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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มุงการศึกษาเกี่ยวกับ “การสรางพื้นที่และการเขาถึงทรัพยากรประมง: แนวทางขางหนา
สําหรับการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น” โดยเนนไปที่ชาวประมงทองถิ่นในหมูบานเกาะเสน็ง จังหวัดสตึงเตร็ง เปน
กรณีศึกษาการวิจัยภาคสนามเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถึงตนเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เพื่อสํารวจ
ความสัมพันธเชิงอํานาจและผลกระทบของสภาพการเมืองและสังคมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การทรัพยากร 

 การศึกษานี้ใชแนวคิดในการวิเคราะหสองแนวคิดคือ นิเวศวิทยามนุษยใชเพื่อศึกษาความสัมพันธของ
ชาวประมงกับสภาพแวดลอมและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด และนิเวศวิทยาการเมืองใชเปน
กรอบคิดเพื่อเขาใจกฏเกณฑของรัฐ ผูเกี่ยวของอื่น ๆ ในการจัดการทรัพยากรและวิกฤตการณการเขาถึง
ทรัพยากร อยางไรก็ตามภายใตกรอบคิดนิเวศวิทยาการเมืองระดับภูมิภาค การศึกษานี้ยังใชแนวคิดหลักอีกสาม
แนวคิดคือแนวคิดเรื่องการเขาถึง แนวคิดเรื่องการสรางพื้นที่ในการจัดการทรัพยากร และการวิเคราะหวาทกรรม
เพื่อทําความเขาใจประเด็นที่สลับซับซอนของการจัดการทรัพยากรประมงและการตักตวงประโยชนในพื้นที่ดัง
กลาวดวย 

 จากการศึกษาพบวา ประการแรก ในชวงทศวรรษ 1990 การเขาถึงทรัพยากรประมงในเกาะเสน็งและ
ทั้งระดับจังหวัดเริ่มประสบปญหาจากปริมาณปลาที่มีแนวโนมจะหมดไปซึ่งสะทอนใหเห็นอุปมาอุปไมยเรื่องโศก
นาฎกรรมของทรัพยากรสวนรวม สถานการณดังกลาวนี้ทําใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตางเริ่มตระหนักถึงความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรและพยายามที่จะแสวงหาวิธีการตาง ๆ ที่เปนมาตรการทางเลือก ในป พ.ศ. 2543 ได
เกิดรูปแบบของมาตรการดวยการจัดการชุมชนประมงระดับหมูบานขึ้น ซึ่งควบคุมโดยชาวประมงทองถิ่นดวย
การใชกฎและขอบังคับบางอยาง นับแตบัดนั้นเปนตนมา การจัดการทรัพยากรประมงแบบไรกฎและผิดกฏหมาย
ก็หมดไปจากพื้นที่ดังกลาว 

 ประการที่สอง ทรัพยากรประมงบริเวณเกาะเสน็งไดดึงดูดกลุมชาวประมง ทั้งชาวประมงในหมูบาน
และชาวประมงจากที่อื่น เชน ชาวประมงอวนทุนเปา อวนลากทุนลอย ชาวประมงอวนลอย รวมทั้งชาวประมงที่
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จับปลาตามฤดูกาล จากการศึกษาพบวาสิทธิการครอบครองและการจับปลาของชาวประมงกลุมตาง ๆ ในพื้นที่
ศึกษานี้มีความแตกตางหลากหลายและมีการปรับตัวโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับความ
ซับซอนของระบบนิเวศแมน้ําและลําธารสาขา รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดวยลักษณะ
ที่ตั้งทางกายภาพและระบบนิเวศเชนนี้ ชาวประมงไดพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางความคิดซึ่งแสดง
ออกผานพื้นที่การใชชีวิตทําใหพวกเขารูวาที่ไหน เมื่อใดและเครื่องมือชนิดไหนที่ควรใชจับปลาแตละชนิด 

 ประการที่สาม เนื่องจากกัมพูชาเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคแมน้ําโขง ดังนั้นเปาหมายหลักของประเทศ
คือการเพิ่มรายไดรัฐและการปฏิรูปนโยบายเพื่อเขาเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ในปพ.ศ. 2545       
คณะกรรมการประชาคมชุดแรกไดถูกเลือกเพื่อสนองตอบตอยุทธวิธีการพัฒนาและการกระจายอํานาจ ในขณะ
เดียวกัน ทรัพยากรประมงไดกลายเปนแหลงที่ถูกตักตวงประโยชนและมีการใหสิทธิแกเอกชน พื้นที่จับปลาของ
เกาะเสน็งกลายเปนเขตแบงสรรผลประโยชนทางการคาสําหรับชาวประมงจากภายนอกหมูบานและมีการ
กําหนดเขตอนุรักษปลาขึ้น กระบวนการดังกลาวนําไปสูวิกฤตการณการเขาถึงทรัพยากรซึ่งคลายคลึงกับโศก
นาฎกรรมของทรัพยากรสวนรวม และนําไปสูการเผชิญหนากันระหวางชาวประมงในหมูบานและชาวประมงจาก
ภายนอกซึ่งไดรับใบอนุญาตจากสวนราชการระดับจังหวัด ชาวประมงที่ไดรับใบอนุญาตคือชาวประมงอวนทุน
ลอยเปาและอวนทุนลอยลาก 

 ประการที่ส่ี ในแงของการพัฒนาสวนรวมและการจัดการทรัพยากร ชาวบานและขาราชการทองถิ่นได
เลือกใชวาทกรรมที่แตกตางกันในการสรางพื้นที่และการเขาถึงทรัพยากรในระบบการผูกขาดแบบใหม สวน      
ราชการทองถิ่นและคณะกรรมการประชาคมมีจุดมุงหมายที่จะเก็บรายไดเพื่อการพัฒนาทองถิ่นโดยการใหสิทธิ
เอกชนในการเขาถึงทรัพยากร การเก็บภาษีทรัพยสินครัวเรือน และการผูกขาดเอกสิทธิ์ผลิตภัณฑที่ผลิตในทอง
ถิ่น ในขณะที่ชาวบานตองการอนุรักษทรัพยากรและแบงสรรกันในหมูพวกเขาเอง ในบริบทเชนนี้ ชาวบานคาด
หวังที่จะรักษาการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมในชุมชนโดยการกอต้ังชุมชนประมงระดับหมูบาน (VFC) 
อยางไรก็ตาม VFC ไดถูกใชในฐานะเปนวาทกรรมเพื่อการผูกขาดการเขาถึงการจัดการโดยเอกชนและการกีดกัน
ชาวประมงจากภายนอกเพื่อใหทันกับกระบวนการพัฒนาและการกระจายอํานาจ 

 ชาวเกาะเสน็งตระหนักวาการรวมตัวเปนองคกรเปนส่ิงจําเปน เมื่อการแปรรูปทรัพยากรใหเปนสิทธิเอก
ชนมีเพิ่มขึ้น พวกเขาจึงเสริมสรางระบบการจัดการของตนเองใหเขมแข็งขึ้นเพื่อเปนหลักประกันวาทรัพยากรทาง
น้ําจะถูกจัดการอยางยั่งยืนมากกวาเดิม พวกเขาคาดหวังวาชุมชนประมงที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหมนี้จะสามารถสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูบาน เพิ่มศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับหมูบานและ
ระดับรัฐ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการจับปลาและแหลงทรัพยากรปลาที่มีอยูใหมากขึ้นดวย 

 จากการศึกษาสรุปไดวาแมจะมีความแตกตางกันทางดานผลประโยชนแตก็มีกระบวนการของการ    
เชื่อมโยงชุมชนและกระบวนการกําหนดอาณาเขตซึ่งกอใหเกิดพื้นที่ทางสังคมของการประมง ดังนั้นรูปแบบที่เกิด
ขึ้นใหมของชุมชนประมงที่กอตั้งโดยชาวประมงทองถิ่นคือความคิดเรื่องวาทกรรมที่วาดวยการสรางแผนที่ขึ้นมา
ตอบโตเพื่อเขาใจพื้นที่ทางสังคมและสิ่งแวดลอมในรูปแบบใหม ชุมชนไดแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการจัด
การประมงโดยการจัดอาณาเขตพื้นที่แบบปด รักษาและพัฒนาความรูทางดานสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่สามารถ
สรางเปนแผนที่ได 
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Abstract 
 

This thesis is concentrated on “Making Space and Access to Fishery 
Resources: Prospects for Local Management” by focusing on local fishermen in Koh 
Sneng village of Stung Treng Province as the case study. The field research was 
carried out from October 2002 to early April 2003 in order to explore the power 
relations and effects of social and political conditions on the process of transformation 
in resource management regime.  

Two approaches of method analyses were used in this study. Human ecology 
was used to study the relationships of fishers with the surrounding environment and 
their adaptation to the market changes, while the political ecology approach was used 
as the conceptual framework for understanding the state rules and different actors in 
resources management and its crisis of access. However, under the framework of 
regional political ecology, three main concepts; the concept of access, space making 
in resource management and the discourses analysis, were used to study the complex 
issues of fishery management and exploitation in areas.  

The studies found that first in the 1990s, access to fishing grounds in Koh 
Sneng as well as the whole province became chaotic with a foreseeable depletion of 
fish reflecting the metaphor of the tragedy of the commons. This situation has drawn 
attention with variety of stakeholders who become more aware of resource 
degradation by trying to look for alternative methods to measure the situation. In 
2000, village fishery community management was set up as a form of measure, 
controlled by local fishers with certain rules and regulations. Since then, illegal 
practices and anarchic management of fishery resource have been eliminated in the 
area.  

Second, the fishing ground in Koh Seng has attracted different groups of 
fishers: the fishers from village, and the fishers from outside, such as, the target seine 
net and mobile seine net fishers, the drifting nets and the seasonal fishers. The study 
found that fish tenure and fishing practices of each scale of fishers in the study area 
are diverse and adaptive in which various situated indigenous knowledge of the 
fishers about the complex ecology of river and its tributaries as well as its seasonal 
variation. Based on these physical and ecological settings, fishers have formed their 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 vi

physical and mental space which projected into lived space regarding to the locations, 
times that each type of equipment should be used for catching certain kinds of fish.  

Third, Cambodia is part of the Mekong Region, so its main objectives are to 
generate the state revenue and reform its policies in order to integrate their economy 
with the regional and global economy. In 2002, the first commune council had been 
selected in responding to the decentralization and development strategies. Meanwhile, 
fishery resource become the source of exploitation and privatization in which the 
fishing ground in Koh Sneng has been re-mapped for commercial interest for fishers 
from outside the village and the conservation zones. This process has led to the crisis 
of access resembling of the tragedy of the commons and lead to confrontation by the 
fishers from inside village and fishers from outside village who obtained official 
license from the provincial office. The licensed fishers are the target seine nets, and 
the mobile seine nets. 

 Four, in terms of resource management and communal development, villagers 
and local authority have employed different discourses as part of creating space and 
access to the new exclusive regime. The local government or commune council have 
the aim to collect revenue for local development through the resource privatization 
and household asset taxation and monopoly of local-made products, while the local 
villagers want to conserve the resource and share among their villagers. In this 
context, the villagers expect to maintain an equitable distribution of benefits within 
the communities by forming the Village Fishery Community (VFC). However, this 
VFC has been used as the discourse to exclusive access to private operator and fishers 
from outside the commune in order to catch up with the development process and 
decentralization of power.   

People in Koh Sneng recognized that collective organization was necessary to 
address increasingly privatization of natural resources. They responded by 
strengthening their management systems to ensure that aquatic resources are managed 
more sustainably. They expected their newly established fishery community could 
increase village solidarity, natural resource management capacity at the government 
and village level, and the increase of fish catches and stocks. 

The study concludes that, although there are some different interests of each of 
fishers, there are processes of community connection and the process of territoriality 
that together constitute the social spaces of fishing. Therefore, the new formation of 
fishery community by local fishers is the notion of discourse for counter-mapping for 
the understanding of environmental and social space at new scales. The communities 
that have demonstrated successful fisheries management invariably work within 
bounded territories and maintain detailed and spatially developed environmental 
knowledge that can be mapped. 
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