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บทคัดยอ 
 
เมื่อทรัพยากรชายฝงเกิดความเส่ือมโทรมลงจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเล 

และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนประมงพ้ืนบาน เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความใกลชิดและพ่ึงพิง
ประโยชนจากทรัพยากรชายฝงอยางตอเนื่อง  จึงทําใหตองมีความต่ืนตัวและหันมาใหความสนใจ
ตอปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งงานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1)  เพ่ือศึกษาและจัดทําฐานทรัพยากรชายฝงท่ีพบในอําเภอเมืองนราธิวาส   

 2)  เพ่ือศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง และทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝงจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ  

3) เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงอําเภอเมืองนราธิวาส 

โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูที่รูขอมูลในทองถิ่นเปนอยางดีทั้งใน
สวนภาครัฐ  ภาคเอกชน และองคกรชุมชน  จํานวน 42 ราย และการสนทนากลุมยอยชาวประมง
พ้ืนบาน  จํานวน 187 ราย  

ผลการศึกษาพบวาบริเวณคลองโคกเคียนมีพ้ืนที่ปาชายเลนมากท่ีสุด  และพบแหลงหญา
ทะเล  2  แหง คือ บริเวณคลองโคกเคียนและปากแมน้ําบางนรา   สวนการวางปะการังเทียมในทะเล
มีการจัดวางต้ังแตป 2532 – 2547  รวมทั้งสิ้น 20 แหง  ทั้งน้ีคนในชุมชนประมงพ้ืนบานและ
ใกลเคียงเขาไปจับสัตวน้ําในพ้ืนท่ีปาชายเลน สําหรับการเขาไปใชประโยชนแหลงหญาทะเล 
พบวา  ชุมชนยังไมทราบประโยชนและไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหญาทะเล  สวนบริเวณ
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พ้ืนท่ีวางปะการังเทียมพบวาชาวประมงพื้นบานท่ีมีการใชเครื่องมือประเภทเบ็ดตกปลาไดเขาไป 
จับสัตวน้ํา   

สําหรับทัศนคติของชาวประมงพื้นบานตอการอนุรักษทรัพยากรชายฝงพบวาสวนใหญ 
เห็นดวยตอการอนุรักษ  หากแตยังขาดความรูความเขาใจและความตระหนักถึงการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  ทั้งน้ีกิจกรรมการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานเก่ียวกับการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงยังนอย     

ดังน้ันแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝงในเขตอําเภอเมืองนราธิวาส เพ่ือการอนุรักษ
และการใชประโยชนที่ยั่งยืนน้ันประกอบดวย  การสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักใน
การอนุรักษทรัพยากรชายฝง   การฟนฟูทรัพยากรชายฝง   การสงเสริมอาชีพเสริม   การผลักดัน
ดานกฎหมายและนโยบายจัดการทรัพยากรชายฝง และการสงเสริมการรวมกลุมกันภายในชุมชน  

 
********************** 
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ABSTRACT 

The  degradation of to coastal resources directly affects the coastal ecosystem 
and quality of life of small-scale fishers. As such awareness to solve problems 
related to coastal resources depletion is strongly needed. This research aimed 1) to 
investigate the coastal resources database in Muang district through a field survey; 
2) to study the coastal resources utilization and attitudes of all stakeholders 
towards coastal resources in order to provide management guidelines. This 
research was conducted  using a focus group of 187 small-scale fishers and in 
depth-interviews with 42 stakeholders from the governmental and private sectors 
as well as local communities, it also aimed to  3) to develop management guidelines 
for coastal resources Muang Narathiwat district. 

Most mangrove were found in Kokkien canal while seagrasses were found in 
Kokkien canal and Bangnara River. An artificial coral reef was laid in sea between 
1999 and 2004  in 20 areas. Normally, people in the community and adjacent areas 
catch aquatic animals in mangrove forests and did not access seagrass areas due to 
unknown or limited knowledge to the importance of seagrasses. Small-scale fishers 
also hook fish in the area of the artificial reef. In terms of attitude towards coastal 
resources conservation, the research found that almost all fishers agreed on the 
concept of conservation, but had no knowledge, understanding, a awareness of 
sustainable management. Participation of small-scale fishers in conservation 
activities was low. Thus, management guidelines for coastal resources in order to 
conserve and maintain sustainable utilization cover five aspects; promotion of 
knowledge and awareness about coastal resources conservation, coastal resources 
rehabilitation, alternative job promotion, law and policy enforcement for coastal 
resources management, and, lastly, encouragement for a group setting  for  
conservation. 
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