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ค ำอธิบำยแนบท้ำยประกำศ 
กรอบกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำในพื้นที่ลุ่มน้ ำปะเหลียน 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยในปี ๒๕๖๐ ได้มี
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ภายใต้ “โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะท่ี ๑” ทีไ่ด้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานวิจัย 
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติอย่างบูรณา
การและเป็นองค์รวม  ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน ได้มุ่งเน้นทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
การพัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ  ดังนั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในครั้งนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรังประสบความส าเร็จ  และเป็นพ้ืนที่น าร่องในการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต มาตรฐานผลผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  อันจะเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชน ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะ
เหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ ๒ มุ่งเน้นให้ความส าคัญการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จึงถือ
เป็นแนวทางส าคัญในการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในเชิงวิชาการน าไปเพ่ือรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง 
เป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
โดยการน าไปใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องมีการมองมุมกลับเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งย่อมมี
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบตามมา การค้นหาแนวทางในการลดผลกระทบด้านลบจึงเป็นแนวทางที่
ควรด าเนินการร่วมกับ ประเด็นจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานระดับท้องถิ่น ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ร่วมกันก าหนด
กรอบประเด็นของโครงการระยะที่ ๒   

พื้นที่เป้ำหมำย 
จังหวัดตรัง ด าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ครอบคลุมชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณลุ่ม

น้ าปะเหลียน และชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือมีฐานอาชีพเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ าปะเหลียน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง เขตพ้ืนที่ของต าบลทุ่งกระบือและต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตา
ขาว และเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ ๑ แสดงพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
บริบทและศักยภำพเชิงพื้นที่ลุ่มน้ ำปะเหลียน 

  แม่น้ ำปะเหลียน  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
มีความยาวประมาณ ๕๘ กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ ๗ สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองล า
แคลง คลองล าปลอก คลองห้วยด้วน  คลองล าพิกุล  คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล า
ชาน แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอ
กันตัง และอ าเภอหาดส าราญ แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน 
และอ าเภอกันตัง  
 ลุ่มน้ าปะเหลียน จัดเป็นระบบนิเวศ ๓ น้ า คือระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศน้ ากร่อย 
และระบบนิเวศน้ าเค็ม บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนที่เป็นหัวใจส าคัญของชุมชน คือพ้ืนที่ต าบลวังวน 
อ าเภอกันตัง, ต าบลทุ่งกระบือและต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว และต าบลบ้านนา อ าเภอปะ
เหลียน ซึ่งเกิดจากการไหลมารวมกันของคลองต่างๆ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะผืนป่าชายเลน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าน้ าปะเหลียน กว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ ป่าจาก กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้ าวัยอ่อนและพันธุ์สัตว์เฉพาะถิ่น สร้างอาชีพให้กับชุมชนบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียนมากกว่า ๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน ที่ได้พ่ึงพาป่าชายเลน ป่าจาก และทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน โดยเฉพาะหอยตลับ 
และหอยนางรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน  

 ฐานอาชีพของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ทั้ง ๔ ต าบล ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักและ
อาชีพรองควบคู่กัน อาชีพที่ส าคัญคือการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
(การเลี้ยงกุ้งทะเล  การเลี้ยงปลากระชัง) การประมงชายฝั่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับจ้าง
ทั่วไป โดยมีทรัพยากรที่ส าคัญพ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนที่ป่าจาก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์



ของทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากนี้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนพบสัตว์น้ าที่มีความโดดเด่นมากคือหอยตลับ หอย
นางรม ปูแสม ปูด า 

 ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนมีการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกันของลุ่มน้ าปะเหลียน มานานกว่า ๑๐ ปี โดยการเริ่มต้นขององค์กรพัฒนา
เอกชน ซึ่งปัจจุบันกลไกการท างานของเครือข่ายลุ่มน้ าปะเหลียนยังมีบทบาทในบางประเด็นที่เป็นการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  โดยมีหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาท างานร่วม 
อาท ิส านักงานประมงจังหวัดตรัง, ส านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗, ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง, ชมรมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดตรัง และสมาคมหยาดฝน  

ความมุ่งหวังของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน คือต้องการรักษาฐานทรัพยากรสู่ความ
มั่งคงของเศรษฐกิจและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ าปะ
เหลียนสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีความยั่งยืน เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในชุมชนและ
กระจายรายไดท้างการท่องเที่ยวสู่ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าด้านผลผลิตสัตว์น้ าจากการประมงและผลผลิต
จากการแปรรูปสัตว์น้ า 

กรอบกำรวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำในพื้นที่ลุ่มน้ ำปะเหลียน 
ก าหนดกรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนบนความต้องการของชุมชน ภายใต้

โครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ระยะที่ ๒” โดยมีเป้าหมายร่วมกันของชุมชนคือ การมีอาชีพที่มั่นคงบนฐานทรัพยากรที่
สมบูรณ์ คุณภาพน้ าและระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ และชุมชนสามารถสร้างอาชีพที่มีรายได้พอเพียง 
โดยก าหนดกรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ระยะที่ ๒ ดังนี้ 

กรอบกำรวิจัยที่ ๑ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแบบมีส่วนร่วม 
เป้ำหมำย: 
๑. ตัวแบบของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าปะเหลียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
๒. มีแนวทางในการก าหนดกติกาหรือข้อตกลงชุมชนเพ่ือช่วยลดความขัดแย้งในการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน้ าปะเหลียน 
๓. มีนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพน้ าของลุ่มน้ าปะเหลียน 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 
๑. การสร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าปะเหลียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๒. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือบริหารจัดการคุณภาพน้ าของลุ่มน้ าปะเหลียน 

(ขอบเขต: ระบบเฝ้าระวัง/ระบบเตือนภัย) 

กรอบกำรวิจัยที่ ๒ กำรยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนลุ่มน้ ำปะเหลียน 
ประเด็นวิจัยย่อยที่ ๑ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำฐำนอำชีพของชุมชนในกำรแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์จำก 
เป้ำหมำย: 
๑. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานทรัพยากรจากของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน 



๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน 
๓. สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมโอกาสจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากของชุมชน 
๔. เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จาก 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 
๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและส่งเสริมอาชีพจากฐาน

ทรัพยากรของชุมชน (จาก) 
๒. การวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
๓. การวิจัยเพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จาก 

ประเด็นวิจัยย่อยที่ ๒ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำฐำนอำชีพของชุมชนในกำรผลิตและแปรรูป
สัตว์น้ ำ 

เป้ำหมำย: 
๑. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในชุมชน 
๒. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ าของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๓. สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมโอกาสจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า 
๔. เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ า 
ประเด็นโจทย์วิจัย:  
๑. การวิจัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ขอบเขต: ปลากะพง

ขาว ปลาเก๋า หอยแมลงภู่ ปูนิ่ม ปลาสลิดหิน) 
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปสัตว์น้ าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๓. การวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
๔. การวิจัยเพ่ือศึกษาห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปสัตว์น้ า 

ประเด็นวิจัยย่อยที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป้ำหมำย: 
๑. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของพ้ืนที่ และเอ้ือต่อการ

สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 
๑. การวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ที่ครอบคลุมทั้งด้าน 

ศักยภาพคน พ้ืนที่ การจัดการ การมีส่วนร่วม ผลกระทบ 
๒. การวิจัยเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนและเครือข่ายทางการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน 



ปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรวิจยัและกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเชิงพื้นที่ 
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประกาศทุนการวจิัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓ 
ประชุมชี้แจงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑        

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
นักวิจัยเข้าช้ีแจงข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ 
(๑๕ นาทีต่อโครงการ) 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/ นักวิจัย 

๕ รวบรวมข้อเสนอแนะส่งคืนให้แกน่ักวิจัยด าเนินการแก้ไข ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖ 
นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจยั และส่งกลบัมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นักวิจัย 

๗ ตรวจสอบการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘ 
แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังนักวิจัยเพื่อด าเนินการท า
สัญญารับทุน 

 ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙ นักวิจัยที่ได้รบัการสนับสนุนทุนวิจยัท าสัญญารับทุน ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๐ ด าเนินการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนกัวิจัย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑ นักวิจัย ด าเนินโครงการวิจัยตามแผนงานของโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักวิจัย 

๑๒ 
ประชุมกลุม่นักวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้า 
รอบ ๓ เดือน 

๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/นักวิจัย 

๑๓ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้า
รอบ ๖ เดือน (Progress Report)  

๗ เมษายน ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/นักวิจัย 

๑๔ 
ประชุมกลุม่นักวิจัย เพื่อรายงานความก้าวหน้า 
รอบ ๙ เดือน 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/นักวิจัย 

๑๕ 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
รอบ ๑๒ เดือน (Draft Final Report) 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/นักวิจัย 

๑๖ นักวิจัยส่งรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์  (Final Report) ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๒ นักวิจัย 

๑๗ เวทีปิดโครงการและการแสดงผลงานต่อผู้ใช้ประโยชน์ ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา/นักวิจัย 




