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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  (1)  ศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลง

ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุรี  (2)  เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการ

ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากที่เหมาะสมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตทิาง

ทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุรียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน  (3)  

เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบลคลองขุด  อําเภอทาใหม  จังหวัด

จันทบุรี  และองคการบริหารสวนตําบลสนามไชย  อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  กับ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (4)  เพื่อศึกษาลักษณะการนํา

นโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขายองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปญญาชาวบาน การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(PAR)ผลการวิจัยพบขอคนพบที่สําคัญ ไดแก หน่ึงสาเหตุของการลดลงของทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี   ไดแก   การเพิ่มพื้นที่ทํานากุง   การกัดเซาะของ

ชายฝงและจํานวนปาชายเลนลดลงผลกระทบที่สําคัญคือ  คุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของ

ชาวประมงชายฝงลดลง  เน่ืองจากจับสัตวนํ้าไดลดลงประกอบกับราคานํ้ามันเพิ่มสูงทําให

รายไดลดลง สองขอคนพบเร่ืองรูปแบบวิธีการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากที่เหมาะสม

โดยผานเครือขายประมงชายฝงทะเลที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนแกนนํา พบวา 

แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอนเปนแนวทางที่มีความเปนไปไดผานโครงการบริการ

วิชาการตอชุมชนที่สนองตอบตอปญหาชุมชน สามขอคนพบเร่ืองการพัฒนากระบวนการ

ประชาธิปไตยโดยมุงเนนการกระตุนสรางจิตสํานึกใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสาธิตการทําธนาคารปู ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูในความสนใจของ

ชาวบานในพื้นที่ตําบลสนามไชย และสี่ขอคนพบเร่ืองการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขาย

ชุมชน นโยบายในที่น้ีคือ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ย่ังยืน  พบวาในชุมชนมีชาวบานรวมตัวกันอยางไมเปนทางการจํานวนหน่ึง  ดังน้ันการ

สงเสริมใหการรวมกลุมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  เชน  ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

อาวบางกะไชยจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่ตรงกับสภาพปญหาของชุมชนตนเอง  ขอเสนอแนะ         ควร

สงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝง

ทะเลจันทบุรี ภาครัฐควรวางบทบาทเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนมากกวาที่จะเขาไปควบคุมบริหาร

จัดการกลุม กลุมชาวบานจะตองผานขั้นตอนการเติบโตดวยตนเองจึงจะโตอยางเต็มที่ไดและ

ในการสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทควรเนนความหลากหลายของสมาชิกในเครือขาย

อันจะนําไปสูการพึ่งพาอาศัยกันตอไป 
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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 



๒ 

 

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. 

 

Keywords  :  conservation and restoration of natural resources, network, 

policy implementation 

 

บทนาํ  
 สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถความวา 

ธรรมชาติแวดลอมของเราไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียง

สิ่งสวยๆ งามๆ เทาน้ัน หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเราและการคุมครอง

สิ่งแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย 

ดังน้ันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 จึงไดกําหนดยุทธศาสตร

การวิจัย การอนุรักษเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลยุทธการ

วิจัยที่ 1 บริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีทุนทรัพยากรธรรมชาติครบถวนทั้งผืนแผนดินที่อุดมสมบูรณเปน

แหลงปลูกผลไมและพืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญ เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด และพริกไทย มีปาไม 

แมนํ้าและทะเล มีแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง เชน หาดเจาหลาว แหลมเสด็จ หาดคุงวิมาน มี

อาหารทะเลที่มีคุณภาพสด ใหม ทั้งหมึก ปูมา กุง หอย และก้ังใหญ ดวยมีภูมิประเทศติดตอ

ชายฝงทะเลอาวไทย ชุมชนชายฝงจึงมีการทําประมงชายฝงหรือประมงพื้นบานตามหมูบาน

ชุมชนที่ติดทะเล อาชีพประมงชายฝงหรือประมงพื้นบานน้ัน ตองพึ่งพาอาศัยกับความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรทองทะเล เชน การวางอวนลอยกุงแชบวย อวนปูมา อวนปลาทู ปลาลัง 

ลอยหมึก ลอยปู หรืออวนปลากระบอก เปนตน โดยทําตามฤดูกาล และหนามรสุม 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี จงัหวัดจันทบุรีไดดําเนินโครงการวิจัย ที่สงผลกระทบตอการสรางความเขมแข็ง

ทางสังคมอยางย่ังยืนของจังหวัดจันทบุรีมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตป 2547 2548 จนถึงป 

2554 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชยดวยปาแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน (ชลพรรณ ออสปอนพันธ : 2554) [1] รวมกับคณะวิจัย

ชุมชน คือ ชมรมอนุรักษและฟนฟูอาวบางกะไชยเปนแกนหลักในการดําเนินงานในพื้นที่สอง

ตําบล คือ ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห กับตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี พบวา ผลลัพธที่ไดเกิดกระแสตอบรับในทิศทางบวกตอการสรางจิตสํานึกสาธารณะ

ของชาวบานในสองตําบลน้ีกับแนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ภายใตฐานความคิดที่คนพบ คือ ชาวบาน

กับปาชายเลนสามารถอยูรวมกันได โดยชาวบานไดอาศัยปาชายเลนในพื้นที่หมู 3 ตําบลบาง

กะไชยมีแสมขึ้นหนาแนนไดอาหารและยาสมุนไพร ขณะที่ปาชายเลนก็ตองอาศัยชาวบานดูแล

ใหคงสภาพความอุดมสมบูรณ ซ่ึงชาวบานตองคิดและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ถอยทีถอยอาศัยกับธรรมชาติแบบนํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งปา ประกอบกับเมื่อป 2548 ได

ดําเนินการทําบานปลาจากยางรถยนตเกา ทําซ้ังจากไมไผมาทําเปนทุน บานปลาและซ้ังได

นําไปปลอยทิ้งลงสูทองทะเลอาวบางกะไชย เปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าตัวออน สงผลใหหลาย

ปผานไปความอุดมสมบูรณไดฟนกลับคืนสูอาวบางกะไชยอีกคร้ัง มีกุง หอย ปู ปลาเพิ่มขึ้น 

สัตวนํ้าบางชนิดก็อาจกลาวไดวามีมากที่บางกะไชย เชน ปลากุเลา ปลาลูกโคน หรือปลาทู

เมื่อตนลมหนาว เดือน พฤศจิกายน-เดือน ธันวาคมของทุกป ขณะที่ภาพรวมทั่วไปของ

สถานการณปญหาการรอยหรอของทรัพยากรชายฝงอาวไทยยังเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (2555 : ออนไลน) [2] ไดอธิบายถึงปญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงไวดังน้ี ปจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศไทยมีความเสื่อมโทรม

ลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวแสดงใหเห็นจากการลดลงของจํานวนสัตวนํ้าและพื้นที่

ของระบบนิเวศนที่สําคัญ เชน แนวปะการัง แหลงหญาทะเล ปาชายเลนและในเชิงคุณภาพ

หรือความสมบูรณของระบบนิเวศ เชน แนวปะการังเทียมในปจจุบันที่ยังมีสภาพเสื่อมโทรม

มากวารอยละ 39 แหลงหญาทะเลมีความเสื่อมโทรมมากกวารอยละ 30 ความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลน้ีสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของชาวประมงและ

ประชาชนบริเวณชายฝง จากในอดีตที่ชาวประมงเคยจับสัตวนํ้าไดมากวา 150 กิโลกรัมตอ

ช่ัวโมง ปจจุบันชาวประมงไทยมีอัตราการจับสัตวนํ้าไดเพียงประมาณ 20 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 

สิ่งที่เกิดขึ้นไมเพียงแตสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจแตยังสงผลกระทบตอสังคมชายฝง    

อีกดวย เน่ืองจากชาวประมงตองใชเวลาในการออกทะเลหาปลามากขึ้น ทําใหมีเวลาอยูกับ

ครอบครัวลดลง และอีกสาเหตุหน่ึงที่สํา คัญที่ทําใหทองทะเลไทยเสื่อมโทรมจากการใช

ทรัพยากรเกินกําลังผลิตและการใชเคร่ืองมือประมงผิดกฎหมาย เชน อวนลากและอวนรุนใน

เขต 3,000 เมตร 

 จากการเขาไปพูดคุยปรึกษาหารือแกนนําขององคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานดานประมงในพื้นที่รอบทะเลจันท โดยการ

แนะนําของแกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรอาวบางกะไชย เปนผูประสานงานใหเกิด

การพูดคุยระหวางคณะเจาหนาที่ปฏิบัติการศูนยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระยองที่

1 เพื่อหารือแนวทางความเปนไปไดที่ทํางานรวมกันภายใตแนวคิดการสรางเครือขายประมง

ชายฝงทะเลจันทโดยเปนการตอยอดขยายพื้นที่ขอบเขตการทํางานออกไปจากรอบอาว        

บางกะไชยออกไปสูพื้นที่แหงอ่ืนๆ ที่มีสภาพปญหาและแนวคิดในการแกไขปญหาที่ใกลเคียงกัน 

ในที่สุดไดเห็นพองกันวาเราควรเลือกพื้นที่ที่เห็นวาเหมาะสม        มีความเปนไปไดในการ

สรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทคือที่ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี กับ

ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขุดได

ติดตอประสานงานกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขุด โดยการปรึกษาหารือถึงแนวคิด

ในการสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทไดรับคําตอบวาเห็นดวยเปนอยางย่ิงสวนทาง

เครือขายประมงพื้นบานที่ตําบลสนามไชย แกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟูอาวบางกะไชย 

รวมกับคณะเจาหนาที่ปฏิบัติการ ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระยองที่1 

เปนผูดําเนินการประสานงานใหเกิดการพูดคุยหารือผูนํากลุมประมงชายฝงสนามไชย 

 กลุมประมงชายฝงสนามไชย ไดเกิดขึ้นประมาณป 2547 โดยแตกมาจาก

กลุมประมงพื้นบานเจาหลาว ซ่ึงในอดีตพื้นที่อาวคุงกระเบน คุงวิมานและแหลมเสด็จมีความ

อุดมสมบูรณมากเปรียบกับปากหมอขาว เตม็ไปดวยทรัพยากรสัตวนํ้านานาชนิดเปนแหลงหญา

ทะเลอาหารของพะยูน ตอมาความสมบูรณของทรัพยากรก็คอยๆ หมดไป ทางกลุมประมง

ชายฝงสนามไชยจึงเห็นความสําคัญของการรวมกลุมกันเพื่อให เกิดพลังในการติดตอ

ประสานงานกับภาครัฐเอกชน ปญหาที่พบของกลุมน้ีคือ ชาวบานบางสวนยังไมเขาใจไมให

ความรวมมือ สวนแนวคิดในการสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทน้ันทางกลุมประมง

ชายฝงสนามไชยเห็นดวยเปนอยางย่ิง เพราะปกติก็มีการติดตอสื่อสารสงขาวเก่ียวกับสัตวนํ้า

และขาวสารลมมรสุมกันอยูแลว 

 ดังน้ัน เมื่อประมวลสถานการณการรวมกลุมกันเปนองคกรชุมชนของผูทํา

ประมงพื้นบานหรือประมงชายฝงทะเลจันท พบวามีการรวมกลุมหรือองคกรชุมชนจํานวนมาก

ที่มีลักษณะตางคนตางทําดําเนินงานตามลําพังหรือมีการติดตอประสานงานกับกลุมอ่ืนๆ ใน

พื้นที่ตําบลใกลเคียงกันหรือแกนนําพูดคุยกันได เขาใจทศิทางรวมกัน ซ่ึงคณะวิจัยเห็นวาแตละ

กลุมแตละพื้นที่มีปญหาและแนวทางแกไขที่ใกลเคียงกันสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 

 จะเห็นไดวาการสรางเครือขายชุมชนเปนการเติบโตขององคกรชุมชนอยาง

ประสานพลังซ่ึงคณะวิจัยรวมกับชมรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากร        อาวบางกะไชยและ

หนวยงานที่เก่ียวของไดเล็งเห็นวาการดําเนินงานอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรชายฝงมีความจําเปนตองสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทให เกิดขึ้นซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที ่      นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงตอ

รัฐสภานโยบาย ขอที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยอย 5.2 การ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ไดกําหนดปรัชญาไววา

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและย่ังยืน การที่นโยบายการอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝง จะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ัน นอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและ

การปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐบาลแลว ความรวมมือในลักษณะเครือขายชุมชนโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานยังมีความสําคัญย่ิง ดังน้ันประเด็นสําคัญของ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะสรางเครือขายกลุมประมง



๓ 

 

ชายฝงทะเลจันทใหมีความย่ังยืน เพื่อให เกิดการประสานพลัง ในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรชายฝงทะเลจันทบุรี ใหเกิดความอุดมสมบรูณ มีทรัพยในดิน มีสินในนํ้าดังเชนที่เคย

เปนมา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงจังหวัดจันทบุรี 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและการถายทอดเทคโนโลยี สูชุมชนฐานราก

ที่เหมาะสม ในการสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและเครือขาย

ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุรียึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลคลองขุด 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีและองคการบริหารสวนตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรีกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเครือขายองคกรชุมชน

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การถายทอด เทคโนโลยีสู ชุมชนฐานรากดวยการอนุ รักษ และฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทบุรี อาศัยการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) โดยมีกระบวนการ

ดําเนินการเร่ิมตนจนจบขั้นตอนสุดทายที่ใชปฏิบัติการวิจัย ดังน้ีเร่ิมดวยขั้นตอนแรกคือ 

 1)ขั้นตอนการเตรียมความพรอม เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหา สาเหตุ

และผลกระทบ การลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดจันทบุรี นักวิจัยลงพื้นที่

ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชน โดยผานเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจ

เก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและสิ่งแวดลอม ที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย 

รวมทั้งการคนหาวางตัวนักวิจัยชุมชน บทบาทนักวิจัยที่ตองทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนการปรับ

แนวความคิดกระบวนการในการทํางานเบื้องตน ประชุมคณะนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏรําไพพรรณีและนักวิจัยชุมชนเพื่อวางแผนเชิญชวนชาวบานและผูสนใจมาเขารวม 

ผูชวยนักวิจัยจะลงพื้นที่แตละหมูบานที่ทําประมงชายฝง ของตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย 

ตําบลตะกาดเงา และตําบลบางกะไชย เพื่อช้ีแจงโครงการวิจัย จากน้ันทําการเปดตัว

โครงการวิจัยอยางเปนทางการทีมวิจัยรวมคัดเลือก รวบรวมขอมูลเดิมของชุมชนแตละชุมชน 

ที่ยังมีอยูและยังมีประสิทธิภาพมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหาแตละชุมชน 

 2)ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู แกนนําที่เปน

ตัวแทนของแตละชุมชนและเปนนักวิจัยชาวบานของโครงการวิจัยไดรวมกันจัดเก็บขอมูล

ตั้งแตจํานวนครัวเรือนที่ทํามาหากิน บริเวณชายฝงทะเลจันท ขอมูลหน้ีสิน รูปแบบการใชชีวิต

ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดลง สําหรับใช

เปนขอมูลของการสรางเครือขายประมงชายฝงและทะเลจันทใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการ

อนุรักษและฟนฟูตอไปการรวบรวมกลุมสมาชิกสรางกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุม

เครือขายการมีสวนรวมโดยเนนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ        ดวยการ

สรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันท ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

ชาวบาน คนหาศักยภาพของภูมิปญญาและการจัดองคความรูของภูมิปญญาในการนํามา

ประยุกตใช ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงจังหวัดจันทบุรี 

นําภูมิปญญาชาวบานที่คนหาและมีศักยภาพมาสรางกิจกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของ

สมาชิกตั้งแตเร่ิมตนจนจบกิจกรรม คือ เร่ิมคนหาแลวนํามาปฏิบัติการทํากิจกรรมรวมกัน 

บันทึกผลการใชภูมิปญญาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 3)เตรียมความพรอมชุมชน ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจแกทีมงานจากน้ัน

ไดจัดทําโครงการนักศึกษา รปศ. รุน 37 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรวมใจอาสาทําซ้ัง

เชือก วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดบางกะไชย ตําบลบางกะไชย อําเภอแหลมสิงห 

จังหวัดจันทุบรี โครงการ รปศ. รวมใจสรางความหลากหลายทางชีวภาพใหคลองปากนํ้าแขม

หนู วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ  ทาเทียบเรือใตสะพานปากนํ้าแขมหนู ตําบลตะกาดเงา 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โครงการ รปศ. รวมใจสาธิตธนาคารปูสนามไชย วันที่ 26 

มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคมหมูที่ 7 ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ บริเวณพื้นที่ชายฝงตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ไดประชุมแกนนําชุมชน สนทนากลุมเพื่อเก็บขอมูลและเวทีคืนขอมูลสูชุมชน 

 4)ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบของโครงการวิจัย การประชุม

เชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดวย

การสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปญญาชาวบาน จัดเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

 

ผลการวิจัย 
 1)สาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากร

ชายฝงจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยพบวา มีสาเหตุที่สําคัญ 4 สาเหตุ ไดแก 1.เกิดจากภัยธรรมชาติ

การกัดเซาะชายฝง 2.สาเหตุเกิดจากปาชายเลนลดลง 3. การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทํานากุง 4.

ขยะในทะเลและริมชายฝงเพิ่มปริมาณขึ้น ผูวิจัยพบวาสาเหตุหลักในพื้นที่ที่ศึกษาคือในพื้นที่

ตําบลสนามไชยและตําบลคลองขุด พบวาตําบลสนามไชยปญหาที่พบคือ 1. เกิดจากการใช

เคร่ืองมือประมงที่ไมเหมาะสมในการจับสัตวนํ้าโดยเฉพาะเรืออวนลากคูที่มีประสิทธิภาพสูงใน

การทําลายลางสัตวนํ้าวัยออน 2. ชาวประมงขาดจิตสํานึกในการใชเคร่ืองมือจับสัตวนํ้า เชน 

ใชอวนตาถี่ขนาดเล็กกวาที่กฎหมายกําหนดและ 3.สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน สวนตําบล

คลองขุด พบวา สาเหตุหลักของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดลงไดแก ปญหาการ

ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงสงผลใหปริมาณทางดาน

ขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย สงผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง

ไป ทางดานเศรษฐกิจชาวประมงจะมีรายไดลดลงอันเน่ืองมาจากปริมาณสัตวนํ้า กุง หอย ปู 

ปลา โดยเฉพาะในตําบลสนามไชยแหลงขึ้นช่ือของปูมา สวนคุณภาพชีวิตดานสังคมครอบครัว

ชาวประมงจํานวนหน่ึงจะตองมีอาชีพเสริมตามความถนัด เชน คาขาย  

 2)รูปแบบวิธีการและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากที่เหมาะสมไดแก 

การสรางเครือขายประมงชายฝงทะเลจันทรโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนแกนนํา 

พบวา แนวทางการสรางเครือขายโดยการ    บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

การบริการวิชาการทางสังคมเปนแนวทางที่มีความเปนไปไดมากเพราะเปนการดําเนินการที่

สามารถตอบสนองตอปญหาของชุมชน จากการดําเนินงานที่ผานมาคณะวิจัยไดทําการสาธิต

ธนาคารปูปรากฏวาไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูนําทองถิ่นรวมถึงแกนนําชาวบานก็ไดให

ความสําคัญและใหความรวมมือกับการสาธิตธนาคารปูทั้งยังไดเพิ่มความรูใหกับนักศึกษาใน

การเลือกบริโภคปูมาที่เหมาะสม เชน ไมกินปูมาที่มีไขนอกกระดองสีเหลืองและสีดําเพราะถา

นําไปอนุบาลตามหลักการของธนาคารปูมาที่เผยแพรจะมีวิธีการดังน้ี 1.สรางกระชังรับฝากแม

ปูที่มีไขนอกกระดองที่ชาวประมงจับได 2.จากน้ันทําการรับปูมาที่มีไขนอกกระดองมาทําการ

เลี้ยงในกระชัง 3.โดยจะทําการใหอาหารเปนปลาสดสับละเอียดวันละหน่ึงคร้ังในตอนเชา 4.

ขังแมปูในกระชังประมาณ 7 วัน แมปูก็จะปลอยไข 5.ไขของปูมาจะฟกตัวเปนลูกปู 6.จากน้ัน

ก็นําลูกปูที่ไดปลอยออกสูทองทะเล และ7.สวนแมปูที่ปลอยไขออกจากทองหมดแลวก็จะนําไป

จําหนายแลวนําเงินที่ไดฝากเขากองทุนธนาคารปูตอไป(จาง ฟุงเฟอง ประธานกลุมฟนฟู

ทรัพยากรปูมา ชุมชนเกาะเตียบ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร) 

 3)แนวทางเพิ่มศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลคลองขุดและองคการ

บริหารสวนตําบลสนามไชย  ผูวิจัยพบวาภาครัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากการเขาไปบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยผานกลไกของภาครัฐ หนวยงานภาครัฐควร

สนับสนุนใหกลุมประมงพื้นบานเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรดวยตนเองมาก

ขึ้น เชน การทําธนาคารปู การทําซ้ังเชือก 

 4)ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเครือขายองคกรชุมชน โดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน กรณีการสรางเครือขายกลุมประมง

ชายฝงทะเลจันทคณะวิจัยพบวา การเคลื่อนไหวกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในลักษณะของเครือขายโดยมีแกนนําคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับชมรมอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชยเปนแกนหลักในประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ                                                              

เปนการสรางเครือขายที่ประกอบดวยสมาชิกหลากหลายอันจะนําไปสูการพึง่พาอาศัยกันตอไป  

 5)จากโจทยวิจัยที่วาทําอยางไรที่จะสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเล

จันทใหมีความย่ังยืนเพื่อใหเกิดการประสานพลังในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล

จันทบุรีคณะผูวิจัยพบวา การที่จะสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทใหเกิดขึ้นไดน้ัน

สิ่งที่ควรใหความสําคัญไดแก การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแบบรากหญาโดยมุงสราง

การกระตุนความรูสึกสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นในจิตใจของชาวบานเพื่อใหชาวบานเขามามีสวน

รวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลสนามไชยโดยการทํา

ธนาคารปูของกลุมประมงชายฝงและสรางกระแสลดการใชอวนตาถี่และหันมาอนุรักษและ

อนุบาลทรัพยากรสัตวนํ้าวัยออน 

 6)กระบวนการ PAR คณะวิจัยไดดําเนินการสรางกระบวนการเรียนรูและ

การมีสวนรวมของชุมชนผานแกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย

เปนผูประสานงานใหเกิดกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติผานเครือขายการ

วิจัยแบบมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทําใหเกิดการทํางานรวมกันระหวาง

คณาจารย นักศึกษา ทองถิ่นและชาวบาน นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูปญหาการรอยหรอของ

ทรัพยากรชายฝงจากสถานการณจริงโดยการสัมภาษณจากชาวบานและการสนทนากลุม การ



๔ 

 

วิจัยไดสรางกระบวนการใหชาวบานในตําบลสนามไชยเกิดการตระหนักถึงปญหาการรอยหรอ

ของทรัพยากรชายฝงวามีสาเหตุสํา คัญมาจากการขาดจิตสํานึกของชาวประมงเอง

นอกเหนือจากความแปรปรวนที่คาดเดาไมไดจากภัยธรรมชาติ กระบวนการ PAR ได

ดําเนินการผานโครงการนักศึกษา รปศ.      รุน 37 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรวมใจ

อาสาทําซ้ังเชือก วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดบางกะไชย ตําบลบางกะไชย 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทุบรี โครงการ รปศ. รวมใจสรางความหลากหลายทางชีวภาพให

คลองปากนํ้าแขมหนู วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ทาเทียบเรือใตสะพานปากนํ้าแขมหนู 

ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี โครงการ รปศ. รวมใจสาธิตธนาคารปูสนาม

ไชย วันที่ 26 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคมหมูที่ 7 ตําบลสนามไชย อําเภอนายาย

อาม จังหวัดจันทุบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ บริเวณพื้นที่ชายฝงตําบลสนามไชย อําเภอ

นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 7)การประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบของการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

ฐานรากดวยการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติกรณีศึกษาการสรางเครือขายกลุม

ประมงชายฝงทะเลจันทบุรีผลสัมฤทธ์ิของการสาธิตธนาคารปูคาดวาปูมาจะเพิ่มขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 10  

 

สรุปและอภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากดวยการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติกรณีศึกษาการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทบุรี 

จากการศึกษาไดขอคนพบดังตอไปน้ี 

 1)ขอคนพบเร่ือง การสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและภูมิปญญาชาวบานน้ันจะตองทําอยางคอยเปนคอยไปเพื่อใหเกิด

การเรียนรูสรางสมความแข็งแรงใหกับกลุมและเครือขาย ทั้งน้ีสมาชิกกลุมและเครือขาย

จะตองยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิ คุมกันที่ดีในตัวอันเปน

คุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเครงครัด มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต

ซ่ึงในที่น้ีคือการรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงเพื่อใหเกิดความมั่นคง

และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 2)ขอคนพบเร่ือง การสรางเครือขายองคกรชุมชนคณะผูวิจัยพบวา ความ

แตกตางหลากหลายของสมาชิกในเครือขายเปนสิ่งจําเปนและสามารถอยูดวยกันไดทามกลาง

ความแตกตาง ผลักดนักิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

และชายฝงไดโดยอาศัยวัตถุประสงคใหญเปนเปาหมายทางยุทธศาสตรรวมกันแลวใชพละพลัง

กําลังฐานทรัพยากรของสมาชิกในกลุมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการทําใหวัตถุประสงคใหญ

สัมฤทธ์ิผลไดซ่ึงสอดคลองกับการใหนิยามคําวาเครือขายของ เสรี พงศพิศ [3-1] ที่กลาวไว

วา เครือขายคือขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม 

องคการ สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการบางอยางรวมกันรวมกัน

ดําเนินกิจกรรมบางอยางโดยมีสมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกัน 

 3)ขอคนพอเร่ือง ความสําคัญของการประสานงานในการสรางเครือขาย

ประมงชายฝงทะเลจันท คณะผูวิจัยพบวา ควรกําหนดการวางตัวผูประสานงานใหชัดเจน

เพื่อใหเกิดการทํางานของสมาชิกในเครือขายเปนไปอยางตอเน่ืองมีเปาหมายและทิศทางที่

ชัดเจนทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและลดปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึง

สอดคลองกับเง่ือนไขสําคัญของเครือขายที่ เสรี พงศพิศ [3-2] ที่กลาวไววาเง่ือนไขสําคัญ

ของเครือขายคือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอระหวางสมาชิกอาจมีผู

ประสานงานซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุมประสานงานดําเนินกิจกรรมการประสานงานแตไมใชเปน

ผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเร่ืองและเครือขายจะย่ังยืนถาหากวาสมาชิกรวมใจกัน

ตั้งแตตนไมปลอยใหเปนหนาที่ของฝายเลขานุการไมใหมีคนครอบงํา บทบาทของผู

ประสานงานเครือขายองคกรชุมชนคือเปนผูเช่ือมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา

และเปนผูเช่ือมประสานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปนผูประสานใหเกิดเครือขาย 

 4)ขอคนพบเร่ือง การสงเสริมประชาธิปไตยแบบชาวบานหรือประชาธิปไตย

รากหญา คณะผูวิจัยพบวา ควรกระจายอํานาจสูทองถิ่นใหมากกวาการถายโอนภารกิจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตหมายรวมถึงองคกรชุมชนหรือการรวมกลุมของชาวบานใน

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนตาง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและชายฝงซ่ึงสอดคลองกับ นนทวัฒน บรมนันทและแกวคํา ไกรสรพงษ [4-1] ที่

ไดกลาวไววา การกระจายอํานาจไมเพียงแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาน้ันแตยังเปนการ

ใหความสําคัญตอชุมชนหน่ึงซ่ึงอาจมีลักษณะเปนองคกรชุมชนใหมีสวนรวมในการกระจาย

อํานาจดวย  

 5)ขอคนพบเร่ือง การสรางจิตสํานึกตอการใชเคร่ืองมือของชาวประมงชายฝง

ทะเลจันทใหเกิดขึ้นและนําไปปฏิบัติจริงรวมถึงขยายผลตอเน่ืองไปยังกลุมประมงกลุม ๆ ใน

พื้นที่ซ่ึงขอน้ีเปนขอเสนอแนะจากแกนนํากลุมประมงชายฝงสนามไชย ควรเพิ่มการใหความรู

เก่ียวกับการใชเคร่ืองมือประกอบอาชีพที่ไมทําลายสัตวนํ้าวัยออน 

 

บทสรุป 
 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กรณีศึกษา

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันท

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คณะผูวิจัยขอสรุปวา การสราง

เครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมน้ันสามารถทําไดโดยผาน

การขับเคลื่อนดวยการบูรณาการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมกับ

สมาชิกเครือขาย แตอยางไรก็ตามการสรางเครือขายกลุมประมงชายฝงทะเลจันทจะตองทํา

อยางคอยเปนคอยไปโดยเฉพาะเร่ืองการสรางความเขาใจในวัตถุประสงคและการดําเนินงาน

รวมกัน รวมถึงบทบาทของคณะผูวิจัยโดยใชแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(PAR) เพื่อใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลชายฝงอยางมั่นคงและ

ย่ังยืน 
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 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ใหความอนุเคราะห  ในการทํา

การวิจัยคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขุด

และนายกองคการบริหารสวนตําบลสนามไชย ขอขอบคุณชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

อาวบางกะไชย ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัดระยองที่ 1  ประมงจังหวัด

จันทบุรี มูลนิธิสวางกตัญู ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานภาคสนามเปนอยางดีและ

ขอขอบคุณแกนนําชาวบานทุกทานที่กรุณาใหขอมูลการสัมภาษณเปนอยางดีและขอบคุณนํ้าใจ

ของชาวตําบลสนามไชยและตําบลคลองขุดเปนอยางสูง 
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