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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสาร ปญหาอุปสรรค และความตองการทางการสื่อสาร 
เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ

ธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยการวิเคราะหจากเอกสาร ลงพื้นที่ สัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม และจัดเวทีระดมความคิดเห็นกับผูให
ขอมูลสําคัญไดแก คณะทํางานภาครัฐโครงการธนาคารปูมา กลุมชาวประมงพ้ืนบาน สมาชิกแกนนําเครือขาย 
พบวา การส่ือสารโครงการธนาคารปูมาไดมีภาครัฐเปนผูสงสารหลักซ่ึงนําขอมูลขาวสารท่ีแสดงถึงวิธีหรือ
มาตรการการอนรุกัษ ฟนฟู เพือ่เสรมิสรางความมัน่คงดานอาหารอยางยัง่ยนืท่ีเกดิจากผลของโครงการธนาคาร

ปูมาเผยแพรตอชุมชน ผานแกนนําสมาชิกจนเกิดเปนเครือขายความสําเร็จรวมกัน ใชการเจรจาพูดคุย สรางขอ
ตกลงรวมกันระหวางสมาชิกเครือขาย โดยพบวาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารประกอบดวย 
2 ประการ คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อเฉพาะกิจและมาตรการทางกฎหมาย สภาวการณ
การส่ือสารเปนลักษณะการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาตามข้ันตอนการส่ือสารในการพัฒนาระบบการจัดการประมง
ทั้ง 10 ขั้นตอน ดานความตองการทางการสื่อสาร พบวา ตองการใหมาตรการตาง ๆ มีการสื่อสารที่ชัดเจน
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และเขาใจตรงกันมากขึ้น การปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกไดสงผลตอการเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืน 
คําสําคัญ : สภาพการณการส่ือสาร, การฟนฟู อนุรักษ, ความม่ันคงดานอาหาร, โครงการธนาคารปูมา 
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ABSTRACT
 The research aims to study communication, problems, obstacles, and needs in 
communication to define the road map for restoration, conservation, and enhancing 
food stability and sustainability in Blue Swimming Crab Sustainability Project in 
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center. The researcher collected data by 
analyzing documents, surveying at the sites, in-depth Interviewing, arranging group 
discussion, and brainstorming forum with key informants for instance the working group 
fisher folk, and leader-members of Blue Swimming Crab Sustainability Project 
in Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center. The research found that 
the had conducted the communication this government who passed on the steps and 
implementation of conservation and sustainablity of food stability resulted from the Blue 
Swimming Crab Sustainability Project to community by network leaders which returned 
success. The information had been conducted mainly by conversation to create mutual 
agreement between network members. There were 2 problems of communication 
found which were lacking of budget to support specific media making and lacking 
of legal measures. Communication situation are communications in aspect of development 
in accordance with communication process to development of fisheries management 
system in 10 steps. For demanding in communication, it was found requirement on 
assurance of more clarity and mutual understanding in communication on legal measures.
The result of communication of raising awareness and responsibility has effect on 

sustainability of food stability. 

Keywords : Communication situation, Restoration conservation, Food stability, Blue swimming 
  crab sustainability project in Kung Krabaen Bay Royal development study center

บทนํา
 นับแตตนทศวรรษท่ี 1980 เกือบทุกประเทศในโลกตางตระหนักถึงปญหาการจัดการทรัพยากรประมง 

(อุธร ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137) การเพิ่มข้ึนของประชากรที่มีความตองการอาหารในระยะ 50 ปขางหนา 
สงผลตอตัวเลขการสงออกวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารไทย แตสภาวการณเชนนี้อาจเปนเพียงประโยชน
ชั่วคราว เมื่อพบวาทรัพยากรในทองทะเลอยางปูมา (Blue swimming crab) สัตวนํ้าเศรษฐกิจของ

อาวคุ งกระเบนและพ้ืนที่ใกลเคียงของจังหวัดจันทบุรี กําลังเริ่มเขาสูสภาวะการขาดแคลน เส่ือมโทรม
เพราะขาดแนวทางอนุรักษ ฟนฟูอยางยั่งยืน ประกอบกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบบริหารจัดการที่ซับซอน
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ขาดการบูรณาการใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร ปูมา Portunus pelagicus เปนสัตวนํ้า
เศรษฐกิจที่สําคัญของอาวคุงกระเบนและพื้นที่ใกลเคียงของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่ตองการ
ของผูบริโภคอยางสูง ทําใหมีปริมาณของปูมาที่ถูกจับมาใชประโยชนสูงเพิ่มขึ้นทุกป เน่ืองจากราคาของปูมา
มีแนวโนมสูงขึ้นตลอด ทําใหปูมาท่ีมีไขนอกกระดองถูกนําขึ้นมาใชมากข้ึนตามลําดับ สงผลใหปริมาณปูมา
รุนใหมมีปริมาณลดลง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทําโครงการ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปูมาในอาวคุงกระเบนและพื้นที่ใกลเคียง ภายใตชื่อโครงการธนาคาร 
ปูมา โดยทําการรวบรวมและนําแมปูมาไขนอกกระดองที่ยังมีชีวิต นํามาปดไขออกจากแมปูมาแลวนําไป
เพาะฟกในถัง และปลอยลงแหลงนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกปูมาใหกับอาวคุงกระเบน ตามแนวทาง
การฟนฟู อนุรักษ และเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร ที่วาดวยการเพ่ิมฐานทรัพยากรวัตถุดิบใหเกิดความ
ยัง่ยนืตามบริบทของชุมชน ดงันัน้การส่ือสารจึงเปนแกนกลางสําคญัทีก่อใหเกดิความสําเร็จ หากแตสภาพการณ
การสื่อสารโครงการดังกลาวยังพบปญหา อุปสรรค ที่กอใหเกิดความตองการอันเกิดขึ้นจากการส่ือสาร
ที่ไมเอื้ออํานวยตอแนวทางการฟนฟู อนุรักษ และเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของทรพัยากรปูมาภายใน
ชุมชน (อุธร ฤทธิลึก, 2556, น. 135-137)
 ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวตามวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษา
ดานการสื่อสารตามสภาพการณการสื่อสารที่พบปญหา อุปสรรค ความตองการที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสาร 
ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกลาว จะสงผลตอการการวางแผนในการกําหนดแนวทางการส่ือสารเพ่ือการฟนฟู 
อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน ของชาวประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่ือสาร ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการส่ือสาร เพื่อกําหนดแนวทาง
สูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 2. เพ่ือศึกษาความตองการทางการส่ือสาร เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสราง
ความม่ันคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
 สภาพการณการสื่อสาร หมายถึง ปญหา อุปสรรคและความตองการท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการส่ือสาร
เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ

ธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 การฟนฟู อนุรักษ หมายถึง การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปูมา ภายในอาวคุงกระเบน 
ซึ่งประกอบดวยวิธีการอันหลากหลาย ตามระบบโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

 ความม่ันคงดานอาหาร หมายถึง ผลของการส่ือสารท่ีสะถอนถึงความพอเพียง การเขาถงึ การใชประโยชน 
และเสถียรภาพของทรัพยากรปูมาภายในอาวคุงกระเบน

 ชาวประมงพ้ืนบาน หมายถึง แกนนํา สมาชิก เครือขายโครงการธนาคารปูมา ภายในอาวคุงกระเบน 
อันประกอบดวย กลุ มประมงชายฝ งทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กลุ มประมงชายฝ ง
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บานปากตะโปน-บานทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประมงชายฝงคุงกระเบน อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี กลุมประมงชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และกลุมเคร่ืองมือประมง
บานคุงกระเบน (ปูมา) อําเภอทาใหม จังหวดัจันทบุรี

ประโยชนของการวิจัย
 องคความรูใหม มิติดานการส่ือสารชุมชุนท่ีวาดวยรูปแบบ/แนวทางการส่ือสาร เพื่อกําหนดแนวทาง
สู การฟ นฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

สภาพการณการสื่อสาร เพ่ือการกําหนดแนวทางสู
การฟนฟู อนุรักษ เสรมิสรางความมั่นคงดาน
อาหารอยางยั่งยืน 

ปญหาและอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร 

ความตองการทางการสื่อสาร 

แนวทางการส่ือสาร เพ่ือกําหนด แนวทางสูการ
ฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร
อยางยั่งยนื กรณีศึกษา โครงการ ธนาคารปูมา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) ของ ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ(2555, น. 30-31) การสัมภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth interview) 
การสมัภาษณกลุม (Focus group) การจดัเวทรีะดมความคิดเหน็ และการลงพืน้ที ่สงัเกตการณแบบมสีวนรวม 

(Observation participation) ผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) คณะทํางานภาครัฐ (ผูสงสาร) ในโครงการธนาคารปูมา จํานวน 3 คน และกําหนด
โควตา (Quota sampling) กลุมละ 3 คน จากทั้งหมด 5 กลุมสมาชิกเครือขายชาวประมงพ้ืนบาน (ผูรับสาร) 

รวม 15 คน ภายในพ้ืนท่ีทะเลของอาวคุงกระเบนท่ีพิจารณาเห็นไดจากเคร่ืองมือการทําประมง ประกอบดวย 
1) กลุมประมงชายฝงทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวดจันทบุรี 2) กลุมประมงชายฝงบานปากตะโปน-
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บานทาแคลง อาํเภอนายายอาม จงัหวัดจนัทบุร ี3) กลุมประมงชายฝงคุงกระเบน อาํเภอทาใหม จงัหวัดจันทบรุี 
4) กลุมประมงชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุมประมงบานคุงกระเบน (ปูมา) 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะทํางานภาครัฐโครงการธนาคารปูมา (ผูสงสาร) 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณและระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวม ทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมประเด็น
เนื้อหาการศึกษาตามวัตถุประสงคคือ สภาพการณการส่ือสาร ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
ความตองการทางการส่ือสาร เพ่ือกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสราง ความม่ันคงดานอาหาร
อยางยั่งยืน

ผลการวิจัย
 จากการศึกษา สภาพการณการสื่อสารเพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟูอนุรักษเสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางย่ังยืน กรณีศึกษาโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดผลการวิจัย
ตามแผนภาพที่ 2 และสามารถอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้

ภาพที่ 2 กรอบผลการศึกษาสภาพการณการสื่อสารโครงการธนาคารปูมา

 1. สภาพการส่ือสาร ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการส่ือสาร สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

  ผูสงสาร : จากการสัมภาษณ พบวา โครงการธนาคารปูมา มีศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนผูสงสาร โดยเปนคณะทํางานจากภาครัฐ  ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากนักวิชาการประมง
ชํานาญการของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ธนาคารปูมาไดเริ่มตนดําเนินการมาต้ังป พ.ศ. 2547 

ตอมาไดมีบริษัทเอกชน คือ บริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตและสงออกอาหารทะเล 
มารวมดําเนินการเพราะตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอปริมาณทรัพยากรปูมา ที่กําลังลดลง

ในอนาคตโดยมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการของโครงการธนาคารปูมามาจนถึงปจจุบัน โดยบริษัท
จะเปนผูรับผิดชอบจัดหาแมพันธุ ปูมาที่มีไขนอกกระดองนํามาใหศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
เปนผูทําการเพาะฟกลูกปูบนหนวยพื้นที่การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าภายในอาวคุงกระเบนแลวปลอยลงสูทะเล 

ภาคชุมชน/ประชาชนน้ัน เกิดข้ึนจากผูสงสารนักวิชากรประมงชํานาญการ ผูสงสารไดปฏิบัติการลงพ้ืนที่
เขาพูดคยุใหความรูและสรางความเขาใจระหวางสมาชกิภายในชมุชน จนเกดิขัน้ตอนการจดัการประมงโครงการ
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ธนาคารปูมาเปนลักษณะเครือขาย ที่ไมไดมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการแบบเต็มรูปแบบ เปนลักษณะสมัครใจ
และมีจิตสํานึกรวมกันของชาวประมงพื้นบานรอบอาวคุงกระเบน โดยมีหนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า
ศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ เปนผูดแูลทาํหนาทีใ่นฐานะพีเ่ล้ียงใหคาํปรกึษา ปจจบุนัเครอืขายแกนนาํ
สมาชกิโครงการธนาคารปมูาเปนรปูแบบของเครอืขายทีค่อนขางเขมแขง็ ทัง้นี ้ผูสงสารแกนนาํสมาชกิโครงการ
ธนาคารปมูาบางทาน สามารถเปนวทิยากรการอบรมตามแนวทางการอนุรกัษ ฟนฟใูหแกผูทีส่นใจได และเปนตัวแทน
ของสมาชิกประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบน ในการเขาหารือกับหนวยงานภาครัฐประมงจังหวัดจันทบุรี
ในเร่ืองมาตรการทางการทําประมง เครอืขายดังกลาวไดมกีารตัง้คณะกรรมการท่ีสามารถตรวจสอบไดเปนลกัษณะ
หุนสวนความสําเร็จรวมกัน เชน รวมเฝาระวังการกระทําผิดกฎหมาย การลักลอบทําประมงปูมา การทําประมง
นอกอาณาเขต การใชเรอืพาณชิยขนาดใหญในการทําประมง ในสวนของงบประมาณการดําเนนิงานของโครงการ
ธนาคารปูมา จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และกรมประมงภายใตการบริหารจัดการของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ นอกจากนี ้ทางโครงการยังไดรบังบประมาณสนับสนนุจากหนวยงานภายนอกซึง่เปนภาคธุรกจิ
เอกชนที่ไดเขารวมเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลแสดงความรับผิดชอบสูสังคม 
  ขอมูลขาวสาร : จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนสมาชิกเครือขายชาวประมงพื้นบานทั้ง 5 กลุม 
ภายในอาวคุงกระเบน พบวา เนื้อหาสารที่สงไปถึงผูรับสารเปนลักษณะการอธิบายถึง มาตรการการฟนฟู 
อนุรักษ และการใชประโยชนเปนการใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนเห็นภาพการสาธิต การคงอยูของจํานวน
ปรมิาณปมูาในทองทะเลตามลกัษณะการอนบุาล อนรุกัษ ฟนฟเูพือ่เสรมิสรางความมัน่คงดานอาหารอยางยัง่ยนื
ของแมปูไขนอกกระดอง ตลอดจนพยายามเสริมสรางความสําเร็จในลักษณะเครือขายที่แพรกระจายไป
ในวงกวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเนื้อหาสารที่กระจายแพรออกไปมุงเนนในมาตรการการอนุรักษ ฟนฟู
เพือ่เสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร การใชประโยชนอยางยัง่ยนืของปูมาไดรบัความรวมมือจากประมงพ้ืนบาน 
สมาชิกแกนนําเครือขายโครงการธนาคารปูมาภายในอาวคุงกระเบนเปนอยางดี อาทิ รวมกันพัฒนารูปแบบ
การเพาะเลี้ยงปูมาดวยการติดตั้งระบบถังพักไขปูดวยถังพลาสติกจํานวน 7 ใบ การใชมาตรการปดอาว 
ประกาศขอหามทางการประมงในบางพื้นท่ี การลดจํานวนเคร่ืองมือประมงทําลายลางลงในบางเขต 
  ชองทางการสือ่สาร : จากการสมัภาษณคณะทาํงานภาครฐัในโครงการธนาคารปมูา พบวา ผูสงสาร
จากภาครัฐจะใชการลงพื้นที่การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนหลัก กระทําการเชนนี้ทั้งกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน/ชุมชน ใชการสรางความสัมพันธอันดีตอกันในระดับจิตใจที่มั่นคงเปดตัวเขาทํางานอยางจริงจัง
ในการอนุรักษ ฟนฟู เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของปูมาอยางยั่งยืนภายในพ้ืนที่ จนเกิดเปนภาพของ
นักพัฒนาท่ีมีตอชุมชน จึงสรุปไดวา สื่อบุคคลของโครงการธนาคารปูมา คือ นักวิชาการประมงชํานาญการ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ใชการพูดคุย ขอความ ความรู การสรางความเขาใจระหวางกัน
ในดานการอนุรักษ ฟนฟู เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารของปูมาอยางยั่งยืนภายในพ้ืนที่เปนหลัก มีการใช
วิทยุสื่อสารเปนสื่อกลางในการติดตอขาวสารระหวางชาวประมงพื้นบานกับภาครัฐ อาจมีการเชิญมาประชุม 
ชีแ้จง ถงึแนวทางมาตรการตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับโครงการธนาคารปูมา และพบวาทีผ่านมาโครงการธนาคารปูมา 
ไมไดมีสื่อประชาสัมพันธที่ผลิตข้ึนเอง ผูสงสารจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการสงขาวสาร ภาพประกอบ 
ในการสงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมการเขารวมโครงการธนาคารปูมา จากส่ือมวลชนหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเปนหลัก ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ ไดมีการโพสตลงเพจหรือเว็บไซต Facebook 
โซเซยีลมเีดยีตาง ๆ  ทาํใหบคุคลทัว่ไปไดทราบถงึกจิกรรมท่ีเกดิขึน้ ดงัน้ันชองการส่ือสารของโครงการธนาคารปูมา
มีวิทยุสื่อสารเปนสื่อกลางในการติดตอขาวสารระหวางชาวประมงพื้นบานกับภาครัฐ 
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  นอกจากน้ีจากการสัมภาษณของสมาชิกเครือขายชาวประมงพ้ืนบานทั้ง 5 กลุม ยังพบวา ชองทาง
การส่ือสารหรือสื่อท่ีใชพูดคุยระหวางแกนนําสมาชิกภายในกลุมธนาคารปูมา ทางสมาชิกจะเนนในเร่ือง
การประชุมกลุมพบปะพูดคุย บางครั้งใชโทรศัพท ไลน ในการติดตอพูดคุย และใช Facebook บางเปนเฉพาะ
บางทานเทานั้น และพบวาเครือขายโครงการธนาคารปูมามีการจัดกิจกรรมพาไปศึกษาดูงานของพ้ืนที่อื่น 
ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความสัมพันธ และรักษาสัตวพันธุสัตวนํ้าใหคงอยู รักษาปริมาณ
สตัวนํา้ไวใหกบัทองทะเล สือ่สารผานกิจกรรมการใหความรูและสรางความเขาใจระหวางภาครัฐและประชาชน

ในพืน้ท่ีตาง ๆ  ทัง้ภายในศนูยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ และภายนอกศูนยศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ 
สําหรับในดานการผลิตสื่อของโครงการธนาคารปูมานั้น พบวา โครงการธนาคารปูมาของศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ ไมไดมีงบประมาณเพียงพอในการผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ สวนใหญสื่อที่เห็นมาจาก
หนวยงานภายนอกที่เขามาสนับสนุน และผูสงสารภาครัฐจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการใหขาวสาร 
สงภาพประกอบ เพื่อใหเปนขอมูลในการมาทําขาว ทํากิจกรรมโครงการธนาคาร ปูมาจากสื่อมวลชนหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ ก็จะมีการโพสตลงส่ือออนไลน และบนหนวยพื้นที่
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าภายในอาวคุงกระเบนเอง ก็ไดทําหนาที่เปนสื่อ/สรางชองทางการสื่อสารแบบพิพิธภัณฑ
ที่มีชีวิตไปในตัวตามคุณลักษณะเสริมไปอีกทาง 
  ผูรับสาร : และจากการลงพ้ืนท่ี พบวา บุคลากรของหนวยสาธิตการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าภายใน
อาวคุงกระเบนจะทําหนาที่สงสารไปยังผูรับสารหลัก ไดแก สมาชิกกลุม แกนนําสมาชิกของโครงการธนาคาร
ปูมา ทั้งนี้จะมีนักวิชาการประมงชํานาญการของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน เปนผูสงสารหลักที่จะนํา
ทีมงานของหนวยงานน้ีเขาไปส่ือสารกับสมาชิกกลุม แกนนําสมาชิก การส่ือสารสวนใหญจะไหลผานแกนนํา
สมาชิกในฐานะผูรับสารชวงที่ 1 แลวแกนนําสมาชิกนําไปเผยแพรกับสมาชิกทานอ่ืน ๆ เปนผูรับสารชวงที่ 2 
อีกคร้ังในรูปแบบเครือขาย สวนสมาชิกทานทานอ่ืน ๆ จะนําไปเผยแพรตอนั้นแลวแตเห็นสมควรดวยความ
สมัครใจเปนลักษณะการเจรจาพูดคุย สาธิตใหเห็นภาพ ซึ่งเปนลักษณะการไหลของขาวสารภายในสมาชิก
กลุมชุมชนของอาวคุงกระเบนฯ เพราะทุกคนเปนหุนสวนความสําเร็จรวมกัน คือ การไดใชประโยชนรวมกัน
บนฐานทรัพยากรปูมาในทองถิ่น เพื่อการทํามาหาเลี้ยงชีพบนแนวทางการอนุรกัษ ฟนฟู เสริมสรางความม่ันคง
ดานอาหารอยางย่ังยืนภายในอาวคุงกระเบน 
  จาการลงพ้ืนท่ี พบวา มิติดานการสื่อสารทั้งหมดเปนลักษณะการส่ือสารตามข้ันตอนในการพัฒนา

ระบบการจัดการประมง ที่ทําโดยรัฐไปสู ระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของโครงการธนาคารปูมา 

ประกอบดวย 10 ขั้นตอน คือ 1) เปนลักษณะการแจงขาวสาร เผยแพรแนวคิด ความรู ความเขาใจ และทักษะ
การจัดการประมงของเจาหนาทีห่นวยสาธติการเลีย้งสตัวนํา้ไปยงัเครือขายโครงการธนาคารปมูา ใชการสือ่สาร
ระหวางบุคคลโดยการบอกตอ การแจงขาวสารในรูปแบบของจดหมายเปนการส่ือสารที่เกิดขึ้น 2) ในลักษณะ

ปรึกษาหารือรวมกันระหวางเจาหนาที่หนวยสาธิตการเพราะเลี้ยงสัตวนํ้ากับชาวประมงเครือขายธนาคารปูมา 
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปรวมกัน ถึงความตองการที่จะสะทอนบทบาทในการจัดการประมง

ของเครือขายสมาชิกตามแนวทางการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรปูมา เพื่อสงเสริมตอการพัฒนาอาชีพประมง 
3) เนนการส่ือสารเพื่อสรางความรวมมือใหเกิดขึ้นระหวางเครือขายธนาคารปูมา เจาหนาท่ีหนวยสาธิต
การเล้ียงสัตวนํ้า ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของดวยกัน รวมถึงความรวมมือระหวางชาวประมงดวยกันระหวาง

ชุมชนประมงท่ีอยูในพื้นที่ใกลเคียง 4) เปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) ในการ
สรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางกัน 5) เกิดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน โดยจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
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นโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีภาครัฐจะจัดสรรใหกับโครงการธนาคารปูมา รวมถึงขอมูล
ทางวิชาการดานตาง ๆ 6) บทบาทของเจาหนาที่จะใหคําปรึกษาดานวิชาการและประสานงาน มาตรการ
การจัดการประมงใหแกสมาชิกเครือขายและชุมชนภายในอาวคุงกระเบน แตในทางกลับกันเครือขายสมาชิก
ก็ตองใหขอมูลกบัเจาหนาที่หนวยสาธิตเพาะพันธุสัตวนํ้าดวยเชนกัน ในฐานะนักวิชาชีพประมงที่เชี่ยวชาญกวา 
ทั้งนี้ 7) จะเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณการทําประมงรวมกัน กอใหเกิดการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ 
ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของโครงการธนาคารปูมา 8) ซึ่งผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
เปนลักษณะการสรางระบบหุนสวนรวมกัน และ (9) เครือขายดังกลาว จะมีระบบการควบคุมโดยชุมชน 
เปนการทําประมงควบคูกับการฟนฟูและอนุรักษ เครือขาย จะชวยกันเฝาระวังและแจงบอกตอผูสงสาร
อยางหนวยงานสาธติการเลีย้งสัตวนํา้เพือ่ดาํเนินการตามกฎหมายตอไป และ 10) เกดิการประสานงานระหวาง
ชุมชนใกลเคียงเปนการส่ือสารเพ่ือจัดการประมงในภาพรวมหรือในระดับกวางหรือที่เรียกวาเปนการสราง
เครือขายความรวมมือนั่นเอง 
  ปญหาและอุปสรรคการส่ือสาร : จากการสัมภาษณคณะทํางานโครงการธนาคารปูมา พบวา 
ในพืน้ทีข่องหนวยสาธิตการเล้ียงสัตวนํา้ภายในอาวคุงกระเบนฯ มคีวามจาํเปนตองแกไขปรบัปรุงอยางตอเนือ่ง 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานมีความพรอมมากยิ่งขึ้นในแงการส่ือสารที่ครบวงจร โดยจุดเดน
ของหนวยงานสาธิตแหงน้ีมีความพรอมประดุจหองเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งเปนการเผยแพรชื่อเสียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปจจุบันหนวยสาธิตการเล้ียงสัตวภายในอาวคุงกระเบนฯ ไดทําหนาที่
เปนทั้งผูสงสาร และชองทางการสื่อสารรองรับนักทองเที่ยวและผูเขาศึกษางานดูงานอยางตอเนื่อง และมีอัตรา
จํานวนผูเขาชมสูงตลอดทั้งป หากปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑที่มีชีวิตสวนนี้ ใหมีความพรอมดานอํานวย
ความสะดวกตอนักทองเท่ียว และผูศึกษาดูงานเพ่ิมขึ้น ก็จะสงผลดีตอทางดานเศรษฐกิจชุมชนดานการ
ทองเที่ยวไดเปนอยางดี แตหนวยงานสาธิตยังขาดงบประมาณสนับสนุนในดานการผลิตส่ือเฉพาะกิจ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการธนาคารปูมา ผูสงสารจะใชเครือขายสังคมออนไลนในการสงขาวสาร ภาพประกอบ
ในการทํากิจกรรมใหสื่อมวลชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนหลัก ประกอบกับผูที่มาทํากิจกรรมตาง ๆ 
ไดมีการโพสตเร่ืองราวผานส่ือออนไลนตาง ๆ ทําใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธไปอีกทาง สําหรับปญหาและอุปสรรคของการฟนฟู อนุรักษ โครงการธนาคารปูมาในดาน
ที่เก่ียวของกับชาวประมงพ้ืนบาน เครือขายแกนนําสมาชิกโครงการธนาคารปูมา จากการสัมภาษณกลุม 

พบวา มีชาวประมงพาณิชยตางถิ่น ไดเขามาลักลอบจับปูมา โดยการใชอวนขนาดใหญ เคร่ืองมือประมงลากคู

ทําใหลูกปูมาที่มีขนาดเล็ก หญาทะเล และสัตวนํ้าอื่น ๆ ที่อยูในระบบนิเวศนธรรมชาติ รวมถึงลอบที่ใชจับปูมา
ของชาวประมงพื้นบานในทองทะเลติดไปกับลากขนาดใหญนั้นดวย และปญหาและอุปสรรคในประเด็น
การออกกฎหมายควบคุมและมีผลบังคบัใช สภาวการณขณะน้ีการส่ือสารอยูระหวางข้ันตอนของการดําเนินการ

สื่อสารกับชาวประมงพ้ืนบานเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจท่ีตรงกัน ซึ่งเปนหนาที่ของกรมประมงและ
ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ที่ตองเรงทําความเขาใจถึงมาตรการตาง ๆ ที่ออกมาเพ่ือใหชาวประมง

พึงปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อประโยชนของชาวประมงพื้นบานในพ้ืนที่อาวคุงกระเบนในที่สุด
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 2. ความตองการทางการสื่อสาร เพื่อกําหนดแนวทางสูการฟนฟู อนุรักษ เสริมสรางความมั่นคง
ดานอาหารอยางยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
  ความตองการการสื่อสาร : การสะทอนขอมูลจากการจัดเวที พบวา โครงการธนาคารปูมา 
มีความตองการการสื่อสารในประเด็นการหามาตรการ และระบบจัดการประมงที่เหมาะสมเพ่ือการฟนฟู 
อนุรักษ โครงการธนาคารปูมานั้น จะเริ่มจากผูสงสารหนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ จะเปนผูใหขอมูลตาง ๆ ในเรื่องการอนุรักษและฟนฟูพันธุปูมา ขอมูลที่สื่อสารออกไปมีความ
ชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูมาภายในอาวคุงกระเบนและสรางเครือขาย
โครงการธนาคารปูมา ตลอดจนเผยแพรชื่อเสียงโครงการพระราชดําริ หนวยงานสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯจะมีการปฏิบัติการลงพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ โดยเลือกกลุมเปาหมาย
ทีพ่จิารณาจากแนวเคร่ืองมอืการทาํประมงปูมาภายในอาวคุงกระเบน ซึง่ประกอบดวย 5 พืน้ทีค่อื 1) กลุมประมง
ชายฝงทาแคลง อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2) กลุมประมงชายฝงบานปากตะโปน-บานทาแคลง 
อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุร ี3) กลุมประมงชายฝงคุงกระเบน อาํเภอทาใหม จงัหวัดจนัทบรุ ี4) กลุมประมง
ชายฝงเจาหลาว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี และ 5) กลุมประมงบานคุงกระเบน (ปูมา) อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ดังกลาวจึงถูกกําหนดเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติการดานการสื่อสาร ที่เนนการลงพื้นที่ 
สรางความคลุกคลี สรางความไววางใจตอชาวปะมงพื้นบาน
  โดยหวงัผลการเปลีย่นแปลงเพือ่สรางเครอืขายเปนสําคัญ ระบบจดัการประมงของโครงการธนาคาร
ปมูามลีกัษณะการรวมกลุมเปนหุนสวนความสําเร็จ จดัต้ังเปนเครือขาย วตัถุประสงคกเ็พ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ
ประมงไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า ชวยกันเฝาระวัง เพื่อกอใหเกิดการใชประโยชนและความมั่นคงทางอาหาร
ของทรัพยากรปูมาที่พอเพียง เขาถึง ใชประโยชนอยางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากการสะทอนขอมูลในการจัดเวที 

พบวา เจาหนาทีข่องหนวยงานสาธติการเล้ียงสตัวนํา้ ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จะเปนผูคอยชวยเหลอื

ปรึกษาดูแล ตลอดจนประสานงานกับประมงจังหวัด เม่ือเครือขายสมาชิกมีขอกังขาบางประการ เชน มาตรการ
ทางกฎหมาย และจากการสัมภาษณกลุม สมาชิกเครือขายมักเกิดความไมเขาใจในเรื่องของขอมูลขาวสาร 
ดานมาตรการและระบบจัดการประมงท่ีเหมาะสมวาไดสงตอขาวสารถึงผูรับสารระดับใดบาง และมาตราการ
ที่มีนั้นควรเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจดานการพัฒนาอาชีพประมง

และสรางรายไดตอตนเอง/ชุมชนอยางยั่งยืน
  สําหรับดานคณะทํางานที่ทําหนาที่เปนผูสงสารของโครงการ จากการสัมภาษณ พบวา หนวยงาน
สาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้าของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเปดเปนพื้นที่จัดแสดงใหเปนแหลงศึกษา
ดูงานประดุจดังหองเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต สงผลดีตอเศรษฐกิจชุมชนดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 

แตดวยขอจํากดัของพืน้ทีจ่งึสงผลตอความตองการการสือ่สาร ทีม่คีวามตองการสือ่สารแบบครอบคลมุครบวงจร 
ในหนวยงานสาธิตการเล้ียงสัตวนํ้าของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง

ไดรับการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในดานการอนุรักษและฟนฟูโครงการ
ธนาคารปูมาใหมีความพรอมและสรางความประทับใจตอผูรับสาร (ผูเขาชม) ใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งสื่อที่ชาวประมง
พื้นบานเครือขายประมงปูมาตองการ จากการสัมภาษณกลุม พบวา ตองการสื่อเฉพาะกิจเพิ่มเติมเพื่อ

ประชาสัมพันธเรื่องการฟนฟู อนุรักษพันธุปูมา โดยจัดทําเปนแผนพับ ผลิตคลิปวีดีโอสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาที 
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการฟนฟู อนุรักษพันธุปูมาภายในอาวคุงกระเบนฯ จัดทําคลิปวีดีโอที่มีภาพและ
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เพลงประกอบ หรืออาจมีเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวของกับการฟนฟู อนุรักษปูมา ทั้งน้ี เจาหนาที่ของ
หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จะทําหนาที่เปนสายดวน Call center 
รับเรื่องรองเรียนจากการลับลอบจับปูมา นอกจากน้ีจากการจัดเวที ยังพบวา ปจจุบันกิจกรรมการเข่ียไขปู
นอกกระดองยังมผีูใหความสนใจนอย ดงันัน้ ชาวประมงพ้ืนบานภายในอาวคุงกระเบนตองชวยกนัประชาสมัพนัธ 
รวมปลูกฝงซ่ึงการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษ 
ธนาคารปูมาอยางตอเน่ือง
  ในความตองการดานเนื้อหาขาวสาร ยังคงอยูที่มาตรการทางกฎหมายในการทําประมงซ่ึงเชื่อมโยง
ตอขอมูลการส่ือสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษ ตลอดจน
การนําขอมูลตาง ๆ ไปขยายผลกับพื้นที่ใกลเคียง บางกลุมตัวแทนสมาชิกเครือขายธนาคารปูมา สามารถ
สรางบทบาทการเปนผู นําเปนวิทยากรบรรยายใหแกหนวยงานภายนอกได และชาวประมงพ้ืนบาน
มีความตองการใหเจาหนาที่เลือกใชชองทางการส่ือสาร ในการลงพ้ืนที่หรือสงวิทยากรลงพ้ืนที่มาใหคําแนะนํา
มากกวาการเรียกมาประชุม
  สําหรับแนวทางการฟนฟู อนุรักษโครงการธนาคารปูมา จะรวมถึงการสื่อสารฟนฟู อนุรักษ 
เรื่องการปลูกหญาทะเล แหลงที่อยูของปูมา อน่ึง ผลของการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบ
และสรางจิตสํานึกเพื่อการฟนฟู อนุรักษของโครงการธนาคารปูมา ไดสงผลตอการเสริมสรางความม่ันคง
ดานอาหารอยางยัง่ยนืของทรพัยากรปมูา ไดสงผลตอเศรษฐกจิครวัเรอืน การมรีายไดทีเ่พิม่มาก สรางเศรษฐกจิ
ภายในชุมชน ธนาคารปูมาทําใหมพีอพันธุ แมพนัธุปมูา สงผลใหมคีวามความย่ังยนืในอาชีพในการใชทรัพยากร 
เพราะเมื่อ 20 ปที่แลว ปูมาในอาวคุงกระเบน มีจํานวนนอยมากประชากรคนบริโภคก็นอย แตเม่ือประชากร
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจึงสงผลใหการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าโตชาลง เพราะคนบริโภคมีมากกวาสัตวนํ้า สัตวนํ้า
โตไมทันตอผูบริโภค ถาหากไมมีการขยายพันธเพิ่ม ขาดการฟนฟูอนุรักษ สัตวเศรษฐกิจอยางปูมาก็คงหมดไป 
สรปุไดวา การสือ่สารในประเดน็การปลกูฝงความรบัผดิชอบและสรางจติสาํนกึเพือ่การฟนฟ ูอนรุกัษของโครงการ
ธนาคารปูมาทําใหชาวประมงพ้ืนบานไดสรางความเขาใจในการเขารวมโครงการธนาคารปูมาหรือการเข่ียไขปู 
สรางเครือขายผลประโยชนรวมกันภายในชุมชนอยางยั่งยืน

อภิปรายผล
 โครงการธนาคารปูมาเปนโครงการท่ีมกีระบวนการส่ือสารตามโมเดลของกระบวนการส่ือสารท่ีเบอรโล
ไดนําเสนอไว อันประกอบดวย ผูสงสาร ขอมูลขาวสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร มีเปาประสงค

เพิ่มจํานวนปูมาคืนสูธรรมชาติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาติ เอกไพฑูรย (2554) ธนาคารปูของกลุม
ฟนฟูทรัพยากรปูมา ชุมชนเกาะเตียบ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี

เปาหมายในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปูใหเพิ่มขึ้น ซึ่งการสื่อสารของโครงการธนาคารปูมา เปนลักษณะ
กําหนดกรอบและการวางแผนการสื่อสารการพัฒนาเปนสําคัญ ที่ตองการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรปูมาภายใน

อาวคุงกระเบน ซึ่งมีการทํางานในระดับตาง ๆ ตามท่ี กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 330-335) ไดนําเสนอไว 
โดยขั้นตอนในการพัฒนาระบบการจัดการประมง ของโครงการดังกลาวน้ัน ไดนําแนวทาง การฟนฟูอนุรักษ
ของทรัพยากรปูมา มาบรรจุไวในการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยรัฐ ไปสูระบบการจัดการประมง

โดยชุมชน สอดคลองตามที่ กังวาลย จันทรโชติ (2541, น. 21-25) ไดศึกษาถึงการจัดการประมงประกอบดวย 
10 ขัน้ตอน คอื โครงการธนาคารปูมาเปนของรัฐ มเีจาหนาทีห่นวยสาธิตเพาะพันธุสตัวนํา้ ศนูยศกึษาการพัฒนา
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อาวคุงกระบนฯ เปนผูสงสาร ทําการสงสารโดยช้ีแจง แจงขาวสารเผยแพรแนวคิดการฟนฟู อนุรักษตาม
โครงการธนาคารปูมาใหแกฝายชาวประมงพื้นบานภายในอาวคุงกระเบน โดยทั้งสองฝายจะรวมปรึกษา
หารือในประเด็นความสนใจและความตองการในระบบการจัดการประมง ที่จะเกิดขึ้น กระบวนการดังกลาว
กอใหเกิดการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและชาวประมงพื้นบานหรือฝายชาวประมงดวยกันเอง 
ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทางที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกันไดกลาวคือ รัฐใหคําปรึกษา
ในบทบาทนักวิชาการ ในขณะท่ีรฐัก็ตองแลกเปล่ียนเรียนรูกบัฝายชาวประมงพ้ืนบานดวยในฐานะนักปฏิบตักิาร
การทําประมงมืออาชีพ และฝายชาวประมงพ้ืนบานก็ตองใหขอมูลบางสวนแกรัฐ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงาน
รวมกันสรางความสนิทสนมเปนอยางดี เพราะหากเกิดปญหาหรือขอขัดแยงอะไรก็สามารถตกลงกัน
  อนึ่ง การปฏิบัติงานจนสรางความสนิทสนมดังกลาว ยังไดสงผลให ผูสงสารเปนตัวกลางในการ
ประสานงานกบัหนวยงานภายนอกอืน่ ๆ  ได เชน ภาคเอกชน หรอืหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ ตลอดการทาํงาน
รวมกันนั้นไดสรางใหเกิดระบบหุนสวนความสําเร็จ การคืนทรัพยากรทองถ่ินสูชุมชนกอใหเปนสมบัติของ
ชาวประมงรวมกัน ในทางปฏิบัติทรัพยากรเหลานี้ชาวประมงในชุมชนจะเปนเจาของและเปนผูใชประโยชน 
ในขณะท่ีเครือขายสมาชิกจะทําหนาท่ีควบคุมกันเอง เชน แจงตอผูสงสาร หนวยงานภาครัฐเพ่ือเฝาระวัง
การลักลอบการทําประมงผิดกฎหมาย เครือขายธนาคารปูมาจะสรางการประสานระหวางชุมชนใกลเคียง 
เกิดประโยชนในการจัดการทรัพยากรประมง ตรวจตราทรัพยากรรวมกัน รวมท้ังเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ระหวางเครือขายชุมชน ชุมชนใกลเคียง ทําใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมตามแนวคิดของ ฐกร คาขายกิจธวัช 
(2559) ไดเสนอไวในเอกสารเผยแพรของศนูยการศกึษาการพฒันาอาวคุงกระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
กลาววาตองทําการฟนฟูสถานการณดังกลาวใหดีขึ้น โดยการใชมาตรการปดอาว การประกาศขอหามทางการ
ทาํประมงในบางพ้ืนท่ี การลดจาํนวนเครือ่งมอืประมงประเภททาํลายลางลงในบางเขต และรวมถึงกจิกรรมใด ๆ 
ของมนุษยที่จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางทะเล เปนตน มาตรการตาง ๆ เหลาน้ันลวนแตมีสวนสนับสนุน
ใหทองทะเลของไทยไดรับการฟนฟู และจากปญหาและอุปสรรคที่พบในการส่ือสารโครงการธนาคารปูมา 
การขาดงบประมาณดานการผลิตสื่อและประเด็นการออกกฎหมายควบคุม การมีผลบังคับใช ไดสอดคลองกับ
ปญหาและอุปสรรค ตามที่ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 331) อธิบายไววา ตามสภาวการณจริงที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
จะพบเจอปญหาและอปุสรรคตอการวางแผนระบบการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา ในระยะที ่ 1 สภาพการณทีเ่ปนอยู
ในปจจุบัน อันสงผลตอประโยชนในการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสมในระยะที่ 2 ระยะของการกําหนด

หรือวางลําดับความสําคัญของเปาหมาย นอกจากนี้ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 335) ยังไดนําเสนอเพิ่มเติม
ถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบใหมที่ตองมีหลักการที่วา เนนความเสมอภาคของการกระจายขาวสาร 

การเขามามีสวนรวมของประชาชนเพ่ือพัฒนาตนเอง และผสมผสานระหวางความคิดแบบเกากับความคิด
แบบใหม เชื่อมโยงกับผลการศึกษาในดานผูรับสารที่ตองการสนับสนุนดานการส่ือสาร อันตองการใหเกิดการ

พูดคุย เจรจา หาขอตกลงท่ีสรางความเขาใจที่ตรงกัน ดังน้ัน ขอสรุปนี้จึงสัมพันธกับงานวิจัยของ ธงชัย 
นิติรัฐสุวรรณ และคณะ (2553) ที่พบวา ความคิดเห็นของชาวประมงที่มีตอแนวทางการจัดการประมงปูมา
จัดเปนสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการจัดการทรัพยากรปูมา และงานวิจัย
ของ ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ (2546) ที่พบวา หากไดมีการรวมคิดรวมทํา เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
ระหวางภาครัฐและประชาชนคือชาวประมงในพ้ืนที่ตั้งแตตนทางนาจะเกิดประโยชนและความรวมมือในการ

ดาํเนนิงานใหบรรลุเปาหมายได ขณะท่ีความตองการในสภาพการณสือ่สารในดานเน้ือหาสารท่ียงัคงอยูในมาตรา
การทางกฏหมาย สอดคลองกับแนวคิดการจัดรวมในการจัดการประมงของ สมหญิง เปยมสมบูรณ (2551) 
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วาดวยการจัดการประมงแบบมีสวนรวมหรือการจัดการรวม (Co-management) เปนกระบวนการจัดสรร
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชนที่เปนธรรม ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
ระหวางหนวยงานของรัฐและกลุมเปาหมาย โดยการจัดการประมงรัฐจะตองยอมใหชุมชนประมงหรือองคกร
ชาวบานเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงซ่ึงมีลักษณะการมีสวนรวนแบบทางการตามท่ี
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548, น. 104-105 อางถึงใน เนตรนิภา 
ภูตระกูล, 2555, น. 53-55) ไดนําเสนอไว 
 จากผลการศึกษา โครงการธนาคารปูมาที่ใชการจัดการประมงโดยชุมชน เนนการสรางเครือขายชุมชน
ของผูใชทรัพยากร (กลุมเปาหมายในการสื่อสาร) ของพื้นที่ชายฝงทั้ง 4 พื้นที่ของอาวคุงกระเบน กระบวนการ
ดังกลาวไดสอดคลองกับงานวิจัยของ กรวรรณ เวชชานุเคราะห และคณะ (2556) ที่พบวา ผลที่เกิดจาก
องคประกอบการสื่อสารชุมชนจะทําใหเกิดเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวม อนึ่ง การทําหนาที่เปน
สายดวน Call center รบัเร่ืองรองเรียนจากการลับลอบจับปมูาของผูสงสารซ่ึงเปนเจาหนาทีข่องรัฐ เปนวธิกีาร
ตามที่ อุธร ฤทธิลึก (2556, น. 135-137) ไดอธิบายไววา บทบาทของภาครัฐตองยอมรับความรูของชุมชน 
โดยสรางหลักประกันวาชุมชนสามารถใชภูมิความรู ของตนไดจริง รัฐจะทําหนาที่ปกปองไมใหอํานาจ
จากภายนอกเขามาแยงชงิทรพัยากรไปจากชุมชน อน่ึง ผูสงสารยงัไดวางระบบการส่ือสารทีเ่ขาใจถงึสภาพการณ
สื่อสารภายในชุมชนที่ใชการสรางความไววางใจที่ดีตอชาวปะมงพื้นบาน โดยพบวาสภาพการณสื่อสารที่ตอง
สื่อสารกับกลุมเปาหมายตองเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพการทําประมง ดังที่ กิติมา สุรสนธิ. (2556, 
น. 335) ไดนําเสนอไวซึ่งเปนระยะหนึ่งของการศึกษาวิเคราะหสภาพการณ
 การส่ือสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกเพ่ือการฟนฟู อนุรักษ โครงการ
ธนาคารปูมา จะสอดคลองกับแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในบางประการ ตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดอธิบายไว สําหรบัขอ 1 ทีเ่จาหนาทีจ่ากหนวยงานสาธิตการเล้ียง
สัตวนํ้า เปนผูสงสารทําหนาที่หลักในการสื่อสารเผยแพร ประชาสัมพันธ แกชาวประมงพื้นบานใหตระหนักถึง
บทบาท หนาทีข่องตนเองตอการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ ในอันทีจ่ะเปล่ียนพฤติกรรม นาํมาสูขอที ่2 ปรบัปรุง
คุณภาพการทําประมงโดยใชเครื่องมือประมง ที่ไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้าและชวยลดการขาดแคลนลูกปูมา 
และดําเนินการในขอท่ี 7 กอใหเกิดการปองกันไมใหแมพันธปูมาลดนอยลง ศึกษาวิจัยเพ่ิมผลผลิตลูกปูและ
เสรมิสรางการปลกูหญาทะเล เปนตน โดยแนวทางการฟนฟ ูอนรุกัษ โครงการธนาคารปมูา มกีารกาํหนดแนวทาง

ตามมาตรการในการฟนฟู อนุรักษ ดังที่ อรพิน กาบสลับ (2550, น. 27) ไดกําหนดไวสําหรับ 2 มาตรการใหญ 
คือ มาตรการการอนุรักษโดยตรง คือ การรักษา ปองกันจากกิจกรรมการเขี่ยไขปูนอกกระดอง การปลูกหญา
ทะเล และมาตรการทางสังคมใชความรวมมือจากเครือขายโครงการธนาคารปูมา ซึ่งการดําเนินงานดานการ
ฟนฟู อนุรักษของโครงการปูมา ยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ (2550, น. 52-53) 

ที่กลาวถึง วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันตองประกอบดวย 4 ประการ คือ ประการแรก จัดตั้งเปน
เครือขายโครงการธนาคารปูมาท่ีมีภาคบริษัทเอกชนใหการสนับสนุน ประการท่ีสอง ออกกฎหมายควบคุม 
ซึง่ถอืวายงัเปนความตองการดานการส่ือสาร เนือ้หาขาวสารขอกฎหมายท่ีเชือ่มโยงตอขอมลูการส่ือสารในประเด็น
การปลูกฝงความรับผดิชอบและสรางจติสาํนกึเพือ่การฟนฟ ูอนรุกัษ ประการท่ีสาม การใหการศกึษาแกประชาชน
เครอืขายสมาชกิ รวมทัง้พลงัอาํนาจของสือ่มวลชน สงัคมออนไลนในการนาํเสนอเผยแพรกจิกรรมการใหความรู

ที่เกี่ยวของสําหรับแนวทางการฟนฟู อนุรักษ การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา และประการสุดทาย มีการจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นรับผิดชอบ คือ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบสหวิทยาการ 
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 ซึ่งผลของการสื่อสารในประเด็นการปลูกฝงความรับผิดชอบและสรางจิตสํานึกไดเกี่ยวของกับ
สรางเศรษฐกจิครวัเรอืน การเพิม่รายไดทีม่ากขึน้เนือ่งดวยการเขาระบบธนาคารปมูาจะทาํใหเกดิพอแมพนัธุปมูา
ที่มากขึ้นสงผลตอความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทําประมงภายในอาวคุงกระเบน ดังที่องคการและ
เกษตรแหงสหประชาชาติองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดอธิบายไว ตามความหมาย
ของแนวคดิความม่ันคงทางอาหาร ทีส่ามารถแบงออกเปน 4 มติยิอย สามารถอธบิายไดดงันี ้ 1) ความพอเพียง
ของทรัพยากรปูมาที่มีพอแมพันธุปูมาสามารถสรางความยั่งยืนตอ 2) การเขาถึงของชาวประมงพื้นบาน
ภายในชุมชน ภายใตบริษัทของการสรางเศรษฐกิจภายในชุมชน 3) เกิดการใชประโยชนทรัพยากรท่ีเพียงพอ
ตอการสรางรายได และ 4) เกิดเสถียรภาพของทรัพยากรปูมาของประชาชน ครัวเรือนที่สามารถเขาถึงอาหาร
ทีเ่พยีงพอตลอดเวลา โดยไมตองเสีย่งกับความเปราะบางโอกาสขาดความมัน่คงทางอาหารอยางปมูา อนัเปนผล
มาจากวิกฤตหรือเหตุการณที่เปนไปตามวงจร เชน ภาวะความไมมั่นคงทางอาหารตามฤดูกาลสําหรับอนาคต 
นอกจากนี้ การรูสึกถึงความไมมั่นคงทางอาหารของทรัพยากรปูมาเกิดขึ้นไดในมิติจิตวิทยาและสังคม เพราะ 
หากไมฟนฟู อนุรักษหรือใชเครื่องมือประมงที่ไมทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า สัตวเศรษฐกิจอยางปูมาก็คงหมดไป 
กระบวนการดังกลาว จึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสะทอนใหเห็นวาคนในชุมชน เริ่มรูสึกตอความไมมั่นคง
ทางอาหารท่ีไมหยุดน่ิงแตมีพลวัตครัวเรือไมเกิดความน่ิงเฉย สอดคลองกับงานวิจัยของ Radimer ที่อางไวใน 
ศจินทร ประชาสันต (2552, น. 13-17) สรุปวา ความไมมั่นคงทางอาหารของบุคคลและครัวเรือนประกอบดวย
ลักษณะสําคัญ คือ ความรูสึกกังวลใจเกี่ยวกับอาหาร คุณภาพของอาหารที่ไมเพียงพอหรือปริมาณอาหาร
ไมเพียงพอ ดงันัน้ เมือ่บคุคลและครัวเรือนเร่ิมตระหนักถงึการเล้ียงเพาะพันธ ฟนฟ ูอนรุกัษปมูา จงึเปรียบเสมือน
วาเปนสภาพของคนในชุมชนที่ไดผานระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเกิดการจัดใหมีระบบอาหารที่เพียงพอตามลักษณะการสรางความยั่งยืน
ของทรัพยากร

ขอเสนอแนะ
 1. จากการศึกษาถึง ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการส่ือสารของโครงการธนาคารปูมาเปนการศึกษา
ถึงสภาพการณการสื่อสาร ที่เกิดขึ้นจริงตอการวางแผนระบบการส่ือสารการพัฒนา ตามสภาพการณที่เปนอยู
ในปจจุบันในระยะท่ี 1 ที่จะสงผลตอประโยชนในการวางแผนหรือกําหนดวางลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

ที่เหมาะสมในระยะท่ี 2 ผูศึกษา มีความเห็นวา การวางแผนระบบการส่ือสารการพัฒนา สามารถแบงไดถึง 

3 ระยะ ดังน้ันจึงเห็นวา การวางแผนระบบการส่ือสารการพัฒนาสําหรับระยะท่ี 2 และ 3 เปนประเด็น
ที่นาสนใจสําหรับนักสื่อสารในชุมชนท่ีควรไดรับการพัฒนาตอยอด พัฒนาเปนโจทยในการวิจัยในคร้ังตอไป
 2. จากผลการศึกษาที่แสดงถึงพลังอํานาจของสื่อมวลชน ที่มีตอการพัฒนาในระดับทองถิ่นของการ

ขยายผล เผยแพรโครงการธนาคารปูมา ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นที่ควรเกิด
การพฒันาโจทยในการวจิยัในครัง้ตอไป เพราะเปนมมุมองทีแ่สดงถงึการยอมรบัทีม่ตีอนวตักรรมใหมในการทาํให
สังคมดําเนินไปสูความทันสมัย
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