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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยในช่วงปี ๒๕๖๐ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ต้องให้บรรลุ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม  ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน ได้มุ่งเน้นทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนและแหล่ง
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ  ดังนั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในครั้งนี้ ได้ก าหนดพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรังประสบ
ความส าเร็จ และเป็นพ้ืนที่น าร่องในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต มาตรฐานผลผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  อันจะเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 
 

พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดตรัง ด าเนินการในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ครอบคลุมชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณลุ่มน้ าปะ
เหลียน และชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือมีฐานอาชีพเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ าปะเหลียน ในเขตพ้ืนที่
ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง เขตพ้ืนที่ของต าบลทุ่งกระบือและต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว และเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน  

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ แสดงพื้นท่ีบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 
บริบทและศักยภาพเชิงพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน 

  แม่น ้ำปะเหลียน  มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มีความ
ยาวประมาณ ๕๘ กิโลเมตร มีล าน้ าสาขาที่ส าคัญ ๗ สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองล าแคลง คลองล าปลอก 
คลองห้วยด้วน  คลองล าพิกุล  คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองล าชาน แม่น้ านี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัด
ตรัง ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน อ าเภอกันตัง และอ าเภอหาดส าราญ แล้วไหลลงสู่ทะเล
อันดามัน ที่ปากแม่น้ าปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน และอ าเภอกันตัง  
 ลุ่มน้ าปะเหลียน จัดเป็นระบบนิเวศ ๓ น้ า คือระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศน้ ากร่อย และระบบ
นิเวศน้ าเค็ม บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนที่เป็นหัวใจส าคัญของชุมชน คือพ้ืนที่ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง, ต าบล
ทุ่งกระบือและต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว และต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน ซึ่งเกิดจากการไหลมา
รวมกันของคลองต่างๆ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าชายเลนในพื้นท่ีลุ่มน้ าน้ าปะเหลียน กว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ ป่า
จาก กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าวัยอ่อนและพันธุ์สัตว์เฉพาะถิ่น สร้างอาชีพให้กับชุมชน
บริเวณลุ่มน้ าปะเหลียนมากกว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ที่ได้พ่ึงพาป่าชายเลน ป่าจาก และทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ า
ปะเหลียน โดยเฉพาะหอยตลับ และหอยนางรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นสัตว์น้ าที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในบริเวณ
ลุ่มน้ าปะเหลียน  

 ฐานอาชีพของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน ทั้ง ๔ ต าบล ส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักและอาชีพรอง
ควบคู่กัน อาชีพที่ส าคัญคือการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (การเลี้ยงกุ้งทะเล  
การเลี้ยงปลากระชัง) การประมงชายฝั่ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับจ้างทั่วไป โดยมีทรัพยากรที่ส าคัญ



พ้ืนที่ป่าชายเลน และพ้ืนที่ป่าจาก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากนี้ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าปะเหลียนพบสัตว์น้ าที่มีความโดดเด่นมากคือหอยตลับ หอยนางรม ปูแสม ปูด า 

 ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปะเหลียนมีการสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรร่วมกันของลุ่มน้ าปะเหลียน มานานกว่า ๑๐ ปี โดยการเริ่มต้นขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งปัจจุบัน
กลไกการท างานของเครือข่ายลุ่มน้ าปะเหลียนยังมีบทบาทในบางประเด็นที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  โดยมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาท างานร่วม อาทิ ส านักงานประมงจังหวัดตรัง, 
ส านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง, 
ชมรมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดตรัง และสมาคมหยาดฝน  
 ความมุ่งหวังของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าปะเหลียน คือต้องการรักษาฐานทรัพยากรสู่ความมั่งคงของ
เศรษฐกิจและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียนสู่การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีความยั่งยืน เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในชุมชนและกระจายรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน การเพ่ิมมูลค่าด้านผลผลิตสัตว์น้ าจากการประมงและผลผลิตจากการแปรรูปสัตว์น้ า 

 
กรอบการวิจัยเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน 

ก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ าปะเหลียน บนความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการ 
" การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง" มี
เป้าหมายร่วมกันของชุมชนคือ การมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งการมีอาชีพที่มั่นคงนั้น จะต้องมีฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์ 
คุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
น้ า และช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ รวมถึงชุมชนสามารถสร้างอาชีพที่มีรายได้พอเพียง ทั้งนี้ได้จ าแนก
กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 
 
กรอบการวิจัย ที่ ๑ สนับสนุนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมาย : การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม  การลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ การศึกษากระบวนการจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม การจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุ่มภายในชุมชน 
 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 

๑. การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   
๒. การวิจัยเพื่อลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น ป่าชายเลน หอยตลับ หอย

นางรม ปูแสม ปูด า หรือสัตว์น้ าอื่น   
๓. การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม  
๔. การวิจัยเพื่อการจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุ่มภายในชุมชน 

 



กรอบการวิจัย ที่ ๒ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและระบบนิเวศลุ่มน้ าปะเหลียน 
 
เป้าหมาย: ศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  การลดปริมาณขยะหรือวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปของชุมชน  
 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 

๑. การวิจัยเพ่ือด้านคุณภาพน้ า สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในบริเวณลุ่มน้ าปะเหลียน เพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่   

๒. การวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบของคุณภาพน้ าทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม 
(โรงงานในพื้นที่) หรือภาคเกษตร หรือครัวเรือน  

๓. การวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมต่อการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่   
๔. การวิจัยเพื่อลดปริมาณขยะหรือวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปของชุมชน เช่น ทางจาก เศษใบจาก 

เปลือกหอย     
 
กรอบการวิจัย ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
 
เป้าหมาย:  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของชุมชน 
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ของกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปะเหลียน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์หอยตลับ หรือสัตว์น้ าอื่น ผลิตภัณฑ์การแปรรูปของต้นจาก 
 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 

 ๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากฐานทรัพยากรของชุมชน  
 ๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๓. การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๕. การวิจัยเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๖. การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 
 
 
 
 



กรอบการวิจัย ที่ ๔ การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
 
เป้าหมาย:  การศึกษาศักยภาพของชุมชนและองค์ประกอบเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  
 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 

๑. การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
๒. การวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
๓. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  
๔. การวิจัยเพื่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       

 
กรอบการวิจัย ที่ ๕ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 
เป้าหมาย:  สร้างนวัตกรรมระดับชุมชน (Innovative Community) ส าหรับสร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตของชุมชน   
 
ประเด็นโจทย์วิจัย: 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน   
๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


