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ชื่อเรื่อง  :  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษา       
                      การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตดิวยการสรางเครือขายกลุมประมง     
                      ชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
ผูวิจัย  :  ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ และคณะ 
หนวยงาน :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี 
ปงบประมาณ :  2555 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1)  ศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุรี  (2)  เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงจังหวัด

จันทบุรียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน  (3)  เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่ม

ศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบลคลองขุด  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  และองคการบริหาร

สวนตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรีกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  (4)  เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขายองคกรชุมชนโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 

ผลการวิจัยพบขอคนพบที่สําคัญ ไดแก หนึ่งสาเหตุของการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี   ไดแก   การเพิ่มพื้นที่ทํานากุง   การกัดเซาะของชายฝงและจํานวนปา

ชายเลนลดลงผลกระทบที่สําคัญคือ  คุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวประมงชายฝงลดลง  

เนื่องจากจับสัตวน้ําไดลดลงประกอบกับราคาน้ํามันเพิ่มสูงทําใหรายไดลดลง สองขอคนพบเรื่อง

รูปแบบวิธีการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากที่เหมาะสมโดยผานเครือขายประมงชายฝงทะเลที่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนแกนนํา  พบวา แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนเปน

แนวทางที่มีความเปนไปไดผานโครงการบริการวิชาการตอชุมชนที่สนองตอบตอปญหาชุมชน สามขอ

คนพบเรื่องการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยโดยมุงเนนการกระตุนสรางจิตสํานึกใหชาวบานเขา

มามีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสาธิตการทําธนาคารปู ซึ่งเปนสิ่งที่

อยูในความสนใจของชาวบานในพื้นที่ตําบลสนามไชย และสี่ขอคนพบเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ

โดยเครือขายชุมชน นโยบายในที่นี้คือ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน  พบวาในชุมชนมีชาวบานรวมตัวกันอยางไมเปนทางการจํานวนหนึ่ง  ดังนั้นการสงเสริม

ใหการรวมกลุมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  เชน  ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย

จึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ตรงกับ

สภาพปญหาของชุมชนตนเอง  ขอเสนอแนะ  ควรสงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก



ในการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทบุรี ภาครัฐควรวางบทบาทเปนพี่เลี้ยงสนับสนุน

มากกวาที่จะเขาไปควบคุมบริหารจัดการกลุม กลุมชาวบานจะตองผานขั้นตอนการเติบโตดวยตนเอง

จึงจะโตอยางเต็มท่ีได และในการสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทควรเนนความหลากหลายของ

สมาชิกในเครือขายอันจะนําไปสูการพ่ึงพาอาศัยกันตอไป 
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Abstract 

 The objectives of this research are (1) to study the causes and impacts of the 

declining marine and coastal resources in Chanthaburi, (2) to study the methods and 

technology transfer to the suitable grass root communities for the purposes of 

conservation and restoration of the marine and coastal resources in Chanthaburi that 

adheres to the principles of sufficiency economy and the local wisdoms, (3) to study 

the possibility of increasing the potential of the district administration bodies of 

Khlong Khud of Amphur Tha Mai, and Sanam Chai of Amphur Na Yai Am, Chanthaburi 

in relation to the management of natural resources and environment, (4) to study 

the implementation of the policy by network of community based on the principles 

of sufficiency economy and the local wisdoms. The participatory action research 

(PAR) method has been applied throughout this research. 
 

 The research has found that (1) the causes of the decline in marine and 

coastal resources are largely due to the increase in shrimp farming in the areas and 

the erosion of the coastal lines and its mangrove forests. Hence the quality of life of 

those, who have lived in the affected areas, has been lowered, since number of 

fishes has decreased which is opposite with the rising prices of fuel. Thus they will 

only see their incomes becoming smaller. (2) the suitable method for transferring 

technology to the grass root communities through network of coastal fisheries led by 

Rambhai Barni Rajabhat University and found that the teaching and learning 

integration approach is possibly the best approach by implementing through 

academic services and/or projects that specifically tailor-made to meet the demands 

of communities. (3) the finding of the democracy awareness in which the locals are 

welcome to participate in order to conserve and restore the natural resources 

through the demonstration of the shellfish bank which attracts great interest from 

the locals of Sanam Chai district. (4) the finding of the implementation of policy by 

network of community in which that, the policy in this case is about the strategy for 

sustainable management of natural resources and environment, a number of the 

locals in community have unofficially and informally formed themselves as a group. 

Therefore, the support, for such group as stated by laws, is essentially required as 

seen in the group of conservation and restoration of natural resources in Bang Kachai 



coast, in order to successfully achieve the goals of natural resource conservation and 

restoration the specifically meet the demands within their own communities. 

Recommendations are that the sufficiency economy principles could play an 

important role in order to create the network of coastal fisheries in Chanthaburi, the 

public sector should also play the support role rather than intervene with the 

management of the groups, the locals must become united and grow through each 

stage before reaching the maturity stage by themselves to ensure that they will 

become stronger in every step, and finally in the creation of the network of coastal 

fisheries, they should emphasize and accept the variations among the members of 

the network as this will lead to the greater co-operation among themselves. 
 

 

 
 

 
 

 


