) ภายใต้มโนทัศน์ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม 
(common pool resources) ในการอธิบายความพยายามในทรัพยากรเป็นสมบัติสาธารณะของกลุ่มคน
หรือชุมชนพบว่า แนวทางการจัดแบบเดิมที่รัฐชี้น ามีข้อจ ากัดบางประการที่จะต้องพิจารณาใหม่ เพื่อให้
เกิดการจัดการที่เหมาะสมกับความสามารถในระบบการผลิตหรือการเพิ่มความสามารถในการผลิตของ
ระบบทรัพยากรและพลวัตทางสังคมในพื้นที่โดยที่การจัดการร่วมเป็นแนวทางที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัพยากร
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การจัดการร่วม (co-management) จึงเป็นแนวทางหนึ่งทั้งนี้เหมาะที่
จะสามารถผสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน รัฐและเอกชน โดยสามารถเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากร
ประมงถือเป็นทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (common pool resource) ซึ่งมักจะประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลหรือชายฝั่ง นอกจากนี้แนวคิดการ
จัดการร่วมยังเป็นแนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดการระหว่างรัฐและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับการยอมรับและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากรที่เป็นสมบัติ
ร่วมของชุมชน (Common Property Resources) โดยอาจใช้ควบคู่กับแนวคิดการจัดการทรัพยากรที่ใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการให้ความส าคัญกับสิทธิชุมชน (community-centered co-
management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่ม
ความรับผิดชอบอ านาจ และบทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อให้การจัดการมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องค านึงถึงข้อก าหนดและกฎกติกาในการจัดการร่วมที่ร่วมกัน
ออกแบบและด าเนินการระหว่างชุมชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งนี้สามารถดูได้จากรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรประมงร่วมในพื้นที่ศึกษา โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินงานร่วมกันอันได้แก่ กิจกรรม
การจัดการฟาร์มทะเล การท าซังปลา และการจัดการป่าโกงกางซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงทรัพยากรประมง
ในมิติอันหลากหลายภายใต้สิทธิ์ ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมงร่วมดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) จุดเริ่มต้นภำคีเครือข่ำยในกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงร่วมในพื้นที่ 
  บ้านบ่อหลาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสามารถสร้าง
เครือข่ายต่าง ๆ ในการจัดการเชิงระบบได้เป็นอย่างดี จากบ้านบ่อหลาขยายพื้นที่ไปสู่บ้านใหม่ บ้านชาย
หิน และบ้านหัวเขาตามล าดับ โดยแต่ละหมู่บ้านท าหน้าที่รักษาหน้าบ้านภายใต้ความรับผิดชอบของ
ตนเองซึ่งมีพื้นที่รวมกันกว่า 400 ไร่ แต่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์
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ความสัมพันธ์เชิงสังคม และยุทธวิธีการด ารงชีพ ดังการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งที่ว่า “...เป็น
รูปแบบการท าประมงที่เปลี่ยนไป จากอดีตที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มาถึงปัจจุบันที่เสื่อมโทรมจนถือได้ว่า
อาจจะเข้าใกล้ขั้นวิกฤต โดยเฉพาะหากไม่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟู...” ค ากล่าวดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพ
ทรัพยากร และการด าเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วม ที่ถือก าเนิดขึ้นมาจากการขับเคลื่อนของคน 
ที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญที่สามารถขยายพื้นที่จากชุมชนหนึ่ง
ไปยังอีกชุมชนหนึ่งรอบทะเลสาบสงขลา โดยเร่ิมจากหน้าบ้านของตัวเองด้วยการช่วยกันช่วยกันดูแลพื้นที่
การประมงบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านไม่ให้มีเรือเข้ามาท าประมงในเขตการอนุรักษ์ที่ก าหนดไว้ระยะห่าง
จากฝั่ง 300 เมตร หากมีการล่วงล้ าเขตที่ก าหนดไว้นี้ ทางกลุ่มจะท าการขับไล่เรือดังกล่าวออกไปหลังจาก
นั้นได้มีการริเริ่มต้นจัดตั้งเขตฟาร์มทะเลโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง รวมทั้งมีการด าเนินการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งและปลาบริเวณดังกล่าวผ่านการช่วยเหลือของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
การเรียนรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองหญ้าทะเลและป่าโกงกาง 
รวมทั้งมีการปลูกหญ้าทะเลร่วมกับชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านอกจากนี้ ในการด าเนินการ
ดังกล่าวยังมีภาคีการพัฒนาหลายองค์กรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริม (Information 
Department of Natural Resources and Environmental Management of Songkhla Lake 
Watershed, 1994) 
  2) ฟำร์มทะเลกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วม 
  ฟาร์มทะเลในเขตพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้านถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการทรัพยากรร่วม
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ปลา การสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือที่กระตุ้นให้ชาวประมงรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของพวกตน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญคือ ประชาชนมีจิตส านึกในแต่ละหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลรวมทั้ง 4
หมู่ บ้ าน กว่ า  400  ไร่  ( Information Department of Natural Resources and Environmental 
Management of Songkhla Lake Watershed, 1994) 
  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมถึงทรัพยากรอ้ืน ๆ 
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท าประมง ของประชาชนในชุมชนท่ีศึกษาถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ส าคัญยิ่ง
นับตั้งแต่เริ่มต้นการท าฟาร์มทะเลถึงปัจจุบัน การเคลื่อนไหวภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนและ
ทรัพยากรประมงสามารถเชื่อมโยงไปยังแนวคิด social ecology ของ Ostrom (2009) ว่าด้วยเร่ืองของ
ระบบความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการไหลเวียนของทรัพยากร
ประมง โดยนัยนี้ การประมงในบริเวณนี้จึงมีความเก่ียวข้องทั้งในแง่มุมทางเศรษฐกิจสังคม และทรัพยากร
ประมง และที่ส าคัญคือเป็นกิจกรรมส่งผลต่อการด ารงชีพ (livelihoods) ของคนส่วนใหญ่ในบริบทของ
ชุมชนทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีการด าเนินการอย่างพลวัตมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปจัจุบัน แนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ และความยั่งยืนในการด ารงชีพของ
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ชาวประมลและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเห็นจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงเริ่มกลับมาอีกครั้ง
และชาวประมงสามารถจับสัตว์น าได้ดีขึ้นเมื่อระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟูบนพื้นฐานของความเข้าใจและ
พร้อมใจในการร่วมมือกันจัดการของชาบ้าน เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึง ระบบความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกันกัน ดังนั้นการมีรูปแบบการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรในพื้นที่หน้าบ้านมีการ
ดูแลพื้นที่และทรัพยากรชายฝั่งไม่ให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายเข้ามาในหมู่บ้านและท าลายล้างทรัพยากร
หน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามด้วยการก าหนดข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นกฎและกติกาที่ชุมชนร่วม
ออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนบ้านใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแกนน าหลักในการจัดการ
ทรัพยากรก่อนที่จะขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ผลดังกล่าวนี้น ามาซึ่งการจัดตั้งเขตฟาร์มทะเล
ที่ตั้งอยู่ระหว่าง 4 ชุมชน หลังจากที่ประสบกับภาวะวิกฤตที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้กรมประมง โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสงขลา และภาคเอกชน คือ ปตท. สผ. ที่เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว
อย่างจริงจัง น ามาซึ่งการฟื้นฟูทรัพยากรที่เกิดผลเป็นที่ประจักษ์นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นต้น ก็ได้เข้ามา
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองหญ้าทะเลและ
ป่าโกงกางเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ า ตอไปถึงการมีกิจกรรมการปลูก
หญ้าทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาคีการพัฒนาหลายองค์กร
อ่ืน ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยกัน
จัดรูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากร ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอันเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างการ
เรียนรู้พัฒนาความคิด และประสานความเข้าใจในการดูแลทรัพยากรประมงอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ได้สะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
วิกฤติทรัพยากร “ปัญหาที่ส าคัญของคนบ้านเราคือ การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยน้ าเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลท าให้สัตว์น้ าเหล่านี้ตายในที่สุดในขณะเดียวกันยังส่งผลต่อระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสัตว์น้ าและคนสิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือส่งผลต่อวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การผนวกรวม
กับทุนจนก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาคือ มือใครยาว สาวได้สาวเอา”(Bung Chem, 2018, 20 October) 
สภาพการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดการเก็บเกี่ยวทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังซึ่งในทางวิชาการใช้ค าว่า 
“การตักตวงทรัพยากรแบบล้นเกิน” ในขณะเดียวกันก็ท าให้ชาวประมงเปลี่ยนทัศนคติที่มาควบคู่กับ
แนวคิดความทันสมัยและหันมาใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น โดยหวังว่าจะได้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นโดยที่เครื่องมือประมงบางชนิดเป็นเครื่องมือประจ าที่ (Stationary Fishing Gear) ซึ่งเป็นตัวกีด
กั้นและขัดขวางการสัญจรไปมาในขณะเดียวกัน การพัฒนาของรัฐที่เน้นการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมทั้งการถมสิ่งปฏิกูลลงชายทะเลอันเป็นผลจากการขยายตัวของความเป็นเมืองกลายเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรร่วมระหว่างชุมชน รัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นทางออกที่ส าคัญที่สุด  
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  เมื่อมีการก าหนดเขตอนุรักษ์โดยมีการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรประมงร่วมด้วย ที่เรียกว่า
การท าฟาร์มทะเล ถือเป็นความพยายามที่ท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงวิธีการจัดการทรัพยากรประมงที่
ควรจะเป็นโดยให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงร่วม ในขณะเดียวกันก็
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือทางวิชาการผ่านการสร้างเวทีท าความ
เข้าใจและการท ากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ จากการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่า ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีความพยายามในการฟื้นฟูทรัพยากร
สัตว์น้ าอย่างเป็นระบบและหลายรูปแบบเพื่อให้ทรัพยากรกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นนี้มุ่งเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขอคนในพื้นที่อาทิเช่น การรักษาพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากและที่ส าคัญที่สุดคือการ
ประกาศเอาจริงเอาจังกับการท าประมงผิดกฎหมายและมีลักษณะท าลายลา้งในพื้นทีท่ะเลสาบสงขลาและ
พื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน  
  กล่าวโดยสรุปจากการลงพื้นที่ดังกล่าวท าให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรประมงร่วม
รูปแบบการจัดการฟาร์มทะเลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ถึงแม้จะมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สามารถท าให้ชาวประมงทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้เต็มที่แต่ช่วยดึงให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการฟาร์มทะเล      
เป็นส่วนเสริมที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการอันริเร่ิมจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านอีกทั้งยังช่วยใน
การสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้านผ่านการก าหนดกติการ่วมและกลไกต่าง ๆ ในการด าเนินการดังนั้น
การจัดการฟาร์มทะเลโดยชุมชน มีส่วนช่วยสร้างที่พักพิงให้กับปลา ด้วยการการก าหนดเขตอนุรักษ์โดยมี
กติกาชุมชนในการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคนในพื้นที่ ช่วยท าความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมเป็นที่รูม้ากข้ึนและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เสริมกันตามมา เช่น การท าซังปลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่นี้เช่นกัน 
  3) “ซั้งปลำ”: บ้ำนแห่งกำรพักพิงขอสัตว์น้ ำกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมใน สอง
เขำ หนึ่งเล เสเริน 
 “ซั้งปลา”หรือ “บ้านพักปลา” เป็นปะการังเทียมแบบพื้นบ้านที่น าเอากิ่งไม่และใบไม้
หลากหลายชนิดจ านวน รวมทั้งใบพืชตระกูลปาล์ม เช่น ใบมะพร้าว มาปักและสุมเป็นกองในแหล่งน้ าเพื่อ
เป็นที่พักและหลบซ่อนของสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลา ซึ่งทั้ง 4 ชุมชน ได้ร่วมกันรื้อฟื้นท าขึ้นมาเพื่อมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของฟาร์ม
ทะเลที่เกิดจากการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กรมประมง น าโดยสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนในการจัดการพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเยียวยาและฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา และต่อลมหายใจให้กับผู้คนที่ด าชีพอยู่กับทะเล จากการลงพื้นที่ใน
บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 พบว่าการท าซั้งปลามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท าฟาร์มทะเลซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการภายใต้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรประมง (ศูนย์ที่จัดตั้งโดยชุมชน) ที่เกิดจากการปรึกษาหารือมีส่วน
ร่วมของคนในหมู่ที่ 2ในช่วงแรกแล้วขยายพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 1 และแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับชุมชนชายหิน
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และชุมชนหัวเขาในเวลาต่อมา ลักษณะของการท าบ้านพักปลาของแต่ละชุมชนจะมีที่มาเหมือนกันคือ 
เร่ิมต้นจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรประมง เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง คนในชุมชนจึงมีการ
พูดคุยกันแล้วเกิดพัฒนาเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์ในรูปแบบของการท าซั้งปลา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม 
ขึ้นมาในชุมชน  
 การท าซั้งปลาถือเป็นการรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าและเป็นวิธีการ
อนุรักษ์ลักษณะหนึ่งที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต การวางซั้งท าโดยกรใช้ไม้และใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมากอง
ไว้ในแหล่งน้ าในจุดที่เหมาะสม เป็นเสมือนการท าปะการังเทียมให้ปลาใช้หลบซ่อนและวางไข่ รวมทั้งช่วย
อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน การรวมตัวกันเพื่อที่จะท าซั้ งหรือบ้านปลาในพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่หมู่ที่ 1 และ
ชุมชนบ้านบ่อหลาหมู่ที่ 2 และชุมชนชายหินเป็นการใช้พื้นที่หน้าบ้านที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่นับวันจะเหลือน้อยลง ด้วยความร่วมมือกับหลาย ๆ ฝ่าย การท าซั้งปลาท ากัน
หลายรูปแบบทั้งที่ เป็นทุ่นลอยน้ า บางแห่งใช้แหเก่า อวนเก่าผูกกับไม้ไผ่แล้วทิ้ งลงทะเล โดยมี
ส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ขาดไม่ได้มีคือ ไม้ไผ่ เชือก ถุงทราย แท่งปูนและทางมะพร้าว ส่วนประกอบอ่ืน
ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นว่าจะเลือกใช้สิ่งใดแต่ส าหรับชาวประมงบ้านใหม่ ชาวประมงบ่อหลาและชาวประมง
ชายหินนิยมใช้กิ่งไม้เป็นส่วนประกอบส าคัญเนื่องจากหาได้ง่ายในท้องถิ่น 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการทรัพยากรประมงโดยการต้ังเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ าในรูปของฟาร์ม
ทะเลสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริม นอกเหนือจากการร่วมมือของคนทั้ง 4 ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ
จัดการชายฝั่งมาแล้วหลายรูปแบบเช่นการปลูกป่าชายเลนการกักกันพื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์ ฯลฯ แสดง
ความเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงร่วมกันของหลายฝ่ายในทะเลสาบสงขลา ถึงแม้จะเป็นสิทธิเชิงซ้อนที่มี
การซ้อนทับกันระหว่างกรรมสิทธิ์ของรัฐและปัจเจกชนในบางส่วนก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการดีที่จะช่วยให้
ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสภาพได้อีกคร้ังหนึ่งท่ามกลางภาวะวิกฤต 
 4) ป่ำโกงกำงกับกำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมใน สองเขำ หนึ่งเล เสเริน 
 การปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ าในชุมชนหัวเขา
ชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่ และชุมชนชายหิน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ง
ได้มีการปลูกมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ในชุมชนหัวเขาต่อมาคนในชุมชนได้ร่วมกันคิดวิธีการปลูกต้นโกงกางใน
ท่อซีเมนต์เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่เคยมีต้นโกงกางมาก่อนแต่ชุมชนต้องการสร้างความสมบูรณ์ให้กับเขต
อนุรักษ์เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ าหรือทรัพยากรประมงจึงถือได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นการค้นหา
วิธีการปลูกป่าโกงกางแบบใหม่เพื่อให้ต้นโกงกางสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดทางธรรมชาติ
บางประการคือการใช้ท่อซีเมนต์กลมขนาดทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดน ามาเรียงกันเป็นแถวแล้วเอาดิน
เลนจากพื้นที่รอบๆ ใส่ในท่อลงไปให้เต็มน าต้นโกงกางจ านวน 5 ต้น ปลูกลงในแต่ละท่อนับเป็นวิธีการที่
คนในชุมชนบ่อหลา ชุมชนบ้านใหม่และชุมชนชายหินคิดขึ้นจากการสังเกตความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่
จะต้องมีดินเลนมากพอ ผลปรากฏว่าวิธีนี้ประสบความส าเร็จ โดยต้นโกงกางที่สามารถเพาะปลูกในพื้นที่
มี2 ชนิด คือ ต้นโกงกางใบเล็กและต้นโกงกางใบใหญ่ (Bung Sob, 2018, 20 October) ความส าเร็จนี้
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น ามาซึ่งความภูมิใจแก่คนในชุมน จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่ปลูกอีก ดังค าอธิบายของแกนน าชุมชนที่
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังต่อไปนี้ 
  “...บ้านเราเราสร้างป่าโกงกางขึ้นมาเอง เพราะระบบนิเวศบ้านเราไม่ได้เอ้ือให้ป่า
โกงกางมันเติบโตได้เหมือนกับชุมชนหัวเขาดินบ้านเราแตกต่างจากชุมชนหัวเขา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมา
ทดลองในการท าการปลูกในพื้นที่ของเรา เรามีแปลงสาธิตหรือแปลงทดลองในการปลูกต้นโกงกางของเรา 
2 แปลงซึ่งติดกับศูนย์อนุรักษ์ตอนนี้ถือว่าได้ผลมากเพราะต้นโกงกางสามารถเจริญงอกงามได้และเราจะ
ขยายพื้นที่ไปเรื่อย ๆ รอบทะเลหรือรอบเขตอนุรักษ์ของเรา ตอนนี้เรามีโครงการจะปลูกต้นโกงกางและ
ร่วมกับชุมชนชายหินมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดซื้อและจัดหาท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่เขาไม่ใช้แล้วและรับบริจาคเข้ามา ตอนนี้ถ้าเราขับเรือออกไป
ชายทะเลหรือเรานั่งอยู่ที่ศูนย์เราจะเห็นที่ในซั้งปลา เราพยายามปลูกป่าชายเลนในซั้ งปลาทุกซั้ง ๆ 
ละประมาณ 2-3 ต้น และเราจะทดลองและลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ และเราคิดว่าต้นโกงกางสามารถที่
จะขยายพันธุ์ได้ แต่เราต้องดูแลบ่อย ๆ ขยันเติมดินเลนเข้าไป และยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
อย่างเช่น ชาวบ้านหัวเขาก็มาช่วยเราในการดูแลในการเพาะปลกู,,,เขาช านาญในเร่ืองป่าโกงกาง...”(Bung 
Sob, 2018, 20 October) 
 คนในชุมชนหัวเขามีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกางมาก่อนผ่านการ
ด าเนินโครงการพัฒนาป่าชายเลนของชุมชนต าบลหัวเขา ซึ่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ปลูกขึ้นมาเนื่องใน
วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ครองราชย์เป็นปีที่ 50 โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง มูลนิธิโททาลและบริษัทปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. หลงจก
ปลูกแล้วได้มอบให้ประชาชนในต าบลหัวเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและดูแลป่าโกงกางในปัจจุบัน
ป่าชายเลนบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่ส าคัญในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 
 กล่าวโดยสรุปผลส าเร็จจากการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าโกงกางได้ชักน าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในชุมชนต่อการจัดการป่าโกงกางและการพัฒนาในพื้นที่ ประเด็นที่ส าคัญคือ 
เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อมาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าโกงกางและเกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันระหว่างชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น
สามารถขยายพื้นที่ป่าชายเลน มีการปรับเปลี่ยนมุมมองของคนในชุมชนชายฝั่งต่อการพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากรและมิติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนจนใน
ปัจจุบันเกิดการขยายพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นพื้นที่กว่าร้อยไร่ ซึ่งในมิติการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ป่าโกงกางได้กลายเป็นจุดเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทั่วไปทั้งในจังหวัด
สงขลาและพื้นที่ ใกล้เคียงสนใจเข้ามาทัศนศึกษาและดูงานอันช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีพของคนในสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเก้ือกูลกัน 
เพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางด้านอาหาร และความสมบูรณ์ของทรัพยากร ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ขยายไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย 
 

สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา มีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือเนื่องจากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาถือเป็นทรัพยากรร่วม 
(common pool resources) การจัดการจึงควรเป็นไปตามแนวทางการจัดการร่วม (co-management) 
ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญสอดคล้องกับ Pomeroy (2001) ที่ได้กล่าวถึง
การจัดการทรัพยากรร่วมว่าร่วมกับภาคีอ่ืน ๆแต่ต้องมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า 
ชุมชนสามารถสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มีบทบาทแตกต่างกัน แต่เอ้ือหรือเสริมต่อกันโดยที่ชุมชนสามารถช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรประมงได้ในช่วงที่ผ่านมาด้วยแนวทางนี้ทั้งนี้การจัดการร่วม (co-management) ถือ
เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถผสานความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน รัฐและเอกชน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรดังค าอธิบายของ Carlson&Berk (2004) ที่ได้กล่าวถึงทรัพยากรประมง
ว่าเป็นทรัพยากรร่วมหรือทรัพยากรของส่วนรวม (common pool resource) ซึ่งมักจะประสบปัญหาใน
การบริหารจัดการอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Dolsak & Ostrom, 2003) 
(Pomeroy, 1995) นอกจากนี้ข้อค้นพบในพื้นที่ยังสะท้อนแนวทางการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งสรร
อ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้รับการยอมรับและมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการ
จัดการทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนโดยสามารถน ามาใช้ควบคู่กับแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการจัดการร่วม (community-centered co-
management) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่สามารถบูรณาการกับแนวทางการจัดการที่มีอยู่ให้สามารถเพิ่ม
ความรับผิดชอบอ านาจและบทบาทของชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมหลักในการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิผล
มากข้ึน (Pomeroy, 2001)    
 นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบอีกว่าแนวทางในการจัดการทรัพยากรร่วมยังต้องอาศัยความร่วมมือ               
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาสนับสนุนโดยเฉพาะ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกรมประมง นอกจากนี้ยังมีองค์การพัฒนาเอกชน ภาคเอกชนที่สนใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร 
ร่วมให้การสนับสนุนด้วยโดยชุมชนมีบทบาทหลักในการจัดการพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม การด าเนินการ
ในรูปแบบนี้ถือเป็นกลยุทธ์ (tactic) อย่างหนึ่งที่จะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่างและต่อ
ลมหายใจให้กับผู้คนที่ด ารงชีพอยู่กับทะเลในการเข้าถึงทรัพยากรประมงได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นสอดรับกับ
ข้อสังเกตของ Chantharachot (1998) ที่ว่า ปัญหาส าคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากรประมงของ
หน่วยงานรัฐ คือมักจะเป็นไปโดยขาดเอกภาพ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการตาม
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ข้อบัญญัติหรือกฎหมายของหน่วยงานตนเอง แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีน้อยและแต่ละฝ่าย
ก็พยายามรักษาอ านาจของตนเองไว้ให้มากที่สุดจึงส่งผลให้การจัดการไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มี
ประสิทธิภาพและต้นทุนสูง โดยข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐมักจะท างาน
ภายใต้ภาระหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลลัพธ์ของการจัดการที่เกิดขึ้น ความทุ่มเทใน
การท างานจึงไม่สามารถเทียบเท่ากับชาวประมงเองซึ่งเป็นผู้รับผลโดยตรงได้ ด้วยเหตุนี้การจัดการร่วมจึง
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยคนในชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นอย่างดี 
ดังนั้นการจัดการในแนวทางที่ให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักจึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่หน่วยงานรัฐ
ไม่สามารถจัดการอย่างมีประสิทธภิาพได้ข้อค้นพบในการวิจัยภาคสนามชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมีบทบาทส าคัญ
ในการออกแบบพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านของสัตว์น้ าได้เป็นอย่างดี 
ภายใต้กฎ กติกาที่ก าหนดร่วมกันของชุมชน ซึ่งถือว่าส าคัญมากที่สุดต่อการน าไปปฏิบัติ แม้จะมีกติกาใน
ระดับอ่ืน ๆ ที่สูงกว่าระดับชุมชนก็ตามข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ Ostrom (2003) ที่ได้แบ่งกฎ กติกา 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ กติกาในระดับปฏิบัติการ (operational rules)เป็นกติกาที่ผู้ใช้ทรัพยากรจะต้อง
ปฏิบัติที่สามารถก าหนดเคร่ืองมือ ช่วงเวลา และปริมาณได้ กติกาส าหรับก ากับทางเลือกร่วมกันโดยดูแล
ทรัพยากร (collective-choice rules) ในที่นี้หมายถึงผู้มีอ านาจหรือเจ้าหน้าที่ที่ออกนโยบายการบริหาร
ทรัพยากร กติกานี้มีผลทางอ้อมกับกับกติกาในระดับปฏิบัติการ สุดท้ายคือ กติกาในระดับธรรมนูญ 
(constitutional rules) เป็นตัวก าหนดสิทธิ์ของบุคคลในการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถก าหนด ออกแบบ
กติกาก ากับทางเลือกร่วมและยังมีผลทางอ้อมสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากร (access) เช่น สิทธิ์ในการใช้
ประโยชน์จากระบบทรัพยากร (withdrawal) สิทธิในการจัดการ (management) สิทธิ์ที่อนุญาตให้คน
ในท้องถิ่นสามารถก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ตามสภาพของระบบทรัพยากร สิทธิ์ในการกีดกัน 
(exclusion) ซ่ึงก าหนดว่าใครสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้บ้างและสิทธิ์ในการขายหรือ
การให้ยืม  
 ความส าคัญของความร่วมมือจกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการก าหนดกติกาดังกล่าวนี้  Timprasert 
(2011) ซึ่งท าการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิชุมชนในการ
จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นทางทะเล ได้พบว่า ความส าเร็จในการจัดท ามีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เน้นการท างานอย่างบูรณาการอันส่งผลให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพอีกทั้งสิทธิของชุมชนได้รับการยอมรับและพัฒนามากขึ้น 
โดยมีข้อเสนอแนะว่า รัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในลักษณะของการจัดการร่วม 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้มีบทบาทหลักซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งการให้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรจะช่วยให้สามารถน าประสบการณ์
จากภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกันกับ
บริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชน 
 ส าหรับข้อค้นพบเชิงพื้นที่ซึ่งมีรูปแบบในการจัดการทรัพยากรบนฐานของการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่พบในการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรร่วม โดยเปิดโอกาสให้
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ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักในการจัดการร่วมภายใต้กฎและกติกาที่ร่วมก าหนดขึ้นมาเพราะเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ ในขณะเดียวกันควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ 
องค์การพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วม โดยการท างานอย่างบูรณา
การ อันจะน าไปสู่เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรประมงร่วม (co-management) อย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเลสาบสงขลา หรือพื้นที่อ่ืน ๆ 

ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นพื้นที่กรรมสิทธ์ร่วม รัฐควรส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถสร้าง
รูปแบบหรือแนวทางในจัดการทรัพยากรร่วมทั้งระหว่างชุมชนและกับหน่วยงานหรือองค์การอ่ืน  ๆ ที่มี
ความสนใจร่วม เพื่อให้เกิดการบูรณาการมิติต่าง ๆ อันจะน าซึ่งความยั่งยืน   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและ
สร้างความยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในด้านต่าง ๆ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
Boonnak, C. (2011 ). Concepts of Management of Common-Pool Resources: Based on 

International Experience and Concepts in Thailand.  Book Series of the 
Knowledge Survey for Thai Reform. Nonthaburi: Office of the Reconstruction. 

Boonprakarn. K. (2007 ). Fishery Resource Access Right of Fishing Communities around 
Songkhla Lake. Songkhla: Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkhla University, 
Hat Yai Campus. 

Chantharachot, K. (1998). Community-Based Fishery Management. Bangkok: The Thailand 
Research Fund. 

Carlsson, L. & Berks, F.  (2004).  Co-management: concept and methodology implications. Journal 
of Environmental Management, 75(1), 65-76. 

Dolsak, N. & E. Ostrom. (2003). The challenge of the commons. In N. Dolšak and E.Ostrom 
(Eds) , The Commons in the New Millennium (pp. 3-34) . Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 

Elinor, Ostrom.  (1990).  Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective 
Action.  New York: Cambridge University Press. 



“สองเขา หนึ่งเล เสเริน”: การจัดการทรัพยากรประมงร่วมในชุมชนหัวเขา 
ต�าบลหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา98

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .22 No.1 /  2020

 

 

Elinor, Ostrom.  (2009).  A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological 
Systems. Science (20, Mar) 325, 419.      

Hydro and Agro Informatics Institute (Public Organization). (2012). Operation of Data Collection 
and Analysis: The Project of Data Warehouse System Development in 25 Watersheds 
and Flood and Drought Modeling. Bangkok: Asdecon Cooperation Company Limited.  

Information Department of Natural Resources and Environmental Management of Songkhla 
Lake Watershed. (1994). Natural Resources Information of Songkhla Lake Watershed. 
Songkhla: Research and Development Office, Prince of Songkhla University.  

Masae, A.Sombunsuk, B.Sabaiying, M. &Dueramae, A. (2007). “Modernization and Rural 
Livelihood Adaptation” in Southern Thailand English Language 
Teaching/Cultural Change Conference, (pp. 76-77). January 29-30, 2007 at The 
J.B. as cited in Phongpaichit& Baker, 2005; Wyatt, 2003; Industrial and Finance 
Cooperation of Thailand, 1990). 

Muhamad, C.  (2010) .  The Strategic Adjustment of Small-Scaled Fisheries Muslim Group in 
living with Resource Scarcity:  Case Study of Seashore Communities in Khu Tao 
Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province. Master’ s Thesis in Human and Social 
Development, Prince of Songkhla University, Hat Yai Campus, Songkhal.  

Pitakkumpol, K. (2015). 100Years of Yalbalrodrauma Mosque. Songkhla: Huakhao Community. 
Pomeroy, R.S.  (2001). Devolution and fishery co-management. in Ruth S.Meinzen-Dick, 

Anna Knox, and Monica Di Gregorio (Eds) , Collective Action, Property Rights 
and Devolution of Natural Resource Management:  Exchange of Knowledge 
and Implications for Policy (pp. 108-145). Feldafing: ZentralstellefürErnährung 
und Landwirtschaft. 

Southern Guff Fisheries Research and Development Center.  ( 2 0 1 8 ) .  Gill nets and 
Entangling Nets. Retrieved July 20th, 2018 , From:http://www.fisheries.go.th/mf-
smdec/max/?name=story&file=readstory&id=13  

Tanthawanich, S. &Chanjukorn, P. (2008). Decentralization Based on The Legislation of the National 
Government Organization Act, BE 2534 (1991) to Strengthen Local Administrative 
Sectors. Songkhla: Southern Guff Fisheries Research and Development Center. 



เชษฐา มุหะหมัด   เก็ตถวา บุญปราการ    

ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 99

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 22 ฉบับท่ี 1 / 2563

 

 

Timprasert, N.  ( 2 0 1 1 ) .  Process of People’ s Participation Based on Community Right in 
Formulating Local Marine Fishery Code of Law: Case Study of Thasala Subdistrict 
Administrative Organization in Nakhon Si Thammarat Province. Research Journal of 
Area Development. 4(2): 62-75.   

Thongyoy, W., Boonprakarn, K., Sithinoon, O., &Sangkarnjanawanich, P.  (2016). Management 
Forms of Common-Pool Marine and Coastal Resources in the Young Aquatic 
Species Preservation Area of Four Villages (Le-Se-Ban Area) in Trang Province. The 
7th Hat Yai National and International Academic Conference on June 23, 2016 , Hat 
Yai University.  

Vandergeest, P. (1997).  Rethinking Property.  The Common Property Resource Digest 41: 4-6. 
 
Individual Interviews 
Bung Chem. (2018, 20th October) Interviewee from Baan Mai Community, Hua Khao Sub-

District, Singhanakhon District, Songkhla Province. 
Bung Sob. (2018, 20th October) Interviewee from Baan Mai Community, Hua Khao Sub-

District, Singhanakhon District, Songkhla Province. 
Non, Village Head.  (2018, 20th October)  Interviewee from Hua Khao Community, Hua 

Khao Sub-District, Singhanakhon District, Songkhla Province. 
Uncle Kiat. (2018, 20 October) Interviewee from Hua Khao Community, Hua Khao Sub-

District, Singhanakhon District, Songkhla Province. 
Yai. (2018, 22 October) Interviewee from Hua Khao Community, Hua Khao Sub-District, 

Singhanakhon District, Songkhla Province. 
  


