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รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง         
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน1 

The Community Learning Process Model of Shore Resources Conservation 
for Sustainable Development.1 

วาท่ีรอยตรีปรีชา รมบานโหละ2 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนตนแบบในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อพัฒนา

รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research method) ประยุกตใชทฤษฎี

ระบบ (system theory) ศึกษาปรากฏการณ (phenomenon) ทางสังคมและกระบวน           

การเรียนรูในชุมชนที่กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ                

1) การศึกษาจากเอกสาร 2) การศึกษาภาคสนาม 3) ยกรางและพัฒนารูปแบบฯ พ้ืนท่ี

ศึกษารูปแบบฯ คือ ชุมชนบานสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. กระบวนการเรียนรูของชุมชนบานสระบัวในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง มี

ที่มาจากการทําประมงท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลางของเรืออวนลาก อวนรุนและเรือ

คราดหอยลาย ประกอบกับ การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการขยายตัวของ

ชุมชนเมืองท่ีปลอยมลพิษและสารเคมีสูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหระบบ

นิเวศและทรัพยากรชายฝงเส่ือมโทรม ปริมาณสัตวนํ้าลดลง สงผลกระทบ การประกอบ

อาชีพประมงพื้นบานซ่ึงเปนอาชีพหลักของคนในชุมชน จับสัตวน้ําไดลดลง 

 
1วิทยานิพนธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555 
2นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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มีความยากลําบากในการดํารงชีวิต จึงไดรวมกันสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและ

รวมกันทําการอนุรักษฟนฟู ดูแลทรัพยากรชายฝงจนสามารถแกปญหา พัฒนาระบบนิเวศ 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดดีขึ้นอยางสมดุลและยั่งยืน 

 2. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีได

พัฒนาขึ้น สวนท่ีเปนปจจัยนําเขา คือ ปญหาภาวะวิกฤติหรือความยากลําบากใน                

การดํารงชีวิต ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย 10 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวน

ปญหา ภาวะวิกฤตหรือความยากลําบากในการดํารงชีวิต 2) การพูดคุยถึงสาเหตุของ

ปญหาโดยกลุมแกนนํา 3) การกระตุนคนในชุมชนไดตระหนักถึงสถานการณปญหารวม

ของชุมชน 4) การรวมกันของคนในชุมชนวิเคราะหปญหาและหาทางเลือกใน การปฏิบัติ

เพ่ือการแกไขปญหา 5) การดําเนินการตามทางเลือกเพ่ือแกไขปญหา 6) การประเมินผล

ยอนกลับ 7) การพัฒนารูปแบบ 8) การพัฒนาใหเกิดความเช่ือม่ัน 9) การบูรณาการเขาสู

วิถีชีวิต 10) พัฒนาสูความยั่งยืน กิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนพัฒนาสูความย่ังยืน 

ไดแก 1) การถายทอดองคความรูหรือภูมิปญญา 2) การฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวัน        

3) การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู 4) เวทีสนทนา พบปะและประชุม 5) การสังเกตกิจ

กรมในชุมชน 6) ผานความเชื่อหลักการและผูนําทางศาสนา 7) การเปนแหลงเรียนรู        

8) จากส่ือตางๆ และ 9) เครือขายชุมชนอนุรักษทรัพยากรชายฝง กระบวนการมีสวนรวมท่ี

ทําใหศักยภาพของชุมชนเพ่ิมขึ้นคือ 1) รวมคิด 2) รวมทํา และ 3) รวมใจ ผลการพิจารณา 

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ทาน เห็นวา 1) รูปแบบและองคประกอบของรูปแบบกระบวน       

การเรียนรูของชุมชนในการอนุ รักษทรัพยากรชายฝ งเ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนมี               

ความเหมาะสม 2) มีความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชกับชุมชนทั่วไปเพื่อพัฒนา

ชุมชนสูความยั่งยืน และ3) มีประโยชนตอการใชกําหนดนโยบายการสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือใหเกิดชุมชนท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 

คําสําคัญ : รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชน, การอนุรักษทรัพยากรชายฝง,              

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to analyze, and 2) to developed 

the community learning process model of shore resources conservation for 

sustainable development. Qualitative Research Method and system theory were 

used to study social and community learning process phenomenon that caused 

sustainable community development. Three steps were in the research 

methodology: 1) documentary study, 2) field study, 3) model drafting and model 

development. The study of community model was Ban Sarbour community, 

Thombon Tharsarlar, Amphoe Tharsarlar, Nakhon Si Thammarat.  

 The research findings were as the follows : 

 1. The Bansarbour’s community learning process of shore resources 

conservation was developed form the problems of solvent the ecosystem and 

shore resources. The problems form unregulated fishing  (trawl nets, dragging, 

and surf clam dredging),  industrial development, agricultural development, and 

growth of the city, decreased the aquatic animal, local fishing occupation of 

community was effected and caused their life difficulties. The community should 

be consisted self learning processes by conservation, restoration and taking care 

of shore resources to solve the community problems enhanced the balance and 

sustainability in ecosystem, economy and social. 

 2. The community learning process model of shore resources 

conservation for sustainable development by cooperative, anal sizing and self 

doing to solve the problem and balance the ecosystem, the economy and social 

of the community development for sustainability should be consisted of 10 steps of 

learning processes : 1) reviewing of problems or life difficulties, 2) core group 

speaking about the causes of problems or life difficulties, 3) activating the 

awareness of public problems of the community, 4) problem analyzing and 

planning the solutions, 5) implement as the alternative, 6) assessing the feedback,  
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7) developing the model, 8) developing the community confidence, 9) reintegrating 

with the ways of life, and 10) develop to the sustainability. The learning activities 

enhanced the sustainable community were 1) local wisdom  learning, 2) daily life 

applying, 3) field trip learning,4) learning from the forum 5) meeting, 6) observation 

the activities of the community, 7) learning from the faith, and the religious leaders   

8) learning from the learning resources, 9) learning form mass media, and              

10) learning from the communities shore resources conservation network. The 

participation process enhanced the communities’ activities were 1) planning 

together,         2) cooperation, 3) collabo -ration. The results from 4 of 5 experts were 

1) the model and factor of the communication learning process model of shore 

resources conservation for sustainable development was suitable, 2) possibility to 

apply this model to the general community for sustainable development. 3)  valuable 

setting the policy supporting the suitable learning activities to increase the 

communities for sustainable development 

 

Keywords : community learning process model, shore resources conservation,   

   sustainable development 

 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศท่ีผานมา ไดใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจและ การแขงขันเพื่อสรางความมั่งคั่งในดานรายไดใหคนไทยเปนเปาหมายหลัก 

มีการใชทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางขาดความระมัดระวัง

และไมประหยัด แมวาเศรษฐกิจจะขยายตัว ในอัตราสูง แตรายไดไมกระจายสูคนสวน

ใหญของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทําลายเส่ือมโทรมลงอยางมาก

เชนกัน เปนการพัฒนาท่ีไมสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศทําใหเกิดปญหา

ความขัดแยงในสังคม เกิดการแยงชิงทรัพยากรกันมากขึ้น ขณะท่ีภูมิปญญา องคความรู 

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นไมไดรับการพัฒนา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10, 2550) สงผลใหเกิดปญหาทรัพยากรชายฝงทะเลไดรับผลกระทบ 

ทั้งจาก การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมืองท่ีปลอยของ

เสีย สารเคมีลงสูแมนํ้าลําคลองและลงสูทะเลในที่สุด การทํานากุงและการทําประมงผิด

กฎหมายดวยเคร่ืองมือที่ทันสมัยประเภททําลายลาง เชน อวนลาก อวนรุน เรือคราดหอย

ลายทําใหปาชายเลน หญาทะเล ปะการัง ระบบนิเวศ รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ท่ีเปนฐานทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิตของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง

ถูกทําลาย ระบบนิเวศไมเหมาะสมใหสัตวนํ้าอยูอาศัยวางไข และสัตวน้ําวัยออน

เจริญเติบโต สงผลตอการประกอบอาชีพประมงและวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายฝงไม

สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เกิดปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคมและอื่นๆ ตามมา 

ทามกลางสถานการณปญหาดังกลาว ชุมชนบานสระบัว หมูที่ 6 ตําบลทาศาลา อําเภอ 

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรวมกันสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง จน

สามารถแกไขปญหาของชุมชนและพัฒนาสูความยั่งยืนได 

 ปรากฏการณการแกไขปญหา ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรชายฝงของชุมชน

บานสระบัวจนประสบผลสําเร็จ สามารถดํารงวิถีชีวิตไดอยางปกติสุขรวมกันไดอยาง

ยั่งยืน อันจะนําไปสู “ความอยูดีมีสุข” ของคนในชุมชนและ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” 

เปนองคความรูสําหรับ การนําไปแกปญหาฟนฟู อนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนของชุมชนอื่นๆ ได จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูของ

ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน น้ันวาเปนอยางไร  

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อวิเคราะหรูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนตนแบบในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง เพื่อ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือศึกษา

ปรากฏการณ (phenomenon) ทางสังคมและกระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกิด การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน มีวิธีการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร 2) การศึกษาภาคสนาม 3) 

การยกรางและพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ไดแกตํารา บทความ ขอมูล 

งานวิจัยและส่ือวีดิทัศนท่ีมีผูจัดทําไวแลว เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด แนวทาง 

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รูปแบบและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู

ของชุมชน โดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐาน 4 องคประกอบที่สัมพันธกัน คือ 1) 

องคประกอบดานการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 2) องคประกอบดานเศรษฐกิจ 3) 

องคประกอบดานนิเวศ และ 4) องคประกอบดานสังคม 

 2. การศึกษาวิจัยภาคสนาม (field research) ประกอบดวย การคัดเลือก

กรณีศึกษา วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การตรวจสอบ

และวิเคราะหขอมูล 

  2.1 การคัดเลือกกรณีศึกษา ใชวิธีการคัดเลือกตามวัตถุประสงคแบบ

เจาะจง (purposive sampling) ชุมชนในระดับหมูบานท่ีประสบปญหา ความยากลําบาก

ในการดํารงชีวิตจากปญหาทรัพยากรชายฝงถูกบุกรุก ทําลาย เส่ือมโทรมสงผลตอระบบ

นิเวศ เศรษฐกิจสังคมและการประกอบอาชีพ ชุมชนไดรวมกันแกปญหาโดยการอนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล และพัฒนาสูความยั่งยืน ผูวิจัยเลือกชุมชนบานสระบัว ตําบล

ทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

  2.2 การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-

depth interview) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 10-15 คน ไดแก 

ผูนํากลุมหรือผูนําองคกรชุมชน ท่ีปรึกษากลุม ประชาสัมพันธกลุม หรือสมาชิกกลุมท่ีเขา

รวมกิจกรรม กลุมอยางสมํ่าเสมอ เปนตน 

  2.3 วิธีการวิจัย การศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรูในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนผูวิจัยไดใช 4 วิธีประกอบกัน คือ 
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   2.3.1 การศึกษาเอกสาร (documentary study) ที่เกี่ยวของกับ

ชุมชนที่ศึกษา เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน เชน แผนท่ีชุมชน จํานวน

ประชากร การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน บริการทางการศึกษา การบริการสาธารณะ

ตางๆ การคมนาคม การติดตอส่ือสารระหวางชุมชนกับภายนอก การรวมเปนกลุมองคกร

ชุมชนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกันในชุมชน 

   2.3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) 

ผูวิจัยสังเกตสภาพท่ัวไป กระบวนการเรียนรูของชุมชน ปรากฏการณท่ีเปนรองรอย

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูขององคกรชุมชน ผลท่ีไดจากกิจกรรม รวมทั้งการสังเกต

ผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

   2.3.3 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) สัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน

อยางไมเปนทางการ (informal interview) ขอมูลที่สัมภาษณเปนขอมูลในรายละเอียดท่ีไม

ปรากฏท่ีใดมากอน และไมสามารถสังเกตได เพื่อวิเคราะหการเรียนรูของชุมชนใน              

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   2.3.4 การสัมภาษณกลุม (group interview) เปนการสัมภาษณ

กลุมแกนนําของชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน หลังจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเบ้ืองตนแลวเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกคร้ัง

หนึ่ง 

  2.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 

2 ประการ คือ 

   2.4.1 แบบสังเกต ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการสังเกตแบบไมมี

สวนรวมไวลวงหนา ในการ สังเกตปรากฏการณตางๆ ท่ีมองเห็น ซ่ึงขอมูลท่ีไดจาก       

การสังเกต ใชเสริมเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดจากการศึกษา เอกสารและการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 1) สภาพท่ัวไปของชุมชน 2) กระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองของชุมชน 3) ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
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   2.4.2 แบบสัมภาษณ ในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญอยางไม

เปนทางการ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางสัมภาษณไวลวงหนา (interview guideline) 

แนวทางสัมภาษณจะเปนลักษณะหัวขอกวางๆ ตามประเด็นการศึกษา ประกอบดวย 1) 

ลักษณะทั่วไปของชุมชน 2) การรวมกลุมเปนองคกร 3) องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น

เกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4) แบบแผนการประกอบอาชีพประมง

ชายฝง 5) การใชประโยชนรวมกัน การดูแลรักษาทรัพยากรชายฝงทะเล เปนตน 

  2.5 การเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลภาคสนามดวย

ตนเอง ผูวิจัยไดเตรียมเคร่ืองมือตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน สมุดบันทึก เคร่ือง

บันทึกเสียง กลองถายรูป เปนตน เพื่อใหการศึกษาภาคสนาม บรรลุวัตถุประสงคสําเร็จ

ตามเปาหมาย โดยดําเนินการดังน้ี 

   2.5.1 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ หรือนักพัฒนาที่มี

ประสบการณทํางานรวมกับชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษานําผูวิจัยเขาชุมชน เพ่ือสังเกต สภาพ

ท่ัวไป พบปะผูนําและแกนนําชุมชนเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย สรางความสัมพันธ

และความคุนเคย (rapport) ระหวางผูวิจัยกับผูนําและแกนนําชุมชน ขอความอนุเคราะห

ในการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

   2.5.2 กอนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยแนะนําตนเอง 

สรางความสัมพันธ ความคุนเคย ช้ีแจงวัตถุประสงคการมาทําวิจัย ขออนุญาตจดบันทึก 

บันทึกเสียง ถายภาพ ทบทวนผลสัมภาษณ รวมท้ังการสรุปผลการสัมภาษณใหผูใหขอมูล

สําคัญไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตอง 

   2.5.3 การปดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยอานขอมูลท่ีได

จากการสัมภาษณใหผูใหขอมูลสําคัญตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และขอ       

ความอนุเคราะหอีกคร้ังในการสัมภาษณกลุม เพื่อตรวจสอบความถูกตองผล การวิเคราะห

กระบวนการเรียนรู และขอบคุณผูใหสัมภาษณ 

  2.6 การตรวจสอบขอมูล เมื่อไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ 

ประกอบกันแลว กอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลกอนเพ่ือ ใหเกิด
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ความเชื่อถือของขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และเพ่ือประเมินคุณภาพของ

ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหและตอบปญหาการวิจัย ดังน้ี 

   2.6.1 การตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูวิจัยอานทบทวนขอมูลที่ไดจดบันทึกใหผูใหขอมูลสําคัญฟง ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติม

จนเปนท่ีพอใจของผูใหขอมูล 

   2.6.2  การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ตามท่ี

สุภางค จันทวานิช (2549 : 129-130) ไดเสนอไว คือ 1) การตรวจสอบแบบสามเสา ดาน

ขอมูล (data triangulation) ใชการรวบรวมขอมูลจากบุคคลหลายคน 2) การตรวจสอบ

แบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (methodological triangulation)ใชวิธีการรวบรวม

ขอมูลเร่ืองเดียวกันหลายๆ วิธี 

  2.7 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต

การสัมภาษณแบบเจาะลึกประกอบกัน ใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปโดยจําแนก

ชนิดขอมูล (typological analysis) แบบไมใชทฤษฎี (สุภางค จันทวานิช, 2549 : 131-137)

โดยจําแนกขอมูลท่ีวิเคราะหตามขั้นตอนของเหตุการณตอเนื่องกันไป 

  2.8 การตรวจสอบผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห ขอมูลไป

สัมภาษณกลุม (group interview) ผูนําชุมชนที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือใหพิจารณา

ตรวจสอบขอมูลใหสมบูรณ ถูกตองและครบถวนจากการพิจารณาทบทวนของผูอยูใน

เหตุการณจริง 

 3. การยกราง และพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนใน                  

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  3.1 การยกรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูล กระบวนการ

เรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝ งเ พ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาทํา                    

การวิเคราะห สังเคราะหและเช่ือมโยงเขาดวยกัน สรางขอสรุปโดยอิงกรอบแนวคิด

ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) ประกอบดวย ปจจัยปอน (input) กระบวนการ 

(process) และผลผลิต (output) ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากการเรียนรูของชุมชนใน                     
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การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้ังดานทรัพยากรชายฝง 

ระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนดีขึ้น จนสามารถดําเนินวิถีชีวิตอยางมี

ความสุขรวมกัน  

  3.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชน ในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 

(Expert Judgment) จํานวน 5 ทาน เปนนักวิชาการ 2 ทาน จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก มีประสบการในการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน จํานวน       

3 ทาน เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทและมีประสบการณใน การทํางาน

พัฒนาชุมชนมาไมนอยกวา 5 ป ประเด็นในการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 3 ประเด็น 

คือ 1) ความเหมาะสมของรูปแบบและองคประกอบของรูปแบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น         

2) ความเปนไปไดของรูปแบบที่ไดพัฒนาข้ึนในการประยุกตใชกับชุมชนทั่วไปเพื่อ              

การพัฒนาสูความย่ังยืน 3) ประโยชนใน เชิงวิชาการตอการใชกําหนดนโยบายใน         

การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสังคมชุมชน เพ่ือ ใหเกิดชุมชนท่ีมี         

การพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ิมขึ้น เกณฑในการพิจารณาผลการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ คือ            

1) ประเด็นท่ีผูทรงคุณวุฒิเห็นดวย จํานวน 3 ทานขึ้นไป ผูวิจัยยืนยันเปนรูปแบบ             

การเรียนรู 2) ประเด็นท่ีทรงคุณวุฒิไมเห็นดวย จํานวน 3 ทานข้ึนไป ผูวิจัยดําเนิน        

การปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมตามที่ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะไว และยืนยันเปนรูปแบบ 

การเรียนรู 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิจัย รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดคนพบตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1.  ปจจัยนําเขา (input)  

  ปจจัยนําเขา ที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 2 ประเภท คือ ปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก 
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  1.1 ปจจัยภายใน เปนปรากฏการณหรือสถานการณท่ีเกิดขึ้นภายใน

ชุมชนจากการดํารงชีวิต ประจําวันท้ังท่ีเปนไปในทางท่ีดีหรือมีผลกระทบตอคนในชุมชน

ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  

   ชุมชนบานสระบัวเปนชุมชนที่มีประวัติการมาต้ังถิ่นฐานยาวนาน 

ประมาณ 800 ป จากการอพยพของคนมาจากทางตอนใต คือ ปตตานี กะลันตัน ยะลา 

สตูลและประเทศมาเลเซีย ลักษณะทางกายภาพ เปนอาวโคงรูปตัวซี มีเทือกเขาอยูทาง

ทิศตะวันตกเปนแหลงตนน้ําจืด มีลําคลองหลายสาย ไหลลงสูอาวตลอดป นําแรธาตุ 

สารอินทรี สารอนินทรี เกิดสภาพนํ้ากรอยเหมาะสมกับการเกิดแพลงตอนพืช แพลง

ตอนสัตว ซ่ึงเปนฐานของหวงโซอาหาร มีปาชายเลน เกิดดอนในทะเล กระแสลมพัดวน 

8 ทิศ ทําใหอาวทาศาลามีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการอยูอาศัยของสัตวน้ํา

นานาชนิด คนในชุมชนประกอบอาชีพประมงพื้นบานเปนอาชีพหลัก มีองคความรู ภูมิ

ปญญาในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานทีส่ังสมและถายทอดจากรุนสูรุนจนถึง

ปจจุบัน ประชากรรอยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

สภาพสังคมมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ ผูนําและกลุมแกนนําท้ังท่ีเปนผูนําทาง

ศาสนา ผูนําทางการและผูนําตามธรรมชาติเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ เสียสละ มี

ความต้ังใจใน การแกปญหาของชุมชนและเปนที่เช่ือถือของคนในชุมชน สามารถ

กระตุนใหคนในชุมชนตระหนักในปญหา กลาแสดงออก เกิดความรวมมือ รวมใจและ

รวมกันแกไขปญหา มีการติดตอส่ือสารกันอยูเสมอโดยการพบปะพูดคุยกันบริเวณทาย

เรือ รานน้ําชา หลังพิธีละหมาด ตองการเรียนรูและนําองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นท่ี

เปนทุนเดิมเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝงทะเล สราง

กฎระเบียบใหทุกคนยึดถือปฏิบัติรวมกันเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความขัดแยง 

ทําใหคนในชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข  

  1.2 ปจจัยภายนอก เปนปรากฏการณหรือสถานการณจากภายนอก

ชุมชนท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนท้ังในทางบวกและทางลบ 
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   การสนับสนุนจากเอกชน นักวิชาการใหการสนับสนุนในดานองค

ความรูและวิชาการ องคกร เอกชน เชน โครงการดับบานดับเมือง โครงการการจัด         

การทรัพยากรชายฝงทะเล และเครือขายชุมชนอ่ืนๆหนวยงานภาครัฐ เชน องคการ

บริหารสวนตําบลทาศาลาสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัด กรมประมง ตํารวจน้ํา  

   ปญหาทรัพยากร ในป พ.ศ. 2536 เปนจุดเร่ิมตนของปญหา เมื่อ

เรือประมงพาณิชยจากตางถิ่นและหมูบานใกลเคียง เขามาทําการประมงดวยเคร่ืองมือ

ท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลาง ไดแก อวนลาก อวนรุน เรือคราดหอยลาย ในเขต

อนุรักษทางทะเลและชายฝง 3,000 เมตร สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ

ระบบนิเวศชายฝงทะเลของอาวทาศาลา ทําใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมใหสัตวนํ้า

อยูอาศัย วางไขและสัตวนํ้าวัยออนเจริญเติบโต สัตวน้ําจํานวนมากไดตายไป อพยพหนี

ไปหาแหลงท่ีอยูใหม ปริมาณสัตวนํ้าลดลงอยางรวดเร็ว ทําความเสียหายกับเคร่ืองมือ

ประมงของชาวประมงพ้ืนบานบานสระบัว นอกจากน้ี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต ฐานทรัพยากรของ

ชุมชนและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เชน โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ซึ่ง

ชุมชนไดลุกขึ้นคัดคานจนตองยุติโครงการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช กําหนดพ้ืนท่ีอําเภอสิชล-ทาศาลาเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือขนาดใหญของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย จํากัด ที่สงผล

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรชายฝงของชุมชนชายฝงที

ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน 

   2.  กระบวนการ (process) กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ ทําใหชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ

นิเวศ เศรษฐกิจ สังคมของชุมชนใหดีขึ้นอยางสมดุลและย่ังยืน ประกอบดวย 

กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของคนในชุมชน  
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  2.1 กระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงเพ่ือแกปญหาและพัฒนาชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดดีดังเดิม กระบวน        

การเรียนรูชองชุมชน มี 10 ขั้นตอน คือ 

   2.1.1 การกอเกิดของกระบวนการเรียนรู เกิดจากภาวะวิกฤติ

หรือความยากลําบากในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนจากการประกอบอาชีพประมง

พื้นบาน จับสัตวน้ําไดลดลง มีรายไดไมพอกับคาใชจายอันเนื่องมาจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขยายตัวของชุมชนเมืองและการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย

ประเภททําลายลางของเรืออวนลาก อวนรุนและเรือคราดหอยลายไดทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเล  

   2.1.2 จาการประสบปญหา นําไปสูการพูดคุยสอบถามปญหาใน

การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานซึ่งกันและกันที่ทายเรือ พูดคุยกันตอท่ีรานน้ําชากอน

และหลังออกทะเลหาปลาเวลาวาง เกิดแกนนําในการพูดคุย นําปญหาสูวงสนทนาและ

ปรึกษาหารือของกลุมขนาดเล็กในชุมชน 

   2.1.3 การกระตุนใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงปญหารวมของ

คนในชุมชน คือ ปญหาการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน โดยการนําปญหาไป

ปรึกษาหารือหลังพิธีละหมาดในวันศุกร และการรวมกลุมพูดคุยปญหากันที่บานแกนนํา

หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันไป 

   2.1.4 การรวมกลุมของคนในชุมชนบานสระบัว เพ่ือวิเคราะห

ที่มาของปญหา   หาทางเลือกหรือแนวทางในการแกปญหาที่ดีท่ีสุดเพื่อนําไปสู                 

การปฏิบัติ จากการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีจังหวัด

ตรังและจังหวัดสตูล กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ไดเร่ิมตนขึ้นอยางจริงจัง       

เกิดกลุมอนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัว การประชุมคนในชุมชนบานสระบัวเพื่อ

รวมกันคิดวิเคราะหที่มาปญหา และแนวทางการแกปญหา  

   2.1.5 การดําเนินการตามทางเลือกที่ชุมชนไดรวมกันพิจารณา 

หรือดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว เพ่ือเปนการแกปญหาโดยการทําปะการังเทียม โปะ 

หมรําไมเสม็ด หมรําไมแสม (หมรําคือการนําไมหรือก่ิงไมไปปกในทะเลเพ่ือใหปลาหรือ
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สัตวน้ําอ่ืนๆ เขามาอยูอาศัยหลบภัย) "ชุดฉลามดํา" ลาดตระเวนเฝาระวังเรืออวนลาก 

เรืออวนรุน เรือคราดหอยลาย 

   2.1.6 การประเมินผลยอนกลับ ชุมชนมีการตรวจสอบ ทบทวน

และประเมินผล    การปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝงท่ีไดทําอยูตลอดเวลา 

โดยการสังเกตผลของกิจกรรม การทําวิจัยโดยชุมชน เปนตน 

   2.1.7 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เม่ือพบวา 

กิจกรรมที่ทําไมประสบผลสําเร็จ ชุมชนศึกษาหาความรูผานกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ

ตางๆ ทําใหชุมชนมีองคความรูและประสบการณเพ่ิมขึ้น นําองคความรูท่ีไดประชุม

ปรึกษาหารือ ประยุกตใชใหเหมาะสมกับชุมชน 

   2.1.8. การพัฒนาความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น

วาการอนุรักษทรัพยากรชายฝงไดผลเปนอยางไร นําไปสูการหาคําตอบ โดยการทําวิจัย

ศึกษาทรัพยากรสัตวนํ้าชายฝงอาวทาศาลาโดยชุมชนและการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

โดยการตั้งกลุมออมทรัพยมุสลิมะหบานสระบัว สมาชิกผูประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน

บานสระบัว สามารถสงเงินออมไดอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน แสดงวาทุกคนสามารถจับ

สัตวนํ้าไดมากขึ้น มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีเงินเหลือเก็บ เปนผลมาจากการทําการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ทําใหชุมชนเกิดความเช่ือมั่น เกิดกลุมอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายกลุม  เชน 

รานคาชุมชนบานสระบัว กองทุนสงเสริมเคร่ืองมือประมงบานสระบัว กลุมเล้ียงโค กลุม

ปุยชีวภาพ เปนตน  

   2.1.9 การบูรณาการเขาสูวิถีชีวิต เมื่อสมาชิกเกิดความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ในกระบวนการกลุมหรือองคกร และเห็นคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชนไดนํากระบวนการเรียนรู วิธีการตามขั้นตอน

ดังกลาวมาบูรณาการเขาสูวิถีชีวิตโดยอัตโนมัติ  

   2.1.10 การสรางความย่ังยืน ผลจากการทําอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงทําใหระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมของชุมขนดีขึ้น เพ่ือใหอาวทาศาลามี     

ความอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน จึงไดสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรชายฝงกับ

ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่อาวทาศาลา การถายทอดองคความรูในการอนุรักษฯสูคนในรุนตอๆ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2556 

 

52 

ไป เพ่ือสืบสานองคความรูและภูมิปญญา และการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลทาศาลา วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง

ยั่งยืน พ.ศ. 2552 เพื่อเปนการปกปองคุมครองอาวทาศาลาไดอยางย่ังยืน 

  2.2  กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนมี

ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง จนทําใหส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

ชายฝงฟนตัว สัตวนํ้าเพ่ิมขึ้นท้ังชนิดและปริมาณ จับสัตวนํ้าไดมากขึ้น มีเงินเหลือออม 

เศรษฐกิจดี สงผลใหดําเนินวิถีชีวิตไดอยางปกติสุข ประกอบดวย 

   2.2.1 การเรียนรูจากองคความรูหรือภูมิปญญา เปนองคความรู

หรือภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุนสูรุน ปราชญชาวบานและ

ผูอาวุโสในชุมชน โดยการบอกเลาและการสอนใหปฏิบัติโดยตรงจากการประกอบอาชีพ

และการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน 

   2.2.2 การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูจากประสบการณ

ในการทํางาน การประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานและชีวิตประจําวันของคนในครอบครัว

และชุมชน ซ่ึงจะใหเยาวชนเปนผูชวยในการทํากิจกรรมรวมกันจนเกิดทักษะขึ้น เชน 

การออกทะเลหาปลาผูปกครองจะนําบุตรหลานออกเรือไปดวย หรือการปลูกปาชายเลน

จะนําลูกหลานไปรวมปลูกดวย เปนตน 

   2.2.3 การเรียนรูจากการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชน

อื่นๆ การไปศึกษา ดูงานกับชุมชนอ่ืนๆ แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองท่ีชุมชนใครรู นําความรู

มาประยุกตและพัฒนาชุมชนตนเอง  

   2.2.4 การเรียนรูจากเวทีสนทนา พบปะท้ังระหวางบุคคลกับ

บุคคล เชน การสนทนา พูดคุยกันทายเรือ รานน้ําชา บานแกนนํา มัสยิด ระหวางองคกร

และเครือขาย เปนตน 

   2.2.5 การประชุม เปนการจัดประชุมกลุมตางๆ ในชุมชน การจัด

เวทีประชุมโดยการสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชนหรือหนวยงานทางราชการใน              

การจัดเวที เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณตางๆ จากเพ่ือนๆ องคกรชุมชนอื่นๆ 

การเรียนรูกวางขวางและหลากหลาย  
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   2.2.6 การเรียนรูจากการสังเกต เกิดจากการสังเกตกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพประมงพื้นบาน ผลของการกระทําวาส่ิงใดมีผลที่ดีนํา

องคความรูที่ไดมาประยุกตใช เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานของ

คนในชุมชน 

   2.2.7 การเรียนรูผานความเชื่อ หลักการและผูนําทางศาสนา 

ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลสูงตอผูคน โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักการทางศาสนา

อิสลาม ผูนับถือศาสนาอิสลามจะตองปฏิบัติตามความเชื่อและหลักการอยางเครงครัด 

เชน หลักการศาสนาอิสลามกับ การอนุรักษท่ีวา การใชทรัพยากรจะตองใชอยางพอดี

อยาใชใหหมด จึงสงผลใหชาวประมงพ้ืนบานบานสระบัวที่นับถือศาสนาอิสลามเกิด

แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเมื่อทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมจะตองฟนฟูและรักษา เพ่ือคนในรุนตอๆไป 

   2.2.8 การเปนแหลงเรียนรู การที่ชุมชนบานสระบัวเปนชุมชนท่ี

ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลไดอยางย่ังยืน มีผูมาศึกษา

ดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูเปนจํานวนมากในแตละป ทําใหสมาชิกในชุมชนมีโอกาสพบปะ 

พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูกับชุมชนอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจ 

เชื่อมั่นและเปนพลังผลักดันใหชุมชนพัฒนาไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

   2.2.9 การเรียนรูจากส่ือตางๆ ความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย่ี การส่ือสาร ทําใหมีชองทางในการเรียนรูจากส่ือมากขึ้น 

เชน ส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ วารสาร แผนพับ อินเทอรเนต และส่ือวีดี

ทัศนตางๆ จึงทําใหชุมชนมีองคความรูเพ่ิมมากขึ้น สามารถนํามาประยุกตใชกับชุมชน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดเพ่ิมขึ้นเชนกัน 

   2.2.10 การเรียนรูผานเครือขาย เกิดการรวมกลุมสรางเครือขาย

ในการอนุรักษประมงพ้ืนบานตําบลทาศาลาข้ึน มีการประชุมแกนนําชุมชนเพ่ือ             

การวิเคราะหสถานการณ หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน ประสานความรวมมือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนประจํา นําองคความรู ขอตกลงขยายสูชุมชนไปสูการปฏิบัติ

รวมกันของชุมชนและเครือขาย 
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 3.  ผลผลิต (output) / ผลลัพธ (outcome) ผลผลิต/ผลลัพธท่ีเกิดจาก

กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน ไดแก 

  3.1 เกิดกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญ

ท่ีสงผลใหชุมชนประสบความสําเร็จ คือ 1) การรวมคิดเปนการรวมกันคิดหาวิธีการใน

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 2) รวมทํา เปนการนําผลของการรวมกันคิดไปรวมกัน

ปฏิบัติ และ 3) รวมใจ รวมกันทําดวยความสมัครใจอยางพรอมเพรียงกันและเสียสละ 

  3.2 เกิดการรวมกลุมกันในการอนุรักษฟนฟู ดูแล รักษาทรัพยากร

ชายฝง ไดแก การสรางบานสัตวนํ้า (การปลูกปาชายเลน การทําโปะ หมรํา ปะการัง

เทียม กระชังวางไขปูมา) การปรับคุณภาพนํ้าโดยการระเบิดเล (ระเบิดเลเปนการนํานํ้า

หมักชีวภาพมาปนเปนกอนกลมๆ โยนลงไปในทะเลบริเวณที่น้ําเสีย) การจัดชุดฉลาม

ดําลาดตระเวน เฝาระวังและจับกุม การขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 

วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 

2552 สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาวทาศาลาฟนตัว มีความอุดม

สมบูรณขึ้น สัตวน้ํา  เขามาอยูอาศัย วางไขขยายพันธุ เจริญเติบโต สัตวน้ําเพ่ิมขึ้นท้ัง

ชนิดและปริมาณ ผูประกอบอาชีพประมงพ้ืนบานสามารถจับสัตวนํ้าไดเพ่ิมขึ้น มีรายได

เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นและมั่นคงข้ึน  

 
 

ภาพ 2 บานสัตวนํ้า 

 

  3.3 เกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนท่ีมีความสัมพันธกัน 

เปรียบเสมือนอวัยวะในรางกายคน เรียกวา "สรีรชุมชน" เปนกลไกในการขับเคลื่อนของ
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ชุมชนในทุกๆ ดาน คือ กลุมอนุรักษประมงพ้ืนบานบานสระบัวเปนศีรษะ กลุมเยาวชน

อนุรักษประมงพื้นบานบานสระบัวเปนแขนขวา กองทุนสงเสริมเคร่ืองมือประมงบาน

สระบัวเปนแขนซาย รานคาชุมชนบานสระบัวเปนลําตัว กลุมปุยชีวภาพบานสระบัวเปน

ขาซาย และกลุมเล้ียงโคบานสระบัวเปนขาขวา และสําคัญท่ีสุด คือ คน เปนหัวใจขอ

ชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และการมีสวนรวมของสมาชิกอยาง

เขมแข็งใน การพัฒนาระบบนิเวศโดยการทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงและเศรษฐกิจ

ของชุมชนไดอยางสมดุล ซ่ึงนําสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันไดอยางย่ังยืน 

 4. ผลการพิจารณาตรวจสอบ รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนใน              

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยผูทรงคุณวุฒิ ใน 3 ประเด็นที่ได

กําหนดไวขางตน ผูทรงคุณวุฒิ 4 ใน 5 ทาน พิจารณาเห็นวา 1) ความเหมาะสมของ

รูปแบบและองคประกอบของรูปแบบที่ผูวิจัย ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 2) มีความ

เปนไปไดของรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นไปประยุกตใชกับชุมชนทั่วไป เพ่ือการพัฒนาสู     

ความยั่งยืน 3) ผลการวิจัยน้ีมีประโยชนในเชิงวิชาการตอการใชกําหนดแนวนโยบายใน 

การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับสังคมชุมชน เพื่อใหเกิดชุมชนที่มี               

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ิมขึ้น 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย

หลัก โดยพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรมสมัยใหม การขยายตัวของชุมชนเมือง               

การทําการประมงท่ีผิดกฎหมายประเภททําลายลางของเรืออวนลาก เรืออวนรุนเรือ

คราดหอยลายและอื่นๆ  สงผลตอระบบนิเวศชายฝ งเกิดความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสัตวน้ําไมมีท่ีอยูอาศัย ตายไปหรืออพยพไปหาท่ีอยู

ใหม ทําใหสัตว นํ้าลดลงทั้งชนิดและปริมาณสงผลกระทบตอชุมชนชายฝงทะเล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบอาชีพประมงพื้นบานมีความยากลําบากใน การดํารงชีวิต 

จึงไดรวมคิด รวมทําและรวมใจกันเรียนรูและทําการอนุรักษ ฟนฟูดูแลรักษาทรัพยากร

ชายฝงทะเลใหกลับมามีความอุดมสมบรูณอีกคร้ังอยางยั่งยืน  สงผลใหมีชีวิต                  

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของชัยยศ  อิ่มสุวรรณ (2543 : บทคัดยอ) 
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งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีเสนอไววา 

ปญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน เกิดจากปญหาดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทําใหชุมชนเสียสมดุล วิถีทางในการแกปญหา

ดังกลาว ตองใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน จัดการเปาหมายของโครงการ และมุง

หมายใหสมาชิกสวนใหญในชุมชนไดรับประโยชนจากโครงการ สอดคลองกับนโยบาย

ดานส่ิงแวดลอมของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2549-2554) 

ท่ีเสนอไววา การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นท่ี

ชายฝง จะเปนปจจัยหลักของการรักษาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพใหเปนฐานในการประกอบอาชีพของชุมชนประมงชายฝงไดอยางยั่งยืน        

การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพ สนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรของทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ

บทบาทของชุมชนในการดูแล ฟนฟู ฐานทรัพยากร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 11 (2555-2559) ใหเนนการจัดการอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ            

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเพียงพอตอการรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช

ประโยชน 

 2. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ไดพัฒนาขึ้น พบวา เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง

ทะเล ปญหาในการประกอบอาชีพ รายไดไมพอกับคาใชจาย ภาวะความยากลําบากใน

การดํารงชีวิต กระตุนใหคนในชุมชนสรางกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ

พจนา เอ้ืองไพบูลย (2546 : 238) งานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู

ในชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีกลาวไววา จุดเร่ิมตนของกระบวนการเรียนรูเกิดจาก

ภาวะวิกฤติ หรือภาวะความยกลําบากในการดําเนินชีวิตที่สําคัญ คือ ความแหงแลง 

การขาดแคลนนํ้าในการประกอบอาชีพและมีรายไดไมพอกับการยังชีพ จุดประกายให

เกิดความตระหนักในปญหา หรือเกิดแรงบันดาลใจท่ีสงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูใน

ชุมชนไดเร่ิมตนขึ้น 
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 3. แกนนําชุมชนเปนผูที่มีบทบาทสูงตอการอนุรักษฟนฟู  ดูแลรักษา

ทรัพยากรชายฝงทะเลเปนผูจุดประกายกระบวนการคิดของคนในชุมชนใหเกิด             

ความตระหนักรู การคิดวิเคราะหหาวิธีแกไขปญหาและรวมกันดําเนินการอยางมีพลัง 

แกนนําเปนบุคคลในชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความตองการที่จะแกปญหาของ

ชุมชน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน มีความเสียสละ 

ขยัน อดทน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกนนําที่เปน

ผูนําทางศาสนาจะมีบทบาทสูงยิ่งในชุมชนมุสลิม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย 

อาจอ่ํา (2543 : 7-9) งานวิจัยเร่ือง องคประกอบของความสําเร็จในการสรางกลุมและ

องคกรเพื่อทําใหชุมชนเขมแข็ง : ถอดบทเรียนจากนานและมหาสารคาม ท่ีเสนอไววา 

ผูนําท่ีมีศักยภาพตองมีความสามารถ มีภูมิปญญา ทํางาน ดวยความเสียสละอดทน ไม

หวังผลประโยชนสวนตน ทํามาหากินท่ีสุจริตเปดเผย มีจิตใจท่ีเปดกวางพรอมท่ีจะรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยูตลอดเวลา และสอดคลองกับพจนา เอื้องไพบูลย (2546 : 

238) ที่ไดเสนอไววา แกนนําเปนผูจุดประกายใหเกิดความตระหนักในปญหาหรือแรง

บันดาลใจที่สงผลใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน และมีความแตกตางในสวนของตัว

แกนนําท่ีเสนอไววา แกนนําเปนกลุมบุคคล หนวยงานราชการภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

อาจจะเน่ืองมาจาก 1) โครงสรางดานสังคมชุมชนบานสระบัวมีความเก่ียวของสัมพันธ

กันทางเครือญาติสูงมาก 2) การนับถือศาสนาคนชุมชนบานสระบัวนับถือศาสนา

อิสลามถึงรอยละ 95 มีหลักการความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน การเขาสุเหลาเพื่อละหมาดในวันศุกรพรอมๆ กัน

ของผูนับถือศาสนาอิสลามมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน 3) ลักษณะการประกอบชีพประมง

พื้นบานมีการพบปะพูดคุยกันมากกวา เพราะตองใชทาเทียบเรือรวมกันชวยเหลือกันใน

การลากเรือขึ้นฝง 4) กิจกรรมการด่ืมนํ้าชาท่ีรานน้ําชากอนออกทะเลและหลังจากกลับ

เขาฝง ทําใหมีโอกาสพูดคุยกันมากกวา เปนตน สวนหนวยงานภายนอก คือ บุคคล 

กลุมบุคคล หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนบานสระบัวจะเขามาภายหลัง 

เพ่ือใหความรู ชวยประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนตน 
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 4. กระบวนการมีสวนรวมท่ีทําใหศักยภาพของชุมชนเพ่ิมขึ้นคือ 1) รวมคิด  

2) รวมทํา และ 3) รวมใจ เปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงสูความย่ังยืน กระบวนการมีสวนรวมเกิดจากความตระหนักในปญหารวมกัน

ของคนสวนใหญ  และมีผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตให มีความยากลําบาก              

การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจและสังคม เม่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาแลวจะเกิด

ประโยชนตอตนเองและชุมชนอยางเปนรูปธรรม การมีสวนรวมของคน ในชุมชนเกิดขึ้น

จากการใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมตั้งแตตนจนส้ินสุดกระบวนการพัฒนา กลาวคือ 

การรวมรับรูปญหา รวมคิดวิเคราะห ตัดสินใจในปญหา หาทางเลือกในการแกปญหา 

ในขั้นตอนนี้ องคความรูเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหคนรวมกันคิดวิเคราะหและตัดสินใจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คนในชุมชนจะตองไดรับองคความรูท่ีมากพอ การจัด

กระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ จึงมีความจําเปนอยางย่ิง เม่ือไดแนวทางใน             

การแกปญหาแลว การทําหรือการปฏิบัติตามทางเลือก จะตองเปดโอกาสใหทุกคนมี

สวนรวมตามกําลังหรือความสามารถ ท่ีมีอยู และรวมใจกันเปนหนึ่งเดียวที่จะแกปญหา 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพจนา เอื้องไพบูลย (2546 : 242) ที่กลาวไววาการเรียนรู

ของชุมชน ทําใหชุมชนมีความตระหนักรูและสามารถปรับเปล่ียน วิธีการดําเนินชีวิตสู

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการแกไขปญหาและพัฒนาระบบนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนได

อยางตอเนื่อง เปนประโยชนถึงคนรุนหลังตอไป พลังความสามารถนี้เกิดจากการท่ี

สมาชิกในชุมชน  ไดมีสวนรวมอยางเขมแข็ง ท้ังการรวมคิด รวมทําและรวมใจภายใต

บริบทวัฒนธรรมที่ชุมชนยึดถือรวมกัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (2549-2554 : 107) ที่กลาวไววา การกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรให

ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม การจัดการทรัพยากรของ

ทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและบทบาทของชุมชนในการดูแล ฟนฟูฐานทรัพยากร  

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. กระบวนการเรียนรูเปนเคร่ืองมือสําคัญ ทําใหคนในชุมชนมีองคความรู 

และประสบการณเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนใหคนในชุมชนไดเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ
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ทรัพยากรชายฝงอยางตอเน่ือง ทันตอเหตุการณจะทําใหคนในชุมชนมีขอมูลในการคิด

วิเคราะห ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

พัฒนาสูความสมดุลและยั่งยืน กิจกรรมการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบ การเรียนรูจาก

การปฏิบัติ การฝกอบรม การศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

คนในชุมชนและระหวางชุมชน การประชุมสัมมนาการเปนแหลงเรียนรูใหบุคคลจาก

ภายนอกชุมชน มาศึกษาดูงาน ทําใหคนในชุมชนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูมากขึ้น

และการสนับสนุนจากองคกรภายนอกทั้งงบประมาณ บุคลากร องคความรู จะทําให

เกิดพลังในการเรียนรูไดเพ่ิมข้ึน 

 2.  การวิเคราะห รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจากชุมชนตนแบบ คือ ชุมชนบานสระบัว 

ตําบลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงชุมชนเดียว การนํารูปแบบกระบวน               

การเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนา ท่ียั่งยืนไปใชกับ

ชุมชนอ่ืนๆ ตองปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบท ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนน้ันๆ 

 3. แกนนําเปนผูท่ีมีบทบาทในการกระตุนคนในชุมชนใหเกิดความรวมคิด 

รวมทําและรวมใจกัน ในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของชุมชนประสบผลสําเร็จ 

หนวยงาน หรือองคกรตางๆ เปนผูสนับสนุนทําใหกระบวนการเรียนรูมีพลังขับเคล่ือนสู

ความสําเร็จ จึงควรใหความสําคัญกับบทบาทของแกนนํา ในการ กระตุนบุคคลอื่นใน

ชุมชนใหมีสวนรวมกับกิจกรรม การพัฒนาสู ความยั่งยืนในท่ีสุด แกนนําหรือผูนําชุมชน

อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตในบางสถานการณจะไมมีบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถในการทําหนาท่ีน้ี จึงจําเปนตองสรางแกนนําใหเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ

ดําเนินการได โดยการฝกคนใหมีทักษะของผูนําท่ีสําคัญ คือ การกระตุนและโนมนาว  

คนในชุมชน และพบวา ในชุมชนมุสลิมผูนําทางศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน สูงมาก ดังนั้น ถาแกนนําเปนผูนําทางศาสนาและใหความสําคัญกับกิจกรรม 

การพัฒนา ท่ีดําเนินการจะทําใหเกิดการขับเคล่ือนไปขางหนาอยางมีพลัง 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การพัฒนาประเทศที่ผานมามุงพัฒนาเศรษฐกิจการมีรายไดเปน

เปาหมายหลัก ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ

ของชุมชนชายฝง ทําใหคนในชุมชนเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิต รัฐควร

สงเสริมกิจกรรมการผลิตและการบริโภคทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอมอยางมีจิตสํานึก และมีนโยบายสนับสนุนใหชุมชนไดรวมกัน

ดําเนินการสรางกระบวนการเรียนรูและทําการอนุรักษทรัพยากรชายฝงดวยตนเอง 

ต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดกระบวนการ หนวยงานและองคกรตางๆ เปนฝายสนับสนุนและ

ชวยเหลือ 

 2. รัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ทะเลท่ีกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเล เชน การขยายเขต

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเลจาก 3,000 เมตร เปน 4,500 

เมตร หรือมากกวา และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. รูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ไดจากการศึกษาวิจัยชุมชนบานสระบัว ตําบลทาศาลา อําเภอ             

ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงชุมชนเดียว ควรนํารูปแบบฯ ไปทดลองใชกับ

ชุมชนที่มีบริบทและการประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันออกไป เพ่ือการพัฒนารูปแบบ

กระบวนการเรียนรู ใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยผลท่ีเกิดขึ้น จากการใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู

ของชุมชน ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนวาระบบนิเวศ ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นอยางไร 

 3. กิจกรรมการอนุรักษมีหลากหลายรูปแบบ เชน การทําปะการังเทียม โปะ 

หมรํา การปลูกปาชายเลน การขยายพันธุสัตวน้ํา เปนตน แตละกิจกรรมมีรูปแบบ             

การทําท่ีหลากหลาย ควรศึกษาวิจัยวา รูปแบบใด มีความเหมาะสมกับกิจกรรม        

การอนุรักษทรัพยากรชายฝงมากกวากัน และเหมาะสมกับ ภูมิประเทศของชายฝงใน

ลักษณะใด 
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