การจัดการสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับกับความมันคงทางอาหาร
่
เพื่อความยังยื
่ นของชุมชน ต�ำบลนาทับ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เกศกนก บุญเพชร1 อุทยั ปริ ญญาสุทธิ นันท์2
และเกษตรชัย และหีม3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับกับความมันคงทาง
่
อาหารของชุมชนทีน่ �ำไปสูค่ วามยังยื
่ น และเพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ
สูค่ วามยังยื
่ นโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ เทคนิคเดลฟายประยุกต์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม เป็ นเครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ทัง้ นี้ การใช้
เทคนิคเดลฟายประยุกต์ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถามเดลฟายจ�ำนวน 3 รอบ จนกระทังความคิ
่
ด
เห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกัน รวมทัง้ มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุม่ การ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 3 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายนโยบาย ประกอบด้วย ประธานและ
คณะกรรมการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ฝ่ ายบริหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีข่ องสมาคมเรือ
ประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ และฝ่ ายปฏิบตั ิ ประกอบด้วย แกนน�ำสมาชิก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง คือ สมาชิกของ
สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์รว่ มกับการศึกษาเอกสารและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า การจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับมีการด�ำเนินการเป็ น 3 ส่วนหลัก
คือ ภาวะผูน้ �ำเป็ นแกนหลักในการก�ำหนดเป้ าหมาย และการมีสว่ นร่วมของสมาชิกทีเ่ ป็ นแรงผลักดันในการ
ด�ำเนินงาน อีกทัง้ สมรรถนะองค์การท�ำให้เกิดการขับเคลือ่ นขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้การฟื้ นฟูทรัพยากร
สัตว์น้�ำ ส่งผลท�ำให้เกิดความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชน ท�ำให้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน อีกทัง้ เป็ นการรักษาวิถชี วี ติ ในการประกอบอาชีพการท�ำประมงใน
ชุมชนต่อไป รวมถึงจะน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของชุมชนในด้านสิง่ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
ค�ำส�ำคัญ : 1. สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ 2. ความมันคงทางอาหาร
่
3. ความยังยื
่ น
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Management of Khlong Na Thap coastal fishing boats association
and food security for community sustainability
of Na Thap Sub-district, Chana district, Songkhla province
Keskanok Boonpech4, Utai Parinyasutinun5
and Kasetchai Laeheem6

Abstract
The purposes of this study were to investigate the management of Khlong Na Thap Coastal
Fishing Boats Association and community food security leading to sustainability and to explore guidelines
for development of Khlong Na Thap Coastal Fishing Boats Association towards sustainability. This
paper deployed a qualitative research methods, namely Delphi techniques, in-depth interviews, focus
group discussions, participant observation and non-participant observation in order to collect data from
the fieldwork.  In using Delphi techniques, sampled experts answered three rounds of questionnaires
until their consensus was reached.  For the in-depth interviews, focus group discussions, participant
observation and non-participant observation, there were three groups of primary key informants: the
policy group consisted of the chairman and committee members of Khlong Na Thap Coastal Fishing
Boats Association; the administration group consisted of officers of Khlong Na Thap Coastal Fishing
Boats Association; and the practice group consisted of the core leader of association members.  The
secondary key informants were members of Khlong Na Thap Coastal Fishing Boats Association. Then,
the data were analyzed together with data from related literature and research reports; content analysis
as well as descriptive analysis were employed.
The study found that the management attributes of Khlong Na Thap Coastal Fishing Boats
Association comprise three major folds: the leadership as the core for goal-setting; the member
participation as the drive force for operations; and finally the organizational competencies to continuously
mobilize the organization. Arevival of aquatic animals contributes to community food security which
can provide people with abundant food resources that meet the needs of people in the community.
Additionally, it conserves the way of life in fishing in the community that will lead to sustainability of
the community environmentally, economically and socially.
Keywords: 1. Khlong Na Thap coastal fishing boats association 2. Food security 3. Sustainability
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บทน�ำ

อาหารเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นและมีความส�ำคัญต่อร่างกายของมนุ ษย์ในการด�ำรงชีวติ มนุ ษย์จะสามารถด�ำรง
ชีวติ อยูไ่ ด้จำ� เป็ นทีจ่ ะต้องมีการบริโภคอาหารเข้าสูร่ า่ งกาย เพือ่ ให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารทีม่ สี ว่ นช่วยต่อการ
เจริญเติบโตทางร่างกายของมนุษย์ และช่วยท�ำให้รา่ งกายของมนุษย์สามารถท�ำงานได้ตามปกติ (Chanyachailert
et al., 2012) ทัง้ นี้ทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นทรัพยากรทีผ่ คู้ นส่วนใหญ่นิยมน�ำมาบริโภคเป็ นอาหารอย่างมาก จน
ท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีความส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้
เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ในปี ชว่ งปี พ.ศ. 2553 ทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงสุดเป็ นล�ำดับ 12 ของ
ประเทศ (Information Technology Office, Department of Customs, 2016) ซึง่ เป็ นตัวทีส่ ะท้อนท�ำให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำภายในประเทศได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ การส่งออกของทรัพยากรสัตว์น้�ำ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการนิยมการบริโภคของทรัพยากรสัตว์น้�ำ จนท�ำให้ประเทศไทยเป็ นผูส้ ง่ ออกอาหาร
ทะเลรายใหญ่ของโลก โดยยอดการส่งออกอาหารทะเลคิดเป็ นร้อยละ 25 ของปริมาณอาหารทะเลในตลาดโลก
และติด 10 อันดับของประเทศทีม่ กี ารส่งออกอาหารทะเลมากทีส่ ดุ ของโลก (Intarapoom et al., 2016) ทัง้ นี้
ภาคใต้เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูต่ ดิ กับทะเลมากกว่าภาคอืน่ ๆ ของประเทศไทย จึงท�ำให้คนในพืน้ ทีท่ อ่ี าศัยอยูใ่ นภาคใต้
ทีอ่ ยู่ตดิ กับบริเวณทะเลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�ำการประมงในการด�ำรงชีวติ และทรัพยากรในทะเลจึง     
เป็ นสิง่ ส�ำคัญในการหล่อเลีย้ งชีวติ (Chai-umporn and Rungmaungthong, 2014) ซึง่ ท�ำให้การจับทรัพยากร
สัตว์น้�ำในช่วงปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณถึง 312,355.4 เมตริกตัน และมีมลู ค่าถึง 11,274.01 ล้านบาท แต่ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 กลับมีปริมาณการจับทรัพยากรสัตว์น้�ำลดลงเป็ น 272,858.9 เมตริกตัน และมีมลู ค่า
10,765.36 ล้านบาท (Bank of Thailand, 2016) ซึง่ จากสถิตขิ า้ งต้นจะเห็นได้วา่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
สัตว์น้�ำในภาคใต้เริม่ ลดลง และสะท้อนให้เห็นถึงความวิกฤตของทรัพยากรสัตว์น้�ำ อันน�ำไปสูป่ ั ญหาความมันคง
่
ทางอาหาร
อนึ่ง การเกิดวิกฤตการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำลดลง ท�ำให้คนในชุมชน ต�ำบลนาทับ อ�ำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูต่ ดิ กับทะเลฝัง่ อ่าวไทยและคลองนาทับทีม่ กี ารประกอบอาชีพท�ำการประมงได้รบั
ผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ สาเหตุทท่ี ำ� ให้เกิดวิกฤตทรัพยากรสัตว์น้�ำลดลงของชุมชนเกิดจากการ
ได้รบั ผลกระทบจากโครงการพัฒนาจากภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ และกลุม่ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
น�้ำเสียจากบ่อกุง้ กุลาด�ำ  ทีป่ ล่อยสิง่ ทีไ่ ม่พง่ึ ประสงค์สคู่ ลองนาทับ ส่งผลท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีจำ� นวนลดลง
(Bendem-Ahlee and Parinyasutinun, 2012) จึงท�ำให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัว และกระตือรือร้น ร่วมตัวกัน
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้�ำ  รวมถึงมีการจดทะเบียนเป็ นสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการท�ำงาน เพือ่ ฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  อย่างไรก็ตามการเกิดวิกฤตดังกล่าวนี้กไ็ ม่ได้  
มีแต่เรือ่ งทีเ่ ลวร้ายเสมอไป เพราะวิกฤตดังกล่าวนี้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหม่ของคนในชุมชน ต�ำบล
นาทับ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้มที ศิ ทางการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ อีกทัง้ การเกิดวิกฤตการณ์ในครัง้ นี้
เปรียบเสมือนเป็ นบทเรียนครัง้ ส�ำคัญของคนในชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบได้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้ เพือ่ ป้ องกันและลดปั ญหาไม่ให้เกิดปั ญหาขึน้ ซ�้ำอีก (Phromsri, 2010)
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สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ มีการด�ำเนินการก่อตัง้ ธนาคารปูมา้ คลองนาทับขึน้ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรสัตว์น้�ำ  โดยมีการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้มกี ารเรียนรูเ้ กีย่ วกับการ
เพาะฟั กสัตว์น้�ำอย่างถูกวิธี ซึง่ จะเริม่ ต้นจากการเพาะฟั กลูกปูมา้ ก่อนในเริม่ แรก เนื่องจากสมาชิกของสมาคม
เรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับได้มกี ารไปศึกษาเกีย่ วกับการเพาะฟั กปูมา้ จนเป็ นแรงบันดาลใจในการน�ำมาจัด
กิจกรรมในพืน้ ทีข่ องตน ซึง่ มีความเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องชุมชนทีอ่ ยูต่ ดิ กับทะเลและคลองนาทับในการเพาะ
ฟั กลูกปูมา้ จนกระทังท�
่ ำให้คนในชุมชนเกิดการต่อยอดทางความรูใ้ นการเรียนรูท้ จ่ี ะเพาะฟั กสัตว์น้�ำชนิดอืน่ ๆ
ต่อไป เพือ่ เป็ นการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำให้มคี วามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในชุมชนในการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและค้าขาย ทัง้ นี้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมง
ชายฝั ง่ คลองนาทับทีไ่ ด้กอ่ ตัง้ ธนาคารปูมา้ ขึน้ ถือได้วา่ เป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการเพาะฟั กสัตว์น้�ำมากขึน้ อีกทัง้ มีการสร้างแนวเขตอนุ รกั ษ์ เพือ่ ฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำให้มปี ริมาณเพิม่
ขึน้ ซึง่ เป็ นวิธที ท่ี �ำให้สามารถแก้ไขปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้�ำได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ การ
เพาะฟั กสัตว์น้� ำดังกล่าว เป็ นการท�ำให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้� ำเพิม่ ขึน้
ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและเป็ นก�ำลังทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นท�ำให้เกิดการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้
อันน�ำไปสูค่ วามมันคงทางอาหารของชุ
่
มชนทีจ่ ะได้มแี หล่งอาหารทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดความยังยื
่ น
ของชุมชน
ด้วยเหตุทก่ี ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับกับ
ความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชนทีน่ �ำไปสูค่ วามยังยื
่ น และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมาคมเรือประมงชายฝั ง่
คลองนาทับสูค่ วามยังยื
่ น ทัง้ นี้เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบั คนในชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในประเด็นดังกล่าวนี้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับกับความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชนที        ่
น�ำไปสูค่ วามยังยื
่ น
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับสูค่ วามยังยื
่ น
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกีย่ วกับการจัดการผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงเริม่ มาจาก Burn (1978) ซึง่
(Bass and Avolio, 1994 cited in Auareesuksakun and Chuntuk, 2016) มีการน�ำเสนอภาวะผูน้ �ำการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูต้ ามในการปฏิบตั กิ ารท�ำงาน ซึง่ มีองค์ประกอบพฤติกรรมของผูน้ �ำ 4 ด้าน ดังนี้ 1)
การสร้างแรงบันดาลใจ 2) การใช้ความเป็ นปั จเจกบุคคล 3) การกระตุน้ ทางปั ญญา และ 4) การมีอทิ ธิพลทีเ่ ป็ น
อุดมคติ อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดระดับการส่วนร่วมของประชาชน (Bureekul, 2008) ซึง่ มี 7 ระดับ และ
เรียงตามล�ำดับจากระดับทีต่ ่ำ� สุดไปหาระดับทีส่ งู สุด ดังนี้ 1) ระดับการให้ขอ้ มูล 2) ระดับการเปิ ดรับความคิดเห็น
ของประชาชน 3) ระดับการปรึกษาหารือ 4) ระดับการวางแผนร่วมกัน 5) ระดับการร่วมปฏิบตั ิ 6) ระดับการ
ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และ 7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน รวมถึงผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด
สมรรถนะองค์การ (Buytendijk, 2006 cited in Yodsurang, 2017) อธิบายองค์การทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง เป็ น
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องค์การทีส่ ามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา และสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็ น
อย่างดี ซึง่ องค์การทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูงมีคณ
ุ ลักษณะ 5 ประการ ดังนี้ 1) มีการตัง้ เป้ าหมายอย่างชัดเจน 2) มี
การร่วมมือกัน 3) มีการก�ำหนดกลยุทธ์และการจัดวางแนวทาง 4) องค์การมีการยืดหยุน่ สามารถปรับตัว และ
5) การสือ่ สารขององค์การ
การศึกษาเกีย่ วกับความมันคงทางอาหาร
่
(Food and Agriculture Organization of the united nations,
2006) ระบุวา่ องค์ประกอบของความมันคงทางอาหารแบ่
่
งออกเป็ น 4 มิตยิ อ่ ย ดังนี้ 1) การมีอาหารเพียงพอ
คือ อาหารได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือการน�ำเข้าอาหารเข้ามา รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร 2)
การเข้าถึงอาหาร คือ ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะก�ำหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่ง ๆ ได้ภายใต้บริบททาง
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3) การใช้ประโยชน์จากอาหาร คือ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทาง
กายภาพทัง้ หมด และ 4) เสถียรภาพทางอาหาร คือ บุคคลสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา
และไม่เสีย่ งกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็ นผลมาจากวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ อย่างกะทันหัน
การศึกษาเกีย่ วกับความยังยื
่ นเป็ นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับเริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ทศวรรษ 1980 เป็ นต้น
มา โดยมีการเขียนรายงานเรือ่ ง “อนาคตร่วมของเรา” (Our Common Future) หรือทีเ่ รียกว่า “Brundtland
Report” ได้มกี ารนิยาม การพัฒนาอย่างยังยื
่ น ว่าเป็ นการพัฒนาทีจ่ ะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
คนในปั จจุบนั ได้ โดยไม่เป็ นการกระทบทีส่ ง่ ผลต่อคนรุน่ หลัง และมีการเน้นถึงความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิง่ แวดล้อม หรือ Profit-People-Planet ในมุมมองของ Triple bottom line ทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
ระหว่างกัน (Yourapratom et al., 2014)
วิ ธีการศึกษา
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก ใช้เทคนิคเดลฟาย
ประยุกต์ ซึง่ มีผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 11 คน ตอบแบบสอบถามเดลฟายจ�ำนวน 3 รอบ จนกระทังความคิ
่
ดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกัน และระยะที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม เป็ นเครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดจ�ำนวน 44 คน ซึง่ มี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งแยกเป็ น 3 ฝ่ าย ดังนี้ ฝ่ ายนโยบาย ประกอบด้วย ประธานและคณะกรรมการของสมาคม
เรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ จ�ำนวน 15 คน ฝ่ ายบริหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีข่ องสมาคมเรือประมงชายฝั ง่
คลองนาทับ จ�ำนวน 1 คน และฝ่ ายปฏิบตั ิ ประกอบด้วย แกนน�ำสมาชิก จ�ำนวน 3 คน และข้อมูลรอง ประกอบ
ไปด้วย สมาชิกของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ จ�ำนวน 25 คน ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเขียนรายงานผลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอผลการศึกษา อันได้แก่ รูจ้ กั สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ การจัดการของ
สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชน ความยังยื
่ นของชุมชน และแนวทาง
การพัฒนาสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับสูค่ วามยังยื
่ น รายละเอียดมีดงั นี้
รู้จกั สมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ
การรวมตัวกันของคนในชุมชน ต�ำบลนาทับ อ�ำเภอนาทับ จังหวัดสงขลา เพือ่ ร่วมกันก่อตัง้ เป็ นสมาคม
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เรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ และได้จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึง่ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที่ 18/5 หมูท่ ่ี 2
ต�ำบลนาทับ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยกันฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ซึง่ สมาชิก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำการประมงเป็ นหลัก ทัง้ นี้เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 สมาชิกของสมาคมเรือประมงคลองนาทับ
ได้มกี ารไปศึกษาดูงานของธนาคารปูมา้ ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุร ี จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะน� ำวิธกี ารดังกล่าว          
มาเป็ นแนวทางในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำในพืน้ ทีข่ องตน จนกระทังท�
่ ำให้ปลายปี พ.ศ. 2555 สมาคมเรือ
ประมงชายฝัง่ คลองนาทับ ได้มกี ารด�ำเนินการร่วมกันก่อตัง้ ธนาคารปูมา้ คลองนาทับขึน้ ซึง่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุน
ในการก่อตัง้ จ�ำนวน 58,000 บาท และเงินทุนจากสมาชิกจ�ำนวน 4,000 บาท รวมเงินทุนทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจ�ำนวน
62,000 บาท โดยใช้สถานทีใ่ นพืน้ ทีข่ องนายอดิเรก หมัดหมาน (นายก อบต. ต�ำบลนาทับ)
จนกระทังเมื
่ อ่ ปี พ.ศ. 2557 ได้มเี หตุจำ� เป็ นทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลงสถานทีด่ �ำเนินการท�ำงานของ
ธนาคารปูมา้ คลองนาทับ ท�ำให้ทางสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับได้มกี ารท�ำหนังสือของบประมาณต่อ
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ าจะนะชุดที่ 2 และได้งบประมาณในการก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ จ�ำนวน 120,000
บาท อีกทัง้ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากบริษทั เอ็กซ์-วัน อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จ�ำนวน 400,000 บาท
รวมเงินทุนสนับสนุ นทัง้ หมดเป็ นจ�ำนวน 520,000 บาท และปลายปี พ.ศ. 2557 จึงได้เปิ ดด�ำเนินการท�ำงาน
ธนาคารปูมา้ คลองนาทับในสถานทีแ่ ห่งใหม่ ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี 2 ต�ำบลนาทับ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อีกทัง้ ใน
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2557 ได้มกี ารจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในการท�ำลอบปู เพือ่ เพิม่ รายได้ โดยได้รบั การ
สนับสนุนจากเทศบาลต�ำบลนาทับจ�ำนวน 120,000 บาท และการสนับสนุนจากบริษทั เอ็กซ์-วัน อินเตอร์เทรด
(ประเทศไทย) จ�ำนวน 10,000 บาท รวมทัง้ หมดจ�ำนวน 130,000 บาท ต่อมาได้เกิดปั ญหาภายในสมาคมเรือ
ประมงชายฝั ง่ คลองนาทับทีไ่ ม่สามารถจัดการเรือ่ งงบประมาณในการด�ำเนินงานได้ จึงท�ำให้สมาคมเรือประมง
ชายฝั ง่ คลองนาทับได้ทำ� การยุตกิ ารด�ำเนินการท�ำงานประมาณ 1 ปี และได้มกี ารฟื้ นตัวขึน้ มาใหม่ ในปี พ.ศ.
2560 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการของสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับชุดใหม่มาด�ำเนินการ เพือ่ ให้ธนาคาร
ปูมา้ คลองนาทับได้มกี ารด�ำเนินต่อไป เพือ่ ทีจ่ ะฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ ให้เกิดการกระตุน้ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของทรัพยากรสัตว์น้�ำ ทัง้ นี้จากการทีค่ นในชุมชนได้มกี ารเรียนรูใ้ นการเพาะฟั กลูกปูมา้ จนเกิดความเชีย่ วชาญ
ต่อไปในอนาคตก็อาจทีจ่ ะสามารถต่อยอดจากความรูเ้ ดิมน�ำมาเพิม่ เติมจนท�ำการเพาะฟั กสัตว์น้�ำชนิดอืน่ ๆ
สรุปได้วา่ สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ มีการด�ำเนินการก่อตัง้ ธนาคารปูมา้ คลองนาทับ เพือ่ ที่
จะฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ โดยเริม่ ต้นจากการเพาะฟั กลูกปูมา้ ก่อน เพือ่ ให้สมาชิกได้เรียนรูจ้ นเกิดความช�ำนาญ
จนสามารถน�ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการเพาะฟั กสัตว์น้�ำชนิดอืน่ ต่อไป ถือได้วา่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการก
ระตุน้ ให้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้ เพราะทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ำ� คัญใน
การด�ำรงชีวติ ของมนุ ษย์ ในการน�ำมาใช้ประโยชน์ในการน�ำมาบริโภคและประกอบอาชีพท�ำการค้าขาย ทัง้ นี้
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำควบคู่กบั การเพาะฟั กทรัพยากรสัตว์น้�ำ  จะท�ำให้เกิดความสมดุลของ
ทรัพยากรสัตว์น้� ำ  ทีส่ ามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุ ษย์ โดยไม่ท�ำให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรสัตว์น้�ำ อันจักน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของทรัพยากรสัตว์น้�ำ
การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ
การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับจะต้องมีการจัดการซึง่ มีความส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนในการด�ำเนินงาน ซึง่ การจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับทีส่ ามารถแยกเป็ น 3 ส่วน
อันประกอบด้วย ผูน้ �ำ (ภาวะผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง), ผูต้ าม (การมีสว่ นร่วม), และองค์การ (สมรรถนะองค์การ)
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ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญผนวกกับแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ 3 รอบ มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 63 ข้อ แต่ผวู้ จิ ยั ขอเสนอผลในด้านของการจัดการทีม่ รี ะดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
อีกทัง้ มีการวิเคราะห์เป็ นค่ามัธยฐาน (Md) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IR) ดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ
ข้อค�ำถาม

ค่ามัธยฐาน (Md)

ค่าพิ สยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR)

ระดับความคิ ดเห็น

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.5
1
0.5
0.5
1
0.5

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00

0

มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00
5.00

1
1
1
0.5

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0
1
1
1
1
1
0.5

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

5.00

1

มากทีส่ ดุ

ด้านภาวะผูน้ �ำ
4. สมาชิกให้การยอมรับในการเป็ นผูน้ �ำ
5. มีความซื่อสัตย์ในการท�ำงานอย่างโปร่งใส
6. มีความเสียสละท�ำเพือ่ ส่วนร่วม
7. มีความตังใจในการท�
้
ำงานเพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
10. มีมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้าง
11. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
การมีส่วนร่วม
13. สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที
15. การวางแผนในการท�ำงานร่วมกัน
16. การร่วมตัดสินใจในการท�ำงานร่วมกัน
17. การร่วมมือในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
20. สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเป็ นตัวแทน
ของชุมชนในการท�ำเพือ่ ชุมชน
สมรรถนะองค์การ
21. มีการตัง้ เป้ าหมายก่อนการท�ำงานอย่างชัดเจน
22. มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
23. มีการร่วมมือกันของทุกฝ่ ายในการท�ำงาน
25. มีแผนงานยุทธศาสตร์การท�ำงานทีช่ ดั เจน
26. มีแผนปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์อย่างเป็ นรูปธรรม
28. มีการแบ่งหน้าทีข่ องสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน
30. ความโปร่งใสในการท�ำงานของสมาคมเรือประมง
ชายฝั ง่ คลองนาทับ
31. การสือ่ สารของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนา
ทับสามารถรับรูไ้ ด้อย่างทัวถึ
่ ง
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ ทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านผูน้ �ำ  พบว่า ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ มัธยฐาน
ระหว่าง 4.50-5.00 ซึง่ อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ มีจำ� นวน 6 ข้อ ได้แก่ 4. สมาชิกให้การยอมรับในการ
เป็ นผูน้ �ำ 5. มีความซือ่ สัตย์ในการท�ำงานอย่างโปร่งใส 6. มีความเสียสละท�ำเพือ่ ส่วนร่วม 7. มีความตัง้ ใจในการ
ท�ำงานเพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย 10. มีมนุษยสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้าง และ 11. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกแสดง
ความคิดเห็น อีกทัง้ 6 ข้อทีก่ ล่าวมานี้มคี า่ พิสยั ควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ซึง่ ถือว่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความสอดคล้องกัน 2 ด้านการมีสว่ นร่วม พบว่า ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ มัธยฐานระหว่าง 4.50-5.00 ซึง่ อยูใ่ นระดับ
ความคิดเห็นมากทีส่ ดุ มีจำ� นวน 5 ข้อ ได้แก่ 13. สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 15. การวางแผนในการท�ำงานร่วมกัน 16. การร่วมตัดสินใจในการท�ำงานร่วม
กัน 17. การร่วมมือในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และ 20. สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเป็ นตัวแทนของ
ชุมชนในการท�ำเพือ่ ชุมชน อีกทัง้ 5 ข้อทีก่ ล่าวมานี้มคี า่ พิสยั ควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ซึง่ ถือว่าความคิดเห็นของ      
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกัน 3 ด้านสมรรถนะองค์การ พบว่า ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ มัธยฐานระหว่าง 4.50-5.00
ซึง่ อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ มีจำ� นวน 8 ข้อ ได้แก่ 21. มีการตัง้ เป้ าหมายก่อนการท�ำงานอย่างชัดเจน
22. มีการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน 23. มีการร่วมมือกันของทุกฝ่ ายในการท�ำงาน 25. มีแผนงาน
ยุทธศาสตร์การท�ำงานทีช่ ดั เจน 26. มีแผนปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์อย่างเป็ นรูปธรรม 28. มีการแบ่งหน้าทีข่ อง
สมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน 30. ความโปร่งใสในการท�ำงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ และ 31.
การสือ่ สารของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับสามารถรับรูไ้ ด้อย่างทัวถึ
่ ง อีกทัง้ 8 ข้อทีก่ ล่าวมานี้มคี า่
พิสยั ควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ซึง่ ถือว่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความสอดคล้องกัน นอกจากทัง้ 3 ด้านทีไ่ ด้
กล่าวมานี้อนั ประกอบด้วย ผูน้ � ำ  การมีส่วนร่วม และสมรรถนะองค์การ ยังมีประเด็นเพิม่ เติมทีไ่ ด้มาจาก               
ผูเ้ ชีย่ วชาญ คือ ในด้านของเทคโนโลยี และด้านเครือข่ายทีจ่ ะเป็ นช่วยท�ำให้ สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนา
ทับมีการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดมากยิง่ ขึน้
ความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชน
การจัดการการด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ส่งผลเกิดความมันคงทางอาหาร
่
ของชุมชน โดยรายละเอียดดังนี้ 1) การมีอาหารทีเ่ พียงพอ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลอง
นาทับจะมีการพูดคุยหรือตกลงกันก่อนในการท�ำงาน เพือ่ ให้การท�ำงานเป็ นไปในทิศทางแนวกัน อีกทัง้ มีการ
เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นต่าง ๆ ของสมาชิก เพือ่ ให้กระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ทางสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับได้มกี ารท�ำกิจกรรมการเพาะฟั กปล่อยลูกปูสธู่ รรมชาติ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพการท�ำประมงมีทงั ้ ผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกและไม่เป็ นสมาชิกก็ให้ความร่วมมือ และ
อีกกิจกรรมทีท่ างสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับจะจัดขึน้ เป็ นการสร้างแนวเขตอนุรกั ษ์ในช่วงไม่มมี รสุม
เพือ่ เป็ นการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั พวกสัตว์น้�ำวัยอ่อนได้มกี ารเจริญเติบโต ส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้�ำ
เพิม่ ขึน้ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน โดยไม่ตอ้ งออกเรือไปไกล ๆ ก็สามารถได้ทรัพยากร
สัตว์น้� ำตามความต้องการ อีกทัง้ เป็ นการรักษาวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของคนในชุมชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพการ      
ท�ำประมง รวมถึงท�ำให้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์ 2) การเข้าถึงอาหาร สมาชิกส่วนใหญ่มอี าชีพ
การท�ำประมง และสภาพพืน้ ทีข่ องชุมชนจะอยูใ่ กล้กบั คลองนาทับและทะเลอ่าวไทย ท�ำให้การเข้าถึงทรัพยากร
สัตว์น้�ำของคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ยมาก ทัง้ นี้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนา
ทับก็ไม่ได้มกี ารกีดกัน้ หรือห้ามไม่ให้จบั ทรัพยากรสัตว์น้�ำแต่อย่างใด แต่จะเป็ นการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
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ขอความร่วมมือไม่จบั ทรัพยากรสัตว์น้�ำวัยอ่อน และไม่จบั ทรัพยากรสัตว์น้�ำในแนวเขตอนุรกั ษ์ เพือ่ เป็ นทีอ่ าศัย
ของทรัพยากรสัตว์น้�ำวัยอ่อน กิจกรรมการด�ำเนินงานของทางสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับทีจ่ ดั ขึน้
เป็ นการกระตุน้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำมากขึน้ 3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร กิจกรรมการ
ด�ำเนินงานการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ส่งผลท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำ
มีแนวโน้มดีขน้ึ ท�ำให้การออกเรือหาทรัพยากรสัตว์น้�ำลดระยะทาง ลดค่าน�้ำมัน และสามารถลดค่าใช้จา่ ยลง
ซึง่ เมือ่ รายจ่ายลดลงนัน้ หมายความว่ารายได้กเ็ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ทำ� ให้เห็นได้วา่ ทรัพยากรสัตว์น้�ำจะไม่มวี นั หมดหาก
มีการใช้ทรัพยากรสัตว์น้� ำอย่างยังยื
่ นและไม่เห็นแก่ได้จนเกินไป การด�ำเนินงานของทางสมาคมเรือประมง
ชายฝั ง่ คลองนาทับจะเป็ นตัวช่วยในการกระตุน้ เพือ่ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำ  และเป็ นการ
หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่วมกันของชุมชน ทัง้ นี้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำของคนในชุมชนจะ
น�ำไปเป็ นอาหารส�ำหรับการบริโภค และน�ำไปค้าขายเพือ่ สร้างรายได้ อีกทัง้ ท�ำให้สมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลอง
นาทับมีงบประมาณทีส่ นับสนุนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสมาชิกมีรายได้จากการค้าขายทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้ ก็จะ
มีการเพิม่ งบประมาณในการสนับสนุ นให้กบั ทางสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเพิม่ ขึน้ ด้วย และ 4
เสถียรภาพทางอาหาร การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ เป็ นการกระตุน้ และรณรงค์
ท�ำให้คนในชุมชนได้หนั กลับมาใส่ใจกับทรัพยากรสัตว์น้�ำมากขึน้ ส่งผลท�ำให้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารทีอ่ ุดม
สมบูรณ์ และมีความเสถียรภาพทางอาหารอย่างมันคงมากขึ
่
น้ ทัง้ นี้ทำ� ให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์
น�้ำได้อย่างไม่มหี มด หากทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท�ำประมงอย่างยังยื
่ น ไม่เห็นแก่ได้จนเกินไป
ปล่อยให้ทรัพยากรสัตว์น้� ำวัยอ่อนได้เจริญเติบโตเต็มวัย และปล่อยให้ทรัพยากรสัตว์น้� ำได้มกี ารวางไข่ เพือ่
ท�ำให้มที รัพยากรสัตว์น้�ำอย่างยังยื
่ น
สรุปได้วา่ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำดีขน้ึ ส่งผล
ให้เกิดความมันคงทางอาหารของคนในชุ
่
มชน ทัง้ นี้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำในการน�ำ
มาบริโภคและค้าขาย โดยไม่ทำ� ให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำเกิดความเสือ่ มโทรม สามารถใช้ทรัพยากรสัตว์น้�ำได้ตาม
ความต้องการ อีกทัง้ เป็ นการรักษาวิถชี าวเลภูมปิ ั ญญาในการท�ำการประมงของคนในชุมชนให้สามารถด�ำเนิน
ต่อไปได้
ความยังยื
่ นของชุมชน
ทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นสิง่ ทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ ของคนในชุมชนในการด�ำรงชีวติ เนื่องจากคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพในการท�ำการประมง ดังนัน้ การทีค่ นในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์
น�้ำ และเรียนรูท้ จ่ี ะศึกษาในการเพาะฟั กทรัพยากรสัตว์น้�ำ หรือหลีกเลีย่ งการใช้อุปกรณ์ทผ่ี ดิ กฎหมาย เป็ นต้น
ท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ คนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรสัตว์น้�ำได้อย่างยังยื
่ น อัน
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้านสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ และทรัพยากรสัตว์น้�ำมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในชุมชน ทัง้ นี้การกระตุน้ ของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับท�ำให้คนในชุมชนได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้� ำ  และมีการส่งเสริมในการเพาะฟั กพันธุส์ ตั ว์น้� ำ  ท�ำให้สถานการณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น้�ำดีขน้ึ เป็ นการสร้างความสมดุลระหว่างผูใ้ ช้ทรัพยากรสัตว์น้�ำและทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ซึง่ ผูใ้ ช้
ทรัพยากรเปรียบเสมือนกับเป็ นผูล้ า่ ส่วนทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นผูถ้ กู ล่า ถ้าหากผูถ้ กู ล่าโดนผูล้ า่ แสวงหาประโยชน์
เพียงอย่างเดียว ไม่นานผูถ้ กู ล่าก็จะค่อย ๆ หายไป จนท�ำให้ผลู้ า่ ด�ำเนินชีวติ ต่อไปไม่ได้ ฉะนัน้ ถ้าผูล้ า่ อยากล่า
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ก็ตอ้ งเพาะฟั กสัตว์น้�ำ หรือไม่จบั สัตว์น้�ำทีม่ ขี นาดเล็ก หรือสัตว์น้�ำทีม่ ไี ข่ เป็ นต้น เพือ่ เป็ นการทดแทนทรัพยากร
สัตว์น้�ำทีส่ ญ
ู เสียไป ซึง่ จะท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยื
่ น ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้�ำช้าหน่อยแต่ดกี ว่าไม่มที รัพยากรสัตว์น้�ำให้ใช้อกี เลย
ด้านสังคม การด�ำเนินการท�ำงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์
น�้ำ ท�ำให้มที รัพยากรสัตว์น้�ำทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชน อันจักส่งผลให้คนในชุมชน
มีทรัพยากรสัตว์น้�ำทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์และไม่เกิดการแย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้�ำทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งของ
คนในชุมชนได้ หรือไม่เกิดความขาดแคลนของทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ซึง่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำ 
ท�ำให้คนในชุมชนมีการแบ่งปั นอาหารซึง่ กันและกัน เป็ นการเชือ่ มความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกัน ส่งผลให้คนใน
ชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความสนิทสนมมากยิง่ ขึน้ เป็ นการกระชับความสัมพันธ์
ทีด่ ตี ่อกันของคนในชุมชน
ด้านเศรษฐกิ จ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ ส่งผลให้คนในชุมชนทีป่ ระกอบ
การท�ำอาชีพการประมงมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการจับทรัพยากรสัตว์น้� ำ  ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นได้
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนในการด�ำรงชีวติ ในการใช้
จ่ายภายในครอบครัวของตน ท�ำให้คณ
ุ ภาพในการด�ำรงชีวติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ โดยไม่ทำ� ให้ทรัพยากรสัตว์
น�้ำเกิดความเสือ่ มโทรม ทัง้ นี้การทีค่ นในชุมชนรูจ้ กั ทีจ่ ะฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ อันจักส่งผลดีตอ่ คนในชุมชนได้
มีทรัพยากรสัตว์น้�ำทีเ่ พิม่ ขึน้ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำทีเ่ พิม่ ขึน้
สรุปได้วา่ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ ส่ง
ผลท�ำให้เกิดความยังยื
่ นของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำ ทัง้ นี้การฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำที่
เกิดจากภายในตัวของบุคคลทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำอย่างแท้จริง จักน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ น
ในระยะยาว ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ (ภาพที่ 1)
การจัดการ
เป็ นหัวใจส�ำคัญทีท่ �ำให้เกิด
การด�ำเนินงานของสมาคมฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งสู ง สุ ด
อีกทัง้ ท�ำให้การด�ำเนินงาน
เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน

ความมันคงทางอาหาร
่
การด�ำเนินงานของสมาคมฯ
ท�ำให้คนในชุมชนได้  เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของทรัพยากร
สัตว์น้� ำ  ส่งผลให้ทรัพยากร
สัต ว์น้� ำ ดีข้นึ และเป็ น การ
รัก ษาวิถีช าวเลของคนใน
ชุมชน ให้สามารถด�ำเนินต่อ
ไปได้ ทัง้ นี้ท�ำให้ชุมชนที่ม ี
แ ห ล่ ง อ า ห า ร ที่ ม ี ค ว า ม
อุดมสมบูรณ์

ความยังยื
่ น
การด�ำเนินงานของสมาคมฯ
ในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 
�
ส่งผลท�ำให้เกิดความยังยื
่ น
ของชุมชนในการใช้ประโยชน์
จากทรัพ ยากรสัต ว์ น้� ำ ได้
ในระยะยาว

ภาพที ่ 1 การจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับกับความมันคงทางอาหารสู
่
ค่ วามยังยื
่ น
ทีม่ า : วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูว้ จิ ยั (2561)
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แนวทางการพัฒนาสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับสู่ความยังยื
่ น
สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนทีป่ ระสบกับปั ญหาวิกฤตทาง
ด้านทรัพยากรสัตว์น้�ำทีม่ จี ำ� นวนลดลง ส่งผลให้คนในชุมชนได้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคม
เรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�ำการประมงเป็ นหลัก ดังนัน้ การเกิดปั ญหาดังกล่าว
นี้ทำ� ให้ได้รบั ผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงท�ำให้เกิดการรวมตัวกันเพือ่ ทีจ่ ะหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำนี้ได้อย่างยังยื
่ น อันน�ำไปสูก่ ารก่อตัง้ เป็ นธนาคาร
ปูมา้ ซึง่ เป็ นแห่งแรกของต�ำบลนาทับ และเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้คนในชุมชนได้มาท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับการเพาะ
ฟั กสัตว์น้�ำอย่างถูกต้องและเกิดการเรียนรูใ้ นการเพาะฟั กสัตว์น้�ำอย่างถูกวิธี เพือ่ ปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติทดแทน
กับสิง่ ทีส่ ญ
ู เสียไปของทรัพยากรสัตว์น้�ำเป็ นการสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรสัตว์น้�ำและผูใ้ ช้ทรัพยากรสัตว์น้�ำ
อย่างสมดุล ส่งผลท�ำให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้� ำได้อย่างยังยื
่ น ไม่เกิดความ
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรสัตว์น้�ำ อีกทัง้ การก่อตัง้ ธนาคารปูมา้ ของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ท�ำให้
เกิดการกระตุน้ ให้คนในชุมชนได้มคี วามสนใจและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ซึง่ บุคคลเหล่านี้
จะเป็ นพลังทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ น เพือ่ ฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำให้มแี นวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และท�ำให้สถานการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำดีขน้ึ อีกด้วย โดยเกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจกัน
ในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน ทัง้ นี้การทีใ่ ห้คนในชุมชนได้รว่ มรับรูป้ ัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ
กัน จะท�ำให้คนในชุมชนเกิดความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนและเกิดความหวงแหนทรัพยากรภายในชุมชน
ของตน
อีกทัง้ สมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับได้มกี ารให้สมาชิกได้มกี ารเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนาประยุกต์ใช้
ความรูใ้ นการเรียนรูท้ จ่ี ะเพาะฟั กสัตว์น้�ำชนิดอืน่ ๆ ด้วย ซึง่ เป็ นการต่อยอดจากพืน้ ฐานความรูเ้ ดิมทีเ่ กิดจาก
การเพาะฟั กลูกปูมา้ ในการน�ำความรูน้ นั ้ ไปประยุกต์และปรับใช้ในการเพาะฟั กพันธุส์ ตั ว์น้�ำชนิดอื่น ๆ ต่อไป
เพือ่ เป็ นการเพิม่ จ�ำนวนของทรัพยากรสัตว์น้�ำชนิดอืน่ ๆ ด้วย ทัง้ นี้การแก้ไขปัญหาของทรัพยากรสัตว์น้�ำให้เกิด
ความยังยื
่ นได้ในระยะยาวนัน้ ต้องเริม่ ต้นมาจากภายในตัวของบุคคลก่อน จึงจะท�ำให้เกิดความยังยื
่ นในระยะยาว
ได้ มิใช่เพียงท�ำให้เกิดชัวคราวและปั
่
ญหาก็กลับมาเป็ นแบบเดิมอีกหรืออาจจะเป็ นปั ญหาทีแ่ ย่ลงไปกว่าเดิม
การเริม่ ต้นจากตัวบุคคลก่อนจึงเป็ นการแก้ไขปั ญหาอย่างตรงจุด และท�ำให้บคุ คลนัน้ เกิดความสมัครใจทีจ่ ะท�ำ
อย่างจริงจัง ไม่ได้เกิดความการบังคับซึง่ สิง่ นี้จะท�ำให้การแก้ไขปั ญหาไม่เกิดผล ทัง้ นี้แม้วา่ การเริม่ แก้ปัญหาที่
ตัวบุคคลก่อนอาจจะต้องใช้เวลา เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้บุคคลนัน้ เกิดความเข้าใจ และเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
แต่นนั ้ ก็เป็ นการแก้ไขปั ญหาทีท่ ำ� ให้เกิดผลในระยะยาวได้เป็ นอย่างดี ช้าหน่อยแต่กค็ มุ้ กับผลลัพธ์ทจ่ี ะได้ และ
เป็ นแรงผลักดันท�ำให้เกิดความยังยื
่ นในชุนชน อีกทัง้ ท�ำให้คนในชุนชนมีการด�ำรงชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ตามไปด้วย ทัง้ นี้
ถ้ามีการสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอก็ยงิ่ จะท�ำให้เกิดความยังยื
่ นอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึน้
แต่อย่างไรก็ตามคนในชุมชนจะต้องพึง่ พาตนเองให้ได้ก่อนทีจ่ ะพึง่ พาคนอืน่ สิง่ นี้สำ� คัญเป็ นอย่างยิง่
สรุปได้วา่ การพัฒนาทีท่ ำ� ให้เกิดความยังยื
่ นในระยะยาวได้นนั ้ ต้องเริม่ มาจากตัวบุคคลก่อน ถึงจะท�ำให้
เกิดความยังยื
่ นในระยะยาวได้ ถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาในการทีจ่ ะท�ำให้บุคคลนัน้ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และ
เกิดการเปลีย่ นแปลงในพฤติกรรม ก็คมุ้ ค่ากลับสิง่ ทีจ่ ะได้มา ทัง้ นี้ถา้ ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐก็จะท�ำให้เกิด
เป็ นความยังยื
่ นทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามคนในชุมชนก็ตอ้ งรูจ้ กั ทีจ่ ะพึง่ พาตนเองก่อนทีจ่ ะพึง่ พา
คนอื่น
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อภิ ปรายผล
การศึกษาการจัดการสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับกับความมันคงทางอาหาร
่
ต�ำบลนาทับ
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีขอ้ ค้นพบทีน่ ่าสนใจและควรน�ำมาอภิปรายผล รายละเอียดมีดงั นี้
มุมมองการจัดการกับการบริ หารจัดการที่ดี
การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับท�ำให้เกิดการด�ำเนินงานในการฟื้ นฟูทรัพยากร
สัตว์น้�ำอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับประกอบด้วย ภาวะผูน้ �ำการ
เปลีย่ นแปลง การมีสว่ นร่วม และสมรรถนะองค์การ เป็ นหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ
เกิดการขับเคลือ่ นในการท�ำงานและประสบความส�ำเร็จทีต่ งั ้ ไว้ ดังที่ (Na Nongkhai, 2009) อธิบายว่า การ
จัดการเป็ นกระบวนการทีท่ ำ� ให้องค์การเกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็ นขันตอน
้
และท�ำให้องค์การประสบความส�ำเร็จ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การทีต่ งั ้ ไว้ เพือ่ ให้องค์การการด�ำเนินงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลภายใต้เงือ่ นไขของสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นี้ความต่อเนื่อง
ของการด�ำเนินงานของทางสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ ท�ำให้องค์การสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่าง
เข้มแข็ง อีกทัง้ รูปแบบของการด�ำเนินงานจะมีความยืดหยุน่ และเป็ นไปในลักษณะไม่เป็ นทางการมากนัก ท�ำให้
ได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิกเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับก็จะต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นและเปลีย่ นแปลงรูปแบบการท�ำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
สอดคล้องกับ Prasertsri (2011) กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงขององค์การเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญเป็ นอย่างมาก
ต่อองค์การ หากองค์การหรือหน่วยงานใดไม่ยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ อาจจะท�ำให้องค์การไม่สามารถด�ำเนินต่อไปได้ ส่งผลท�ำให้องค์การนัน้ ต้องประสบกับความล้มเหลว
และไม่สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้อกี และการสือ่ สารก็เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินงานของ
ทางสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ เพราะจะท�ำให้การด�ำเนินงานของคนภายในองค์การเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และไม่มคี วามขัดแย้งกันของคนภายในองค์การ ดังที่ Doherty (2011) กล่าวว่า การสือ่ สารในองค์การ
ก็เป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็ นอย่างมาก ในการเปลีย่ นแปลงองค์การ ซึง่ การสือ่ สารภายในองค์การจะสามารถ
ช่วยขับเคลือ่ นเปลีย่ นแปลงองค์การไปในทิศทางทีด่ ไี ด้ แม้วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ทม่ี คี วามกดดันสูงก็สามารถ
น�ำพาองค์การให้อยูร่ อดและมีความก้าวหน้าต่อไปได้ อีกทัง้ การได้รบั ความร่วมมือจากคนภายในองค์การก็ถอื
เป็ นจุดแข็งขององค์การทีจ่ ะช่วยให้องค์การเข้มแข็งและมีการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับจะมีความแตกต่างกับการบริหารจัดการทีด่ ี
โดยการจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับจะเน้นกระบวนการท�ำงานทีท่ ำ� ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด แต่การบริหารจัดการทีด่ จี ะเน้นในหลักของการน� ำคุณธรรมและจริยธรรม           
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินการท�ำงาน ซึง่ การบริหารจัดการทีด่ หี รือธรรมาภิบาล 2 ค�ำนีม้ คี วามหมายแบบเดียวกัน
สามารถใช้แทนกันได้ แต่สว่ นใหญ่คำ� ทีใ่ ช้ในประเทศไทยมักจะใช้คำ� ว่า ธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับ Phonwatthana  
(2014) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็ นการปฏิบตั งิ านโดยจะมุง่ เน้นในเรือ่ งของคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ เป็ น
แนวทางในการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามครรลองธรรม และท�ำให้องค์การมีการด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความเป็ นธรรม สุจริต และโปร่งใส รวมถึงมีการค�ำนึงการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน เช่นเดียวกับ (Jansiri, 2012) กล่าวว่า การน�ำธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็ นการบริหารจัดการทีด่ ี และน�ำไปสูส่ งั คม
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ทีด่ ี จึงมีการมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมในทุกภาคส่วนภายในองค์การ และสร้างความสัมพันธ์กบั หน่ วยงานอื่น ๆ
ด้วย
อย่างไรก็ตาม การจัดการกับการจัดการทีด่ ี ถึงแม้จะมีกระบวนการของการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันในการ
มุง่ เน้นของการด�ำเนินงาน แต่กจ็ ะสังเกตได้วา่ ก็ยงั มีสว่ นทีเ่ ป็ นจุดร่วมด้วยกันในเรือ่ งของการมีสว่ นร่วมของการ
ด�ำเนินงาน เพือ่ ให้งานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ซึง่ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลอง
นาทับจะประสบความส�ำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทีเ่ ป็ นแรงผลักดันสนับสนุน ให้การ
ด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับ Wedchayanon (2009)
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของคนภายในองค์การเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้การด�ำเนินการท�ำงานของคนในองค์การมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และท�ำให้สมรรถนะองค์การของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลอง
นาทับเข้มแข็งขึน้
มุมมองความมันคงของมนุ
่
ษย์กบั ความมันคงทางอาหาร
่
การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับเกิดจากทีค่ นในชุมชนได้รบั ความเดือดร้อน
ของภาวะความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรสัตว์น้�ำอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงมีการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพือ่
ร่วมกันแก้ไขปั ญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรสัตว์น้�ำ ซึง่ ถือได้วา่ การรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็ นการ
สร้างเสริมพลังให้กบั คนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และท�ำให้เกิดเป็ นความมันคงของมนุ
่
ษย์ เช่นเดียว
กับ Keizo (cited in Buntham, 2012) กล่าวว่า ความมันคงของมนุ
่
ษย์เป็ นหัวใจทีม่ คี วามส�ำคัญในการน�ำไปใช้
เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมรับมือกับภัยคุมคามต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูใ่ นการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน และ
ศักดิศรี
่
ษย์เป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการ
์ ของความเป็ นมนุษย์ เช่นเดียวกับ Suphakham (2016) ความมันคงของมนุ
ด�ำรงชีวติ ของมนุษย์เป็ นอย่างมาก ซึง่ จะเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างบริบทแวดล้อมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
และทางวัฒนธรรม ส่งผลท�ำให้มนุษย์ดำ� รงชีวติ อย่างปลอดภัย
ทัง้ นี้ความมันคงของมนุ
่
ษย์กจ็ ะมีความเกีย่ วพันกับความมันคงทางอาหาร
่
เนื่องจากอาหารเป็ นสิง่ ส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ ซึง่ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับในการเพาะฟั กสัตว์น้�ำ
ปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อันจะท�ำให้เกิดความมันคงทางอาหารซึ
่
ง่ เป็ น
ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ ดังที่ Food and Agriculture Organization of the united
nations (2006) ระบุวา่ องค์ประกอบของความมันคงทางอาหารแบ่
่
งออกเป็ น 4 มิตยิ อ่ ย ดังนี้ 1 การมีอาหาร
เพียงพอ 2 การเข้าถึงอาหาร 3 การใช้ประโยชน์จากอาหาร และ 4 เสถียรภาพทางอาหาร ซึง่ องค์ประกอบเหล่า
นี้มคี วามสัมพันธ์ต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุ ษย์ ทัง้ นี้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับที่
เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนทีล่ ุกขึน้ มาท�ำการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่
ขึน้ ซึง่ ชุมชนก็มสี ทิ ธิตามกฎหมายในการจัดการทรัพยากร ดังที่ Anekjumnongporn and Siribanterngsin
(2012) กล่าวว่า ชุมชนมีสทิ ธิในการจัดการทรัพยากร ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และทีไ่ ม่เกิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติ เพือ่ ด�ำรงไว้ในการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ตลอดจนจัดการเพือ่ ให้ดำ� รงอยูอ่ ย่างยังยื
่ น อีกทัง้ สิทธิชมุ ชนก็เป็ น
ส่วนหนึ่งทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนมีพลังและความเข้มแข็ง นอกจากนี้การทีค่ นในชุมชนรวมตัวกันโดยไม่หวังพึง่ หน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียวในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์สตั ว์น้�ำซึง่ เป็ นแหล่งความมันคงอาหารของชุ
่
มชนก็เป็ น
ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกให้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำมากขึน้ แต่ในทางกลับกันหาก
คนในชุมชนคิดแต่จะหวังพึง่ พาหน่วยงานจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ในการรับผิดชอบแก้ไขปั ญหาทรัพยากร
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สัตว์น้�ำก็อาจจะประสบปั ญหาทีห่ นักขึน้ ได้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีขอ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินงาน จึงเป็ นปั ญหา
และอุปสรรคในการแก้ไขปั ญหาทรัพยากรสัตว์น้�ำทีส่ ง่ ผลต่อความมันคงทางอาหารของชุ
่
มชน สอดคล้องกับ
Narinsin (2014) กล่าวว่า การเสริมสร้างความมันคงทางอาหารของหน่
่
วยงานภาครัฐทีม่ กี ารท�ำงานทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด
หลายประการ ซึง่ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ระยะเวลานาน ในการเสริมสร้างความมันคงทางอาหารของ
่
ชุมชน ทัง้ นี้หน่วยงานภาครัฐควรมีการสนับสนุนและให้การยอมรับให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองด้วย เพือ่ ให้เป็ นการแก้ไขปั ญหาทีม่ าจากหลายฝ่ ายทีส่ ามารถแก้ไขปั ญหาเดียวกันได้อย่างตรงจุด
ไม่ใช่เป็ นการแก้ไขปัญหาทีม่ าจากฝ่ ายเดียว เพราะนันจะเป็
่
นการแก้ไขปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด
และอาจจะเกิดปั ญหาอย่างอืน่ ตามมาได้ สอดคล้องกับ Taweewong (2009) กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ยอมรับกระบวนการพัฒนาทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายแต่มงุ่ สูเ่ ป้ าหมายเดียวกัน เพราะสิง่ เหล่านี้จะเป็ นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการทรัพยากรของชุมชนได้เป็ นอย่างดี และเป็ นการแบ่งเบา
ภาระหน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาประเทศจะไม่ได้เกิดจากระบบคิดของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ อีกต่อไป ทังนี
้ ้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ เพือ่ แก้ไขปัญหาทรัพยากร
สัตว์น้�ำ เป็ นการท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ และมีการสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึง่ ผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงานสามารถท�ำให้ทรัพยากรสัตว์น้�ำเพิม่ ขึน้ อันเป็ นการเพิม่ ความมันคงทางอาหารให้
่
กบั
ชุมชน
อย่างไรก็ตาม ความมันคงของมนุ
่
ษย์กบั ความมันคงทางอาหาร
่
เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน เนื่องจาก
มนุษย์ทกุ คนต้องการความมันคงในการด�
่
ำรงชีวติ และต่อสูด้ น้ิ รนเพือ่ ให้ได้มา ทัง้ นี้ความมันคงทางอาหารก็
่
เป็ น
สิง่ หนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญของมนุษย์ในการด�ำรงชีวติ เพราะมนุษย์ทกุ คนต่างก็ตอ้ งการอาหาร เพือ่ ให้สามารถมี
ชีวติ อยูไ่ ด้ ดังนัน้ การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำทีเ่ ป็ น
แหล่งอาหารของคนในชุมชน ท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้�ำได้ อันจักน�ำไปสูค่ วามมันคง
่
ทางอาหารและท�ำให้เกิดความมันคงของมนุ
่
ษย์
มุมมองการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นกับความยังยื
่ น
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับมีกระบวนการจัดการในการด�ำเนินงานที่
จะฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  อันประกอบด้วย ภาวะผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงจะก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินการ
ท�ำงานเป็ นหลัก การมีสว่ นร่วมเป็ นก�ำลังทีส่ ำ� คัญในการสนับสนุนในการด�ำเนินงาน และสมรรถนะองค์การจะ
ขับเคลื่อนสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์เป็ นความ
ยังยื
่ นของชุมชน สอดคล้องกับ Diesendorf (1999) อธิบายว่า ความยังยื
่ นเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้าง         
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความอยูด่ มี สี ขุ ทัง้ นี้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับ
ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการพัฒนา
ร่วมกันฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้� ำให้สถานการณ์ดขี น้ึ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ท�ำให้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมง
ชายฝั ง่ คลองนาทับประสบความส�ำเร็จมากขึน้ สอดคล้องกับ Nasuchon and Charles (2010) หากหน่วยงาน
ภาครัฐละเลยไม่ใส่ใจกับปั ญหาของชุมชน และชุมชนเองก็ขาดความรูใ้ นการจัดการกับปั ญหา ทัง้ นี้กไ็ ม่สามารถ
ทีจ่ ะแก้ปัญหาได้ แต่ถา้ หากทัง้ 2 ฝ่ ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนร่วมมือกัน ก็จะสามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างราบรืน่ เช่นเดียวกับ Bennett and Dearden (2014) การด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
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เอกชน และชุมชน ช่วยกันแก้ไขปั ญหาทรัพยากรก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาทรัพยากรได้อย่างระยะยาว ขณะที่
Maket (2016) กล่าวว่า การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในการด�ำเนินการพัฒนาจะต้องค�ำนึงถึงคนรุน่ หลัง ทีจ่ ะต้องผ่าน
กระบวนการของการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ คนในชุมชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นเพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ น ซึง่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นเป็ นส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความยังยื
่ นทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับ เพราะหากขาดกระบวนการในการด�ำเนินงานในการพัฒนาที่
ยังยื
่ นของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับก็จะไม่สง่ ผลท�ำให้เกิดความยังยื
่ นของทรัพยากรสัตว์น้�ำภายใน
ชุมชน ทีม่ าจากความร่วมมือ ร่วมใจ ในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำของชุมชน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นกับความยังยื
่ น เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงถึงกันซึง่ การแก้ไขปั ญหา
ทรัพยากรสัตว์น้�ำของการด�ำเนินงาน โดยสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับทีม่ กี ารกระตุน้ ให้คนในชุมชน
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรสัตว์น้�ำ ให้ทำ� การเพาะฟักสัตว์น้�ำและปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติเป็ นกระบวนการ
ของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นทีจ่ กั น�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การรวมตัวของคนในชุมชนเป็ นสมาคมเรือประมงชายฝัง่ คลองนาทับทีเ่ ข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการการด�ำเนินงานเพือ่ ฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ส่งผลให้เกิดความมันคงทางอาหาร
่
และเกิดการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของชุมชน อันน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของชุมชน ทีม่ คี วามสัมพันธ์ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรสัตว์น้�ำมีความอุดมสมบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้�ำ
ตามทีต่ อ้ งการในการน�ำไปบริโภคหรือน�ำไปค้าขาย เพือ่ เป็ นการสร้างรายได้ให้เกิดขึน้ กับตนเองและครอบครัว
และด้านสังคม คนในชุมชนมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข
สรุป

การจัดการของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับทีม่ กี ารด�ำเนินงานเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ ภาวะผูน้ �ำ
ทีเ่ ป็ นแกนหลักในการก�ำหนดทิศทางเป้ าหมายขององค์การ และการมีสว่ นร่วมของสมาชิกทีเ่ ป็ นแรงสนับสนุน
ให้องค์การเกิดการด�ำเนินงาน อีกทัง้ สมรรถนะองค์การทีข่ บั เคลือ่ นท�ำให้องค์การเกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้การด�ำเนินงานของสมาคมเรือประมงชายฝั ง่ คลองนาทับในการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำ  ส่งผลท�ำให้เกิด
ความมันคงทางอาหารที
่
ท่ �ำให้ชวี ติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ และยังคงรักษาวิถชี วี ติ ภูมปิ ั ญญาของชุมชนในการ
ประกอบอาชีพของชาวประมงต่อไป อันจักน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของคนในชุมชนให้มชี วี ติ ทีอ่ ยูด่ มี สี ขุ มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ หน่ วยงานภาครัฐควรเข้ามาให้การสนับสนุ นและมีการลงส�ำรวจพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง
เพือ่ ก�ำหนดนโยบายการฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้�ำทีส่ ามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุดมากยิง่ ขึน้ และสอดคล้อง
ต่อวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรศึกษา การสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ ายต่าง ๆ ในชุมชน ทีอ่ าจพัฒนาไปเป็ นความร่วมมือกับรัฐ เพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
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กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการได้รบั ทุนผลการเรียนดีเด่น ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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