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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือ  (1)  ศึกษาสาเหตุและผลกระทบ
การลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงจังหวัดจันทบุรี  (2)  เพ่ือศึกษา
รูปแบบวิธีการและการถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการ
อนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝUVงจังหวัดจันทบุรียึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน  (3)  เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ิม
ศักยภาพขององค)กรบริหารสMวนตําบลคลองขุด  อําเภอทMาใหมM  จังหวัดจันทบุรี  
และองค)การบริหารสMวนตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม  (4)  เพ่ือศึกษาลักษณะ
การนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขMายองค)กรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปdนการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวม (PAR)ผลการวิจัยพบขFอคFนพบที่สําคัญ ไดFแกM หนึ่ง
สาเหตุของการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงทะเลจังหวัดจันทบุรี   
ไดFแกM   การเพ่ิมพ้ืนที่ทํานากุFง   การกัดเซาะของชายฝUVงและจํานวนปfาชายเลน
ลดลงผลกระทบที่สําคัญคือ  คุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวประมงชายฝUVง
ลดลง  เนื่องจากจับสัตว)น้ําไดFลดลงประกอบกับราคาน้ํามันเพ่ิมสูงทําใหFรายไดF
ลดลง สองขFอคFนพบเรื่องรูปแบบวิธีการถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากที่
เหมาะสมโดยผMานเครือขMายประมงชายฝUVงทะเลที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีเปdนแกนนํา พบวMา แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนเปdนแนวทางที่
มีความเปdนไปไดFผMานโครงการบริการวิชาการตMอชุมชนที่สนองตอบตMอปUญหา
ชุมชน สามขFอคFนพบเรื่องการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยโดยมุMงเนFนการ
กระตุFนสรFางจิตสํานึกใหFชาวบFานเขFามามีสMวนรMวมในการอนุรักษ)และฟJKนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสาธิตการทําธนาคารปู ซึ่งเปdนสิ่งที่อยูMในความสนใจ
ของชาวบFานในพ้ืนที่ตําบลสนามไชย และสี่ขFอคFนพบเรื่องการนํานโยบายไป
ปฏิบั ติ โดยเครือขM ายชุมชน นโยบายในที่นี้ คื อ  ยุทธศาสตร)การ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอมอยMางย่ังยืน  พบวMาในชุมชนมีชาวบFานรวมตัว
กันอยMางไมMเปdนทางการจํานวนหนึ่ง  ดังนั้นการสMงเสริมใหFการรวมกลุMมเปdนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  เชMน  ชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรอMาวบางกะไชยจึง

เปdนสิ่ งจําเปdน เ พ่ือใหFสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ)และฟJKน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตรงกับสภาพปUญหาของชุมชนตนเอง  ขFอเสนอแนะ         
ควรสMงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปdนหลักในการสรFางเครือขMายกลุMม
ประมงชายฝUVงทะเลจันทบุรี ภาครัฐควรวางบทบาทเปdนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนมากกวMาที่
จะเขFาไปควบคุมบริหารจัดการกลุMม กลุMมชาวบFานจะตFองผMานข้ันตอนการเติบโต
ดFวยตนเองจึงจะโตอยMางเต็มที่ไดFและในการสรFางเครือขMายประมงชายฝUVงทะเล
จันท)ควรเนFนความหลากหลายของสมาชิกในเครือขMายอันจะนําไปสูMการพ่ึงพา
อาศัยกันตMอไป 
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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 
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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. 
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บทนํา  
 สืบเนื่องจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจFาฯ บรมราชินี
นาถความวMา ธรรมชาติแวดลFอมของเราไมMวMาจะเปdนแผMนดิน ปfาไมF แมMน้ํา ทะเล
และอากาศ มิไดFเปdนเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เทMานั้น หากแตMเปdนสิ่งจําเปdนสําหรับ
การดํารงชีวิตของเราและการคุFมครองสิ่งแวดลFอมของเราไวFใหFดีนี้ก็เทMากับเปdน
การปกปxองรักษาอนาคตไวFใหFลูกหลานของเราดFวย ดังนั้นนโยบายและ
ยุทธศาสตร)การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงไดFกําหนดยุทธศาสตร)การ
วิจัย การอนุรักษ)เสริมสรFางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม กล
ยุทธ)การวิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใชFประโยชน)ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลFอมอยMางย่ังยืน จังหวัดจันทบุรีเปdนจังหวัดที่มีทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ครบถFวนทั้งผืนแผMนดินที่อุดมสมบูรณ)เปdนแหลMงปลูกผลไมFและพืชเศรษฐกิจ ที่
สําคัญ เชMน เงาะ ทุเรียน มังคุด และพริกไทย มีปfาไมF แมMน้ําและทะเล มีแหลMง
ทMองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เชMน หาดเจFาหลาว แหลมเสด็จ หาดคุFงวิมาน มีอาหารทะเล
ที่มีคุณภาพสด ใหมM ทั้งหมึก ปูมFา กุFง หอย และก้ังใหญM ดFวยมีภูมิประเทศติดตMอ

ชายฝUVงทะเลอMาวไทย ชุมชนชายฝUVงจึงมีการทําประมงชายฝUVงหรือประมงพ้ืนบFาน
ตามหมูMบFานชุมชนที่ติดทะเล อาชีพประมงชายฝUVงหรือประมงพ้ืนบFานนั้น ตFอง
พ่ึงพาอาศัยกับความอุดมสมบูรณ)ของทรัพยากรทFองทะเล เชMน การวางอวนลอย
กุFงแชบ{วย อวนปูมFา อวนปลาทู ปลาลัง ลอยหมึก ลอยปู หรืออวนปลากระบอก 
เปdนตFน โดยทําตามฤดูกาล และหนFามรสุม 
 สํ านั กง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  ( สกอ . )  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดFดําเนินโครงการวิจัย ที่สMงผล
กระทบตMอการสรFางความเขFมแข็งทางสังคมอยMางย่ังยืนของจังหวัดจันทบุรีมาอยMาง
ตMอเนื่อง ต้ังแตMป} 2547 2548 จนถึงป} 2554 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถM ายทอดเทคโนโลยีสูM ชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษ) และฟJKน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอMาวบางกะไชยดFวยปfาแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปUญญาชาวบFาน (ชลพรรณ ออสปอนพันธ) : 2554) [1] รMวมกับคณะวิจัย
ชุมชน คือ ชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูอMาวบางกะไชยเปdนแกนหลักในการดําเนินงาน
ในพ้ืนที่สองตําบล คือ ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห) กับตําบลตะกาดเงFา 
อําเภอทMาใหมM จังหวัดจันทบุรี พบวMา ผลลัพธ)ที่ไดFเกิดกระแสตอบรับในทิศ
ทางบวกตMอการสรFางจิตสํานึกสาธารณะของชาวบFานในสองตําบลนี้กับแนว
ทางการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน ภายใตFฐานความคิดที่คFนพบ คือ ชาวบFานกับปfา
ชายเลนสามารถอยูMรMวมกันไดF โดยชาวบFานไดFอาศัยปfาชายเลนในพ้ืนที่หมูM 3 
ตําบลบางกะไชยมีแสมข้ึนหนาแนMนไดFอาหารและยาสมุนไพร ขณะที่ปfาชายเลนก็
ตFองอาศัยชาวบFานดูแลใหFคงสภาพความอุดมสมบูรณ) ซึ่งชาวบFานตFองคิดและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถFอยทีถFอยอาศัยกับธรรมชาติแบบน้ํา
พ่ึงเรือเสือพ่ึงปfา ประกอบกับเม่ือป} 2548 ไดFดําเนินการทําบFานปลาจากยาง
รถยนต)เกMา ทําซั้งจากไมFไผMมาทําเปdนทุMน บFานปลาและซั้งไดFนําไปปลMอยทิ้งลงสูM
ทFองทะเลอMาวบางกะไชย เปdนที่อยูMอาศัยของสัตว)น้ําตัวอMอน สMงผลใหFหลายป}ผMาน
ไปความอุดมสมบูรณ)ไดFฟJKนกลับคืนสูMอMาวบางกะไชยอีกครั้ง มีกุFง หอย ปู ปลา
เพ่ิมข้ึน สัตว)น้ําบางชนิดก็อาจกลMาวไดFวMามีมากที่บางกะไชย เชMน ปลากุเลา ปลา
ลูกโคน หรือปลาทูเม่ือตFนลมหนาว เดือน พฤศจิกายน-เดือน ธันวาคมของทุกป} 
ขณะที่ภาพรวมทั่วไปของสถานการณ)ปUญหาการรMอยหรอของทรัพยากรชายฝUVง
อMาวไทยยังเปdนปUญหาสําคัญระดับประเทศ 
 ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝUV ง  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม (2555 : ออนไลน)) [2] ไดFอธิบายถึงปUญหา
การลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงไวFดังนี้ ปUจจุบันทรัพยากรทางทะเล
และชายฝUVงของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ตัวแสดงใหFเห็นจากการลดลงของจํานวนสัตว)น้ําและพ้ืนที่ของระบบนิเวศน)ที่
สําคัญ เชMน แนวปะการัง แหลMงหญFาทะเล ปfาชายเลนและในเชิงคุณภาพหรือ
ความสมบูรณ)ของระบบนิเวศ เชMน แนวปะการังเทียมในปUจจุบันที่ยังมีสภาพเสื่อม
โทรมมากวMารFอยละ 39 แหลMงหญFาทะเลมีความเสื่อมโทรมมากกวMารFอยละ 30 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนี้สMงผลกระทบตMอชีวิตและ
ความเปdนอยูMของชาวประมงและประชาชนบริ เวณชายฝUVง จากในอดีตที่
ชาวประมงเคยจับสัตว)น้ําไดFมากวMา 150 กิโลกรัมตMอชั่วโมง ปUจจุบันชาวประมง
ไทยมีอัตราการจับสัตว)น้ําไดFเพียงประมาณ 20 กิโลกรัมตMอชั่วโมง สิ่งที่เกิดข้ึนไมM
เพียงแตMสMงผลกระทบตMอสภาพเศรษฐกิจแตMยังสMงผลกระทบตMอสังคมชายฝUVง    อีก
ดFวย เนื่องจากชาวประมงตFองใชFเวลาในการออกทะเลหาปลามากข้ึน ทําใหFมีเวลา
อยูMกับครอบครัวลดลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหFทFองทะเลไทยเสื่อมโทรม
จากการใชFทรัพยากรเกินกําลังผลิตและการใชFเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เชMน 
อวนลากและอวนรุนในเขต 3,000 เมตร 
 จากการเขFาไปพูดคุยปรึกษาหารือแกนนําขององค)กรชุมชน 
องค)กรปกครองสMวนทFองถ่ินและหนMวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานดFานประมงในพ้ืนที่
รอบทะเลจันท) โดยการแนะนําของแกนนําชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรอMาว
บางกะไชย เปdนผูFประสานงานใหFเกิดการพูดคุยระหวMางคณะเจFาหนFาที่ปฏิบัติการ
ศูนย)ทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงจังหวัดระยองที่1 เพ่ือหารือแนวทางความ
เปdนไปไดFที่ทํางานรMวมกันภายใตFแนวคิดการสรFางเครือขMายประมงชายฝUVงทะเล



๓ 
 

จันท)โดยเปdนการตMอยอดขยายพ้ืนที่ขอบเขตการทํางานออกไปจากรอบอMาว        
บางกะไชยออกไปสูMพ้ืนที่แหMงอ่ืนๆ ที่มีสภาพปUญหาและแนวคิดในการแกFไขปUญหา
ที่ใกลFเคียงกัน ในที่สุดไดFเห็นพFองกันวMาเราควรเลือกพ้ืนที่ที่เห็นวMาเหมาะสม        
มีความเปdนไปไดFในการสรFางเครือขMายประมงชายฝUVงทะเลจันท)คือที่ตําบลคลองขุด 
อําเภอทMาใหมM จังหวัดจันทบุรี กับตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งที่องค)การบริหารสMวนตําบลคลองขุดไดFติดตMอประสานงานกับนายก
องค)การบริหารสMวนตําบลคลองขุด โดยการปรึกษาหารือถึงแนวคิดในการสรFาง
เครือขMายประมงชายฝUVงทะเลจันท)ไดFรับคําตอบวMาเห็นดFวยเปdนอยMางย่ิงสMวนทาง
เครือขMายประมงพ้ืนบFานที่ตําบลสนามไชย แกนนําชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูอMาวบาง
กะไชย รMวมกับคณะเจFาหนFาที่ปฏิบัติการ ศูนย)อนุรักษ)ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝUVงจังหวัดระยองที่1 เปdนผูFดําเนินการประสานงานใหFเกิดการพูดคุยหารือผูFนํา
กลุMมประมงชายฝUVงสนามไชย 
 กลุMมประมงชายฝUVงสนามไชย ไดFเกิดข้ึนประมาณป} 2547 โดย
แตกมาจากกลุMมประมงพ้ืนบFานเจFาหลาว ซึ่งในอดีตพ้ืนที่อMาวคุFงกระเบน คุFงวิมาน
และแหลมเสด็จมีความอุดมสมบูรณ)มากเปรียบกับปากหมFอขFาว เต็มไปดFวย
ทรัพยากรสัตว)น้ํานานาชนิดเปdนแหลMงหญFาทะเลอาหารของพะยูน ตMอมาความ
สมบูรณ)ของทรัพยากรก็คMอยๆ หมดไป ทางกลุMมประมงชายฝUVงสนามไชยจึงเห็น
ความสําคัญของการรวมกลุMมกันเพ่ือใหFเกิดพลังในการติดตMอประสานงานกับ
ภาครัฐเอกชน ปUญหาที่พบของกลุMมนี้คือ ชาวบFานบางสMวนยังไมMเขFาใจไมMใหFความ
รMวมมือ สMวนแนวคิดในการสรFางเครือขMายประมงชายฝUVงทะเลจันท)นั้นทางกลุMม
ประมงชายฝUVงสนามไชยเห็นดFวยเปdนอยMางย่ิง เพราะปกติก็มีการติดตMอสื่อสารสMง
ขMาวเก่ียวกับสัตว)น้ําและขMาวสารลมมรสุมกันอยูMแลFว 
 ดังนั้น เม่ือประมวลสถานการณ)การรวมกลุMมกันเปdนองค)กรชุมชน
ของผูFทําประมงพ้ืนบFานหรือประมงชายฝUVงทะเลจันท) พบวMามีการรวมกลุMมหรือ
องค)กรชุมชนจํานวนมากที่มีลักษณะตMางคนตMางทําดําเนินงานตามลําพังหรือมีการ
ติดตMอประสานงานกับกลุMมอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ตําบลใกลFเคียงกันหรือแกนนําพูดคุยกัน
ไดF เขFาใจทิศทางรMวมกัน ซึ่งคณะวิจัยเห็นวMาแตMละกลุMมแตMละพ้ืนที่มีปUญหาและ
แนวทางแกFไขที่ใกลFเคียงกันสามารถใชFทรัพยากรรMวมกันไดF 
 จะเห็นไดFวMาการสรFางเครือขMายชุมชนเปdนการเติบโตขององค)กร
ชุมชนอยMางประสานพลังซึ่งคณะวิจัยรMวมกับชมรมอนุรักษ)ฟJKนฟูทรัพยากร        
อMาวบางกะไชยและหนMวยงานที่เก่ียวขFองไดFเล็งเห็นวMาการดําเนินงานอนุรักษ)และ
ฟJKนฟูความอุดมสมบูรณ)ของทรัพยากรชายฝUVงมีความจําเปdนตFองสรFางเครือขMาย
ประมงชายฝUVงทะเลจันท)ใหF เกิดข้ึนซึ่งสอดคลFองกับนโยบายของรัฐบาลที่       
นางสาวย่ิงลักษณ) ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตMอรัฐสภานโยบาย ขFอที่  5 
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอมยMอย 5.2 การอนุรักษ)และฟJKนฟู
ทรัพยากรทะเลและชายฝUVง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ไดFกําหนด
ปรัชญาไวFวMาเปdนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทFองถ่ินและกําหนดวิสัยทัศน)ไวF
วMา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปdนมหาวิทยาลัยแหMงการเรียนรูFที่มุMงเนFนการ
ผลิตบัณฑิตและบูรณาการภูมิปUญญาทFองถ่ินและภูมิปUญญาสากลเพ่ือการพัฒนา
ใหFเขFมแข็งและย่ังยืน การที่นโยบายการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรชายฝUVง จะ
เกิดผลในทางปฏิบัติไดFนั้น นอกจากมาตรการบังคับใชFกฎหมายและการปฏิบัติ
ของเจFาหนFาที่รัฐบาลแลFว ความรMวมมือในลักษณะเครือขMายชุมชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFานยังมีความสําคัญย่ิง ดังนั้น
ประเด็นสําคัญของการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐาน
ราก กรณีศึกษาการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดFวยการสรFางเครือขMาย
กลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญา
ชาวบFาน คือ ทําอยMางไรที่จะสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)ใหFมีความ
ย่ังยืน เพ่ือใหFเกิดการประสานพลัง ในการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรชายฝUVงทะเล
จันทบุรี ใหFเกิดความอุดมสมบูรณ) มีทรัพย)ในดิน มีสินในน้ําดังเชMนที่เคยเปdนมา 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝUVงจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการและการถMายทอดเทคโนโลยี สูMชุมชน
ฐานรากที่เหมาะสม ในการสรFางกระบวนการเรียนรูFและการมีสMวนรMวมขององค)กร
ชุมชนและเครือขMายในการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ
ชายฝUVงจังหวัดจันทบุรียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ิมศักยภาพขององค)การบริหารสMวนตําบล
คลองขุด อําเภอทMาใหมM จังหวัดจันทบุรีและองค)การบริหารสMวนตําบลสนามไชย 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลFอม 
 4. เพ่ือศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเครือขMาย
องค)กรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากดFวยการอนุรักษ)และฟJKนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเล
จันทบุรี อาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสMวนรMวม (Participation Action 
Research) โดยมีกระบวนการดําเนินการเริ่มตFนจนจบข้ันตอนสุดทFายที่ใชF
ปฏิบัติการวิจัย ดังนี้เริ่มดFวยข้ันตอนแรกคือ 
 1)ข้ันตอนการเตรียมความพรFอม เพ่ือสรFางความตระหนักถึงปUญหา 
สาเหตุและผลกระทบ การลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVง จังหวัด
จันทบุรี นักวิจัยลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชน โดยผMานเวทีพบปะ
แลกเปลี่ยนเพ่ือทําความเขFาใจเก่ียวกับเปxาหมายและกระบวนการวิจัยและ
สิ่งแวดลFอม ที่คาดวMาจะไดFรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการคFนหาวางตัวนักวิจัย
ชุมชน บทบาทนักวิจัยที่ตFองทํางานรMวมกัน ซึ่งเปdนการปรับแนวความคิด
กระบวนการในการทํางานเบื้องตFน ประชุมคณะนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏรําไพพรรณีและนักวิจัยชุมชนเพ่ือวางแผนเชิญชวนชาวบFานและผูFสนใจมา
เขFารMวม ผูFชMวยนักวิจัยจะลงพ้ืนที่แตMละหมูMบFานที่ทําประมงชายฝUVง ของตําบลคลอง
ขุด ตําบลสนามไชย ตําบลตะกาดเงFา และตําบลบางกะไชย เ พ่ือชี้แจง
โครงการวิจัย จากนั้นทําการเป�ดตัวโครงการวิจัยอยMางเปdนทางการทีมวิจัยรMวม
คัดเลือก รวบรวมขFอมูลเ ดิมของชุมชนแตMละชุมชน ที่ ยั ง มีอยูMและยัง มี
ประสิทธิภาพมาใชFในการวิเคราะห)สภาพปUญหาแตMละชุมชน 
 2)ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือสรFางกระบวนการเรียนรูF แกน
นําที่เปdนตัวแทนของแตMละชุมชนและเปdนนักวิจัยชาวบFานของโครงการวิจัยไดF
รMวมกันจัดเก็บขFอมูลต้ังแตMจํานวนครัวเรือนที่ทํามาหากิน บริเวณชายฝUVงทะเลจันท) 
ขFอมูลหนี้สิน รูปแบบการใชFชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเม่ือความอุดมสมบูรณ)ของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงลดลง สําหรับใชFเปdนขFอมูลของการสรFางเครือขMาย
ประมงชายฝUVงและทะเลจันท)ใหFเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ)และฟJKนฟู
ตMอไปการรวบรวมกลุMมสมาชิกสรFางกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกลุMม
เครือขMายการมีสMวนรMวมโดยเนFนการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติ        
ดFวยการสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน คFนหาศักยภาพของภูมิปUญญาและการจัดองค)
ความรูFของภูมิปUญญาในการนํามาประยุกต) ใชF  ในการอนุรักษ)และฟJKน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝUVงจังหวัดจันทบุรี นําภูมิปUญญาชาวบFานที่
คFนหาและมีศักยภาพมาสรFางกิจกรรม โดยเนFนการมีสMวนรMวมของสมาชิกต้ังแตM
เริ่มตFนจนจบกิจกรรม คือ เริ่มคFนหาแลFวนํามาปฏิบัติการทํากิจกรรมรMวมกัน 
บันทึกผลการใชFภูมิปUญญาเพ่ือนําไปสูMการปรับปรุงพัฒนาตMอไป 
 3)เตรียมความพรFอมชุมชน ประชุมชี้แจงสรFางความเขFาใจแกM
ทีมงานจากนั้นไดFจัดทําโครงการนักศึกษา รปศ. รุMน 37 เตรียมฝ�กประสบการณ)
วิชาชีพรMวมใจอาสาทําซั้งเชือก วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดบางกะ
ไชย ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห) จังหวัดจันทุบรี โครงการ รปศ. รMวมใจ
สรFางความหลากหลายทางชีวภาพใหFคลองปากน้ําแขมหนู วันที่ 19 มกราคม 
2556 ณ  ทMาเทียบเรือใตFสะพานปากน้ําแขมหนู ตําบลตะกาดเงFา อําเภอทMาใหมM 



๔ 
 

จังหวัดจันทบุรี โครงการ รปศ. รMวมใจสาธิตธนาคารปูสนามไชย วันที่  26 
มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคมหมูMที่ 7 ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ บริเวณพ้ืนที่ชายฝUVงตําบลสนามไชย 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไดFประชุมแกนนําชุมชน สนทนากลุMมเพ่ือเก็บ
ขFอมูลและเวทีคืนขFอมูลสูMชุมชน 
 4)ข้ันตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการวิจัย 
การประชุมเชิ งปฏิบั ติการ เรื่องการประเ มินผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานราก กรณีศึกษา
การอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดFวยการสรFางเครือขMายกลุMมประมง
ชายฝUVงทะเลจันท)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน จัดเวที
คืนขFอมูลการวิจัยใหFชุมชน 
 

ผลการวิจัย 
 1)สาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรชายฝUVงจังหวัดจันทบุรี ผูFวิจัยพบวMา มีสาเหตุที่สําคัญ 4 สาเหตุ ไดFแกM 1.
เกิดจากภัยธรรมชาติการกัดเซาะชายฝUVง 2.สาเหตุเกิดจากปfาชายเลนลดลง 3. 
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ทํานากุFง 4.ขยะในทะเลและริมชายฝUVงเพ่ิมปริมาณข้ึน ผูFวิจัย
พบวMาสาเหตุหลักในพ้ืนที่ที่ศึกษาคือในพ้ืนที่ตําบลสนามไชยและตําบลคลองขุด 
พบวMาตําบลสนามไชยปUญหาที่พบคือ 1. เกิดจากการใชFเครื่องมือประมงที่ไมM
เหมาะสมในการจับสัตว)น้ําโดยเฉพาะเรืออวนลากคูMที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ทําลายลFางสัตว)น้ําวัยอMอน 2. ชาวประมงขาดจิตสํานึกในการใชFเครื่องมือจับสัตว)
น้ํา เชMน ใชFอวนตาถ่ีขนาดเล็กกวMาที่กฎหมายกําหนดและ 3.สภาพดินฟxาอากาศ
แปรปรวน สMวนตําบลคลองขุด พบวMา สาเหตุหลักของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝUVงลดลงไดFแกM ปUญหาการขยายตัวทางดFานเศรษฐกิจและปริมาณนักทMองเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึนจึงสMงผลใหFปริมาณทางดFานขยะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดFวย สMงผลกระทบ
ถึงคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทางดFานเศรษฐกิจ
ชาวประมงจะมีรายไดFลดลงอันเนื่องมาจากปริมาณสัตว)น้ํา กุFง หอย ปู ปลา 
โดยเฉพาะในตําบลสนามไชยแหลMงข้ึนชื่อของปูมFา สMวนคุณภาพชีวิตดFานสังคม
ครอบครัวชาวประมงจํานวนหนึ่งจะตFองมีอาชีพเสริมตามความถนัด เชMน คFาขาย  
 2)รูปแบบวิธีการและการถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากที่
เหมาะสมไดFแกM การสรFางเครือขMายประมงชายฝUVงทะเลจันทร)โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีเปdนแกนนํา พบวMา แนวทางการสรFางเครือขMายโดยการ    
บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทางสังคมเปdน
แนวทางที่มีความเปdนไปไดFมากเพราะเปdนการดําเนินการที่สามารถตอบสนองตMอ
ปUญหาของชุมชน จากการดําเนินงานที่ผMานมาคณะวิจัยไดFทําการสาธิตธนาคารปู
ปรากฏวMาไดFรับการตอบรับเปdนอยMางดีจากผูFนําทFองถ่ินรวมถึงแกนนําชาวบFานก็ไดF
ใหFความสําคัญและใหFความรMวมมือกับการสาธิตธนาคารปูทั้งยังไดFเพ่ิมความรูF
ใหFกับนักศึกษาในการเลือกบริโภคปูมFาที่เหมาะสม เชMน ไมMกินปูมFาที่มีไขMนอก
กระดองสีเหลืองและสีดําเพราะถFานําไปอนุบาลตามหลักการของธนาคารปูมFาที่
เผยแพรMจะมีวิธีการดังนี้  1.สรFางกระชังรับฝากแมMปูที่ มีไขMนอกกระดองที่
ชาวประมงจับไดF 2.จากนั้นทําการรับปูมFาที่มีไขMนอกกระดองมาทําการเลี้ยงใน
กระชัง 3.โดยจะทําการใหFอาหารเปdนปลาสดสับละเอียดวันละหนึ่งครั้งในตอนเชFา 
4.ขังแมMปูในกระชังประมาณ 7 วัน แมMปูก็จะปลMอยไขM 5.ไขMของปูมFาจะฟUกตัวเปdน
ลูกปู 6.จากนั้นก็นําลูกปูที่ไดFปลMอยออกสูMทFองทะเล และ7.สMวนแมMปูที่ปลMอยไขM
ออกจากทFองหมดแลFวก็จะนําไปจําหนMายแลFวนําเงินที่ไดFฝากเขFากองทุนธนาคารปู
ตMอไป(จาง ฟุxงเฟJVอง ประธานกลุMมฟJKนฟูทรัพยากรปูมFา ชุมชนเกาะเตียบ ตําบล
ปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร) 
 3)แนวทางเพ่ิมศักยภาพขององค)การบริหารสMวนตําบลคลองขุดและ
องค)การบริหารสMวนตําบลสนามไชย  ผูFวิจัยพบวMาภาครัฐควรเปลี่ยนบทบาทจาก
การเขFาไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอมโดยผMานกลไกของ
ภาครัฐ หนMวยงานภาครัฐควรสนับสนุนใหFกลุMมประมงพ้ืนบFานเขFามามีบทบาทใน
การบริหารจัดการทรัพยากรดFวยตนเองมากข้ึน เชMน การทําธนาคารปู การทําซั้ง
เชือก 

 4)ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขMายองค)กรชุมชน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน กรณีการสรFาง
เครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)คณะวิจัยพบวMา การเคลื่อนไหวกิจกรรม
อนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะของเครือขMายโดยมีแกนนําคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรอMาวบางกะ
ไชย เ ปd นแกนหลั ก ใ นประ สาน งาน กับหนM ว ย งานตM า ง  ๆ  ที่ เ ก่ี ย วขF อ ง                                                              
เปdนการสรFางเครือขMายที่ประกอบดFวยสมาชิกหลากหลายอันจะนําไปสูMการพ่ึงพา
อาศัยกันตMอไป  
 5)จากโจทย)วิจัยที่วMาทําอยMางไรที่จะสรFางเครือขMายกลุMมประมง
ชายฝUVงทะเลจันท)ใหFมีความย่ังยืนเพ่ือใหFเกิดการประสานพลังในการอนุรักษ)และ
ฟJKนฟูทรัพยากรชายฝUVงทะเลจันทบุรีคณะผูFวิจัยพบวMา การที่จะสรFางเครือขMายกลุMม
ประมงชายฝUVงทะเลจันท)ใหFเกิดข้ึนไดFนั้นสิ่งที่ควรใหFความสําคัญไดFแกM การพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตยแบบรากหญFาโดยมุMงสรFางการกระตุFนความรูFสึกสรFาง
จิตสํานึกใหFเกิดข้ึนในจิตใจของชาวบFานเพ่ือใหFชาวบFานเขFามามีสMวนรMวมในการ
อนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลสนามไชยโดยการ
ทําธนาคารปูของกลุMมประมงชายฝUVงและสรFางกระแสลดการใชFอวนตาถ่ีและหันมา
อนุรักษ)และอนุบาลทรัพยากรสัตว)น้ําวัยอMอน 
 6)กระบวนการ PAR คณะวิจัยไดFดําเนินการสรFางกระบวนการ
เรียนรูFและการมีสMวนรMวมของชุมชนผMานแกนนําชมรมอนุรักษ)และฟJKน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอMาวบางกะไชยเปdนผูFประสานงานใหFเกิดกิจกรรมการอนุรักษ)
และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติผMานเครือขMายการวิ จัยแบบมีสMวนรMวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทําใหFเกิดการทํางานรMวมกันระหวMางคณาจารย) 
นักศึกษา ทFองถ่ินและชาวบFาน นักศึกษาไดFศึกษาเรียนรูFปUญหาการรMอยหรอของ
ทรัพยากรชายฝUVงจากสถานการณ)จริงโดยการสัมภาษณ)จากชาวบFานและการ
สนทนากลุMม การวิจัยไดFสรFางกระบวนการใหFชาวบFานในตําบลสนามไชยเกิดการ
ตระหนักถึงปUญหาการรMอยหรอของทรัพยากรชายฝUVงวMามีสาเหตุสําคัญมาจากการ
ขาดจิตสํานึกของชาวประมงเองนอกเหนือจากความแปรปรวนที่คาดเดาไมMไดFจาก
ภัยธรรมชาติ กระบวนการ PAR ไดFดําเนินการผMานโครงการนักศึกษา รปศ.      
รุMน 37 เตรียมฝ�กประสบการณ)วิชาชีพรMวมใจอาสาทําซั้งเชือก วันที่ 13 ตุลาคม 
2555 ณ โรงเรียนวัดบางกะไชย ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห) จังหวัดจัน
ทุบรี โครงการ รปศ. รMวมใจสรFางความหลากหลายทางชีวภาพใหFคลองปากน้ํา
แขมหนู วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ทMาเทียบเรือใตFสะพานปากน้ําแขมหนู 
ตําบลตะกาดเงFา อําเภอทMาใหมM จังหวัดจันทบุรี โครงการ รปศ. รMวมใจสาธิต
ธนาคารปูสนามไชย วันที่ 26 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคมหมูMที่ 7 ตําบล
สนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทุบุรี วันที่  28 มีนาคม 2556 ณ 
บริเวณพ้ืนที่ชายฝUVงตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 7)การประเ มินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของการถMายทอด
เทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากดFวยการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
กรณีศึกษาการสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันทบุรีผลสัมฤทธิ์ของการ
สาธิตธนาคารปูคาดวMาปูมFาจะเพ่ิมข้ึนไมMนFอยกวMารFอยละ 10  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยการถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานรากดFวย
การอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติกรณีศึกษาการสรFางเครือขMายกลุMม
ประมงชายฝUVงทะเลจันทบุรี จากการศึกษาไดFขFอคFนพบดังตMอไปนี้ 
 1)ขFอคFนพบเรื่อง การสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและภูมิปUญญาชาวบFานนั้นจะตFองทําอยMางคMอย
เปdนคMอยไปเพ่ือใหFเกิดการเรียนรูFสรFางสมความแข็งแรงใหFกับกลุMมและเครือขMาย 
ทั้งนี้สมาชิกกลุMมและเครือขMายจะตFองยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุFมกันที่ดีในตัวอันเปdนคุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยMางเครMงครัด มุMงเนFนการรอดพFนจากภัยและวิกฤตซึ่งในที่นี้คือการรMอยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝUVงเพ่ือใหFเกิดความม่ันคงและการพัฒนา
อยMางย่ังยืน 



๕ 
 

 2)ขFอคFนพบเรื่อง การสรFางเครือขMายองค)กรชุมชนคณะผูFวิจัยพบวMา 
ความแตกตMางหลากหลายของสมาชิกในเครือขMายเปdนสิ่งจําเปdนและสามารถอยูM
ดFวยกันไดFทMามกลางความแตกตMาง ผลักดันกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ)และ
ฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝUVงไดFโดยอาศัยวัตถุประสงค)ใหญMเปdน
เปxาหมายทางยุทธศาสตร)รMวมกันแลFวใชFพละพลังกําลังฐานทรัพยากรของสมาชิก
ในกลุMมใหFเกิดประโยชน)สูงสุดตMอการทําใหFวัตถุประสงค)ใหญMสัมฤทธิ์ผลไดFซึ่ง
สอดคลFองกับการใหFนิยามคําวMาเครือขMายของ เสรี พงศ)พิศ [3-1] ที่กลMาวไวFวMา 
เครือขMายคือขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรFางความสัมพันธ)ระหวMางบุคคล 
กลุMม องค)การ สถาบัน โดยมีเปxาหมาย วัตถุประสงค)และความตFองการบางอยMาง
รMวมกันรMวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยMางโดยมีสมาชิกของเครือขMายยังคงความเปdน
เอกเทศไมMข้ึนตMอกัน 
 3)ขFอคFนพอเรื่อง ความสําคัญของการประสานงานในการสรFาง
เครือขMายประมงชายฝUVงทะเลจันท) คณะผูFวิจัยพบวMา ควรกําหนดการวางตัวผูF
ประสานงานใหFชัดเจนเพ่ือใหFเกิดการทํางานของสมาชิกในเครือขMายเปdนไปอยMาง
ตMอเนื่องมีเปxาหมายและทิศทางที่ชัดเจนทําใหFการดําเนินงานเปdนไปอยMางรวดเร็ว
และลดปUญหาอุปสรรคตMาง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งสอดคลFองกับเง่ือนไขสําคัญของ
เครือขMายที่ เสรี พงศ)พิศ [3-2] ที่กลMาวไวFวMาเง่ือนไขสําคัญของเครือขMายคือ ตFองมี
การติดตMอสัมพันธ)สื่อสารกันอยMางสมํ่าเสมอระหวMางสมาชิกอาจมีผูFประสานงานซึ่ง
เปdนบุคคลหรือกลุMมประสานงานดําเนินกิจกรรมการประสานงานแตMไมMใชMเปdน
ผูFดําเนินการแทนสมาชิกเครือขMายในทุกเรื่องและเครือขMายจะย่ังยืนถFาหากวMา
สมาชิกรMวมใจกันต้ังแตMตFนไมMปลMอยใหFเปdนหนFาที่ของฝfายเลขานุการไมMใหFมีคน
ครอบงํา บทบาทของผูFประสานงานเครือขMายองค)กรชุมชนคือเปdนผูFเชื่อมประสาน
ใหFเ กิดกระบวนการเรียนรูFและพัฒนาและเปdนผูF เชื่อมประสานใหF เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเปdนผูFประสานใหFเกิดเครือขMาย 
 4)ขFอคFนพบเรื่อง การสMงเสริมประชาธิปไตยแบบชาวบFานหรือ
ประชาธิปไตยรากหญFา คณะผูFวิจัยพบวMา ควรกระจายอํานาจสูMทFองถ่ินใหFมากกวMา
การถMายโอนภารกิจใหFแกMองค)กรปกครองสMวนทFองถ่ินแตMหมายรวมถึงองค)กร
ชุมชนหรือการรวมกลุMมของชาวบFานในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน)ตMาง ๆ 
โดยเฉพาะการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝUVงซึ่ง
สอดคลFองกับ นนทวัฒน) บรมนันท)และแกFวคํา ไกรสรพงษ) [4-1] ที่ไดFกลMาวไวFวMา 
การกระจายอํานาจไมMเพียงแตMองค)กรปกครองสMวนทFองถ่ินเทMานั้นแตMยังเปdนการใหF
ความสําคัญตMอชุมชนหนึ่งซึ่งอาจมีลักษณะเปdนองค)กรชุมชนใหFมีสMวนรMวมในการ
กระจายอํานาจดFวย  
 5)ขFอคFนพบเรื่อง การสรFางจิตสํานึกตMอการใชF เครื่องมือของ
ชาวประมงชายฝUVงทะเลจันท)ใหFเกิดข้ึนและนําไปปฏิบัติจริงรวมถึงขยายผล
ตMอเนื่องไปยังกลุMมประมงกลุMม ๆ ในพ้ืนที่ซึ่งขFอนี้เปdนขFอเสนอแนะจากแกนนํากลุMม
ประมงชายฝUVงสนามไชย ควรเพ่ิมการใหFความรูFเก่ียวกับการใชFเครื่องมือประกอบ
อาชีพที่ไมMทําลายสัตว)น้ําวัยอMอน 
 

บทสรุป 
 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถMายทอดเทคโนโลยีสูMชุมชนฐานราก 
กรณีศึกษาการอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรธรรมชาติดFวยการสรFางเครือขMายกลุMม
ประมงชายฝUVงทะเลจันท)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปUญญาชาวบFาน 
คณะผูFวิจัยขอสรุปวMา การสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)ใหFเกิดข้ึน
อยMางเปdนรูปธรรมนั้นสามารถทําไดFโดยผMานการขับเคลื่อนดFวยการบูรณาการการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรMวมกับสมาชิกเครือขMาย แตM
อยMางไรก็ตามการสรFางเครือขMายกลุMมประมงชายฝUVงทะเลจันท)จะตFองทําอยMางคMอย
เปdนคMอยไปโดยเฉพาะเรื่องการสรFางความเขFาใจในวัตถุประสงค)และการ
ดําเนินงานรMวมกัน รวมถึงบทบาทของคณะผูFวิ จัยโดยใชFแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบั ติการแบบมีสMวนรMวม  (PAR) เ พ่ือใหF เ กิดการอนุ รักษ)และฟJKน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝUVงอยMางม่ันคงและย่ังยืน 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ใหFความอนุเคราะห)  
ในการทําการวิจัยครั้งนี้ใหFสําเร็จลุลMวงไปไดFดFวยดี ขอขอบคุณนายกองค)การ
บริหารสMวนตําบลคลองขุดและนายกองค)การบริหารสMวนตําบลสนามไชย 
ขอขอบคุณชมรมอนุรักษ)และฟJKนฟูทรัพยากรอMาวบางกะไชย ศูนย)อนุรักษ)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝUVงจังหวัดระยองที่ 1  ประมงจังหวัดจันทบุรี มูลนิธิ
สวMางกตัญ�ู ที่ใหFความรMวมมือในการดําเนินงานภาคสนามเปdนอยMางดีและ
ขอขอบคุณแกนนําชาวบFานทุกทMานที่กรุณาใหFขFอมูลการสัมภาษณ)เปdนอยMางดีและ
ขอบคุณน้ําใจของชาวตําบลสนามไชยและตําบลคลองขุดเปdนอยMางสูง 
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