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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นกลุ่มชาวประมงส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยเรือประมงพ้ืนบ้านคิดเป็นร้อยละ 
80 ของจำนวนเรือประมงทั้งหมด ทั้งนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านขึ้นอยู่กับทรัพยากรประมงที่
จับได้ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งรายได้แล้วยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้านกำลังเผชิญกับภัยคุมคามหลายด้านซึ่งรวมทั้งผลกระทบจากการจับปลาเกินขนาดและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ถึงสัญญาณความเสื ่อมโทรมอย่างรุนแรงของทรัพยากรทางทะลที่
ชาวประมงพื้นบ้านพึ่งพาอยู่ (Department of Fisheries, 2015) ได้แก่ 1) การลดลงของปริมาณการจับสัตว์
น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (catch per unit effort: CPUE) และ 2) ปริมาณการลงแรงในการจับปลามากกว่า
ระดับการผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) ทั้งนี้ ข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อ
หน่วยลงแรงประมงบริเวณอ่าวไทยแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ 300 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมงในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือเพียงประมาณ 27 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปี พ.ศ. 2556 ขณะที่ปริมาณการจับ
สัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมงบริเวณทะเลอันดามันมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื ่องเช่นกัน โดยลดลงจาก
ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปี พ.ศ. 2509 เป็นประมาณ 90 กิ โลกรัมต่อชั่วโมงในปี พ.ศ. 2561 
นอกจากนี้ ปริมาณการลงแรงในการจับปลาหน้าดินของฝั่งอ่าวไทยมีค่าเกินปริมาณระดับการผลผลิตสูงสุดที่
ยั่งยืนถึงประมาณร้อยละ 32.8 และปริมาณการลงแรงในการจับปลาหน้าดินของฝั่งอ่าวไทยมีค่าเกินปริมาณ
ระดับการผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนประมาณกว่าร้อยละ 5.3 มาตรการหนึ่งที่กรมประมงพยายามบรรเทาปัญหาดัง
กล่าวคือ การบังคับใช้มาตรการการควบคุมการจับสัตว์น้ำหรือระบบโควตาในแง่ของการจำกัดปริมาณ
เครื่องมือประมง (Total Allowance Effort: TAE) ซ่ึงเป็นการบังคับใช้กับประมงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
แม้ว่าทางออกในการหามาตรการสำหรับสำหรับประมงพื้นบ้านนั้นดูจะเรื่องที่ยากกว่า เพราะชาวประมง
พ้ืนบ้านนั้นพ่ึงพาทรัพยากรประมงทะเลทั้งในบริบทของสังคมและเชิงนิเวศ แต่มาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำ
ก็ยังเป็นทางออกท่ีเป็นไปได้ในการบรรเทาปัญหาการจับปลาเกินขนาดสำหรับกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการ
ตอบสนองของชาวประมงพ้ืนบ้านภายใต้มาตรการต่างๆ ด้วยการใช้วิธีการศึกษาที่เรียกว่า Field experiment 
ในรูปของการทดลองที่เรียกว่าการทดลองทรัพยากรร่วม (common-pool resource (CPR) experiment) 
ข้อดีของการใช้การทดลองเมื่อเทียบกับเครื่องมืออ่ืน (เช่น การใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น) คือ 
การใช้การทดลองช่วยให้มีข้อมูลการตอบสนองที ่เกิดขึ ้นจริงได้ เพราะผู ้เข้าร่วมการทดลองเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ การแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นกลุ่ม
ที่แต่ละกลุ่มมีลักษณะไม่แตกต่างกัน และผู้เข้าร่วมการทดลองภายในกลุ่มเดียวกันต้องตัดสินใจภายใต้กติกา
ต่างๆ (หรือที ่เรียกว่า กลไกที ่ต้องการทดสอบ (treatment)) จะทำให้นักวิจัยสามารถประมาณการการ
ตอบสนองทางพฤติกรรม และผลของการทดลองจากการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง (เช่น ระดับการจับ
ปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม เป็นต้น) ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลไกที่ต้องการทดสอบหรือไม่ ซึ่งการ
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ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการทดลองดังกล่าวจะช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์ของประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้น (เช่น ความมี
ประสิทธิภาพของกลไกที่ต้องการทดสอบ หรือผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น) ก่อนที่จะมี
การนำกลไดดังกล่าวไปดำเนินการในสถานการณ์จริงในบริบทที่กว้างขึ้น ดังนั้นวิธีการทดลองนี้จึงเป็นวิธีการที่
จะช่วยลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้ามาตรการใหม่ที่ต้องการทดสอบไม่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ย่อยของการศึกษานี้ คือ 1) เพื่อทดสอบว่าความแตกต่างของการ
ใช้ทรัพยากรในแง่ของประสิทธิภาพและความยั่งยืนระหว่างชาวประมงที่อยู่ภายใต้มาตรการโควตาของการ
จำกัดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง (total allowance catch: TAC) ที่มีบทลงโทษ (ถ้า
มีการตรวจสอบพบว่ามีการจับเกินโควตาที่กำหนด) เปรียบเทียบกับมาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเองที่ไม่
มีบทลงโทษใดๆ และ 2) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของการใช้ทรัพยากรในแง่ของประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ระหว่างชาวประมงที่อยู่ภายใต้มาตรการโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษเปรียบเทียบกับมาตรการ
โควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ ซึ่งการจะตอบคำถามดังกล่าวได้ นักวิจัยได้ทำการทดสอบด้วย
กลไกที่ต้องการทดสอบจำนวน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง มาตรการโควตา
ภายใต้ความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ และมาตรการโควตาภายใต้ความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ 

ทั้งนี ้ วิธีการศึกษาของงานศึกษานี ้เป็นวิธีการทดลองทางพฤติกรรมแบบควบคุม ( controlled 
behavioral experiments)  ท ี ่ทำการทดลองก ับชาวประมงพ ื ้ นบ ้ านจำนวน 540 รายในจ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนชาวประมงพื้นบ้านเป็น
อันดับ 2 ของประเทศไทย และจากวิธีการทดลองทางพฤติกรรมแบบควบคุมนี้ นักวิจัยไดท้ำการแบ่งผู้เข้าร่วม
การทดลองออกเป็นกลุ่มอย่างสุ่มตามกลไกที่ต้องการทดสอบ โดยตัวแปรที่สนใจคือ ความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่มดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า นักวิจัยได้ควบคุมปัจจัยอ่ืนที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
ดังนั้น นักวิจัยจึงสามารถหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (causal link) ไดจ้ากข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกตได้และ
ตัวแปรที่สนใจศึกษา ซึ่งความแตกต่างระหว่างกลไกที่ต้องการทดสอบในการศึกษานี้จึงหมายถึงความแตกต่างก
ของมาตรการการควบคุมการจับสัตว์น้ำ โดยในการทดลองทรัพยากรร่วมนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน
สามารถที่จะเลือกว่าจะจับปลาจากปลาที่แบ่งกันภายในกลุ่มในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนในกลุ่ม 
หรือเลือกที่จะจับปลาในระดับท่ีจะทำให้ผลตอบแทนของตนเองสูงสุด การตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่
ละคนส่งผลต่อปริมาณปลาที่แบ่งกันภายในกลุ่ม (เช่น สต๊อกของปลาในชีวิตจริง เป็นต้น) ซึ่งในที่สุดจะส่งผล
ต่อผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน (เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตจริง เป็นต้น) โดยทั่วไปแล้ว
การทำการทดลองลักษณะเช่นนี้ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการทดลองจำนวน 4 รายซึ่งในแต่ละรอบ
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะทำการตัดสินใจเป็นการส่วนตัว โดยไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนตัดสินใจจับปลาเป็นจำนวน
เท่าใด นอกจากนี้ การที่นักวิจัยเลือกใช้การทดลองทรัพยากรร่วม เพราะเป็นการทดลองที่สะท้อนสภาพความ
เป็นอยูข่องชาวประมงพ้ืนบ้านในชีวิตจริง 
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ผลการศึกษาจากการทำการทดลองที่สำคัญ ได้แก่ 1) มาตรการโควตาทั้ง 2 มาตรการทั้งกรณีโอกาส
สูงที่จะถูกลงโทษและโอกาสต่ำที่จะถูกลงโทษถ้าจับเกินโควตาเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั ่งยืน
มากกว่ามาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง ซึ่งอาจเป็นเพราะชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่มีความเข็มแข็ง
เพียงพอที่จะตกลงกันเองในการจัดสรรทรัพยากรประมง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยที่
ชาวประมงส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มีการให้โควตาในระดับชุมชน เพราะมองว่าคงไม่สามารถ
ตกลงกันได้  2) มาตรการโควตาที่มีโอกาสในการถูกลงโทษที่สูงขึ้นจะช่วยให้มีการแบ่งรายได้ในกลุ่มชาวประมง
ให้มีความเท่าเทียมมากข้ึน และ 3) มาตรการโควตาที่มีการตรวจตราผู้กระทำผิดที่มากขึ้น (ซึ่งหมายถึงโอกาสที่
ผู้กระทำผิดจะถูกจับจากการจับเกินโควตาที่มากขึ้นด้วย) จะส่งผลให้โอกาสในการจับปลาจนหมดสต๊อกลดลง 
ซึ ่งหมายความว่า มาตรการโควตาต้องมาพร้อมกับระบบการตรวจตราที ่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจะ
รับประกันได้ว่าสต๊อกของปลาจะไม่หมดลงในอนาคต นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังพบว่า การให้ความรู้กับ
ชาวประมงถึงการเกิดใหม่ของทรัพยากรประมงทะเลว่าเกิดขึ้นอย่างไร โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิด
ใหม่ของทรัพยากรประมงทะเลว่าจะมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสต๊อกของปลาในปัจจุบันว่ามีจำนวนเท่าใด
จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการจับปลาจนหมดสต๊อกในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การตีความของผลการศึกษานี้ที่
สนับสนุนมาตรการโควตาว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่า ควรตีความด้วยความระมัดระวัง 
เพราะเป็นเพียงผลการศึกษาในประเทศไทยเพียงผลการศึกษาเดียว ซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าผลการศึกษา
ดังกล่าวจะสามารถประยุกต์ใช้กับชาวประมงในประเทศไทยทั้งหมด เพราะความเป็นอยู่ของชาวประมงในแต่
ละที่ย่อมมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่ควรมีการศึกษาซ้ำในพื้นที่อื่นเพื่อยืนยันข้ อสรุปดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมี
แนวทางอื่นในการควบคุมการจับสัตว์น้ำที่อาจจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ในการศึกษานี้เน้นศึกษา
กลไกโควตาเท่านั้น 
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Executive Summary 
 

In Thailand, the majority of fishermen are artisanal fishers, which account for about 80 
percent of all fishing vessels and these fishers’ livelihood depends on their catches in terms 
of food and income. Unfortunately, these fisheries are facing several threats including 
overfishing and climate change effects. Department of Fisheries (2015) reported two important 
signs showing that the fishery resources these fishers depend upon are severely degraded; (i) 
the decline of catch per unit effort (CPUE) and (ii) the exceeding of the optimal level of fish 
catches based on the estimated maximum sustainable yield (MSY). The CPUE in the Gulf of 
Thailand has been declining from approximately 3 0 0  kilograms per hour in 1 9 6 1  to 
approximately 27 kilograms per hour in 2011, whereas the CPUE in the Andaman Sea also has 
been decreasing from about 400  kilograms per hour in 1966  to approximately 90  kilograms 
per hour in 2018. Furthermore, for example, the estimated fishing efforts for demersal fish in 
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea exceeded the MSY efforts by 32 . 8  percent, and 
5.3 percent respectively. To address this challenge, the Department of Fisheries has introduced 
the quota system in terms of total allowance efforts (TAE) for the commercial fishery in 2017. 
For the artisanal fishery, the solutions can be hard to find when they depend on their catches 
in terms of both social and ecological context, however, the quota system has been put 
forward as one potential solution.  

In this study, we aim to increase our understanding of behavioral strategies adopted 
by artisanal fishermen under different types of regulations using the field experiment method 
in the form of a so-called common-pool resource (CPR) experiment. One advantage of using 
an experiment (over for example questionnaires or interviews) is that it can capture real 
behaviour because the participants are facing real incentives and make decisions based on 
these incentives. Moreover, by letting groups (that are similar) face different types of 
regulations (called treatments) one can estimate if there are differences in behavioral 
responses and outcomes (e.g., in terms of ove r - e xp l o i t a t i o n ) under different types of 
regulations. By doing this, it will allow t h e  surfacing o f  potential issues (e.g., in terms of 
effectiveness and unintended consequences) before scaling up interventions. The approach 
is a way to minimize the cost of trying a new approach in real life if it does not work. The two 
main specific objectives of this study are (i) to test how fishermen who are regulated by a 
quota (total allowance catches: TAC) with punishment pe r f o rm  in comparison with a self-
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regulated fishery (self-governance) with no punishment, in terms of efficiency and sustainable 
resource use, and (ii) to test how fishermen who are regulated by a quota with a high 
probability of punishment performs in comparison to a regulated quota with a low probability 
of punishment, in terms of efficiency and sustainable resource use. To answer these questions, 
three treatments were introduced, namely, a self-governance treatment, a regulated quota 
treatment with a low probability of punishment, and a regulated quota treatment with a high 
probability of punishment.  

This study applied controlled behavioral experiments with 540 artisanal fishers in 
Nakorn Si Thammarat province, which reported the second-highest number of artisan fishers 
in Thailand in 2015. In controlled behavioral experiments, participants are randomly assigned 
to different groups (called ‘treatments’) so that the only difference between these groups is 
the variable of interest. In this sense, the researcher ‘controls’ factors influencing participants’ 
decisions in these different situations. By virtue of this control, experiments allow the 
researcher to establish a causal link between observed behaviors and the variable of interest. 
In this case, the different treatments are thus the different types of regulatory schemes. In 
CPR experiments, each individual can either choose an extraction level (i.e., how much to fish 
from a shared fishing ground) that would benefit the entire group or choose an extraction 
level that would maximize individual returns. Each action an individual takes in the experiment 
affects the shared resource (fish stock), which in turn affects the individuals’ returns (i.e., their 
livelihoods). The experimental implementation of these games typically involves four 
participants. Over a number of rounds, which can be one or several (unknown to the 
participants), each participant makes a private and anonymous decision about how much to 
extract from a CPR. We choose the CPR experiment because it reflects the livelihood situation 
of artisanal fishers in real life. 

The main results from the experiments reveal that (i) the quota treatments provide 
higher overall efficiency and more sustainable resource management. This is maybe because 
the community empowerment in these communities is not strong enough to make fishers 
cooperate effectively. This reason is consistent with information from the focus group 
discussions that most fishers disagreed with the community quota allocation because they 
thought it was impossible that fishers could come to an agreement on a self-regulated quota 
allocation; (ii) the higher probability of punishment in the quota treatment promotes more 
equal shares of payoffs from the experiment, suggesting that the quota system will promote 
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income equality if the patrol system is sufficiency effective; and (iii) to prevent jeopardizing 
future resource stocks, the study shows that the more monitoring in the quota system (and 
hence a higher likelihood of getting caught for those who violate the quota regulation), the 
less likely it is that the fish stock will be depleted. It is implied that the quota system without 
an effective monitoring system may not guarantee that the fish stock will not be jeopardized 
in the future. Furthermore, educating fishers to understand how the fish stock regenerates 
depending on the current stock of fish will help to avoid resource depletion. It should be 
noted that the findings of this study support that the regulated quota system promotes higher 
efficiency and is more sustainable, however, this result should be carefully interpreted. It is 
after all only one study performed in a specific context. It does not mean that these findings 
can be applied to all fishers in Thailand, which may be living in different contexts, but needs 
more replicated studies to confirm these conclusions. Moreover, there may be other ways to 
regulate these fishers that may be even more effective. In this study,  we focused only on a 
quota system.  
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บทคัดย่อ 
 

การทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการบรรเทาความยากจน แต่ชาวประมงกลุ่มนี้
กำลังได้รับภัยคุกคามทั ้งจากผลของการจับปลาเกินขนาดและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั ้งนี้ 
ชาวประมงส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นชาวประมงพื้นบ้าน โดยเรือประมงพื้นบ้านคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 
เรือประมงทั้งหมด ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรประมงที่จับได้ เพราะ
นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้แล้วยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ การหาทางแก้ปัญหาของภาครัฐในการควบคุม
การจับสัตว์น้ำสำหรับประมงพื้นบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะชาวประมงพื้นบ้านพึ่งพาทรัพยากรประมงทะเล
ทั้งในบริบทของสังคมและเชิงนิเวศ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความ
เข้าใจกับพฤติกรรมการตอบสนองของชาวประมงพื้นบ้านภายใต้มาตรการต่างๆ ด้วยการใช้วิธีการศึกษาที่
เร ียกว ่า Field experiment ในร ูปของการทดลองทร ัพยากรร ่วม (common-pool resource (CPR) 
experiment) กับชาวประมงพื ้นบ้านจำนวน 540 รายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  
1) มาตรการโควตาทั้ง 2 มาตรการทั้งกรณีโอกาสสูงที่จะถูกลงโทษและโอกาสต่ำที่จะถูกลงโทษถ้าจับเกิน
โควตาเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่ามาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง ซึ่งอาจเป็น
เพราะชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่มีความเข็มแข็งเพียงพอที่จะตกลงกันเองในการจัดสรรทรัพยากรประมง ดัง
จะเห็นได้จากข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยที่ชาวประมงส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มีการให้
โควตาในระดับชุมชน เพราะมองว่าคงไม่สามารถตกลงกันได้  2) มาตรการโควตาที่มีโอกาสในการถูกลงโทษที่
สูงขึ้นจะช่วยให้มีการแบ่งรายได้ในกลุ่มชาวประมงให้มีความเท่าเทียมมากขึ้น และ 3) มาตรการโควตาที่มีการ
ตรวจตราผู้กระทำผิดที่มากขึ้น (ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ผู้กระทำผิดจะถูกจับจากการจับเกินโควตาที่มากขึ้นด้วย) 
จะส่งผลให้โอกาสในการจับปลาจนหมดสต๊อกลดลง ซึ่งหมายความว่า มาตรการโควตาต้องมาพร้อมกับระบบ
การตรวจตราที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงจะรับประกันได้ว่าสต๊อกของปลาจะไม่หมดลงในอนาคต นอกจากนี้ 
การศึกษานี้ยังพบว่า การให้ความรู้กับชาวประมงถึงการเกิดใหม่ของทรัพยากรประมงทะเลว่ามีการเกิดขึ้น
อย่างไร โดยการทำความเข้าใจการเกิดใหม่ของทรัพยากรประมงทะเลว่าจะมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสต๊อก
ของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบัน จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรจนหมดสิ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็
ตาม จากข้อสรุปของการศึกษานี้ที ่สนับสนุนมาตรการโควตาว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
มากกว่านั้นควรตีความของผลการศึกษานี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นเพียงผลการศึกษาเดียวในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะสามารถประยุกต์ใช้กับชาวประมงในประเทศไทย ได้
ทั้งหมด เพราะความเป็นอยู่ของชาวประมงในแต่ละที่ย่อมมีบริบทเชิงนิเวศและสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นควร
ทำการศึกษาซ้ำในพ้ืนที่อ่ืนเพื่อยืนยันข้อสรุปดังกล่าว  
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Abstract 

 
Artisanal fisheries are significant for poverty alleviation, but they are severely 

threatened by overfishing and climate change effects. The majority of fishermen are artisanal 
fishers, and this accounts for about 80 percent of the total fishing vessels. The livelihood of 
these fishers depends on their catches in terms of food and income. Governance solutions 
can be hard to find when they depend on their catches in terms of both social and ecological 
contexts.  In this study, our objective is to increase our understanding of behavioral strategies 
adopted by artisanal fisheries under different types of regulations using the field experiment 
method in the form of a so-called common-pool resource (CPR) experiment with 540 actual 
artisanal fishers as participants in Nakorn Si Thammarat province. 

 Our results reveal that: (i) the quota treatments provide higher overall efficiency and 
are more sustainably managed. This is maybe because the community empowerment in these 
communities is not strong enough to make fishers cooperate effectively. This reason is 
consistent with information from the focus group discussions that most fishers disagreed with 
the community quota allocation because they thought it was impossible that fishers could 
come to an agreement on a self-regulated quota allocation. (ii) the higher probability of 
punishment in the quota treatment promotes more equal shares of payoffs from the 
experiment. This suggests that the quota system will promote income equality if the 
monitoring system is sufficiently effective; and (iii) to prevent jeopardizing future resource 
stocks, the study shows that the more monitoring in the quota system, the less likely it is that 
the fish stock will be depleted. It is implied that the quota system without an effective 
monitoring system may not guarantee that the fish stock will not be jeopardized in the future. 
Furthermore, educating fishers to understand how fish stock regenerates depending on the 
current stock of fish may further help to avoid resource depletion. However, the replication 
of more studies in different contexts would be needed to confirm these conclusions. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

ผลผลิตของประมงพื้นบ้าน1ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ถือเป็นทั้งแหล่งอาหาร และความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนที่พ่ึงพาทรัพยากรดังกล่าว ทั้งนี้ ผลผลิตดังกล่าวยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่ช่วยบรรเทา
ปัญหาความยากจนของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยอีกด้วย จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ผลผลิตจากประมงพื้นบ้าน
เหล่านี้ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ (เกินร้อยละ 50 ของปริมาณโปรตีนทั้งหมด) ของคนในชุมชนของกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้น้อย (Béné, and Allison, 2007) อีกทั้งประชากรในประเทศรายได้น้อยจำนวนเกินกว่า 
230 ล้านคนยังพ่ึงพาผลผลิตของประมงพ้ืนบ้านในการดำรงชีวิต (FAO, 2016)  

ในกรณีของประเทศไทย ทรัพยากรประมงทะเลมีความสำคัญต่อสังคมไทยทั้งในแง่ของความม่ันคงทาง
อาหารหรือการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร จากการสำรวจของกรมประมงในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 
(DOF, 2015) พบว่า จำนวนเรือประมงที่ยังใช้งานอยู่  (Active fishing vessel) มีจำนวน 42,512 ลำ โดยมี
ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ประมาณ 1.34 ล้านตันในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ การจับสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นแหล่งรายได้
ให้กับชาวประมง 172,430 ราย และยังสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกประมาณ 515 ,000 ราย  
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เป็นต้น) ขณะที่พื้นที่ชนบท ผลผลิต
จากประมงถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของคนในชุมชนประมงพื้นบ้านมากกว่า 2 ,500 หมู่บ้านตลอดแนว
ชายฝั่งของประเทศไทย 

ผลจากการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ (Climate change) และการจ ับปลาเก ินขนาด 
(Overfishing) ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สต๊อก
ของปลาลดลงอย่างมากคือ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่พ่ึงพาทรัพยากรประมงทะเลที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรายได้ แต่
ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของครัวเรือน ซึ่งในที่สุดย่อมส่งผลซ้ำเติมถึงปัญหาความยากจนของชาวประมง
พื้นบ้านให้มากขึ้น นอกจากผลกระทบจากการจับปลาเกินขนาด อันเกิดจากปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรอย่าง
เสรี (Open access problem) และการมีระบบการจัดการที ่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (Purcell and 
Pomeroy, 2015) ประมงพ้ืนบ้านยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยเร่งความ
ขาดแคลนของทรัพยากรและความแปรปรวนของสต๊อกของทรัพยากรประมงทะเลให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีอยู่หลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ

 
1 นิยามของประมงพื้นบ้านในที่นี้ให้ความหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ระบุว่า ประมงพื้นบ้านหมายถึง “การทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้

เรือประมง หรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์” โดยประมงพื้นบ้านใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอส และเป็นการทำประมงแค่ในระยะ 3 

ไมล์ทะเล โดยเป็นการทำประมงเพื่อยังชีพ (subsistence fishing) 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

1-2 

ทะเล การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสปีซีส์ของสัตว์ทะเล เป็นต้น (Pörtner and Peck, 2010) ทั้งนี้ พื้นที่
ชายฝั่งในเขตร้อนเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศทางทะเลที่เปราะบาง คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง (Nicholls et al. 2007; World Bank 2012) ซึ่งในท่ีสุดย่อมส่งผลต่อชาวประมง
พื้นบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้มีการประมาณการว่า ชาวประมงพื้นบ้านที่จะได้รับผลกระทบมีมากถึงหลาย
ล้านคน (Hall et al. 2013; Golden et al. 2016) 

ทรัพยากรประมงของประเทศไทยประสบกับความท้าทายจากปัญหาหลาย ๆ ประเด็น ทั้งในแง่ของ
ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรจากการจับปลาเกินขนาด (Overfishing) การใช้เครื ่องมือประมงที ่มี
ประสิทธิภาพสูง การมีเรือประมงในระดับที่เกินกว่าระดับที่เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่
จับได้ลดต่ำลง จากข้อมูล DOF (2015) ในรูปที่ 1.1 แสดงปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำรวมที่จับได้ในน่านน้ำประเทศ
ไทย จะเห็นว่า ภายหลังปี พ.ศ. 2530 (หรือ ค.ศ. 1987) ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลงเรื่อยมา ซึ่งสอดคล้องกับ
ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) บริเวณอ่าวไทยในปี พ.ศ. 
2504 (หรือ ค.ศ. 1961) ที่มีค่าเกือบ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จนในปี พ.ศ. 2556 (หรือ ค.ศ. 2013) กลับลดลง
จนคิดเป็นเพียงร้อยละ 9 จากระดับ CPUE ของปี พ.ศ. 2504 (รูปที่ 1.2a) นอกจากนี้ ระดับ CPUE ในบริเวณ
ทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลงอย่างมากโดยในปี พ.ศ. 2561 (หรือ ค.ศ. 2018) มีค่าประมาณ 90 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมงหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 19 ของระดับ CPUE ในปี พ.ศ. 2509 (หรือ ค.ศ. 1966) ที่มีค่า CPUE ประมาณ 
400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (รูปที่ 1.2b) นอกจากนี้ จากข้อมูลกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ในช่วง
ปี พ.ศ. 2546 – 2559 พบว่าโดยภาพรวมแล้วระดับ CPUE มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในช่วง 13 ปีมีค่าประมาณ
ร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งส่งสัญญาณการฟื้นตัวของทรัพยากรประมงทะเล แต่ระดับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ประมงทะเลไทยที่ประเมินจากค่า CPUE เฉลี่ยของทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันในปี พ.ศ. 2559 ยังอยู่ในระดับ
ที่ต่ำมาก (มีค่าประมาณ 5.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) เมื่อเทียบกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงทะเลในปี พ.ศ. 
2504 ที่มีค่า CPUE ถึงเกือบ 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

รูปที่ 1.1:  ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำรวมในน่านน้ำประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2496 - 2555 

 
ที่มา: DOF (2015) 
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รูปที่ 1.2:  ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) บริเวณอ่าวไทยในช่วงปี พ.ศ. 2504 -
2562 (a) และฝั่งทะเลอันดามันในช่วงปี พ.ศ. 2509 – 2561 (b) 

 
ที่มา: DOF (2015) 

กรมประมง (DOF, 2015) ได้ทำการประมาณการผลผลิตสูงสุดที่ยั ่งยืน (Maximum Sustainable 
Yield: MSY) จากการประเมินสต๊อกของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบัน (ตารางที่ 1.1) พบว่า ปริมาณการลงแรง
ในการจับปลาของปลาเกือบทุกชนิดเกินปริมาณการลงแรงที่เหมาะสม กล่าวคือ ปริมาณการลงแรงในการจับปลา
หน้าดินในฝั่งอ่าวไทยสูงกว่าระดับการลงแรงที่เหมาะสมประมาณร้อยละ 32.8 และปริมาณการลงแรงในการ
จับปลาหน้าดินในฝั่งทะเลอันดามันมีค่าสูงกว่าระดับการลงแรงที่เหมาะสมเช่นกัน โดยมีค่าเกินร้อยละ 5.3 
ขณะที่ปลาผิวน้ำอื่น ๆ (ยกเว้นปลากะตัก) ระดับการลงแรงในปัจจุบันเกินระดับที่เหมาะสมประมาณร้อยละ 27 
ขณะที่ฝั่งทะเลอันดามันมีระดับการลงแรงในปัจจุบันเกินกว่าระดับที่เหมาะสมประมาณร้อยละ 16.5 อย่างไรก็ตาม 
ระดับการลงแรงสำหรับปลากะตักมีระดับใกล้เคียงกับระดับการลงแรงที่เหมาะสม จากข้อมูลดังกล่าวส่ง
สัญญาณไปทิศทางเดียวกับระดับ CPUE ว่าทรัพยากรประมงทะเลมีความเสื่อมโทรมลง 
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ตารางท่ี 1.1:  ผลผลิตสูงสุดที่ย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ของทรัพยากรประมงทะเลในน่านน้ำไทย 

พื้นที่ MSY ในปี 
พ.ศ. 2557 

(ตัน) 

ปริมาณการลงแรงประมง
ที่เหมาะสม (Optimal 
fishing effort: ล้าน

ชั่วโมง) 

ปริมาณการจับ
สัตว์น้ำในปัจจุบัน 

(ตัน) 

ปริมาณการลงแรง
ประมงในปัจจุบัน 

(ล้านชั่วโมง) 

สถานการณ์การทำประมง 
มากกว่า/เท่ากับ/ต่ำกว่าระดับ
ผลผลิตสูงสุดที่ย่ังยืน (MSY) 

ร้อยละ 

1) ปลาหน้าดิน (Demersal fishes) 
อ่าวไทย 794,771 24.33 503,276 36.20 > MSY (11.87 ล้านชั่วโมง) +32.8 
ทะเลอันดามัน 240,519 4.81 177,684 5.09 > MSY (0.28 ล้านชั่วโมง) +5.3 
2) ปลากะตัก (Anchovies) 
อ่าวไทย 191,785 114,588 วัน 183,216 115,600 วัน < MSY (1,012 วัน) +0.9 
ทะเลอันดามัน 32,944 52,014 วัน 33,903 51,520 วัน > MSY (494 วัน) -1.0 
3) ปลาผิวน้ำอ่ืนๆ (Other pelagic fishes) 
อ่าวไทย 248,176 130,493 วัน 245,986 178,709 วัน > MSY (48,216 วัน) +27.0 
ทะเลอันดามัน 118,477 54,238 วัน 99,039 64,925 วัน > MSY (10,687 วัน) +16.5 

ที่มา:  DOF (2015)
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มาตรการสำคัญที่กรมประมงใช้ในการแก้ปัญหาการจับปลาเกินขนาดคือ การควบคุมปริมาณการจับ
ส ัตว ์น ้ำด ้วยการจำกัดปร ิมาณเคร ื ่องม ือประมง (Total Allowance Effort: TAE) ให ้ลดลง (DOF, 2015; 
Kulanujaree et al., 2020) เช่น ในมาตรา 14 ของพระราชกำหนด การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่
กล่าวถึงการควบคุมปริมาณเครื่องมือประมงที่มีผลบังคับใช้ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านไว้ว่า มาตรา 
14 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 36 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา และในใบอนุญาตต้องระบุ
จํานวน และประเภทเครื่องมือทําการประมงที ่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง พื้นที่การทําการประมง 
ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง หรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการทําการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทําการประมง อย่างยั่งยืนที่
กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวน ที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดมิได”้ โดยการกำหนดให้มีการจดทะเบียนเรือและเครื่องมือประมงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561  

อย่างไรก็ตาม การมองความสำเร็จของมาตรการของภาครัฐจากจำนวนเครื ่องมือประมงที่ลดลง 
ว่ามาตรการจำกัดเครื่องมือประมงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น (Kulanujaree et al., 2020) 
อาจส่งสัญญาณที่คลาดเคลื่อน เพราะการลดลงของจำนวนเครื่องมือประมงอาจไม่ได้หมายถึงการจะนำไปสู่
ระดับการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม (Optimal level) โดยระดับการใช้ทรัพยากรประมงที่เหมาะสมควรเป็น
ระดับท่ียังก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนทรัพยากรประมงในระดับที่สต๊อกของทรัพยากรประมงไม่ลดลง  

กลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงจากการที่ทรัพยากรประมงลดลง เพราะเป็นกลุ่มที่
พึ่งพาทรัพยากรประมงทะเลที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรายได้ แต่ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของครัวเรือน ซึ่งใน
ที่สุดย่อมส่งผลซ้ำเติมถึงปัญหาความยากจนของชาวประมงพ้ืนบ้านให้มากขึ้น กลุ่มประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย การตัดสินใจใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจเพื่อการดำรงชีวิต
แบบวันต่อวัน และอาจไม่ได้คำนึงถึงความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีเรือจด
ทะเบียนทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านทั้งหมด 37 ,698 ลำ โดยร้อยละ 70 เป็นเรือประมงพื้นบ้าน 
(Sampantamit et al., 2019) แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพิงทรัพยากรประมงของครัวเรือนชาวประมงพื้นบ้านใน
ระดับท่ีสูง โดยมีงานวิจัยในอดีตหลายงาน (เช่น Ostrom et al., 2002; Ostrom, 2009; Berkes and Folke, 
1998) พบว่า การที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรมีผลต่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของทั้งแต่ละบุคคลและความร่วมมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ Cinner et al. (2011) ยังพบว่า ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร
อย่างเสรีผนวกเข้ากับการพ่ึงพาทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมส่งผลให้ทรัพยากรมีความเสื่อมโทรมเร็วขึ้น ดังนั้น
การทำความเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรของชาวประมงต่อมาตรการดังกล่าวน่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์
ในเชิงนโยบายว่าการมี (หรือไม่มี) นโยบายควบคุมการจับสัตว์น้ำดังกล่าวจะส่งผลต่อการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ 
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จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานศึกษานี้ที่ต้องการศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองของชาวประมงต่อมาตรการต่าง ๆ ว่าจะส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรประมง
อย่างไร โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการจัดสรรทรัพยากรกันเอง (self-governance) และการแทรกแซง
ของนโยบายรัฐด้วยการกำหนดโควตาการจับสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม การสังเกตผลการตอบสนองของชาวประมง
ของมาตรการของรัฐ (เช่น การกำหนดโควตาปริมาณการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น) ว่าชาวประมงจะมีความร่วมมือใน
การจัดสรรทรัพยากรหรือไม่ในสถานการณ์จริงอาจต้องใช้เวลานาน อีกทั้งต้องใช้บุคลากร และงบประมาณ
จำนวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว ในการศึกษานี้จึงเสนอวิธีการที่ใช้เวลาและงบประมาณที่ต่ำกว่าด้วยการศึกษา
ด้วยการทดลอง หรือการออกแบบเกมเพื่อจำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเกมที่จะใช้ในการทดสอบของ
การศึกษานี้เป็นแบบจำลองแบบพลวัตที่เรียกว่า เกมทรัพยากรร่วมแบบพลวัต (Dynamic Common-pool 
Resource Game) เพ่ือทดสอบและทำความเข้าใจของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นทั้งผู้
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในแง่ของผู้ใช้ทรัพยากร และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนทรัพยากรในเวลาเดียวกัน โดยผลของเกมจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้ทรัพยากรดังกล่าว และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์วิจัยหลักของการศึกษานี้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ทรัพยากรร่วม (Common-pool 
resources) จะตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ย่อย
ของการวิจัยดังนี้ 

1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของชาวประมงภายใต้กลไกโควตาว่าจะมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเมื่อ

เทียบกับกรณีที่ให้มีการจัดสรรทรัพยากรประมงกันเอง (Self-governance) ในแง่ของการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของชาวประมงที่ภายใต้กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษถ้า

จับสัตว์น้ำเกินโควตาที่ได้รับจะแตกต่างจากกรณีที่ชาวประมงภายใต้กลไกโควตาที่มีความน่าจะ

เป็นต่ำที่จะถูกลงโทษถ้าจับสัตว์น้ำเกินโควตาที่ได้รับได้หรือไม่ ในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

กิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้การศึกษามี 5 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

1) การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะใช้เป็นพื้นที่ศึกษาในการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 544 ตัวอย่างโดย
แบ่งเป็นจำนวนตัวอย่างจาก Pilot experiment จำนวน 64 ตัวอย่าง และจากการทำการทดลองจริงอีก 480 
ตัวอย่าง โดยเป็นพื้นที่ที่ครัวเรือนมีรายได้หลักจากทรัพยากรประมงจากการออกไปหาสัตว์น้ำในทะเลเปิด ซึ่ง
พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเศรษฐกิจสังคมคล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวซึ่ง
อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในการทำการทดลอง 

2)  การออกแบบเกมหรือการทดลอง เพื่อทดสอบกลไกต่าง ๆ อันได้แก่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 
การควบคุมการจับสัตว์น้ำ และการลงโทษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของทฤษฎีและสมมติฐาน)  

3) การทดสอบการออกแบบการทดลองกับชาวประมง (Pilot experiment) เป็นชาวประมงกลุ่มอ่ืน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจำนวน 64 ราย ในขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบการทดลองที่ออกแบบมาว่า ผลที่ได้
ออกมาสามารถทดสอบสมมติฐานที่ตั ้งไว้ได้หรือไม่ และขั ้นตอนในการเล่นเกมมีปัญหาอย่างไรหรือไม่  
ตลอดจนเป็นการทดสอบแบบสอบถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ผู้มาเล่นเกมว่าควรมีการแก้ไขสิ่งใดเพิ่มเติม
หรือไม่  

4) การทำการทดลองกับกลุ่มชาวประมง (Field experiment) ในพื้นที่ศึกษา โดยจำนวนตัวอย่างที่
ต้องการทั้งหมดคือ 480 ราย 

5) การวิเคราะห์ผลและการเขียนรายงานของการเล่นเกมต่อกลไกที่ทดสอบต่าง  ๆ ว่าส่งผลอย่างไร
ต่อความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรประมง ในแง่ของประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

ก่อนที่จะสามารถกำหนดนโยบายใดๆ ผู ้กำหนดนโยบายควรมีข้อมูลที ่เข้าใจถึงพฤติกรรมของ
กลุ ่มเป้าหมายสำหรับนโยบายนั้น ดังเช่นในกรณีของชาวประมงพื้นบ้านที ่กำลังเผชิญกับปัญหาความ  
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงทะเล และยังมีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลกระทบหนึ่งที่จะส่งผลจากปรากฏการณ์นี้ต่อชาวประมงคือ สต๊อกของสัตว์น้ำอาจจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่อไป 
เพราะโดยปกติแล้ว การเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์มักมีความซับซ้อน การออกนโยบายในลักษณะ
ที่เป็น Top-down approach อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด การมีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็น
บทเรียนให้ทราบว่า เมื่อใดควรจะให้มีการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเอง (Self-governance) และเมื่อใดควร
มีนโยบายเพื่อแทรกแซง (Policy intervention) เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสร้างศักยภาพในการปรับตัวของชาวประมงในเวลาเดียวกันในการรับมือจากผลกระทบดังกล่าว  
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ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายได้ใน 2 ประเด็น ได้แก่  
(1) ปัจจัยใดส่งผลต่อความร่วมมือของชาวประมงในการจัดสรรทรัพยากรประมง และ (2) กติกาหรือมาตรการ 
( Institution) ท ี ่ เสนอแนะระหว ่ าง Self-governance และ Regulated quota with punishment ว่ า
มาตรการใดจะส่งผลต่อความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรประมงให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ โดยผลที่
คาดว่าจะได้รับและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ผลการศึกษานี้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งของตัวอย่างการจัดการทรัพยากรประมงด้วยการจัดการ
กันเองโดยชุมชน (Self-governance) ว่าถ้าให้ชุมชนตกลงกันเองในการจัดสรรทรัพยากรประมงในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนหรือไม่เมื่อเทียบกับการแทรกแซงโดยรัฐจาก
มาตรการการกำหนดโควตาในการจับปลา (Regulated quota with punishment) ถ้าผลการศึกษาพบว่า 
การให้ชาวประมงตกลงกันเองสามารถจัดสรรทรัพยากรประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการแทรกแซง
ด้วยกฎระเบียบใด ๆ จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า การจัดการโดยชุมชนสามารถทำได้โดยชุมชนเองโดยไม่มีความ
จำเป็นต้องมีนโยบายใดของรัฐเข้าแทรกแซง 

2) โอกาสในการลงโทษผู้ที่ละเมิดกติกาที่สูงขึ้นของกลไกโควตาจะส่งผลให้คนมีความร่วมมือมากข้ึน
ด้วยการจับปลาในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ถ้าโอกาสในการการลงโทษที่สูงขึ้นส่งผลต่อความร่วมมือในการ
จัดสรรทรัพยากรประมง การลงโทษภายในชุมชนก็ควรจะเป็นอีกมาตรการที่ควรนำไปใช้ แต่การออกแบบ
กฎระเบียบในการลงโทษควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจมีผลต่อเนื่องอื่นจากการลงโทษตามมา เช่น 
คนที่ถูกลงโทษอาจประพฤติตัวต่อต้านสังคม (Anti-social behavior) เป็นต้น  

3) ปัจจัยใดส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรในระดับที่เหมาะสม เช่น ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคม (เช่น อายุ เพศ รายได้ เป็นต้น) และประสบการณ์ในการทำประมง เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ
ร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรประมงหรือไม่  

4)  ผลพลอยได้จากการเล่นเกมทรัพยากรร่วมจะทำให้ชาวประมงได้เรียนรู้ว่า ความร่วมมือกันในการ
ใช้ทรัพยากรจะส่งผลให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว แต่ถ้าไม่ร่วมมือกันอาจส่งผลไปสู่โศกนาฏกรรม
ของทรัพยากร (Tragedy of Commons) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ถึงผลกระทบจากสถานการณ์กลืนไม่
เข้าคายไม่ออกของทรัพยากรร่วม (Common-pool resource dilemma) 
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1.5 ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

ระยะเวลารวม 12 เดือน 

การดำเนินการ 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัย             

- การทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เก่ียวข้อง             

- การประสานกับบุคคลและองคก์รที่เก่ียวข้อง
ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ 

            

- การสำรวจข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นและจัดประชุม
กลุ่มย่อยในพื้นที ่

            

- การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิข้างต้น              

2. การออกแบบและทดสอบการทดลอง             

- การออกแบบการทดลอง             

- การทดสอบการทดลองกับชาวประมงกลุ่มอื่น             

- การเขียนรายงานผลเบื้องตน้จากการทดสอบ
การทดลองกับชาวประมงกลุ่มอืน่ 

            

- การปรับปรุงรูปแบบการทดลอง             

3. การทดลองกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่             

- การประสานกับบุคคลและกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง
ในระดับพืน้ที ่

            

- การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการ
ทดลองในพื้นที ่

            

- การทดลองกลุ่มเป้าหมายจริงในระดับพื้นที ่             

4. การวิเคราะห์ผลจากการทดลองใน
กลุ่มเป้าหมาย 

            

5. การเขียนรายงาน             

- รายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 1             

- ร่างรายงานฉบบัสมบูรณ ์             

- การเพิ่มเติมส่วนผลการทดลองจริงและ
ปรับแก้ไขร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

            

- รายงานฉบับสมบูรณ ์             
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1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

การศึกษาแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วงคือ 4 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน 

เดือนที ่ กิจกรรม (activities) ผลผลิต (outputs) 
1 - 4 เดือน 1. รวบรวมและทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 

2. ลงพื้นที่เพ่ือสำรวจพื้นที่ศึกษาที่มีศักยภาพ
เพ่ือเลือกพ้ืนที่ศึกษา (Pre-survey) 

3. ออกแบบการทดลองจากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 
ประกอบด้วย 
- ทบทวนวรรณกรรม 
- รูปแบบการทดลอง 
- ผลการคัดเลือกพ้ืนที่ 

5 – 10 เดือน 1. ทดสอบการออกแบบทดลอง (Pilot 
experiment) กับชาวประมงกลุ่มอ่ืน 
จำนวน 64 คน 

2. ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้จาก
ชาวประมงกลุ่มอ่ืน และสรุปเพ่ือปรับปรุง
การทดลองสำหรับกลุ่มชาวประมง
เป้าหมาย  

3. ดำเนินการทำการทดลองกับกลุ่ม
ชาวประมงเป้าหมาย (Field 
experiment) จำนวน 480 ราย โดย
แบ่งเป็น 2 ครั้ง 

4. ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้จาก
กลุ่มชาวประมงเป้าหมาย 

5. เขียนรายงานวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้
ทั้งชาวประมงกลุ่มอ่ืน และกลุ่ม
ชาวประมงเป้าหมาย และสรุปพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 

1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
- ผลการศึกษาสำหรับชาวประมงกลุ่ม

อ่ืน 
- ผลการทดสอบการออกแบบการ

ทดลองกับชาวประมงกลุ่มอ่ืน 
- ผลการศึกษาสำหรับกลุ่มชาวประมง

เป้าหมายจริงเบื้องต้น  
- ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 

11 - 12 
เดือน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองจริงเพ่ิมเติม 
2. ปรับแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
- บทสรุปผู้บริหาร 
- บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ)  
- เนื้อหาการวิจัย  

2. เอกสารสรุปเชิงนโยบาย 
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1.7 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด  

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. การทบทวนวรรณกรรม

ที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลองท่ี
ใช้อย่างน้อย 2 เรื่อง 

▪ กรอบแนวทางการทดลอง 

2. การสำรวจพื้นที่ศึกษาที่มี
ศักยภาพเพ่ือเลือกพ้ืนที่
ศึกษา (Pre-survey 

 ▪ พ้ืนที่ศึกษาที่มีศักยภาพ 

3. ศึกษาพฤติกรรมของ
ชาวประมงที่ถูกควบคุม
การจับสัตว์น้ำ และ
พฤติกรรมของ
ชาวประมงที่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรประมง
กันเอง (Self-
governance) ในแง่ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การทดลองกับชาวประมงกลุ่มอ่ืน 
จำนวน 64 คน 

▪ รูปแบบการทดลอง 
▪ รายงานการวิเคราะห์ผลการ

ทดลองกับชาวประมงกลุ่มอ่ืน 
จำนวน 64 ราย 

การทดลองกับกลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน จำนวน 480 คน 

▪ รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ทดลองกับกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน 
จำนวน 480 คน 

▪ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
ความร่วมมือในการจัดสรร
ทรัพยากรประมงว่ามี
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

4. บทความลงใน
หนังสือพิมพ์ 

1 บทความ สรุปย่อผลการศึกษาได้ที่ได้จาก
โครงการ 

1.8 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วดั  

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
เข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือกำหนด

นโยบาย 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายด้านความร่วมมือ 

ในการจัดสรรทรัพยากรประมงว่ามีประสิทธิภาพ 
และความยั่งยืน 
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บทที่ 2 

การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงชายฝั่ง  
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในบทนี้เป็นการทบทวนที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการทบทวนของมาตรการและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงชายฝั่งเพื่อให้เห็นภาพรวมในการบริหารจัดการในการทำประมงชายฝั่ง 
และส่วนที่สองประกอบด้วยทฤษฎีและกรอบแนวความคิดของการวิจัย ตลอดจนงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมหรือเศรษฐศาสตร์การทดลองที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการทดลอง 
โดยเน้นทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความร่วมมือกันในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วม 
(Common-pool resource) หรือความร่วมมือกันในการมสี่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (Public good) จาก
งานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

2.1 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการทำประมงชายฝั่ง 

ประเทศไทยมีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

และการทำประมงชายฝั่งหลายฉบับ ได้แก่ 1) กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ

สงวนและคุ ้มครองสัตว ์ป ่า  พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ. 2558 2) กฎหมายเกี ่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กฎหมายที่ดิน กฎหมายน้ำ และกฎหมายการประมง กฎหมาย

ทรัพยากรแร่และปิโตรเลียม และกฎหมายด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และ 3) มติ

คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมี

มติที่สำคัญ เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พื ้นที ่ป่าชายเลนประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2539 เรื ่อง ปัญหาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย เป็นต้น  และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2551 ในการแถลงนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชนท้องถิ ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ

ภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่าไม ้สัตว์

ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2552) 
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อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการประมงที่มีมากขึ้นทำให้มีการนำทรัพยากรประมงทะเลมา

ใช้ และการทำประมงมากเกินศักยภาพของธรรมชาติในการทดแทนอย่างไม่สมดุล ส่งผลทำให้ทรัพยากร

ประมงทะเลเกิดความเสื่อมโทรม ประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่หลายฉบับยังขาดการบังคับอย่างจริงจัง เช่น 

กฎหมายการประมง ที่มีการนำมาใช้แต่ยังมีปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณเรือประมงพาณิชย์และการทำ

ประมงที่ไม่มีการรายงาน ไร้การควบคุม และใช้เครื่องมือทำประมงที่มีการทำลายล้างสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อการ

ทำประมงพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศตามแนวชายฝั่ง ทั้งนี้ ใน

ส่วนนี้จะนำเสนอกฎหมายหลักที่เกี ่ยวข้องที่มีการใช้มาตั้งแต่อดีตและมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงโดยการควบคุมเรือและเครื่องมือประมงเพ่ือ

ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บางฉบับมีการจัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ การ

ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน การทำประมงชายฝั่ง การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่ งประมง 

รวมถึงการส่งเสริมประเด็นด้านการมีส่วนร่วม การรับรองสิทธิ์ของชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้

บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ บำรุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ และ

ชุมชนในการคุ้มครอง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรง จะดำเนินการไม่ได้นอกจากจะมีการศึกษาและผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนก่อนที่จะมีการดำเนินการ” และรัฐธรรมนูญปี 2550 มีการเพิ่มในเรื่องของสิทธิชุมชนที่จะฟ้องหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งในอดีตสิทธิ์ดังกล่าวเป็นของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น อีกทั้ง

การให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม การป้องกัน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

• พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 24 มิถุนายน 2558 พระราชบัญญัตินี ้มี

จุดประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ โดยการกำหนดนโยบาย แผน 

และมาตรการในการดำเนินการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การคุ้มครองหรือห้ามดำเนินการกิจกรรมหรือกระทำ

การใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่นั้น และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
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ชายฝั่ง โดยไม่เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย

เฉพาะกำหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ให้ความสำคัญกับสิทธิของ

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเรื่องของการปลูก  

การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้ความ

ช่วยเหลือ เพ่ือให้ชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืน เช่น การเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริม

กิจกรรมด้านการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ ์การฟ้ืนฟ ูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง เป็นต้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

− กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แห่งชาติมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

− กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชน
ชายฝั่ง  

− กำหนดกลไกและมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(1)  มาตรการคุ้มครองในกรณีบุคคลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

(2)  มาตรการคุ้มครองพ้ืนที่ป่าชายเลน 

(3)  มาตรการคุ้มครองพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(4)  มาตรการคุ้มครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจถูกทำลายหรือได้รับความ

เสียหายอย่างร้ายแรงเข้าข้ันวิกฤต 

ทั้งนี้ กฎหมายนี้ให้อำนาจหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการกำกับดูแลทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง และการดำเนินการที่ผ่านมายังมีการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นไม่

เพียงพอ รวมทั้งไม่มีการรับรองสิทธิ์ให้กับชุมชน เป็นเพียงการส่งเสริมจากภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่

กฎหมายฉบับนี้ชุมชนสามารถนำมาอ้างถึงสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น และสามารถขอความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการจัดการป่าชายเลนในปัจจุบันมีการ

กำหนดเป้าหมายตามแผนและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนสำหรับประเทศไทย ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายและแผนการพัฒนาของประเทศ และแผนระดับหน่วยงานในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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• พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  

ซึ่งปรับปรุงแนวทางการจัดการจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุมการบริหาร

จัดการการประมงในน่านน้ำ การประมงนอกน่านน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มี

จุดประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทำประมง ในการป้องกัน และขจัดการ

ทำประมงที่ผิดกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรการสากล รวมทั้งการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงได้อย่างยั่งยืน โดยประเด็นสำคัญที่กำหนดในกฎหมายประมงฉบับใหม่เพิ่มเติมจาก

กฎหมายประมงฉบับเดิมคือ 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหม่ โดยกำหนดเขตทำ
การประมงที่เกี่ยวกับการประมงทะเล คือ เขตประมงทะเลชายฝั่ง (เขตแหล่งทำการประมงที่อยู่
ในทะเล ซึ่งมีระยะตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไป 3 ไมล์ทะเล ซึ่งอาจขยายออกไปได้ไม่เกิน 12 ไมล์
ทะเล) และเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง (เขตแหล่งทำการประมงที่มีระยะตั้งแต่พ้นระยะเขต
ประมงทะเลชายฝั ่งออกไปจนสุด  เขตน่านน้ำของประเทศไทย) ซึ ่งเป็นการกำหนดตาม
ความสามารถในการจับสัตว์น้ำของชาวประมง และชนิดของเครื่องมือทำการประมง เพ่ือมิให้มีข้อ
ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มชาวประมงซึ่งมีมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำมีจำนวนลด
น้อยลง และเพ่ือการบริหารจัดการประมงที่มีประสิทธิภาพ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อนำเสนอนโยบายหรือ
มาตรการต่าง ๆ ในด้านกฎหมาย และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที ่กำหนด
นโยบายให้กับการประมงทะเล คือ ชุมชนเป็นเพียงการส่งเสริมจากภาครัฐโดยหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข ้อง แต่ภายหลังม ีกฎหมายนี ้  การบร ิหารจ ัดการการประมงต่าง  ๆ กำหนดให้มี
คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  และการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานและภาคประชาชน 

3) มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและรักษาทรัพยากร สัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดการห้ามการจับ
สัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ห้ามจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าที่กำหนด ห้ามใช้เครื่องมือทำ
การประมงบางประเภทที่กฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้ใช้กระแสไฟฟ้าหรือวัตถุระเบิดจับสัตว์น้ำ 
และห้ามทำประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์น้ำ
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากกรณีดังกล่าว 
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4) การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นแหล่งผลผลิตของ
สัตว์น้ำก่อให้เกิดความยั่งยืน  

5) การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเรือประมง การ
ควบคุมเฝ้าระวัง หลักฐานการสืบค้น มาตรการในการตรวจสอบ จนถึงท่าเทียบเรือ โดย
เรือประมงนั้นต้องมีการติดตั้งระบบติดตามเรือ การทำสมุดบันทึกการทำประมง  รวมถึงการแจ้ง
เข้า-ออกท่าเทียบเรือ 

6) การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุขอนามัยสัตว์น้ำ มีการกำหนดในเรื่องมาตรฐานในเรื่อง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานในเรื่องสุขอนามัยในการจัดการดูแลรักษาสัตว์น้ำ การแปร
รูปสัตว์น้ำ การรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีทั้งมาตรฐานโดย
สมัครใจ และการกำหนดมาตรฐานบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถเป็นสินค้าส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้  

อย่างไรก็ตาม มาตรการในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่กรมประมงได้ระบุ ไว้ใน

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 แต่การควบคุมที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงมีการปรับปรุง

ให้มีความเหมาะสมและจัดการปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 

Unreported and Unregulated fishing: IUU Fishing) โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กับการทำประมงชายฝั่งและทรัพยากรป่าชายเลนในหลายประเด็น ได้แก่ การกำหนดเขตการทำประมงของ

การทำประมงชายฝั่งและประมงนอกชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่

ละระดับ รวมถึงมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและ

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติของการกำหนดเขตประมงนั้น กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงมีการ

กำหนดไว้เพื่อบริหารจัดการประมงในพื้นที่ แต่ยังไม่มีการทำแนวเขตที่ชัดเจน ชุมชนประมงชายฝั่งจึงมี

แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ของชุมชน และสนับสนุนทุนในการทำกิจกรรม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน นอกจากนี้ผู้ทำการประมงชายฝั่งต้องจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง  ซึ่ง

ประกอบด้วยประเภทและปริมาณของสัตว์น้ำที่จับได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ และห้ามไม่ให้

ประมงชายฝั่งที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง รวมถึงการห้ามทำประมงในระยะเวลา

ฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่ การจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าที่กำหนด และห้ามใช้วิธีการทำประมงและเครื่องมือ

ประมงที่ผิดกฎหมายตามที่กำหนดไว้ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในการจับสัตว์น้ำ 

เครื่องมือโพงพาง ลอบพับได้หรือไอ้โง่ และอวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดกรมประมงกำหนด  

เป็นต้น 

  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ ์

2-6 

• พระราชกำหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ 28 

มิถุนายน 2560 ซึ่งปรับปรุงแนวทางการจัดการจากพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ยังมีข้อจำกัดและ

ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้มีแนวทางเพื่อป้องกันการทำประมงที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถทำการประมงได้

อย่างยั่งยืน โดยประเด็นสำคัญที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมในกฎหมายประมงฉบับใหม่ ได้แก่ การจำแนก

ประเภทการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการทำ

ประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำ และการแจ้งข้อมูล รวมทั้งการอนุรักษ์และบริหารจัดการการดำเนินการกับ

เรือประมง เครื ่องมือการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่และบทลงโทษให้มีความเหมาะสม และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

กฎหมายประมงฉบับใหม่นี้มีเนื ้อหาปรับปรุงแก้ไขใหม่ที่เกี ่ยวข้องกับการทำประมงชายฝั ่งและ

ทรัพยากรป่าชายเลนที่ในหลายประเด็น ได้แก่ การป้องกันการนำเรือประมงขนาดเล็กที่มีการใช้เครื่องมือ

ศักยภาพสูงไปใช้ทำการประมงชายฝั่ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตทำการประมงสำหรับ

ประมงพ้ืนบ้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และการเปิดให้ประมงชายฝั่งที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงชายฝั่งสามารถ

ออกไปทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั ่งได้ ทั้งนี ้ กฎหมายนี้ได้เพิ ่มหลักเกณฑ์ในการจำกัดจำนวน

ใบอนุญาตของผู้ทำการประมง โดยให้ออกใบอนุญาตสำหรับเรือประมงแต่ละลำ ซึ่งต้องระบุจำนวนและ

ประเภทเครื่องมือทำการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง พ้ืนที่การทำประมง ปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่

อนุญาตให้ทำการประมง หรือห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงได้ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำ

การประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้ในแผนบริหาร

จัดการการประมง อีกทั้งสามารถโอนใบอนุญาตทำการประมงได้ นอกจากนี้ มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในการ

จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันที่เข้าออก ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ทำ

การประมง พ้ืนที่ในการทำการประมงและตำแหน่งเรือในขณะจับสัตว์น้ำ จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของ

สัตว์น้ำที่จับได้ การขนถ่ายสัตว์น้ำ และการนำสัตว์น้ำขึ้น 

มาตรการของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ ไร้การควบคุม  

(Illegal, Unreported and Unregulated fishing: IUU Fishing) ที่เกี ่ยวข้องกับการทำการประมงพื้นบ้าน

นั้น ปรากฏในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำประมงพื้นบ้าน (พิมพ์ประไพ และชัยณรงค์ 2561) เช่น การนิยามรูปแบบประมงพื้นบ้าน การควบคุมและ

กำกับการทำประมงพ้ืนบ้าน (เช่น การกำหนดเครื่องมือการทำการประมงพ้ืนบ้าน การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง 

และใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน การกำหนดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ ตลอดจนการกำหนด
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มาตรการลงโทษเมื่อมีการใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง การทำการประมงโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่มี

ใบอนุญาตใช้เครื่องมือ การดัดแปลงเครื่องมือทำการประมง การจับสัตว์น้ำทีม่ีขนาดเล็กกว่าทีก่ำหนด รวมทั้งมี

การกำหนดบทลงโทษผู้ทำการประมงพ้ืนบ้านที่ทำผิดกฎหมายทั้งการปรับและจำคุก เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้นำชาวประมง มีความเห็นต่อมาตรการต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการ

แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่ม ีการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal, Unreported and 

Unregulated fishing: IUU Fishing) ของภาครัฐนั้นส่งผลดีโดยรวมต่อการทำประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ โดยแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง จากการที่มาตรการจำกัดวันจับสัตว์น้ำของประมงพาณิชย์ซึ่งเป็นผลมา

จากการแก้ปัญหา IUU Fishing นั้นคาดว่า ส่งผลให้มีการจับสัตว์น้ำของประมงพาณิชย์ลดลง ซึ่งหมายถึง

ทรัพยากรสัตว์น้ำได้มีเวลาฟื้นคืนและมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ชาวประมงพื้นบ้านไม่เห็น

ด้วยในการจำกัดการจับสัตว์น้ำที่กำหนดจำนวนวันที่จับของประมงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะแม้จะ

จำกัดจำนวนวันที่จับแต่ก็อาจจะจับเกินระดับผลผลิตที่ยั่งยืนสูงสุด  (Maximum Sustainable Yield: MSY) 

แต่ควรจะจำกัดปริมาณการจับจากน้ำหนักของสัตว์น้ำที่จับได้แทน (อ่านรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมในส่วน

ของการประชุมกลุ่มย่อยกับชาวประมงในพื้นที่บทที่ 3) สอง การจัดให้มีการลงทะเบียนเรือประมง ในมุมมอง

ของประมงพื้นบ้านในพื้นที่มองว่าเป็นผลดีในระยะยาว แม้จะมีปัญหาเชิงเทคนิคในเรื่องของกระบวนการจด

ทะเบียนบ้างในตอนแรก แต่โดยรวมแล้วมองว่าในระยะยาวน่าจะส่งผลดีในแง่ของการขอความช่วยเหลือ

เยียวยาจากรัฐเมื่อมีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมง เพราะภาครัฐจะมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

ทำให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น และ สาม การออกมาตรการเพ่ือ

แก้ไขปัญหา IUU Fishing ส่วนหนึ่งส่งผลดีต่อปัญหาแรงงานประมง เพราะมาตรการดังกล่าวมีกฎข้อบังคับเพ่ือ

สวัสดิภาพของแรงงานประมง ซึ่งในอดีตไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนส่งผลให้แรงงานประมงในบางครั้ง

อาจถูกใช้แรงงานที่ขัดกับหลักสวัสดิภาพของแรงงานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ชาวประมงพื้นบ้าน

มองว่าเป็นผลกระทบทางลบจากมาตรการในแก้ปัญหา IUU Fishing คือ มาตรการการจดทะเบียนใบอนุญาต

ทำการประมง ซึ่งภายใต้มาตรการดังกล่าว ชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้ภายใน 3 ไมล์ทะเลจากฝั่ง

เท่านั้น โดยชาวประมงพื้นบ้านมองว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำที่ไม่ใช่สัตว์น้ำหน้าดินย่อมมี โอกาสที่จะว่ายออกไป

ไกลเกิน 3 ไมล์ทะเล ดังนั้นชาวบ้านบางส่วนจึงไม่เห็นด้วยกับมาตรการในส่วนนี้ 
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• ระเบียบกระทรวง และกรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการออกกฎระเบียบในการจัดการประมงชายฝั่งในเรื่องการขออนุญาต

และการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะทำการประมงพื้นบ้านต้อง

ขออนุญาตใช้เรือประมง และเครื่องมือทำการประมงซึ่งต้องไม่เป็นเครื่องมือการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมง

ตามกฎหมาย โดยเรือประมงชายฝั่งแต่ละลำต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และจำนวนเครื่องมือทำ

การประมงท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง 

นอกจากนี้ กรมประมงได้ออกระเบียบในการบริหารจัดการ ควบคุม รวมถึงกำกับดูแลทรัพยากร

ประมง และการทำประมงที่คำนึงถึงศักยภาพการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนำไปสู่

การทำประมงอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับกฎหมายประมงด้วยการออกระเบียบของการประมงเพ่ือควบคุมการทำประมงอย่างยั่งยืน 

ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และเรือประมงในคดี

ความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการทำ

ประมงที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประกาศกรมประมง พ.ศ. 2561 เรื่องกําหนด หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 แห่งพระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. 2558 โดยประมงชายฝั่งต้องไปขออนุญาตเพ่ือให้มีสิทธิ์ทำการประมงตามกฎหมายต่อไป 

สำหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีความ

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทำประมงชายฝั่งและทรัพยากรป่าชายเลน เนื่องจากบางพื้นที่มีการทำ

ประมงและอยู่อาศัยในบริเวณใกล้พ้ืนที่ป่าชายเลนหรือพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยในพื้นท่ีป่าชายเลนที่

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีแนวทางการส่งเสริมการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และพ้ืนที่ทำประมงชายฝั่งที่อยู่ในพ้ืนที่ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลซึ่งเป็น

พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งซึ่งตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติไม่สามารถทำการประมงด้วยเครื่องมือทุก

ชนิดได้ในเขตอุทยานฯ แต่มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 ให้มีการผ่อนผันและอนุญาตให้มีการทำการประมง

ชายฝั่งในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้ ถ้าเป็นเครื่องมือประมงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวัยอ่อนและไม่ขัด

กับกฎหมายการทำประมง เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นยังต้องพึ่งการประมงเพ่ือการดำรงชีพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ

จัดการและควบคุมการทำประมงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือและแนวทางการจัดการหลายรูปแบบ รวมทั้งการ

ประเมินผลกระทบของการประมงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และการสำรวจการพึ่งพากันระหว่างชุมชนกับการ

ทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ 
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2.2 ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

2.2.1 ทฤษฎีดั ้งเดิมของการทำงานร่วมกัน (The Conventional Theory of Collective 
Action) 

ผู ้ใช้ทรัพยากรร่วม เช่น ชาวประมง เป็นต้น ต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
(Dilemma) โดยต้องตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรใดที่จะเกิดประโยชน์กับชาวประมงในกลุ่มหรือในชุมชน ด้วย
การแบ่งทรัพยากรประมงให้เท่า ๆ กัน หรือเลือกที่ใช้ทรัพยากรประมงในระดับที่ก่อให้เกิดความพอใจแก่
ตนเองสูงสุดในรูปของรายได้ ซึ่งถ้าทุกคนคิดเหมือนกันที่จะเลือกทางเลือกให้ตนเองมีป ระโยชน์สูงสุดย่อม
นำไปสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า โศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนร่วม (Tragedy of the Commons) (Hardin 
1968) ที่กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรมากเกินระดับที ่เหมาะสม (Over-exploitation) จนในที่สุดทรัพยากร
ดังกล่าวต้องสูญพันธุ ์ไป เว้นแต่ว่าผู ้ใช้ทรัพยากรสามารถหาทางร่วมมือกันและหลีกเลี ่ยงสถานการณ์
โศกนาฏกรรมดังกล่าวด้วยการร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในระดับที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
แต่ถ้าไม่สามารถตกลงร่วมมือกันได้ การแทรกแซงด้วยกฎระเบียบบางอย่างอาจเป็นสิ่งจำเป็น 

ทฤษฎีดั้งเดิมของการทำงานร่วมกัน (The Conventional Theory of Collective Action) นั้นเป็น
การวิเคราะห์ในสถานการณ์ที ่เรียกว่าสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของสังคม (Social Dilemma) 
กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่ประโยชน์ส่วนตน (Private benefit) ขัดแย้งกับประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 
(Social benefit) โดยสมมติว่าผู ้ใช้ทรัพยากรเป็นคนมีเหตุมีผลที ่มองประโยชน์ตนเองเป็นหลัก (Self-
interested rationality) หรือการตัดสินใจต่าง ๆ พิจารณาเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น (รูปที่ 2.1) ดังนั้นแต่
ละคนจะเลือกทางเลือกที่ตนเองจะได้ผลตอบแทน (Payoff) สูงสุด หรือ ในสถานการณ์ Social Dilemma นี้ 
Nash equilibrium จะไม่เปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้ทรัพยากรจะไม่มีแรงจูงใจใดที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเล่นเมื่อ
ได้คาดการณ์พฤติกรรมของผู้เล่นอ่ืนแล้ว นั่นคือในทฤษฎีดั้งเดิมนี้มองว่า Nash equilibrium ของกรณี Social 
Dilemma คือไม่เกิดการร่วมมือกัน (Poteete et al. 2010 หน้า 144 - 145) แต่หลักฐานจากงานทาง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมพบว่า ผลการศึกษาในอดีตไม่ได้เป็นดังที่ทฤษฎีดั้งเดิมคาดการณ์ไว้ในทุกกรณี 
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รูปที่ 2.1:  กรอบแนวคิดของทฤษฎีดั้งเดิมของการทำงานร่วมกัน 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Poteete et al. (2010) หน้า 219 

นอกจากนี้ การศึกษาในประเด็นการเข้าถึงโดยเสรี (Open access) ของทรัพยากรร่วมในอดีต (เช่น 
Gordon (1954) เป็นต้น) ทำการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมโดยมีข้อสมมติคล้าย ๆ กัน (Ostrom, 2002) 
กล่าวคือ สมมติให้ผู้ใช้ทรัพยากรมีลักษณะที่เหมือนกัน (Homogenous) ทั้งในแง่ความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากร ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร อัตราคิดลด (Discount rate) ของบุคคลหรือการให้
ความสำคัญกับปัจจุบันกับอนาคตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในวันนี้หรืออนาคต โดยสมมติให้ผู้ใช้
ทรัพยากรให้ความสำคัญกับประโยชน์ในระยะสั้นหรือมีอัตราคิดลดในระดับสูง และมีเป้าหมายในการตัดสินใจ
เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด (Profit maximizing) โดยการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้ใช้ทรัพยากรอยู่ภายใต้ข้อสมมติว่ามี
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ โดยทฤษฎีดั้งเดิมมองว่ามีสถานการณ์อย่างน้อย 2 สถานการณ์ ได้แก่ 1) การเข้าถึง
โดยเสรี (Open access) เมื ่อทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างเสรี และ 2) เมื ่อผู ้ใช้
ทรัพยากรได้รับสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากร (Private property right) โดยเป็นการตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่เป็น
อิสระต่อกันระหว่างผู้ใช้ทรัพยากร ดังนั้นระดับการตัดสินใจของการใช้ทรัพยากรจึงขึ้นอยู่กับต้นทุนรวม (Total 
cost) และประโยชน์รวม (Total benefit) ของผู้ใช้ทรัพยากรแต่ละคนในกรณีของการเข้าถึงโดยเสรี และ
ระดับการตัดสินใจของกรณีการได้รับสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากร ผู้ใช้ทรัพยากรจะตัดสินใจใช้ทรัพยากร ณ ระดับ
ที่ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost) เท่ากับประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal benefit) โดยทฤษฎีดั้งเดิมสมมติว่า 
การสื่อสารกัน (Communication) ระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรไม่มีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรระหว่างกัน ทั้ง ๆ ที่
ผู้ใช้ทรัพยากรร่วมในหลายประเทศที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ใหญ่มากอาจสามารถสื่อสารกันได้ และอาจร่วมการ
วางกลยุทธ์เพื่อร่วมมือกัน (Coordinate strategies) ในการใช้ทรัพยากร หรือแม้แต่อาจจะวางกลยุทธ์หรือ
กฎระเบียบ (เช่น การลงโทษผู้ที่ไม่ทำตามข้อตกลง เป็นต้น) เพ่ือบังคับใช้ภายในกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรให้มีการใช้
ทรัพยากรตามแนวทางที่ตกลงกัน นอกจากนี้ทฤษฎีดั้งเดิมยังไม่ได้ให้ความสำคัญในประเด็นผลกระทบทางลบ 
(Negative externalities) จากการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกับผู้ใช้ทรัพยากรอื่น เพราะทรัพยากรร่วมมีคุณสมบตัิ
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เป็นปรปักษ์ในการบริโภค (Rival consumption) กล่าวคือ การบริโภคของคนหนึ่งส่งผลทำให้การบริโภคของ
คนอ่ืนลดลง อีกท้ังการบริโภคทรัพยากรร่วมในวันนี้ยังส่งผลต่อสต๊อกของทรัพยากรในอนาคต ซึ่งหมายถึงย่อม
ส่งผลต่อระดับการบริโภคของลูกหลานของเราในอนาคตด้วยเช่นกัน 

2.2.2 งานศึกษาทางการทดลองเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วม 

การศึกษาในอดีตส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความไม่มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรโดยพยายามศึกษา
เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้มีการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Bromley et al. 1992; Ostrom et al. 
2002) งานศึกษาทางด้านนี้ส่วนใหญ่เริ ่มด้วยการทดลองกับนักศึกษา (Laboratory experiment) ที่มีข้อ
ค้นพบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรร่วม (ดูรายละเอียดสำหรับการสรุปผลการศึกษา
ในภาพรวมเพิ่มเติมใน Kopelman et al. 2002 และ Ostrom 2006)  นอกจากนี้ งานศึกษาต่าง ๆ ยังแสดง
ให้เห็นข้อดีของการใช้การทดลองในการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรต่อความเป็น
พลวัตของทรัพยากรร่วม (Janssen (2010); Janssen et al. (2010); Castillo et al. (2011); Prediger et 
al. (2011); Cardenas et al. (2013); Lindahl et al. (2015); Schill et al (2016)) หลักฐานจากงานวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า การตัดสินใจใช้ทรัพยากรของมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าการสมมติว่าบุคคลตัดสินใจจาก
ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  

หลักฐานงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือเศรษฐศาสตร์การทดลองที่เกี่ยวกับทรัพยากรร่วม
ชี้ให้เห็นว่า การตัดสินใจใช้ทรัพยากรไม่ได้คำนึงเพียงต้นทุนและประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวเงินกับตนเอง
เท่านั ้น ซึ ่งเป็นเรื ่องท้าทายสำหรับทฤษฎีดั ้งเดิมที ่ไม่สามารถอธิบายสิ ่งที ่เกิดขึ ้นในกรณีทุกกรณีได้ 
(Generalizability of the conventional theory) เช่น กรณีที่การสื่อสารส่งผลทำให้มีการใช้ทรัพยากรใน
ระดับที่เหมาะสมได้ จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่างานศึกษาในอดีตด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือเศรษฐศาสตร์
การทดลองจำนวนมาก พบว่า การสื่อสารกัน (Communication) ในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กันหลายครั้ง 
(Repeated situation) ส่งผลต่อความร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากร โดย Ostrom (2002) ได้อธิบายเหตุผล
ว่าเหตุใดการสื่อสารกันจึงส่งผลต่อความร่วมมือไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การสื่อสารกันช่วยให้ผู้ใช้ทรัพยากร
สามารถวางกลยุทธ์ร่วมกัน (Joint strategy) ส่งผลให้ระดับการใช้ทรัพยากรอยู่ในระดับที่เข้าใกล้ระดับที่
เหมาะสม (Optimal level) หรือเป็นระดับที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดของคนในกลุ่ม (2) การที่สามารถ
สื่อสารกันได้ทำให้เปิดโอกาสให้คนในกลุ่มสามารถมีข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละคนควรตัดสินใจอย่างไร ข้อตกลง
ของกลยุทธ์ร่วมกัน และการที่แต่ละคนทำตามที่ตกลงกันไว้ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ (Trust) ซึ่งกันและกัน 
ภายในกลุ่ม และ (3) ในการทดลองที่ให้มีการสื่อสารกันและการลงโทษได้ ถ้ามีหลักฐานว่ามีคนในกลุ ่มไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงกันไว้ สมาชิกในกลุ่มอาจสื่อสารตักเตือนสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม (แม้ว่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่เอา
เปรียบคนอื่นก็ตาม) ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ (Untrustworthiness) ระหว่างกันและเปิด
โอกาสให้ตักเตือนคนที่เอาเปรียบคนอ่ืนได้  

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าแม้การลงโทษจะมีต้นทุน (Costly punishment) คนก็ยังตัดสินใจ
ลงโทษคนอ่ืนแม้ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคนอ่ืนในกลุ่มด้วยก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแม้จะมีข้อตกลงที่ดีเพียงใด 
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คนเหล่านี้ก็คิดจะโกงเสมอ (แม้ว่าคนเหล่านี้จะรับรู้ได้ว่าประโยชน์โดยรวมของทุกคนจะมากกว่าต้นทุนก็ตาม) 
เพราะถ้าคนเหล่านี้เลือกที่จะโกงขณะที่คนอื่นปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ คนที่โกงย่อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า
ด้วยการเอาเปรียบคนอื่นในกลุ่มจึงทำให้แม้การลงโทษจะมีต้นทุน คนก็ยังตัดสินใจลงโทษคนที่ไม่ร่วมมือแม้
ผลประโยชน์สุทธิที่ได้จะลดลงก็ตาม หรือในบางกรณีผู้ใช้ทรัพยากรมีอัตราคิดลด (Discount rate) ที่ต่ำใน
เรื่องการตัดสินใจใช้ทรัพยากร เหตุผลเป็นเพราะคนเหล่านี้คาดหวังจะใช้ทรัพยากรดังกล่าวในพื้นที่ดังกล่าวใน
ระยะยาว และคาดหวังว่าลูกหลานของพวกเขาจะได้ใช้ทรัพยากรในอนาคตด้วยเช่นกัน หรือการที ่ผู ้ใช้
ทรัพยากรสามารถจัดสรรทรัพยากรกันเองได้ (Self-governance) ด้วยการกำหนดกฎข้อบังคับกันเองภายใน
กลุ่ม อันเนื่องจากการบังคับกฎหมายของภาครัฐไม่เข้มแข็งเพียงพอ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ตัวแปรเหล่านี้ส่งผล
ต่อประโยชน์และต้นทุนที่คาดหวังของผู้ใช้ทรัพยากรทั้งในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงินในการตัดสินใจใช้
ทรัพยากร ซึ่งทฤษฎีดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมเหล่านี้ได้ 

จากข้อค้นพบต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจึงพัฒนากรอบแนวคิดในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคาย
ไม่ออกของการทำงานร่วมกัน (รูปที่ 2.2) โดยกล่าวถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความร่วมมือของบุคคล กล่าวคือ 
ความร่วมมือควรมาจากการที่บุคคลเรียนรู้และปรับตัวต่อบรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนความร่วมมือยังเป็น
ผลมาจากปัจจัยระดับจุลภาคต่าง ๆ เช่น ความไว้ใจกันภายในชุมชน และการตอบแทนซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

รูปที่ 2.2:  ความร่วมมือในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการทำงานร่วมกัน 
ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Poteete et al. (2010) หน้า 221 

Anderies et al. (2011) ได้สรุปผลการศึกษา 3 ประเด็นจากงานวิจัยในอดีตของเกมทรัพยากรร่วม 
ได้แก่ หนึ่ง ความร่วมมือกันมีมากกว่าที่ทฤษฎีดั้งเดิมทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้คาดการณ์ไว้ สอง การสื่อสาร
ปรึกษากัน (Communication) ส่งผลมีระดับการจับปลาลดลงจนเข้าใกล้ระดับความร่วมมือที่เหมาะสม (เช่น 
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Ostrom and Walker, 1991) ทั้งนี้อาจเกิดจากความไว้ใจกัน การให้คำมั่นสัญญา (Commitment) ระหว่าง
การปรึกษากัน และ สาม การลงโทษอย่างมีต้นทุน (Costly punishment) สำหรับคนที่เป็น Free-rider 
พบว่า การลงโทษอย่างมีต้นทุนมีผลทำให้ความร่วมมือเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ Poteete et al. (2010) ได้
สรุปผลการศึกษาในอดีตที่ใช้เกมทรัพยากรร่วมในการทดสอบพบว่า สอดคล้องกับผลสรุปของ Anderies et 
al. (2011) โดยพบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือ ได้แก่ การสื่อสารปรึกษากัน การลงโทษอย่างมีต้นทุน 
และความแตกต่างของคนในกลุ่มที่เล่นเกม (Heterogeneity) เช่น กลุ่มที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันในการ
จัดสรรทรัพยากร แต่เมื่อให้มีการสื่อสารปรึกษากัน แม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในกลุ่ม (เช่น ในกลุ่มมีคนที่
เป็น Free-rider และคนที่ให้ความร่วมมืออยู่ด้วยกัน) การสื่อสารกันก็ยิ่งส่งผลให้มีความร่วมมือมากขึ้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ Velez et al. (2010) อธิบายถึงว่าเหตุใดการสื่อสารกันจึงส่งผลทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยให้เหตุผลว่าการสื่อสารกันทำให้เป็น 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งกฎของเกม แรงจูงใจและ 
การตัดสินใจเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนสูงสุด 2) การประสานความร่วมมือด้วยการส่งสัญญาณว่าต้องการตัดสินใจ
อย่างไร 3) การแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการตัดสินใจของผู้เล่นอื่นที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอมรับไม่ได้   
4) การลดระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เล่นภายในกลุ่ม และ 5) การลงโทษผู้เล่นอื่นภายในกลุ่ม เช่น การตกลง
กันที่จะไม่ร่วมมือในรอบต่อไปถ้าผลรวมของการใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มเกินระดับวิกฤติ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในอดีตที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้การทดลองหรือ เกม
ทรัพยากรร่วมโดยการกำหนดโควตา หรือการอนุญาตให้มีการลงโทษนั้นยังมีไม่มากนัก และงานส่วนใหญ่ยัง
เป็นการทดลองกับนักศึกษา (Laboratory experiment) เช ่น Carasi and Plotte (2003) Akpalu and 
Martinsson (2011) และ Lindahl et al. (2016) เป็นต้น รายละเอียดของงานวิจัยแต่ละเรื่องมีดังนี้ 

Casari and Plott (2003) ทดสอบกลไกการลงโทษว่ามีผลต่อความร่วมมือและประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากรร่วมหรือไม่ โดยใช้เกมทรัพยากรร่วมแบบสถิต (Static Common-pool Resource Game) 
กับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการแบ่งกลุ่มๆ ละ 8 ราย จำนวน 
56 ราย โดยไดท้ำการทดสอบเปรียบเทียบ 3 กลไก (Treatment) โดยไม่มีการอนุญาตสื่อสารกันตลอดการทำ
การทดลอง (Between-subject design) ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ไม่มีการลงโทษ (No sanction)  
2) กลุ่มอนุญาตให้ลงโทษระดับเบา (Weak sanction) และ 3) กลุ่มอนุญาตให้ลงโทษระดับรุนแรง (Strong 
sanction) โดยกำหนดให้ค่าปรับของการลงโทษสำหรับการลงโทษระดับรุนแรงมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่มีการลงโทษ
ในระดับเบา แตค่่าวิกฤติของทรัพยากรที่อนุญาตให้ใช้ได้ในกลุ่มการลงโทษระดับรุนแรงมีค่าต่ำกว่าในกลุ่มการ
ลงโทษระดับเบา หรือกล่าวได้ว่าในกลุ่มการลงโทษระดับรุนแรงมีความเข้มงวดในระดับการใช้ทรัพยากร
มากกว่ากลุ่มการลงโทษระดับเบา ผลการศึกษาพบว่า การลงโทษส่งผลต่อความร่วมมือและประสิทธิภาพใน
การจัดสรรทรัพยากรร่วมได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการไม่มีการลงโทษ อีกทั้งการอนุญาตให้มีการลงโทษในระดับ
รุนแรงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรสูงกว่าเมื่อเทียบกับการอนุญาตให้มีการลงโทษระดับเบา 
ขณะที่ Akpalu and Martinsson (2011) ทดสอบมาตรการลงโทษโดยการให้คนออกจากกลุ่มกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาซึ่งเป็นชาวประมงเยาวชนที่ช่วยครอบครัวในการออกหาปลาที่เมือง Anyako ประเทศกานา โดยใช้ 
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Static Common-pool Resource Game ในการทดสอบ และเพิ่มเติมกลไกที่สามารถลงคะแนนให้สมาชิก
ในกลุ่มออกจากกลุ่มได้โดยมีผู ้เล่น 8 รายต่อกลุ ่ม (Within subject design) การทดลองประกอบด้วย 2 
treatment ได้แก่ 1) Baseline treatment ที่เล่นเกมทรัพยากรร่วมโดยไม่มีการลงโทษและ 2) เกมทรัพยากร
ร่วมที ่เพิ ่มกลไกการลงโทษด้วยการเอาคนออกจากกลุ ่มได้ (Ostracism treatment) ด้วยการเล่นเกม
ทรัพยากรร่วมร่วมกับการลงคะแนนให้สมาชิกออกจากกลุ่มได้ โดยผู้เล่นที่ถูกลงคะแนนให้ออกจากกลุ่มจะไม่
สามารถเล่นในรอบที่เหลือต่อไปได้ และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ หลังจากรอบนั้น ผลการศึกษาพบว่า กลไก
การลงโทษด้วยการเอาคนออกจากลุ่มส่งผลให้ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น (จำนวนเดือนที่ตัดสินใจจับปลาลดลง) เมื่อ
เทียบกับ Baseline treatment อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการตัดสินใจลงคะแนนให้สมาชิกในกลุ่มออกในกลไก
การลงโทษสัมพันธ์กับจำนวนเดือนที่ตัดสินใจจับปลาในทิศทางตรงกันข้าม (จำนวนเดือนที่จับปลาสะท้อน
ความร่วมมือกล่าวคือ ยิ่งจำนวนเดือนที่จับปลาน้อยลงหมายถึงความร่วมมือที่มากข้ึน) 

นอกจากนี้ Lindahl et al. (2016) ได้ทำการศึกษากลไกการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันเอง (Self-
governance treatment) เทียบกับการกำหนดโควตา (Regulated or quota treatment) ว่ากลไกแบบใด
จะส่งผลให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพกว่ากันในสถานการณ์ Regime shift ที่เป็นสถานการณ์เมื่อ
มีการใช้ทรัพยากรในระดับที่เกินจุดวิกฤติจะส่งผลทำให้เกิดการลดลงของทรัพยากรอย่างฉับพลันส่งผลต่อ  
สต๊อกของทรัพยากรลดลง โดยทำการทดลองกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จำนวน 
160 ราย ใน Dynamic Common-pool Resource Game ซึ่งผู้เล่นถูกแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย 
(Between-subject design) และต้องตัดสินใจจับปลาที่มีร่วมกันโดยสามารถสื่อสารกันได้ภายในกลุ ่มใน
สถานการณ์ Regime shift เพื่อทดสอบกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง และกลไกการกำหนดโควตาในรูป
ของ Total Allowance Catches (TACs) ซึ่งถ้ามีผู้เล่นใดมีการใช้จับปลาเกินระดับโควตาที่กำหนดไว้ ผู้เล่น
ดังกล่าวจะถูกทำโทษด้วยการย้ายไปโซนที่ไม่สามารถจับปลาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า การจัดสรร
ทรัพยากรด้วยการกำหนดโควตามีประสิทธิภาพ (ในแง่ที่มีการจับปลาในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม)  
ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรทรัพยากรกันเอง นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่อยู่ในกลไกการจัดสรรทรัพยากร
กันเองมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกันมากกว่าสถานการณ์ที่มีการกำหนดโควตา อีกทั้งแม้ว่ากลุ่มที่ร่วมมือกันมี
แนวโน้มที่จะจับปลาสูงกว่าระดับการจับปลาที่เป็นจุดวิกฤติ แต่ก็ยังเป็นระดับที่น้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ร่วมมือกัน 

แม้ผลการศึกษาในอดีตเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือค่อนข้างจะให้ผลสอดคล้องกันซึ่งอาจมี
ความเห็นว่า อาจไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือของมนุษย์เพิ่มเติม โดยสามารถใช้
ผลการศึกษาในอดีตมาประยุกต์ใช้ได้เลยนั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทำการ
ทดลองหรือเกมกับนักศึกษา หรือที่เรียกว่า Laboratory experiment โดยในบางครั้งจะเรียกกลุ่มผู้เข้าร่วม
ทดลองนี้ว่า WEIRD ซึ่งย่อมาจาก  Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic Societies 
(Henrich et al. 2010) จึงเป็นคำถามสำคัญว่า ผลการศึกษาในอดีตจะนำมาใช้ได้กับผู้ใช้ทรัพยากรจริง
อย่างเช่นชาวประมงหรือไม่ เพราะการสมมติว่า ผลการศึกษาในอดีตสามารถนำมาใช้ได้กับชาวประมงใน
ประเทศไทย นั ่นหมายถึงเรากำลังสมมติให้นักศึกษาจากประเทศพัฒนาแล้วมีลักษณะหรือความชอบ 
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(Preference) เหมือนกับชาวประมงในประเทศไทย หรือสมมติว่ามีลักษณะความชอบเป็นไปในลักษณะที่ไม่
แตกต่างกัน (Homogenous Preference) 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้ทบทวนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานวิจัยในอดีตที่ทดสอบกับผู้ใช้ทรัพยากรจริง เช่น 
Velez et al. (2010) ทำการศึกษาเพ่ือทดสอบว่า การจัดสรรทรัพยากรร่วมจากการมีข้อบังคับหรือการกำหนด
โควตาร่วมกับการให้ชุมชนมีข้อตกลงกันเองเทียบกับการมีข้อบังคับหรือการให้ตกลงกันเองเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง กลไกใดจะส่งผลต่อการตัดสินใจทรัพยากรร่วมแตกต่างกันอย่างไร โดยทำการทดลองกับชาวประมงใน
ประเทศโคลัมเบียใน 3 พื้นที่ได้แก่ ชายฝั่งแคริบเบียน ชายฝั่งแม่น้ำมักดาเลนา และชายฝั่งแปซิฟิก  โดยใช้ 
Static Common-pool Resource Game ในการทดสอบซึ่งมีชาวประมงเข้าร่วม 300 รายโดยแบ่งกลุ่มใน
การเล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย (Within-subject design) และมีการเล่นเกมอยู่ 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 ผู้เล่นกรณี
ฐาน (Baseline) ที่ไม่มีการสื่อสาร (without communication) หรือการไม่มีข้อบังคับ (without regulation) 
จำนวน 10 รอบ เพื่อเป็นตัวแทนของกรณีการจำกัดการเข้าถึงทรัพยากร (limited access) และในขั้นที่ 2 ผู้
เล่นเกมเล่นอีก 10 รอบในกลไกใดกลไกหนึ่งดังนี้ 1) การอนุญาตให้มีการสื่อสารกัน (Communication) 2) 
การมีข้อบังคับที่มีการลงโทษในระดับต่ำ (Regulation with low penalty) 3) การมีข้อบังคับที่มีการลงโทษ
ในระดับปานกลาง (Regulation with medium penalty) และ 4) การอนุญาตให้มีการสื ่อสารกันและมี
ข้อบังคับที่มีการลงโทษในระดับต่ำ (Communication and regulation with low penalty) และ 5) การ
อนุญาตให้สื่อสารกันได้และมีข้อบังคับที่มีการลงโทษในระดับปานกลาง (Communication and regulation 
with medium penalty) โดยกำหนดให้แต่ละรายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมได้รอบละไม่เกิน 2 หน่วย และถ้า
ใครใช้เกินจะถูกลงโทษโดยความน่าจะเป็นที่จะถูกลงโทษเท่ากับร้อยละ 10 และเป็นการลงโทษโดยการเสีย
ค่าปรับที่แตกต่างกันระหว่างระดับต่ำและระดับปานกลาง โดยค่าปรับในระดับต่ำเท่ากับ 27 เปโซ1 (ประมาณ 
0.23 บาท) ในทุก ๆ หน่วยที่จับเกิน และค่าปรับในระดับปานกลางเท่ากับ 165 เปโซ (ประมาณ 1.40 บาท) 
ในทุก ๆ หน่วยที่จับเกิน ผลการศึกษาพบว่า การอนุญาตให้สื่อสารกันได้ (Communication) ร่วมกับการมี
ข้อบังคับที่มีการลงโทษ (Regulation with penalty) มีผลให้การตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วมน้อยกว่า (More 
conservative harvests) กรณีอนุญาตให้สื่อสารเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ผล
ของการลงโทษด้วยค่าปรับระดับต่ำและค่าปรับระดับสูงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ 

ขณะที ่ Cardenas (2004) ศึกษากลไกการจัดสรรทรัพยากรร่วมเพื ่อทดสอบว่า  การให้จัดสรร
ทรัพยากรกันเอง (Self-governance mechanism) เทียบกับการมีข้อบังคับจากภายนอกส่งผลต่อความ
ร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรร่วมอย่างไร โดยทำการทดลองกับประชาชนในเขตชนบทที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากร 
(Actual users) ในประเทศโคลัมเบียด้วย Static Common-pool Resource Game ที่มีผู้เข้าร่วมการทดลอง
ที่จำนวน 265 ราย โดยแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมกลุ่มละ 5 ราย (Within-subject design) โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็นเกมที่ไม่มีข้อบังคับใด ๆ และไม่อนุญาตให้สื่อสารกัน (No regulation 

 
1 1 เปโซโคลัมเบียมีค่าประมาณ  0.0085 บาท 
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and communication) จำนวน 10 รอบ และในขั้นที่ 2 ผู้เข้าร่วมการทดลองเล่นเกมอีก 10 รอบในกลไกใด
กลไกหนึ่งดังนี้ 1) เกมที่ไม่มีข้อบังคับและไม่อนุญาตให้สื่อสารกัน (Control group) 2) เกมที่ให้มีการสื่อสาร
กัน (Self-governance) และ 3) เกมที่มีข้อบังคับด้วยระบบโควตาที่มีการทำโทษด้วยการปรับถ้ามีการใช้
ทรัพยากรเกินระดับที่กำหนดไว้ (Mandatory fines for over-extraction) ด้วยความน่าจะเป็นที่จะถูกจับได้
ว่าละเมิดกฎเท่ากับร้อยละ 20 โดยโควตาที่ทุกคนได้รับคือ 1 หน่วยต่อรอบ และต้องเสียค่าปรับทุกหน่วยที่เกิน
โควตาที่ได้รับ ทั้งนี้แบ่งระดับค่าปรับออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับต่ำเสียค่าปรับเท่ากับ 50 เปโซโคลัมเบีย 
(ประมาณ 0.43 บาท) และระดับสูงเสียค่าปรับเท่ากับ 175 เปโซโคลัมเบีย (ประมาณ 1.50 บาท) ผลการศึกษา
พบว่า การให้ผู้ใช้ทรัพยากรตกลงกันเอง และการมีข้อบังคับที่มีการลงโทษส่งผลให้การตัดสินใจใช้ทรัพยากร
ลดลงเมื่อเทียบกับการไม่มีข้อบังคับและการอนุญาตให้สื่อสารกันอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้การมี
ข้อบังคับของการลงโทษในระดับสูงจะส่งผลทำให้การตัดสินใจใช้ทรัพยากรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่จำนวน
หน่วยที่ตัดสินใจใช้ทรัพยากรลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.3447 หน่วยเมื่อเทียบกับการลงโทษในระดับต่ำ 
นอกจากนี้ การตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการใช้ข้อบังคับที่มีการ
ลงโทษและการให้ตกลงกนัเอง 

การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรร่วมมีอยู่ไม่
มากนัก ได้แก่ Pornpinatepong et al. (2013) Lindahl and Jarungrattanapong (2022) และ Castillo 
et al. (2011) เป็นต้น โดย Pornpinatepong et al. (2013) ได้ศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือกันในการจัดสรร
ทรัพยากรประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา เพื่อตอบปัญหาว่าควรใช้มาตรการใดเพื่อให้ชาวประมงมีความ
ร่วมมือกันในการจัดสรรทรัพยากรให้มีความยั่งยืนด้วยการทดสอบว่าการให้จัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-
governance) เทียบกับการมีข้อบังคับจากภายนอก (External regulation) ส่งผลต่อความร่วมมือในการ
จัดสรรทรัพยากรร่วมอย่างไร  โดยทำการทดลองด้วย Static Common-pool Resource Game ซึ ่งมี
ชาวประมงที่ใช้วิธีการวางไซดักกุ้งในทะเลสาบสงขลาเข้าร่วมการทดลองจำนวน 205 ราย โดยในการเล่นเกมมี
การแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 ราย (Between-subject design) โดยการเล่นเกมจะมี 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทุกคนจะเล่น
ใน Open access treatment หรือเป็นกรณีท่ีไม่มีมาตรการใด ๆ (10 รอบ) และในขั้นที่ 2 ผู้เล่นแต่ละกลุ่มจะ
เผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละ treatment ซึ่งประกอบด้วย 3 สถานการณ์ (10 รอบ) ได้แก่ 1) 
Open access (กรณ ี ฐ าน )  2) External regulation with Individual quota (IQ) and punishment 3) 
External regulation with Individual transferable quota (ITQ) 4) Co-management with IQ and 
punishment และ 5) Co-management with ITQ and punishment อีกทั ้งนักวิจัยยังได้ทดสอบกรณี  
สต๊อกของสัตว์น้ำมีจำนวนมาก และสต๊อกของสัตว์น้ำมีจำนวนน้อยว่ามีผลต่อระดับการจัดสรรทรัพยากร 
(Extraction level) หรือไม่ ผลการศึกษาด้วยสมการถดถอยพบว่า การจัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-
governance) และการกำหนดโควตา2 มีระดับการใช้ทรัพยากร (Extraction level) ต่ำกว่ากลุ ่ม Open 

 
2 เนื่องจากจำนวนตวัอยา่งมีจำนวนน้อย ดังนั้นในการวิเคราะห์จึงรวมกลุ่ม treatment 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่มีการกำหนดโควตา และกลุ่มที่มีการ
จัดสรรทรัพยากรกันเองหมายถึงกลุ่ม treatment 4 และ 5 ข้อด้อยของการทำเช่นนี้คือ ทำให้ไม่ทราบวา่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลจาก ITQ 
หรือ IQ 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

2-17 

access ที่เป็นกรณีฐานอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบด้วย Mann-Whitney U test พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการใช้มาตรการ IQ และ ITQ3 ทั้งในแง่ระดับการใช้ทรัพยากร และ
ระดับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable level)4 และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับ 
สต๊อกทรัพยากรที่ต่างกัน (ระดับสูงและระดับต่ำ) ต่อระดับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ แสดง
ให้เห็นว่าความแตกต่างกันของระดับสต๊อกเริ่มต้น (Initial stock) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนของชาวประมง  

นอกจากน ี ้  Lindahl and Jarungrattanapong (2022) ได ้ทดสอบการจ ัดสรรทร ัพยากรของ
ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ตเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของระบบนิเวศ 
(Regime shift) เพื่อทดสอบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรประมงของแต่ละคน (Individual 
decision) และการตัดสินใจในการร่วมมือกันของผู้ใช้ทรัพยากร (Collective decision) จะเป็นอย่างไรใน
สถานการณ์ท่ีทรัพยากรประมงมีความแปรปรวน เช่น การเกิดปรากฏการณ์ Regime shift เป็นต้น โดยทำการ
ทดลองด้วย Dynamic Common-pool Resource Game ซึ ่งมีชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วม 96 ราย โดย
แบ่งกลุ่มในการเล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย โดยผู้เล่นแต่ละกลุ่มจะเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละ 
treatment ซึ่งประกอบด้วย 2 treatment ได้แก่ 1) สถานการณ์ที่มีจุดวิกฤติที่มีผลต่อการเกิดใหม่ของปลา 
หรือเรียกว่าสถานการณ์ Regime shift (Threshold treatment) เมื่อปลาในสต๊อกเหลือน้อยกว่าจุดวิกฤติ 
จะทำให้อัตราการเพิ ่มของปลามีค่าลดลงอย่างมาก และ 2) สถานการณ์ที่ไม่มีจุดวิกฤติ (No threshold 
treatment) เป็นสถานการณ์ที่อัตราการเพิ่มของปลามีรูปแบบโลจิสติกส์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ตัดสินใจ
ใช้ทรัพยากรต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม (Under-exploitation) มีแนวโน้มใช้ทรัพยากรน้อยลงเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ที่มีจุดวิกฤติ (Threshold treatment) เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ไม่มีจุดวิกฤติ (No threshold 
treatment) อย่างมีนัยสำคัญ แต่กลุ่มที่ใช้ทรัพยากรสูงกว่าระดับที่เหมาะสม (Over-exploitation) ตัดสินใจ
ใช้ทรัพยากรไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ท่ีมีจุดวิกฤติหรือไม่มีจุดวิกฤติ นอกจากนี้ กลุ่มที่เผชิญกับ
สถานการณ์ที่มีจุดวิกฤติมีแนวโน้มที่จะร่วมมือกัน (ในแง่การแบ่งทรัพยากรเท่า ๆ กันภายในกลุ่ม) มากกว่า
กลุ่มที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีจุดวิกฤติอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ร่วมมือกัน (Cooperative 
group) เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีจุดวิกฤติก็ไม่ได้จัดสรรทรัพยากรในระดับที่เหมาะสม แต่มีแนวโน้มที่จะใช้
ทรัพยากรต่ำกว่าระดับท่ีเหมาะสม (Under-exploitation level) 

Castillo et al. (2011) ทำการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ทรัพยากรประมงของชาวประมง
พื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทดสอบว่า กลไกที่ต้องการทดสอบมีผลต่อความร่วมมือกัน
ในการใช้ทรัพยากรประมงของชาวประมงพื ้นบ้านหรือไม่อย่างไร  โดยทำการทดลองด้วย Dynamic 
Common-pool Resource Game ทีม่ีชาวประมงพ้ืนบ้านเข้าร่วม 60 ราย ซึ่งแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมกลุ่มละ 

 
3 ในการวิเคราะหก์ลุ่ม IQ เป็นการรวมตวัอยา่งของกลุ่ม treatment 2 และ 4 และกลุ่ม ITQ เป็นการรวมตัวอยา่งของกลุ่ม treatment 3 และ 5 
ข้อด้อยของการทำเช่นนี้คือ ทำให้ไม่ทราบว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากผลของ Co-management หรือ External regulation หรือไม่ 
4 ระดับการใช้ทรัพยากรทีย่ั่งยืนวัดจากจำนวนรอบทีภ่ายในกลุ่มใช้ทรัพยากรในระดับที่เหมาะสม (Optimal level) ที่ไม่เกินโควตาที่กำหนด 
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4 ราย (Between-subject design) และผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถโหวตว่า จะจับปลาในพื้นที่ใดระหว่าง 
high stock และ low stock อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจในกลุ่มจับปลาเกินกว่าที่กำหนด 
(Total effort มากกว่า 8) กลุ่มดังกล่าวจะถูกย้ายไปอยู่พื้นที่ low stock ในรอบต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่ม
ดังกล่าวจะกลับไปอยูพ้ื่นที ่high stock ได ้จะต้องจับปลารวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 1 effort ใน 2 รอบต่อมา ทั้งนี้ใน
การทดลองมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 No management rules (Open access) ใน 10 รอบแรก และขั้นที่ 
2 จำนวน 10 รอบใน 3 กติกา ได้แก่ 1) Random access พื้นที่ที่สามารถจับปลาได้ขึ้นอยู่กับว่าโยนลูกเต๋า
ออกมาได้พ้ืนที่ใด (high stock และ low stock) 2) Rotation of access พ้ืนที่ที่จับปลาได้จะเวียนสลับกันไป 
ซึ่งหมายถึงอีกพื้นที่หนึ่งจะไม่อนุญาตให้มีการจับปลา โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ high stock ในรอบที่ 1 และ 2 
และพ้ืนที ่low stock ในรอบท่ี 3 และ 4 เรื่อยไป ถ้าใครฝ่าฝืนจับปลาอีกพ้ืนที่ที่ไม่อนุญาตให้จับมีโอกาสถูกจับ
ร้อยละ 0.17 (1 ใน 6) และต้องคืนปลาที่จับไป และ 3) Quota of effort ทุกคนมีโควตาจับปลาได้ 0 หรือ 1 
ตัวต่อรอบ ไม่ว่าจะอนุญาตให้จับปลาในพื้นที่ใด ถ้าใครฝ่าฝืนจับปลาอีกในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้จับมีโอกาสถูก
จับร้อยละ 0.17 (1 ใน 6) และต้องคืนปลาที่จับไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นคนโหวตภายในกลุ่มว่าในขั้น
ที่ 2 ต้องการกติกาใดในการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของความ
ร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเกมในขั้นที่ 1 (No management rules) และเกมในขั้นที่ 2 
(ไม่ว่าจะเป็นกลไกใด) นักวิจัยอธิบายว่า อาจเป็นเพราะการศึกษานี้ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสื่อสารกัน 
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่พบว่า  
การสื่อสารกันทำให้ความร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรร่วมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่ถูกย้ายไปในพ้ืนที่ 
low stock ไม่สามารถกลับมาในพื้นที่ high stock ได้ ทั้งนี้เพราะการกลับมายังพ้ืนที่ high stock ได้ ผู้เข้าร่วม
การทดลองในกลุ่มต้องลดหรือหยุดจับปลาบางรอบ หรือเวียนการจับปลาภายในกลุ่ม (Rotation) แต่ผลที่
เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น นักวิจัยอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวว่า จากผลการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการทดลองที่
อธิบายเหตุผลว่าไม่สามารถหยุดจับปลาได้ เพราะพวกเขาต้องหาเงินกลับบ้านทุกวันและบางคนมีหนี้สินต้อง
จ่ายจึงไม่สามารถหยุดจับปลาได้  

นอกจากนี้ยังมีงานด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือด้วยเกม
อ่ืน เช่น Jarungrattanapong and Boonmanunt (2020) ทำการศึกษาว่า พฤติกรรมที่เห็นแก่ผู้อ่ืน (Other-
regarding behavior) ที่วัดจากการทดลองว่า มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือกันในการเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะในชีวิตจริงของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่ ด้วยการทำการทดลองในเกมที่เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมที่เห็นแก่ผู้อื่น (Other-regarding behavior games) ได้แก่ 1) Dictator Game เพื่อวัดความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น (Altruism) 2) Trust Game เพ่ือวัดความไว้วางใจ และ 3) Public Good Game เพ่ือวัดความ
ร่วมมือ โดยมีชาวบ้านเข้าร่วม 96 ราย (Within-subject design) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนเล่นเกมทั้ง 3 
เกมตามลำดับของเกมที่แตกต่างกันและมีการควบคุมตัวแปรเพื ่อลดผลของลำดับ เกมในการวิเคราะห์ 
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามคำถามความไว้วางใจจาก General Social Survey (GSS) และคำถามพฤติกรรม
ความไว้วางใจในอดีตจากงานของ Glaeser et al. (2000) และใช้ข้อมูลของการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 3 
กิจกรรม (การสร้างเขื่อนไม้ไผ่กันคลื่น การปลูกป่าชายเลน และการเฝ้าระวังชายฝั่ง) เป็นตัวแทนของพฤติกรรม
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะในชีวิตจริง ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงผลของ Public Good Game  
เพียงเกมเดียวที่สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในชีวิตจริง  (ข้อมูลการเข้าร่วมที่
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน) นักวิจัยอธิบายว่า อาจเป็นเพราะลักษณะของ
การเข้าร่วมกิจกรรมมีลักษณะคล้ายกับ Public Good Game และเหตุผลที่ไม่พบความสัมพันธ์ของ Other-
Regarding Game อื่นกับพฤติกรรมการเข้าร่วมในชีวิตจริง อาจเป็นประเด็นการเมืองในพื้นที่ที่ผู้นำในการทำ
กิจกรรมสาธารณะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ผู้เข้าร่วมการทดลองดังกล่าวไม่ได้สนับสนุน แต่ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองกลุ่มนี้อาจมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ผู้อื่นก็เป็นได้ นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่า ข้อมูลการเข้าร่วมที่สอบถาม
จากผู้เข้าร่วมการทดลองกับข้อมูลที่บันทึกโดยเจ้าหน้าที่เครือข่าย เพื่อการอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจากการสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองพบว่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ดังกล่าวถึงร้อยละ 87.5 ขณะที่ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ที่ได้จากเจ้าหน้าที่มีเพียงร้อยละ 31.2 
นักวิจัยจึงเสนอแนะว่า ข้อมูลจากการสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองโดยตรงในลักษณะคำถามดังกล่าวอาจต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการนำมาใช้ และควรหาทางตรวจสอบกลับถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพฤติกรรม
ดังกล่าวน่ามาจากปัญหา Idealized personal bias (ความเอนเอียงด้วยการประพฤติตนให้เป็นในทางที่อยาก
ให้คนอื่นมองพวกเขาให้เป็นอย่างที่ต้องการ หรือพยายามประพฤติตนในลักษณะที่นักวิจัยอยากให้เป็น) และ 
Self-serving presentation (ความเอนเอียงในการประพฤติตนเพื่อเพิ่มความภูมิใจของตน (Self-esteem) 
ด้วยการให้เครดิตตัวเองมากกว่าคนอ่ืน)  

Jarungrattanapong (2022) ทำศึกษาเพื ่อทดสอบกลไกการลงโทษด้วยการไล่ออกจากกลุ่ม 
(Ostracism) ว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (Public good) เพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยทำการ
ทดลองด้วย Modified Public-good Game ที่มีนักศึกษาเข้าร่วม 240 ราย และแบ่งกลุ่มในการเล่นเกม 
กลุ่มละ 4 ราย (Within-subject design) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนต้องทำการทดลองทั้งหมด 3 เกม  
คือ 1) Public Good Game with Conditional Cooperation (CPG) จำนวน 1 รอบ 2) Standard Public 
Good Game (SPG) (Non-ostracism treatment) จำนวน 6 รอบ  และ 3) Public Good Game with 
Ostracism (OPG) จำนวน 6 รอบ โดยทุกคนจะเริ่มด้วยการเล่นเกมที่ 1 ก่อนและครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง 
(120 ราย) จะเล่นเกมที่ 1 และตามด้วยเกมที่ 2 ขณะกลุ่มตัวอย่างอีกครึ่งหนึ่งจะเล่นเกมที่ 2 และตามด้วยเกม
ที่ 1 ทั ้งนี้ เพื ่อทดสอบว่าลำดับของเกม (Game order) มีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า  
การลงโทษด้วยการไล่ออกจากกลุ่มส่งผลทำให้ผู ้เข้าร่วมการทดลองเพิ่มการมีส่วนร่วมในสินค้าส าธารณะ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับการมีส่วนร่วมในเกมสินค้าสาธารณะมาตรฐาน ทั้ง ๆ ที่การไล่คนออกจาก
กลุ่มนอกจากจะมีต้นทุนในการโหวตไล่คนออกจากกลุ่มแล้ว ยังมีต้นทุนจากการที่สมาชิกท่ีจะ contribute ใน 
Public account ลดลงอีกด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงเงินที่จะได้ (Payoff) ของสมาชิกในกลุ่มจะต้องลดลงตามไปด้วย 
แต่สมาชิกในกลุ่มที่มีความร่วมมือก็ยังตัดสินใจไล่คนที่ไม่ยอมร่วมมือหรือคนที่ contribute เงินใน Public 
account น้อยกว่าสมาชิกอื่นในกลุ่มออกจากกลุ่ม  นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการลงโทษต้านสังคม (Anti-
social punishment) ของกลุ่มคนที่ไม่ร่วมมือ (หรือกลุ่มที่มีลงเงินใน Public account น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุ ่มในรอบนั้นๆ) กลับลงคะแนนโหวตให้คนอื ่นที ่มีความร่วมมือ (หรือคนที่ลงเงินใน Public account 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ ์

2-20 

มากกว่าค่าเฉลี ่ยของกลุ ่ม) ออกจากกลุ ่ม อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบพฤติกรรมดังกล่าวเฉพาะคนที่ 
contribute ใน Public account น้อยกว่าสมาชิกอื่นในกลุ่มเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า การลงโทษโดยผู ้ถูก
ลงโทษรู้ว่าใครเป็นคนลงโทษอาจสร้างไม่ไว้ใจและต้องการแก้แค้นคืนเมื่อมีโอกาส  เช่น การให้ชุมชนลงโทษ
กันเองภายในชุมชนอาจสร้างความขัดแย้งภายในชุมชน และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการลงโทษต้านสังคมขึ้น
ได้ เป็นต้น ดังนั้นนักวิจัยจึงเสนอแนะให้การลงโทษเป็นการลงโทษในลักษณะของคนนอก (Third-party) เป็น
คนลงโทษ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการลงโทษ เป็นต้น 

นอกจากยังมีงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองที่ได้ทำการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง
พื ้นที ่ศึกษาของการศึกษานี ้ ได้แก่ งานวิจัยของ Boonmanunt et al. (2020) ที่ทำการศึกษาเพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจของการบริโภคต่างเวลา (Time Preference) กับการตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะในชีวิตจริงของชาวบ้านและชาวประมงในหมู่บ้านในถุง้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้นักวิจัย
มีข้อสมมติของความสัมพันธ์ระหว่าง Time Preference และการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ไว้ว่า คนที่
ให้ความสัมพันธ์กับอนาคตมากกว่าย่อมมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ เพราะกิจกรรมอนุรักษ์เป็น
กิจกรรมที่ใช้เวลาในการได้ประโยชน์กลับมา ดังนั้นคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคตมากกว่าปัจจุบันย่อมมี
แนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์มากกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยนักวิจัยทำการทดลองด้วยวิธี Convex 
Time Budget Method เพื่อวัดความพอใจของการบริโภคต่างเวลา ซึ่งผู ้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจ
จัดสรรเงินที่จะได้ว่าจะรับเงินดังกล่าวในปัจจุบันหรืออนาคตใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) วันนี้กับอีก 2 สัปดาห์
ข้างหน้า 2) วันนี้กับอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า และ 3) อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าและอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า โดยมี
ผู้เข้าร่วมการทดลอง 180 ราย (Within-subject design) ทั้งนี้กิจกรรมอนุรักษ์ของการปลูกต้นโกงกางเป็น
กิจกรรมที่นักวิจัยจัดขึ้นเองในวันที่ผู้เข้าร่วมการทดลองมารับเงินในกรณีท่ีเลือกรับเงินในอนาคต โดยผู้เข้าร่วม
การทดลองไม่ทราบก่อนว่าจะมีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง ซึ่งหลังจากที่รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นักวิจัยจะสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองว่าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ และให้ผู ้เข้าร่วมการทดลอง
ตัดสินใจเองว่าจะต้องการปลูกต้นโกงกางกี่ต้น ผลการศึกษาพบว่า คนที่มีพฤติกรรมเอนเอียงในการให้
ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตน้อยกว่า (Less present bias) มีแนวโน้มที่จะปลูกต้นโกงกางมากกว่า
โดยเปรียบเทียบ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตที ่เก ี ่ยวกับความร่วมมือ บทเรียนหนึ ่งจากงานศึกษาของ 
Jarungrattanapong and Boonmanunt (2020) คือ ถ้าในการศึกษาใช้ข้อมูลการร่วมมือของการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะในลักษณะที่เป็นการรายงานด้วยตนเอง (Self-reported response) ผลที่ได้อาจมีความ
เอนเอียงตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ดังนั้นในการวัดความร่วมมือด้วยการทดลองจึงน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะ
บรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมโดยเฉพาะทรัพยากร
ประมงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมกลไกการลงโทษเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่ร่วมมือมีความร่วมมือเพิ่มขึ้น (เช่น 
Casari and Plott (2003) Akpalu and Martinsson (2011) Velez et al. (2010) และ Cardenas (2004)) 
นอกจากนี้ งานในอดีตยังทำการทดสอบระดับของลงโทษระหว่างการลงโทษในที่แตกต่างกันว่ามีผลต่อความ
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ร ่วมมือหร ือไม ่ (เช ่น Casari and Plott (2003) Velez et al. (2010) และ Cardenas (2004)) แต ่ผล
การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า การลงโทษในระดับที่แตกต่างกันส่งผลต่อความร่วมมือไม่มากนัก ยกเว้นเพียงงาน
ของ Casari et al. (2003) ที่พบว่าการลงโทษในระดับสูงส่งผลต่อความร่วมมือสูงกว่าการลงโทษในระดับต่ำ
อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นทีมวิจัยจึงมองว่าการทดสอบระหว่างระดับที่แตกต่างกันของความน่าจะเป็นที่จะถูก
จับกุมจากการกระทำผิดน่าจะมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ในเชิงนโยบายมากกว่าลักษณะการลงโทษใน
ระดับที ่แตกต่างกัน (ดูเพิ ่มเติมรายละเอียดของกลไกที ่ทดสอบในบทที ่ 3) นอกจากนี ้ จากงานของ 
Jarungrattanapong (2022) ที่พบว่า การลงโทษกันเอง (Internal punishment) ด้วยการอนุญาตให้คนใน
กลุ่มโหวตให้คนอื่นในกลุ่มออกจากกลุ่มในเกมสินค้าสาธารณะส่งผลทำให้มีพฤติกรรมการลงโทษต้านสังคม 
(Anti-social punishment) ของกลุ ่มคนที ่ไม ่ร ่วมมือ ซึ ่งน่าจะเป็นผลของ Negative reciprocity ของ 
ผู้ที่ถูกลงโทษ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงออกแบบการทดลองโดยใช้วิธีการลงโทษโดย Third-party punishment 
หรือ External punishment โดยไม่ใช่คนในชุมชนเอง เพราะเกรงว่าแรงจูงใจที่จะลงโทษคนอื่นอาจมาจาก
พฤติกรรม Anti-social punishment มากกว่าแรงจูงใจที่ต้องการให้ Non-cooperative member ร่วมมือ
มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่วัดประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรร่วมจากจำนวนหน่วยที่ผู้ใช้
ทรัพยากรตัดสินใจใช้หรือบริโภค โดยแปลความหมายว่ากลไกที่ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมน้อยกว่าเป็น
กลไกท่ีก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งอาจไม่เป็นจริงในทุกกรณีโดยเฉพาะในกรณีของ
ทรัพยากรประมงที่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้ (Renewable resources) การใช้ทรัพยากรประเภทนี้
น้อยเกินไปย่อมส่งผลทำให้มีประชากรในระดับที่มากเกินไปจนอาจเกิดการแย่งอาหารและแย่งการจับคู่เพ่ือ
ผสมพันธุ์ ซึ่งในท่ีสุดอาจส่งผลต่อสต๊อกของสัตว์น้ำทะเลให้ลดลงในที่สุด ดังนั้นการใช้ทรัพยากรประมงในระดับ
ที่น้อยเกินไปอาจไม่ใช่ระดับที่มีประสิทธิภาพเสมอไป การศึกษานี้จึงใช้ตัวชี้วัดในการวัดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรที่แตกต่างไปตามนิยามของงาน Lindahl and Jarungrattanapong (2022) ที่วัดระดับการจับปลา
ที่เหมาะสม (Optimal level) หมายถึงระดับที่สต๊อกของปลาเป็นระดับที่จะมีปลาเกิดใหม่สูงที่สุด ซึ่งนักวิจัย
มองว่าเป็นการวัดที่เหมาะสมกว่า  
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ตารางท่ี 2.1:  งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วม 

ทีมวิจัย พ้ืนที่ศึกษา วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมในต่างประเทศ 
Casari and Plott 
(2003) 

นักศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
(Computerized 
experiment) 

เพื่อทดสอบกลไกการ
ลงโทษว่า มีผลต่อการ
จัดสรรทรัพยากรร่วมให้
มีประสิทธิภาพหรือไม่  

Static common-pool resource game โดยมี
นักศึกษาจำนวน 56 รายเข้าร่วมการทดลอง 
(Laboratory experiment) โดยทดสอบเปรยีบ 3 กลุ่ม 
ๆ ละ 8 ราย ได้แก่ 1) กลุ่มควบคมุหรือกลุม่ที่ไมม่ีการ
ลงโทษ (No sanction) 2) กลุ่มอนุญาตให้ลงโทษระดับ
เบา (Weak sanction) และ 3) กลุ่มอนุญาตให้ลงโทษ
ระดับรุนแรง (Strong sanction) โดยค่าปรับของการ
ลงโทษสำหรับการลงโทษระดับรุนแรงมีค่าสูงกว่า และ
ค่าวิกฤติของทรัพยากรที่ใช้ได้ของการลงโทษท่ีรุนแรงมี
ค่าต่ำกว่า 

การลงโทษส่งผลทำให้การจัดสรรทรัพยากรร่วมมี
ความร่วมมือและประสิทธิภาพ (ในแง่ของ
ผลตอบแทนที่มากท่ีสุดที่เป็นไปได)้ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกบัการไม่มีการลงโทษ โดยกรณีที่ไม่มีการ
ลงโทษมีประสิทธิภาพร้อยละ 28.4 กรณีที่มีการ
ลงโทษในระดับเบามีประสิทธิภาพร้อยละ 57.2 
ขณะที่การลงโทษระดับรุนแรงมีประสิทธิภาพร้อย
ละ 94 

Akpalu and 
Martinsson (2011) 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาทีเ่ป็น
ชาวประมงที่ช่วย
ครอบครัวในการ
ออกหาปลาที่
เมือง Anyako 
ประเทศ Ghana 
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่า มาตรการ
การลงโทษด้วยการให้
ออกจากกลุ่ม
(Ostracism) จะมผีลต่อ
ความร่วมมือภายในกลุม่
หรือไม่ อย่างไร 

Static Common-pool Resource Game โดยมี
นักเรียนจำนวน 168 รายเข้าร่วมการทดลองในเกม
ทรัพยากรร่วมที่สามารถลงคะแนนให้สมาชิกในกลุ่ม
ออกจากกลุ่มได้โดยมผีู้เล่น 8 รายต่อกลุ่ม (Within-
subject design) โดยมีจำนวนรอบท้ังหมด 8 รอบท่ี
สะท้อนการจับปลาได้มากท่ีสุด 8 เดือนต่อปี การ
ทดลองประกอบด้วย 2 treatment ได้แก่ Baseline 
treatment ที่เล่นเกมทรัพยากรรว่ม (15 รอบ) และ  
2) Ostracism treatment ด้วยการเล่นเกมทรัพยากร
ร่วมที่สามารถลงคะแนนให้สมาชิกออกจากกลุ่มได้ โดย
ถ้าผู้เล่นคนใดได้รับการลงคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 
ของคนในกลุ่มที่เหลือจะถูกให้ออกจากกลุ่ม (15 รอบ) 

Ostracism treatment ส่งผลใหจ้ำนวนเดือนที่
ตัดสินใจจับปลาลดลงเมื่อเทียบกับ Baseline 
treatment อย่างมีนยัสำคญั  
ถ้าจำนวนเดือนที่ตัดสินใจจับปลาใน Baseline 
treatment ขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนท่ีตัดสินใจจับ
ปลาในรอบก่อนหน้าโดยมีความสมัพันธ์กันเป็น
บวก ขณะที่ผู้เล่นท่ีมีเงินออมสูงจะมีจำนวนเดือน
ที่ตัดสินใจจับปลาน้อยลง การตัดสินใจลงคะแนน
ให้สมาชิกในกลุ่มออกจากกลุ่มใน Ostracism 
treatment สัมพันธ์ตรงกันข้ามกบัจำนวนเดือนที่
ตัดสินใจจับปลา ใน Ostracism treatment ผู้
เล่นท่ีมีจำนวนเดือนในการจับปลาน้อยกว่า
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ทีมวิจัย พ้ืนที่ศึกษา วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
โดยผู้เล่นท่ีถูกลงคะแนนให้ออกจากกลุ่มจะไมส่ามารถ
เล่นในรอบท่ีเหลือต่อไปได้ และไมไ่ด้รับค่าตอบแทนใดๆ 
หลังจากรอบนั้น 

ค่าเฉลี่ยของกลุม่จะมีแนวโน้มทีล่งคะแนนให้
สมาชิกอื่นออกจากกลุ่มมากกว่า 

Velez et al. (2010) ชาวประมง
พื้นบ้านใน
ประเทศโคลมัเบีย
ใน 3 พ้ืนท่ีได้แก่ 
ชายฝั่ง
แคริบเบียน 
ชายฝั่งแม่น้ำมัก
ดาเลนา และ
ชายฝั่งแปซิฟิก 
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่าการ
จัดสรรทรัพยากรร่วม
จากการมีข้อบังคับ
ร่วมกับการให้ชุมชนมี
ข้อตกลงกันเองเทียบกับ
การมีข้อบังคับหรือการ
ให้ตกลงกันเองเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

Static Common-pool Resource Game โดยมี
ชาวประมงเข้าร่วม 300 รายโดยแบ่งกลุ่มในการเล่นเกม
กลุ่มละ 4 ราย (Within-subject design) โดยในขั้นที่ 
1 ผู้เล่นเกมเล่นกรณีฐาน (Baseline) ที่ไมม่ีการสื่อสาร 
(Without communication) หรอืการไมม่ีข้อบังคับ 
(Without regulation) จำนวน 10 รอบ และในขั้นที่ 2 
ผู้เล่นเกมเล่นอีก 10 รอบในกลไกใดกลไกหนึ่งดังนี้  
1) Communication 2) Regulation with low 
penalty 3) Regulation with medium penalty 
และ 4) Communication และ Regulation with 
low penalty และ 5) Communication และ 
Regulation with medium penalty โดยโอกาสที่จะ
ถูกจับได้ว่าละเมิดกฎเท่ากับร้อยละ 10 และลงโทษโดย
การเสยีค่าปรับ 

การอนุญาตใหส้ื่อสารกันได้ (Communication) 
ร่วมกับการมีข้อบังคับที่มีการลงโทษ 
(Regulation with penalty) มีผลให้การ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรร่วมน้อยกว่า (More 
conservative harvests) กรณีอนุญาตใหส้ื่อสาร
เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ไมม่ีข้อสรุปท่ี
ชัดเจนว่า ผลของการลงโทษด้วยคา่ปรับระดับต่ำ
และค่าปรับระดับสูงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
ทรัพยากรร่วมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคญั  

Cardenas (2004)  ประชาชนในเขต
ชนบทที่เป็นผู้ใช้
ทรัพยากร 
(Actual users) 
ในประเทศ
โคลัมเบีย (Pen-

เพื่อทดสอบว่าการให้
จัดสรรทรัพยากรกันเอง
เทียบกับการมีข้อบังคับ
จากภายนอกส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการ
จัดสรรทรัพยากรร่วม
อย่างไร 

Static Common-pool Resource Game โดยมี
ผู้เข้าร่วมการทดลอง 265 ราย โดยแบ่งกลุ่มในการเล่น
เกมกลุ่มละ 5 ราย (Within-subject design) โดยใน
ขั้นที่ 1 เป็นเกมที่ไม่มีข้อบังคับใดๆ และไม่อนุญาตให้
สื่อสารกันจำนวน 10 รอบ และในขั้นที่ 2 ผู้เล่นมีโอกาส
ได้เล่นเกมอีก 10 รอบในกลไกใดกลไกหนึ่งดังนี้ 1) เกม
ที่ไม่มีข้อบังคับและไม่อนุญาตใหส้ือ่สารกัน (Control 

การให้ผู้ใช้ทรัพยากรตกลงกันเอง (Self-
governing) และการมีข้อบังคับท่ีมีการลงโทษ
ส่งผลให้การตดัสินใจใช้ทรัพยากรลดลงเมื่อเทียบ
กับการไมม่ีข้อบังคับและการอนุญาตให้สื่อสารกัน
อย่างมีนัยสำคญั อย่างไรกต็าม แม้การมีข้อบังคับ
ของการลงโทษในระดับสูงจะส่งผลทำให้การ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากรลดลงอย่างมนีัยสำคญั 
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and-paper 
experiment)  

group) 2) เกมที่ให้มีการสื่อสารกนั (Self-governing) 
และ 3) เกมที่มีข้อบังคับด้วยระบบโควตาที่มีการลงโทษ
ถ้ามีการละเมดิกฎข้อบังคับ ด้วยความน่าจะเป็นท่ีจะถูก
จับได้ว่าละเมิดกฎเท่ากับร้อยละ 20 

แต่จำนวนหน่วยที่ตดัสินใจใช้ทรัพยากรลดลง
เพิ่มขึ้นเพียง 0.3447 หน่วยเมื่อเทียบกับการ
ลงโทษในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใช้
ทรัพยากรร่วมไมม่ีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคญั
ระหว่างการใช้ข้อบังคับท่ีมีการลงโทษและการให้
ตกลงกันเอง 

Lindahl et al. 
(2016) 

นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยั 
สต๊อกโฮลม์ 
ประเทศสวีเดน 
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่าการให้
จัดสรรทรัพยากรร่วม
กันเองเทียบกับการ
กำหนดโควตาว่าแบบใด
จะมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพกว่ากันเมื่อ
เกิดสถานการณ์ 
Regime shift 

Dynamic Common-pool Resource Game โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วม 160 ราย ซึ่งแบง่กลุ่มในการเล่นเกม
กลุ่มละ 4 รายในสถานการณ์ Regime shift เพื่อ
ทดสอบกลไกการจดัสรรทรัพยากรกันเอง และกลไกการ
กำหนดโควตาในรูปของ Total Allowance Catches 
(TACs) (Between-subject design) ซึ่งถ้ามีการใช้
ทรัพยากรเกินระดับโควตาที่กำหนดไว้ ผู้เล่นดังกล่าวจะ
ถูกทำโทษด้วยการย้ายไปโซนที่ไมส่ามารถจับปลาได้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  

การจัดสรรทรัพยากรด้วยการกำหนดโควตามี
ประสิทธิภาพ (ในแง่ที่มีการจับปลาในระดับที่ต่ำ
กว่าระดับท่ีเหมาะสม) ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการ
จัดสรรทรัพยากรกันเอง นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่ม
ที่อยู่ในกลไกการจดัสรรทรัพยากรกันเองมี
แนวโน้มที่จะร่วมมือกันมากกว่ากลไกการกำหนด
โควตา อีกทั้งกลุ่มที่ร่วมมือกันมีแนวโน้มที่จะจับ
ปลามากกว่าจดุวิกฤติน้อยกว่า  

งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การทดลองที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมและความร่วมมือในประเทศไทย 
Pornpinatepong 
et al. (2013) 

ชาวประมง
พื้นบ้านบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา 
ประเทศไทย 
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่าการให้
จัดสรรทรัพยากรกันเอง
เทียบกับการมีข้อบังคับ
จากภายนอกส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการ
จัดสรรทรัพยากรร่วม
อย่างไร 

Static Common-pool Resource Game โดยมี
ชาวประมงที่ใช้วิธีการวางไซดักกุ้งในทะเลสาบสงขลา
เข้าร่วมการทดลอง 205 ราย โดยแบ่งกลุ่มในการเล่น
เกมกลุ่มละ 5 ราย (Between-subject design) โดย
ทุกคนจะเล่นใน Open access treatment ทุกคนใน 
10 รอบแรกและต่อด้วยอีก 10 รอบใน 3 สถานการณ์
ได้แก่ 1) Open access (กรณีฐาน) 2) External 
regulation with Individual quota (IQ) and 

การตกลงกันเอง (Co-management) และการ
กำหนดโควตามีระดับการใช้ทรัพยากรต่ำกว่า 
(Extraction level) กลุ่ม Open access ที่เป็น
กรณีฐานอย่างมีนยัสำคญั อย่างไรก็ตามไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยัสำคญัระหว่างการใช้
มาตรการ IQ และ ITQ อย่างมีนัยสำคัญทั้งในแง่
ระดับการใช้ทรัพยากร และระดับการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable level) 
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punishment 3) External regulation with 
Individual transferable quota (ITQ) 4) Co-
management with IQ and punishment และ 5) 
Co-management with ITQ and punishment 

นอกจากน้ีระดับสต๊อกทรัพยากรทีต่่างกัน 
(ระดับสูงและระดับต่ำ) ไมส่่งผลตอ่ระดับการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคญั 

Lindahl and 
Jarungrattanapong 
(2022) 

ชาวประมง
พื้นบ้านในจังหวัด
ภูเก็ต (Pen-and-
paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่าการ
ตัดสินใจใช้ทรัพยากร
ประมงจะเป็นอย่างไรใน
สถานการณ์ที่ทรัพยากร
ประมงมีความแปรปรวน 
เช่น การเกิด
ปรากฏการณ์ Regime 
shift เป็นต้น 

Dynamic Common-pool Resource Game โดยมี
ชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วม 96 ราย ซึ่งแบ่งกลุ่มในการ
เล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย (Between-subject design) ใน
สถานการณ์ Regime shift (Threshold treatment) 
ที่เป็นสถานการณ์เมื่อปลาในสต๊อกเหลือน้อยกว่าจดุ
วิกฤติจะทำให้อัตราการเพิ่มของปลามีค่าลดลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับกลุม่ที่เป็นกรณีฐานท่ีไม่มีการกำหนดจุด
วิกฤติ (No threshold treatment) 

กลุ่มทีต่ัดสินใจใช้ทรัพยากรต่ำกว่าระดับที่
เหมาะสม (Under-exploitation) จะมีแนวโน้ม
ใช้ทรัพยากรน้อยลงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มี
จุดวิกฤต ิ(Threshold treatment) แต่กลุ่มที่ใช้
ทรัพยากรสูงกว่าระดับทีเ่หมาะสม (Over-
exploitation) ตัดสินใจใช้ทรัพยากรไม่แตกต่าง
กันไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์ที่มีจดุวิกฤติหรือไม่มี
จุดวิกฤต ินอกจากน้ี กลุ่มที่เผชิญกับสถานการณ์
ที่มีจุดวิกฤติมีแนวโนม้ที่ร่วมมือกัน (ในแง่การแบ่ง
ทรัพยากรเท่า ๆ กันภายในกลุม่) มากกว่ากลุ่มที่
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไมม่ีจุดวิกฤติ 

Castillo et al. 
(2011) 

ชาวประมง
พื้นบ้านในลุ่มน้ำ
เพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี (Pen-
and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบว่ากลไกท่ี
ต้องการทดสอบมผีลต่อ
ความร่วมมือกันในการใช้
ทรัพยากรประมงของ
ชาวประมงพื้นบ้าน
หรือไม่อยา่งไร 

Dynamic Common-pool Resource Game โดยมี
ชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วม 60 ราย ซึ่งแบ่งกลุ่มในการ
เล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย (Between-subject design) 
โดยทุกคนจะเล่นใน No management rules (Open 
access)  ใน 10 รอบแรกและต่อด้วยอีก 10 รอบใน 3 
กติกา ได้แก่ 1) Random access พื้นที่ท่ีสามารถจับ
ปลาได้ขึ้นอยู่กับว่าโยนลูกเต๋าออกมาได้พื้นท่ีใด (high 
stock และ low stock) 2) Rotation of access พื้นที่
ที่จับปลาได้จะเวียนสลับกันไป ซึ่งหมายถึงอีกพื้นที่หน่ึง

ไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญของความ
ร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ
ผลของเกมในขั้นที่ 1 (No management rules) 
และเกมในขั้นที่ 2 (ไม่ว่าจะเป็นกลไกใด) อาจเป็น
เพราะการศึกษานี้ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าร่วมการ
ทดลองสื่อสารกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากท่ีจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากร 
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จะไม่อนญุาตให้มีการจับปลา โดยกำหนดให้เป็น high 
stock ในรอบที่ 1 และ 2 และ low stock ในรอบที่ 3 
และ 4 เรื่อยไป ถ้าใครฝา่ฝืนจับปลาอีกพื้นที่ท่ีไม่อนุญาต
ให้จับมีโอกาสถูกจับร้อยละ 0.17 (1 ใน 6) และต้องคืน
ปลาที่จับไป และ 3) Quota of effort ทุกคนมีโควตา
จับปลาได้ 0 หรือ 1 ตัวต่อรอบ ไม่ว่าจะอนุญาตให้จับ
ปลาในพื้นที่ใด ถ้าใครฝ่าฝืนจับปลาอีกพื้นที่ท่ีไม่อนุญาต
ให้จับมีโอกาสถูกจับร้อยละ 0.17 (1 ใน 6) และต้องคืน
ปลาที่จับไป 

Jarungrattanapong 
and Boonmanunt 
(2020) 

ชาวบ้านในจังหวัด
สมุทรสาคร 
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมที่
เห็นแก่ผู้อื่น (Other-
regarding behavior) ที่
วัดจากการทดลองส่งผล
ต่อความร่วมมือกันใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะในชีวิตจริง
หรือไม ่

การทดลองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทีเ่ห็นแก่ผู้อื่น (Other-
regarding behavior games) ไดแ้ก่ 1) Dictator 
Game 2) Trust Game และ 3) Public Good Game 
โดยมีชาวบ้านเข้าร่วม 96 ราย (Within-subject 
design) ผูเ้ข้าร่วมการทดลองทุกคนต้องเล่นท้ัง 3 เกม
ตามลำดับของเกมที่แตกต่างกันและมีการควบคุมตัว
แปรเพื่อลดผลของลำดับของเกมในการวิเคราะห ์

ผลของ Public Good Game เพยีงเกมเดยีวท่ี
สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการเขา้ร่วมกิจกรรม
สาธารณะในชีวิตจริงของชาวบ้าน 

Jarungrattanapong 
(Forthcoming) 

นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตรังสติ 
จังหวัดปทุมธาน ี
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อทดสอบกลไกการ
ลงโทษด้วยการไล่ออก
จากกลุ่ม (Ostracism) 
ว่าจะส่งผลต่อการมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

Modified Public-good Game โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 
240 ราย ซึ่งแบ่งกลุ่มในการเล่นเกมกลุ่มละ 4 ราย 
(Within-subject design) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองทุก
คนต้องทำการทดลองทั้งหมด 3 เกม คือ 1) Public 
Good Game with Conditional Cooperation 
(CPG) 2) Standard Public Good Game (SPG) 

การลงโทษด้วยการไล่ออกจากกลุม่ส่งผลทำให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองเพิ่มการมีส่วนร่วมในสินค้า
สาธารณะเพิม่ขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับ
การมีส่วนร่วมในเกมสินค้าสาธารณะมาตรฐาน 
นอกจากน้ียังพบพฤติกรรมการลงโทษต้านสังคม 
(Anti-social punishment) ของกลุ่มคนท่ีไม่
ร่วมมือ หรือกลุ่มที่มสี่วนร่วมในสนิค้าสาธารณะ
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ทีมวิจัย พ้ืนที่ศึกษา วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
(Public good) เพิ่มขึ้น
หรือไม ่

(Non-ostracism treatment) และ 3) Public Good 
Game with Ostracism (OPG)   

น้อย (ลงเงินใน Public account น้อย) กลับ
ลงคะแนนโหวตให้คนอ่ืนท่ีมีความร่วมมือออกจาก
กลุ่ม 

Boonmanunt et 
al. (2020) 

ชาวบ้านและ
ชาวประมงใน
หมู่บ้านนถุ้ง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(Pen-and-paper 
experiment) 

เพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพอใจของการ
บริโภคต่างเวลา (Time 
Preference) กับการ
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะในชีวิตจริง 

Convex Time Budget Method เพื่อวัดความพอใจ
ของการบริโภคต่างเวลาด้วยการตดัสินใจจัดสรรเงินท่ีจะ
ได้ว่าจะรับในปัจจุบันหรืออนาคตใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 
1) วันน้ีกับอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า 2) วันน้ีกับอีก 4 
สัปดาห์ข้างหน้า และ 3) อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าและอีก 
4 สัปดาห์ข้างหน้า โดยมผีู้เข้าร่วมการทดลอง 180 ราย 
(Within-subject design) โดยกิจกรรมอนุรักษเ์ป็น
กิจกรรมที่นักวิจัยจัดขึ้นเองในวันท่ีผู้เข้าร่วมการทดลอง
มารับเงินในกรณีที่เลือกรับเงินในอนาคต 

คนท่ีมีพฤติกรรมเอนเอียงของการให้ความสำคญั
กับปัจจุบันมากกว่าอนาคต (Present bias) น้อย
กว่ามีแนวโน้มที่จะปลูกต้นโกงกางมากกว่าโดย
เปรียบเทยีบ 

ที่มา: รวบรวมโดยนักวิจยั 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวจิัยและพื้นที่ศึกษา 

 
3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมความร่วมมือ ส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม (Behavioural economics) โดยใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์การทดลอง (Experimental 
economics)1 ซึ่งทำการทดลองหรือเกมที่ใช้ทดสอบความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรร่วม โดยเกมที่เป็นที่
ยอมรับและรู้กันโดยทั่วไปในการทดสอบเรื่องความร่วมมือในการจัดสรรทรัพยากรร่วม คือ เกมทรัพยากรร่วม 
(Common-pool Resource Game) ทั ้งนี ้การทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการทดลองแบบ
ควบคุม (Controlled experiments) โดยพยายามควบคุมปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากกลไกที่ต้องการทดสอบ 
(treatments) ให้มากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า ความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองมาจาก
กลไกที่ต้องการทดสอบ ทั้งนี้มีการใช้การทดลองในลักษณะนี้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยอย่างกว้างขวาง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีการนำวิธีการทดลองดังกล่าวมาใช้ทางด้านสังคมศาสตร์
มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นเพราะวิธีการที่ทำให้นักวิจัยได้ศึกษาและ
ทดสอบข้อสมมติฐานของพฤติกรรมมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ (Falk and Heckman 2009) 

ในการทดลองแบบควบคุมนี้จะมีการสุ่มแบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นกลุ่มตามกลไกที่ต้องการ
ทดสอบ (treatment) โดยผลลัพธ์ที่สำคัญคือ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือ treatment เหล่านี้ หรือกล่าว
ได้ว่านักวิจัย “ควบคุม” ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเผชิญกับสถานการณ์ที่ แตกต่างกัน โดยอาศัยการควบคุม
ดังกล่าว นักวิจัยจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที ่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างพฤติกรรมที่สังเกต (Observed 
behavior) และกลไกที่ต้องการทดสอบได้ วิธีการทดลองในการศึกษานี้จะมีขั้นตอนตามวิธีของเศรษฐศาสตร์  
การทดลองพื้นฐาน (Smith 1976) โดยเน้นความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ (ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปของเงิน) 
ให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจซึ ่งเปรียบเสมือนว่าผู้เข้าร่วมการทดลองกำลังอยู่ในสถานการณ์จริง 
นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวยังช่วยไม่ให้มีปัญหา Hypothetical bias ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
เพราะการสอบถามจากแบบสอบถามที่ไม่มีผลต่อเนื่องตามมา ผู้ตอบแบบสอบถามอาจคิดว่าเป็นเรื่องสมมติ
และอาจตอบคำถามว่า ตนจะร่วมมือมากขึ้น (หรือน้อยลง) เพราะการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีผลต่อเนื่องตามมา  

 
1 การทดลองทางเศรษฐศาสตร์นี้มีหลักการคล้ายกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ทดสอบปัจจัยบางอย่างกับกลุ่มที่เรียกว่า treatment group เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

(control group) ที่ไม่มีการแทรกแซงปัจจัยที่ต้องการทดสอบ ผลการตัดสินใจที่แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่มนี้ ถือเป็นผลมาจากปัจจัยที่แทรกแซงเข้าไปในกลุ่ม treatment 
group  ในการทดสอบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจึงต้องการกลุ่มตัวอย่างในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในทางสถิติ ดังนั้น ถ้าต้องการทดสอบปัจจัยหลายปัจจัย  
ย่อมหมายถึงจำนวนตัวอย่างที่เพิ่มข้ึนเมื่อต้องการทดสอบปัจจัยเพิ่มข้ึน 
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ข้อดีอีกประการของการทดลองหรือเกมคือ สามารถแยกแยะปัจจัยที่เป็นเหตุเป็นผล (Causality) ของ
การตัดสินใจของคนได้มากกว่าจะบอกเพียงความสัมพันธ์ (Correlation) ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตจริงเป็นการยากที่จะ
บอกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดสิ่งหนึ่ง ขณะที่เครื่องมืออื่น (เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น) ไม่สามารถทำได้ 
เช่น การสอบถามด้วยการสมมติสถานการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง ผู้ตอบอาจตอบว่า ยินดีเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปในทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ แบบสอบถามไม่สามารถทำให้ผู้ตอบต้องรับ
ผลของการตัดสินใจ (Consequence) ของตนเองได้ ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงไม่มีต้นทุนใดๆ เกิดขึ้น
หลังจากที่ตอบคำตอบไป ตัวอย่างงานวิจัยที่พบว่า คนอาจจะไม่อยากตอบความจริงเพราะอาจต้องการให้
ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น งานของ Carpenter and Myers (2010) พบว่า พนักงานดับเพลิงในประเทศ
สหรัฐอเมริการายงานจำนวนชั่วโมงการอบรมการดับเพลิงเกินจริงถึงร้อยละ 91 เทียบกับข้อมูลที่มีการบันทึก
ไว้ ขณะที ่ Jarungrattanapong and Boonmanunt (2020) พบว่า ชาวบ้านในอำเภอโคกขาม จังหวัด
สมุทรสาครกว่าร้อยละ 88 รายงานว่า ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่ง (เช่น การปลูกป่าชายเลน  
การทำเขื่อนไม้ไผ่กันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น) เทียบกับข้อมูลทางการของกลุ่มอนุรักษ์ที่มีการบันทึกไว้มี
ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์เพียงร้อยละ 31 นอกจากนี้ ประโยชน์ที่สำคัญของการทดลอง คือ เรา
สามารถทดสอบปัจจัยใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลต่อระดับความร่วมมือ (เช่น เมื่อชาวประมงต้องเผชิญกับมาตรการ
ของรัฐ เช่น การควบคุมการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น) ว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อระดับความร่วมมือในการ
จัดสรรทรัพยากรประมงหรือไม่ ซึ่งอาจทำได้ยากในชีวิตจริงที่จะทดสอบปัจจัยเหล่านี้ อย่างไรก็ตามไม่ได้
หมายความว่า แบบสอบถามจะเป็นเครื่องมือที่ไม่มีความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลในทุกกรณี กล่าวคือ 
แบบสอบถามอาจไม่มีความน่าเชื่อถือในกรณีที่คำถามมีความอ่อนไหว เช่น คำถามที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ในคำถามว่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ คนส่วนใหญ่มักตอบว่าเข้า
ร่วมกิจกรรมเพราะการตอบว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ตอบที่มีต่อผู้ถามแบบสอบถาม 
แต่ในขณะที่คำถามที่ไม่มีความอ่อนไหวของภาพลักษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม 
ลักษณะการทำประมง เป็นต้น แบบสอบถามยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งนี้การทดลองท่ีใช้ในการวิจัยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น Laboratory (Lab) experiment เป็น
การทดลองที่มีนักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมการทดลอง และมักใช้คำแนะนำที่เป็นกลาง ๆ โดยไม่มีบริบท (Context-
free element) เฉพาะเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง เช่น การถามถึงผู ้เข้ าร่วมการทดลองอื ่นโดยไม่ได้เรียกว่าเป็น
ชาวประมงหรือชาวบ้านกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ การให้ผู ้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนและ
ประโยชน์ของทางเลือกต่าง ๆ หรือการให้เลือกระหว่างทางเลือก A หรือ B เป็นต้น  ขณะที่ Framed lab 
experiment เป็นการทดลองที่นักวิจัยจะสร้างสถานการณ์ที่มีบริบทเฉพาะ (Specific-context element) 
เช่น สมมติให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นตัวแทนของผู้ใช้ทรัพยากร เช่น สมมติให้เป็นชาวประมงและต้องทำการ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรประมงที่มีร่วมกันร่วมกับชาวประมงอื่น เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมการแบ่งประเภทของ
การทดลองใน Harrison and List (2004))  โดยในการศึกษานี้จะใช้การทดลองประเภทนี้ 
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งานศึกษาที่ผ่านมาของการทดลองของทรัพยากรร่วมเป็นงานที่นักวิจัยจะออกแบบการทดลองเพ่ือ
ศึกษาความร่วมมือ (Collective action) ในการจัดสรรทรัพยากรในการทดลองที่เรียกว่า การทดลองของ
ทรัพยากรร่วม หรือ Common Pool Resource (CPR) Experiments (Ostrom 2006; Janssen, Lindahl, 
and Murphy 2015) โดยวัตถุประสงค์หลักในการใช้เครื่องมือการทดลองคือ เพ่ือทดสอบว่าภายใต้สถานการณ์
ใดที ่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความร่วมมือ (หรือไม่ร่วมมือ) ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือใน
สถานการณ์ใดที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยในการทดลอง CPR ผู้เข้าร่วมการทดลองต้อง
ตัดสินใจใช้ทรัพยากร (เช่น จะจับปลาที่มีร่วมกันเป็นจำนวนเท่าใด เป็นต้น) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองอาจ
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนทั้งกลุ่ม หรือผู้เข้าร่วมการทดลองอาจเลือกที่จะใช้
ทรัพยากรในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองสูงสุด โดยการตัดสินใจของแต่ละคนในการทดลองจะส่งผล
ต่อสต๊อกของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน และในที่สุดจะส่งผลต่อผลตอบแทนของแต่ละคน ซึ่งสะท้อนภาพความเป็น
จริงของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนแต่ละคนในชีวิตจริง 

ทั้งนี้งานศึกษาส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นจะเป็นการทดสอบพฤติกรรมโดยมีนักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง (Subject) และเรียกการทดลองที่มีนักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมการทดลองว่า Laboratory experiment  
โดยในการทดลองจะมีการกำหนดกติกาของเกม และกลไกที่จะใช้ทดสอบพฤติกรรม (treatment) ของ
ผู้เข้าร่วมเล่นเกม และดูว่าผู้เข้าร่วมการทดลองตอบสนองต่อสิ่งที่จะทดสอบ (treatment) ดังกล่าวอย่างไร  
ซึ่งถ้าค้นพบ treatment ใดที่ส่งผลดีต่อความร่วมมือกันของชุมชนได้ย่อมทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของชาวประมงได้ดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย  

อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีได้มีการทดสอบโดยใช้นักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมการทดลองจนมีข้อค้นพบใหม่ ๆ 
จากการทดลองจำนวนหนึ่ง เริ่มมีข้อสงสัยว่า ผลการทดลองจากนักศึกษาจะให้ผลเหมือนกับคนทั่วไปหรือไม่ 
หรือนักศึกษาเป็นตัวแทนพฤติกรรมของคนทั่วไปได้หรือไม่ ทำให้นักวิจัยบางส่วนเริ่มนำการทดลองต่าง  ๆ  
มาทดสอบกับคนทั่วไป (Non-student) เช่น เกษตรกร หรือชาวประมง เป็นต้น และเรียกการทดลองประเภท
นี้ว่า Framed field experiment ทั้งนี้ผลของการเล่นเกมยังนำมาทดสอบว่า สามารถคาดการณ์พฤติกรรม
จริงได้หรือไม่ ซึ ่งถ้าสามารถนำผลของเกมมาคาดการณ์พฤติกรรมจริงได้ (External validity problem)  
เราจะสามารถทดสอบกลไกต่าง ๆ ผ่านเกมได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะคงเป็นการยากในทางปฏิบัติและมีต้นทุน
ที่สูงถ้าจะทดสอบกลไกต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยการลงมือทำจริง 

วิธีการศึกษาในการศึกษานี้จะทดสอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรประมงด้วยการทดลองหรือเกม
ที่เรียกว่า เกมทรัพยากรร่วมแบบพลวัต  (Dynamic Common-pool Resource (CPR) Game) ที่พัฒนาโดย 
Lindahl et al. (2016) ซึ ่งงานในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทดลองด้วยเกมทรัพยากรร่วมแบบสถิต (Static 
Common-pool Resource Game) และใช้นักศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยเกมทรัพยากรร่วมแบบ
พลวัตดังกล่าวเคยทดสอบกับนักศึกษาในประเทศสวีเดนและประเทศไทย นอกจากนี้ เกมดังกล่าวยังถูก
ดัดแปลงและทดสอบกับชาวประมงในประเทศไทย (Lindahl and Jarungrattanapong 2022) ในกลไก 
(treatment) อื ่นที ่แตกต่างจากสิ ่งที่การศึกษานี ้ต ้องการทดสอบ จากงานวิจ ัยเหล่านี ้จ ึงยืนยันได ้ว่า   
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การออกแบบการทดลอง CPR game ได้รับการทดสอบทั้งในการทดลองในนักศึกษา (Lab) และคนทั่วไป 
(Field) ว่าสามารถอธิบายพลวัตของการจัดสรรทรัพยากรที ่ขึ ้นอยู ่กับผลจากอดีต (Path-dependent 
resource dynamics) ได ้ 

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย 

ในการออกแบบการทดลองโดยเฉพาะการศึกษาเชิงนโยบาย สิ่ งสำคัญของกลไกที่ต้องการทดสอบ 
(treatment) ควรเป็นกลไกที่มีความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ที ่ได้รับผลกระทบ (Stakeholders) 
นอกจากนี้ควรเป็นกลไกที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงที ่เกิดขึ ้น  จากเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยจึงได้ทำการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุมการจับสัตว์น้ำเพื่อสัมภาษณ์ถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของกลไกที่ต้องการทดสอบ อีกทั้งนักวิจัยได้ลงพื้นที่ศักยภาพเพื่อเลือกพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมในการทำการทดลองและมีการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มชาวประมงถึงความเห็นต่อมาตรการ การ
ควบคมุการจับสัตว์น้ำ โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่กรมประมง  

ประเด็นที่ทำการสัมภาษณ์ครอบคลุมเรื่องมาตรการในปัจจุบันและมาตรการใหม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการจับสัตว์น้ำซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

• กฎข้อบังคับสำหรับประมงพาณิชย์กับประมงพ้ืนบ้านในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจับ
สัตว์น้ำ สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเด็นใหญ่ได้แก่ 

1) การลงทะเบียนเรือประมง ใบอนุญาตประมง และใบอนุญาตเครื่องมือประมงบางประเภท  

2) การปิดอ่าวในบางพ้ืนที ่

3) การแบ่งพ้ืนที่จับสัตว์น้ำระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ 

4) การลดประสิทธิภาพเครื ่องมือจับสัตว์น้ำ เช่น กำหนดขนาดตาข่ายจับสัตว์น้ำ (Fishing 
mesh sizes) เป็นต้น 

5) การจำกัดจำนวนและขนาดของเครื่องมือประมง (Total Allowable Effort: TAE) ทั้งประมง
พาณิชย์ และประมงพื้นบ้านส่วนขนาดเครื่องยนต์ของเรือประมงกำหนดเฉพาะเรือประมง
พ้ืนบ้าน 

• กฎข้อบังคับใหม่ที่จะใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการจับสัตว์น้ำทั้งประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์ 

กฎข้อบังคับใหม่มีเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ใน
การแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งทำการประมงที่ทับซ้อน การทำประมงเกินขนาด การจับสัตว์น้ำขนาดเล็กก่อน
วัยอันควร การจับพ่อแม่พันธุ์ก่อนที่จะผสมพันธุ์และการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
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ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing – IUU) โดยเฉพาะประมงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม 
มีความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการจำกัดเครื่องมือประมงสำหรับประมงพื้นบ้านโดยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
ประมงประจำจังหวัดเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้สามารถสรุปมาตรการใหม่ที่ใช้ในการควบคุมการจับสัตว์น้ำได้ดังนี้ 

1) การจำกัดจำนวนเรือประมงและจำนวนใบอนุญาตเฉพาะที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น  

2) การลดจำนวนวันทำประมง 

3) การพิจารณามาตรการซื้อคืนเครื่องมือประมง (Buyback scheme) เพ่ือลดจำนวนเครื่องมือ
ประมงที่เกินระดับศักยภาพท่ียั่งยืน  

4) การลดจำนวน IUU fishing ด้วยการเพ่ิมการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการจับสัตว์น้ำในระดับชุมชนในรูปของ 
Total Allowable Catch (TAC) ต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์ ที่อนุญาตให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำด้วยการตกลง
กันเองว่าแต่ละครัวเรือนจะจับได้เท่าใด 

การควบคุมการจับสัตว์น้ำในรูปของ TAC มีความเป็นไปได้และมีความน่าสนใจว่า ชาวประมงจะตัดสินใจ
กันอย่างไร แต่ทีน่่าเป็นกังวล คือ จะควบคุมและตรวจสอบปริมาณการจับสัตว์น้ำที่จับได้ของแต่ละครัวเรือนอย่างไร 

• จากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมา การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้กระทำผิดคิดว่าผู้กระทำผดิมี
โอกาสที่จะถูกจับคิดเป็นร้อยละเท่าใด เช่น น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎระเบียบ เป็นต้น 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การจับกุมผู้กระทำผิดคาดว่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้กระทำผิด อัน มี
สาเหตุมาจากการทีเ่จ้าหน้าที่กำกับดูแลมีไม่เพียงพอ 

3.2.2 การประชุมกลุ่มย่อยกับชาวประมงในพื้นที่  

ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มชาวประมงเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำของประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ออกกลไกที่มีความเป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติ โดยแบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม (รูปที่ 
3.1) และมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยทั้งหมด 17 ราย ผลการประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นคำถามต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
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รูปที่ 3.1:  การประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มชาวประมงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

  

3.2.2.1  พฤติกรรมและเครื่องมือการจับสัตว์น้ำ 

• คุณรู้หรือไม่ว่า ชาวประมงรายอื่นในหมู่บ้านจับสัตว์น้ำมากกว่า (หรือน้อยกว่า) ตนเอง  

โดยปกติชาวประมงรู้ว่า ชาวประมงรายอื่นจับปลามากหรือน้อยกว่าตนเอง เพราะชาวประมงมัก
พูดคุยกันตลอด ซึ่งบางคนสื่อสารกันผ่านวิทยุสื ่อสารว่าตนเองจับปลาได้เท่าใด และบางครั้งจะเรียกให้
ชาวประมงรายอื่นมาจับปลาในบริเวณที่พบปลาจำนวนมาก นอกจากนี้ ชาวประมงมักไปเจอกันที่ตลาดขาย
ปลา แล้วก็จะรู้ว่าแต่ละลำจับปลาในวันนั้นได้เท่าใด เพราะโดยธรรมชาติของชาวประมงพ้ืนบ้านจะจับปลาและ
ขายภายในวันเดียว ดังนั้นจึงต้องไปตลาดปลาทุกวันหลังจากท่ีเข้าฝั่งแล้ว 

• คุณรู้หรือไม่ว่า ชาวประมงรายอื่นในหมู่บ้านออกไปจับสัตว์น้ำสัปดาห์หรือเดือนละกี่วัน  

ชาวประมงพื้นบ้านทุกรายออกเรือทุกวันถ้าอากาศอำนวยให้ออกทะเล แต่อาจมีบางคนไม่ออกเรือวัน
ศุกร์เพราะไปละหมาดที่มัสยิด ทั้งนี้ช่วงมรสุมที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกเรือได้เป็นช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะไม่ออกเรือในช่วงเวลาดังกล่าวเลย แต่หมายถึงในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่สามารถออกเรือได้ทุกวัน ถ้าวันใดในช่วงเวลาดังกล่าวอากาศดีเพียงพอที่จะออกเรือได้ก็จะออกเรือ  
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• คุณรู้หรือไม่ว่า ชาวประมงรายอื่นในหมู่บ้านใช้เครื่องมือประมงประเภทใด 

ชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่เดียวกันมักรู้จักกันดีและรู้ว่าชาวประมงรายอ่ืนใช้เครื่องมือประมงประเภท
ใด อย่างไรก็ตาม ชาวประมงบางรายใช้เครื่องมือประมงหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าชาวประมงรายดังกล่าว
ต้องการจับสัตว์น้ำประเภทใด ทั้งนี้ประเภทของสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับขึ้นอยู่กับฤดูกาลในแต่ละช่วงของปี 
และชาวประมงแต่ละรายรู้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวควรจับสัตว์น้ำประเภทใด นอกจากนี้ ประเภทเครื่องมือที่
ชาวประมงแต่ละรายเลือกใช้ยังขึ้นอยู่กับความถนัดของชาวประมงรายดังกล่าว 

3.2.2.2  มาตรการกำหนดโควตาของการจับสัตว์น้ำ 

“สมมติว่าจะมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ เพราะจำนวนสัตว์น้ำลดลงเรื่อย ๆ และอาจ
ส่งผลต่อจำนวนสัตว์น้ำให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายในอนาคตได้ ถ้ามีกฎข้อระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้ง
การทำประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง  ๆ ถ้ามีการ
บังคับใช้กับประมงพ้ืนบ้าน” 

• คุณคิดอย่างไรกับการมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ การจำกัดจำนวนวันของการจับสัตว์น้ำสูงสุด ในระดับ
ครัวเรือนอาจจะเป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์ที่แต่ละครัวเรือนอนุญาตให้จับสัตว์น้ำได้ 

 ชาวประมงทุกคนไม่เห็นด้วยกับการกำหนดโควตาด้วยจำนวนวันสูงสุดในการจับสัตว์น้ำ 
เพราะมาตรการดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจำนวนสัตว์น้ำที่จับจะเกินกว่าระดับที่เหมาะสม 
ชาวประมงรายหนึ่งกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลทำให้มีการจับสูงกว่าระดับ MSY 
(Maximum Sustainable Yield) ก็เป็นได้  

 ชาวประมงรายหนึ่งให้ความเห็นว่า การใช้มาตรการกำหนดโควตาด้วยจำนวนวันสูงสุดในการจับ
สัตว์น้ำสำหรับประมงพาณิชย์อาจส่งผลให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำของประมงพาณิชย์มีจำนวน
มากขึ้น เพราะธรรมชาติของการทำประมง ชาวประมงไม่ทราบได้แน่นอนว่าในสัปดาห์หน้า หรือ
เดือนหน้าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเพื่อเป็นการรับประกันว่า จะได้ปริมาณสัตว์น้ำที่
มากที่สุด ประมงพาณิชย์ย่อมตัดสินใจจับสัตว์น้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมาตรการ
กำหนดโควตาด้วยจำนวนวันสูงสุดน่าจะส่งผลทำให้มีการจับสัตว์น้ำสูงกว่ามาตรการการให้
โควตาด้วยปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำประมง (Total Allowance Catch: TAC) 

 ชาวประมงอีกรายให้ความเห็นว่า ชาวประมงถูกกำหนดวันออกเรือจากสภาพอากาศโดย
สภาพธรรมชาติอยู่แล้ว จากที่พูดไว้ว่าชาวประมงไม่สามารถออกเรือได้ทุกวันในช่วงมรสุม 
ดังนั้นถ้ามีการใช้ระบบโควตาจากจำนวนวันที่ออกเรือได้สูงสุดต่อเดือน ดังนั้นในเดือนที่มี
มรสุม ชาวประมงพ้ืนบ้านย่อมจับสัตว์น้ำได้น้อยกว่าในช่วงที่ไม่ใช่มรสุม 

 ในขณะนี้มีการใช้มาตรการจำกัดโควตาของจำนวนวันจับสัตว์น้ำสำหรับประมงพาณิชย์ โดย
ประมงพาณิชย์รายใดใช้วันที่ออกเรือไม่หมดจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนวันจับสัตว์น้ำระหว่าง
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กัน จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดประมงพาณิชย์จึงเห็นด้วยกับมาตรการการใช้โควตาที่จำกัด
จำนวนวันจับสัตว์น้ำมากกว่าการจำกัดน้ำหนักของสัตว์น้ำที่จับได้  

• คุณคิดอย่างไรกับการมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ การจำกัดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำ
ประมง (total allowance catch: TAC) ในระดับครัวเรือนอาจจะเป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์ที ่แต่ละ
ครัวเรือนอนุญาตให้จับสัตว์น้ำได้ 

 ชาวประมงทุกรายคิดว่า ถ้าจะมีมาตรการกำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำ การกำหนดโควตา
ด้วยการจำกัดน้ำหนักของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีชาวประมง
รายหนึ่งเสนอให้มีการแบ่งโควตาเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตามขนาดของ
เรือประมง แต่ชาวประมงบางรายไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเพราะชาวประมงที่มีรายได้
น้อยย่อมได้โควตาทีน่้อย และชาวประมงกลุ่มนี้ก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเรือประมงลำที่ใหญ่ขึ้น 

 ชาวประมงทุกรายเห็นด้วยกับการกำหนดโควตาในระดับครัวเรือน แต่ไม่เห็นด้วยกับการ
กำหนดโควตาในระดับชุมชน ทุกคนกล่าวว่า การกำหนดโควตาในระดับชุมชนเป็นเรื ่อง
เป็นไปไม่ได้ เพราะไม่คิดว่าจะสามารถตกลงกันได้ว่าจะแบ่งโควตากันอย่างไร โดยมี
ชาวประมงรายหนึ่งยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามีชาวประมงบางรายไม่สามารถออกเรือได้ในช่วงต้น
เดือน แต่เมื่อถึงกลางเดือนจะออกเรือปรากฏว่า โควตาในการจับปลาในระดับชุมชนหมดแล้ว 
ในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่เป็นธรรมกับชาวประมงคนดังกล่าว ดังนั้นจึงยากที่จะใช้มาตรการแบ่ง
โควตาในระดับชุมชนในทางปฏิบัติ 

 ชาวประมงรายหนึ่งเสนอให้มีการแบ่งโควตาระหว่างประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน
เท่ากัน โดยให้เหตุผลว่า ถ้าใช้ระบบโควตาจากการกำหนดน้ำหนักของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับ 
เหตุใดประมงพาณิชย์ถึงได้โควตามากกว่า ทั้ง ๆ ที่จำนวนชาวประมงพื้นบ้านมีจำนวน
มากกว่า ถ้าเราคิดว่า ชาวประมงทุกรายมีสิทธิ์ที ่จะจับปลาในจำนวนเท่า ๆ กัน เราก็ควร
จัดสรรโควตาให้เท่า ๆ กัน  

 ชาวประมงรายหนึ่งเสนอวิธีการเก็บข้อมูลจำนวนน้ำหนักของสัตว์น้ำที่ชาวประมงพ้ืนบ้านจับ
ได้ในแต่ละวันจาก Logbook ที่มีการบันทึกในตลาดปลา อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือใครจะเป็น
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

• คุณคิดอย่างไรกับการมีกฎระเบียบเกี่ยวกับ การจำกดัปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้
ทำประมง (Total allowance effort – TAE) ในระดับครัวเรือนอาจจะเป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์ที่แต่ละ
ครัวเรือนอนุญาตให้จับสัตว์น้ำได้ 

 ชาวประมงทุกรายไม่เห็นด้วยกับมาตรการจำกัดจำนวนเครื่องมือประมงที่อนุญาตให้ใช้ในการ
จับสัตว์น้ำได้สูงสุด โดยให้เหตุผลคล้าย ๆ กับมาตรการจำกัดจำนวนวันทำประมงที่ไม่ได้
รับประกันได้ว่าปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จะไม่เกินระดับที่เหมาะสม หรือเกินระดับ MSY 
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• คุณคิดว่า ยังมีกฎระเบียบประเภทอ่ืนที่สามารถนำมาใช้ในระดับครัวเรือน/ชุมชนในทางปฏิบัติอีก
หรือไม่ (นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) 

 ชาวประมงรายหนึ่งกล่าวว่า ถ้าสามารถบังคับใช้กฎหมายมาตรา 57 ในพระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ที่กำหนดไว้ “ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนําสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดขึ้นเรือประมง” โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายมีพร้อมแล้ว ปัญหา
คือการบังคับใช้ ถ้าเราสามารถบังคับใช้มาตรานี้ได้ เราคงไม่จำเป็นต้องมีระบบโควตา 

3.2.2.3  บทลงโทษของผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบ 

“สมมติว่าในแต่ละชุมชนตอนนี้ได้รับสิทธิ์ ในการจัดสรรการจับสัตว์น้ำกันเอง ชาวประมงในชุมชน
สามารถกีดกันชาวประมงนอกชุมชนไม่ให้เข้ามาจับสัตว์น้ำได้ ดังนั้นจึงมีแต่ชาวประมงภายในชุมชนเท่านั้นที่
สามารถจับสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนได้ จากสถานการณ์เช่นนี้...” 

• คุณคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ชุมชนของคุณสามารถหาข้อตกลงเพื่อจัดสรรสัตว์น้ำกันเองและ
สามารถจัดการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการทำประมงหรือไม่ ถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นเพราะเหตุใด 

 การหาข้อตกลงเพื ่อจัดสรรสัตว์น้ำกันเองในระดับครัวเรือนอาจจะเป็นไปได้ แต่การหา
ข้อตกลงเพื่อจัดสรรสัตว์น้ำในระดับชุมชนคงเป็นไปไม่ได้ เพราะคิดว่าไม่น่าจะคุยกันได้ 

• คุณคิดว่า การมีกฎระเบียบระหว่างการกำหนดวันจับสัตว์น้ำสูงสุดกับการกำหนดน้ำหนักสัตว์น้ำ
สูงสุดที่จับได้ แบบใดจะดำเนินการยากหรือง่ายกว่ากัน เพราะเหตุใด  

 ถ้าจะมีมาตรการโควตาคิดว่า กำหนดน้ำหนักสัตว์น้ำสูงสุดที่จับได้น่าจะมีความเป็นไปได้มาก
ที่สุด จากที่ให้เหตุผลไว้ข้างต้น 

• คุณคิดว่า ควรมีการลงโทษสำหรับคนที่ละเมิดข้อตกลงภายในชุมชนหรือไม่ ถ้าควร ควรเป็นการ
ลงโทษโดยคนภายในชุมชนเองหรือควรเป็นการทำโทษจากคนภายนอก เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

 การลงโทษคนที่ละเมิดกฎระเบียบควรเป็นการลงโทษจากคนภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่กรม
ประมง หรือตำรวจ เป็นต้น เพราะการให้คนในชุมชนลงโทษกันเองย่อมสร้างความไม่พอใจ
และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน นอกจากนี้ชาวประมงไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการ
ลงโทษชาวประมงรายอ่ืนได้ โดยทำได้เพียงรายงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงว่ามีคนกระทำ
ผิด 

• ถ้าคุณคิดว่าควรมีการลงโทษคนที่ละเมิดข้อตกลงของชุมชน คุณคิดว่า การลงโทษแบบใดถึงจะ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เป็นไปได้หรือไม่จะลงโทษโดยการเสียค่าปรับ ถ้าเป็นไปได้ คุณคิดว่า ควรจะปรับเท่าใด 
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลงโทษคนที่ละเมิดข้อตกลงด้วยการห้ามจับปลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (No-fishing 
zones) เป็นไปได้หรือไม่ที่จะควบคุมให้คนทำตามข้อตกลง  
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 ชาวประมงส่วนใหญ่มองว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะลงโทษด้วยการห้ามจับปลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เพราะคงไม่สามารถควบคุมหรือตรวจตราให้ชาวประมงบางรายออกไปจับสัตว์น้ำได้  
การลงโทษที่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นเรื่องเสียค่าปรับในกรณีที่จับสัตว์น้ำเกินที่กำหนดไว้ 

 ขณะที่ชาวประมงส่วนใหญ่มองว่า ถ้าใครใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายควรลงโทษด้วยการ
ยึดเรือและไม่ให้ทำประมงไปตลอดชีวิต โดยมองว่าการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเป็น
เรื่องการกระทำผิดที่ร้ายแรง แต่การจับสัตว์น้ำเกินโควตาที่ได้รับเป็นการทำผิดที่ไม่ร้ายแรง
มาก 

 ในการควบคุมให้ชาวประมงทำตามข้อตกลงของโควตาของน้ำหนักสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้
มองว่า มีความเป็นไปได้โดยการตรวจสอบจาก Logbook ที่ตลาดปลา เพราะชาวประมงทุก
รายต้องไปที่ตลาดปลาเพ่ือขายปลาในช่วงบ่ายของทุกวัน ดังนั้นเราสามารถควบคุมปริมาณที่
จับได้จาก Logbook ดังนั้นจึงทราบได้ว่าใครจับเกินโควตาที่ได้รับ 

3.2.2.4  ระดับวิกฤติของสต๊อกของสัตว์น้ำ 

• คุณรู้หรือไม่ (และรู้ได้อย่างไร) ว่าจำนวนสัตว์น้ำอยู่ในสภาพที่ “ดี” หรือในสภาพที่ “ไม่ดี (เสื่อม
โทรม)” เช่น รู้จากจำนวนสัตว์น้ำที่ตนเองจับได้ หรือชาวประมงอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  

 ชาวประมงทุกคนคิดว่า จำนวนสัตว์น้ำลดลง เช่น ปลาทู ที่สมัยก่อนสามารถจับได้ตลอดปี 
แต่ปัจจุบันสามารถจับได้เพียงบางช่วงของปีเท่านั้น โดยความเห็นที่ส่งผลทำให้จำนวนปลาทู
ลดลงคือ การจับสัตว์น้ำมากเกินไป เป็นต้น เมื่อสอบถามว่าสังเกตได้จากอะไรว่าจำนวน
ประชากรของสัตว์น้ำลดลง โดยสรุปแล้วชาวประมงสังเกตจาก 3 ประเด็นได้แก่ 1) เวลาใน
การจับสัตว์น้ำนานขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณสัตว์น้ำที่เคยจับได้ในอดีต 2) จำนวนสัตว์น้ำที่จับ
ได้ในแต่ละครั้งลดลง และ 3) ความสม่ำเสมอของสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละครั้งไม่สม่ำเสมอ
เหมือนในอดีต 

3.2.2.5  ความไม่คงเส้นคงวาของความพอใจของการบริโภคต่างเวลา (Time inconsistency) 

• สมมติว่า คุณรู้ว่าจำนวนสัตว์น้ำลดลงจนอยู่ในระดับต่ำ ถ้าคุณรู้ว่าการจับสัตว์น้ำอย่างระมัดระวัง
ในฤดูกาลนี้จะส่งผลดีต่อปริมาณสัตว์น้ำในอนาคต โดยการฟื้นตัวของจำนวนสัตว์น้ำอาจใช้เกิดขึ้นภายในปีนี้ 
หรือปีหน้า หรือภายใน 2 ปี คุณคิดว่า คุณสามารถรอให้จำนวนสัตว์น้ำฟื้นตัวและค่อยออกไปทำประมงได้
หรือไม่ หรือยังไงคุณก็ต้องออกไปจับสัตว์น้ำเพื่อประทังชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 ชาวประมงทุกคนคิดว่า ไม่สามารถหยุดทำประมงได้แม้จะต้องหยุดเพียง 1 เดือน เพราะ
รายได้ของพวกเขาเป็นรายได้วันต่อวัน ดังนั ้นถ้าวันใดที ่อากาศดีพอที่ จะออกเรือได้ก็
จำเป็นต้องออกไปจับสัตว์น้ำ 
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สิ่งที่ได้จากทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าหน้าที่กรมประมง และการประชุมกลุ่มย่อยชาวประมงใน
พื้นที่นำมาวิเคราะห์และสรุปเป็น 5 ประเด็นเพื่อใช้ในการกำหนดกลไกที่ต้องการทดสอบ (treatment) 
ดังต่อไปนี้ 

1) จากการสอบถามประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ชาวประมงรับรู้ได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ ระยะเวลาที่ใช้ในการออกไปจับสัตว์น้ำ (เพ่ือให้ได้ปริมาณ
สัตว์น้ำเท่าที่เคยจับได้) และความสม่ำเสมอในการจับสัตว์น้ำที ่ได้  สิ ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ชี ้ให้เห็นว่า 
ชาวประมงรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสต๊อกของสัตว์น้ำในทะเลว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร  ดังนั้นการ
ออกแบบการทดลองด้วยการแสดงสต๊อกของปลาให้ชาวประมงพิจารณาว่าต้องการจับสัตว์น้ำเท่าใดจึงสะท้อน
สิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของชาวประมง 

2) ชาวประมงทุกคนเห็นว่า การแบ่งโควตาในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ
คงไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรจะจัดสรรโควตากันอย่างไร และเห็นว่าถ้าต้องมีมาตรการโควตา มาตรการ
โควตาระดับครัวเรือน (Individual or household quota) น่าจะเป็นไปได้มากกว่า อีกท้ังยังเสนอแนะวิธีการ
ในการจับเก็บข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ำของแต่ละครัวเรือนจาก Logbook ที่ตลาดปลา อีกท้ังเจ้าหน้าที่จาก
กรมประมงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การกำหนดโควตาการจับสัตว์น้ำของประมงพื้นบ้านมีความเป็นไปได้ แต่ยัง
ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะเป็นรูปแบบใด ดังนั้นนักวิจัยจึงเห็นว่า การออกแบบการทดลองด้วยการกำหนดโควตา
ระดับครัวเรือนน่าจะสะท้อนมาตรการที่เป็นไปได้ถ้าจะมีการบังคับใช้จริง 

3) ชาวประมงทุกคนไม่สามารถหยุดออกเรือเพื่อไปจับสัตว์น้ำได้แม้เพียงสัปดาห์เดียว ทั้งนี้เพราะ
ชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นการหารายได้แบบวันต่อวัน กล่าวคือ เป็นการออกไปจับสัตว์น้ำในช่วงเช้า และกลับเข้า
ฝั่งเพื่อขายปลาที่ตลาดในช่วงบ่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกเรือในทุกวันที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย การเลือกท่ี
จะออกไปจับสัตว์น้ำไม่ใช่ทางเลือก (Option) แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ดังนั้นทีมวิจัยจึงเห็นว่า การวัดความไม่คงเส้น
คงวาของความพอใจของการบริโภคต่างเวลา (Time inconsistency) ของการจับสัตว์น้ำของชาวประมง ผลที่
ได้อาจไม่เกี่ยวข้องกับความอดทน (Impatience) ของชาวประมง แต่เป็นความจำเป็นตามธรรมชาติของวิธีการ
ทำประมงของประมงพื้นบ้านจึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Castillo et al. (2011) ที่อธิบายถึงเหตุผลว่า
เหตุใดผู้เข้าร่วมการทดลองจึงไม่สามารถหยุดจับปลาได้ ทั้งนี้เป็นเพราะวิถีของประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพที่หา
เช้ากินค่ำจึงต้องหาเงินกลับบ้านทุกวัน ดังนั้นนักวิจัยจึงตัดสินใจไม่ทดสอบประเด็นดังกล่าว 

4) จากการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการลงโทษผู้ที่จับเกินโควตาที่ได้ว่า ควรเป็นการห้ามจับสัตว์น้ำ
ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นการเสียค่าปรับ ชาวประมงทุกคนเห็นว่าเป็นไปได้จากที่จะลงโทษด้วยการห้ามจับ
สัตว์น้ำ เพราะคงไม่มีใครสามารถติดตามว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่ออกไปจับสัตว์น้ำ จึงเห็นว่าการลงโทษที่เป็นไป
ได้น่าจะเป็นการเสียค่าปรับมากกว่า 

5) ในการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะถูกทำโทษจากการจับสัตว์น้ำเกินโควตา นักวิจัยได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่กรมประมงถึงประสบการณ์ในการจับกุมผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาคิดว่า ที่ผ่านมาการจับกุมที่ได้มี
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ไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั ้นทีมวิจัยจะใช้ระดับนี ้เป็นตัวเลขอ้างอิงที ่จะใช้ในการทดสอบการทดลอง ( Pilot 
experiment) เพ่ือกำหนดเป็นความน่าจะเป็นที่จะถูกทำโทษในระดับสูงและระดับต่ำต่อไป 

3.3 กลไกทีต่้องการทดสอบ (Treatments)2  

จากคำถามในการวิจัยข้างต้นและผลของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยจึงสามารถสรุป
กลไกที่ต้องการทดสอบได้ 3 กลไกดังนี้ 

1) การจัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-governance or Unregulated treatment without 
punishment): ผู้เข้าร่วมการทดลองตกลงกันเองว่า จะจัดสรรทรัพยากรประมงอย่างไรโดยไม่มีข้อบังคับใด ๆ 
จากภายนอก ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถสื่อสารกันได้ และไม่อนุญาตให้มีการลงโทษระหว่างกันได้ 

2) การควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นระดับต่ำที่จะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควตาที่ได้รับ 
( Individual quota treatment with a low probability of punishment) ผ ู ้ เข ้ าร ่ วมการทดลอง
สามารถสื่อสารกันได้ ผู้เข้าร่วมทดลองถูกกำกับด้วยการควบคุมการจับสัตว์น้ำหรือโควตา และความน่าจะเป็น
ที่จะถูกทำโทษอยู่ในระดับต่ำสำหรับคนที่จับเกินโควตาที่ได้รับโดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.10 

3) การควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นระดับสูงที่จะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควตาที่ได้รับ 

( Individual quota treatment with a high probability of punishment) ผ ู ้ เข ้าร ่วมการทดลอง

สามารถสื่อสารกันได้ ผู้เข้าร่วมทดลองถูกกำกับด้วยการควบคุมการจับสัตว์น้ำหรือโควตา และความน่าจะเป็น

ที่จะถูกทำโทษสูงสำหรับคนที่จับเกินโควตาที่ได้รับโดยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.40 

3.4 สมมติฐานทีท่ดสอบ 

ในการตั้งสมมติฐานที่จะทดสอบ งานศึกษานี้ใช้วิธีตามทฤษฎี เกมแบบเกิดซ้ำ (Repeated game 
theory) โดยสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่สิ ้นสุด (Indefinite time horizon) (Carmichael 2005) ซึ่ง
หมายถึง Discount factor (ซึ ่งเป็นตัวแทนของความน่าจะเป็น) ว่า เกมจะดำเนินในรอบต่อไปเรื ่อย ๆ 
(Fudenberg and Tirole 1998) และในแบบจำลองของการศึกษานี้ยังสมมติว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับ
ข้อมูลสต๊อกของปลาตลอดเวลา (Xt) ในตอนเริ ่มต้นของแต่ละรอบ ดังนั ้นผู ้เข้าร่วมการทดลองสามารถ
คาดการณ์ถึงแนวทางการเล่นของผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นได้ เช่น พวกเขารู้ว่ามีใครตัดสินใจเล่น เกม
แตกต่างจากกลยุทธ์ความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ (Agreed cooperative strategy) ดังนั้นผู้เล่นเหล่านี้จึงวาง
กลยุทธ์จากขนาดของสต๊อกท้ังในรอบปัจจุบันและรอบที่ผ่านมา หรือสมมติให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจวาง
กลยุทธ์ต่าง ๆ จากข้อมูลเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า Markov Strategies (Maskin and Tirole 2001) 

 
2 หลังจากการประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ ทีมวิจัยจึงปรับเปลี่ยนกลไกที่ต้องการทดสอบโดยไม่ทดสอบกลไกการจัดการทรัพยากรกันเองและอนุญาตให้มีการ
ลงโทษ (Self-governance treatment with punishment) เพราะชาวประมงที่เข้าร่วมประชุมทุกคนเห็นว่า การให้ลงโทษกันเองในชุมชนจะสร้างความขัดแย้งกันภายในชุมชน 
ทีมวิจัยจึงเห็นว่ากลไกดังกล่าวน่าจะทำได้ยากในทางปฏิบัติ 
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จากอัตราการเกิดใหม่ของปลาในรูปที่ 3.2 จะเห็นได้ว่า โดยใช้แนวคิดของทฤษฎีเกม เราสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าในแต่ละขนาดของสต๊อกของปลา X โดยที่ X ∈ {5,6,7,…,45} เป็นระดับที่ยังสามารถเกิด  
Markov Perfect Equilibrium ได้ ถ้ามูลค่าคิดลด (Discounted value) ของทรัพยากรยังสูงมากพอสำหรับ
ผู้เข้าร่วมการทดลอง i เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่การทดลองจะยังคงดำเนินต่อในรอบ
ต่อไปยังมีค่าสูง ถ้า Discount factor (δi) ของผู้เข้าร่วมการทดลองบางคน (หรือหลายคน) มีค่าต่ำกว่าจุด
วิกฤติ (δ^(X)) แล้วจุดดุลยภาพดังกล่าวจะคงอยู่ไม่ได้ โดยจุดวิกฤติดังกล่าวจะแปรผันตามอัตราการเกิดใหม่ 
และผลของขนาดสต๊อก (ดูรายละเอียดการพิสูจน์ได้จาก Lindahl et al. (2016)) แม้ว่าจุดดุลยภาพจะมีหลาย
จุด แต่มีเพียงจุดเดียวที่เป็นจุดที่เหมาะสม (Optimal level) กล่าวคือ เป็นจุดที่ทุกคนในกลุ่มได้รับผลตอบแทน
สูงสุด นั่นคือ ผู้เข้าร่วมการทดลองท้ัง 4 คนจะต้องจับปลารวมกันไม่เกินจำนวน 19 ตัวในรอบแรก และในรอบ
ต่อไปจับในระดับที่จะทำให้มีอัตราการเกิดใหม่สูงสุด (คือ 10 ตัว) ตราบเท่าที่ Discount factor ของแต่ละคน
ยังสูงมากพอ (หรือสูงกว่าค่าวิกฤติ (δ^(X)) จากเงื่อนไขดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะมี
หรือไม่มีการแทรกแซงด้วยการกำหนดโควตาหรือไม่ ดังนั้นถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มสามารถร่วมมือกันได้ 
ไม่ว่าจะเป็น Self-governance treatment หรือ Regulated quota treatment ย่อมมีผลลัพธ์ที่เหมือนกัน 
(ดูรายละเอียดการพิสูจน์ได้จาก Lindahl et al. (2016))  

รูปที่ 3.2:  อัตราการเกิดใหม่ของทรัพยากรในรูปฟังก์ช่ันโลจิสติกที่เป็นค่าไม่ต่อเนื่อง 
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อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อโต้แย้งว่า อาจมีผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนไม่ร่วมมือ ซึ่งมีความเป็นไปได้และ
เป็นสิ่งที่การศึกษานี้ต้องการทดสอบ และในกรณีนี้การมีโควตาอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดสรรทรัพยากร
ในระดับท่ีเหมาะสมกว่า อีกท้ังงานศึกษานี้ยังต้องการทดสอบด้วยว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมีความมีเหตุมีผล
ในระดับกลุ่ม (Group rationality) หรือไม่ โดยการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มอาจไม่ใช่ประโยชน์
สูงสุดของแต่ละคน จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาจึงนำมาสู่การตั้งสมมติฐานใน 3 ประเด็นได้แก่ 

1) การศึกษานี้คาดว่า กรณีการจัดสรรทรัพยากรกันเองและไม่อนุญาตให้มีการลงโทษคนที่ละเมิด
ข ้อตกลงได้  (Self-governance treatment without punishment) จะมีการจ ับปลามากกว ่าระด ับที่
เหมาะสม (More over-exploited) และสูงกว่ากรณีการควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูก
ทำโทษถ ้าจ ับ เก ิน โควตาท ี ่ ได ้ ร ับ  ( Individual quota treatment with a low probability of costly 
punishment) ดังน ั ้นจ ึงคาดว่ากรณี  Regulated quota treatment with a low probability of costly 
punishment จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและเป็นระบบที ่ม ีความยั ่งยืนมากกว่า  (เปรียบเทียบระหว่าง 
treatment 1 และ treatment 2) 

2) การศึกษานี้คาดว่า กรณีการจัดสรรทรัพยากรกันเองและไม่อนุญาตให้มีการลงโทษคนที่ละเมิด
ข ้อตกลงได้  (Self-governance treatment without punishment) จะมีการจ ับปลามากกว ่าระดับที่
เหมาะสม (More over-exploited) และสูงกว่ากรณีการควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูก
ทำโทษถ ้าจ ับเก ิน โควตาท ี ่ ได ้ร ับ  ( individual quota treatment with a high probability of costly 
punishment) ดังนั ้นจึงคาดว่ากรณี individual quota treatment with a high probability of costly 
punishment จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและเป็นระบบที ่ม ีความยั ่งยืนมากกว่า  (เปรียบเทียบระหว่าง 
treatment 1 และ treatment 3) 

3) การศึกษานี้คาดว่า การควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษถ้าจับเกิน
โควตาที่ได้รับ (Individual quota treatment with a low probability of costly punishment) จะมีการ
จับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม (More over-exploited) และสูงกว่ากรณีการควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มี
ความน่าจะเป็นสูงที ่จะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควตาที ่ได้รับ (Individual  quota treatment with a high 
probability of costly punishment) ดังนั ้นจึงคาดว ่ากรณี Individual quota treatment with a high 
probability of costly punishment จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าและเป็นระบบที ่ม ีความยั ่งยืนมากกว่า 
(เปรียบเทียบระหว่าง treatment 2 และ treatment 3) 
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3.5 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้หมายถึง ผู้เล่นเกม (หรือเรียกว่า participant หรือ subject) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ ่มตาม treatment ที ่จะทดสอบ (รูปที ่ 3.3) ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-
governance treatment without punishment) และการควบคุมการจับสัตว์น้ำและอนุญาตให้มีการลงโทษ 
(Regulated quota treatment with costly punishment) แม้ว ่าข้อมูลการทดลองที ่ได ้มีล ักษณะเป็น 
Panel data เพราะเป็นการตัดสินใจของคนเดียวกันในหลาย ๆ รอบ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ไม่สามารถ
ทำการวิเคราะห์ในระดับรอบได้ เพราะเกมที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นเกมแบบพลวัต (dynamic game) ที่การ
ตัดสินใจของรอบต่อมาเป็นผลจากการตัดสินใจรอบก่อนหน้าหรือกล่าวได้ว่า การตัดสินใจจับปลาในแต่ละรอบ
ไม่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในระดับรอบจะทำให้ขัดกับข้อสมมติของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่ข้อมูล
ต้องเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า ค่าที่ทดสอบมีความเป็นอิสระต่อกัน หน่วยในการวิเคราะห์จึงเป็น
การวิเคราะห์ในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่ม ทั้งนี้ ในการศึกษาได้ทำการทดลองนำร่อง (pilot experiment) 
จำนวน 4 รอบๆ ละ 4 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 64 ราย วัตถุประสงค์ของการทำการทดลองนำ
ร่องเพื่อเป็นการฝึกซ้อมนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยให้มีความคุ้นเคยกับขั้นตอนในการทำการทดลองและเพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำการทดลองรอบจริง ขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองในรอบจริงมีเป้าหมาย
คือ 480 ราย เป้าหมายของจำนวนตัวอย่างดังกล่าวพิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่ และจำนวนกลไกที่จะ
ทดสอบซึ่งมีอยู่ 3 กลไก โดยจำนวนตัวอย่างในแต่ละกลไกควรมีมากพอเพ่ือให้แน่ใจว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จะ
มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะตอบได้ว่ากลไกที่จะทดสอบแต่ละกลไกจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการจับปลา
ของกลุ่มชาวประมงอย่างไรอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดหวังว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลไกควรมีไม่น้อยกว่า 160 ราย 
(หรือ 40 กลุ่ม) โดยไม่นับรวมผลการทดลองจากการทดลองนำร่องเพราะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดระหว่าง
การทำการทดลองนำร่อง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 1 กลุ่ม (4 ราย) ที่มีการใส่ข้อมูลในโปรแกรมผิดพลาดจึงทำให้
จำนวนตัวอย่างในระดับบุคคลทั้งหมดเมื่อรวมผลการทดลองจากการทดลองนำร่องมีทั้งหมดเท่ากับ 540 ราย
และการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มมีค่าเท่ากับ 135 กลุ่ม โดยมีข้อมูลของกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองจำนวน 
184 ราย (46 กลุ่ม) ข้อมูลของกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษจำนวน 176 ราย (44 กลุ่ม) 
และข้อมูลของกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกทำโทษจำนวน 180 ราย (45 กลุ่ม) 

รูปที่ 3.3:  จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลไกที่จะทดสอบ 
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3.6 ขั้นตอนในการทำการทดลอง 

ขั้นตอนในการทดลองหลังจากที่ได้ออกแบบการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการทดสอบ (Pilot experiment) 
ที่ได้ออกแบบไว้กับกลุ่มชาวประมงกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือตรวจสอบว่า การออกแบบเกมดังกล่าวมี
ข้อบกพร่องหรือต้องแก้ไขในส่วนใดบ้าง ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเกมกับกลุ่มชาวประมงดังกล่าวจะนำมาปรับปรุง
การออกเกมเพื่อใช้จริงกับชาวประมงกลุ่มตัวอย่างจริง การรับสมัครผู้เข้าร่วมการทดลองประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วม
การทดลองโดยผ่านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับค่าเสียโอกาส
ของเวลาที่มาร่วมการทดลองหรือที่เรียกว่า Show-up fee และผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถเข้าร่วมการทดลองได้
เพียงครั้งเดียว (Between-subject design) โดยกำหนดให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองรอบละ 16 คนหรือรอบละ 4 
กลุ่ม และเพ่ือกันความผิดพลาดกรณีผู้ที่ลงทะเบียนว่าจะเข้าร่วมการทดลอง แต่ไม่มาในวันที่กำหนดไว้ ทีมงานจึงต้อง
ให้มีการลงทะเบียนมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมการทดลองจริงอีก 2 คน โดยเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองมาถึงสถานที่ๆ จะ
ทำการทดลองแล้ว จะต้องมีการลงทะเบียน (ตัวอย่างการลงทะเบียนแสดงในรูปที่ 3.4 เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีใครที่ไม่
เข้าข่ายเงื่อนไขของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการทดลองที่กำหนดไว้)  

รูปที่ 3.4:  การลงทะเบียนก่อนที่เข้าร่วมการทดลองของกลุ่มชาวประมง 

 
ขั้นตอนการทำการทดลองในแต่ละ treatment มีข้ันตอนดังนี้ 

3.6.1 การจัดสรรทรพัยากรกันเอง (Self-governance or Unregulated treatment without 
punishment) จะดำเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 3.5) 

1) เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองมาถึงสถานที่ทำการทดลอง หัวหน้าโครงการกล่าวต้อนรับและอธิบายว่า
ทีมวิจัยเป็นใคร หลังจากท่ีอธิบายที่มาของโครงการวิจัยแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะจับฉลากเพ่ือแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน หรือมีหน่วยในการสุ่ม (randomization unit) ในระดับกลุ่ม โดย
ฉลากที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจับได้เป็นการสุ่มว่าจะเข้ากลุ่มใด 
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2) หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองจะแยกไปทำการทดลองห้องละ 1 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง 4 ราย การแยกห้องของแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้การสื่อสารของกลุ่มหนึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของอีกกลุ่มหนึ่ง 
โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักวิจัย 4 รายที่ทำหน้าที่ 1) ผู้นำการทดลอง เป็นผู้แนะนำสมาชิกในกลุ่มให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบว่ามีใครบ้าง อธิบายการทำการทดลองและควบคุมการทดลอง ตลอดจนตอบคำถามให้กับ
ผู้เข้าร่วมการทดลองตลอดเวลาที่ทำการทดลอง 2) เจ้าหน้าที่เก็บกระดาษคำตอบ มีหน้าที่เก็บกระดาษคำตอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่เก็บกระดาษคำตอบต้องเก็บกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ตัดสินใจในแต่ละรอบให้กับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 3) เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ทำหน้าที่กรอกข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูลการตัดสินใจจับปลาของแต่ละคนลงในคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณผลตอบแทนของผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละ
คนในแต่ละรอบก่อนลงในกระดาษคำตอบเพื่อส่งกลับไปให้ผู้เข้าร่วมการทดลองก่อนที่จะเริ่มรอบต่อไป พร้อมทั้ง
คำนวณจำนวนปลาที่จับทั้งหมดของกลุ่มในรอบนั้นให้กับผู้นำการทดลองเพื่อประกาศให้ผู้เข้าร่วมการทดลองใน
กลุ่มทราบก่อนที่จะเริ่มรอบต่อไป และ 4) ผู้สังเกตการณ์ (observer) เป็นเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ในประเด็นต่าง 
ๆ เช่น ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถมีข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ มีผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดโกงหรือไม่ (เพราะแม้ว่า
ใน treatment ที่อนุญาตให้มีการคุยกันได้ แต่เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจว่าจะจับปลาเท่าใด ผู้เข้าร่วม
การทดลองต้องตอบในกระดาษคำตอบโดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองคนอ่ืนเห็นคำตอบของตนเอง (รายละเอียดของ 
บันทึกการสังเกตการณ์ (Experimental note) ดูเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ข) ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ผู ้เข้าร่วมการ
ทดลองบางคนอาจพูดกับคนในกลุ่มอย่างหนึ่ง แต่ตัดสินใจจับปลาในจำนวนที่แตกต่างกับที่ตกลงกันไว้ก็เป็นได้) โดย
เจ้าหน้าที่ใน 4 ตำแหน่งนี้ต้องได้รับการอบรม และทดสอบใน Pilot experiment ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในการ
ทดลองจริงเพ่ือให้แน่ใจว่าเข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่ม  

3) เมื่อแยกผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าไปในแต่ละห้องแล้ว ผู้เข้าร่วมการทดลองจะนั่งตามเลขที่ที่จับได้ 
(รูปที่ 3.6) ผู้นำการทดลองแนะนำตัวอีกครั้ง และเริ่มด้วยการอ่านใบยินยอมการเข้าร่วมการทดลอง (Consent 
form) ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองฟัง โดยในฟอร์มดังกล่าวอธิบายว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร การเข้าร่วมการทดลองหมายถึงการทำกิจกรรมใดบ้าง และใช้เวลาประมาณเท่าใด และ
ที่สำคัญคือ ผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถออกจากการทดลองเมื่อไรก็ได้เมื ่อต้องการ  และถ้าผู้เข้าร่วมการ
ทดลองทุกคนยินดีเข้าร่วมการทดลอง (รายละเอียดของใบยินยอมการเข้าร่วมการทดลองแสดงในภาคผนวก ก) 
หลังจากนั้นนักวิจัยจะขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเซ็นใบยินยอมและส่งคืนให้นักวิจัย 
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รูปที่ 3.5:  ขั้นตอนการทำการทดลอง Dynamic Common-pool Resources 
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รูปที่ 3.6:  ตัวอย่างห้องทดลองระหว่างการทำการทดลองจริง 

  

  

3)  ผู้นำการทดลองจะเริ่มอธิบายการทดลองจากคำแนะนำในการทำการทดลอง  (Instruction)3 
(รายละเอียดของคำแนะนำในการทำการทดลองอ่านเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ค) และผู้เข้าร่วมการทดลอง
สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลา หลังจากท่ีอธิบายกติกาของการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้เข้าร่วม
การทดลองเข้าใจกติกาของการทดลองจึงให้มีการทดลองในรอบซ้อม (Practice round) ประมาณ 2 รอบ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดลองคุ้นเคยกับวิธีการตอบคำถามและกฎต่าง  ๆ ของการทดลอง และหลังจากนั้นจึงจะ
เริ่มทำการทดลองรอบจริง โดยกระดาษคำตอบมีข้อความดังในรูปที่ 3.7 

  

 
3 ผู้นำการทดลองแต่ละกลุ่มจะใช้คำแนะนำในการทำการทดลอง (Instruction) เดียวกันเพื่อปอ้งกันความเอนเอยีงที่อาจเกิดจากนกัวจิัยที่อาจ
อธิบายขั้นตอนในการทำทดลองที่แตกตา่งกัน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
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4)  การทดลองเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมการทดลอง 4 คนแบ่งปลาในทะเลร่วมกัน เช่น เริ่มต้นรอบแรก
ด้วยการมีปลาในทะเลทั้งหมด 50 ตัว4  ผู้เล่นทั้ง 4 คนต้องตกลงกันว่าแต่ละคนจะจับปลาจำนวนเท่าใด  
(ซึ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากัน) ด้วยการเขียนลงในกระดาษคำตอบ โดยไม่ให้ผู้เล่นคนอ่ืนเห็น ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้ง 
4 คนสามารถตัดสินใจจับได้ตั้งแต่ไม่จับเลยจนถึงจำนวนปลาที่สามารถจับได้  เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองตกลง
และตัดสินใจแล้วว่าแต่ละคนจะจับปลาเท่าใด และเมื่อทุกคนเขียนคำตอบในกระดาษเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เก็บ
กระดาษคำตอบจะเก็บกระดาษคำตอบไปให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล เพ่ือลงข้อมูลว่าในรอบแรกนี้แต่ละคนจับไป
เท่าใด (ตัวอย่างการนำข้อมูลจากกระดาษคำตอบลงในคอมพิวเตอร์แสดงในรูปที่ 3.8) ผลตอบแทนที่แต่ละคน
ได้ในแต่ละรอบคือ จำนวนปลาที่ตัดสินใจจับ เช่น ถ้าผู้เล่นคนที่ 1 ตัดสินใจจับปลา 3 ตัว ซึ่งถ้าปลา 1 ตัวมี
มูลค่าเท่ากับ 10 บาท ดังนั้น ผู้เล่นคนที ่1 จะได้เงินในรอบนั้นเท่ากับ 30 บาท เป็นต้น  

  

 
4 จากการลงพื้นที่และได้สอบถามถึงระดบัการศึกษาของชาวประมงในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญจ่บการศึกษาเพยีงชั้นประถมศึกษา ดังนั้นทีมวิจยัเห็นวา่
จะยังคงตัวเลขสต๊อกเร่ิมต้นที่ 50 ตัวเพราะไม่ต้องการใช้ตัวเลขจำนวนมากเพราะอาจส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีความยากในการคำนวณ
ตัวเลข และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซึ่งจะทำให้ผลการตัดสินใจเกิดจากความสบัสนของตัวเลขแต่ไม่ใช่ส่ิงที่ต้องการตัดสินใจ อีกทั้งแม้ว่าทีมวจิัยจะ
เปลี่ยนตัวเลขดังกล่าวเป็น 50 ลา้นตัวกย็ังเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้นทีมวิจัยจะใชว้ิธีให้ชาวประมงมองภาพว่า สต๊อกสัตว์นำ้
ทั้งหมดในการทดลองหมายถึงสต๊อกปลาทั้งหมดในรอบปีที่ชาวประมงสามารถจบัสัตว์น้ำได้ 
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รูปที ่3.7:  กระดาษคำตอบกรณี Self-governance treatment 

 
 

รูปที่ 3.8:  ตัวอย่างการนำกระดาษคำตอบมากรอกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
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6)  หลังจากที ่ เจ ้าหน้าที ่กรอกข้อมูลเร ียบร ้อยแล้ว เจ ้าหน้าที ่ เก ็บกระดาษคำตอบจะนำ
กระดาษคำตอบมาคืนผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ดังนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองจะรู้ว่าตนเองได้รับผลตอบแทน
เท่าใดในรอบท่ี 1 ในเวลาเดียวกันผู้นำการทดลองจะประกาศจำนวนปลาที่ทุกคนจับทั้งหมดในรอบที่ 1 โดยไม่
บอกว่าแต่ละคนจับไปเท่าใด เช่น ถ้าคนที่ 1 จับ 4 ตัว คนที่ 2 จับ 3 ตัว คนที่ 3 จับ 3 ตัว และคนที่ 4 จับ 2 
ตัว ดังนั้นจำนวนปลาทั้งหมดที่จับไปรอบแรกรวมกันเท่ากับ 12 ตัว ดังนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองจะรู้แต่เพยีงว่า 
จำนวนปลาทั้งหมดที่ทุกคนในกลุ่มจับไปมีเท่าใด แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนจับปลาไปจำนวนเท่าใด ซึ่งในตอนนี้มีปลา
เหลืออยู่ 38 ตัว (50 – 12) โดยปลาที่เหลือจากการจับปลาในรอบแรกจะมีลูกเกิดใหม่ และมีอัตราการเกิดใหม่
เท่าใดขึ้นอยู่กับว่าปลาที่เหลืออยู่มีจำนวนเท่าใด อัตราการเกิดใหม่ของทรัพยากรอยู่ในรูปฟังก์ชั่นโลจิสติกที่
เป็นค่าไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มักใช้ในการวิเคราะห์อัตราการเกิดใหม่ของทรัพยากร (เช่น Clark 
1990) อัตราการเกิดใหม่ที่ใช้ในการศึกษานี้แสดงได้ในรูปที่ 3.2 ในอัตราการเกิดใหม่ของปลานี้ ระดับผลผลิต
สูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) คือ 10 หน่วย และอัตราการเกิดใหม่ของปลามีอยู่ 3 
ระดับ ได้แก่ 0 หน่วย 5 หน่วย และ 10 หน่วย โดยจำนวนปลาทั้งหมดที่จะจับได้ในรอบถัดไปเป็นผลรวมของ
จำนวนปลาที่เหลืออยู่รวมกับจำนวนปลาที่เกิดใหม่ ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้นที่มีปลาเหลือ 38 ตัวจะทำให้มี
ปลาเกิดใหม่ 5 ตัว และจะส่งผลทำให้สต๊อกใหม่หรือจำนวนปลาที่จะจับได้ในรอบที่ 2 คือ 43 ตัว (38+5) โดย
ผู้นำการทดลองจะประกาศจำนวนปลาที่จับไป (12 ตัว) จำนวนปลาที่เกิดใหม่ หรือ Regeneration rate (5 
ตัว) และจำนวนสต๊อกใหม่หรือปลาที่จะจับได้ในรอบต่อไป (43 ตัว) ให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนได้ยิน ถึง
ขั้นตอนนี้ถือเป็นการสิ้นสุดรอบที่ 1 

7)  ในรอบท่ี 2 ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจในลักษณะเดียวกับรอบที่ 1 ว่าจับปลาเท่าใด เช่นใน
ตัวอย่างเดิม ผลรวมของจำนวนปลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้ง 4 คนจับในรอบที่ 2 นี้ต้องไม่เกินปลาที่จะจับได้
ซึ ่งเท่ากับ 43 ตัว เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองตัดสินใจเสร็จทุกคนแล้ว เจ้าหน้าที่ เก็บกระดาษคำตอบจะนำ
กระดาษคำตอบไปให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล และนำกระดาษคำตอบกลับคืนให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง พร้อม  ๆ 
กับผู้นำการทดลองประกาศจำนวนปลาที่จับทั้งหมดของกลุ่มในรอบที่ 2  เช่น และถ้าผลรวมของจำนวนปลาที่
จับในรอบที่ 2 นี้เท่ากับ 12 ตัว ดังนั้นจะมีปลาเหลือ 31 ตัว (43-12) ดังนั้นจะมีปลาเกิดใหม่ 10 ตัว และ  
จะมีปลาที่สามารถจับได้ในรอบที่ 3 เท่ากับ 41 ตัว (31+10) ต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจว่า 
จะจับปลาเท่าใดในรอบที่ 3 โดยการทดลองจะดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกว่าการทดลองจะสิ้นสุด ซึ่งมีอยู่ 2 เงื่อนไข 
คือ 1) จำนวนปลาที่จับทั้งหมดเท่ากับหรือเกินจำนวนปลาที่จับได้ในรอบนั้น ๆ หรือ 2) ผู้นำการทดลองบอกว่า
การทดลองสิ้นสุดแล้ว โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะไม่มีทางรู้ว่าการทดลองจะสิ้นสุดเมื่อใด  

8)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการทดลองจากแบบสอบถาม (รายละเอียดของ
แบบสอบถามอ่านเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก ง) โดยคำถามในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 1) ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม เช่น อายุ เพศ การศึกษา และรายได้ เป็นต้น 2) ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประมง 3) ทัศนคติต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในพื้นที่ และ 4) ทัศนคติเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การจัดการทรัพยากรประมง 
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9)  เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นส่วนของการจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วม
การทดลองโดยเป็นการจ่ายเงินทีละรายเพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองรายอื่นรู้ว่าแต่ละคนได้เงินจำนวนเท่าใด 
ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนจากการทดลองของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้เข้าร่วมการทดลองนั้น ๆ และยังขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นเกม หรือการวางกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มว่าจะจับปลา
เท่าใดเพ่ือให้ปลาเกิดใหม่จำนวนเท่าใด ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการทดลองรับผลตอบแทนที
ละคน เมื่อถึงข้ันตอนนี้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกิจกรรมทั้งหมด 

จากอัตราการเกิดใหม่ของปลา (Regeneration rate) จะเห็นได้ว่า ระดับสต๊อกของปลาที่น้อยที่สดุที่
จะมีปลาเกิดใหม่คือ 0 หน่วยหรือไม่มีปลาเกิดใหม่เลย โดยในเกมนี้สามารถประเมินได้ว่า ชาวประมงจะจัดสรร
จำนวนปลาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Optimal level) หรือมีการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม (Over-
exploited) กล่าวคือ สต๊อกของปลาเริ่มต้นมีทั้งหมด 50 หน่วย ถ้าชาวประมงจะจัดสรรปลาให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อจำนวนปลาที่ชาวประมงทุกคนในกลุ่มจับในรอบแรกต้องไม่เกิน 30 
หน่วยเพื่อให้สต๊อกของปลาเหลืออยู่ในช่วง 20 – 34 หน่วย ซึ่งจะทำให้มีปลาเกิดใหม่ 10 หน่วย เช่น ในรอบ
แรกทุกคนร่วมมือกันจับปลาเท่าๆ กันได้คนละ 7 หน่วย ดังนั้นจำนวนปลาทั้งหมดที่จับไปในรอบแรกคือ 28  
(7 X 4) หน่วย ดังนั้นจึงมีปลาเหลือในรอบแรกเท่ากับ 22 หน่วย จึงทำใหมี้ปลาเกิดใหม่จำนวน 10 หน่วย และ
มีปลาที ่สามารถจับได้ในรอบต่อไปคือ 32 (22+10) หน่วย และในรอบต่อไปจำนวนปลารวมทั้งหมดที่
ชาวประมงทุกคนในกลุ่มจับได้ต้องไม่เกิน 12 หน่วยเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีอัตราการเกิดใหม่ของปลาสูงสุด คือ 
10 หน่วยในรอบต่อไป การจับปลาในระดับที่มากเกินกว่าที่เหมาะสม (Over-exploitation level) หรือเป็น
ระดับที่ไม่ยั่งยืน (Unsustainable level) จะเกิดขึ้นถ้าการจับปลาของทุกคนภายในกลุ่มมีระดับที่ทำให้สต๊อก
ของปลาที่เหลือที่จะจับได้ในรอบต่อไปต่ำกว่า 20 หน่วย นอกจากนี้ การที่ปลาเหลือมากเกินไปจะส่งผลให้
อัตราการเกิดใหม่ของปลาลดลงเช่นกัน เช่น ถ้ามีปลาเหลือจากรอบที่แล้วมากกว่า 34 หน่วยจะทำให้มีปลาเกิด
ใหม่เพียง 5 หน่วย เป็นต้น ซึ่งสะท้อนสภาพความเป็นจริงของระบบนิเวศท่ีเมื่อมีปลาจำนวนมากทำให้ต้องแย่ง
อาหารและการจับคู่ของปลา ซึ่งในที่สุดอัตราการเกิดของปลาจะต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ขณะที่การมีปลา
เหลือจากการจับน้อยเกินไป (เหลือน้อยกว่า 5 หน่วย) ส่งผลทำให้ไม่มีปลาเกิดใหม่เลย ซึ่งอธิบายได้จากสภาพ
ความเป็นจริงว่า การที่ปลามีจำนวนน้อยจะทำให้การจับคู่ของปลามีโอกาสน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้ การ
ทดลองจะจบลงเมื่อไม่มีปลาในทะเลให้จับหรือเมื่อนักวิจัยบอกว่า สิ้นสุดการทดลอง โดยที่ผู้เล่นไม่มีทางที่จะรู้
ว่าเกมมีทั้งหมดกี่รอบเพื่อป้องกันปัญหา End-game effect5 ทั้งนี้ ในการทำการทดลองรอบจริงได้สุ่มจำนวน
รอบในแต่ละ session ให้อยู่ในช่วง 10 – 14 รอบเพื่อป้องกัน End-game effect จากการที่ผู ้เข้าร่วมการ
ทดลองรับรู้ถึงรอบสุดท้าย และอาจนำไปสู่การจับปลาหมดสต๊อกที่มีอยู่ 

 
5 End-game effect เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความร่วมมือกันภายในกลุ่มอกีต่อไป โดยทัว่ไปเมื่อเริ่มต้นของเกม ผู้เล่นในกลุ่มยังคงร่วมมือกันเพื่อ
รักษาให้ปลายังคงมีเหลือให้เกิดใหม่และเหลือให้จับในรอบถัดไป แต่ถ้าผู้เล่นรู้วา่จำนวนรอบทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด นั่นหมายถึง ในรอบสุดทา้ย ผู้
เล่นในกลุ่มไม่มีความจำเป็นต้องร่วมมือตามกันที่ตกลงกันไว้ ถ้าผู้เล่นคนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ย่อมจะจับปลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งก็คือ 
จับปลาทุกตวัที่เหลืออยู่ หรอืเกิดโศกนาฏกรรมของทรัพยากร (Tragedy of Commons) 
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3.6.2  การควบคุมการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นระดับต่ำ (และสูง) ที่จะถูกทำโทษถ้าจับเกนิโควตา
ที่ได้รับ (Individual quota treatment with a low/high probability of punishment) 

ขั้นตอนการทดลองในกลไก Individual quota treatment with punishment ทั้ง low probability 
of punishment และ high probability of punishment นั้นมีขั้นตอนการทำการทดลองทุกขั้นตอนเหมือน
กลไก Self-governance treatment without punishment ยกเว้นขั้นที่ 5 ที่ในกลไกนี้จะมีขั้นตอนเพ่ิมเติม
นอกจากการทีผู่้เข้าร่วมการทดลองต้องตัดสินใจว่าจะจับปลาจำนวนเท่าใดแล้ว และสมาชิกในกลุ่มสามารถร้อง
ขอให้มีการตรวจสอบเมื่อสงสัยว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดภายในกลุ่มจับปลาเกินกว่า โควตาที่กำหนด โดยทำ
เครื่องหมายในกระดาษคำตอบ (รูปที่ 3.9) โดยมีต้นทุนในการร้องขอให้ตรวจสอบ 5 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจก่อนที่จะให้ผู ้เข้าร่วมการทดลองจะรู้ว่าในกลุ่มของตนจับปลารวมเท่าใดในรอบนั้น ๆ ทั้งนี้เมื ่อมี
สมาชิกคนหนึ่งคนใดร้องขอให้มีการตรวจสอบ นักวิจัยจะตรวจสอบทุกคนในกลุ่มในรอบนั้น  และถ้านักวิจัย
ตรวจพบว่า มีสมาชิกคนใดในกลุ่มจับเกินโควตาที่กำหนดจะมีการลงโทษสมาชิกคนดังกล่าว โดยสมาชิกคน
ดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทน (Payoff) ของรอบนั้นเพียงครึ่งเดียว อย่างไรก็ตาม การร้องขอให้ตรวจสอบจะ
ดำเนินการโดยที่สมาชิกอื่นไม่มีทางรู้ได้ว่าใครร้องขอให้ตรวจสอบ (Anonymous) โดยสมาชิกในกลุ่มคนใด
ต้องการให้ตรวจสอบสามารถทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบว่าต้องการให้ตรวจสอบพร้อม  ๆ กับการ
ตัดสินใจว่าจะจับปลาเท่าใดในรอบนั้นๆ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีใครร้องขอให้ตรวจสอบจะมีการสุ่มหยิบลูกบอล  โดยกลไก Individual 
quota treatment with a low probability of punishment โอกาสที ่จะถูกตรวจสอบว่ามีการจับเกิน
โควตาม ีค ่ า เท ่ าก ับ 0 .10 ขณะท ี ่  กลไก Individual quota treatment with a high probability of 
punishment โอกาสที่จะถูกตรวจสอบว่ามีการจับเกินโควตามีค่าเท่ากับ 0.406 กล่าวคือ ถ้าไม่มีใครร้องขอให้
ตรวจสอบ นักวิจัยจะหยิบลูกบอลในถังที่ประกอบด้วยลูกบอลสีแดง และลูกบอลสีเขียว ในกรณีที่ระดับความ
น่าจะเป็นในการถูกทำโทษเท่ากับ 0.10 ในถังจะมีลูกบอลสีแดง 1 ลูก และลูกบอลสีเขียว 9 ลูก ขณะที่กรณีที่
ระดับความน่าจะเป็นในการถูกทำโทษเท่ากับ 0.4 ในถังจะมีลูกบอลสีแดง 4 ลูกและลูกบอลสีเขียว 6 ลูก โดย
ถ้านักวิจัยหยิบขึ้นมาเป็นสีแดงนั่นหมายถึงจะมีการตรวจสอบว่ามีสมาชิกใดในกลุ่มจับเกิน โควตาที่กำหนด
หรือไม่ ถ้านักวิจัยพบว่า มีคนใดคนหนึ่งจับเกินโควตาจะดำเนินการลงโทษด้วยค่าปรับทีม่ีมูลค่าเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของค่าตอบแทนที่สมาชิกคนดังกล่าวจะได้ในรอบนั้น แต่ถ้าจับขึ้นมาเป็นสีเขียวนั ่นหมายถึงจะไม่มีการ
ตรวจสอบใด ๆ และจะไม่มีการลงโทษใด ๆ กับสมาชิกคนใดในกลุ่ม เมื่อมาถึงขั้นนี้ถือว่าสิ้นสุดรอบที่ 1 โดยใน
กลไก Individual quota treatment with punishment ท ั ้ ง  a low probability of punishment และ 

 
6 ระดับความนา่จะเป็นที่ใช้ในการลงโทษมีพื้นฐานมาจากข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมประมงดังรายละเอยีดในบทที่ 2 โดยผลการสัมภาษณ์
เร่ืองการจับกุมผู้กระทำผิดที่คาดว่าสามารถจับกุมได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้นนักวจิัยจึงใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็นระดับความนา่จะเป็นระดับต่ำในการ
ลงโทษ อีกทั้งเนื่องจากการขาดบุคลากรในการกำกับดูแลตามที่เจา้หน้าทีก่รมประมงได้กล่าวถึง นักวิจัยจึงมองว่าระดับความน่าจะเป็นระดับสูงไม่
ควรสูงมากนัก โดยกำหนดระดับความนา่จะเป็นระดับสูงในการลงโทษไว้ที่ 0.4  
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high probability of punishment ในขั้นตอนที่ 5 จะดำเนินการในลักษณะนี้ไปทุกรอบจนกระทั่งการทดลอง
สิ้นสุดลง 

รูปที่ 3.9:  กระดาษคำตอบกรณี Regulated treatment with punishment (quota treatment) 

 
ระดับการจับปลาของกลุ่มที่เหมาะสม (Group’s optimal claim level) หมายถึง ระดับการจับปลา

ของกลุ่มที่จะมีปลาเกิดใหม่ในรอบต่อไปสูงสุด ณ ระดับสต๊อกของปลานั้นๆ หรือเป็นระดับการจับปลาของกลุ่ม

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ตารางที่ 3.1) กล่าวคือเป็นระดับการจับของกลุ่ม (Group claim) ที่ทำให้สต๊อกของ

ปลาที่เหลืออยู่มีค่าเข้าใกล้หรือเท่ากับ 20 ตัว (ในกรณีที่สต๊อกของปลายังมากว่า 20 ตัว) เพื่อให้ปลาเกิดใหม่

จำนวน 10 ตัว ซึ่งเป็นระดับการเพิ่มขึ้นของปลาที่สูงที่สุด เช่น สต๊อกของปลาเริ่มต้นที่ 50 ตัว โควตาของระดับ

การจับปลาที่เหมาะสมของกลุ่ม คือ 30 ตัวหรือโควตาที่แต่ละคนจับได้คือ 7 ตัว (30/4 = 7.5 แต่ในการ

คำนวณจะปัดเศษทิ้งเพื่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ) เพื่อให้เหลือปลา 20 ตัวซึ่งเป็น

ระดับสต๊อกต่ำสุดที่จะทำให้ปลาเกิดใหม่สูงสุดคือ 10 ตัวตามอัตราการเกิดใหม่ของปลาในรูปที่ 3.2 และจะทำ

ให้สต๊อกเริ่มต้นของรอบต่อไปเท่ากับ 30 (20+10) ตัว (เหตุผลที่กำหนดให้สต๊อกของปลาเหลือเท่ากับ 20 ตัว 

แม้ว่าในระดับที่สต๊อกของปลา 20 – 34 ตัวจะทำให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบต่อไป 10 ตัวเหมือนกันก็ตาม เพราะ

การเหลือปลามากเกินความจำเป็นหรือในกรณีนี้คือ มีปลาเหลือในสต๊อกในช่วง 21 – 34 ตัวนั้นถือว่าเป็น

ระดับที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะสต๊อกของปลาจะเพิ่มขึ้น 10 ตัวเท่ากันไม่ว่าจะเหลือปลาเพียง 20 ตัวหรือ



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 

3-26 

มากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 34 ตัว) หรือถ้าสต๊อกเริ่มต้นเท่ากับ 49 ตัว โควตาของระดับการจับปลาที่เหมาะสมของ

กลุ่มท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพคือ 29 ตัว หรือโควตาที่แต่ละคนจับได้คือ 7 ตัว (เช่น 3 คนได้ปลาคนละ 7 ตัว 

และ 1 คนได้ปลา 8 ตัว เพ่ือให้ครบ 29 ตัว) เพ่ือให้เหลือปลา 20 ตัวซึ่งจะทำให้มีปลาเกิดใหม่เท่ากับ 10 ตัวใน

รอบถัดไป ทั้งนี้ ระดับสต๊อกในระดับต่างๆ ที่เหลือสามารถอธิบายในลักษณะเดียวกันในช่วงสต๊อกของปลา

เท่ากับ 20-50 ตัว  

ในระดับสต๊อกที่ต่ำกว่า 20 ตัว หรือสต๊อกของปลาอยู่ต่ำกว่าระดับที่จะทำให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบ

ต่อไปสูงสุดหรือเท่ากับ 10 ตัว ดังนั้น วิธีที่จะให้สต๊อกของปลากลับไปสู่ระดับที่มีอัตราการเกิดใหม่สูงสุดเร็ว

ที่สุดคือ พยายามทำให้ปลาเกิดในอัตราสูงสุดรองลงมาซึ่งก็คือ 5 ตัว (จากอัตราการเกิดใหม่ของทรัพยากรใน

รูปที่ 3.2) จึงทำให้ระดับโควตาของกลุ่มที่สามารถจับได้เมื่อสต๊อกของปลา 19 ตัวเท่ากับ 4 ตัวหรือแต่ละคน

สามารถจับได้คนละ 1 ตัว (4/4 = 1) เพ่ือให้มีปลาเหลืออยู่ 15 ตัวซึ่งจะทำให้มีปลาเกิดใหม่เท่ากับ 5 ตัว และ

จะทำให้สต๊อกเริ่มต้นของรอบต่อไปเท่ากับ 20 ตัว และเมื่อสต๊อกเริ่มต้นเท่ากับ 20 ตัว โควตาของกลุ ่มที่

สามารถจับได้จะเท่ากับ 0 ตัว หรือทุกคนไม่สามารถจับปลาได้ในรอบนี้ เหตุผลเพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบ

ต่อไปเท่ากับ 10 ตัวซึ่งจะให้ระดับสต๊อกเริ่มต้นในรอบต่อไปเท่ากับ 30 ตัว การอธิบายระดับการจับปลาที่

เหมาะสมเมื่อสต๊อกอยู่ในช่วง 16-19 ตัว สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันข้างต้น  

เมื่อสต๊อกของปลาเหลืออยู่ 15 ตัว โควตาของกลุ่มที่สามารถจับได้จะเท่ากับ 0 ตัว หรือทุกคนไม่

สามารถจับปลาได้ในรอบนี้ เหตุผลเพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบนี้เท่ากับ 5 ตัวและเพื่อที่จะให้ระดับสต๊อก

เริ่มต้นในรอบต่อไปเท่ากับ 20 ตัว และเมื่อสต๊อกเริ่มต้นเท่ากับ 20 ตัว โควตาของกลุ่มที่สามารถจับได้จะ

เท่ากับ 0 ตัว หรือทุกคนไม่สามารถจับปลาได้ในรอบนี้ เหตุผลเพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบนี้เท่ากับ 10 ตัวและ

เพื่อที่จะให้ระดับสต๊อกเริ่มต้นในรอบต่อไปเท่ากับ 30 ตัว โดยสามารถอธิบายระดับการจับปลาที่เหมาะสมได้

ในลักษณะเดียวกันเมื่อสต๊อกอยู่ในช่วง 11-14 ตัว  

เมื่อสต๊อกของปลาเหลืออยู่ 10 ตัว โควตาของกลุ่มที่สามารถจับได้จะเท่ากับ 0 ตัว หรือทุกคนไม่

สามารถจับปลาได้ในรอบนี้ เหตุผลเพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบนี้เท่ากับ 5 ตัวและเพื่อที่จะให้ระดับสต๊อก

เริ่มต้นในรอบต่อไปเท่ากับ 15 ตัว และเมื่อสต๊อกในรอบต่อไปเท่ากับ 15 ตัว โควตาของกลุ่มจะเท่ากับ 0 ตัว 

เพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบต่อไปเท่ากับ 5 ตัว ซึ่งจะทำให้มีสต๊อกของปลาในรอบต่อไปเท่ากับ 20 ตัว ซึ่ง

โควตาในรอบต่อไปยังคงเป็น 0 ตัวเพื่อให้ปลาเกิดใหม่เท่ากับ 10 ตัวและจะทำให้สต๊อกของรอบต่อไปเท่ากับ 

30 ตัว โดยสามารถอธิบายระดับการจับปลาที่เหมาะสมได้ในลักษณะเดียวกันเมื่อสต๊อกอยู่ในช่วง 6-9 ตัว  

เมื่อสต๊อกของปลาเหลืออยู่ 5 ตัว โควตาของกลุ่มที่สามารถจับได้จะเท่ากับ 0 ตัว หรือทุกคนไม่

สามารถจับปลาได้ในรอบนี้ เหตุผลเพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบนี้เท่ากับ 5 ตัวเพ่ือที่จะให้ระดับสต๊อกเริ่มต้นใน

รอบต่อไปเท่ากับ 10 ตัว และเม่ือสต๊อกเท่ากับ 10 ตัว โควตาของกลุ่มจะเท่ากับ 0 ตัว เพื่อให้มีปลาเกิดใหม่ใน
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รอบต่อไปเท่ากับ 5 ตัว ซึ่งจะทำให้มีสต๊อกของปลาเท่ากับ 15 ตัว โควตาของกลุ่มจะเท่ากับ 0 ตัว เพ่ือให้มีปลา

เกิดใหม่ในรอบต่อไปเท่ากับ 5 ตัว เพื่อให้มีสต๊อกของปลาในรอบต่อไปเท่ากับ 20 ตัว ซึ่งโควตาในรอบต่อไป

ยังคงเป็น 0 ตัวเพ่ือให้ปลาเกิดใหม่เท่ากับ 10 ตัวและจะทำให้สต๊อกของรอบต่อไปเท่ากับ 30 ตัว อย่างไรก็ตาม 

เมื่อสต๊อกของปลามีค่าเท่ากับ 4 ตัว ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บปลาในสต๊อกอีกต่อไป เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะฟ้ืน

คืนสต๊อกให้เพิ่มขึ้นมาได้จึงทำให้โควตามีค่าเท่ากับ 4 ตัว (หรือได้คนละ 1 ตัว) และเมื่อสต๊อกเหลือ 1 – 3 ตัว 

โควตาของกลุ่มจะเป็นไปตามจำนวนที่เหลืออยู่ซึ่งโควตาของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับว่าผู้เข้าร่วมการทดลองจะ

จัดสรรปลาที่เหลืออยู่กันอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า การกำหนดโควตาตามตารางที่ 3.1 ในส่วนของระดับสต๊อกที่น้อยกว่า 20 

ตัวมีความซับซ้อนเกินไปอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นกลุ่มชาวประมงเกิดความสับสน เช่น เมื่อ

ระดับสต๊อกในตอนเริ่มต้นเท่ากับ 20 ตัว โควตาของกลุ่มที่จับได้คือ 0 ตัว หรือไม่มีใครจับปลาได้ในรอบนั้น แต่

เมื่อระดับสต๊อกเริ่มต้นเท่ากับ 19 ตัว โควตาของกลุ่มที่จับได้คือ 4 ตัว หรือแต่ละคนมีโควตาจับได้คนละ 1 ตัว 

ผู้เข้าร่วมการทดลองอาจแปลกใจว่า ระดับสต๊อกเริ่มต้นที่  19 ตัวซึ่งน้อยกว่า 20 ตัว กลับมีโควตาให้จับปลา 

แต่โควตาที่ 20 ตัว ระดับโควตากลับมีค่าเท่ากับ 0 ตัว ซึ่งถ้าไม่เข้าใจหลักการดังกล่าวแล้วอาจสร้างความ

สับสนให้ผู ้เข้าร่วมการทดลอง และถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เข้าใจกติกาของเกมแล้ว อาจส่งผลต่อการ

ตัดสินใจได้ ดังนั้น ทีมวิจัยจึงตัดสินใจดัดแปลงระดับการจับที่เหมาะสมในส่วนของระดับสต๊อกเริ่มต้นที่น้อย

กว่า 20 ตัวให้มีโควตาเท่ากับ 0 ตัวทั้งหมด เพ่ือให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจดังแสดงในตารางที่ 3.2 หรือกล่าว

ได้ว่า ถ้าสต๊อกเริ่มต้นเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 20 ตัว (ท่ีจะทำให้มีปลาเกิดใหม่ในรอบต่อไปเท่ากับ 10) แล้ว

โควตาที่จับได้จะเท่ากับ 0 ตัว 

ตารางท่ี 3.1:  ระดับการจับของกลุ่มที่เหมาะสม (Optimal claims) 

ขนาดของสต๊อก 
(Stock size) 

ระดับการจบัของกลุม่ที่เหมาะสม  
(Group’s optimal claim) 

ขนาดของสต๊อก  
(Stock size) 

ระดับการจบัของกลุม่ที่เหมาะสม  
(Group’s optimal claim) 

50 30 25 5 
49 29 24 4 
48 28 23 3 
47 27 22 2 
46 26 21 1 
45 25 20 0 
44 24 19 4 
43 23 18 3 
42 22 17 2 
41 21 16 1 
40 20 15 0 
39 19 14 4 
38 18 13 3 
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37 17 12 2 
36 16 11 1 
35 15 10 0 
34 14 9 4 
33 13 8 3 
32 12 7 2 
31 11 6 1 
30 10 5 0 
29 9 4 4 
28 8 3 3 
27 7 2 2 
26 6 1 1 

ตารางท่ี 3.2:  ระดับการจับที่เหมาะสม (Optimal claims) ที่ใช้ในการศึกษานี้ 

ขนาดของสต๊อก 
(Stock size) 

ระดับการจบัที่เหมาะสม  
(Optimal claim) 

ขนาดของสต๊อก  
(Stock size) 

ระดับการจบัที่เหมาะสม  
(Optimal claim) 

50 30 25 5 
49 29 24 4 
48 28 23 3 
47 27 22 2 
46 26 21 1 
45 25 20 0 
44 24 19 0 
43 23 18 0 
42 22 17 0 
41 21 16 0 
40 20 15 0 
39 19 14 0 
38 18 13 0 
37 17 12 0 
36 16 11 0 
35 15 10 0 
34 14 9 0 
33 13 8 0 
32 12 7 0 
31 11 6 0 
30 10 5 0 
29 9 4 0 
28 8 3 0 
27 7 2 0 
26 6 1 0 
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ในการแปลผลการทดลองหรือเล่นเกมสามารถอธิบายเบื้องต้นได้ดังนี้ ระดับการจับปลาที่เหมาะสม 
(Optimal level) คำนวณจากปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่มที่สูงที่สุดเพื่อให้เหลือปลาที่จะเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปสูงที่สุด (MSY) โดยจากรูปที่ 3.2 คือ ระดับที่มีปลาเหลืออยู่ 20-34 หน่วย ซึ่งสต๊อกในระดับนี้จะทำให้อัตรา
การเกิดใหม่ในรอบต่อไปมีค่าสูงสุดซึ่งเท่ากับ 10 หน่วย ในการวิเคราะห์จะนำข้อมูลระดับการจับปลาภายในกลุ่ม
จากผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับระดับการจับปลาที่เหมาะสมนี้ (ตารางที ่3.3) เพ่ือวัดระดับการจับปลาในแง่
ประสิทธิภาพจากการความแตกต่างระหว่างระดับการจับปลาของผู้เข้าร่วมการทดลองกับระดับการจับปลาที่
เหมาะสมจากการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ 1) ระดับการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม (Over-exploitation 
level) หมายถึงมีการจับปลาในระดับที่สูงกว่าระดับที่เหมาะสม และ 2) ระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่
เหมาะสม (Under-exploitation level) หมายถึงระดับการจับปลาภายในกลุ่มมีค่าต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม ตัว
แปรเหล่านี้จะใช้เป็นตัวแทนการจัดสรรทรัพยากรซึ่งจะใช้วิเคราะห์ในสมการถดถอยที่จะกล่าวในหัวข้อ 3.7 

ตารางท่ี 3.3:  การแปลผลข้อมูลการทดลอง 

ความหมาย ข้อมูลจากการทดลองหรือการเล่นเกม 
ระดับการจับปลาในระดบัที่เหมาะสม 
(Optimal level) 

ปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่มที่สูงทีสุ่ดเพื่อให้ปลาเกิดใหม่ใน
รอบใหม่สูงที่สุด 

ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพ 
(efficiency level)  

(ปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่มของรอบที่ i)/ 
(ระดับการจับปลาที่เหมาะสมของรอบที่ i) 

ระดับการจับปลาที่น้อยกวา่ระดบัที่
เหมาะสม (Under-exploitation level) 

ระดับการจับปลาที่เหมาะสม – ปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่ม 
(เมื่อค่านี้มีค่ามากกว่าศนูย์) 

ระดับการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม 
(Over-exploitation level) 

ระดับการจับปลาที่เหมาะสม – ปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่ม 
(เมื่อค่านี้มีค่าน้อยกว่าศนูย์) 

3.7 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลการทดลองที่ได้มีลักษณะเป็น Panel data เนื่องจากเป็นการตัดสินใจของคนเดียวกันในหลาย ๆ 
รอบ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ในระดับรอบได้ เพราะเกมที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็น
เกมแบบพลวัต (dynamic game) ที่การตัดสินใจของรอบต่อมาเป็นผลจากการตัดสินใจรอบก่อนหน้าหรือกล่าวได้
ว่า การตัดสินใจจับปลาในแต่ละรอบไม่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งจะขัดกับข้อสมมติของการวิเคราะห์สมการถดถอยที่
ข้อมูลต้องเป็นอิสระต่อกัน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ค่าที่ทดสอบมีความเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น หน่วยในการวิเคราะห์
จึงเป็นการวิเคราะห์ในระดับกลุ ่ม จึงทำให้จำนวนตัวอย่างในระดับบุคคลมีเท่ากับ 540 ราย (รวม pilot 
experiment) และการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มมีค่าเท่ากับ 135 กลุ่ม แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม (Over-exploitation level) 2) ความ
ร่วมมือกันในกลุ่ม (Cooperation level) 3) การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน (Equal shares) ภายในกลุ่ม
ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้และ 4) การใช้ทรัพยากรจนหมด 
(Resource Depletion) ภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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3.7.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับท่ีเหมาะสม   

สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย Binary logit regression และตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับ
การจับปลาที่มากกว่าระดับท่ีเหมาะสม แสดงดังสมการข้างล่างนี้ 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝐿𝑃𝑖 + 𝛽2𝑄𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑍𝑖 + 𝜀𝑖 
 

เมื่อ Overi   = 1 เมื่อระดับการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ i  
                = 0 เมื่อระดับการจับปลาน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่เหมาะสมของผู้เข้าร่วมการ

ทดลองที่ i  
     QLPi  = 1 เมื่อเป็น quota under low probability of punishment ของผู้เข้าร่วมการ

ทดลองที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     QHPi  = 1 เมื่อเป็น quota under high probability of punishment ของผู้เข้าร่วมการ

ทดลองที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     Zi  = ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ i  
     i       = ลำดับที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยมีค่าระหว่าง 1,…,540 
           = error term 

3.7.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความร่วมมือภายในกลุ่ม  

สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย Binary logit regression และตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับ
ความร่วมมือภายในกลุ่มซึ่งเป็นข้อมูลจาก Experimental note (อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 4) แสดงดัง
สมการข้างล่างนี้ 

𝐶𝑜𝑜𝑝𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝐿𝑃𝑖 + 𝛽2𝑄𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑍𝑖 + 𝜀𝑖 
 
เมื่อ Underi   = 1 เมื่อมีความร่วมมือกันทุกรอบของกลุ่มที่ i  
                = 0 เมื่อไม่มีความร่วมมือกันของกลุ่มท่ี i  
     QLPi  = 1 เมื่อเป็น quota under low probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     QHPi  = 1 เมื่อเป็น quota under high probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     Zi  = ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเฉลี่ยของกลุ่มท่ี i  
     i       = = ลำดับที่ของกลุ่ม โดยมีค่าระหว่าง 1,…,135 
           = error term 
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3.7.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน (Equal shares) ภายในกลุ่มด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 

สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย Binary logit regression และตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับ
การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายในกลุ่ม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 4) แสดงดังสมการ
ข้างล่างนี้ 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝐿𝑃𝑖 + 𝛽2𝑄𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑍𝑖 + 𝜀𝑖  
 

เมื่อ Ginii   = 1 เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคน้อยกว่า 0.05 ของกลุ่มท่ี i  
                = 0 เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคเท่ากับหรือมากกว่า 0.05 ของกลุ่มท่ี i  
     QLPi  = 1 เมื่อเป็น quota under low probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     QHPi  = 1 เมื่อเป็น quota under high probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
            = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     Zi  =  ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเฉลี่ยในกลุ่มที่ i  
     i       =  ลำดับที่ของกลุ่ม โดยมีค่าระหว่าง 1,…,135 
           = error term 
 
3.7.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource Depletion) ภายในกลุ่ม 

สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย Binary logit regression และตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับ
การใช้ทรัพยากรจนหมด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 4) แสดงดังสมการข้างล่างนี้ 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝐿𝑃𝑖 + 𝛽2𝑄𝐻𝑃𝑖 + 𝛽3𝑍𝑖 + 𝜀𝑖  
 

เมื่อ Depletei   = 1 เมื่อระดับการจับปลาน้อยกว่าระดับที่เหมาะสมของกลุ่มที่ i  
                 = 0 เมื่อระดับการจับปลาน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่เหมาะสมของกลุ่มที่ i  
     QLPi   = 1 เมื่อเป็น quota under low probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
             = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     QHPi   = 1 เมื่อเป็น quota under high probability of punishment ของกลุ่มที่ i  
             = 0 เมื่อเป็น treatment อ่ืน 
     Zi   = ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเฉลี่ยในกลุ่มที่ i  
     i        = ลำดับที่ของกลุ่ม โดยมีค่าระหว่าง 1,…,135 
            = error term 
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3.8 พื้นที่ศึกษา (Study sites) 

จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เมื่อพิจารณาจำนวนครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลักพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มี 5,734 ครัวเรือนหรือสูงเป็นอันดับ 2 
รองจากจังหวัดสงขลาที่มี 5,965 ครัวเรือน การศึกษานี้เลือกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ศึกษา
ของการศึกษานี้ด้วยเหตุผลว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีจำนวนชาวประมงพื้นบ้านสูงเป็นอันดับ
สองของประเทศ และเนื่องจากการทำการทดลองในลักษณะนี้ต้องมีการนัดกลุ่มชาวประมงให้มาตามวันและ
เวลาที่กำหนดให้พร้อมเพรียงกันมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถทำการทดลองได้ ดังนั้นจึงต้องมีผู้ประสานงานที่มี
สายสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีเพียงพอที่จะสามารถนัดชาวประมงให้มาตามวันและเวลาที่นัดหมายไ ด้ โดยนักวิจัย
รู้จักผู้ประสานงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สามารถนัดกลุ่มชาวประมงให้มาทำการทดลอง ในลักษณะ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญเพราะจำนวนตัวอย่างทั้งหมดมีมากถึง 544 รายในพ้ืนที่ 5 อำเภอ 
และไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่หาผู้ประสานงานในลักษณะเช่นนี้ในพ้ืนที่อ่ืน ดังนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นักวิจัยเลือก
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ศึกษา 

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชายฝั่งทะเลยาว 225 กิโลเมตร มีพ้ืนทีค่รอบคลุมพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ 
พื้นที่อำเภอขนอม 38 กิโลเมตร อำเภอสิชล 37.5 กิโลเมตร อำเภอท่าศาลา 31.3 กิโลเมตร อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 26.1 กิโลเมตร อำเภอปากพนัง 74.5 กิโลเมตร และอำเภอหัวไทร 27.6 กิโลเมตร (กรม
ประมง 2563ง) จึงทำให้นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพประมง และอาชีพต่อเนื่องที่
เกี ่ยวข้องกับการประมง เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ การท่องเที ่ยวตามแนวชายฝั ่ง เป็นต้น 
(สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 2555) โดยในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการจับสัตว์น้ำขึ้นท่าในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีมากกว่า 115,274 ตันต่อปี (สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 2564)  โดยใน
การศึกษาจะเน้นเฉพาะประมงชายฝั่งพื้นบ้านที่ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำอย่างเป็น
ทางการเพื่อทดสอบว่ามาตรการควบคุมดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจของประมงพื้นบ้านในการจัดสรร
ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไร ทั้งนี้การทำประมงชายฝั่งพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นรูปแบบการทำ
ประมงหลักของจังหวัดนอกเหนือจากประมงน้ำจืดและประมงพาณิชย์ โดยชาวประมงชายฝั่งพื้นบ้านมักเป็น
ชุมชนชาวประมงที่อาศัยในหมู่บ้านที่อาศัยบริเวณริมฝั่งคลอง หรือปากแม่น้ำที่มีเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล ซึ่งมี
อยู่ประมาณ 96 หมู่บ้าน โดยชาวประมงส่วนใหญ่มักจอดเรือไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเองและออกเรือไปจับ
สัตว์น้ำด้วยเครื่องมือหลากหลายประเภท เช่น อวนลอยปลา อวนจมปูม้า อวนจมปลาทู อวนจมกุ้ง อวนจม
หมึก เบ็ดปัก เบ็ดราว รวมไปถึงการจับปลาด้วยมือและการงมหอย ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี
ปัญหาการลับลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายของชาวประมงบางราย เช่น คราดหอย อวนรุน อวนทับตลิ่ง 
และลอบพับ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ จากการสอบถามระหว่างการลงพื้นที่ในครั้งแรก พบว่า การทำประมงของประมงพื้นบ้าน
ของชาวประมงในแต่ละอำเภอมีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในเรือแต่ละลำจะมีเครื่องมือประมาณ 2-4 
ชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล โดยเครื่องมือประมงที่ชาวประมงพ้ืนบ้านที่นิยมใช้กันได้แก่ อวนลอยปลา 
อวนลอบปู อวนสามชั้น อวนปลากุเรา และอวนปลากระบอก โดยบางหมู่บ้านอาจมีเครื่องมือแตกต่างจากที่
กล่าวไว้ โดยจะเป็นเครื่องมือประมงตามประเภทสัตว์น้ำในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3.4) 

ทั้งนี้ในพ้ืนที่ศึกษามีเครือข่ายชาวประมงในพ้ืนที่ของตนเองในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
รวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมอนุรักษ์ (เช่น กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูม้าบ้านเกาะลอย เป็นต้น) การรวมตัวกันเพ่ือ
เชิงพาณิชย์ (เช่น วิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโอมสเตย์ เป็นต้น) และการรวมตัวกันเพ่ือกรณีที่เกิดเหตุที่ต้องการ
ขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัวอย่างกิจกรรมอนุรักษ์ที่ทำในพื้นที่ได้แก่ ธนาคารปู (รูปที่ 3.10) บ้านปลา
เพื่อเป็นแหล่งเจริญพันธุ์สำหรับสัตว์น้ำวัยเจริญพันธุ์และวัยอ่อน (รูปที่ 3.11) และการลานตระเวนตรวจตรา
การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายของชาวประมงบางราย เป็นต้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวมตัวกันโดย
ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ และเป็นการรวมตัวกันในนามเครือข่ายประมงพื้นบ้านนครศรีธรรมราช  
ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในการจดทะเบียนเป็นสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีสมาชิกมา
จากหลายอำเภอ และจากผลการสัมภาษณ์จากการลงพ้ืนที่ครั้งที่ 1 ปัญหาในพ้ืนที่คือ เรื่องชาวประมงบางส่วน
ยังคงใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย แต่ชาวประมงในพื้นที่พยายามรณรงค์ให้ชาวประมงกลุ่มดังกล่าวเลิกใช้
เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เช่น เครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ (รูปที่ 3.12) เป็นต้น แต่ยังมีชาวประมงบางราย
ยังคงใช้เครื่องมือดังกล่าวอยู่ เนื่องจากกิจกรรมของการรวมกลุ่มของชาวประมงในแต่ละพื้นที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ดังนั้นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการรวมกลุ่มของชาวประมงในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูม้าบ้านเกาะลอย 
ในอดีตชาวประมงในพื้นที่หมู่บ้านฝายท่าสามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปูม้า แต่

ต่อมาเม่ือมีการจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณในระดับที่มากเกินไปและประกอบกับการกัดเซาะของชายฝั่งที่ส่งผลให้

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้มีจำนวนลดลง ชาวบ้ านในพื้นที่เกาะลอยจึงเกิด

แนวความคิดที่จะริเริ่มการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเฉพาะปูม้า จึงมีการรวมกลุ่มชาวรประมงเพ่ือ

ดำเนินการธนาคารปูม้า โดยอาศัยความร่วมมือของชาวประมงในพ้ืนที่นำแม่ปูม้าที่มีไข่กระดองมาฝากเลี้ยงไว้ที่

ธนาคารปู เพ่ือทำการเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณปูม้า และเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตของลูกปูม้า เพ่ือนำกลับไปปล่อย

ลงสู่ทะเล โดยภายหลัง 1 ปีหลังการดำเนินโครงการพบว่า ในพื้นที่เกาะลอยมีจำนวนปูม้าเพิ่มมากขึ้น และ

ชาวประมงในพ้ืนที่สามารถจับปูม้าได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน (ประสาร สถานสถิตย์ 2557) 
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2) กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านหน้าทับ (ล่องเรือ 3) และวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ 
บ้านหน้าทับมีลักษณะส่วนของผืนดินที่งอกยื่นลงไปในทะเล ในอดีตประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ

บริเวณป่าชายเลน และมีการบุกรุกบริเวณป่าชายเลนเพื ่อทำนากุ ้งแบบธรรมชาติ ซึ ่งส่งผลทั ้งต่อความ 

อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที ่โดยรอบ และส่งผลกระทบต่อการหารายได้ของชาวบ้านในชุมชนลดลง 

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบกับการเข้ามาสนับสนุนทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทั้ง

จากภาครัฐและเอกชนจนทำให้ขนาดของพ้ืนที่ดังกล่าวขยายไปกว่า 5,000 ไร่ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดย

ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ แหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

ให้กับชาวบ้าน แหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นเกราะป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่ง

ทะเล  ต่อมาเมื่อการท่องเที่ยวเจริญเติบโต ทำให้พื้นที่บ้านหน้าทับและบ้านแหลมจึงได้ริเริ่มทำธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ เพ่ือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของชาวบ้านในพ้ืนที่ 

3) สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร บ้านเกาะเพชร  
จากการที่ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่บ้านหัวไทรมีจำนวนลดน้อยลงส่งผลทำให้รายได้จากการทำ

ประมงไม่เพียงพอ จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร บ้านเกาะเพชร เพื่อหาแนวทาง

และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อให้ชาวประมงมีรายได้

เพ่ิมข้ึน ตัวอย่างกิจกรรมของสมาคมฯ ได้แก่ การจัดทำบ้านปลา ธนาคารปูม้า ธนาคารไข่หมึก กิจกรรมปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำ การทำซั้งเชือก โดยสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กรมประมง  

กรมทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง และหลักการฟื้นฟู

แหล่งประมงหน้าบ้านให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง (เครือเจริญโภคภัณฑ์. 2563) 

4) กลุ่มเกษตรกรทำประมงพ้ืนบ้านตำบลท่าซัก 
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบ้านตำบลท่าซักจัดทำโครงการคืนปลาให้อ่าวปากพญา 

ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมง โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งที่

อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และรูปแบบการสร้างกระโจมบ้านปลาในทะเลเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหลบ

ภัยของสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน เป็น เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ต่อการ

สร้างบ้านปลา 1 หลัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปูม้าลงทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟู

อนุรักษ์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. 2561) 
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5) สมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง 
ในอดีตพื้นที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง จึงมี

การรวมตัวกันของชาวประมงในพื้นที่เพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะการอนุบาลปูเพื่อเพิ่มปริมาณปู

ในทะเลอ่าวท่าศาลา และปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ 

โดยการจัดทำโป๊ะไม้ไผ่ หรือบ้านปลา และจัดวางซั้งบริเวณชายทะเล รวมถึงการกำหนดเขตอนุรักษ์ โดยใช้ไม้

ไผ่ปักและผูกผ้าแสดงสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงแนวเขตอนุรักษ์ในพื้นที่ชายทะเลบ้านในถุ้ง และฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง

ทะเล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง. 2563) 

6)   กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านสระบัว และสมาคมเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา 
ด้วยสภาพความเสื่อมโทรมของป่าชายฝั่งทะเล การรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล และปริมาณผลผลิต

จากท้องทะเลที่ลดน้อยลง ทำให้กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านสระบัว ร่วมกับสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน

ภาคใต้ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

(โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขท่ีภาคใต้ 2551) เช่น การปลูกป่าชายเลน การทำซั้งเพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3.4:  ตัวอย่างประเภทเครื่องมือประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลในพื้นที่ศึกษา 

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
ประเภทเครื่องมือ
ประมงหลักทีใ่ช้ใน

พื้นที่ 
เครือข่ายประมงภายในพ้ืนที่ กิจกรรมในพ้ืนที่ 

1. บ้านเกาะลอย ทุ่งใส สิชล 
อวนปลาท ูอวนกุ้ง 

และอวนป ู
กลุ่มอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปูม้าบ้านเกาะ

ลอย 
ธนาคารปูม้า 

2. บ้านหน้าทับ ท่าศาลา ท่าศาลา 

อวนปลากุเลา อวน
ปลากระบอก อวน
ลอยปูและอวนลอย

ปลา 

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้นบ้านหน้าทับ 
(ร่องเรือ 3) และวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลม

โอมสเตย ์
การปลูกปา่ชายเลน ธุรกจิการท่องเท่ียวและโฮมสเตย ์

3. บ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร 
อวนลอยปลา อวนป ู

และอวนสามชั้น 
กลุ่มประมงพื้นบ้านหนา้ศาลเหนือ การพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้ การปล่อยพันธุก์ุ้งทะเล 

4. บ้านหัวหรง เกาะเพชร หัวไทร 
อวนลอยปลา และ

อวนป ู
ธนาคารปูบา้นหัวหรง ธนาคารป ู

5. บ้านเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 
อวนกุ้ง อวนป ูและ
อวนปลาอินทรีย ์

สมาคมประมงพื้นบ้านหวัไทร 
การสร้างเขตอนุรักษ์ การสร้างบ้านปลา โครงการซ้ัง ธนาคารปู ธนาคารไข่หมกึ 

เปิดศูนย์การเรียนรู้ 

6. บ้านหน้าโกฎ ิ ขนาบนาก ปากพนัง 
อวนกุ้ง อวนป ูและ

อวนปลาทราย 
กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้น  

บ้านขนาบนาก 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การสนับสนนุเครื่องมือประมงถูกกฎหมาย 

7. บ้านท้องโกงกาง 
ปากพนังฝั่ง
ตะวันตก 

ปากพนัง 
อวนลอยปลา และ

อวนป ู
กลุ่มอวนลอยประมงชายฝั่ง 

บ้านท้องโกงกาง 
การส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมาย 

8. บ้านหัวถนน 
ปากพนังฝั่ง
ตะวันออก 

ปากพนัง 
อวนลอยปลา อวนป ู

และอวนสามชั้น 
กลุ่มประมงพัฒนาบ้านชายทะเล การสร้างปะการังเทียม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำ้ 

9. บ้านปลายทราย 
แหลม

ตะลุมพุก 
ปากพนัง 

อวนลอยปลา และ
อวนป ู

กลุ่มอนุรักษ์บา้นปลายทราย ธนาคารสัตว์น้ำ การสนับสนุนเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย 

10. บ้านท่าพยา (ม.5) ท่าพยา ปากพนัง 
ลอบปูม้า อวนลอย

กุ้ง อวนลอยป ู
กลุ่มอนุรักษ์ประมงท้องถิ่นชายฝั่งตำบล

ท่าพยา 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การวางซ้ังบ้านปลา ธนาคารปู 

11. บ้านปากพญา (ม.6) ท่าซัก เมือง 
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หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
ประเภทเครื่องมือ
ประมงหลักทีใ่ช้ใน

พื้นที่ 
เครือข่ายประมงภายในพ้ืนที่ กิจกรรมในพ้ืนที่ 

12. บ้านปากน้ำปากพญา (ม.9) ท่าซัก เมือง 
อวนลอยกุ้ง อวนปู 

อวนปลากะพง 
กลุ่มเกษตรกรทำประมงพื้นบา้น 

ตำบลท่าซัก 

โครงการคืนปลาให้อ่าวปากพญา โครงการสร้างกระโจมบา้นปลา ธนาคารสัตว์นำ้ 
การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสตัว์น้ำ และการสร้างตลาดชุมชน ตลาด

ออนไลน์ 

13. บ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา 
อวนลอยปลา อวนป ู

อวนกุ้ง และอวน
ปลาจวด 

สมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง 
การอนุรักษ์สัตว์น้ำ อนุบาลป ูธนาคารป ูการหาปลาโดยใช้ภูมิปัญญาดุหลำ การ

เรียนรู้ทิศทางลม การทำโปะ๊ไม้ไผ่ บ้านปลา และซ้ัง 

14. บ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา 
อวนปู อวนปลา 

และอวนจะละเม็ด 
กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบา้นสระบัว และ

สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา 
การปลูกปา่ชายเลน ธนาคารปู การสร้างบ้านปลาและการทำแนวเขตอนุรักษ์ 

15. บ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล 
อวนปลาท ูอวน

จะละเม็ด และอวน
เกรียง 

กลุ่มประมงบ้านปลายทอน ธนาคารสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ การทำซั้งเชือก 

16. บ้านฝายทา่ ทุ่งใส สิชล 
อวนลอยปลา และ

อวนป ู
กลุ่มประมงท้องถิ่นบ้านฝายท่า ธนาคารปูม้า การทำซั้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์นำ้ 

ที่มา: จากการสัมภาษณผ์ู้นำชุมชนในแต่ละแห่ง 
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รูปที่ 3.10:  ธนาคารปูในหมู่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา 

  
 

รูปที่ 3.11: การทำบ้านปลา 

  
 
รปูที่ 3.12: เครื่องมือลอบพับ 
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จากการลงพ้ืนที่สำรวจเบื้องต้น นักวิจัยได้ทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย และ
ผู้นำชุมชนคัดเลือกพื้นที่ศึกษา โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการทดลองคัดเลือกจากลักษณะต่อไปนี้ 1) ชาวประมงที่มี
อาชีพหลักจากทรัพยากรประมงหรือชาวประมงพื้นบ้านที่มีการพึ่งพาทรัพยากรประมงโดยหารายได้เลี้ยงชีพ
แบบยังชีพ และ 2) ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องเป็นชาวประมงที่ทำประมงด้วยการออกเรือสู่ทะเลเปิด ไม่ใช่การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อําเภอที่มีพ้ืนที่ติดทะเล ได้แก่ อำเภอสิชล 
อำเภอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 34 
หมู่บ้าน (ตารางที่ 3.5 และรูปที่ 3.13) โดยจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จริง (Field experiment) 
เท่ากับ 480 ราย ทั้งนี้ไม่รวมจำนวนตัวอย่างใน Pilot experiment อีก 64 ราย ดังนั้นจำนวนตัวอย่างที่
รวบรวมทั้งหมดเท่ากับ 544 ราย ทั้งนี้ ทีมวิจัยมีความตั้งใจจะรวมผลของ Pilot experiment รวมเข้ากับการ
ทำการทดลองจริงถ้าไม่พบปัญหาใดระหว่างการทดลองทำ Pilot experiment อย่างไรก็ตามเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างการเก็บข้อมูล 1 กลุ่มระหว่างการทำ Pilot experiment ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ตัดกลุ่มดังกล่าวออกจาก
กลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์มีท้ังหมด 540 รายหรือ 135 กลุ่ม 

ตารางท่ี 3.5:  รายช่ือหมู่บ้านของชาวประมงท่ีเข้าร่วมการทดลอง 

ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 
1 บ้านฝ่ายท่า 01 ทุ่งใส สิชล 

2 บ้านทุ่งใส (บ้านบางปอ) 08 ทุ่งใส สิชล 
3 บ้านคอเขา 05 สิชล สิชล 

4 บ้านปลายทอน 07 ทุ่งปรัง สิชล 
5 บ้านในถุ้ง 05 ท่าศาลา ท่าศาลา 

6 บ้านสระบัว 06 ท่าศาลา ท่าศาลา 
7 บ้านหน้าทัพ 07 ท่าศาลา ท่าศาลา 
8 บ้านฝายท่า 11 ท่าศาลา ท่าศาลา 

9 บ้านปากพญา 06 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 
10 บ้านปากน้ำปากพญา 09 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 

11 บ้านเนิน 04 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 
12 บ้านบางสะพาน 07 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 
13 บ้านเปี๊ยะเนินท่าออก 06 คลองน้อย ปากพนัง 
14 บ้านบางลึก 12 คลองน้อย ปากพนัง 

15 บ้านเนินปากทะเล 04 ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง 
16 บ้านปลายทรายกลาง 01 แหลมตะลมุพุก ปากพนัง 

17 บ้านชายทะเล 01 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 
18 บ้านเนินสำโรง 03 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 
19 บ้านเนินน้ำหัก 06 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 

20 บ้านมะขามเทศ 03 บางพระ ปากพนัง 
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ลำดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

21 บ้านบางแรด 01 บ้านเพิง ปากพนัง 
22 บ้านหนองนายเงิน 03 บ้านเพิง ปากพนัง 
23 บ้านอ่าวบอน 05 ท่าพยา ปากพนัง 
24 บ้านกลาง 06 ท่าพยา ปากพนัง 
25 บ้านเกาะทัง 07 ท่าพยา ปากพนัง 

26 บ้านแสม 08 ท่าพยา ปากพนัง 
27 บ้านสระท่าออก 09 ท่าพยา ปากพนัง 

28 บ้านน้ำทรัพย ์ 09 ขนาบนาก ปากพนัง 
29 บ้านหน้าโกฏ ิ 10 ขนาบนาก ปากพนัง 

30 บ้านหัวหรง 05 เกาะเพชร หัวไทร 
31 บ้านเกาะเพชร 06 เกาะเพชร หัวไทร 

32 บ้านเกาะยาว 08 หน้าสตน หัวไทร 
33 บ้านหน้าศาล 03 หน้าสตน หัวไทร 
34 บ้านหน้าศาล 07 หน้าสตน หัวไทร 

ที่มา: นักวิจัย 
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รูปที่ 3.13:  รายช่ือหมู่บ้านของชาวประมงท่ีเข้าร่วมการทดลอง 

 
ที่มา: นักวิจัย  
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาการทำการทดลองกับชาวประมง 
จากที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ว่าก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทำการทดลองจริงต้องมีการทดสอบนำร่อง 

(Pilot experiment) ที่ได้ออกแบบไว้ และเป็นการฝึกซ้อมทีมนักวิจัยก่อนที่จะดำเนินการทดลองจริง และถ้า
ผลการทดสอบนำร่องไม่มีข้อผิดพลาดใด เราสามารถนำผลการทดสอบนำร่องดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มตัวอย่างได้ โดยในการศึกษานี้ได้ดำเนินการทดสอบนำร่องกับกลุ่มชาวประมงจำนวน 64 ราย และ
ดำเนินการทำการทดลองจริง 480 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 544 ราย อย่างไรก็ตามเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างการลงข้อมูลในการทำการทดสอบนำร่องจำนวน 1 กลุ่ม นักวิจัยจึงต้องตัดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวออก
จากการวิเคราะห์ จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้มีจำนวนเท่ากับ 540 รายหรือ 135 กลุ่ม 
รายละเอียดของผลการทดลองและข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ หนึ่ง การ
วิเคราะห์เช ิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาของข้อมูลที ่ได ้จาก
แบบสอบถาม และ สอง การวิเคราะห์ผลการทดลองของกลไกที่ต้องการทดสอบต่อการจัดสรรทรัพยากร
ประมง โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรประมงตามที่ได้กล่าวไว้ในบท
ที่ 3 รายละเอียดในแต่ละส่วนมีดังนี้ 

4.1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของผู้เข้าร่วม
การทดลอง 2) ลักษณะการทำประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง 3) ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพประมงของผู้เข้าร่วมการ
ทดลอง 4) พฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสีย (loss domain) ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 5) ทัศนคติต่อ
มาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากแบบสอบถามมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1  ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

จากข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมด 540 ราย (ตารางท่ี 4.1) พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบทั้งหมดเป็น
เพศชาย (ร้อยละ 91.48) มีเพศหญิงเพียง 46 ราย (ร้อยละ 8.52 ) โดยการออกเรือของชาวประมงเพศหญิง
เป็นการออกเรือไปพร้อมกับครอบครัว (อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยอนุญาตให้ 1 ครัวเรือนสามารถเข้าร่วมการ
ทดลองได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่คนในครัวเรือนเดียวกันจะเข้าร่วมในการทดลองของการศึกษา
ครั้งนี้) โดยผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 75) และส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา (ค่าเฉลี่ยจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาประมาณ 7.8 ปี) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดมี
รายได้หลักจากทรัพยากรประมง และส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หรือเป็นผู้ที ่เกิดในหมู่บ้าน (ร้อยละ 82.6 ) 
ผู้เข้าร่วมการทดลองมีอายุเฉลี่ยประมาณ 44.6 ปี (ตารางที่ 4.2) และในแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 
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4.6 ราย รายได้ครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 16,222 บาทต่อเดือน และรายได้ประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง
มีค่าเฉลี่ยประมาณ 10,318 บาทต่อเดือน ขณะที่รายจ่ายครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 9,306 บาทต่อเดือน 

4.1.2  ลักษณะการทำประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่มักออกเรือไปหาสัตว์น้ำกับครอบครัว (ร้อยละ 56.5) (ตารางท่ี 4.3) โดย
มีค่าเฉลี่ยของจำนวนชาวประมงอื่นที่ออกเรือไปด้วยกันประมาณ 1.5 ราย (ตารางที่ 4.2) ทั้งนี้มีการออกเรือ
เฉลี่ยประมาณ 7.3 ชั่วโมงต่อวัน และ 5.5 วันต่อสัปดาห์ และผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เป็นนายท้ายเรือ 
หรือกัปตันเรือ (ร้อยละ 77.4)  และเป็นเจ้าของเรือ (ร้อยละ 80.4) เมื่อสอบถามถึงสัดส่วนของสัตว์น้ำที่นำไป
ขาย บริโภคในครัวเรือน หรือแบ่งปันให้เพื่อนหรือเพื่อนบ้านว่าเป็นเท่าใด ในส่วนของการนำไปขาย ผู้เข้าร่วม
การทดลองส่วนใหญ่นำสัตว์น้ำมากกว่าครึ่งไปขาย (ร้อยละ 80.5) และส่วนใหญ่นำสัตว์น้ำมาบริโภคเพียง
บางส่วน (ร้อยละ 92.4) ขณะที่ส่วนใหญ่มีการแบ่งปันให้เพื่อนหรือเพ่ือนบ้านเพียงบางส่วน (ร้อยละ 84.3)  

ตารางท่ี 4.1:  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านที่เข้าร่วมการทดลอง 

ลักษณะ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ 540 100.00 
- หญิง 46 8.52 
- ชาย 494 91.48 

รวม 540 100.00 
สถานะสมรส   
- โสด 108 20.00 
- สมรส 405 75.00 
- หย่าร้าง/หม้าย 27 5.00 

รวม 540 100.00 
ระดับการศึกษา   

- ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ 10 1.85 
- ประถมศึกษา 344 63.70 
- มัธยมศึกษา 164 30.37 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 4 0.74 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 6 1.11 
- ปริญญาตร ี 12 2.22 

รวม 540 100.00 
อาชีพหลักของผู้เข้าร่วมการทดลอง   
- ประมง 540 100.00 

คุณเกิดในหมู่บ้านนี้หรือไม่   
- ไม่ใช่ 78 14.44 
- ใช่ 462 85.56 

รวม 540 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ข้าร่วมการทดลอง 

ลักษณะ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อายุ (ปี) 44.63 14 79 13.42 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (ราย) 4.55 1 13 1.9058 
ระดับการศึกษา (จำนวนปีท่ีใช้ในการศึกษา: ปี) 7.75 0 16 3.3090 
รายได้ประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง (บาทต่อเดือน) 10,317.68 1,000 200,000 11,029.3 
รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 16,221.52 2,800 240,000 14,534.17 
รายจ่ายครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 9,305.57 500 85,000 6,298.96 
ประสบการณ์ในการทำประมง (ปี) 24.04 1 59 13.6440 
จำนวนชาวประมงอื่นที่ออกเรือไปด้วยกัน (ราย) 1.51 0 5 0.9308 
จำนวนช่ัวโมงท่ีออกเรือต่อวัน (ช่ัวโมง) 7.33 0.5 24 2.9160 
จำนวนวันท่ีออกเรือต่อสัปดาห์ (วัน) 5.50 1 7 1.3612 
จำนวนวันท่ีออกเรือแล้วจับปลาไมไ่ด้เลยต่อปี (วัน) 54.61 0 156 49.7859 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 

เมื่อสอบถามถึงช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกเรือได้ในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2563) ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ส่วนใหญ่ตอบว่า เดือนที่ออกเรือไม่ได้คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม (รูปที่ 4.1) เพราะเป็นช่วง
มรสุมของฝั่งอ่าวไทย เรือประมงพื้นบ้านเป็นเรือขนาดเล็ก ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถออกเรือได้ และเมื่อ
สอบถามถึงจำนวนวันที่ออกเรือไปแล้วไม่มีรายได้เลย ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.5) ตอบว่า
ประมาณเดือนละ 2 – 3 ครั้ง (ตารางที่ 4.3)  

รูปที่ 4.1:  จำนวนคำตอบของผู้เข้าร่วมการทดลองที่ไม่ได้ออกเรือในแต่ละเดือนในปี พ.ศ. 2563 

ที่มา: การสำรวจ  
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ตารางท่ี 4.3: ลักษณะการทำประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

ลักษณะ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณออกไปจับปลาพร้อมกับคนอืน่หรือไม่   
- ไม่ใช่ ออกไปคนเดียว 75 13.89 
- ใช่ ออกไปกับครอบครัว 305 56.48 
- ใช่ ออกไปกับลูกจ้าง 160 29.63 

รวม 540 100.00 
คุณเป็นนายท้ายหรือกับตันเรือหรือไม่   
- ไม่เป็น 122 22.59 
- เป็น 418 77.41 

รวม 540 100.00 
คุณเป็นเจ้าของเรือหรือไม่   
- ไม่เป็น 106 19.63 
- เป็น 434 80.37 

รวม 540 100.00 
ความถี่ของวันที่จับสัตว์น้ำไม่ได้เลยและไม่มีรายได้เลย   
- ไม่มเีลย 27 5 
- ปีละครั้ง 15 2.78 
- เดือนละครั้ง 39 7.22 
- สัปดาหล์ะครั้ง 95 17.59 
- หลายครั้งต่อสัปดาห ์ 84 15.56 
- เดือนละ 2 – 3 ครั้ง 181 33.52 
- เดือนละ 7 ครั้ง 68 12.59 
- ปีละ 3 – 5 ครั้ง 31 5.74 

รวม 540 100.00 
การแบ่งสัตว์น้ำท่ีจับได้ในแต่ละวนัในส่วนที่เก็บไว้บริโภคเองในครัวเรือน   
- ไม่ม ี 34 6.3 
- บางส่วน 499 92.41 
- ครึ่งหนึ่ง 5 0.93 
- มากกว่าครึ่ง 1 0.19 
- ทั้งหมด 1 0.19 

รวม 540 100.00 
การแบ่งสัตว์น้ำท่ีจับได้ในแต่ละวนัในส่วนทีน่ำไปขาย   
- ไม่ม ี 2 0.37 
- บางส่วน 3 0.56 
- ครึ่งหนึ่ง 38 7.04 
- มากกว่าครึ่ง 467 86.48 
- ทั้งหมด 30 5.56 

รวม 540 100.00 
การแบ่งสัตว์น้ำท่ีจับได้ในแต่ละวนัในส่วนที่คุณให้คนอื่น  
(เช่น เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน เป็นต้น)   
- ไม่ม ี 85 15.74 
- บางส่วน 455 84.26 

รวม 540 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.1.3  ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

เมื่อสอบถามถึงความต้องการแหล่งรายได้อื่นนอกจากรายได้ประมง (ตารางที่ 4.4) พบว่า ผู้เข้าร่วม
การทดลองมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 65.4) ต้องการแหล่งรายได้เสริม โดยผู้เข้าร่วมการทดลองที่ต้องการแหล่ง
รายได้อื่นประมาณครึ่งหนึ่งให้เหตุผลว่า รายได้ประมงที่ได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือน (ร้อยละ 51.6) ส่วน
เหตุผลอื่น เช่น ต้องการมีเงินเก็บในยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 19.6) และ รายได้ประมงมีความไม่แน่นอนหรือ
ต้องการมีรายได้ทุกวัน (ร้อยละ 15) โดยอาชีพที่ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ต้องการเป็นอาชีพเสริม คือ 
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 47.6) ส่วนอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น ค้าขาย (ร้อยละ 23.2) เช่น ร้านขายของชำ ร้านเสริม
สวย ร้านนวด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีประมาณร้อยละ 7.4 ที่ต้องการอาชีพเสริม แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพ่ือ
เสริมรายได้  

สำหรับคำถามเกี่ยวกับทัศนคติในการทำประมงในอนาคต โดยสอบถามว่าจะยังทำประมงในอีก 10 ปี
ข้างหน้าหรือไม่ (ตารางที่ 4.4) พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบร้อยละ 70 (ร้อยละ 67.6) คิดว่าตนเองจะยัง
ทำประมงต่อไป โดยประมาณร้อยละ 41.5 ตอบว่าจะยังคงทำประมงต่อไปอีกแน่นอน อย่างไรก็ตามมีประมาณ
ร้อยละ 7.8 ที่ตอบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาวประมงต่อไปอีกหรือไม่ โดยเหตุผลของกลุ่มที่คิดว่าจะไม่ทำ
หรือไม่แน่ใจว่าจะทำประมงในอีก 10 ปีข้างหน้า เกินครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลอง (ร้อยละ 55.4) ให้
เหตุผลว่าอายุมากแล้วเกรงว่าจะทำไม่ไหว เพราะการทำประมงเป็นงานที่หนัก และอีกประมาณร้อยละ 20.6 
คิดว่าจะเปลี่ยนไปหางานอ่ืนที่มีรายได้ทุกวัน แม้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่คิดว่าจะยังทำประมงต่อไปใน
อนาคต แต่เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ลูกหลานทำอาชีพประมงกลับพบว่า เกือบครึ่งของผู้เข้าร่วม
การทดลอง (ร้อยละ 45.6) คิดว่าลูกหลานของตนเองคงไม่ประกอบอาชีพประมง โดยมีประมาณร้อยละ 34.6 
มองว่า ลูกหลานของตนคงไม่เป็นแน่นอน  
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ตารางท่ี 4.4: ทัศนคติการทำประมงในอนาคตและแหล่งรายได้อื่น 

ลักษณะ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
แหล่งรายได้เสริมนอกจากรายได้จากประมง   
- ไม่ต้องการ 187 34.63 
- ต้องการ 353 65.37 

รวม 540 100.00 
เหตุผลที่ต้องการรายได้เสริม   
- รายได้ประมงมีความไม่แน่นอน/ตอ้งการมีรายได้ทุกวัน 53 15.01 
- รายได้ประมงที่ได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือน 182 51.56 
- ไม่สามารถหารายไดจ้ากประมงไดใ้นช่วงมรสุม 16 4.53 
- ต้องการมีเงินเก็บในยามฉุกเฉิน 69 19.55 
- มีเวลาว่างท่ีสามารถทำอาชีพอ่ืนได้ 9 2.55 
- ต้องการรายไดม้าซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพประมง เช่น เรือ เป็นตน้ 8 2.27 
- ต้องการมีรายได้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลาน 5 1.42 
- ต้องการรายได้เสรมิ 11 3.12 

รวม 353 100.00 
อาชีพท่ีต้องการทำเพ่ือหารายได้เสริม   
- รับจ้างทั่วไป 168 47.59 
- ค้าขาย (เช่น ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวย ร้านนวด) 82 23.23 
- เลี้ยงสตัว์ (เช่น แพะ วัว ไก่ และเป็ด) 26 7.37 
- แปรรูปสัตว์น้ำ/ร้านขายสัตว์น้ำท่ีตลาดปลา 20 5.67 
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 17 4.82 
- อื่นๆ (เช่น การหาปลาตามชายฝั่ง ลูกจ้างโรงงาน พนักงานเทศบาล เป็นต้น 14 3.97 
- ไม่รู้ว่าจะทำอะไร 26 7.37 

รวม (เฉพาะคนที่ตอบว่าต้องการอาชีพเสริม) 353 100.00 
คุณคิดจะทำประมงในอกี 10 ปีข้างหน้าหรือไม่   
- ไม่เป็นแน่นอน 78 14.44 
- ไม่เป็น 55 10.19 
- เป็น 141 26.11 
- เป็นแน่นอน 224 41.48 
- ไม่แน่ใจ 42 7.78 

รวม 540 100.00 
เหตุผลที่คิดว่าจะไม่ทำหรือไม่แน่ใจว่าจะทำประมงในอีก 10 ปีข้างหน้า   
- อายุมาก 97 55.43 
- สุขภาพไม่แข็งแรง (แต่อายุยังไม่มาก) 12 6.86 
- ทรัพยากรในทะเลน้อยลงทำให้รายไดล้ดลง 14 8.00 
- คิดว่าจะเปลี่ยนไปหางานท่ีมรีายได้ทุกวัน 36 20.57 
- ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอนาคต 12 6.86 
- อื่นๆ เช่น ไม่มีเรือเป็นของตนเอง/อาชีพประมงเป็นอาชีพท่ีเป็นงานหนัก เป็นต้น 4 2.29 

รวม (เฉพาะคนท่ีตอบว่าไม่เป็นแน่นอน/ไมเ่ป็น/ไม่แน่ใจ) 175 100.00 
คุณคิดว่าบุตรของคุณจะทำประมงต่อไปในอนาคตหรือไม่   
- ไม่เป็นแน่นอน 187 34.63 
- ไม่เป็น 59 10.93 
- เป็น 60 11.11 
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ลักษณะ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
- เป็นแน่นอน 71 13.15 
- ไม่รู ้ 51 9.44 
- ไม่มีบตุร 112 20.74 

รวม 540 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

เมื่อสอบถามว่ามีสัตว์น้ำในพื้นที่ประเภทใดบ้างหรือไม่ที่ไม่เคยจับได้เหมือนในอดีต (ตารางที่ 4.5) 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.3) เห็นว่า มีสัตว์น้ำบางประเภทที่ไม่เคยจับได้เหมือนในอดีต 
โดยสัตว์น้ำที่จับไม่ได้ในวันนี้เหมือนในอดีตที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบมากที่สุด คือ ปลาทู (ร้อยละ 44.7) 
รองลงมา เช่น ปูม้า (ร้อยละ 8.6) และกุ้งแชบ๊วย (ร้อยละ 7.5) เป็นต้น 

ตารางท่ี 4.5:  ทัศนคติเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ 

ลักษณะ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านไม่เคยจบัได้เหมือนในอดีต   
- ไม่ม ี 165 30.74 
- มี 374 69.26 

รวม 540 100.00 
ประเภทสัตว์น้ำทีใ่นวันนี้ไมส่ามารถจับได้เหมือนในอดีต   
- ปลาท ู 167 44.65 
- ปูม้า 32 8.56 
- กุ้งแชบ๊วย 28 7.49 
- ปลากระบอก 14 3.74 
- ปูทะเล 13 3.48 
- ปลากะพงแดง 11 2.94 
- หอยแครง 10 2.67 
- ปลากด 9 2.41 
- ปลาฉลาม 8 2.14 
- ปลาลัง 8 2.14 
- กุ้งแม่น้ำ (บริเวณปากแม่น้ำ) 7 1.87 
- กั๊ง 5 1.34 
- ปลาทรายแดง 5 1.34 
- ปลากระเบน 5 1.34 
- ปลาท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ปลาหลมุพกุ ปลาใบขนุน และปลาราม เป็นตน้ 52 13.90 

รวม 374 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ   
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สำหรับคำถามทัศนคติถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคตจาก 4 สาเหตุ 
(ตารางที่ 4.6) ได้แก่ 1) การจับสัตว์น้ำของประมงพื้นบ้านทั้งในชุมชนของท่านเอง และชุมชนประมงอื่น 2) 
การจับสัตว์น้ำของส่วนอื่น (ประมงพาณิชย์) 3) มลพิษ และ 4) ปัญหาโลกร้อน โดยมีคำตอบอยู่ 5 ระดับ ได้แก่ 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง เฉยๆ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยผลการสอบถามพบว่า การจับสัตว์น้ำของส่วนอ่ืน (ประมงพาณิชย์) มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
สูงสุดเท่ากับ 4.12 คะแนน นั่นคือ ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เห็นว่า ประมงพาณิชย์เป็นสาเหตุที่จะส่งผล
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต ขณะที่การจับสัตว์น้ำของชุมชน (ทั้งชุมชนของตนเอง และชุมชน
ประมงอื่น) มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.97 คะแนน หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ไม่เห็น
ด้วยว่า ประมงพื้นบ้านเป็นสาเหตุที่จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต ขณะที่ ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าปัญหามลพิษ (คะแนนเท่ากับ 3.87) และปัญหาโลกร้อน (คะแนนเท่ากับ 3.78) 
ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

ตารางท่ี 4.6:  ทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

คำถาม ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของเราตอนนี้ (โดยชุมชนของ
เราและชุมชนประมงอ่ืน) จะส่งผลลบท่ีสำคญัต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ้ในอนาคต 2.97 1 5 1.3146 
คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของส่วนอื่น (ประมงพาณิชย์) 
จะส่งผลลบท่ีสำคญัต่อความอดุมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ
ในอนาคต 4.12 1 5 1.0105 
คุณเชื่อว่ามลพิษจะส่งผลลบท่ีสำคญัต่อความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 3.87 1 5 1.2148 
คุณเชื่อว่าปัญหาโลกร้อน จะส่งผลลบท่ีสำคญัต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ้ในอนาคต 3.78 1 5 1.1098 

หมายเหตุ: คำตอบมี 5 ระดบั โดย 1 = ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย และ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ที่มา: การสำรวจ 

4.1.4  พฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสีย (loss domain) ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

การศึกษานี้ใช้คำถามอย่างง่ายเพื่อวัดพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมการทดลองในส่วนของความ

สูญเสีย (loss domain) (ตารางที่ 4.7) ระหว่างคำถามข้อ 1 ที่เป็นสถานการณ์ที่รู้ความน่าจะเป็นของโอกาสที่

จะสูญเสียแน่นอน (certainty option) และคำถามข้อ 2 ที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้ความน่าจะเป็นของโอกาสที่

จะสูญเสีย (ambiguity option) โดยขอใช้คำถามพฤติกรรมความเสี่ยงในกรณีการจัดสรรทรัพยากรกันเองเป็น

ตัวอย่างในการอธิบายซึ่งประกอบด้วยคำถาม 2 ข้อดังนี้ 
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คำถามที่ 1: ทางเลือกท่ี 1: คุณรู้ว่าคุณต้องเสียเงินแน่นอน 115 บาท (certainty option) 

ทางเลือกที่ 2: คุณมีโอกาสที่จะเสียเงิน 230 บาทหรืออาจไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย โดยที่
คุณไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่นอนว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเสียเงินเป็นเท่าใด 
(ambiguity option) 

คำถามที่ 2: ทางเลือกท่ี 1: คุณรู้ว่าคุณจะเสียเงินแน่นอน 115 บาท (certainty option) 

ทางเลือกที่ 2: 50% คุณมีโอกาสจะเสียเงิน 230 บาทและ 50% คุณจะไม่เสียเงินอะไร
เลย (risky option) 

ทั้งนี้สามารถจำแนกผู้เข้าร่วมการทดลองจากพฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสียออกได้เป็น 

4 ประเภท ได้แก่  

1) ผู้ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) หรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม 
(ambiguity aversion) ในส่วนของความสูญเสีย สำหรับผู ้ที ่เลือกทางเลือกที ่ร ู ้ผลแน่นอน (certain 
option) ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 (ช่องซ้ายบนในตารางที่ 4.7) สาเหตุที่จัดผู้เข้าร่วมการทดลองกลุ่มนี้เป็น risk 
aversion เพราะเป็นการเลือกทางเลือกที่เป็น certainty option ทั้ง 2 ข้อ และสาเหตุที่จัดผู้เข้าร่วมการ
ทดลองกลุ่มนี้เป็นพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ambiguity aversion) เพราะเหตุผลที่ผู ้เข้าร่วมการ
ทดลองเลือก certainty option ในคำถามที่ 1 อาจไม่ใช่เป็นเพราะ risk aversion แต่มีความเป็นไปได้ที่
ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องการหลีกเลี่ยงความความกำกวม (ของทางเลือกที่ 2 ในคำถามข้อ 1) ด้วยการเลือก 
certainty option ในคำถามข้อ 1 ดังนั ้นจึงไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าผู ้เข้าร่วมการทดลองดังกล่าวมี
พฤติกรรมเป็น risk aversion หรือ ambiguity aversion 

2) ผู้ที ่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ambiguity aversion) ในส่วนของความสูญเสีย 
สำหรับผู้ที่เลือก certainty option ในคำถามท่ี 1 และเลือกทางเลือกท่ีมีความเสี่ยง (risky option) แต่รู้ความ
น่าจะเป็นของโอกาสที่จะสูญเสียในคำถามที่ 2 (ซ้ายล่างในตารางที่ 4.7) นั่นคือสามารถตีความได้ว่าผู้เข้ารว่ม
การทดลองดังกล่าวมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวมจากการไม่เลือก ambiguity option ของทางเลือกที่ 2 
ในคำถามท่ี 1 แต่เมื่อเลือกทางเลือก ที่ 2 ที่รู้ความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะสูญเสียในคำถามที่ 2 

3) ผู้มีพฤติกรรมชอบความเสี่ยง (risk-seeking) ในส่วนของความสูญเสีย สำหรับผู้ที ่เลือก
ทางเลือกที่ 2 ทั้ง 2 คำถาม กล่าวคือไม่เลือก certainty option เลยทั้ง 2 ข้อ (ขวาล่างในตารางที่ 4.7) แม้ว่า
ทางเลือกท่ี 2 ในคำถามท่ี 1 จะไม่รู้ความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะสูญเสียก็ตาม ดังนั้นจึงตีความได้ว่าผู้เข้าร่วม
การทดลองดังกล่าวมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมชอบความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสีย 
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4) ผู้เข้าร่วมการทดลองที่อาจไม่เข้าใจคำถาม สำหรับผู้ที่เลือก ambiguity option ในคำถามที่ 1 
แต่เลือก certainty option ในคำถามที่ 2 (ขวาบนในตารางที่ 4.7) เหตุผลที่จัดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองอยู่ใน
กลุ่มที่คาดว่าจะไม่เข้าใจคำถาม เพราะการเลือกทางเลือกที่กำกวมในคำถามที่ 1 แต่กลับเลือกทางเลือกที่รู้ผล
แน่นอนในคำถามที่ 2 ดูไม่สมเหตุสมผลว่าผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้มีวิธีคิดอย่างไร 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่วัดพฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของ loss domain เพราะมีสมมติฐานว่า ผู้เข้าร่วม
การทดลองที่มีพฤติกรรม risk aversion หรือ ambiguity aversion ในส่วนของ loss domain จะมีความ
อ่อนไหวต่อการลงโทษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ใช้ในการทดสอบในการทดลอง หรือกล่าวได้ว่า ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองที่มีพฤติกรรม risk aversion หรือ ambiguity aversion ในส่วนของ loss domain จะมีแนวโน้มที่จะ
จับปลาในระดับที่เหมาะสม (optimal level) หรือจับปลาไม่เกินกว่าระดับที่เหมาะสม (over-exploitation 
level) เมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่นในกลไกที่ไม่มีการลงโทษหรือ control group โดยในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยจะทดสอบตัวแปรพฤติกรรมความเสี่ยงว่าสามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการทดลองในสมการ
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับท่ีเหมาะสม (Over-exploitation level) ไดห้รือไม ่

ตารางท่ี 4.7:  เงื่อนไขในการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองตามพฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความ
สูญเสียกรณี Self-governance treatment 

 คำถามที่ 1 
 
คำถามที่ 2 

ทางเลือกที่ 1: คุณรู้ว่าคุณต้อง
เสียเงินแน่นอน 115 บาท 
(certainty option) 

ทางเลือกที ่2: คุณมีโอกาสที่จะเสยีเงิน 230 
บาทหรืออาจไม่ต้องเสยีเงินอะไรเลย โดยที่
คุณไม่มีทางรูไ้ด้อย่างแน่นอนว่าความน่าจะ
เป็นที่คุณจะเสยีเงินเป็นเท่าใด (ambiguity 
option) 

ทางเลือกที่ 1: คุณรู้ว่าคุณจะเสีย
เงินแน่นอน 115 บาท (certainty 
option) 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(risk aversion) หรือ พฤติกรรม
หลีกเลี่ยงความกำกวม 
(ambiguity aversion) 

ไม่เข้าใจคำถาม 

ทางเลือกที ่2: 50% คุณมีโอกาสจะ
เสียเงิน 230 บาทและ 50% คุณ
จะไมเ่สยีเงินอะไรเลย 

(risky option) 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม 
(ambiguity aversion) 

พฤติกรรมชอบความเสี่ยง (risk-seeking) 

หมายเหตุ: มูลค่าเงินและความน่าจะเป็นในตารางข้างต้นเป็นกรณี self-governance treatment โดยมูลค่าเงินและความน่าจะเป็นในกรณีของ 
treatment อื่นจะเปลี ่ยนไปเพื ่อให้ค่ามูลค่าความคาดหวัง (expected value) ของแต่ละ treatment เท่ากันโดยยังคงให้มูลค่า
ทางเลือกที่มีความเสี่ยงคงไว้ที่ 230 บาทในทุกกรณี แต่ค่าความน่าจะเป็นของความสูญเสียแต่ละทางเลือกและมูลค่าเงินที่จะเสียเงิน
แน่นอนจะเปลี่ยนไป กล่าวคือ กรณี high probability of punishment ทางเลือกที่ 2 คือ 40% คุณมีโอกาสเสียเงิน 230 บาทและ 
60% คุณจะไม่เสียเงินอะไรเลย และกรณี low probability of punishment ทางเลือกที่ 2 คือ 10% คุณมีโอกาสเสียเงิน 230 บาท
และ 90% คุณจะไม่เสียเงินอะไรเลย การทำเช่นนี้เพื่อให้แต่ละกรณีสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่าง treatment ที่ทำการทดสอบทั้ง 
3 กลไก โดยค่าความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกสะท้อนโอกาสที่จะถูกลงโทษใน Quota treatment เพื ่อให้ผลของคำถามจาก
แบบสอบถามใน 2 ข้อดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมความเสี่ยงเดียวกับผลของเกม และเพื่อให้การตัดสินใจ ของผู้เข้าร่วมการทดลองใน
คำถามดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมความเส่ียงของผู้เข้าร่วมการทดลอง แต่ไมไ่ด้เลือกเพราะทางเลือกดังกล่าวมีมูลค่าความคาดหวังสูงกว่า
อีกทางเลือกหนึ่ง 
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ผลการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองตามพฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสีย  (ตารางที่ 4.8) 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.8) มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือ พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
ความกำกวม ขณะที่พฤติกรรมชอบความเสี่ยง (ร้อยละ 29.1) และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ร้อยละ 
20.9) มีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 5.2) ที่เป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่
คาดว่าจะไม่เข้าใจคำถาม 

ตารางท่ี 4.8:  การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองตามพฤติกรรมความเสี่ยงในส่วนของความสูญเสีย 

ประเภท จำนวน (ราย) ร้อยละ 
- พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) หรือ  

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ambiguity aversion) 242 44.81 
- พฤติกรรมชอบความเสี่ยง (risk-seeking) 157 29.07 
- พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ambiguity aversion) 113 20.93 
- ไม่เข้าใจคำถาม 28 5.19 

รวม 540 100.00 
ที่มา: การประมวลผลของนักวิจัยจากข้อมูลการสำรวจ 

4.1.5  ทัศนคติต่อมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงของผู้เข้าร่วมการทดลอง 

ในการศึกษานี้ได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อมาตรการในการจัดการทรัพยากรประมงใน 4 
ประเด็น ได้แก่ 1) การกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 2) การกำหนดปริมาณสูงสุดของ
สัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 3) การกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำกา รประมง 
และ 4) การจัดสรรทรัพยากรกันเอง โดยสอบถามใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นประสิทธิภาพของมาตรการ 
เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำประมงที่มีความยั่งยืน
ต่อระบบนิเวศ เป็นต้น 2) ประเด็นความเท่าเทียมของมาตรการในบังคับใช้ในการควบคุมทรัพยากรประมง 
และ 3) ประเด็นความเป็นไปได้ของมาตรการในแง่การจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้
ทรัพยากรประมง และการยอมรับมาตรการของกลุ่มชาวประมง ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการอธิบายผลการทดลองแล้ว ยังจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำหนดมาตรการของรัฐที่จะ
ใช้ในการออกกฎระเบียบต่อประมงพ้ืนบ้านในอนาคต  

สำหรับคำถามเกี่ยวกับมาตราการการกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง  (ตารางที่ 
4.9) พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งในแง่ประสิทธิภาพของมาตรการ (ร้อยละ 82.4) ความ
เท่าเทียมของมาตรการ (ร้อยละ 73.9) และความเป็นไปได้ของมาตรการ (ร้อยละ 71.3) โดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กับมาตรการดังกล่าวให้เหตุผลในแง่ของประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.10) เช่น ทำให้รายได้ของประมงชายฝั่ง
ลดลง (ร้อยละ 34.9) การกำหนดวันไม่มีผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการจับ ช่วงเวลาการจับ และเครื่องมือที่จับสัตว์น้ำ (ร้อยละ 31.8) เป็นต้น และเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยใน
แง่ของความเท่าเทียม เช่น ทำให้ไม่มีความเท่าเทียมระหว่างการทำประมงของเรือประมงพาณิชย์และประมง
พื้นบ้าน เพราะปริมาณที่จับได้และเครื่องมือมีความแตกต่างกัน (ร้อยละ 36.6) และการกำหนดจำนวนวันจะ
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กระทบต่อรายได้ของประมงพ้ืนบ้านไม่เท่ากัน เพราะต้นทุนการทำประมงของแต่ละครัวเรือนมีความแตกต่าง
กัน (ร้อยละ 24.7) เป็นต้น ขณะที่เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยในแง่ของความเป็นไปได้ เช่น เป็นไปได้ยากสำหรับ
ประมงพื้นบ้าน เพราะปริมาณสัตว์น้ำที่ประมงพื้นบ้านจับได้ในแต่ละวันมีความไม่แน่นอนซึ่งส่งผลให้รายไดม้ี
ความไม่แน่นอน ถ้ากำหนดวันแล้วเมื่อโควต้าวันหมดก็จะไม่มีรายได้อีกต่อไป (ร้อยละ 50.9) 

ตารางท่ี 4.9:  ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการกำหนดจำนวนวันสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทำการประมง 

ทัศนคติต่อกฎระเบียบ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณคิดอย่างไรกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดจำนวนวนัสงูสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง (ต่อเดือนหรือต่อปี) 
1.กฎระเบยีบนี้เป็นกฎทีม่ีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรประมงได ้
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 21 3.89 
- ไม่เห็นด้วย 47 8.70 
- เฉยๆ 27 5.00 
- เห็นด้วย 298 55.19 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 147 27.22 

รวม 540 100.00 
2 กฎระเบียบนีม้ีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ในการควบคุมทรัพยากรประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 30 5.56 
- ไม่เห็นด้วย 65 12.04 
- เฉยๆ 46 8.52 
- เห็นด้วย 285 52.78 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 114 21.11 

รวม 540 100.00 
3 กฎระเบียบนี้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และน่าจะเป็น

กฎระเบียบที่เป็นท่ียอมรับของกลุม่ชาวประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 43 7.96 
- ไม่เห็นด้วย 68 12.59 
- เฉยๆ 44 8.15 
- เห็นด้วย 293 54.26 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 92 17.04 

รวม   
ที่มา: การสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.10:  เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง จำนวน (ราย) ร้อยละ 
ด้านประสิทธิภาพ 
- ทำให้การทำประมงชายฝั่งลำบาก เพราะปรมิาณสัตว์น้ำท่ีจบัไดม้ีความไม่

แน่นอนขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง  15 22.73 
- ทำให้รายได้ของประมงชายฝั่งลดลง 23 34.85 
- ประมงพ้ืนบ้านมีการทำประมงตามแนวทางการอนุรักษ์อยู่แล้วจึงทำให้การออก

ทะเลของประมงพ้ืนบ้านทุกวันไมส่่งผลต่อปริมาณสัตว์น้ำในทะเล 5 7.58 
- การกำหนดวันไม่มผีลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์นำ้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ขึ้นอยู่กับปริมาณการจับ ช่วงเวลาการจับ และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 21 31.82 
- มองว่าไม่สามารถบังคับใช้กับประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะแม้จะมีกฎระเบียบ

ดังกล่าว ชาวประมงก็ยังออกเรือทำประมง 2 3.03 
รวม 66 100.00 
ด้านความเท่าเทียม 
- ทำให้ไม่เท่าเทียมระหว่างการทำประมงของเรือประมงพาณิชย์และประมง

พื้นบ้าน เพราะปรมิาณที่จับได้และเครื่องมือมีความแตกต่างกัน 34 36.56 
- กระทบต่อรายได้ของประมงพ้ืนบา้นไม่เท่ากัน เพราะต้นทุนการทำประมงของ

แต่ละครัวเรือนมีความแตกต่างกัน 23 24.73 
- เป็นการดำเนินการตามกฎระเบียบท่ีรัฐจะควบคุมเท่านั้น 9 9.68 
- การกำหนดวันไม่มผีลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์นำ้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ขึ้นอยู่กับปริมาณการจับ ช่วงเวลาการจับ และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 9 9.68 
- ไม่สามารถบังคับใช้และควบคุมจำนวนวันได้อย่างเท่าเทียม 18 19.35 

รวม 93 100.00 
ด้านความเป็นไปได้ 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ของเรือประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านมคีวาม

แตกต่างกัน โดยประมงพาณิชย์จบัได้มากกว่า 8 7.27 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้ในแตล่ะวันมีความไม่แน่นอนส่งผลให้

รายได้มีความไม่แน่นอน 56 50.91 
- คิดว่าไมส่ามารถบังคับและควบคมุจำนวนวันไดต้ามที่กำหนด 36 32.73 
- การกำหนดวันไม่มผีลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์นำ้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ขึ้นอยู่กับปริมาณการจับ ช่วงเวลาการจับ และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 4 3.64 
- ไม่มีอาชีพอ่ืนรองรับในวันท่ีไมไ่ด้ทำประมง 6 5.45 

รวม 110 100.00 
หมายเหตุ: คำตอบในตารางเป็นเหตผลเฉพาะผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และไมเ่ห็นด้วย 
ที่มา: การสำรวจ 
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เมื่อสอบถามเกี่ยวกับมาตราการการกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 
(ตารางที่ 4.11) พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งในแง่ประสิทธิภาพของมาตรการ (ร้อยละ 
87.2) ความเท่าเทียมของมาตรการ (ร้อยละ 75.4) และความเป็นไปได้ของมาตรการ (ร้อยละ 69.4) โดยกลุ่ม
ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวให้เหตุผลคล้ายคลึงกับมาตรการการกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำ
การประมง โดยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยทั้ง 3 ประเด็นของมาตรการกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้
ทำการประมงมีความคล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 4.12) โดยเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบมากที่สุดทั้งใน 3 
ประเด็นคือ ปริมาณสัตว์น้ำที่ประมงพื้นบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บริเวณที่ไป 
จับปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ (ร้อยละ 52.4) ความเท่าเทียม (ร้อยละ 
46.1) และความเป็นไปได้ (ร้อยละ 46.1)  

ตารางท่ี 4.11:  ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 

ทัศนคติต่อกฎระเบียบ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง (ต่อเดือน
หรือต่อปี) 
1.กฎระเบยีบนี้เป็นกฎทีม่ีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรประมงได ้
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 1.3 
- ไม่เห็นด้วย 36 6.67 
- เฉยๆ 26 4.81 
- เห็นด้วย 327 60.56 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 144 26.67 

รวม 540 100.00 
2 กฎระเบียบนีม้ีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ในการควบคุมทรัพยากรประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 23 4.26 
- ไม่เห็นด้วย 67 12.41 
- เฉยๆ 43 7.96 
- เห็นด้วย 301 55.74 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 106 19.63 

รวม 540 100.00 
3 กฎระเบียบนีม้ีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และน่าจะเป็น

กฎระเบียบที่เป็นท่ียอมรับของกลุม่ชาวประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 50 9.26 
- ไม่เห็นด้วย 81 15.00 
- เฉยๆ 34 6.30 
- เห็นด้วย 301 55.74 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 74 13.7 

รวม 540 100.00 
ที่มา: การสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.12:  เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำท่ีอนญุาตให้ทำการประมง จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ด้านประสิทธิภาพ 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ปจับ

ปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น  22 52.38 
- ประมงพ้ืนบ้านมีการทำประมงตามแนวทางการอนุรักษ์อยู่แล้ว  ปรมิาณปลาที่จับได้ไม่ได้มี

ปริมาณสูงจนต้องมากำหนดปริมาณสตัว์น้ำสูงสดุ 7 16.67 
- การกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตวน์้ำท่ีจับได้กับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 4 9.52 
- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมดเพื่อมาเป็น

รายได ้ 5 11.9 
- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนดกับ

ประมงพ้ืนบ้าน 4 9.52 
รวม 42 100.00 
ด้านความเท่าเทียม 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ปจับ

ปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น 41 46.07 
- ประมงพ้ืนบ้านมีการทำประมงตามแนวทางการอนุรักษ์อยู่แล้ว  ปรมิาณปลาที่จับได้ไม่ได้มี

ปริมาณสูงจนต้องมากำหนดปริมาณสตัว์น้ำสูงสดุ 3 3.37 
- การกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตวน์้ำท่ีจับได้กับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 2 2.25 
- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมดเพื่อมาเป็น

รายได ้ 14 15.73 
- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนดกับ

ประมงพ้ืนบ้าน 19 21.35 
- ไม่เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 10 11.24 
รวม 89 100.00 
ด้านความเป็นไปได้ 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ปจับ

ปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น 60 46.15 
- ประมงพ้ืนบ้านมีการทำประมงตามแนวทางการอนุรักษ์อยู่แล้ว  ปรมิาณปลาที่จับได้ไม่ได้มี

ปริมาณสูงจนต้องมากำหนดปริมาณสตัว์น้ำสูงสดุ 4 3.08 
- การกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตวน์้ำท่ีจับได้กับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั และเครื่องมือท่ีจับสัตว์น้ำ 1 0.77 
- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมดเพื่อมาเป็น

รายได ้ 27 20.77 
- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนดกับ

ประมงพ้ืนบ้าน 5 3.85 
- ไม่เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 33 25.38 
รวม 130 100.00 

หมายเหตุ: คำตอบในตารางเป็นเหตผลเฉพาะผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และไม่เห็นด้วย 
ที่มา: การสำรวจ 
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ขณะที่ทัศนคติเก่ียวกับมาตราการการกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง
(ตารางที่ 4.13) พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งในแง่ประสิทธิภาพของมาตรการ (ร้อยละ 
90.4) ความเท่าเทียมของมาตรการ (ร้อยละ 84.1) และความเป็นไปได้ของมาตรการ (ร้อยละ 80.7) โดยกลุ่ม
ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวให้เหตุผลคล้ายคลึงกับมาตรการการกำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำ
การประมง กล่าวคือ เหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เห็นด้วยกับมาตรการการกำหนดปริมาณเครื่องมือ
ประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมงในแง่ของประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.14) เช่น การทำประมงพื้นบ้าน
ต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำที่แตกต่างกันได้  (ร้อยละ 34.6) และการกำหนด
ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดกับประมงพื้นบ้านไม่มีผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ แต่ปริมาณสัตว์
น้ำที่จับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจับ และเครื่องมือที่จับสัตว์น้ำ (ร้อยละ 26.9) สำหรับเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองไม่เห็นด้วยกับมาตรการในแง่ความเท่าเทียม เช่น ปริมาณสัตว์น้ำที่ประมงพื้นบ้านจับได้มีความไม่
แน่นอนอยู่แล้วเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้นจึงไม่ควรกำหนดปริมาณเครื่ องมือประมง (ร้อยละ 31.9) 
และเรือประมงพาณิชย์มีเครื่องมือที่จับสัตว์น้ำที่ได้ปริมาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรกำหนดปริมาณเครื่องมือ
กับประมงพื้นบ้าน (ร้อยละ 29.8) เป็นต้น และเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เห็นด้วยกับมาตรการในแง่
ความเป็นไปได้ เช่น ไม่เชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง 
(ร้อยละ 28.6) และปริมาณสัตว์น้ำที่ประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บริเวณ
ที่ไปจับปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่ชาวประมงจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เพียงพอ 
(ร้อยละ 28.6) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.13:  ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการ
ประมง 

ทัศนคติต่อกฎระเบียบ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณเคร่ืองมือประมงสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทำการประมงในแต่
ละประเภทเคร่ืองมือ (ต่อครัวเรือน) 
1.กฎระเบยีบนี้เป็นกฎทีม่ีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรประมงได ้
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 0.93 
- ไม่เห็นด้วย 21 3.89 
- เฉยๆ 26 4.81 
- เห็นด้วย 309 57.22 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 179 33.15 

รวม 540 100.00 
2 กฎระเบียบนีม้ีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ในการควบคุมทรัพยากรประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11 2.04 
- ไม่เห็นด้วย 38 7.04 
- เฉยๆ 37 6.85 
- เห็นด้วย 307 56.85 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 147 27.22 

รวม 540 100.00 
3 กฎระเบียบนีม้ีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และน่าจะเป็น

กฎระเบียบที่เป็นท่ียอมรับของกลุม่ชาวประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 4.07 
- ไม่เห็นด้วย 42 7.78 
- เฉยๆ 40 7.41 
- เห็นด้วย 318 58.89 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 118 21.85 

รวม 540 100.00 
ที่มา: การสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.14:  เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทำการประมง 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดปริมาณเคร่ืองมือประมงสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทำการประมง จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ด้านประสิทธิภาพ 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ป

จับปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น 7 26.92 
- การทำประมงพ้ืนบ้านต้องใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถจบัสัตว์น้ำท่ีแตกต่างกันได้ 9 34.62 
- การกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดกับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั  
และเครื่องมือท่ีจับสตัว์น้ำ 7 26.92 

- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมด 
เพื่อมาเป็นรายได ้ 1 3.85 

- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนด
กับประมงพื้นบ้าน 1 3.85 

- ไม่เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 1 3.85 
รวม 26 100.00 
ด้านความเท่าเทียม 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ป

จับปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น 15 31.91 
- การทำประมงพ้ืนบ้านต้องใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถจบัสัตว์น้ำท่ีแตกต่างกันได้ 8 17.02 
- การกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดกับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั และเครื่องมือท่ีจับสัตว์
น้ำ 2 4.26 

- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมดเพื่อมา
เป็นรายได ้ 1 2.13 

- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนด
กับประมงพื้นบ้าน 14 29.79 

- ไม่เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 7 14.89 
รวม 47 100.00 
ด้านความเป็นไปได้ 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้มีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่น บรเิวณทีไ่ป

จับปลา ขนาดเรือ และเครื่องมือ เป็นต้น 18 28.57 
- การทำประมงพ้ืนบ้านต้องใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถจบัสัตว์น้ำท่ีแตกต่างกันได้ 11 17.46 
- การกำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดกับประมงพ้ืนบ้านไม่มผีลต่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากรสตัว์น้ำ แต่ปริมาณสตัว์น้ำท่ีจับได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการจบั และเครื่องมือท่ีจับสัตว์
น้ำ 2 3.17 

- ไม่สามารถบังคับใช้มาตรการนี้ควบคุมประมงพ้ืนบ้านได้ เพราะจับได้เท่าไรก็ขายหมดเพื่อมา
เป็นรายได ้ 7 11.11 

- เรือประมงพาณิชย์มเีครื่องมือท่ีจบัสัตว์น้ำท่ีได้ปรมิาณสัตว์น้ำมากกว่า จึงไม่ควรมากำหนด
กับประมงพื้นบ้าน 7 11.11 

- ไม่เช่ือมั่นในระบบการตรวจสอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถตรวจสอบได้อย่างท่ัวถึง 18 28.57 
รวม 63 100.00 

หมายเหตุ: คำตอบในตารางเป็นเหตผลเฉพาะผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และไมเ่ห็นด้วย 
ที่มา: การสำรวจ 
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สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตราการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง (ตารางที่ 4.15) พบว่า ผู้เข้ารว่ม
การทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งในแง่ประสิทธิภาพของมาตรการ (ร้อยละ 74.1) ความเท่าเทียมของมาตรการ 
(ร้อยละ 75.2 ) และความเป็นไปได้ของมาตรการ (ร้อยละ 72.8) โดยเหตุผลของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในแง่ของ
ประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.16) เช่น คิดว่าไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชน
กำหนดขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60.2) และน่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่าง
ชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกันเอง โดยคงไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะต่างหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง (ร้อยละ 27.8) เป็นต้น สำหรับเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เห็นด้วยกับมาตรการในแง่ความเท่า
เทียม เช่น คิดว่าไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้นมาได้อย่างเท่า
เทียม (ร้อยละ 41.2) และทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่างชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกันเอง โดยคงไม่
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเอง (ร้อยละ 39.2) เป็นต้น และเหตุผลที่
ผู้เข้าร่วมการทดลองไม่เห็นด้วยกับมาตรการในแง่ความเป็นไปได้ เช่น คิดว่าไม่สามารถควบคุม ตรวจสอบ 
และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 56.5) และน่าจะทำให้เกิด
ความขัดแย้งภายในและระหว่างชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกันเอง โดยคงไม่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกั น 
เพราะต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเอง (ร้อยละ 19.1) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.15:  ทัศนคติต่อมาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

ทัศนคติต่อการจัดสรรทรัพยากรกันเอง จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณคิดอย่างไรถ้าไม่มีกฎข้อบงัคบัหรือไม่มีการกำหนดโควต้าจากหน่วยงานใดๆ โดยแต่ละชุมชนสามารถจัดสรรและ
จัดการกันเอง โดยอาจจะออกกฎและข้อบงัคับในการทำการประมงกันเองเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าจะมีการใช้ทรัพยากรที่ย่ังยืน
ต่อระบบนิเวศ 
1.กฎระเบยีบนี้เป็นกฎทีม่ีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรประมงได ้
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 22 4.07 
- ไม่เห็นด้วย 86 15.93 
- เฉยๆ 32 5.93 
- เห็นด้วย 248 45.93 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 152 28.15 

รวม 540 100.00 
2 กฎระเบียบนีม้ีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ในการควบคุมทรัพยากรประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 25 4.63 
- ไม่เห็นด้วย 72 13.33 
- เฉยๆ 37 6.85 
- เห็นด้วย 271 50.19 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 135 25 

รวม 540 100.00 
3 กฎระเบียบนีม้ีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และน่าจะเป็น

กฎระเบียบที่เป็นท่ียอมรับของกลุม่ชาวประมง 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 46 8.52 
- ไม่เห็นด้วย 70 12.96 
- เฉยๆ 31 5.74 
- เห็นด้วย 296 54.81 
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 97 17.96 

รวม 540 100.00 
ที่มา: การสำรวจ 
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ตารางท่ี 4.16:  เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ด้านประสิทธิภาพ 
- ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่างชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกนัเอง โดยคงไมร่ับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 30 27.78 
- ควรกำหนดเป็นกฎหมายจากส่วนกลางเพื่อบังคับใช้และควบคุมการจัดการทรัพยากรประมง

น่าจะเหมาะสมกว่า 13 12.04 
- คิดว่าไมส่ามารถควบคมุ ตรวจสอบ และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้นมาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 65 60.19 
รวม 108 100.00 
ด้านความเท่าเทียม 
- ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่างชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกนัเอง โดยคงไมร่ับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 38 39.18 
- ควรกำหนดเป็นกฎหมายจากส่วนกลางเพื่อบังคับใช้และควบคุมการจัดการทรัพยากรประมง

ได้อย่างเท่าเทียม 2 2.06 
- คิดว่าไมส่ามารถควบคมุ ตรวจสอบ และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้นมาได้

อย่างเท่าเทียม 40 41.24 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้ของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน แต่ขึ้นกับต้นทุนหรือ

เครื่องมือการทำประมง 17 17.53 
รวม 97 100 
ด้านความเป็นไปได้ 
- ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่างชุมชนถ้าให้ชุมชนจัดการกนัเอง โดยคงไมร่ับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะต่างหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 22 19.13 
- ควรกำหนดเป็นกฎหมายจากส่วนกลางเพื่อบังคับใช้และควบคุมการจัดการทรัพยากรประมง

ได้อย่างเท่าเทียม 17 14.78 
- คิดว่าไมส่ามารถควบคมุ ตรวจสอบ และบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้นมาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 65 56.52 
- ปริมาณสตัว์น้ำท่ีประมงพ้ืนบ้านจับได้ของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน แต่ขึ้นกับต้นทุนหรือ

เครื่องมือการทำประมงทำให้ต่างคนต่างจับกันเอง 11 9.57 
รวม 115 100 

หมายเหตุ: คำตอบในตารางเป็นเหตผลเฉพาะผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และไมเ่ห็นด้วย 
ที่มา: การสำรวจ 
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นอกจากนี้ การศึกษาได้สอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองถึงความคิดเห็นถึงบทลงโทษในกรณีถ้ามีใคร
ละเมิดกฎระเบียบในกรณีการจัดสรรทรัพยากรกันเองว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีความเห็นอย่างไร (ตารางที่ 
4.17) โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.1) เห็นด้วยว่าควรมีการลงโทษถ้ามี
ใครละเมิดกฎข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ และมีประมาณร้อยละ 17.8 เห็นว่า ควรตักเตือนเท่านั้นแต่ไม่ต้องถึงขั้น
มีบทลงโทษ และมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 8.2) ที่คิดว่าไม่ควรมีการลงโทษใดๆ เลย โดยผู้เข้าร่วมการทดลองที่
เห็นว่าควรมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลงโทษโดยการเสียค่าปรับ 
(ร้อยละ 60.3) ขณะที่ร้อยละ 26.8 เห็นว่าควรลงโทษด้วยการห้ามทำประมง และมีบางส่วน (ร้อยละ 2.8) เห็น
ว่าควรใช้มาตรการทางสังคม เช่น ขับออกจากกลุ่ม ออกจากชุมชน เป็นต้น  ทั้งนี้เมื่อสอบถามการลงโทษใน
รูปแบบของค่าปรับ และการห้ามทำประมงว่าควรเป็นเท่าใด พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าปรับมีค่าประมาณ 7,588 
บาท และค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการห้ามทำประมงมีค่าประมาณ 14 วัน 

ตารางท่ี 4.17:  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงโทษในมาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

ความคิดเห็น จำนวน (ราย) ร้อยละ 
คุณคิดว่าควรมีการลงโทษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ามีคนในชมุชนไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกนัไว้ 
- ไม่ควรมีการลงโทษ 44 8.15 
- ควรมีการลงโทษ  400 74.07 
- ตักเตือน 96 17.78 

รวม 540 100.00 
รูปแบบการลงโทษ* (เฉพาะผู้ท่ีตอบว่าควรมีการลงโทษ) 
- ค่าปรับ 241 60.25 
- การห้ามทำประมง 107 26.75 
- ดำเนินคดตีามกฎหมาย 6 1.5 
- ยึดเครื่องมือประมงช่ัวคราว 12 3 
- ยึดเรือ อุปกรณ์ เครื่องมือประมงถาวร 12 3 
- ใช้มาตรการทางสังคม เช่น ขับออกจากกลุ่ม ออก

จากชุมชน เป็นต้น 11 2.75 
- ไม่รู้ว่าควรลงโทษอย่างไร 11 2.75 

รวม 400 100.00 
บทลงโทษ (เฉพาะผู้ท่ีตอบว่าควรมีการลงโทษ) 

ปริมาณค่าปรับและการห้ามทำประมง ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

- ค่าปรับ (บาท)  7,587.76 100 450,000 32,710.1 
- การห้ามทำประมง (วัน) 14.12 2 180 22.7876 

หมายเหตุ: * ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.2  การวิเคราะห์ผลการทดลองของกลไกที่ต้องการทดสอบในการจัดสรรทรัพยากรประมง 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองของกลไกที่ต้องการทดสอบ (treatment) ต่อการจัดสรร
ทรัพยากรประมงเพื่อตอบคำถามใน 6 ประเด็นได้แก่ 1) การทดสอบความแตกต่างผลการทดลองของกลไกที่
ต้องการทดสอบต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์นอนพาราเมตริกซ์ (Non-parametric analysis 2) การทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรเศรษฐกิจสังคมในกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์นอนพาราเมตริกซ์ 3) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม (Over -exploitation level) 4) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความร่วมมือ (Cooperation) ภายในกลุ่ม 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equal shares) ภายในกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ และ  
6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource depletion) ภายในกลุ่ม รายละเอียดในการวิเคราะห์
มีดังนี้  

4.2.1  การทดสอบความแตกต่างผลการทดลองของกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ ด้วยการ
วิเคราะห์นอนพาราเมตริกซ์ (Non-parametric analysis) 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมว่าถึงผลของกลไกที่ต้องการทดสอบทั้ง 3 กลไก ได้แก่ 1) การ
จัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-governance treatment) 2) กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษ
ถ้าจับเกินโควต้าที ่ได้ร ับ (Quota treatment with a low probability of punishment) และ 3) กลไก
โควตาที ่ม ีความน่าจะเป็นสูงที ่จะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควต้าที ่ได ้ร ับ (Quota treatment with high 
probability of punishment) ว่ากลไกเหล่านี้มีผลต่อตัวแปรที่สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
ประมงต่อไปนี้อย่างไร โดยตัวแปรที่พิจารณาได้แก่ 1) ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพ (efficiency level) 
2) ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม (over-exploitation level) และ 3) ระดับการจับปลาที่น้อย
กว่าระดับที่เหมาะสม (under-exploitation level) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการทดสอบภาพรวมนี้เพื่อเป็นผล
การศึกษาเบื้องต้นให้นักวิจัยได้รู้ถึงผลของกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ ว่ามีผลต่อผลลัพธ์ที่การทดสอบหรือไม่ 
โดยหน่วยในการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และในการวิเคราะห์ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ใน
ระดับรอบได้ เพราะเกมที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นเกมแบบพลวัต (dynamic game) ที่การตัดสินใจของรอบ
ต่อมาเป็นผลจากการตัดสินใจรอบก่อนหน้าหรือกล่าวได้ว่า การตัดสินใจจับปลาในแต่ละรอบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน ซ่ึงขัดกับข้อสมมติของการวิเคราะห์สมการถดถอย ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่า ค่าท่ีทดสอบมีความเป็นอิสระต่อกัน 
ดังนั้น หน่วยในการวิเคราะห์จึงเป็นการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม จึงทำให้จำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์มีค่า
เท่ากับ 135 กลุ่ม โดยก่อนทำการทดสอบว่าจะใช้ค่าทางสถิติใด นักวิจัยได้ทดสอบข้อมูลการทดลองด้วย 
Shapiro-Wilk W test ว่าตัวแปรข้างต้นมีการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) หรือไม่ โดยผลการ
ทดสอบพบว่า ตัวแปรทุกตัวไม่มีการกระจายแบบปกติ ดังนั้นในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่างๆ 
จากผลของกลไกที่ต้องการทดสอบจึงใช้ค่าทางสถิติ Kruskall- Wallis test ในการทดสอบเมื ่อตัวแปรที่
ต้องการทดสอบมีมากกว่า 2 กลุ่ม และใช้ค่าทางสถิติ Mann-Whitney test เมื่อตัวแปรที่ต้องการทดสอบมี  
2 กลุ่ม  
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ผลการทดสอบระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพด้วย Kruskall- Wallis test (ตารางที่ 4.18) พบว่า 
ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพมีอย่างน้อย 1 กลไกมีความแตกต่างจากกลไกอื่นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.01 (p-value = 0.0001) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มด้วย Mann-Whitney test  พบว่า 
ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพของกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง (ค่าเฉลี่ยของระดับการจับปลาที่มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.4392) มีค่าต่ำกว่าทั้งในกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษ (ค่าเฉลี่ยของ
ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 0.6399) และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกทำโทษ 
(ค่าเฉลี่ยของระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 0.6540) ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 4.1 ที่เห็นได้ว่าระดับ
การจับปลาที่มีประสิทธิภาพของกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีค่าต่ำกว่ากลไกโควตาทั้ง 2 กลไกอย่างเห็น
ได้ชัด อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลไก
โควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษ และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกทำโทษ การที่ระดับ
การจับปลาที่มีประสิทธิภาพของกลไกโควตามีค่าสูงกว่ากลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง  

สำหรับผลการทดสอบระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม (over-exploitation level) ของ
กลไกต่างๆ (ตารางที่ 4.18) พบว่า มีความแตกต่างระหว่างระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม
ระหว่างกลไกต่างๆ โดยกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมสูง
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเท่ากับ 5.3170 ตัว) รองลงมาคือ กลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกทำโทษ (ค่าเฉลี่ยระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเท่ากับ 2.1705  ตัว) 
และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษมีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมต่ำสุด 
(ค่าเฉลี่ยระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเท่ากับ 1.1668 ตัว) แม้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับการจับปลา
ที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมของกลไกโควตาภายใต้ความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษจะมีค่าสูงค่าเฉลี่ยของ
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมของกลไกโควตาภายใต้ความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ แต่ความ
แตกต่างกันระหว่างกลไกโควตาทั้ง 2 กลไกมีความแตกต่างกันไม่มากนัก (ประมาณ 1.0037 ตัว) เมื่อเทียบกับ
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมระหว่างการจัดสรรทรัพยากรกันเองและกลไกโควตาทั้ง 2 กลไก
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ประมาณ 4.1502 ตัวระหว่างกลไกการจัดสรรกันเองและกลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ และประมาณ 3.1465 ตัวระหว่างกลไกการจัดสรรกันเองและกลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ)  อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของระดับการจับปลาที่เกินกว่าระดับที่
เหมาะสมในกลไกโควตาอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการถูกลงโทษกับระดับการจับปลาที่
มากกว่าระดับที่เหมาะสมไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง (เช่น โอกาสในการลงโทษที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลใหม้ี
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมลดลง เป็นต้น) ซึ่งผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสในการถูกลงโทษและระดับการจับปลาที่เกินระดับที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้  ย ังพบความแตกต่างของระดับการจับปลาที ่น ้อยกว่าระดับที ่เหมาะสม (under-
exploitation level) ของกลไกต่างๆ (ตารางท่ี 4.18) โดย กลไกโควตาที่มีค่าความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ
มีระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมเท่ากับ 
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5.3749) ต่ำกว่าอีก 2 กลไกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการตีความ เราสามารถพิจารณาจากเพียง
ขนาดของค่าเฉลี่ยของระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (เครื่องหมายลบเป็นเพียงการบอกทิศทาง
ของค่าเฉลี่ยว่ามีค่าเบี่ยงเบนไปน้อยจากระดับการจับปลาที่เหมาะสมไปทิศทางใด) ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้ว่ากลไก
โควตาที่มีค่าความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษจะมีระดับการจับปลาน้อยกว่าระดับที่เหมาะสมน้อยกว่าทั้งกลไก
การจัดสรรทรัพยากรกันเอง และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ แต่เป็นความแตกต่างกันไม่
สูงมากนัก (ประมาณ 1.0338 ตัวระหว่างกลไกการจัดสรรกันเองและกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูก
ลงโทษ และประมาณ 0.9137 ตัวระหว่างกลไกการจัดสรรกันเองและกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูก
ลงโทษ)  สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการถูกลงโทษกับระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม
อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงเช่นกัน (เช่น โอกาสในการลงโทษที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีระดับการจับ
ปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมลดลง เป็นต้น) และผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสในการถูกลงโทษและระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมระหว่างกลไกการจัดสรร
ทรัพยากรกันเองและกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ ซึ่งผลการวิเคราะห์ non-parametric 
ข้างต้นสอดคล้องกับรูปที่ 4.2 – 4.5 ที่แสดงระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเมื่อค่าในกราฟมีค่า
มากกว่าศูนย์ (รูปกราฟสีดำ) และแสดงระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมเมื่อค่าในกราฟมีค่าน้อย
กว่าศูนย์ (รูปกราฟสีเทา)  

ผลการศึกษาข้างต้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจได้จากกรอบแนวคิดในสถานการณ์กลืนไม่
เข้าคายไม่ออกของการทำงานร่วมกันในบทที่ 2 ว่า ประโยชน์ของสังคมกับประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของบุคคลอาจไม่ได้คำนึงเพียงต้นทุนและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่มีปัจจัยอื่นที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจ โดย Ostrom (1994, หน้า 37) ได้
อธิบายว่า  ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของบุคคลประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ประโยชน์ที่คาดไว้ 
(expected benefits) ต้นทุนที่คาดไว้ (expected costs) บรรทัดฐานภายใน (internal norms) และอัตรา
คิดลด (discount rates) โดยปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อกลยุทธ์ในการเลือกทางเลือกของบุคคล ซึ่งบุคคลจะ
เลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐานภายในของบุคคลที่ทำให้เกิดประโยชน์และต้นทุนที่คาดไว้ นอกจากนี้ 
การเลือกของบุคคลยังขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดภายในของบุคคล กล่าวว่า บุคคลนั้นเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับ
ปัจจุบัน (หรือต้องการจับปลาให้หมดเร็วที่สุด) หรือเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอนาคต (หรือต้องการให้มีปลา
จับไปเรื่อยๆ) ดังนั้น เมื่อมีการแทรกแซงด้วยการกำหนดโควตา บุคคลย่อมพิจารณาถึงประโยชน์และต้นทุนว่า
จะเป็นเช่นใดถ้าเลือกทางเลือกดังกล่าวภายใต้บรรทัดฐานและอัตราคิดลดภายในของตน (ซึ่งอาจสอดคล้องกับ
คนอ่ืนในกลุ่มหรือไม่สอดคล้องกับคนในกลุ่ม)  
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การที่กลไกโควตามีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมน้อยกว่ากลไกการจัดสรรทรัพยากร
กันเอง อาจเป็นเพราะผู้เข้าร่วมการทดลองในกลไกโควตาเลือกกลยุทธ์ที่ไม่จับเกินโควตาด้วยการคาดการณ์ว่า 
ประโยชน์สุทธิที่คาดไว้น่าจะสูงกว่ากรณจีับเกินโควตา เพราะถ้าจับเกินโควตามีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบและถูก
ปรับในที่สุด หรือ (และ) ผู้เข้าร่วมการทดลองอาจมีอัตราคิดลดที่ต่ำที่ต้องการจับปลาไปเรื่อยๆ หรือ (และ)
บรรทัดฐานของคนส่วนใหญ่ในกลุ ่มมีความร่วมมือกันและต้องการจับปลาไปเรื่อยๆ (แม้ว่าอาจมีบางคน
ต้องการจับปลาให้หมด แต่ไม่กล้าที่จะเห็นแย้งจึงคล้อยตาม (conform) บรรทัดฐานของกลุ่ม) จึงส่งผลให้
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับท่ีเหมาะสมของกลไกโควตาน้อยกว่ากลไกการจัดสรรพทรัพยากรกันเอง  

ขณะที่ผลการศึกษาที่พบว่า กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษต่ำมีระดับการจับปลา
น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมต่ำกว่ากลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง ถ้าพิจารณาควบคู่กับผลของระดับการจับ
ปลาเกินกว่าระดับที่เหมาะสม จะเห็นว่า กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นในถูกลงโทษต่ำเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจจับ
ปลาในปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอีก 2 กลไก อาจเป็นไปได้ว่า นอกจากปัจจัยเรื่องกลไกโควตาส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้ อาจมีปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการจับปลา กล่าวคือ 
การตัดสินจับปลาของกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษต่ำอาจคาดการณ์ต้นทุนของการจับปลา
เกินโควตาไว้ค่อนข้างสูง จึงไม่กล้าที่จะจับปลาในปริมาณมาก โดยระดับการจับปลาต่ำกว่าระดับที่เหมาะสม
มากกว่ากลุ่มอ่ืน หรือ (และ) ผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มนี้มีอัตราคิดลดค่อนข้างต่ำ (ต้องการจับปลาไปเรื่อยๆ) 
หรือ (และ) บรรทัดฐานของคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีความร่วมมือกันและต้องการจับปลาไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสมของทั้ง 3 กลไกมีความแตกต่างกัน  
ไม่มากนัก 

ทั้งนี้ กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของตัวแปรที่สะท้อนประสิทธิภาพใน
การจัดสรรทรัพยากรในกลไกที่ต้องการทดสอบระหว่าง 3 กลไก อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการทรัพยากรจะใช้การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเพ่ือสามารถควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อ
ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบว่า 
การใช้ทรัพยากรหรือการจับปลาของกลุ่มตัวอย่างมีการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งตัวแปร
ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพ ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม และ ระดับการจับปลาที่น้อย
กว่าระดับที่เหมาะสมเป็นตัวแปรที่สะท้อนความหมายเดียวกัน ดังนั้นในการวิเคราะห์สมการถดถอยจะใช้ตัว
แปรระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม เมื่อ 1 หมายถึงระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม 
(over-exploitation) และ 0 หมายถึงระดับการจับปลาที่น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม (under-exploitation) 
ซึ่งจะทำให้การแปลความหมายของผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น   
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ตารางท่ี 4.18:  การทดสอบความแตกต่างของผลการทดลองที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องในกลไกที่ต้องการ
ทดสอบต่างๆ ด้วย Non-parametric analysis 

 กลไกที่ต้องการทดสอบ  
Kruskall- 

Wallis test 

 
Mann-

Whitney 
test 

การจัดสรร
ทรัพยากรกันเอง  

กลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นต่ำ

ที่จะถูกทำโทษ 

กลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็น

สูงที่จะถกูทำโทษ  
Mean 

(Std. Err.) 
Mean 

(Std. Err.) 
Mean 

(Std. Err.) 
p-value 

(2 
statistics) 

p-value 
(z-

statistics) 
ระดับการจับปลาท่ีมี
ประสิทธิภาพ
(Efficiency level) 
 

0.4392 
(0.0331) 

0.6399 
(0.0252) 

0.6540 
(0.0312) 

0.0001 
(24.877) 

 

√ √ - - 0.0000 
(-4.359) 

√ - √ - 0.0000 
(-4.191) 

- √ √ - 0.3620 
(0.919) 

ระดับการจับปลาท่ี
มากกว่าระดับท่ี
เหมาะสม (Over-
exploitation level) 

5.3170   
(0.9535) 

1.1668   
(0.5365) 

2.1705 
(0.6217) 

0.0015 
(13.069) 

 

√ √ - - 0.0002 
(3.716) 

√ - √ - 0.0203 
(2.315) 

 √ √ - 0.0360 
(-2.094) 

ระดับการจับปลาท่ี
น้อยกว่าระดับท่ี
เหมาะสม (Under-
exploitation level) 

-4.3411 
(0.6830) 

-5.3749 
(0.5301) 

-3.4274 
(0.4811) 

0.0105 
(9.108) 

 

√ √ - - 0.0263 
(2.216) 

√  √ - 0.8916 
(-0.139) 

 √ √ - 0.0026 
(-2.987) 
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รูปที่ 4.2:  ระดับการจับปลาที่มีประสิทธิภาพในกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ 

 
หมายเหต:ุ ระดับการจับปลาท่ีมีประสิทธิภาพ = (ปริมาณการจับปลารวมภายในกลุ่มของรอบท่ี i)/ (ระดับการจับปลาท่ีเหมาะสมของรอบท่ี i) 

 

รูปที่ 4.3:  ระดับการจับปลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับท่ีเหมาะสมในกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

 
หมายเหตุ: ระดับการจบัปลาที่มากกว่า/น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม = ระดับการจับปลาที่เหมาะสม – ปริมาณการจบัปลารวมภายในกลุ่ม 
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รูปที่ 4.4: ระดับการจับปลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับท่ีเหมาะสมในกลไกโควตา 
ที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควตาที่ได้รับ 

 
หมายเหตุ: ระดับการจบัปลาที่มากกว่า/น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม = ระดับการจับปลาที่เหมาะสม – ปริมาณการจบัปลารวมภายในกลุ่ม 

 

รูปที่ 4.5: ระดับการจับปลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับท่ีเหมาะสมในกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงท่ีจะถูกทำโทษถ้าจับเกินโควตาที่ได้รับ 

 
หมายเหตุ: ระดับการจบัปลาที่มากกว่า/น้อยกว่าระดับที่เหมาะสม = ระดับการจับปลาที่เหมาะสม – ปริมาณการจบัปลารวมภายในกลุ่ม 

 

  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 

4-30 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับ
ที่เหมาะสม (Over -exploitation level) ความร่วมมือภายในกลุ่ม การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equal shares) ภายในกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ และการ
ใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource depletion) ภายในกลุ่มล้วนแล้วเป็นข้อมูลสัดส่วนทั้งหมด ดังนั้นในการ

ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลเหล่านี้  การศึกษานี ้จะใช้แบบทดสอบ Pearson’s 2 test สำหรับการ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม และใช้แบบทดสอบ Test of proportion ในการทดสอบเปรียบเทยีบ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพ่ือความเหมาะสมของเครื่องมือในการทดสอบ โดยผลการทดสอบข้อมูลสัดส่วน (ตาราง
ที่ 4.19) พบว่า ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมที่เป็นข้อมูลสัดส่วนมีความแตกต่างกันระหว่าง 3 
กลไกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.000) และเม่ือทดสอบระหว่างกลไกพบว่า กลไกโควตาทั้ง 2 
กลไกมีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมแตกต่างกับกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.000) ขณะที่ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมของระหว่าง
กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำและสูงที่จะถูกลงโทษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-
value = 0.0331)  

นอกจากนี้ ยังได้ทำการทดสอบความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ ์ของความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ของรายได้ที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1 โดยคำนวณจากผลตอบแทน (payoffs) ของผู้เข้าร่วมการ
ทดลองภายในกลุ่มซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่มเดียวกันจะมีค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคเท่ากัน 
หรือกล่าวได้ว่าข้อมูลสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคเป็นข้อมูลระดับกลุ่ม (group level) ทั้งนี้ ถ้าค่า
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคยิ่งน้อยเท่าใด หมายถึงมีการกระจายรายได้ภายในกลุ่มอย่างเป็นธรรมจะ
มากขึ้น หรือในกลุ่มดังกล่าวมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน และถ้าค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
เท่ากับ 0 นั่นหมายถึง ในกลุ่มดังกล่าวมีการแบ่งผลตอบแทนเท่ากันอย่างสมบูรณ์ (complete equality) 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคยิ่งมากเท่าใด หมายถึงมีการกระจายรายได้อย่างไม่
เป็นธรรมหรือในกลุ่มดังกล่าวมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างไม่เท่าเทียมกัน และถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่
เสมอภาคเท่ากับ 1 หมายถึง ในกลุ ่มดังกล่าวมีการแบ่งผลตอบแทนอย่างไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ 
(complete inequality) หรือในกรณีนี้คือ มีผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดคนหนึ่งได้ผลตอบแทนทั้งหมด และ
ผู้เข้าร่วมการทดลองคนอ่ืนไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ โดยผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์
ของความไม่เสมอภาคของรายได้ระหว่าง 3 กลไกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.016) เมื่อ
พิจารณาระหว่างกลไกพบว่า จำนวนกลุ่มที่มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง
และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-
value = 0.0468) และยังพบความแตกต่างระหว่างกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำและสูงที่จะถูกลงโทษ
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.0041) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลไกการจัดการทรัพยากร
กันเองและกลไกการโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 0.3477) 
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ขณะที่ตัวแปรความร่วมมือซึ่งเป็นข้อมูลความร่วมมือจากข้อมูล experimental note ในคำถามที่ว่า 
ผู้เล่นในกลุ่มทำตามที่ได้ตกลงกันได้ตลอดหรือไม่ โดยตัวแปรความร่วมมือมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อมีการบันทึกว่า ผู้
เล่นในกลุ่มสามารถทำตามที่ตกลงกันได้ทุกรอบ และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อมีการบันทึกว่า ผู้เล่นในกลุ่มไม่สามารถ
ทำตามที่ตกลงกันได้ทุกรอบ ผลการทดสอบพบว่า ไม่พบความแตกต่างของข้อมูลความร่วมมือที่เป็นข้อมูลจาก 
experimental note ระหว่างกลไกทั้ง 3 กลไก (p-value = 0.351) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบความแตกต่าง
ของกลุ่มที่มีการใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource depletion) ภายในกลุ่มซึ่งเป็นข้อมูลจาก experimental 
note ที่ระบุว่ากลุ่มใดมีการจับปลาจนหมดก่อนที่จำนวนรอบทั้งหมดจะจบลง ซึ่งตัวแปรการใช้ทรัพยากรจน
หมดมีค่าเท่ากับ 0 หรือ 1 โดยค่า 0 หมายถึงกลุ่มดังกล่าวทำการทดลองครบรอบที่กำหนดไว้หรือเป็นกลุ่มที่ยัง
มีปลาเหลืออยู่เมื ่อการทดลองจบลง และถ้าตัวแปรการใช้ทรัพยากรจนหมดมีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง กลุ่ม
ดังกล่าวจับปลาจนหมดก่อนที่จำนวนรอบที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลการใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่มเป็นข้อมูล
ระดับกลุ่ม (group level) ทั้งนี้ ผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างของจำนวนกลุ่มที่มีการใช้ทรัพยากรจน
หมดระหว่าง 3 กลไกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.004) และเม่ือพิจารณาระหว่างกลไกพบว่า 
จำนวนกลุ่มที่มีการใช้ทรัพยากรจนหมดในกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองและกลไกโควตาที่มีความน่าจะ
เป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.0009) และยังพบความ
แตกต่างระหว่างกลไกโควตามีความน่าจะเป็นต่ำและสูงที่จะถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.1 (p-value 
= 0.0530) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลไกการจัดการทรัพยากรกันเองและกลไกโควตาที่มีความน่าจะ
เป็นสูงที่จะถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 0.1328) 
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ตารางท่ี 4.19:  การทดสอบความแตกต่างของผลการทดลองท่ีเป็นข้อมูลสัดส่วนในกลไกที่ต้องการ
ทดสอบต่างๆ ด้วย Non-parametric analysis 

 กลไกที่ต้องการทดสอบ  
Pearson’s 2 

test 

 
Test of 

proportion 
การจัดสรร

ทรัพยากรกันเอง  
กลไกโควตาที่มีความ
น่าจะเป็นต่ำที่จะถูก

ลงโทษ 

กลไกโควตาที่มีความ
น่าจะเป็นสูงที่จะถูก

ลงโทษ  
Mean 

(Std. Err.) 
Mean 

(Std. Err.) 
Mean 

(Std. Err.) 
p-value 

(2 statistics) 
p-value  

(z-statistics) 
ระดับการจบัปลาที่
มากกว่าระดับที่เหมาะสม 
(เมื่อ 1 = over-
exploitation และ 0 = 
under-exploitation) 

67 รายจาก 117 
ราย 

16 รายจาก 176 ราย 30 รายจาก 180 ราย 0.000 
(43.5426) 

- 

√ √ - - 0.0000 
(6.1525) 

√ - √ - 0.0000 
(4.2603) 

- √ √ - 0.0331 
(-2.1305) 

สัมประสิทธิข์องความไม่
เสมอภาค (Gini 
coefficient) ของรายได ้
(Binary data โดยมีค่า
เท่ากับ 1 เมื่อ Gini 
coefficient มีค่ามากกว่า 
0.05 และเท่ากบั 0 เมื่อมี
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 ) 

29 กลุ่มจาก 46 
กลุ่ม 

36 กลุ่มจาก 44 กลุ่ม 24 กลุ่มจาก 45 กลุ่ม 0.016 
(8.2938) 

- 

√ √ - - 0.0468 
(-1.9878) 

√  √ - 0.3477 
(0.9391) 

- √ √ - 0.0041 
(2.8666) 

จำนวนกลุ่มที่มีความ
ร่วมมือ (ข้อมูลจาก 
experimental note)  

12 กลุ่มจากทั้งหมด 
46 กลุ่ม 

7 กลุ่มจากทั้งหมด 44 
กลุ่ม 

7 กลุ่มจากทั้งหมด 45 
กลุ่ม 

0.351 
(2.0936) 

- 

√ √ - - 0.2369 
(1.1827) 

√  √ - 0.2165 
(1.2358) 

 √ √ - 0.9635 
(0.0458) 

จำนวนกลุ่มที่มีการใช้
ทรัพยากรจนหมดภายใน
กลุ่ม (ข้อมูลจาก 
experimental note) 

18 กลุ่มจาก 46 
กลุ่ม 

4 กลุ่มจาก 44 กลุ่ม 11 กลุ่มจาก 45 กลุ่ม 0.004 
(10.9877) 

- 

√ √ - - 0.0009 
(3.3148) 

√  √  0.1328 
(1.5032) 

 √ √  0.0530 
(-1.9345) 

หมายเหตุ: การทดสอบเร่ิมด้วยการทดสอบด้วย Pearson’s 2 test ว่ามีความแตกต่างอย่างมีระบบระหว่างกลไกที่ต้องการทดสอบ (treatment) 

ทั้ง 3 กลไกหรือไม่ แล้วจึงทดสอบด้วย Test of proportion เพื่อทดสอบความแตกต่างอย่างมีระบบระหว่าง 2 กลไกที่ต้องการทดสอบ 
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4.2.2  การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเศรษฐกิจสังคมในกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ 
ด้วยการวิเคราะห์นอนพาราเมตริกซ์ (Non-parametric analysis) 

ในส่วนนี้เป็นการทดสอบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลไกมีความแตกต่าง
กันหรือไม่ เนื่องจากวิธีการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บตัวอย่างแบบสุ่ม (randomization) ดังนั้นจึงไม่ควรมีความ
แตกต่างอย่างเป็นระบบจากปัจจัยอื่นยกเว้นกลไกที่ต้องการทดสอบ แต่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความ
แตกต่างอย่างเป็นระบบของปัจจัยอื่น การทดสอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ในการเลือก
ตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์สมการถดถอย ซึ ่งถ้าผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างของปัจจัยทาง
เศรษฐกิจสังคมของกลุ่มตัวอย่างในกลไกที่แตกต่างกันแล้ว ในการวิเคราะห์สมการถดถอยจะทำการควบคุม
ปัจจัยเหล่านี้ด้วยตัวแปรดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นในการทดสอบใช้สถิติ

ทดสอบ Kruskall-Wallis test สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เช่น อายุ และรายได้ เป็นต้น และ Pearson’s 2 test 
ใช้ทดสอบข้อมูลสัดส่วน เช่น คนในพื้นที่ (เกิดในหมู่บ้านนี้หรือไม่) และการออกทะเลเพียงคนเดียว เป็นต้น  
ผลการทดสอบ (ตารางที่ 4.20) พบว่า โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลไกต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีเพียงพฤติกรรมความเสี่ยงที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลไกอย่างน้อย 1 กลไก 
ดังนั้นในการวิเคราะห์สมการถดถอยจะควบคุมด้วยตัวแปรดังกล่าว 

ส่วนต่อไปเป็นการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรที่พิจารณาในแต่ละ
ประเด็น โดยในตัวแปรที่พิจารณาทุกตัวจะทำการทดสอบความสัมพันธ์ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อตัวแปรที่พิจารณาด้วยการเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง โดยมี
กลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองเป็นกรณีฐาน และเป็นการใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ 2) การหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อตัวแปรที่พิจารณาด้วยการเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษสูงและ
กลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษต่ำ โดยในกรณีนี้กลุ่มตัวอย่างจะไม่รวมกรณีกลไกการจัดสรร
ทรัพยากรกันเอง และมีกลไกการควบคุมสัตว์น้ำกรณีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษต่ำเป็นกรณีฐาน นอกจากนี้ 
ในการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นได้ทำการทดสอบ Robustness ของแบบจำลอง ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ใน 
3 แบบจำลอง ได้แก่ 1) แบบจำลองที่ทดสอบเฉพาะกลไกที่ต้องการทดสอบ 2) แบบจำลองที่ทดสอบเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นปัจจัยควบคุม และ 3) แบบจำลองที่เพิ่มตัวแปรพฤติกรรมความเสี่ยงและนำตัวแปรบางตัวออก
เพ่ือแก้ปัญหา multicollinearity เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่างๆ ยังคงมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรบางอย่างในวิธีวิเคราะห์ โดยใช้ค่า variance inflation factor (VIF) ซึ่ง
เป็นค่าสถิติที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในแบบจำลอง โดยค่าที่ยอมรับได้ (tolerance value) คือ
ต้องมีค่า 1/VIF น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 ถ้ามีค่า 1/VIF มากกว่า 0.1 จะทำการตัดตัวแปรอิสระดังกล่าวออกจาก
แบบจำลอง และใช้ค่า Akaike information criterion (AIC) และค่า Bayesian information criterion (BIC) เป็น
เกณฑ์ในการเลือกแบบจำลอง ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าการประมาณความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองที่ใช้ โดย
แบบจำลองที่เลือกจะเป็นแบบจำลองที่มีค่าดังกล่าวต่ำสุด และทุกประเด็นที่ทำการวิเคราะห์ การศึกษานี้เลือก
แบบจำลองที ่ 3 เป็นแบบจำลองที่ทำการวิเคราะห์เพราะเป็นแบบจำลองที่มีค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ขณะที่
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แบบจำลองอื่นแสดงให้เห็นถึงความคงทน (robustness) ของตัวแปรอิสระ และความน่าเชื่อถือของแบบจำลองแม้
จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระแล้ว 

ตารางท่ี 4.20:  การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรเศรษฐกิจสังคมในกลไกที่ต้องการทดสอบต่างๆ 
ด้วย Non-parametric analysis 

 
 
 

ตัวแปร 

กลไกท่ีต้องการทดสอบ  
Kruskall-Wallis 
test/ 
Pearson 2test 
 

การจัดสรรทรัพยากร
กันเอง 

(184 ราย/ 46 กลุ่ม) 

กลไกโควตาท่ีมีความ
น่าจะเป็นต่ำท่ีจะถูกทำ

โทษ  
(176 ราย/44 กลุ่ม) 

กลไกโควตาท่ีมีความ
น่าจะเป็นสูงท่ีจะถกูทำ

โทษ  
(180 ราย/45 กลุ่ม) 

ค่าเฉลี่ย 
(Std. dev.) 

ค่าเฉลี่ย 
(Std. dev.) 

ค่าเฉลี่ย 
(Std. dev.) 

ค่าสถิต ิ
(p-value) 

อายุ (ปี) 45.8044     
(12.5430)          

44.3864     
(13.6482)          

43.6556     
(14.0416)          

2.032  
(0.3620) 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้ใน
การศึกษา) 

8.00 
(3.3649)        

8.3522 
(3.2197)           

7.90     
(3.2220)          

1.604 
(0.4484) 

คนในพ้ืนที่ (เกิดในหมู่บ้านน้ีหรือไม่ 
ใช่=1 และไม่ใช่=0) 

0.8261     
(0.3801) 

0.8580 
    (0.3501)           

0.8833 
    (0.3219)           

2.4250    
(0.297) 

ประสบการณ์การทำประมง (จำนวนปี
ที่ทำอาชีพประมง)  

24.4837     
(13.6874)           

23.9091     
(13.2671)           

23.7111     
(14.0221)           

0.542  
(0.7624) 

รายได้จากแหล่งรายได้อ่ืน (บาทต่อ
เดือน)  

1408.951     
(3143.09)           

2153.125     
(6066.303)           

1082.722      
(2390.97)           

2.214  
(0.3306) 

สัดส่วนรายได้ประมงเทยีบกับรายได้
ครัวเรือน 

.8942     
(0.2079)           

.8881 
    (0.1997)           

.9083 
(0.1841)           

1.766  
(0.4135) 

รายได้ครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 15916.27    
(8824.875)        

17185.23    
 (20965.19)        

15591.26     
(11195.66)        

1.972  
(0.3730) 

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน (บาทต่อเดือน) 9518.533    
(5481.879)        

9065.341     
(5566.737)         

9322.778     
(7638.822)        

1.414  
(0.4931) 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

6397.734    
(6564.222)       

8119.886     
(18760.15)       

6268.486     
(7969.575)       

1.091  
(0.5796) 

ความคิดเห็นว่าปัญหาโลกร้อนส่งผล
ลบต่อความอุดมสมบรูณืของสตัว์น้ำใน
อนาคต (0 = ไม่เห็นด้วย และ 1 = 
เห็นด้วย) 

0.7554   
(0.4310)          

0.7273    
(0.4466)          

0.7389    
(0.4405)          

0.3763  
(0.828) 

การออกทะเลเพียงคนเดียว (ใช่ = 1 
และ ไม่ใช่ = 0) 

0.1522    
(0.3602)          

0.1420    
(0.3501)          

0.1167    
(0.3219)           

1.0254   
(0.599) 

ผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสีย่งหรือ 
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม (ใช่ 
= 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

0.375   
(0.4854)          

0.4375    
(0.4975)          

0.5333    
(0.5003)          

9.3431   
(0.009) 

ผู้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความกำกวม 
(ใช่ = 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

0.1685    
(0.3753)          

0.2273    
(0.4203)           

0.2333    
(0.4241)           

2.8249   
(0.244) 

ผู้มีพฤติกรรมชอบความเสีย่ง (ใช่ = 1 
และ ไม่ใช่ = 0) 

0.3804    
(0.4868)           

0.2898    
(0.4550)           

0.20    
(0.4011)           

14.3666   
(0.001) 

หมายเหตุ: 1. พฤติกรรมความเส่ียงหมายถึงพฤติกรรมความเส่ียงในส่วนของการสูญเสีย (loss domain)  

2. Kruskall-Wallis test ใช้ทดสอบข้อมูลต่อเนื่อง และ Pearson’s 2 test ใช้ทดสอบข้อมูลสัดส่วน เช่น ข้อมูลที่เปน็ตัวแปรหุ่น  

เป็นต้น  



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

 

4-35 

4.2.3  ปัจจัยที ่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที ่เหมาะสม (Over-exploitation 
level) 

ในการทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยโลจิต (Logistic regression) เพราะข้อสมมติของการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยโลจิตสามารถ
ผ่อนคลายข้อสมมติเรื่องข้อมูลต้องมีการกระจายแบบปกติได้ ไม่เหมือนการวิเคราะห์สมการถดถอยอื่น เช่น วิธี
กําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) หรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจําลองโทบิท (Tobit 
model) ที่มีเง่ือนไขว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องมีการกระจายแบบปกติ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ส่วนนี้เป็น
การวิเคราะหร์ะดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม โดยเมื่อมีค่าเท่ากับ 1 หมายถึงมีระดับการจับปลาที่
มากกว่าระดับที่เหมาะสม และเม่ือมีค่าเท่ากับ 0 หมายถึงมีระดับการจับปลาน้อยกว่าระดับที่เหมาะสม โดยตัว
แปรดังกล่าวเป็นตัวแปรระดับบุคคล (individual level) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ไม่สามารถใช้ข้อมูลในระดับ
รอบได้ เพราะการตัดสินใจในแต่ละรอบไม่เป็นอิสระต่อกันซึ่งจะขัดกับข้อสมมติในการวิเคราะห์สมการถดถอย
และส่งผลทำให้ผลการศึกษาที่ได้ไม่มีความน่าเชื่อถือตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นในการวิเคราะห์จงึใช้
การวิเคราะห์ในระดับบุคคลแทน อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ได้ประมาณการค่าความคลาดเคลื่อน (cluster 
error term) ให้อยู่ในระดับกลุ่ม (group level) เพื่อสะท้อนว่าการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมการทดลองในกลุ่ม
เดียวกันมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ได้ทดสอบว่ามีปัญหา Multicollinearity ที่อาจเกิดขึ้น
จากการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันจึงทำให้แบบจำลองที่เลือกจะคงเหลือเพียงตัวแปรที่ไม่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาดังกล่าว 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง (ตารางที่ 4.21) พบว่า ทั้ง 3 แบบจำลองแสดงให้เห็นว่า 
กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ (p-value = 0.001) และกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นตำ่ที่
จะถูกลงโทษ (p-value = 0.000) มีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที ่เหมาะสมน้อยกว่า (less over-
exploitation level) กลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.01 และจากแบบจำลองที่ 
3 จะเห็นได้ว่า มีเพียง 2 ปัจจัยที่เป็นปัจจัยอื่นนอกจากกลไกที่ต้องการทดสอบที่มีผลต่อระดับการจับปลาที่
มากกว่าระดับที่เหมาะสม ได้แก่ ชาวประมงที่ออกทะเลเพียงคนเดียวมีแนวโน้มที่จะจับปลามากกว่าระดับที่
เหมาะสมน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.01 (p-value = 0.004) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการออกทะเลเพียง
คนเดียวมีแนวโน้มจะจับปลาได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการออกทะลไปครอบครัวหรือคนงาน และอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม คือ ชาวประมงที่คิดเห็นว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลลบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคตมีแนวโน้มที่จะจับปลามากกว่าระดับที ่เหมาะสมน้อยลงอย่างมี
นัยสำคัญ ณ ระดับ 0.10 (p-value = 0.061) อธิบายได้ว่า ชาวประมงที่มองว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลต่อ
ทรัพยากรทางทะเลย่อมคำนึงทรัพยากรที่จะเหลือในอนาคต ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะจับปลามากกว่าระดับที่
เหมาะสมน้อยกว่าชาวประมงที่ไม่คิดว่าโลกร้อนจะมีผลต่อทรัพยากรทะเลในอนาคต อย่างไรก็ตาม ชาวประมง
ที่มีพฤติกรรมชอบความเสี่ยง (risk-seeking) ไม่มีความแตกต่างกันของระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่
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เหมาะสมเมื่อเทียบกับกลุ่มชาวประมงที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk aversion) หรือมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงความกำกวม (ambiguity aversion) อย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 0.730) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า 
ไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมใดที่มีผลต่อระดับการจับปลาเกินกว่าระดับที่เหมาะสมอย่างมีนัยสำคัญ  

จากผลการศึกษาข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่า ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมในกลไก
โควตาทั้งกรณีที่ความน่าจะเป็นต่ำและสูงที่จะถูกลงโทษมีค่าต่ำกว่าระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่
เหมาะสมในกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองอย่างมีนัยสำคัญ หรือการศึกษานี้ไม่สามารถปฏิเสธ 2 สมมติฐาน
ที่ว่า 1) การจัดสรรทรัพยากรกันเองมีการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม (more over-exploited) สูงกว่า
กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลไกที่ต้องการทดสอบที่ 1 
และ 2 (ข้อสมมติที่ 1) และ 2) การจัดสรรทรัพยากรกันเองมีการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสม (more 
over-exploited) สูงกว่ากลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ โดยเป็นการเปรียบเทียบกลไกที่
ต้องการทดสอบที่ 1 และ 3 (ข้อสมมติที่ 2) 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมด้วยการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกลงโทษจากแบบจำลองที่ 3 (ตารางที่ 4.22) โดยให้
กรณีกลไกโควตาที่ความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษเป็นกรณีฐาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างของระดับการจับ
ปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมระหว่างกลไกโควตาทีค่วามน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษและกลไกโควตาที่ความ
น่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 0.116 ในแบบจำลองที่ 3) ดังนั้นจากผลการศึกษา
ข้างต้นจึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีการจับปลามากกว่า
ระดับที่เหมาะสม (more over-exploited) สูงกว่ากลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกลงโทษ โดยเป็น
การเปรียบเทียบกลไกที่ต้องการทดสอบที่ 2 และ 3 (ข้อสมมติที่ 3) 
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ตารางท่ี 4.21:  Marginal effects ของปัจจัยทีส่่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: ระดับการจับปลาที่มากกวา่ระดับที่เหมาะสม  
(เมื่อ 1 = over-exploitation และ 0 = under-exploitation) 

Model 1: เมื่อทดสอบเฉพาะ
กลไกที่ต้องการทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อเพิ่มตัวแปรพฤตกิรรม
ความเส่ียงและนำตวัแปรบางตัวออก
เพื่อแก้ปัญหา multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกทำโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.1431*** 
(0.0470) 

0.002 -0.1445*** 
(0.0452) 

0.001 -0.1435*** 
(0.0451) 

0.001 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
ต่ำที่จะถูกทำโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.2216*** 
(0.0482) 

0.000 -0.2176*** 
(0.0466) 

0.000 -0.2192*** 
(0.0476) 

0.000 

อาย ุ(ปี) - - -0.0003 
(0.0018) 

0.866 - - 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้
ในการศึกษา) 

- - 0.0023 
(0.0050) 

0.666 - - 

คนในพื้นที่ (เกิดในหมู่บ้านนี้
หรือไม่ ใช่=1 และไม่ใช่=0) 

- - -0.0591 
(0.0464) 

0.203   

สัดส่วนรายได้ประมงเทียบกับ
รายได้ครัวเรือน 

- - 0.1013 
(0.0945) 

0.284   

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000002 
(0.0000) 

0.341 -0.000002 
(0.0000) 

0.461 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - 0.0013 
(0.0019) 

0.505 0.0003 
(0.0014) 

0.808 

การออกทะเลเพียงคนเดียว (ใช่ 
= 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

- - -0.1001** 
(0.0407) 

0.014 -0.1116*** 
(0.0386) 

0.004 

ความคิดเห็นว่าปัญหาโลกร้อน
ส่งผลลบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น้ำในอนาคต (ใช่ = 1 
และ ไม่ใช่ = 0) 

- - -0.0658* 
(0.0358) 

0.066 -0.0672* 
(0.0358) 

0.061 

ผู้มีพฤติกรรมชอบความเส่ียง (ใช ่
= 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

- - - - 0.0240 
(0.0404) 

0.553 

Prob > chi2 0.0003 0.0006 0.0002 
AIC 516.7528 520.0815 486.3188 
BIC 529.6275 567.2684 520.2254 
จำนวนตวัอยา่ง (ราย) 540 539 512 

หมายเหตุ  * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.22:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกลงโทษ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: ระดับการจับปลาที่มากกวา่ระดับที่เหมาะสม  
(เมื่อ 1 = over-exploitation และ 0 = under-exploitation) 

Model 1: เมื่อทดสอบเฉพาะ
กลไกที่ต้องการทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อเพิ่มตัวแปรพฤตกิรรม
ความเส่ียงและนำตวัแปรบางตัวออก
เพื่อแก้ปัญหา multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

0.0758 
(0.0473) 

0.109 0.0717 
(0.0440) 

0.103 0.0698 
(0.0444) 

0.116 

อาย ุ(ปี) - - -0.0009 
(0.0017) 

0.574 - - 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้ใน
การศึกษา) 

- - 0.0030 
(0.0049) 

0.537 - - 

คนในพื้นที่ (เกิดในหมู่บ้านนี้
หรือไม่ ใช่=1 และไม่ใช่=0) 

- - 0.0090 
(0.0412) 

0.828 - - 

สัดส่วนรายได้ประมงเทียบกับ
รายได้ครัวเรือน 

- - 0.0528 
(0.0864) 

0.541 - - 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000003 
(0.0000) 

0.227 -0.000004 
(0.0000) 

0.106 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - 0.0029 
(0.0018) 

0.110 0.0018 
(0.0015) 

0.203 

การออกทะเลเพียงคนเดียว (ใช่ 
= 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

- - -0.0026 
(0.0434) 

0.952 -0.0158 
(0.0448) 

0.724 

ความคิดเห็นว่าปัญหาโลกร้อน
ส่งผลลบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น้ำในอนาคต (ใช่ = 1 
และ ไม่ใช่ = 0) 

- - -0.0570 
(0.0370) 

0.123 -0.0553 
(0.0396) 

0.162 

ผู้มีพฤติกรรมชอบความเส่ียง (ใช ่
= 1 และ ไม่ใช่ = 0) 

- - - - -0.0145 
(0.0420) 

0.730 

Prob > chi2 0.1352 0.1980 0.1558 
AIC 273.4339 282.0782 265.8002 
BIC 281.1838 320.7993 292.6439 
จำนวนตวัอยา่ง (ราย) 356 355 342 

หมายเหตุ: 1. จำนวนตวัอย่างในการวิเคราะห์ Model 1 และ Model 2 ไม่รวมกรณีกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง และจำนวนตัวอย่างในการ

วิเคราะห์ Model 3 ไม่รวมกรณีกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง และผู้ที่ไม่เข้าใจในคำถามพฤตกิรรมความเส่ียง 

2. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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4.2.4  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความร่วมมือภายในกลุ่ม 

ในการทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิต (Logistic 
regression) ใช้ข้อมูลความร่วมมือจากข้อมูลจาก experimental note ซึ่งเป็นตัวแปรระดับกลุ่ม (group 
level) โดยตัวแปรความร่วมมือมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อผู้เล่นในกลุ่มสามารถทำตามที่ตกลงกันได้ทุกรอบ และมีค่า
เท่ากับ 0 เมื่อผู้เล่นในกลุ่มไม่สามารถทำตามที่ตกลงกันได้ทุกรอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้อมูลในระดับกลุ่มซึ่งมีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 135 กลุ่มในการวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงไม่นำตัวแปรพฤติกรรม
ความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยควบคุม เพราะถ้านำปัจจัยดังกล่าวมาควบคุมจะทำให้ต้องเสียกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม
ออกไป เพราะต้องตัดกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเสี่ยง ซึ่งจะเหลือกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละกลไกที่ต้องการทดสอบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้น้อยลงมากขึ้น  

ทั้งนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตาและกลไกการ
จัดสรรทรัพยากรกันเองจากแบบจำลองที่ 3 (ตารางที่ 4.23) พบว่า มีเพียงระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อระดับ
ความร่วมมือ โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการศึกษาที่สูงจะมีแนวโน้มที่จะมีความร่วมมือมากขึ้น ณ ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 (p-value = 0.022) เหตุผลที่ปัจจัยส่วนใหญ่ไม่ส่งผลต่อความร่วมมือ อาจเป็นเพราะกลุ่มที่มี
ความร่วมมือ (26 กลุ่มจาก 135 กลุ่ม) มีจำนวนไม่มากเพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยได ้และ
เหตุผลที่กลุ่มที่มีความร่วมมือมีจำนวนน้อยอาจเป็นเพราะนิยามที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นกลุ่มที่ทำตามที่ได้ตกลง
กันไว้ในทุกรอบ ดังนั้น แม้กลุ่มดังกล่าวจะสามารถทำตามที่ตกลงกันได้ในบางรอบก็จะไม่อยู่ในนิยามของความ
ร่วมมือนี้ ขณะที่ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตากรณีความ
น่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกลงโทษจากแบบจำลองที่ 3 (ตารางที่ 4.24) พบว่า ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความ
ร่วมมือ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากเหตุผลข้างต้น   
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ตารางท่ี 4.23:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความร่วมมือภายในกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: ระดับความร่วมมือ (จากข้อมูล experimental note)  
(เมื่อ 1 = มีความร่วมมือ และ 0 = ไมม่ีความร่วมมือ) 

Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.0929 
(0.0704) 

0.187 -0.1057 
(0.1203) 

0.380 -0.1109 
(0.1159) 

0.339 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
ต่ำที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.0891 
(0.0706) 

0.207 -0.0937 
(0.0728) 

0.198 -0.1054 
(0.0731) 

0.149 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - 0.0033 
(0.0289) 

0.909 0.0063 
(0.0261) 

0.808 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้ใน
การศึกษา) 

- - 0.1920* 
(0.1015) 

0.058 0.2041** 
(0.0891) 

0.022 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - -0.0042 
(0.0046) 

0.365 - - 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000009 
(0.00001) 

0.169 - - 

Prob > chi2 0.3605 0.1442 0.1530 
AIC 136.2631 136.7288 135.3777 
BIC 144.9789 157.0657 149.9041 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 135 135 135 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2 . * = ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.24:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความร่วมมือภายในกลุ่มระหว่างกลไก
โควตากรณีความน่าจะเป็นสูงและต่ำในการถูกลงโทษ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: ระดับความร่วมมือ (จากข้อมูล experimental note)  
(เมื่อ 1 = มีความร่วมมือ และ 0 = ไมม่ีความร่วมมือ) 

Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.0035 
(0.0776) 

0.964 -0.0252 
(0.1090) 

0.817 -0.0217 
(0.1088) 

0.842 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - 0.0059 
(0.0249) 

0.814 0.0069 
(0.0235) 

0.768 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้ใน
การศึกษา) 

- - 0.0863 
(0.1299) 

0.507 0.0710 
(0.1036) 

0.493 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - -0.0002 
(0.0061) 

0.970 - - 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000006 
(0.00001) 

0.301 - - 

Prob > chi2 0.9637 0.7791 0.8613 
AIC 81.45835 88.14116 84.94745 
BIC 86.43563 103.073 94.902 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 89 89 89 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2. ในกรณีนี้ไม่รวมกลุ่มตัวอย่างกรณีกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

3. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ 

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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4.2.5  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายในกลุ่ม 

การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน (Equal shares) ภายในกลุ่มสะท้อนความร่วมมือกันในแง่ของ
การแบ่งผลตอบแทนกัน แต่อาจไม่สะท้อนความร่วมมือกันที่จะใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพราะอาจมีความ
เป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองร่วมมือกันที่จะใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource Depletion) ก็เป็นได้ ดังนั้น 
การใช้สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้สามารถสะท้อนเพียงความร่วมมือกัน
ในแง่ของการแบ่งผลตอบแทนให้มีความเท่าเทียมกันเท่านั้น การทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่ง
ผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายในกลุ่มใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิต (Logistic regression) โดยใน
การวิเคราะห์ส่วนนี้ใช้ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาคของรายได้ที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งเป็น
ข้อมูลระดับกลุ่ม (group level) ทั้งนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
ภายในกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองของแบบจำลองที่ 3 
(ตารางที่ 4.25) พบว่า การแบ่งผลตอบแทนระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงในการถูกลงโทษ และ
กรณีการจัดสรรทรัพยากรกันเองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 0.299) ขณะที่ผู้เข้าร่วม
การทดลองในกลุ่มการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีการแบ่งผลตอบแทนได้เท่าเที ยมกันมากกว่าผู้เข้าร่วมการ
ทดลองในกลุ่มกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value = 0.051) 
แสดงให้เห็นว่า แม้กลุ่มการจัดสรรทรัพยากรกันเองจะมีการจับปลามากกว่าระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอีก 
2 กลุ่ม แต่มีการแบ่งผลตอบแทนให้เท่าเทียมกันได้ดีกว่ากรณีความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษ นอกจากนี้ 
ยังพบว่า ประสบการณ์การทำอาชีพประมง (จำนวนปีที่ทำอาชีพประมง) ส่งผลให้มีการแบ่งผลตอบแทนอย่าง
เท่าเทียมกันภายในกลุ่มมากข้ึนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.023) กล่าวคือ การทีค่่าเฉลี่ยของ
ประสบการณ์การทำอาชีพประมงภายในกลุ่มมากขึ้นเท่าใดจะส่งผลให้มีการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียม
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจหมายถึง การมีประสบการณ์ในอาชีพประมงมานานช่วยให้มีทัศนคติว่าการร่วมมือกัน
ด้วยการแบ่งผลตอบให้เท่าเทียมกันน่าจะเป็นผลดีกับตนเองและคนอ่ืนในระยะยาว  

ขณะที่ ผลการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายในกลุ ่ม เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกลงโทษจากแบบจำลองที่ 3 (ตารางที่ 
4.26) พบว่า การแบ่งผลตอบแทนของกลุ่มกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงในการถูกลงโทษมีการแบ่ง
ผลตอบแทนได้เท่าเทียมกันมากกว่ากลุ่มกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.01 (p-value = 0.004) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงโอกาสที่จะถูกตรวจสอบและถูกลงโทษถ้ามีการจับ
เกินโควต้าจะส่งผลให้มีแบ่งผลตอบแทนได้เท่าเทียมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองกลุ่มใดยิ่งมีประสบการณ์ในอาชีพประมงมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งมีการแบ่งผลตอบแทนกันอย่างเท่าเทียม
มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.10 (p-value = 0.097) 
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ตารางท่ี 4.25:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายใน
กลุ่มระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: การแบง่ผลตอบแทนอย่างเท่าเทยีมกันภายในกลุ่ม 
(เมื่อ 1 = เมื่อ Gini coefficient < 0.05 และ 0 = เมื่อ Gini coefficient >= 0.05) 

Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.0901 
(0.0980) 

0.358 -0.1298 
(0.1716) 

0.449 -0.1079 
(0.1039) 

0.299 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
ต่ำที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

0.1987** 
(0.0916) 

0.030 0.1893* 
(0.0981) 

0.054 0.1946** 
(0.0934) 

0.037 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - 0.0046 
(0.0287) 

0.873 - - 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้ใน
การศึกษา) 

- - -0.0595 
(0.1481) 

0.688 -0.0567 
(0.1474) 

0.701 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - -0.0135** 
(0.0065) 

0.038 -0.0136** 
(0.0065) 

0.036 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - 0.000001 
(0.00001) 

0.834 - - 

Prob > chi2 0.0205 0.0265 0.0071 
AIC 170.51 172.804 168.8533 
BIC 179.2258 193.1409 183.3797 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 135 135 135 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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ตารางท่ี 4.26:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันภายใน
กลุ่มระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงและต่ำในการถูกลงโทษ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: การแบง่ผลตอบแทนอย่างเท่าเทยีมกันภายในกลุ่ม 
(เมื่อ 1 = เมื่อ Gini coefficient < 0.05 และ 0 = เมื่อ Gini coefficient >= 0.05) 

Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.2848*** 
(0.0949) 

0.003 -0.3040** 
(0.1343) 

0.024 -0.2937*** 
(0.1021) 

0.004 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - 0.0040 
(0.0287) 

0.890 - - 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้
ในการศึกษา) 

- - 0.1854 
(0.1915) 

0.333 0.1841 
(0.1923) 

0.339 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - -0.0150 
(0.0092) 

0.105 -0.0154* 
(0.0093) 

0.097 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - 0.000004 
(0.00001) 

0.676   

Prob > chi2 0.0056 0.0085 0.0015 
AIC 107.9074 107.0975 103.2354 
BIC 112.8846 122.0293 113.1899 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 89 89 89 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2. ในกรณีนี้ไม่รวมกลุ่มตัวอย่างกรณีกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

3. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 

 

4.2.6  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่ม 

การทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource Depletion) ภายในกลุ่มใช้
การว ิ เคราะห ์สมการถดถอยโลจิต (Logistic regression) โดยในการว ิ เคราะห ์ส ่วนนี ้ ใช ้ข ้อม ูลจาก 
Experimental note ที่ระบุว่ากลุ่มใดมีการจับปลาจนหมดสต๊อกก่อนที่จำนวนรอบทั้งหมดจะจบลง ซึ่งมีค่า 0 
หรือ 1 โดยเป็นข้อมูลระดับกลุ่ม (group level) ทั้งนี้ ค่า 0 หมายถึงกลุ่มดังกล่าวทำการทดลองจนครบรอบที่
กำหนดไว้ หรือเป็นกลุ่มที่ยังมีปลาเหลืออยู่เมื่อการทดลองจบลง และค่า 1 หมายถึง กลุ่มดังกล่าวจับปลาจน
หมดสิ้นก่อนที่จำนวนรอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการใช้ทรัพยากรจนหมดภายใน
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กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองจากแบบจำลองที่ 3 (ตารางที่ 
4.27) พบว่า โอกาสที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะใช้ทรัพยากรจนหมดของกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงใน
การถูกลงโทษ และกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value = 
0.148) ขณะที่โอกาสที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะใช้ทรัพยากรจนหมดในกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมี
มากกว่าในกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 
0.013) ซึ่งสอดคล้องกับผลของระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมที่พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองใน
กลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมมากกว่าอีกทั้ง 2 กลไก และ
สอดคล้องกับข้อมูลร้อยละของกลุ่มที่มีการใช้ทรัพยากรจนหมดที่พบว่า กลไกการจัดสรรพทรัพยากรกันเองมี
ร้อยละของกลุ่มทีมี่การใช้ทรัพยากรจนหมดมากที่สุด (ร้อยละ 39.1) รองลงมาคือ กลไกโควตากรณีความน่าจะ
เป็นสูงที่จะถูกลงโทษ (ร้อยละ 24.4) และกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีสัดส่วนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 9.1) นอกจากนี้ ยังพบว่า จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบว่ามีผู้เข้าร่วมการทดลองคนใดจับเกินโควตา้มี
ผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.010) นั่นคือ จำนวนการตรวจสอบ
ยิ่งมากขึ ้นเท่าใดจะยิ ่งส่งผลทำให้จำนวนกลุ ่มที ่จะมีการใช้ทรัพยากรจนหมดน้อยลงซึ ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญของการตรวจสอบของการจับเกินโควตาว่าจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรมีความยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้ง 
ความเข้าใจของอัตราการเพ่ิมของทรัพยากรส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-
value = 0.000) กล่าวคือ ความเข้าใจว่าอัตราการเพิ ่มของทรัพยากรมากขึ ้นเท่าใดจะช่วยทำให้ การใช้
ทรัพยากรจนหมดน้อยลง ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า การตระหนักรู้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรมีขีดจำกัด 
และไม่ได้เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา แต่การเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรนั้นขึ้นอยู่กับสต๊อกของปลาที่เหลืออยู่น่าจะเป็นข้อมูล
สำคัญทีค่วรให้ความรู้กับผู้ใช้ทรัพยากรให้มีความเข้าใจเพ่ือป้องกันการใช้ทรัพยากรจนหมด 

ขณะที่ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่ม เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกลงโทษจากแบบจำลองที่ 3  (ตารางที่ 
4.28) พบว่า โอกาสที่ผู้เข้าร่วมการทดลองจะใช้ทรัพยากรจนหมดในกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงในการ
ถูกลงโทษมีสูงกว่ากรณีกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01  
(p-value = 0.002) ซึ่งสอดคล้องกับระดับการจับปลามากกว่าขนาดที่เหมาะสม (over-exploitation level) 
ของกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงในการถูกลงโทษที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.17 ตัว ขณะที่ กลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นต่ำในการลงถูกลงโทษมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.17 ตัว (ตารางท่ี 4.18) นอกจากนี้เช่นเดียวกับการ
เปรียบเทียบกลไกระหว่างกลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองที่พบว่า จำนวนครั้งที่มีการ
ตรวจสอบว่ามีการจับเกินโควตาส่งผลให้โอกาสที่ทรัพยากรจะหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  
(p-value = 0.031) และการเข้าใจอัตราการเพ่ิมของทรัพยากรส่งผลให้โอกาสที่ทรัพยากรจะหมดน้อยลงอย่าง
มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (p-value = 0.000) 
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ตารางท่ี 4.27:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่มระหว่าง
กลไกโควตาและกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: การใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่ม 
(เมื่อ 1 = เมื่อใช้ทรัพยากรจนหมดสิ้น และ 0 = เมื่อยังมีทรัพยากรเหลืออยู่เมื่อการทดลองจบลง) 
Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.1096 
(0.0692) 

0.113 0.2404 
(0.1626) 

0.146 0.2363 
(0.1632) 

0.148 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
ต่ำที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

-0.2647*** 
(0.0659) 

0.000 -0.1843** 
(0.0766) 

0.016 -0.1897** 
(0.0766) 

0.013 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - -0.0720** 
(0.0280) 

0.010 -0.0712** 
(0.0277) 

0.010 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้
ในการศึกษา) 

- - -0.0175 
(0.1194) 

0.883 - - 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - -0.0005 
(0.0051) 

0.928 - - 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000004 
(0.00001) 

0.613 - - 

การเข้าใจอัตราการเพิ่มของ
ทรัพยากร (เข้าใจ = 1 และไม่
เข้าใจ = 0) 

- - -0.6173 
(0.1260) 

0.000 -0.6248*** 
(0.1243) 

0.000 

Prob > chi2 0.0080 0.0002 0.0001 
AIC 144.4396 122.843 117.1471 
BIC 153.1554 146.0852 131.6734 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 135 135 135 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01  
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ตารางท่ี 4.28:  Marginal effects ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่มระหว่าง
กลไกโควตากรณีความน่าจะเป็นในการถูกลงโทษสูงและต่ำ 

 
ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม: การใช้ทรัพยากรจนหมดภายในกลุ่ม 
(เมื่อ 1 = เมื่อใช้ทรัพยากรจนหมดสิ้น และ 0 = เมื่อยังมีทรัพยากรเหลืออยู่เมื่อการทดลองจบลง) 
Model 1: เมื่อทดสอบ
เฉพาะกลไกที่ต้องการ

ทดสอบ 

Model 2: เมื่อเพิ่มตัวแปร
เศรษฐกิจสังคมเป็นตัวแปร

ควบคุม 

Model 3: เมื่อนำตัวแปรบางตัว
ออกเพื่อแก้ปัญหา 
multicollinearity 

dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx 
(Std. Err.) 

p-value dy/dx     
(Std. Err.) 

p-value 

กลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็น
สูงที่จะถูกลงโทษ (ใช่ = 1 และ 
ไม่ใช่ = 0) 

0.1535** 
(0.0778) 

0.048 0.3115*** 
(0.1052) 

0.003 0.3212*** 
(0.1016) 

0.002 

จำนวนครั้งที่มีการตรวจสอบวา่มี
การจับเกินโควต้าหรือไม ่

- - -0.0428** 
(0.0214) 

0.045 -0.0447** 
(0.0208) 

0.031 

ระดับการศึกษา (จำนวนปีที่ใช้
ในการศึกษา) 

- - 0.0616 
(0.1174) 

0.600 - - 

ประสบการณ์การทำประมง 
(จำนวนปีที่ทำอาชพีประมง) 

- - 0.0020 
(0.0055) 

0.724 - - 

รายได้สุทธิหรือเงินออมครัวเรือน 
(บาทต่อเดือน) 

- - -0.000003 
(0.00001) 

0.618 - - 

การเข้าใจอัตราการเพิ่มของ
ทรัพยากร (เข้าใจ = 1  
และไม่เข้าใจ = 0) 

- - -0.6968*** 
(0.1275) 

0.000 -0.7173*** 
(0.1196) 

0.000 

Prob > chi2 0.0633 0.0001 0.0000 
AIC 80.86139 64.15299 58.7474 
BIC 85.83866 81.57344 68.70195 
จำนวนตวัอยา่ง (กลุ่ม) 89 89 89 

หมายเหตุ: 1. ในการวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบตัวแปรพฤตกิรรมความเส่ียงและไม่พบความสัมพันธ์กับตวัแปรความร่วมมือจากข้อมูล 

observation note จึงไม่รวมเข้ามาในแบบจำลอง เพราะจะทำให้ต้องตัดจำนวนตัวอย่างที่ไม่เข้าใจคำถามพฤติกรรมความเส่ียง

ออกไป ซ่ึงจะยิ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอยา่งน้อยลงมากขึ้น 

2. ในกรณีนี้ไม่รวมกลุ่มตัวอย่างกรณีกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเอง 

3. * = ความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ  0.1 ** = ความแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ  

*** = ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

5.1 บทสรุป 

ทรัพยากรทะเลมีความสำคัญกับสังคมไทยทั้งในแง่ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งรายได้หลักของ
ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากร จากการสำรวจของกรมประมงในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 (DOF, 2015) พบว่า 
ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้มีประมาณ 1.34 ล้านตันในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ การจับสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นแหล่งรายได้
ให้กับชาวประมง 172,430 ราย และยังสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกประมาณ 515,000 ราย (เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เป็นต้น) ขณะที่ ในพื้นที่ชนบท ผลผลิตจากประมงถือเป็นแหล่ง
โปรตีนที่สำคัญของคนในชุมชนประมงพื้นบ้านมากกว่า 2,500 หมู่บ้านตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม การจับปลาเกินขนาด (Overfishing) ถือเป็นสาเหตุสำคัญของประเทศไทยที่ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำ
ลดลง และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่สต๊อกของทรัพยากรทางทะเลลดลงคือ กลุ่มชาวประมง
พื้นบ้านที่พึ่งพาทรัพยากรประมง นอกจากนี้ ปัญหาของการที่สต๊อกของทรัพยากรทางทะเลลดลงยังถูกซ้ำเติม
ด้วยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยเร่งความขาดแคลนของทรัพยากรและความ
แปรปรวนของสต๊อกของทรัพยากรทางทะเลให้มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  

ข้อมูลที่บ่งชี้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลเห็นได้จากการลดลงของปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อ
หน่วยลงแรงประมง (Catch per Unit Effort: CPUE) ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่ค่า CPUE เฉลี่ยในปี 
พ.ศ. 2504 มีค่าประมาณ 300 – 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมงแต่ลดลงเหลือประมาณ 5.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในปี 
พ.ศ. 2559 (DOF, 2015) มาตรการสำคัญท่ีกรมประมงใช้ในการแก้ปัญหาการจับปลาเกินขนาดคือ การควบคุม
ปริมาณการจับสัตว์น้ำด้วยการจำกัดปริมาณเครื่องมือประมง (Total Allowance Effort: TAE) ของกลุ่ม
ประมงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การลดลงของจำนวนเครื่องมือประมงอาจไม่ได้หมายถึงการจะนำไปสู่ระดับการ
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม (Optimal level) เพราะแม้จะควบคุมจำนวนเครื่องมือประมงให้ลดลง แต่ปริมาณการ
จับสัตว์น้ำอาจไม่ลดลงก็เป็นได้  

กลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่พึ่งพาทรัพยากรทางทะเลที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรายได้ แต่ยังเป็นแหล่ง
อาหารที่สำคัญของครัวเรือนจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงจากที่ทรัพยากรประมงลดลง อีกทั้งกลุ่มประมง
พื้นบ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย การตัดสินใจใช้ทรัพยากรประมงส่วนใหญ่เป็นการ
ตัดสินใจเพื่อการดำรงชีวิตแบบวันต่อวัน ซึ่งในที่สุดย่อมส่งผลซ้ำเติมถึงปัญหาความยากจนของชาวประมง
พื้นบ้านให้มากขึ้น จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีเรือจดทะเบียนทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน
ทั้งหมด 37,698 ลำ โดยร้อยละ 70 เป็นเรือประมงพ้ืนบ้าน (Sampantamit et al., 2019) ดังนั้นการทำความ
เข้าใจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของชาวประมงต่อมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบา้น
ที่เป็นกลุ่มคนที่พึ่งพาทรัพยากรทางทะเล น่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่
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เกี ่ยวข้องว่านโยบายควบคุมการจับสัตว์น้ำจะส่งผลต่อการจัดสรรการใช้ทรัพยากรประมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรืออยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ 

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานศึกษานี้ที่ต้องการศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำต่าง ๆ ว่าจะส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากร
ประมงอย่างไร โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการจัดสรรทรัพยากรกันเอง ( self-governance) และการ
แทรกแซงของนโยบายรัฐด้วยมาตรการโควตาในการจับสัตว ์น ้ำด้วยการทำการทดลองหรือเกมทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือจำลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเกมที่จะใช้ในการทดสอบของการศึกษานี้เป็นแบบจำลอง
แบบพลวัตที ่เรียกว่า เกมทรัพยากรร่วมแบบพลวัต (Dynamic Common-pool Resource Game) เพ่ือ
ทดสอบและทำความเข้าใจของพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อให้เกิดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในแง่ของผู้ใช้ทรัพยากร และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
จำนวนทรัพยากรในเวลาเดียวกัน โดยผลของเกมจะช่วยทำให้รู้ถึงผลของกลไกที่ต้องการทดสอบ (treatment) 
ว่าจะส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยกลไกที่ต้องการทดสอบใน
การศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 กลไก ได้แก่ 1) การจัดสรรทรัพยากรกันเอง (Self-governance or Unregulated 
treatment without punishment) 2) การกำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นระดับต่ำที่จะ
ถูกทำโทษ (Individual quota treatment with a low probability of punishment) หรือมีความน่าจะ
เป็นที่จะถูกลงโทษเท่ากับ 0.10 และ 3) การกำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำที่มีความน่าจะเป็นระดับสูงที่จะถูก
ทำโทษ (Individual quota treatment with a high probability of punishment) หรือมคีวามน่าจะเป็นที่
จะถูกลงโทษเท่ากับ 0.40  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
จำนวนประมงพื้นบ้านสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสงขลา (กชช. 2ค 2558) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู ้เข้าร่วมการทดลองต้องมีลักษณะดังนี้ 1) ชาวประมงพื้นบ้านที่มีรายได้หลักจากทรัพยากรประมงหรือ
ชาวประมงพื้นบ้านที่มีการพึ่งพาทรัพยากรประมงโดยหารายได้เลี ้ยงชีพแบบยังชีพ และ 2) ผู้เข้าร่วมการ
ทดลองต้องเป็นชาวประมงที่ทำประมงด้วยการออกเรือสู่ทะเลเปิดที่ไม่ใช่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอที่มีพื้นที่ติดทะเล ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมด 34 หมู่บ้าน  และผู้เข้าร่วม
การทดลองทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดมีจำนวน 540 รายหรือ 135 กลุ่ม (กลุ่มละ 4 ราย)  

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองของกลไกท่ีต้องการทดสอบ (treatment) ต่อการจัดสรรทรัพยากร
ประมงได้ทำการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยใน 4 ประเด็นได้แก่ 1) ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่
เหมาะสม (Over exploitation level) 2) ความร่วมมือ (Cooperation) 3) การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่า
เทียมกัน (Equal shares) ภายในกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 
และ 4) การใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource depletion) ผลการศึกษากลไกท่ีต้องการทดสอบต่อการตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรของ 3 กลไก สามารถสรุปและอภิปรายผลเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 
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1)  ระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับท่ีเหมาะสม (Over exploitation level) 
กลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสมสูงกว่าทั้งกลไกโควตา

ที่มคีวามน่าจะเป็นสูงและต่ำที่จะถูกทำโทษอย่างมีนัยสำคัญ โดยสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของจำนวนปลาที่จับเกิน
ระดับท่ีเหมาะสมของกลไกการจัดสรรทรัพยากรกันเองมีค่าเฉลี่ยประมาณ 5.32 ตัว ขณะที่ค่าเฉลี่ยจำนวนปลา
ที่จับเกินระดับที่เหมาะสมของกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีค่าประมาณ 1.17 ตัว และ
ค่าเฉลี่ยจำนวนปลาที ่จ ับเกินระดับที ่เหมาะสมของกลไกโควตาที ่มีความน่าจะเป็นต่ำที ่จะถูกลงโทษมี
ค่าประมาณ 2.17 ตัว อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างกันของระดับการจับปลาที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม
อย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลไกโควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงและความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษ นอกจากนี้ 
การมีทัศนคติว่าปัญหาโลกร้อนส่งผลลบต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคตส่งผลให้ระดับการจับปลา
มากกว่าระดับที่เหมาะสมน้อยลง ดังนั้น การให้ความรู้และความเข้าใจของปัญหาโลกร้อนต่อชาวประมงน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล อย่างไรก็ตาม การตีความของผลการศึกษานี้ที่สนับสนุน
มาตรการโควตาว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่าการจัดสรรทรัพยากรกันเองควรตีความ
ด้วยความระมัดระวัง เพราะผลการศึกษาที่ได้เป็นเพียงผลการศึกษาในประเทศไทยเพียงผลการศึกษาเดียว ซึ่ง
อาจไม่ได้หมายความว่าผลการศึกษาดังกล่าวจะสามารถประยุกต์ใช้กับชาวประมงในประเทศไทยทั้งหมด 
เพราะความเป็นอยู่ของชาวประมงในแต่ละที่ย่อมมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่ควรมีการศึกษาซ้ำในพื้นที่อื่นเพ่ือ
ยืนยันข้อสรุปดังกล่าว 

2)  ความร่วมมือ (Coopertion) 
การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกลไกที่ทดสอบกับระดับความร่วมมือของผู้เข้าร่วมการทดลอง

ในการตัดสินใจจับปลา อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการทดลองท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นจะมีแนวโน้มที่จะให้ความ
ร่วมมือมากขึ้น 

3)  การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน (Equal shares) ภายในกลุ่มด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 

การศึกษานี้พบว่า โอกาสที่จะถูกตรวจสอบในการจับเกินโควตาที่สูงขึ้นในกลไกโควตาส่งผลให้มีการ
กระจายผลตอบแทนได้เท่าเทียมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการแบ่งผลตอบแทนของกลุ่มกลไก
โควตาที่มีความน่าจะเป็นสูงในการถูกลงโทษมีการแบ่งผลตอบแทนได้เท่าเทียมมากกว่ากลุ่มกลไกโควตาที่มี
ความน่าจะเป็นต่ำในการถูกลงโทษ นอกจากนี้ การมีประสบการณ์การทำอาชีพประมงยิ่งมากขึ้นจะส่งผลให้มี
การแบ่งผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจหมายถึง การมีประสบการณ์ในอาชีพประมงมา
นานและรับรู้ว่าการร่วมมือกันด้วยการแบ่งผลตอบให้เท่าเทียมกันน่าจะเป็นผลดีกับตนเองและคนอื่นในระยะ
ยาว 
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4)  การใช้ทรัพยากรจนหมด (Resource depletion) 
กลไกการโควตาที่มีความน่าจะเป็นต่ำที่จะถูกลงโทษมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรจนหมดน้อยกว่ากลไก

การจัดสรรทรัพยากรกันเอง นอกจากนี้ ความถี่ในการตรวจสอบการจับเกินโควตาที่มากขึ้นส่งผลให้โอกาสใน
การใช้ทรัพยากรจนหมดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มของทรัพยากรจะช่วยทำให้
โอกาสในการใช้ทรัพยากรจนหมดน้อยลง ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า การตระหนักรู้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ทรัพยากรมีขีดจำกัด และไม่ได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรจะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่า 
สต๊อกของปลาที่เหลืออยู่มีเท่าใดเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องให้ผู้ใช้ทรัพยากรมีความเข้าใจเพื่อป้องกันการใช้
ทรัพยากรจนหมด 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของพฤติกรรมของชาวประมงในการศึกษานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามี
ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของชาวประมงในอนาคต เช่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจส่งผลต่ออัตราการเกิดของสัตว์น้ำให้ลดลงอย่างฉับพลัน (regime shift) ซึ่งส่งผลให้สต๊อกของปลาลดลง
อย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการจ ับสัตว ์น ้ำประมง เช ่น การศึกษาของ Lindahl and 
Jarungrattanapong (2022) ที่พบว่า เมื่อชาวประมงอยู่ในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของสัตว์น้ำลดลงอย่าง
ฉับพลัน (regime shift) จะส่งผลให้มีความร่วมมือกันในการจับปลา และมีระดับการจับปลาที่น้อยกว่าที่
เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งอธิบายได้ว่า เมื่อทรัพยากรมีความขาดแคลนมากขึ้น คนจะร่วมมือกันและใช้ทรัพยากร
น้อยลง (น้อยกว่าระดับท่ีเหมาะสมมากขึ้น) เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามหลักฐานที่ค้นพบได้ดังนี้ 

1) มาตรการการกำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำที ่มีการลงโทษมีประสิทธิภาพและความยั ่งยืน
มากกว่ามาตรการการจัดสรรทรัพยากรกันเอง ทั้งนี้อธิบายได้จากการที่มาตรการการควบคุมการจับสัตว์น้ำ
เปรียบเสมือนเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรร่วม (common-pool resource) ให้เป็นสินค้าเอกชน (private good) 
ด้วยการเปลี ่ยนคุณสมบัติของทรัพยากรร่วมจากลักษณะการไม่สามารถกีดกันผู ้อื ่นให้บริโภคได้  (Non-
exclusive) หรือการเข้าถึงโดยเสรี (Open acess) ให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์เอกชน (Private property right) ที่
สามารถกีดกันผู้อ่ืนให้บริโภคได้ (Exclusive) โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติร่วมดังกล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจของผู้
ที่ได้รับโควตาใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน และยังไม่มีความชัดเจนถึงผลของโอกาสที่จะถูก
ลงโทษที่แตกต่างกันต่อการตัดสินใจในการจับปลาในระดับที่มากกว่าระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาจต้อง
ตีความผลสรุปนี้ด้วยความระมัดระวัง กล่าวคือ ผลสรุปนี้อาจไม่สามารถสรุปเป็นภาพรวมสำหรับชาวประมง
ทั้งหมด ดังนั้น การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ในพ้ืนที่อ่ืนจะช่วยให้ข้อค้นพบนี้มีความน่าเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 
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2) จากหลักฐานที่ค้นพบชี้ให้เห็นว่าโอกาสที่จะถูกลงโทษที่สูงขึ้นถ้าจับเกินโควตาในมาตรการการ
กำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำส่งผลให้มีการแบ่งผลตอบแทนที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ดังนั้น มาตรการ
โควตาควรมาพร้อมกับการตรวจสอบผู้กระทำผิดจากการจับเกินโควตาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะถ้าการ
ตรวจสอบไม่ทั่วถึง และมีคนละเมิดกฎด้วยการจับเกินโควตาขณะที่คนอื่นทำตามกฎกติกาย่อมหมายถึง คนที่
จับเกินจะได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นจากต้นทุนของผู้อ่ืน และอาจทำให้คนที่ปฏิบัติตามกฎเปลี่ยนไปละเมิดกฎ
ตาม ดังนั้น ถ้าปราศจากการตรวจสอบผู้กระทำผิดที่ทั่วถึงแล้ว มาตรการโควตาคงไม่สามารถดำเนินอยู่ได้ใน
ระยะยาว  

3) ความถี่ในการตรวจสอบผู้ที่จับเกินโควต้าที่มากขึ้นและการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการเพิ่มของ

ทรัพยากรจะช่วยลดโอกาสที่จะมีการใช้ทรัพยากรประมงจนหมด โดยการให้ความรู้ในแง่ว่าการเพิ่มขึ้นของ

ทรัพยากรจะมากน้อยนั้นขึ้นอยู่ว่าสต๊อกของปลาที่เหลืออยู่มีเท่าใดเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องให้ผู้ใช้ทรัพยากรมี

ความเข้าใจเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรจนหมดในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
ใบยินยอมในการเข้าร่วมการทดลอง 

 
การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรประมง 

กรุณาตั้งใจฟังและอย่าได้เกรงใจที่จะถามคำถามถ้ามีคำถามใดๆ ที่คุณไม่เข้าใจ หรือถ้าคุณต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม  
การเข้าร่วมกิจกรรมนี้มีความหมายอย่างไรต่อคุณ 

คุณกับคนอื่นอีก 3 คนจะเล่นเกมส์ด้วยกัน โดยคุณต้องตัดสินใจจับปลาในจินตนาการที่มีอยู่ในทะเลร่วมกัน และปลา
แต่ละตัวที่คุณจับมีค่าเท่ากับ 10 บาท และในตอนท้ายของเกมส์ ผู้ช่วยวิจัยจะขอสัมภาษณ์คุณด้วยแบบสอบถาม เรา
จะขอจดบันทึกระหว่างที่ทำกิจกรรม กิจกรรมทั้งหมดซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์แบบสอบถาม เราจะใช้เวลาไม่เกิน 2 
ชั่วโมง โดยถ้าพูดให้ชัดกว่านี้คือ การเข้าร่วมของคุณหมายถึง 
1) คุณรับฟังข้อมูลที่กล่าวมาแล้วตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้หรือไม่ ถ้ายินดีเข้าร่วม เราขอให้

คุณ 
2) เซ็นต์แบบฟอร์มการยินยอมนี้ โดยการเข้าร่วมของคุณยังหมายถึง 
3) การเข้าร่วมการเล่นเกมส์ที่คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมอ่ืนอีก 3 คน และ 
4) ตอบคำถาม (ตอนท้ายของกิจกรรม) เกี่ยวกับประสบการณ์จากการเล่นเกมส์ ข้อมูลส่วนตัว และความคิดเห็น

บางอย่างเก่ียวกับการทำประมง 
เราอยากให้คุณรู้ว่า ไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความไม่สะดวกสบายใดๆ เกิดขึ้นจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ 

อะไรจะเกิดขึ้นกับข้อมูลของคุณ 
ทีมนักวิจัยจะทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจที่คุณตัดสินใจในเกมส์ และคำตอบต่างๆ ที่คุณตอบมา ข้อมูล
ของคุณทั้งหมดจะถือเป็นความลับ และเราจะทำทุกอย่างให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครรู้การตัดสินใจและคำตอบนั้นเป็น
คำตอบของคุณ เราจะทำการถ่ายรูประหว่างการทำกิจกรรมที่อาจจะนำไปใช้ในการพูดคุยเก่ียวกับการศึกษานี้ ซึ่งส่วน
ใหญ่หมายถึงในกลุ่มนักวิจัยเท่านั้น กรุณาช่วยบอกเราด้วยถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ในรูปถ่ายดังกล่าว 
ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนของคุณจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เท่ากับ 200 บาท และคุณจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่

กับการตัดสินใจของคุณในเกมส์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้) 

การเข้าร่วมกิจกรรมของคุณเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ 
การเข้าร่วมในการศึกษานี้เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจ และคุณสามารถออกจากกิจกรรมนี้เมื่อใดก็ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะ 

ไม่เข้าร่วมหรือต้องการออกจากกิจกรรมนี้ คุณไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลใดๆ ที่ไม่ต้องการเข้าร่วม 

ผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษาคร้ังนี้ 
เรวด ี จร ุงร ัตนาพงศ์ ( rawadee@gmail.com) จากมหาว ิทยาล ัยส ุโขท ัยธรรมาธ ิราช และเทเรส ล ินดาห์ 
(therese@beijer.kva.se) จากสถาบันเบเยอร์เพื่อเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาคร้ังนี้ 

mailto:rawadee@gmail.com
mailto:therese@beijer.kva.se
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คำยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย 

ข้าพเจ้า................................................................................................... ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยนี้โดยสมัครใจ  
......................................................................................   ................................................. 
ลายเซ็นผู้เข้าร่วมการวิจัย      วันที่/เดือน/ปี 
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ภาคผนวก ข 
Experimental note 

บันทึกการสังเกตการณ์ของนักวิจัย (Quota project) 

ชื่อหัวหน้ากลุ่ม: __________________สีของกลุ่ม:  1. ม่วง   2. เขียว   3. ฟ้า  4.ชมพ ู

วันที:่ ___________/___________/2564         ช่วงเช้า     ช่วงบ่าย   

1) ผู้เล่นในกลุ่มคุยหรือปรึกษากันบ้างหรือไม่? 

 1. ไม่ ไม่ได้คุยกัน   2. ใช่ คุยและปรึกษากัน 

2) ผู้เล่นในกลุ่มเห็นพ้องต้องกันตามที่ตกลงว่าจะจับปลาเท่าใดได้หรือไม่? 

รอบท่ี ผู้เล่นเห็นพ้องต้องกันที่ตกลงหรือไม่? รอบท่ี ผู้เล่นเห็นพ้องต้องกันที่ตกลงหรือไม่? 

1  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 11  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

2  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 12  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

3  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 13  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

4  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 14  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

5  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 15  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

6  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 16  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

7  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 17  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

8  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 18  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

9  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 19  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

10  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 20  1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

 

3) ผู้เล่นในกลุ่มทำตามที่ได้ตกลงกันได้ตลอดหรือไม่ หรือมีใครคนใดคนหนึ่งโกหก/โกง? 

 1. ผู้เล่นในกลุ่มไม่สามารถทำตามท่ีตกลงกันได้ตลอด มีใครสักคนโกหก/โกง     

 2. ผู้เล่นในกลุ่มสามารถทำตามที่ตกลงกันได้ตลอด 
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4) ถ้ามีการจับปลาจนหมด อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่นนั้น? 

 1. คนในกลุ่มไม่คุยกัน/ปรึกษากัน 

 2. คนในกลุ ่มคุยกัน/ปรึกษากัน แต่ไม่ร่วมมือกัน มีใครสักคน (หรือหลายคน) จับปลาทั ้งหมดไป  
        หรือมีใครสักคน (หรือหลายคน) โกง 

 3. คนในกลุ่มร่วมมือ/ตกลงกันว่าจะจับปลาที่เหลือให้หมด 

 4. กลุ่มนี้จับปลาไม่หมด 

5) คนในกลุ่มดูเหมือนเข้าใจว่าปลาเพิ ่มขึ้นได้อย่างไร และรู้ว่าควรจะจับอย่างไรถึงจะเป็นทางเลือกที ่ดี  
    ที่สุด? (ทางเลือกที่ดีที่สุด คือจับในปริมาณที่ทำให้อัตราการเพ่ิม = 10 ในรอบถัดไป) 

 1. ไม่ใช่   2. ใช่ 

6) เขียนอธิบายถ้ามีประเด็นอะไรที่ผู้เล่นพูดคุยกัน เช่น พูดคุยตอนเกมส์ใกล้จบลง หรือพูดเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การจับปลา เป็นต้น 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 
คำแนะนำในการทำการทดลอง 

ค.1 คำแนะนำในการทดลอง Self-governance treatment 

# ตัวปกติ: อ่านออกเสียงให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ฟัง 
# ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ เป็นข้อความท่ีต้องเน้นย้ำ 
# ตัวเอียงสีฟ้า: สิ่งที่หัวหน้ากลุ่มและผู้ช่วยต้องทำ 
# ตัวเอียงสีส้ม: อ่านให้ผู้เข้าร่วมการทดลองฟังเมื่อมีการถามคำถามนั้น 
อธิบายการเข้าถึงทรัพยากรประมงท่ีใช้ร่วมกัน 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ <ชื่อหัวหน้ากลุ่ม> และผู้ช่วยของเรา <ชื่อผู้ช่วย> พวกเราจะคอยแนะนำคุณตลอดการเล่น
เกมส์ในเกมส์นี้ เราแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ดังนั้นเราอยากให้คุณลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่
สามารถจับปลาในทะเลร่วมกัน <ชี้ไปที่ปลาปลอมที่วางอยู่บนโต๊ะ/ที่อยู่หน้าผู้เล่นเกมส์>  
แม้ว่าในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่ามีปลาจำนวนเท่าใดในทะเล แต่ในเกมส์นี้ เราอยากให้ทุกคนคิดว่า 
เราสามารถรู้ได้ว่าปลาในทะเลทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด แต่ละคนในกลุ่ม 4 คนนี้สามารถจับปลาร่วมกันในทะเล
นี้ได ้

อธิบายการตัดสินใจในเกมส์ 

เกมส์จะมีหลายรอบ และในแต่ละรอบ แต่ละคนต้องตัดสินใจว่าจะจับปลาจำนวนเท่าใด เราจะทำทุกอย่างเพ่ือ
ไม่ให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไม่เห็นการตัดสินใจของคุณ  
<แจกและอธิบายกระดาษคำตอบ> 
ช่องทางด้านซ้าย “จำนวนปลาที่จับ” <ชี้ไปที่ช่องนั้น> คุณต้องเขียนลงไปว่าคุณต้องการจะจับปลาจำนวน
เท่าใด ผู้ช่วยของเราจะอยู่ช่วยคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ในแต่ละรอบคุณต้องเลือกว่าจะจับปลา
ระหว่าง 0 ตัว (หมายถึงไม่จับปลาเลย) และจับปลาเท่าที่มีเหลืออยู่ เราจะบอกคุณว่าปลาที่พวกคุณจับปลามี
จำนวนเท่าใดในตอนเริ่มต้นของแต่ละรอบ โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจของคุณมีผลต่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
และมีประโยชน์ต่อคนในกลุ่มด้วย 
ปลาแต่ละตัวที่คุณจับ คุณจะได้รับเงิน 10 บาท เช่น ถ้าคุณจับปลา 10 ตัว คุณจะได้รับเงิน 10*10 = 100 
บาท ที่เพ่ิมเติมจากเงิน 200 บาทที่คุณได้รับไปแล้วจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตรวจสอบผลตอบแทนที่คุณจะได้จากช่องที่ 2 ในกระดาษคำตอบ <ชี้ไปที่ช่องนั้น> 
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการคำนวณ อย่าเกรงใจที่จะเรียกผู้ช่วยของเราให้ช่วย  
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เมื ่อคุณตัดสินใจแล้ว เราจะเก็บกระดาษคำตอบของคุณในตอนท้ายของแต่ละรอบ กรุณาช่วยปิด
กระดาษคำตอบเมื่อส่งให้ผู้ช่วยของเรา พวกเราจะพยายามทำทุกอย่างไม่ให้มีใครรู้การตัดสินใจของคนอ่ืน 
เมื่อเก็บกระดาษคำตอบแล้ว เราจะคำนวณจำนวนปลาที่สามารถจับได้ในรอบถัดไป แล้วจะบอกพวกคุณพร้อม
กับเขียนลงกระดาน <ชี้ไปที่กระดาน> 
จำนวนปลานอกจากจะขึ้นอยู่กับผลจากการจับปลาของคุณและสมาชิกอื่นในกลุ่มในแต่ละรอบแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับการเกิดใหม่ของปลาด้วย 

อธิบายจำนวนปลาที่เกิดใหม่ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่เหลือจากรอบท่ีแล้ว 

ตอนนี้ดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่าปลาเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร โดยอธิบายด้วยการใช้ปลาปลอมนี้ <ชี้ไปที่ปลา
ปลอม>  
จำนวนปลาอาจเพิ่มขึ้นหรืออาจไม่เพิ่มในระหว่างรอบ จำนวนปลาที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่เหลืออยู่มี
เท่าใด เราเริ่มที่ปลาจำนวน 50 ตัวในรอบแรก โดยปลา 50 ตัวนี้เป็นตัวอย่างจำนวนปลาที่คุณและชาวประมง
คนอ่ืนในชุมชนสามารถจับได้ใน 1 ฤดูกาล (หรือ 1 ปี) โดยคุณจะเห็นว่า 
<อธิบายตัวอย่างโดยใช้ปลาปลอม> 
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 46-50 ตัวจะไม่มีปลาเกิดใหม่ ในกรณีนี้จำนวนปลาที่จับได้ในรอบถัดไปก็จะเท่ากับปลาที่
เหลือจากรอบที่แล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีปลามากเกินไปจึงเกิดการแย่งอาหารกัน และมีปลามากเกินไปเมื่อ
เทียบกับขนาดของทะเล 
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 35-45 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 5 ตัวในรอบถัดไป เพราะยังมีการแย่งอาหารกัน และจำนวน
ปลาก็ยังมากเกินไปเม่ือเทียบกับขนาดของทะเล  
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 20-34 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 10 ตัวในรอบถัดไป เพราะมีอาหารเพียงพอจึงทำให้ปลา
สามารถจับคู่ และจำนวนปลามีไม่มากเกินไปท่ีต้องแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยกัน  
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 5-19 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 5 ตัวในรอบถัดไป เพราะมีจำนวนปลาน้อยทำให้ยากต่อการหา
คู ่ 
ถ้ามีปลาน้อยกว่า 5 ตัว จะไม่มีปลาเกิดใหม่ เหมือนกับกรณีที่มีปลาอยู่ระหว่าง 46-50 ตัว เพราะมีปลาน้อย
เกินไปทำให้ไม่สามารถหาคู่ได้ 
อย่างที่บอกไว้ตั ้งแต่ต้นว่า เกมส์นี้จะเล่นหลายรอบ แต่เราจะไม่บอกคุณว่าคุณจะเล่นเกมส์ในแต่ละเกมส์
ทั้งหมดก่ีรอบ  
จำไว้ว่า: ถ้าไม่มีปลาให้จับแล้ว เกมส์จะจบลง และคุณจะไม่ได้รับเงินใดๆ เพ่ิมเติม  
ตราบใดที่ยังมีปลาให้จับ เกมส์ก็ยังดำเนินต่อไป และคุณก็จะได้รับเงินเพิ่มข้ึนต่อไป  
จำไว้ว่า: การตัดสินใจของคุณไม่เพียงแต่มีผลต่อผลตอบแทนของคุณ แต่ยังมีผลต่อประโยชน์ของคนอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันที่คุณแบ่งปลาด้วยกัน 
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ถึงตอนนี้คุณมีคำถามอะไรหรือไม่ก่อนที่เราจะเริ่มยกตัวอย่างกัน? 
<ถ้ามีคนถามจะแบ่งปลากันอย่างไรถ้ามีการจับมากกว่าจำนวนปลาที่เหลืออยู่ คำตอบคือ เราจะแบ่งปลาตาม
สัดส่วนตามจำนวนปลาที่แต่ละคนตัดสินใจ > 

เริ่มยกตัวอย่าง  

ต่อจากนี้เราจะเริ่มยกตัวอย่างให้ฟัง เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าปลาเพ่ิมข้ึนได้อย่างไร 
<ใช้ปลาปลอมท่ีอยู่บนโต๊ะในการอธิบายด้วยการเอาปลาเพิ่มเข้าไป หรือเอาปลาออกตามตัวอย่างที่อธิบาย  
พร้อมกับพยายามให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมระหว่างการอธิบายตัวอย่าง เช่น ถามว่าปลาจะเพ่ิมข้ึนเท่าไรในตัวอย่างที่
อธิบาย> 
เราเริ่มด้วยจำนวนปลาทั้งหมด 50 ตัวในรอบแรก เช่น ทุกคนในกลุ่มจับไปรอบแรกรวมกัน 20 ตัว เช่น คุณจับ 
3 ตัว คุณจับ 7 ตัว คุณจับ 3 ตัว และคุณจับ 7 ตัว <เอาปลาออก 20 ตัว> ดังนั้น ตอนนี้จึงมีปลาเหลืออยู่ 30 
ตัว นั่นคือ 50 ลบออกไป 20 ตอนนี้เราดูได้จากปลาที่อยู่บนโต๊ะ <ชี้ไปที่ปลาบนโต๊ะ> การเพ่ิมขึ้นของปลาเมื่อ
มีปลาเหลืออยู่ 30 ตัว คุณคิดว่าจะมีปลาเพ่ิมข้ึนเท่าไร? <ถามผู้เข้าร่วมการทดลอง>  
ใช่เลยคะ! จะมีปลาเพิ่มขึ้นมา 10 ตัว <เพิ่มปลาไปอีก 10 ตัว> ดังนั้น ในรอบต่อไป ปลาที่จับได้จะมี 40 ตัว 
(50-20+10) และ เราจะประกาศตัวเลขพวกนี้ให้ทุกคนได้ยิน และจะเขียนให้เห็นตรงนี้ <ชี้ไปที่บอร์ดที่แสดง
ขนาดของสต๊อกเริ่มต้นของปลาในแต่ละรอบ> 
<ตอบเมื่อมีคนถามเท่านั้น: จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการจับมากกว่าปลาที่มีอยู่? ถ้ากลุ่มของคุณจับมากกว่าปลาที่มี
อยู่ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตาม เกมส์นั้นจะหยุดทันที เพราะไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ปลาที่แต่ละ
คนได้รับจะถูกแบ่งตามสัดส่วน> 
<ตัวอย่างคำถาม ถ้ามีปลาเพียง 10 ตัวในทะเล แต่มีการจับปลาร่วมกันเท่ากับ 100 ตัว (เช่น 20 ตัว 10 ตัว 
30 ตัว 40 ตัว) ปลาที่เหลือ 10 ตัวจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่แต่ละคนตัดสินใจจับ ดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจจับ 20 ตัว
จากที่คนในกลุ่มจับ 100 ตัว (20%) ดังนั้นคุณก็จะได้ 20% จากปลาที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ 2 ตัว> 
ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าจะเขียนจำนวนปลาที่จับในกระดาษคำตอบอย่างไรในแต่ละรอบ และคุณก็รู้ว่าจะคำนวณ
ขนาดของปลาที่เพิ่มขึ้นในรอบต่อไปได้อย่างไร เราลบผลรวมของจำนวนปลาที่แต่ละคนจับจากปลาที่เหลอือยู่ 
และเพ่ิมจำนวนปลาจากที่เกิดใหม่ ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามหรือไม?่ 
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การพูดคุย 

ตั้งแต่เริ่มต้นเกมส์จนตลอดการเล่นเกมส์ คุณสามารถพูดคุยกันได้ในกลุ่ม นั่นหมายถึงคุณสามารถพูดคุยเรื่อง
อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจจับปลา กฎของเกมส์ กลยุทธ์ในการเล่นเกมส์ และแม้แต่
จำนวนปลาที่คุณต้องการจับ แต่คุณไม่สามารถข่มขู่หรือพูดเรื่องจะไปตกลงกันนอกรอบว่าจะไปแบ่งเงินกันทั้ง
ระหว่างและหลังการเล่นเกมส์ คุณมีเวลา 2 นาทีในการพูดคุยกับคนอื่นในกลุ่มว่าจะจับปลาเท่าใดในแต่ละรอบ 
หลังจาก 2 นาทีแล้ว เราขอให้เขียนจำนวนปลาที่จะจับลงในกระดาษคำตอบของแต่ละคน เราจะจับเวลาและ
จะบอกคุณว่าเมื่อไรคุณต้องส่งกระดาษคำตอบให้เรา  
คุณมีคำอะไรหรือไม่? 
ขอย้ำอีกครั้งว่า ในกรณีที่คุณมีคำถามใดๆ ระหว่างการเล่นเกมส์ อย่าได้ลังเลที่จะถามคำถามเรา เราจะช่วย
ตอบข้อสงสัยต่างๆ 

รอบซ้อม 

ก่อนที่เราจะเริ่มเกมส์แรก เราจะมีรอบซ้อม 2 รอบเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเราเข้าใจกฎของเกมส์ถูกต้อง  
ขอย้ำว่าคุณจะไม่ได้รับเงินใดๆ ระหว่างรอบซ้อมนี้  ระหว่างรอบซ้อมนี้คุณก็มีเวลา 2 นาทีในการพูดคุยกับคน
อื ่นในกลุ ่มว่าจะจับปลาจำนวนเท่าใด หลังจาก 2 นาทีแล้ว เราขอให้เขียนจำนวนปลาที ่จะจับลงใน
กระดาษคำตอบ 
<ระหว่างรอบซ้อม – ให้ผู้เล่นเขียนจำนวนปลาที่จะจับ ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บกระดาษคำตอบ และนำไปให้ผู้ช่วย
อีกคนที่ทำหน้าที่คำนวณสต๊อกของปลาในรอบต่อไป เมื่อคำนวณจำนวนสต๊อกใหม่แล้ว ผู้ช่วยนักวิจัยนำ
กระดาษคำตอบกลับมาให้ผู้เล่น ผู้นำกลุ่มประกาศจำนวนสต๊อกรอบใหม่ และแสดงให้ผู้เล่นเห็นด้วยปลาปลอม 
พร้อมกับบอกให้ผู ้เล่นรู้ว่าจำนวนปลาที่จับไปทั้งหมดในกลุ่มเป็นเท่าใด และอธิบายว่าคำนวณสต๊อกใหม่
อย่างไร ซ้อมอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจพลวัตของเกมส์ และหัวหน้ากลุ่มสามารถบอกได้ว่าคนใน
กลุม่จับไปท้ังหมดเท่าไร และถามผู้เล่นว่าปลาจะเหลือเท่าไร และจะเกิดใหม่เท่าไร> 
ดังนั้น ระหว่างการเล่นเกมส์ เราจะเพิ่มปลาเข้ามาหรือเอาปลาออกไปเหมือนกับรอบซ้อม ดังนั้นคุณจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าจะมีปลาเหลืออยู่เท่าใด แต่เราจะไม่บอกว่าแต่ละคนจับไปเท่าใดเมื่อเทียบกับการจับของกลุ่ม 
เราจะบอกเพียงว่าจะมีจำนวนปลาที่จะจับได้ในรอบต่อไปเป็นเท่าไร มีคำถามหรือไม่? 
ถ้าไม่มีคำถาม เรามาเริ่มเกมส์แรกกันเลย นั่นหมายถึงจากนี้ไปคุณจะได้รับเงินตามการตัดสินใจของคุณ ใน
กรณีท่ีคุณได้ยินกลุ่มอ่ืนพูดคุยกัน อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอ่ืนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
ของคุณ กลุ่มอ่ืนอาจจะเสร็จก่อนกลุ่มเรา แต่ไม่ได้หมายความว่า เกมส์ที่คุณเล่นอยู่จะเสร็จพร้อมกัน  
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ก่อนที่คุณจะเริ่มเกมส์แรกในรอบจริง ขอสรุปกฎของเกมส์ดังนี้ 

• คุณ 4 คนแบ่งปลาในทะเลร่วมกัน  

• ในแต่ละรอบ คุณต้องตัดสินใจเองว่าจะจับปลาเป็นของคุณเองจำนวนเท่าใด ในแต่ละรอบคุณสามารถ

เลือกจับได้ตั้งแต่ 0 ตัว (คือไม่จับเลย) ถึงจำนวนปลาที่เหลือให้จับได้ และปลาแต่ละตัวที่คุณจับมีค่า

เท่ากับ 10 บาท  

• การตัดสินใจของคุณมีผลต่อผลตอบแทนของคุณ และมีผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มด้วย 

• ตราบใดที่ยังมีปลาเหลืออยู่ เกมส์นี้ก็ยังดำเนินต่อไป และคุณก็ยังได้รับเงินไปเรื่อยๆ ถ้าปลาหมด เกมส์

ก็สิ้นสุดลง 

• เราจะไม่บอกว่าคุณจะเล่นทั้งหมดก่ีรอบ 

• การเพิ่มขึ้นของปลาขึ้นอยู่กับปลาที่มีเหลืออยู่เท่าใด <ชี้ไปที่ตาราง และเตือนผู้เล่นถึงตารางอัตราการ

เกิดของปลาที่พวกเขาเล่นอยู่> 

• เราไม่อนุญาตให้คุณโชว์สิ่งที่คุณเขียนในกระดาษคำตอบให้คนอ่ืนในกลุ่มเห็น 

• จำไว้ว่า คุณสามารถพูดคุยระหว่างเล่นเกมส์ได้ คุณมีเวลามากที่สุด 2 นาทีในแต่ละรอบ หลังจาก 2 

นาทีแล้ว เราต้องขอให้คุณเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ 

จำนวนปลาทั้งหมดเริ่มท่ี 50 ตัว ตอนนี้คุณมีเวลา 2 นาทีที่จะพูดคุยว่าจะตัดสินใจอย่างไร หลังจากนั้น คุณต้อง
เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และเราจะเก็บกระดาษคำตอบของคุณ 
มีคำถามอะไรหรือไม่? 

เริ่มเล่นเกมส์ 

<เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ หัวหน้ากลุ่มจะประกาศขนาดสต๊อกของรอบใหม่> 
จำนวนปลาที่จับได้คือ […] 
<ผู้ช่วยจะช่วยเพิ่มปลาหรือเอาปลาออกจากปลาบนโต๊ะ – พึงระลึกไว้ว่า หัวหน้ากลุ่มทำเพียงปรับเปลี่ยน
ขนาดของสต๊อกของปลา ห้ามเปิดเผยจำนวนปลาที่แต่ละคนจับ ขณะที่เพ่ิมเติมหรือวางปลาบนโต๊ะ> 
<ตัวอย่างคำตอบถ้ามีใครถาม ถ้ามีปลาเพียง 10 ตัวในทะเล แต่มีการจับปลาร่วมกันเท่ากับ 100 ตัว (เช่น 20 
ตัว 10 ตัว 30 ตัว 40 ตัว) ปลาที่เหลือ 10 ตัวจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่แต่ละคนตัดสินใจจับ ดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจ
จับ 20 ตัวจากที่คนในกลุ่มจับ 100 ตัว (20%) ดังนั้นคุณก็จะได้ 20% จากปลาที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ 2 ตัว> 
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ค.2 คำแนะนำในการทำการทดลอง Regulated treatment with punishment 

# ตัวปกติ: อ่านออกเสียงให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ฟัง 
# ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ เป็นข้อความท่ีต้องเน้นย้ำ 
# ตัวเอียงสีฟ้า: สิ่งที่หัวหน้ากลุ่มและผู้ช่วยต้องทำ 
# ตัวเอียงสีส้ม: อ่านให้ผู้เข้าร่วมการทดลองฟังเมื่อมีการถามคำถามนั้น 

อธิบายการเข้าถึงทรัพยากรประมงท่ีใช้ร่วมกัน 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ <ชื่อหัวหน้ากลุ่ม> และผู้ช่วยของเรา <ชื่อผู้ช่วย> พวกเราจะคอยแนะนำคุณตลอดการเล่น
เกมส์ในเกมส์นี้ เราแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4 คน ดังนั้นเราอยากให้คุณลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่
สามารถจับปลาในทะเลร่วมกัน  
<ชี้ไปที่ปลาปลอมที่วางอยู่บนโต๊ะ/ที่อยู่หน้าผู้เล่นเกมส์>  
แม้ว่าในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่ามีปลาจำนวนเท่าใดในทะเล แต่ในเกมส์นี้ เราอยากให้ทุกคนคิดว่า 
เราสามารถรู้ได้ว่าปลาในทะเลทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด แต่ละคนในกลุ่ม 4 คนนี้สามารถจับปลาร่วมกันในทะเล
นี้ได ้

อธิบายการตัดสินใจในเกมส์ 

เกมส์จะมีหลายรอบ และในแต่ละรอบ แต่ละคนต้องตัดสินใจว่าจะจับปลาจำนวนเท่าใด เราจะทำทุกอย่างเพ่ือ
ไม่ให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มไม่เห็นการตัดสินใจของคุณ  
<แจกและอธิบายกระดาษคำตอบ> 
ช่องทางด้านซ้าย “จำนวนปลาที่จับ” <ชี้ไปที่ช่องนั้น> คุณต้องเขียนลงไปว่าคุณต้องการจะจับปลาจำนวน
เท่าใด ผู้ช่วยของเราจะอยู่ช่วยคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ 
ในแต่ละรอบคุณต้องเลือกว่าจะจับปลาระหว่าง 0 ตัว (หมายถึงไม่จับปลาเลย) และจับปลาเท่าท่ีมีเหลืออยู่ เรา
จะบอกคุณว่าปลาที่พวกคุณจับปลามีจำนวนเท่าใดในตอนเริ่มต้นของแต่ละรอบ โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจของ
คุณมีผลต่อประโยชน์ที่คุณคนได้รับและมีผลต่อประโยชน์ที่คนในกลุ่มได้รับด้วย  ปลาแต่ละตัวที่คุณจับ คุณจะ
ได้รับเงิน 10 บาท เช่น ถ้าคุณจับปลา 10 ตัว คุณจะได้รับเงิน 10*10 = 100 บาท ที่เพ่ิมเติมจากเงิน 200 บาท
ที่คุณได้รับไปแลว้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตรวจสอบผลตอบแทนที่คุณจะได้จากช่องที่ 2 ในกระดาษคำตอบ <ชี้ไปที่ช่องนั้น>  
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ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการคำนวณ อย่าเกรงใจที่จะเรียกผู้ช่วยของเราให้ช่วย  เมื่อคุณตัดสินใจแล้ว 
เราจะเก็บกระดาษคำตอบของคุณในตอนท้ายของแต่ละรอบ กรุณาช่วยปิดกระดาษคำตอบเมื่อส่งให้ผู้ช่วยของ
เรา พวกเราจะพยายามทำทุกอย่างไม่ให้มีใครรู้การตัดสินใจของคนอื่น เมื่อเก็บกระดาษคำตอบแล้ว เราจะ
คำนวณจำนวนปลาที่สามารถจับได้ในรอบถัดไป แล้วจะบอกพวกคุณพร้อมกับเขียนลงกระดาน <ชี้ไปที่
กระดาน> 
จำนวนปลานอกจากจะขึ้นอยู่กับผลจากการจับปลาของคุณและสมาชิกอื่นในกลุ่มในแต่ละรอบแล้ว ยังขึ้นอยู่
กับการเกิดใหม่ของปลาด้วย 

อธิบายจำนวนปลาที่เกิดใหม่ขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่เหลือจากรอบท่ีแล้ว 

ตอนนี้ดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่าปลาเกิดขึ้นมาใหม่ได้อย่างไร โดยอธิบายด้วยการใช้ปลาปลอมนี้ <ชี้ไปที่ปลา
ปลอม>  
จำนวนปลาอาจเพิ่มขึ้นหรืออาจไม่เพิ่มในระหว่างรอบ จำนวนปลาที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับจำนวนปลาที่เหลืออยู่มี
เท่าใด เราเริ่มที่ปลาจำนวน 50 ตัวในรอบแรก โดยปลา 50 ตัวนี้เป็นตัวอย่างจำนวนปลาที่คุณและชาวประมง
คนอ่ืนในชุมชนสามารถจับได้ใน 1 ฤดูกาล (หรือ 1 ปี)  
<อธิบายตัวอย่างโดยใช้ปลาปลอม> 
โดยคุณจะเห็นว่า ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 46-50 ตัวจะไม่มีปลาเกิดใหม่ ในกรณีนี้จำนวนปลาที่จับได้ในรอบถัดไป
ก็จะเท่ากับปลาที่เหลือจากรอบที่แล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีปลามากเกินไปจึงเกิดการแย่งอาหารกัน และมีปลา
มากเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของทะเล 
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 35-45 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 5 ตัวในรอบถัดไป เพราะยังมีการแย่งอาหารกัน และจำนวน
ปลาก็ยังมากเกินไปเม่ือเทียบกับขนาดของทะเล  
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 20-34 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 10 ตัวในรอบถัดไป เพราะมีอาหารเพียงพอจึงทำให้ปลา
สามารถจับคู่ และจำนวนปลามีไม่มากเกินไปท่ีต้องแย่งอาหารและที่อยู่อาศัยกัน  
ถ้ามีปลาอยู่ระหว่าง 5-19 ตัว จะมีปลาเกิดใหม่ 5 ตัวในรอบถัดไป เพราะมีจำนวนปลาน้อยทำให้ยากต่อการหา
คู ่
ถ้ามีปลาน้อยกว่า 5 ตัว จะไม่มีปลาเกิดใหม่ เหมือนกับกรณีที่มีปลาอยู่ระหว่าง 46-50 ตัว เพราะมีปลาน้อย
เกินไปทำให้ไม่สามารถหาคู่ได้ 
อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า เกมส์นี้จะเล่นหลายรอบ แต่เราจะไม่บอกคุณว่าคุณจะเล่นเกมส์ในแต่ละเกมส์
ทั้งหมดก่ีรอบ  
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อธิบายเกี่ยวกับโควต้าการจับปลา 

กรมประมงได้ตัดสินใจว่าปริมาณปลาในทะเลไม่ควรต่ำกว่าระดับที่กำหนดซึ่งคือระดับที่มีปลาเหลืออยู่ 20 ตัว 
เพื่อป้องกันการจับปลาเกินขนาด และเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในระดับที่เหมาะสม นั่นหมายถึงกรม
ประมงได้ดำเนินการจัดสรรโควต้าของแต่ละคนเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายนี้ ดังนั้นปริมาณโควต้าใหม่ในแต่ละรอบ
จึงขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่เหลืออยู่ในรอบนั้นๆ โดยเราจะกำหนดปริมาณโควต้าที่จับได้ใหม่ก่อนที่จะเริ่มการ
จับปลาในเดือนถัดไป หรือในรอบถัดไป  
เช่น ถ้าจำนวนปลาที่เหลืออยู่เท่ากับ 30 ตัว ดังนั้นจำนวนปลาที่มากที่สุดที่จับได้ทั้งหมดคือ 10 ตัว เพื่อให้
เหลือ 20 ตัว เราจะหารเลขจำนวนนั้นด้วย 4 แต่ถ้าผลที่ได้ออกมาไม่ลงตัว เราจึงต้องปัดเศษลงให้เลขเป็น
จำนวนเต็มซึ่งก็คือ 2 ตัว นั่นหมายถึงโควต้าที่แต่ละคนจะได้รับจากจำนวนปลาที่เหลืออยู่ 30 ตัวจะเท่ากับ 2 
ตัวซึ่งเป็นจำนวนปลาที่มากท่ีสุดที่จะจับได้ในรอบนี้ 
ถ้าจำนวนปลาที่เหลืออยู่เท่ากับ 32 ตัว ดังนั้นจำนวนปลาที่มากท่ีสุดที่จับได้ทั้งหมดคือ 12 ตัว เพื่อให้เหลือ 20 
ตัว เหมือนเดิม เราจะหารตัวเลขนี้ด้วย 4 นั่นหมายถึงแต่ละคนจะสามารถจับปลาได้คนละ 3 ตัว 
เราจะเป็นคนคำนวณตัวเลขพวกนี้ให้ทั้งหมด และแจ้งให้ทุกคนรู้ถึงจำนวนปลาที่เหลือจากรอบที่แล้ว และ
จำนวนโควต้าที่มากที่สุดที่แต่ละคนจับได้ก่อนที่จะให้ทุกคนตัดสินใจว่าจะจับปลาเท่าใดในแต่ละรอบ 
ถ้าจำนวนปลาที่เหลืออยู่ลดลงต่ำกว่า 20 ตัว จำนวนปลาที่แต่ละคนจะจับได้อาจน้อยมาก หรือบางทีอาจเป็น
ศูนย์ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของปลาเกิดใหม่จนจำนวนปลาที่เหลือกลับไปอยู่ที่ 20 ตัวให้เร็วที่สุด
เท่าท่ีจะเร็วได ้

อธิบายการลงโทษถ้ามีใครจับเกินโควต้า 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณจับเกินโควต้า? คำตอบคือคุณอาจจะถูกทำโทษ ในแต่ละรอบจะมีโอกาสที่

เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบว่าใครจับเกินโควต้า ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าคุณจับเกินโควต้าใน
รอบนั้นๆ เจ้าหน้าที่จะทำการปรับคุณ ค่าปรับมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินที่คุณจะได้ในรอบนั้น นั่นหมายถึงใน
รอบนั้น ค่าตอบแทนที่คุณจะได้จะถูกหักไปครึ่งหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่า การลงโทษจะเกิดขึ้นในรอบนั้นๆ เท่านั้น 
เจ้าหน้าที่จะไม่มีการย้อนกลับไปตรวจสอบรอบก่อนหน้านี้ โดยโอกาสที่คุณจะถูกลงโทษเท่ากับ 1 ใน 10  
เรามีลูกบอลในนี้ทั้งหมด 10 ลูก โดยลูกบอล 1 ใน 10 ลูกนี้เป็นสีแดง และที่เหลือเป็นลูกบอลสีเขียว 9 ลูก ใน
แต่ละรอบเราจะสุ่มหยิบลูกบอล 1 ลูกข้ึนมา ถ้าหยิบขึ้นมาได้เป็นสีแดง เราจะทำการตรวจสอบและลงโทษถ้ามี
ใครจับเกินโควต้าที่ได้รับ ถ้าหยิบขึ้นมาเป็นสีเขียวหมายถึงจะไม่มีการตรวจสอบใดๆ 
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อธิบายถ้าคุณต้องการให้ตรวจสอบ 
คุณสามารถร้องขอให้ตรวจสอบได้ ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มร้องขอให้มีการตรวจสอบ เพราะคิดว่ามีใครจับ
เกินโควต้าจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นแน่นอน แต่การขอให้ตรวจสอบนี้มีต้นทุนเช่นกัน โดยค่าร้องขอให้
ตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 5 บาทต่อครั้ง ดังนั้น ถ้ามีใครร้องขอให้ตรวจสอบ คุณจะถูกหักค่าตอบแทนจากเงินที่คุณ
ได้ และคุณจะเสียเงินส่วนนี้ไม่ว่าจะมีใครถูกจับได้ว่าจับเกินโควต้าหรือไม่  
คุณสามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบโดยการทำเครื่องหมาย X ในช่องที่เขียนว่า “การร้องขอให้
ตรวจสอบ” ในรอบที่คุณกำลังเล่นเกมส์อยู่ พึงระลึกไว้ว่า จะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนร้องขอให้ตรวจสอบ และ
คุณไม่สามารถร้องขอให้ตรวจสอบรอบก่อนหน้านี้ได้ 
ทำไมคุณถึงต้องการทำอย่างนั้น? 
จำไว้ว่า: ถ้าไม่มีปลาให้จับแล้ว เกมส์จะจบลง และคุณจะไม่ได้รับเงินใดๆ เพ่ิมเติม  
ตราบใดที่ยังมีปลาให้จับ เกมส์ก็ยังดำเนินต่อไป และคุณก็จะได้รับเงินเพิ่มข้ึนต่อไป  
จำไว้ว่า: การตัดสินใจของคุณไม่เพียงแต่มีผลต่อผลตอบแทนของคุณ แต่ยังมีผลต่อประโยชน์ของคนอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันที่คุณแบ่งปลาด้วยกัน 
ถึงตอนนี้คุณมีคำถามอะไรหรือไม่ก่อนที่เราจะเริ่มยกตัวอย่างกัน? 
<ถ้ามีคนถามจะแบ่งปลากันอย่างไรถ้ามีการจับมากกว่าจำนวนปลาที่เหลืออยู่ คำตอบคือ เราจะแบ่งปลาตาม
สัดส่วนตามจำนวนปลาที่แต่ละคนตัดสินใจ > 

เริ่มยกตัวอย่าง  

ต่อจากนี้เราจะเริ่มยกตัวอย่างให้ฟัง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าปลาเพิ่มขึ้นได้อย่างไร และเราคำนวณว่า
โควต้าที่แต่ละคนได้รับมาได้อย่างไร 
<ใช้ปลาปลอมท่ีอยู่บนโต๊ะในการอธิบายด้วยการเอาปลาเพิ่มเข้าไป หรือเอาปลาออกตามตัวอย่างที่อธิบาย  
พร้อมกับพยายามให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมระหว่างการอธิบายตัวอย่าง เช่น ถามว่าปลาจะเพ่ิมข้ึนเท่าไรในตัวอย่างที่
อธิบาย> 
เราเริ่มด้วยจำนวนปลาทั้งหมด 50 ตัวในรอบแรก และกำหนดโควต้าจากจำนวนปลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ ดังนั้น
จึงมีปลา 30 ตัวที่จับได้ โดยหาร 30 ด้วย 4 จะได้เท่ากับ 7.5 ตัว และเราจึงต้องปัดเศษลงให้เป็นเลขจำนวน
เต็มซึ่งจะได้เทา่กับ 7 
ตอนนี้สมมติว่าทุกคนในกลุ่มจับไปรอบแรกรวมกันเท่ากับ 20 ตัว เช่น คุณจับ 3 ตัว คุณจับ 7 ตัว คุณจับ 3 ตัว 
และคุณจับ 7 ตัว นั่นหมายถึงคุณ 2 คนใช้โควต้าทั้งหมดของคุณ แต่คุณอีก 2 คนยังใช้โควต้าไม่หมด และไม่มี
ใครในกลุ่มจับปลาเกินโควต้าที่ได้รับ <เอาปลาออก 20 ตัว>  
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ดังนั้น ตอนนี้จึงมีปลาเหลืออยู่ 30 ตัว นั่นคือ 50 ลบออกไป 20 ตอนนี้เราดูได้จากปลาที่เหลืออยู่บนโต๊ะ <ชี้ไป
ที่ปลาบนโต๊ะ>  
การเพ่ิมข้ึนของปลาเมื่อมีปลาเหลืออยู่ 30 ตัว คุณคิดว่าจะมีปลาเพ่ิมข้ึนเท่าไร? <ถามผู้เข้าร่วมการทดลอง>  
ใช่เลยคะ! จะมีปลาเพ่ิมขึ้นมา 10 ตัว <เพิ่มปลาไปอีก 10 ตัว> ดังนั้น ในรอบต่อไป ปลาที่จับได้จะมี 40 ตัว 
(50-20+10) เราจะบอกตัวเลขพวกนี้ให้ทุกคนได้ยิน และเขียนให้เห็นตรงนี้ <ชี้ไปที่บอร์ดที่เขียนขนาดของส
ต๊อกเริ่มต้นของปลาในแต่ละรอบ> 
ต่อจากนั้น เราจะกำหนดโควต้าที่แต่ละคนจับได้อีกครั้งจากจำนวนปลาที่เหลือจากรอบที่แล้วซึ่งจะได้เท่ากับ 
20 (40-20) และหารด้วย 4 ผลที่ได้เป็นเลขจำนวนเต็ม ดังนั้นเราจึงไม่ต้องปัดเศษลง ดังนั้นโควต้าที่แต่ละคน
จะได้รับคือ 5 เราจะบอกตัวเลขพวกนี้ให้ทุกคนได้ยิน และเขียนให้เห็นตรงนี้ <ชี้ไปที่บอร์ดที่เขียนขนาดของส
ต๊อกของปลาในแต่ละรอบ> 
<ตอบเมื่อมีคนถามเท่านั้น: จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการจับมากกว่าปลาที่มีอยู่? ถ้ากลุ่มของคุณจับมากกว่าปลาที่มี
อยู่ไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตาม เกมส์นั้นจะหยุดทันที เพราะไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ปลาที่แต่ละ
คนได้รับจะถูกแบ่งตามสัดส่วน> 
<ตัวอย่างคำถาม ถ้ามีปลาเพียง 10 ตัวในทะเล แต่มีการจับปลาร่วมกันเท่ากับ 100 ตัว (เช่น 20 ตัว 10 ตัว 
30 ตัว 40 ตัว) ปลาที่เหลือ 10 ตัวจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่แต่ละคนตัดสินใจจับ ดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจจับ 20 ตัว
จากที่คนในกลุ่มจับ 100 ตัว (20%) ดังนั้นคุณก็จะได้ 20% จากปลาที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ 2 ตัว> 
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะเขียนจำนวนปลาที่จับในกระดาษคำตอบอย่างไรในแต่ละรอบ และคุณก็รู้ว่าจะคำนวณ
ขนาดของปลาที่เพิ่มขึ้นในรอบต่อไปได้อย่างไร เราลบผลรวมของจำนวนปลาที่แต่ละคนจับจากปลาที่เหลอือยู่ 
และเพ่ิมจำนวนปลาจากที่เกิดใหม่ และคุณก็รู้ว่าเราคำนวณโควต้าของแต่ละคนพร้อมกับแสดงให้คุณเห็น ด้วย
การคำนวณว่ากลุ่มของคนสามารถจับปลาได้เท่าไรเพ่ือให้มีปลาเหลืออยู่ 20 ตัว และโควต้าที่แต่ละคนจะได้รับ
จะเท่ากับค่าดังกล่าวหารด้วย 4  ถึงตรงนี้มีใครมีคำถามหรือไม?่ 

การพูดคุย 

ตั้งแต่เริ่มต้นเกมส์จนตลอดการเล่นเกมส์ คุณสามารถพูดคุยกันได้ในกลุ่ม นั่นหมายถึงคุณสามารถพูดคุยเรื่อง
อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจจับปลา กฎของเกมส์ กลยุทธ์ในการเล่นเกมส์ และแม้แต่
จำนวนปลาที่คุณต้องการจับ แต่คุณไม่สามารถข่มขู่หรือพูดเรื่องจะไปตกลงกันนอกรอบว่าจะไปแบ่งเงินกันทั้ง
ระหว่างและหลังการเล่นเกมส์  
คุณมีเวลา 2 นาทีในการพูดคุยกับคนอ่ืนในกลุ่มว่าจะจับปลาเท่าใดในแต่ละรอบ หลังจาก 2 นาทีแล้ว เราขอให้
เขียนจำนวนปลาที่จะจับลงในกระดาษคำตอบของแต่ละคน เราจะจับเวลาและจะบอกคุณว่าเมื่อไรคุณต้องส่ง
กระดาษคำตอบให้เรา  
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คุณมีคำอะไรหรือไม่? 
ขอย้ำอีกครั้งว่า ในกรณีที่คุณมีคำถามใดๆ ระหว่างการเล่นเกมส์ อย่าได้ลังเลที่จะถามคำถามเรา เราจะช่วย
ตอบข้อสงสัยต่างๆ 

รอบซ้อม 

ก่อนที่เราจะเริ่มเกมส์ เราจะมีรอบซ้อม 2 รอบเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเราเข้าใจกฎของเกมส์ถูกต้อง  
ขอย้ำว่าคุณจะไม่ได้รับเงินใดๆ ระหว่างรอบซ้อมนี้  ระหว่างรอบซ้อมนี้คุณก็มีเวลา 2 นาทีในการพูดคุยกับคน
อื ่นในกลุ ่มว่าจะจับปลาจำนวนเท่าใด หลังจาก 2 นาทีแล้ว เราขอให้เขียนจำนวนปลาที ่จะจับลงใน
กระดาษคำตอบ 
<ระหว่างรอบซ้อม – ให้ผู้เล่นเขียนจำนวนปลาที่จะจับ ผู้ช่วยนักวิจัยเก็บกระดาษคำตอบ และนำไปให้ผู้ช่วย
อีกคนที่ทำหน้าที่คำนวณสต๊อกของปลาในรอบต่อไป เมื่อคำนวณจำนวนสต๊อกใหม่แล้ว ผู้ช่วยนักวิจัยนำ
กระดาษคำตอบกลับมาให้ผู้เล่น ผู้นำกลุ่มประกาศจำนวนสต๊อกรอบใหม่และจำนวนโควต้าที่แต่ละคนจับได้ 
และแสดงให้ผู้เล่นเห็นด้วยปลาปลอม พร้อมกับบอกให้ผู้เล่นรู้ว่าจำนวนปลาที่จับไปทั้งหมดในกลุ่มเป็นเท่าใด 
และอธิบายว่าคำนวณระดับสต๊อกและโควต้าใหม่อย่างไรบนกระดาน หัวหน้ากลุ่มเป็นคนหยิบลูกบอลขึ้นมา
เพื่อตัดสินว่าจะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือไม่ ซ้อมอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจพลวัตของ
เกมส์ และหัวหน้ากลุ่มสามารถบอกได้ว่าคนในกลุ่มจับไปทั้งหมดเท่าไร และถามผู้เล่นว่าปลาจะเหลือเท่าไร 
และจะเกิดใหม่เท่าไร> 
ดังนั้น ระหว่างการเล่นเกมส์ เราจะเพิ่มปลาเข้ามาหรือเอาปลาออกไปเหมือนกับรอบซ้อม ดังนั้นคุณจะเห็นได้
อย่างชัดเจนว่าจะมีปลาเหลืออยู่เท่าใด แต่เราจะไม่บอกว่าแต่ละคนจับไปเท่าใดเมื่อเทียบกับการจับของกลุ่ม 
เราจะบอกเพียงว่าจะมีจำนวนปลาที่จะจับได้และโควต้าที่แต่ละคนจับได้ในรอบต่อไปเป็นเท่าใด มีคำถาม
หรือไม?่ 
ถ้าไม่มีคำถาม เรามาเริ่มเล่นเกมส์กันเลย นั่นหมายถึงจากนี้ไปคุณจะได้รับเงินตามการตัดสินใจของคุณ ในกรณี
ที่คุณได้ยินกลุ่มอื่นพูดคุยกัน อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของ
คุณ กลุ่มอ่ืนอาจจะเสร็จก่อนกลุ่มเรา แต่ไม่ได้หมายความว่า เกมส์ที่คุณเล่นอยู่จะเสร็จพร้อมกัน ก่อนที่คุณจะ
เริ่มเกมส์แรกในรอบจริง ขอสรุปกฎของเกมส์ดังนี้ 

• คุณ 4 คนแบ่งปลาในทะเลร่วมกัน  

• ในแต่ละรอบ คุณต้องตัดสินใจเองว่าจะจับปลาเป็นของคุณเองจำนวนเท่าใด ในแต่ละรอบคุณสามารถ

เลือกจับได้ตั้งแต่ 0 ตัว (คือไม่จับเลย) ถึงจำนวนปลาที่เหลือให้จับได้ และปลาแต่ละตัวที่คุณจับมีค่า

เท่ากับ 10 บาท  
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• ในแต่ละรอบจะมีโควต้าของแต่ละคนในการจับปลา เพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีปลาเหลือไม่ต่ำกว่า 20 ตัว 

• ในแต่ละรอบจะมีการกำหนดโอกาสในการตรวจสอบว่ามีใครจับปลาเกินโควต้าหรือไม่ ถ้ามีการ

ตรวจสอบเกิดขึ้น และพบว่ามีใครบางคนจับปลาเกินโควต้า คนดังกล่าวจะถูกหักค่าตอบแทนในรอบ

นั้นเหลือเพียงครึ่งเดียว 

• แต่ละคนสามารถร้องขอให้มีการตรวจสอบได้ในรอบที่กำลังเล่นอยู่ และถ้ามีการร้องขอให้ตรวจสอบจะ

มีการตรวจสอบเกิดข้ึนแน่นอน โดยค่าร้องขอให้ตรวจสอบเท่ากับ 5 บาทต่อครั้ง  

• การตัดสินใจของคุณมีผลต่อผลตอบแทนของคุณ และมีผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มด้วย 

• ตราบใดที่ยังมีปลาเหลืออยู่ เกมส์นี้ก็ยังดำเนินต่อไป และคุณก็ยังได้รับเงินไปเรื่อยๆ ถ้าปลาหมด เกมส์

ก็สิ้นสุดลง 

• เราจะไม่บอกว่าคุณจะเล่นทั้งหมดก่ีรอบ 

• การเพิ่มขึ้นของปลาขึ้นอยู่กับปลาที่มีเหลืออยู่เท่าใด <ชี้ไปที่ตาราง และเตือนผู้เล่นถึงตารางอัตราการ

เกิดของปลาที่พวกเขาเล่นอยู่> 

• เราไม่อนุญาตให้คุณโชว์สิ่งที่คุณเขียนในกระดาษคำตอบให้คนอ่ืนในกลุ่มเห็น 

• จำไว้ว่า คุณสามารถพูดคุยระหว่างเล่นเกมส์ได้ คุณมีเวลามากที่สุด 2 นาทีในแต่ละรอบ หลังจาก 2 

นาทีแล้ว เราต้องขอให้คุณเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ 

จำนวนปลาทั้งหมดเริ่มท่ี 50 ตัว ตอนนี้คุณมีเวลา 2 นาทีที่จะพูดคุยว่าจะตัดสินใจอย่างไร หลังจากนั้น คุณต้อง
เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ และเราจะเก็บกระดาษคำตอบของคุณ 
มีคำถามอะไรหรือไม?่ 

เริ่มเล่นเกมส์ 

<เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ หัวหน้ากลุ่มจะประกาศขนาดสต๊อกและโควต้าของรอบใหม่> 
จำนวนปลาที่จับได้คือ […] 
จำนวนโควต้าที่แต่ละคนได้รับในรอบนี้คือ […] 
<ผู้ช่วยจะช่วยเพิ่มปลาหรือเอาปลาออกจากปลาบนโต๊ะ – พึงระลึกไว้ว่า หัวหน้ากลุ่มทำเพียงปรับเปลี่ยน
ขนาดของสต๊อกของปลา ห้ามเปิดเผยจำนวนปลาที่แต่ละคนจับ ขณะที่เพ่ิมเติมหรือวางปลาบนโต๊ะ> 
<ตัวอย่างคำตอบถ้ามีใครถาม ถ้ามีปลาเพียง 10 ตัวในทะเล แต่มีการจับปลาร่วมกันเท่ ากับ 100 ตัว (เช่น 20 
ตัว 10 ตัว 30 ตัว 40 ตัว) ปลาที่เหลือ 10 ตัวจะถูกแบ่งในสัดส่วนที่แต่ละคนตัดสินใจจับ ดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจ
จับ 20 ตัวจากที่คนในกลุ่มจับ 100 ตัว (20%) ดังนั้นคุณก็จะได้ 20% จากปลาที่เหลืออยู่ซึ่งก็คือ 2 ตัว> 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

ง.1 แบบสอบถามกรณี Self-governance treatment 

แบบสอบถามหลังการทำการทดลอง 

วันที:่ _______/___________2564  1. รอบเช้า   2. รอบบ่าย 

สีของกลุ่ม:  1. ม่วง    2. เขียว   3. ชมพู  4. ฟ้า   
เลขที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง:  เลขที่  1   เลขที่  2   เลขที่  3   เลขที่  4 

ชื่อผู้ตรวจแบบสอบถาม _____________________________________________________ 

ข้อมูลสำหรับผู้สัมภาษณ์: ตัวอักษรตัวเอียงไม่ต้องอ่านออกเสียงออกมา แต่เป็นคำแนะนำว่าควรจะถามคำถาม
นั้นอย่างไร หรือเอาไว้แนะนำให้ผู้ตอบตอนท่ีตอบคำถาม 

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และถามชื่อผู้ตอบว่าชื่ออะไร เพ่ือให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น แต่ไม่
ต้องเขียนชื่อผู้ตอบแบบสอบถามเพราะต้องการให้ผู้ตอบรู้สึกว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นของใคร  

คุณชื่ออะไร (คะ/ครับ)? 

กรุณาเลือกเพศของผู้ตอบโดยไม่ต้องถาม ⎕ 0 หญิง  ⎕ 1 ชาย 

ต่อจากนี้เราจะเริ่มทำการสัมภาษณ์ เราจะถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคุณ  และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจับปลา ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่องานวิจัย ดังนั้นเราไม่ต้องการจะเร่งให้คุณตอบ คุณสามารถ
ใช้เวลาในการคิดตามที่ต้องการ ขอให้รู ้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบของคุณ เราจะไม่
เชื่อมโยงคำตอบของคุณและตัวตนหรือชื่อของคุณ 

ส่วนที่ 0: คำถามเกี่ยวกับเกมส์  

1. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 22 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5  10 ? 

 
  

SG 
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2. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไ ม ่ ม ั ่ น ใ จ เ ล ย  
(เดา) 

_______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

3. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 16 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5 10 ? 

4. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไม่ม่ันใจเลย (เดา) _______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

ส่วนที่ 1: สภาพเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลครัวเรือน  

5. อายุ: (ระบ)ุ _________________ ปี 

6. ระดับการศึกษา: 

⎕ 1. ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน  ⎕ 2. ประถมศึกษา ⎕ 3. มัธยมศึกษา     

⎕ 4. อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส)  

⎕ 5. ปริญญาตรี    ⎕ 6. สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ) .......................................... 

7. คุณเกิดในหมู่บ้านนี้หรือไม่?  

⎕ 1. ใช่ เกิดในหมู่บ้านนี้   

คุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดใช่หรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่ 
ถ้าไม่ใช่ คุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาแล้วกี่ปี? ________________ ปี  
คุณมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ปีอะไร? (ระบ)ุ ปี พ.ศ. __________________________________ 

⎕ 0. ไม่ได้เกิดในหมู่บ้านนี้ คุณเกิดท่ี (ระบุชื่อหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด) ______________ 
คุณย้ายมาอาศัยในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อใด (ระบ)ุ ปี พ.ศ. __________________________ 
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8. สมาชิกในครัวเรือน (ครัวเรือนเดียวกันหมายถึงพวกเขาแบ่งรายได้กันใช้ ): ______________คน  
(รวมผู้ตอบแบบสอบถามด้วย)    
9. ในปี 2563 มีเดือนใดบ้างหรือไม่ที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? 

⎕ 0. ไมมี่   ⎕ 1. มี 
[ถ้าตอบว่า “มี”] เดือนไหนที่คุณไม่ไดอ้อกไปหาปลาในทะเล? 

ทำเครื่องหมาย “X” ในเดือนที่ไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

            

คุณทำอะไรในเดือนที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? _____________________________ 

10. รายได้ครัวเรือน (รวมเงินโอนจากญาติ) : (ถ้าใครมีรายได้มากกว่า 1 แหล่งให้แยกรายได้ตาม
แหล่งที่มารายได)้ 

สมาชิกในครัวเรือน แหล่งที่มารายได้ รายได้ต่อเดือน (บาท) 
0. ตัวคุณเอง 1. ประมง  

1. ตัวคุณเอง รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ  

2. คู่สมรสของคุณ   
3. ลูกคนที่ 1 ของคุณ   

4. ลูกคนที่ 2 ของคุณ   
5. ญาติ/เพ่ือนของคุณ   

6. พ่อแม่ของคุณ/พ่อแม่ของคู่สมรส   

7. พ่ีชาย/น้องชาย/พ่ีสาว/น้องสาว   
 รายได้ครัวเรือนรวม   

 
11. ค่าใช้จ่ายครัวเรือน :_________________________ บาทต่อเดือน 
12. คุณอยากได้รายได้เสริมจากแหล่งอื่นเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือไม่?  

⎕ 1. อยากได้ เพราะ ______________________________________________________ 
      ระบุอาชีพที่ต้องการทำคือ  _______________________________________________ 

⎕ 0. ไม่อยากได้ เพราะ ________________________________________________ 
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13. ลองจินตนาการว่าสมาชิกคนหนึ่งของคุณไม่สบายหนักมาก และต้องใช้เงินในการรักษาที่แพง คุณจะ
หาจำนวนเงินนั้นได้อย่างไร? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⎕ 1. ขายทรัพย์สินบางอย่าง  ⎕ 2. กู้เงินจากธนาคาร   

⎕ 3. กู้เงินนอกระบบ    ⎕ 4. ยืมเงินจากเพ่ือนหรือญาติ   

⎕ 5. ใช้เงินออมของตัวเอง  ⎕ 6. อ่ืนๆ (ระบุ)  _____________________________________ 

14. คุณคิดว่าคุณยังคงจะเป็นชาวประมงในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่? 

⎕ 0. ไม่เป็นแน่นอน  ทำไม?______________________________________________________ 

⎕ 1. ไม่เป็น ทำไม? ____________________________________________________________ 

⎕ 2. เป็นชาวประมง  

⎕ 3. เป็นชาวประมงแน่นอน  

⎕ 4. ไม่รู้  ทำไม? ______________________________________________________________ 
15. คุณคิดว่าลูกของคุณจะยังคงจะทำประมงต่อไปในอนาคตหรือไม่? 

⎕ 0. ไม่เป็นแน่นอน  ⎕ 1. ไม่เป็น   ⎕ 2. เป็น  ⎕ 3. เป็นแน่นอน  ⎕ 4.  ไม่รู ้ ⎕ 5.  ไม่มีลูก 

ส่วนที ่2: ลักษณะการทำประมง  

ต่อจากนี้จะมาคุยเก่ียวกับการทำประมง  

16. คุณทำประมงมากี่ปีแล้ว? ______________________________ ปี 

17. คุณออกไปจับปลาพร้อมกับคนอ่ืนหรือไม่?   

⎕ 0. ไม่ใช่ ไม่ได้ออกไปจับปลาพร้อมคนอ่ืน  

⎕ 1. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมกับคนในครอบครัวหรือเพ่ือน โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที    ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป   ⎕ 3. ส่วนใหญ่    ⎕ 4. เสมอ  

⎕ 2. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมลูกจ้าง โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที    ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป   ⎕ 3. ส่วนใหญ่    ⎕ 4. เสมอ  

18. คุณเป็นนายท้ายเรือหรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    

19. คุณเป็นเจ้าของเรือใช่หรือไม่?  ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    
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20. ปกติมีคนออกเรือไปกับคุณก่ีคน? _________________________________ คน 

21. คุณใช้เวลาเฉลี่ยประมาณเท่าใดในการทำประมง? 

ประมาณ _____________________ ชั่วโมง/วัน และ _________________________ วัน/สัปดาห์ 

22. ในกรณีของวันที่แย่จนจับสัตว์น้ำไม่ได้เลยและไม่มีรายได้เลย วันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 0. ไม่มีเลย     ⎕ 1. ปีละครั้ง      ⎕ 2. เดือนละครั้ง       ⎕ 3. สัปดาห์ละครั้ง    

⎕ 4. หลายครั้งต่อสัปดาห์ ⎕ 5. เดือนละ 2-3 ครั้ง  ⎕ 6. เดือนละ 7 ครั้ง   ⎕ 7. ปีละ 3-5 ครั้ง   

23. คุณแบ่งสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละวันอย่างไร (เป็นผลผลิตของทั้งลำ และกรณีที่เป็นลูกจ้างให้ถามสัดส่วนที่
ได้รับ) 

1) สัดส่วนที่คุณเก็บไว้กินเอง (ครอบครัวของคุณ รวมส่วนที่คุณนำไปกินและเก็บไว้กินวันอ่ืน)? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

2) สัดส่วนที่คุณนำไปขาย? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 
3) สัดส่วนที่คุณให้คนอ่ืนไป? (เช่น เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน) 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

ส่วนที่ 3: ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ 

24. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านไม่เคยจับได้เหมือนเมื่อก่อน?  

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) ______________________________________________ 

25. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านสามารถจับได้มากมายเมื่อเทียบกับในอดีต? 

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) ______________________________________________ 
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คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง คำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ควรเป็น
คำตอบที่พวกเขารู้สึกในขณะนี้ ไม่ใช่เป็นความรู้สึกเมื่อนานมาแล้ว  

ข้อที ่ ข้อความ 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

26 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของเราตอนนี้ (โดยชุมชนของเรา
และชุมชนประมงอื ่น) จะส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

27 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของส่วนอื่น (ประมงพาณิชย์) จะ
ส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต  

     

28 คุณเชื่อว่ามลพิษจะส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

29 คุณเชื่อว่าปัญหาโลกร้อน จะส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

 

30. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกท่ีคุณรู้ว่าคุณต้องเสียเงินแน่นอน 115 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกที่คุณมีโอกาสที่จะเสียเงิน 230 บาทหรืออาจไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย โดยที่คุณไม่มีทางรู้ได้
อย่างแน่นอนว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเสียเงินเป็นเท่าใด 
31. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกที่คุณรู้ว่าคุณจะเสียเงินแน่นอน 115 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกท่ี 50% คุณมีโอกาสจะเสียเงิน 230 บาทและ 50% คุณจะไม่เสียเงินอะไรเลย 
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ส่วนที ่4: ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรประมง 

คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

“ถ้าต้องมีการออกข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรประมงบางอย่าง เพราะจำนวนทรัพยากรประมงกำลังลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนทรัพยากรประมงอาจหมดไปได้ในอนาคต นั่นหมายถึงเราต้องมีการใช้
ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่บังคับใช้ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน แต่ในที่นี้
เราสนใจที่รับฟังความเห็นของคุณเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่กรมประมงอาจจะนำมาดำเนินการสำหรับประมง
พ้ืนบ้าน” 

ก. จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง (ต่อเดือนหรือต่อ
ปี) 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

32 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

33 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง  

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

34 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง   

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข. ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการ
ประมง (ต่อเดือนหรือต่อปี) 
ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 

ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

35 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

36 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

37 กฎระเบียบนี้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ  
การตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง 
และน ่าจะเป ็นกฎระเบ ียบที ่ เป ็นท ี ่ยอมร ับของกลุ่ม
ชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ค. ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำ
การประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ (ต่อครัวเรือน) 

ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

38 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

39 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

40 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ง. การจัดการทรัพยากรกันเอง 

ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีกฎข้อบังคับหรือไม่มีการกำหนดโควต้าจากหน่วยงานใดๆ โดยแต่ละชุมชนสามารถ
จัดสรรและจัดการกันเอง โดยอาจจะออกกฎและข้อบังคับในการทำการประมงกันเองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมี
การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 
ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

41 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

42 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมการใช้ทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

43 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

44. ในแง่ของการใช้วิธีการจัดสรรทรัพยากรกันเอง คุณคิดว่าควรมีการลงโทษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ามี
คนในชุมชนไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ 

⎕ 0. ไม่ควรมีการลงโทษ 

⎕ 1. ควรมีการลงโทษ (เลือกเพียงข้อเดียว) คือ  

⎕ 1. ค่าปรับ คุณคิดว่าควรกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเท่าใดจึงจะทำให้ข้อบังคับนี้มีประสิทธิภาพที่จะทำให้
คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) ...................................................................... บาท  

⎕ 2. การห้ามไม่ให้ทำการประมง คุณคิดว่าควรกำหนดระยะเวลาในการห้ามไม่ให้ทำประมงเป็นระยะเวลา
เท่าใดจึงจะทำให้คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) .....................................วัน/เดือน 

⎕ 3. อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................. ................................................................ 
         ................................................................................................................................................. 
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ง.2 แบบสอบถามกรณี Regulated treatment with a low probability of punishment 

แบบสอบถามหลังการทำการทดลอง 

วันที:่ _______/___________2564  1. รอบเช้า   2. รอบบ่าย 

สีของกลุ่ม:  1. ม่วง    2. เขียว   3. ชมพู  4. ฟ้า   
เลขที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง:  เลขที่  1   เลขที่  2   เลขที่  3   เลขที่  4 

ชื่อผู้ตรวจแบบสอบถาม _____________________________________________________ 

ข้อมูลสำหรับผู้สัมภาษณ์: ตัวอักษรตัวเอียงไม่ต้องอ่านออกเสียงออกมา แต่เป็นคำแนะนำว่าควรจะถามคำถาม
นั้นอย่างไร หรือเอาไว้แนะนำให้ผู้ตอบตอนท่ีตอบคำถาม 

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และถามชื่อผู้ตอบว่าชื่ออะไร เพ่ือให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น แต่ไม่
ต้องเขียนชื่อผู้ตอบแบบสอบถามเพราะต้องการให้ผู้ตอบรู้สึกว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นของใคร  

คุณชื่ออะไร (คะ/ครับ)? 

กรุณาเลือกเพศของผู้ตอบโดยไม่ต้องถาม ⎕ 0 หญิง  ⎕ 1 ชาย 

ต่อจากนี้เราจะเริ่มทำการสัมภาษณ์ เราจะถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคุณ  และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจับปลา ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่องานวิจัย ดังนั้นเราไม่ต้องการจะเร่งให้คุณตอบ คุณสามารถ
ใช้เวลาในการคิดตามที่ต้องการ ขอให้รู ้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบของคุณ เราจะไม่
เชื่อมโยงคำตอบของคุณและตัวตนหรือชื่อของคุณ 

ส่วนที่ 0: คำถามเกี่ยวกับเกมส์  

1. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 22 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5  10 ? 

 
  

LP 
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2. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไ ม ่ ม ั ่ น ใ จ เ ล ย  
(เดา) 

_______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

3. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 16 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5 10 ? 

4. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไม่ม่ันใจเลย (เดา) _______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

ส่วนที่ 1: สภาพเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลครัวเรือน  

14. อายุ: (ระบ)ุ _________________ ปี 

15. ระดับการศึกษา: 

⎕ 1. ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน  ⎕ 2. ป ร ะ ถ ม ศ ึ ก ษ า  

⎕ 3. มัธยมศึกษา    ⎕ 4. อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส)  

⎕ 5. ปริญญาตรี    ⎕ 6. ส ู ง ก ว ่ า ป ร ิ ญ ญ า ต รี  ( ร ะ บุ ) 
.............................................. 

16. คุณเกิดในหมู่บ้านนี้หรือไม่?  

⎕ 1. ใช่ เกิดในหมู่บ้านนี้   

คุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดใช่หรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่ 
ถ ้ า ไ ม ่ ใ ช ่  ค ุ ณ อ า ศ ั ย อ ย ู ่ ใ น ห ม ู ่ บ ้ า น น ี ้ ม า แ ล ้ ว ก ี ่ ปี ? ________________ ปี   
คุณมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ปีอะไร? (ระบ)ุ ปี พ.ศ. __________________________ 

⎕ 0. ไม่ได้เกิดในหมู่บ้านนี้ คุณเกิดท่ี(ระบุชื่อหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด) _______________ 
คุณย้ายมาอาศัยในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อใด (ระบ)ุ ปี พ.ศ. _________________________ 
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17. สมาชิกในครัวเรือน (ครัวเรือนเดียวกันหมายถึงพวกเขาแบ่งรายได้กันใช้ ): _______________คน 
(รวมผู้ตอบแบบสอบถามด้วย)    

18. ในปี 2563 มีเดือนใดบ้างหรือไม่ที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? 

⎕ 0. ไมมี่   ⎕ 1. มี 
[ถ้าตอบว่า “มี”] เดือนไหนที่คุณไม่ไดอ้อกไปหาปลาในทะเล? 

ทำเครื่องหมาย “X” ในเดือนทีไ่ม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

            

คุณทำอะไรในเดือนที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? _____________________________ 

19. รายได้ครัวเรือน (รวมเงินโอนจากญาติ): (ถ้าใครมีรายได้มากกว่า 1 แหล่งให้แยกรายได้ตามแหล่งที่มา
รายได)้ 

สมาชิกในครัวเรือน แหล่งที่มารายได้ รายได้ต่อเดือน (บาท) 
0. ตัวคุณเอง 1. ประมง  

1. ตัวคุณเอง รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ  

2. คู่สมรสของคุณ   
3. ลูกคนที่ 1 ของคุณ   

4. ลูกคนที่ 2 ของคุณ   
5. ญาติ/เพ่ือนของคุณ   

6. พ่อแม่ของคุณ/พ่อแม่ของคู่สมรส   

7. พ่ีชาย/น้องชาย/พ่ีสาว/น้องสาว   
 รายได้ครัวเรือนรวม   

 
20. ค่าใช้จ่ายครัวเรือน :_________________________ บาทต่อเดือน 
21. คุณอยากได้รายได้เสริมจากแหล่งอื่นเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือไม่?  

⎕ 1. อยากได้ เพราะ ______________________________________ 
      ระบุอาชีพที่ต้องการทำคือ  _________________________________________ 

⎕ 0. ไม่อยากได้ เพราะ ______________________________________________ 
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22. ลองจินตนาการว่าสมาชิกคนหนึ่งของคุณไม่สบายหนักมาก และต้องใช้เงินในการรักษาที่แพง คุณจะหา
จำนวนเงินนั้นได้อย่างไร? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⎕ 1. ขายทรัพย์สินบางอย่าง  ⎕ 2. กู้เงินจากธนาคาร   

⎕ 3. กู้เงินนอกระบบ    ⎕ 4. ยืมเงินจากเพ่ือนหรือญาติ   

⎕ 5. ใช้เงินออมของตัวเอง  ⎕ 6. อ่ืนๆ (ระบุ)  _____________________ 

14. คุณคิดว่าคุณยังคงจะเป็นชาวประมงในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่? 

⎕ 0. ไม่เป็นแน่นอน  ทำไม?____________________________________ 

⎕ 1. ไม่เป็น ทำไม? ________________________________________ 

⎕ 2. เป็นชาวประมง  

⎕ 3. เป็นชาวประมงแน่นอน  

⎕ 4. ไม่รู้  ทำไม? _______________________________________ 
15. คุณคิดว่าลูกของคุณจะยังคงจะทำประมงต่อไปในอนาคตหรือไม่? 

⎕ 0. ไม ่ เป ็นแน ่นอน  ⎕ 1. ไม ่ เป ็น   ⎕ 2. เป ็น   ⎕ 3. เป ็นแน ่นอน  ⎕ 4.  ไม ่ รู้    

⎕ 5.  ไม่มีลูก 

ส่วนที ่2: ลักษณะการทำประมง  

ต่อจากนี้จะมาคุยเก่ียวกับการทำประมง  

16. คุณทำประมงมากี่ปีแล้ว? ______________________________ ปี 

17. คุณออกไปจับปลาพร้อมกับคนอ่ืนหรือไม่?   

⎕ 0. ไม่ใช่ ไม่ได้ออกไปจับปลาพร้อมคนอ่ืน  

⎕ 1. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อน  โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่
ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที    ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป   ⎕ 3. ส่วนใหญ่    ⎕ 4. เสมอ  

⎕ 2. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมลูกจ้าง โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป   ⎕ 3. ส่วนใหญ่   ⎕ 4. เสมอ  
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21. คุณเป็นนายท้ายเรือหรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    

22. คุณเป็นเจ้าของเรือใช่หรือไม่?  ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    

23. ปกติมีคนออกเรือไปกับคุณก่ีคน? _________________________________ คน 

21. คุณใช้เวลาเฉลี่ยประมาณเท่าใดในการทำประมง? 

ประมาณ _____________________ ชั่วโมง/วัน และ ______________________ วัน/สัปดาห์ 

22. ในกรณีของวันที่แย่จนจับสัตว์น้ำไม่ได้เลยและไม่มีรายได้เลย วันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 0. ไม่มีเลย  ⎕ 1. ปีละครั้ง   ⎕ 2. เดือนละครั้ง   ⎕ 3. สัปดาห์ละครั้ง    

⎕ 4. หลายครั้งต่อสัปดาห์ ⎕ 5. เดือนละ 2-3 ครั้ง  ⎕ 6. เดือนละ 7 ครั้ง  ⎕ 7. ปีละ 3-5 ครั้ง   

23. คุณแบ่งสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละวันอย่างไร (เป็นผลผลิตของทั้งลำ และกรณีที่เป็นลูกจ้างให้ถามสัดส่วนที่
ได้รับ) 

4) สัดส่วนที่คุณเก็บไว้กินเอง (ครอบครัวของคุณ รวมส่วนที่คุณนำไปกินและเก็บไว้กินวันอ่ืน)? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

5) สัดส่วนที่คุณนำไปขาย? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 
6) สัดส่วนที่คุณให้คนอ่ืนไป? (เช่น เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน) 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

ส่วนที่ 3: ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ 

24. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านไม่เคยจับได้เหมือนเมื่อก่อน?  

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) _______________________________________ 

25. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านสามารถจับได้มากมายเมื่อเทียบกับในอดีต? 

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) _______________________________________ 
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คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง คำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ควรเป็น
คำตอบที่พวกเขารู้สึกในขณะนี้ ไม่ใช่เป็นความรู้สึกเมื่อนานมาแล้ว  

ข้อที ่ ข้อความ 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

26 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของเราตอนนี้ (โดยชุมชนของเรา
และช ุ ม ชนประม งอ ื ่ น )  จ ะส ่ ง ผ ลลบท ี ่ ส ำ ค ั ญต่ อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

27 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของส่วนอื่น (ประมงพาณิชย์) จะ
ส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต  

     

28 คุณเชื่อว่ามลพิษจะส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

29 ค ุณเช ื ่อว ่ าป ัญหาโลกร ้อน จะส ่งผลลบท ี ่สำค ัญต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

 

30. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกท่ีคุณรู้ว่าคุณต้องเสียเงินแน่นอน 23 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกที่คุณมีโอกาสที่จะเสียเงิน 230 บาทหรืออาจไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย โดยที่คุณไม่มี
ทางรู้ได้อย่างแน่นอนว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเสียเงินเป็นเท่าใด 

31. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกที่คุณรู้ว่าคุณจะเสียเงินแน่นอน 23 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกท่ี 10% คุณมีโอกาสจะเสียเงิน 230 บาทและ 90% คุณจะไม่เสียเงินอะไรเลย 
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ส่วนที ่4: ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรประมง 

คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

“ถ้าต้องมีการออกข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรประมงบางอย่าง เพราะจำนวนทรัพยากรประมงกำลังลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนทรัพยากรประมงอาจหมดไปได้ในอนาคต นั่นหมายถึงเราต้องมีการใช้
ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่บังคับใช้ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน แต่ในที่นี้
เราสนใจที่รับฟังความเห็นของคุณเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่กรมประมงอาจจะนำมาดำเนินการสำหรับประมง
พ้ืนบ้าน” 

จ. จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง (ต่อเดือนหรือต่อ
ปี) 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

32 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

33 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง  

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

34 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง   

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ฉ. ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการ
ประมง (ต่อเดือนหรือต่อปี) 
ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 

ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

35 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

36 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

37 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ช. ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำ
การประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ (ต่อครัวเรือน) 
ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

38 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

39 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

40 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ซ. การจัดการทรัพยากรกันเอง 

ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีกฎข้อบังคับหรือไม่มีการกำหนดโควต้าจากหน่วยงานใดๆ โดยแต่ละชุมชนสามารถ
จัดสรรและจัดการกันเอง โดยอาจจะออกกฎและข้อบังคับในการทำการประมงกันเองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมี
การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 
ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

41 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

42 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมการใช้ทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

43 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

44. ในแง่ของการใช้วิธีการจัดสรรทรัพยากรกันเอง คุณคิดว่าควรมีการลงโทษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ามี
คนในชุมชนไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ 

⎕ 0. ไม่ควรมีการลงโทษ 

⎕ 1. ควรมีการลงโทษ (เลือกเพียงข้อเดียว) คือ  

⎕ 1. ค่าปรับ คุณคิดว่าควรกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเท่าใดจึงจะทำให้ข้อบังคับนี้มี
ประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) 
...................................................................... บาท 

⎕ 2. การห้ามไม่ให้ทำการประมง คุณคิดว่าควรกำหนดระยะเวลาในการห้ามไม่ให้ทำประมง
เป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะทำให้คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) .....................................
วัน/เดือน 

⎕ 3. อ่ืนๆ (ระบุ) 
............................................................. ................................................................ 

         ............................................................................................................................... 
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ง.3 แบบสอบถามกรณี Regulated treatment with high a probability of punishment 

แบบสอบถามหลังการทำการทดลอง 

วันที:่ _______/___________2564  1. รอบเช้า   2. รอบบ่าย 

สีของกลุ่ม:  1. ม่วง    2. เขียว   3. ชมพู  4. ฟ้า   
เลขที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง:  เลขที่  1   เลขที่  2   เลขที่  3   เลขที่  4 

ชื่อผู้ตรวจแบบสอบถาม _____________________________________________________ 

ข้อมูลสำหรับผู้สัมภาษณ์: ตัวอักษรตัวเอียงไม่ต้องอ่านออกเสียงออกมา แต่เป็นคำแนะนำว่าควรจะถามคำถาม
นั้นอย่างไร หรือเอาไว้แนะนำให้ผู้ตอบตอนท่ีตอบคำถาม 

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และถามชื่อผู้ตอบว่าชื่ออะไร เพ่ือให้ดูเป็นกันเองมากขึ้น แต่ไม่
ต้องเขียนชื่อผู้ตอบแบบสอบถามเพราะต้องการให้ผู้ตอบรู้สึกว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นของใคร  

คุณชื่ออะไร (คะ/ครับ)? 

กรุณาเลือกเพศของผู้ตอบโดยไม่ต้องถาม ⎕ 0 หญิง  ⎕ 1 ชาย 

ต่อจากนี้เราจะเริ่มทำการสัมภาษณ์ เราจะถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคุณ  และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจับปลา ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่องานวิจัย ดังนั้นเราไม่ต้องการจะเร่งให้คุณตอบ คุณสามารถ
ใช้เวลาในการคิดตามที่ต้องการ ขอให้รู ้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคำตอบเหล่านี้เป็นคำตอบของคุณ เราจะไม่
เชื่อมโยงคำตอบของคุณและตัวตนหรือชื่อของคุณ 

ส่วนที่ 0: คำถามเกี่ยวกับเกมส์  

1. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 22 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5  10 ? 

 
  

HP 
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2. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไ ม ่ ม ั ่ น ใ จ เ ล ย  
(เดา) 

_______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

3. ลองจินตนาการว่ามีปลาเหลืออยู่ 16 ตัวหลังจากที่แต่ละคนในกลุ่มจับไป คุณคิดว่าจะมีปลาเกิดใหม่ในรอบ
ต่อไปจำนวนเท่าใด? กรุณาวงคำตอบที่คุณต้องการตอบ 

0  5 10 ? 

4. คุณมีความม่ันใจมากน้อยแค่ไหนว่าคำตอบของคุณถูกต้อง? กรุณาทำเครื่องหมาย “X” ในช่องที่คุณต้องการ
ตอบ (อธิบายคำตอบว่าซ้ายสุดคือ ไม่ม่ันใจเลย (หรือเดา) และขวาสุดคือ มั่นใจมาก) 

ไม่ม่ันใจเลย (เดา) _______|_______|_______|______|______  มั่นใจมาก 

ส่วนที่ 1: สภาพเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลครัวเรือน  

23. อายุ: (ระบ)ุ _________________ ปี 

24. ระดับการศึกษา: 

⎕ 1. ไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน  ⎕ 2. ประถมศึกษา  

⎕ 3. มัธยมศึกษา    ⎕ 4. อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส)  

⎕ 5. ปริญญาตรี    ⎕ 6. สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ) 
…………………………………….  

25. คุณเกิดในหมู่บ้านนี้หรือไม่?  

⎕ 1. ใช่ เกิดในหมู่บ้านนี้   

คุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ตลอดใช่หรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่ 
ถ้าไม่ใช่ คุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาแล้วกี่ปี? ________________ ปี  
คุณมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ปีอะไร? (ระบ)ุ ปี พ.ศ. _______________________ 

⎕ 0. ไม่ได้เกิดในหมู่บ้านนี้ คุณเกิดท่ี(ระบุชื่อหมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด) _______________ 
คุณย้ายมาอาศัยในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เมื่อใด (ระบ)ุ ปี พ.ศ. __________________________ 
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26. สมาชิกในครัวเรือน (ครัวเรือนเดียวกันหมายถึงพวกเขาแบ่งรายได้กันใช้ ): ______________คน  
(รวมผู้ตอบแบบสอบถามด้วย)    

27. ในปี 2563 มีเดือนใดบ้างหรือไม่ที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? 

⎕ 0. ไมมี่   ⎕ 1. มี 
[ถ้าตอบว่า “มี”] เดือนไหนที่คุณไม่ไดอ้อกไปหาปลาในทะเล? 

ทำเครื่องหมาย “X” ในเดือนทีไ่ม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

            

คุณทำอะไรในเดือนที่คุณไม่ได้ออกไปหาปลาในทะเล? _____________________________ 

28. รายได้ครัวเรือน (รวมเงินโอนจากญาติ): (ถ้าใครมีรายได้มากกว่า 1 แหล่งให้แยกรายได้ตามแหล่งที่มา
รายได)้ 

สมาชิกในครัวเรือน แหล่งที่มารายได้ รายได้ต่อเดือน (บาท) 
0. ตัวคุณเอง 1. ประมง  

1. ตัวคุณเอง รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ  

2. คู่สมรสของคุณ   
3. ลูกคนที่ 1 ของคุณ   

4. ลูกคนที่ 2 ของคุณ   
5. ญาติ/เพ่ือนของคุณ   

6. พ่อแม่ของคุณ/พ่อแม่ของคู่สมรส   

7. พ่ีชาย/น้องชาย/พ่ีสาว/น้องสาว   
 รายได้ครัวเรือนรวม   

 
29. ค่าใช้จ่ายครัวเรือน :_________________________ บาทต่อเดือน 
30. คุณอยากได้รายได้เสริมจากแหล่งอื่นเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือไม่?  

⎕ 1. อยากได้ เพราะ ________________________________________________________ 
      ระบุอาชีพที่ต้องการทำคือ  _________________________________________________ 

⎕ 0. ไม่อยากได้ เพราะ ___________________________________________________ 
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31. ลองจินตนาการว่าสมาชิกคนหนึ่งของคุณไม่สบายหนักมาก และต้องใช้เงินในการรักษาที่แพง คุณจะหา
จำนวนเงินนั้นได้อย่างไร? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⎕ 1. ขายทรัพย์สินบางอย่าง  ⎕ 2. กู้เงินจากธนาคาร   

⎕ 3. กู้เงินนอกระบบ    ⎕ 4. ยืมเงินจากเพ่ือนหรือญาติ   

⎕ 5. ใช้เงินออมของตัวเอง  ⎕ 6. อ่ืนๆ (ระบุ)  ____________________________ 

14. คุณคิดว่าคุณยังคงจะเป็นชาวประมงในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่? 

⎕ 0. ไม่เป็นแน่นอน  ทำไม?________________________________________________ 

⎕ 1. ไม่เป็น ทำไม? ______________________________________________________ 

⎕ 2. เป็นชาวประมง  

⎕ 3. เป็นชาวประมงแน่นอน  

⎕ 4. ไม่รู้  ทำไม? _______________________________________________________ 
15. คุณคิดว่าลูกของคุณจะยังคงจะทำประมงต่อไปในอนาคตหรือไม่? 

⎕ 0. ไม่เป็นแน่นอน  ⎕ 1. ไม่เป็น   ⎕ 2. เป็น  ⎕ 3. เป็นแน่นอน  ⎕ 4.  ไม่รู ้  

⎕ 5.  ไม่มีลูก 

ส่วนที ่2: ลักษณะการทำประมง  

ต่อจากนี้จะมาคุยเก่ียวกับการทำประมง  

16. คุณทำประมงมากี่ปีแล้ว? ______________________________ ปี 

17. คุณออกไปจับปลาพร้อมกับคนอ่ืนหรือไม่?   

⎕ 0. ไม่ใช่ ไม่ได้ออกไปจับปลาพร้อมคนอ่ืน  

⎕ 1. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อน โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่
ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที  ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป  ⎕ 3. ส่วนใหญ่    ⎕ 4. เสมอ  

⎕ 2. ใช่ ออกไปจับปลาพร้อมลูกจ้าง โดยออกไปจับปลาพร้อมกันบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 1. นานๆ ที  ⎕ 2. ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งที่ไป   ⎕ 3. ส่วนใหญ่   ⎕ 4. เสมอ  

24. คุณเป็นนายท้ายเรือหรือไม่?   ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    

25. คุณเป็นเจ้าของเรือใช่หรือไม่?  ⎕ 0. ไม่ใช่   ⎕ 1. ใช่    
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26. ปกติมีคนออกเรือไปกับคุณก่ีคน? _________________________________ คน 

21. คุณใช้เวลาเฉลี่ยประมาณเท่าใดในการทำประมง? 

ประมาณ _____________________ ชั่วโมง/วัน และ _______________________ วัน/สัปดาห์ 

22. ในกรณีของวันที่แย่จนจับสัตว์น้ำไม่ได้เลยและไม่มีรายได้เลย วันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน? 

⎕ 0. ไม่มีเลย   ⎕ 1. ปีละครั้ง    ⎕ 2. เดือนละครั้ง  ⎕ 3. สัปดาห์ละครั้ง 

⎕ 4. หลายครั้งต่อสัปดาห์ ⎕ 5. เดือนละ 2-3 ครั้ง  ⎕ 6. เดือนละ 7 ครั้ง  

     ⎕ 7. ปีละ 3-5 ครั้ง   

23. คุณแบ่งสัตว์น้ำที่จับได้ในแต่ละวันอย่างไร (เป็นผลผลิตของทั้งลำ และกรณีที่เป็นลูกจ้างให้ถามสัดส่วนที่
ได้รับ) 

7) สัดส่วนที่คุณเก็บไว้กินเอง (ครอบครัวของคุณ รวมส่วนที่คุณนำไปกินและเก็บไว้กินวันอ่ืน)? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

8) สัดส่วนที่คุณนำไปขาย? 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 
9) สัดส่วนที่คุณให้คนอ่ืนไป? (เช่น เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน) 

⎕ 1. ไม่มี ⎕ 2. บางส่วน ⎕ 3. ครึ่งหนึ่ง  ⎕ 4. มากกว่าครึ่ง ⎕ 5. ทั้งหมด 

ส่วนที่ 3: ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ 

24. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านไม่เคยจับได้เหมือนเมื่อก่อน?  

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) ________________________________________ 

25. มีสัตว์น้ำประเภทใดหรือไม่ ที่ในวันนี้คนในหมู่บ้านสามารถจับได้มากมายเมื่อเทียบกับในอดีต? 

⎕ 0. ไม่ใช่  

⎕ 1. ใช่ คือสัตว์น้ำอะไร (ระบุ) ________________________________________ 
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คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง คำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์ควรเป็น
คำตอบที่พวกเขารู้สึกในขณะนี้ ไม่ใช่เป็นความรู้สึกเมื่อนานมาแล้ว  

ข้อที ่ ข้อความ 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

26 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของเราตอนนี้ (โดยชุมชนของเรา
และชุมชนประมงอ่ืน) จะส่งผลลบที่สำคัญต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

27 คุณเชื่อว่าการจับสัตว์น้ำของส่วนอื่น (ประมงพาณิชย์) จะ
ส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต  

     

28 คุณเชื่อว่ามลพิษจะส่งผลลบที่สำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์
ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

29 คุณเชื่อว่าปัญหาโลกร้อน จะส่งผลลบที่สำคัญต่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในอนาคต 

     

 

30. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกท่ีคุณรู้ว่าคุณต้องเสียเงินแน่นอน 92 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกที่คุณมีโอกาสที่จะเสียเงิน 230 บาทหรืออาจไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย โดยที่คุณไม่มี
ทางรู้ได้อย่างแน่นอนว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเสียเงินเป็นเท่าใด 

31. ลองจินตนาการดูว่าคุณมีทางเลือกอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกไหนที่คุณจะเลือก? 

⎕ 1. ทางเลือกที่คุณรู้ว่าคุณจะเสียเงินแน่นอน 92 บาท 

⎕ 2. ทางเลือกท่ี 40% คุณมีโอกาสจะเสียเงิน 230 บาทและ 60% คุณจะไม่เสียเงินอะไรเลย 
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ส่วนที ่4: ทัศนคติต่อกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรประมง 

คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด? ตอบโดยใช้เครื่องหมาย X ในระดับ 1 – 5 โดยที่ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

“ถ้าต้องมีการออกข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรประมงบางอย่าง เพราะจำนวนทรัพยากรประมงกำลังลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนทรัพยากรประมงอาจหมดไปได้ในอนาคต นั่นหมายถึงเราต้องมีการใช้
ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการที่บังคับใช้ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน แต่ในที่นี้
เราสนใจที่รับฟังความเห็นของคุณเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่กรมประมงอาจจะนำมาดำเนินการสำหรับประมง
พ้ืนบ้าน” 

ฌ. จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดจำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง (ต่อเดือนหรือต่อ
ปี) 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

32 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

33 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง  

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ จำนวนวันสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

34 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง   

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ญ. ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการ
ประมง (ต่อเดือนหรือต่อปี) 
ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 

ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

35 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

36 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม ่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

37 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ฎ. ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับครัวเรือนที่กำหนดปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำ
การประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ (ต่อครัวเรือน) 
ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

38 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

39 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ ปริมาณเครื่องมือประมงสูงสุดที่อนุญาตให้ทำการประมง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

40 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ฏ. การจัดการทรัพยากรกันเอง 

ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีกฎข้อบังคับหรือไม่มีการกำหนดโควต้าจากหน่วยงานใดๆ โดยแต่ละชุมชนสามารถ
จัดสรรและจัดการกันเอง โดยอาจจะออกกฎและข้อบังคับในการทำการประมงกันเองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมี
การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 
ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

41 กฎระเบียบนี้เป็นกฎที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมการใช้
ทรัพยากรประมงได้ เช่น จะส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือ
ประมงลดลง และส่งผลทำให้การทำประมงเป็นการทำ
ประมงที่มีความยั่งยืนต่อระบบนิเวศ 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

42 กฎระเบียบนี้มีความเท่าเทียมหรือยุติธรรมในบังคับใช้ใน
การควบคุมการใช้ทรัพยากรประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ข้อที ่ การจัดการทรัพยากรกันเอง 1 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 
ไม่เห็นด้วย 

3 
เฉยๆ 

4 
เห็นด้วย 

5 
เ ห ็ น ด ้ ว ย
อย่างยิ่ง 

43 กฎระเบียบนี ้มีความเป็นไปได้ในแง่การจ ัดการ การ
ตรวจสอบ และการควบคุม การใช้ทรัพยากรประมง และ
น่าจะเป็นกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มชาวประมง 

     

เหตุผลสำหรับคนที่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หรือไม่เห็นด้วย (2)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

44. ในแง่ของการใช้วิธีการจัดสรรทรัพยากรกันเอง คุณคิดว่าควรมีการลงโทษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ามี
คนในชุมชนไม่ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ 

⎕ 0. ไม่ควรมีการลงโทษ 

⎕ 1. ควรมีการลงโทษ (เลือกเพียงข้อเดียว) คือ  

⎕ 1. ค่าปรับ คุณคิดว่าควรกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเท่าใดจึงจะทำให้ข้อบังคับนี้มี
ประสิทธิภาพที่จะทำให้คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) 
...................................................................... บาท 

⎕ 2. การห้ามไม่ให้ทำการประมง คุณคิดว่าควรกำหนดระยะเวลาในการห้ามไม่ให้ทำประมง
เป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะทำให้คนไม่กล้าละเมิดข้อตกลง (ระบุ) .....................................
วัน/เดือน 

⎕ 3. อ่ืนๆ (ระบุ) 
............................................................. ................................................................ 
.................................................................................................................................... 
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