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บทคัดย่อ
การวิ จัยในครั้งนี้มีวั ตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
กระบวนการสร้าง นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100และการทาให้เกิดการแพร่กระจายของ
นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 ในชุมชนเนินฆ้อ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
การยอมรับนวัตกรรมสังคมในชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ
โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100
และผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 ผลการศึกษาพบว่าในกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจุด
ประกายเพื่อให้มีการจัดสร้างบ้านปลาในรูปแบบใหม่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน
โดยบทบาทของชุ ม ชนเนิ น ฆ้ อจะเข้ า มาร่ วมเสนอความคิ ด เห็ น และเข้ า มามี ส่ วนร่ ว มใน
การจัดสร้างนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 นอกจากนี้สานักบริหารจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ ง ที่ 1 ยั ง ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการก าหนดจุ ด วางบ้ า นปลาที่ เ หมาะสมต่ อการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้าขนาดเล็ก โดยพบว่าสาเหตุที่ทาให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดการยอมรับใน
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นวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 มาจากการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 เปน
การแก ป ญหาที่ เป นไปตามความต องการของชุ มชน มี การเป ดโอกาสให ชุ มชนได เข ามามี
สวนรวมในการแกปญหา และยังสามารถแกไขจุดออนของบานปลาในรูปแบบเกา จนเปนผลทํา
ใหการแกปญหาการลดลงของสัตวน้ําในชุมชนประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน ทําใหเศรษฐกิจของ
ชุมชนกลับมาฟนตัว ชาวบานในชุมชนมีรายไดมากขึน้ โดยเฉพาะชาวบานที่ประกอบอาชีพประมง
ซึ่งไดประโยชนจากการจับสัตวน้ําไดมากขึ้น โดยสิ่งที่สะทอนใหเห็นไดชัดวาชาวบานในชุมชน
เกิดการยอมรับในนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 เกิดจากจํานวนชาวบานที่เขามามีสวนรวม
ในการจัดสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 มีจํานวนเพิ่มขึน้ ในทุกป
คําสําคัญ: บทบาทของภาคสวนตาง ๆ นวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 นวัตกรรมสังคม

Abstract
This research aims to 1) study in the roles of sectors in both Fish Home innovation from
PE 100 pipe which is distributing in NeunKho community and 2) suggest the guidelines regarding
building innovation acceptance in community. This research applied qualitative methodology
using focus group discussion among peoples relevant to Fish Home innovation from PE 100 pipe.
The results indicated that, in the innovation procedures, SCG Chemicals Co., Ltd. plays significant
roles to inspire people in building new Fish Home for sustainable solution. The role of NeunKho
community is to express opinions and participate to building Fish Home innovation from PE 100
pipe. In addition, Marine and Coastal Resource Administration Office 1 joined in positioning Fish
Home which is suitable for small aquatic animals. It was found that the cause of community
peoples accepting in Fish Home innovation from PE 100 pipe is the ability to solve problems
as required by community and also revolved the issue regarding weak point of existed Fish
House resulting in the sustainable achievement of the solution with respect to reduction
of aquatic animal in community. The community economic was recovered, the peoples
in community earned higher income, particularly for fishermen obtained more benefits from
fishing. The increased number of peoples participating building Fish Home innovation from
PE 100 pipe obviously reflected that peoples in community accepted this innovation.
Keywords: Significant roles of sectors, Innovation of Fish House built from PE 100 pipe,
Community innovations
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บทนํา
ปญหาสังคมในปจจุบันทั้งในระดับโลกรวมถึงในประเทศไทยเอง นับวันจะยิ่งมีความ
สลับซับซอนของปญหามากยิ่งขึ้น ทั้งจากปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอยางตอเนื่อง
จากปญหาโลกรอน ปญหาดานอาหารที่เริ่มไมเพียงพอตอประชากรบนโลกอีกตอไป ปญหา
การกอการราย ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว กําลังพัฒนา และ
ประเทศดอยพัฒนา สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่กอใหเกิดปญหาสังคมตามมามากมายในแตละ
ประเทศ การแกปญหาที่ผานมามักใชวิธีการในการแกปญหาในแบบเดิมซึ่งสวนใหญจะถูก
ออกแบบโดยภาครัฐเปนสวนใหญ ซึ่งผลที่สะทอนออกมาก็เห็นไดชัดวาปญหาตาง ๆ ในสังคม
ยังคงมีใหเห็นอยางตอเนื่อง การแกปญหามักจะไมถูกจุดหรือเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุเปน
สวนใหญ (Kesselring and Leitner, 2008, pp. 28)ดังนั้นในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกจึงหันมา
สนใจในการนํ านวั ตกรรมสั งคมเข ามาช วยในการแก ป ญหาสั งคมในด านตาง ๆ ซึ่งการใช
นวัตกรรมสังคมเขามาชวยในการแกปญหาสังคมนั้นเปนการแกปญหาตามความตองการของ
สังคมโดยเฉพาะและยังสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน โดยแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมมี
นักวิชาการหลายทานทั้งในและตางประเทศไดใหนิยามไวอยางหลากหลาย (Mulgan, 2006, pp.
87) นวั ตกรรมสังคมตองเปนสิ่งที่ตอบสนองตามความตองการของสั งคม โดยในการสราง
นวัตกรรมสังคมนั้นตองคํานึงถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
ดวย โดยนวัตกรรมสังคมนั้นอาจจะอยูในรูปที่เปนวัตถุที่จับตองไดหรือจับตองไมไดโดย (Bund,
Hubrich, Schmitz, Mildenberger, and Krlev 2013, pp. 12) ไดลงรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกวา
นวัตกรรมสังคมนั้นอาจจะเปนทั้งวัตถุ กระบวนคิด การจัดการ ในรูปแบบใหมท่ีนอกจากจะตอง
ตอบสนองความตองการของสังคมแลว จะตองสามารถทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นตามไปดวยทั้งใน
เรื่องการจางงานและรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากที่นวัตกรรมจะตองตอบสนองความตองการ
ของสังคมแลว นวัตกรรมตองสามารถแกปญหาสังคมได
ทั้งนี้ในการสรางนวัตกรรมสังคม(Murray, Mulgan and Caulier-Grice 2008, pp. 42)
เห็นวากระบวนการในการสรางนวัตกรรมสังคมที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพจะตองประกอบไป
ดวย 6 ขั้นตอน คือ 1) การวินิจฉัยความตองการและสรางแรงบันดาลใจ (Prompts, inspirations
and diagnoses) 2) การสรางแนวคิดใหม (Proposals generating ideas) 3) การสรางตนแบบและ
นําไปทดลองจริง (Prototyping testing the idea in practice) 4) การสรางความยั่งยืนใหแก
นวัตกรรม (Sustaining) 5) การสรางเพื่อใหนวัตกรรมเกิดการนําไปใชอยางแพรหลาย (Scaling
and diffusion) 6) เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ในสังคม (Systemic change)

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 211

สําหรับการสรางการยอมรับในนวัตกรรมสังคมใหเกิดขึ้นในสังคมก็เปนสิ่งที่สําคัญที่
ผูสรางนวัตกรรมตองใหความสําคัญในการหาแนวทางในการสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น ใน
สั ง คม โดยทฤษฎี ที่ นิ ยมนํ า ไปเพื่ อศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจในการสร า งการยอมรั บ ใน
นวัตกรรมสังคมคือ ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม(Diffusion of Innovation Theory) ซึ่ง
พิสู จน ก ารเปลี่ ยนแปลงที่ มีต อสั ง คมและวั ฒ นธรรมโดยเกิ ด จากการมี สิ่ ง ใหม ๆ เขา ไป
แพรกระจายอยูในสั ง คมนั้น โดยสิ่ง ใหมนั่น ก็คือ นวัตกรรม ซึ่งอาจจะมาในรูป แบบของ
เทคโนโลยี กระบวนคิด เทคนิคและวิธีการ รวมไปถึงปรัชญาความคิดใหม ๆ โดยนวัตกรรม
จะไดรับการยอมรับโดยงายนั้นตองมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ (1) สอดคลองกับสังคม
(compatibility) (2) ไมซับซอนจนเกินไป (complexity) (3) ทดลองใชได (trialability) (4) เขาใจ
ไดงาย (observability) (5) ดีกวาของเดิม (relative advantage)(Roger, 1995, pp. 53)
ชุมชนเนินฆอเปนชุมชนประมงพื้นบานในจังหวัดระยองซึ่งในอดีตเคยประสบปญหา
จากการลดลงของทรัพยากรประมง ที่มีสาเหตุมาจากการเขามาทํานากุงของนายทุนตางถิ่น
และการเขามาทําประมงของประมงพาณิชย ซึ่ง ผลกระทบจากการลดลงของทรัพยากร
ประมงทํ าใหชาวบา นในชุ มชนประสบปญ หาในการประกอบอาชี พ เป น อยา งมาก เพราะ
ชาวบานในชุมชนสวนใหญจะประกอบอาชีพประมง เมื่อทรัพยากรประมงลดลงทํ าใหไม
สามารถหาสั ตวน้ํา ทะเลมาขายใหพอกับ คา ใชจา ยในครัวเรือน จากวิกฤติที่เกิด ขึ้นทําให
ชาวบานในชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นและไดมาประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางใน
การแกปญหาในเรื่องนี้ ซึ่งในการแกปญหาก็มีหนวยงานภาครัฐเขามารวมแกปญหาดวย แต
การแกปญหาก็ยังไมประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน จนในที่สุดบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดให
ความสนใจที่จะเขามาชวยเหลือชุมชนเนินฆอในการแกปญหาการลดลงของสัตวนํา้ ใหเกิดผล
สําเร็จอยางยั่งยืน ซึ่งชุมชนก็ใหความสนใจและเขาไปมีสวนรวม การแกปญหาการลดลง
ของสัตวน้ําบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดนํา ทอPE 100 ซึ่งเปนผลิตภัณฑของตนเองที่ไมได
ขนาดจากกระบวนการผลิตมาประยุกตทําเปนบานปลา
การนําบานปลาจากทอ PE 100 มาใชแกปญหาการลดลงของสัตวน้ําถือวาประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมากเพราะสามารถทําใหจํานวนปลาเพิ่มมากขึ้นและบานปลาจากทอ
PE 100 มีความคงทนมากกวาบานปลาในแบบเดิมที่ชุมชนเคยนํามาใช ผลที่เกิดขึ้นสามารถ
สรางรายไดใหแ ก ช าวประมงในชุ ม ชนไดเป น จํา นวนมากทั้ ง ยัง ทํ าใหช าวประมงในชุ ม ชน
สามารถกลับสูวิถีประมงพื้นบานดั้งเดิมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
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จากความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจเป นอย างยิ่ งในการถอดบทเรี ยนถึง บทบาทของภาคสวนต างๆในการทํ างานร วมกั น
เพื่อสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 รวมไปถึงกระบวนการที่ทําใหคนในชุมชนเกิด
การยอมรับในนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 โดยผลจากการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้
จะนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อสรางนวัตกรรมสังคมรวมกับชุมชนของภาคสวนตาง ๆ
ในสังคมไทยตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทของภาคสวนตางๆทั้งในกระบวนการสรางนวัตกรรมบานปลา
และการทําใหเกิดการแพรกระจายของนวัตกรรมบานปลาในชุมชนเนินฆอ
2.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสรางการยอมรับนวัตกรรมสังคมในชุมชน

กรอบแนวคิด
บทบาทของภาคสวนตาง ๆ

เงื่อนไขของการยอมรับนวัตกรรม

ในกระบวนการสรางนวัตกรรม

บานปลาจากทอ PE 100
1. ชุมชนไดประโยชนจากนวัตกรรม
2. เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม
3. นวัตกรรมมีความสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน

บานปลาจากทอ PE 100
1. การวินิจฉัยความตองการและสราง
แรงบันดาลใจ
2. การสรางแนวคิดใหม
3. การสรางตนแบบและนําไปทดลองจริง
4. การสรางความยั่งยืนใหแกนวัตกรรม
5. การสรา งเพื่ อให นวัต กรรมเกิ ดการ
นําไปใชอยางแพรหลาย
6. เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม

ขอเสนอแนะแนวทาง
การสรางการยอมรับ
นวัตกรรมสังคมในชุมชน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป นการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลทั้งจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกั บบริ บทของชุมชนและรายละเอียดของโครงการ และการเก็บข อมู ลภาคสนามโดยใช
การจัดสนทนากลุมยอย (Focus group) จํานวน 5 คนตอกลุม กับผูที่มีสวนเกี่ยวของและไมมี
สวนเกี่ยวของในการสรางนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 กลุมดังนี้ คือ 1) สมาชิกกลุมประมงพื้นบานชุมชน
เนินฆอ 2) เจาหนาที่กิจการเพื่อสังคมของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 3) เจาหนาที่สํานัก
บริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่ 1 4) ชาวบานในชุมชนเนินฆอที่ไมไดมีสวนรวมใน
การสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 โดยการดําเนินการเก็บขอมูลทั้งหมดจะอยูใน
เดือนธันวาคม 2560

ผลการวิจัย
1. สภาพปญหาและการแกปญหาการลดลงของสัตวน้ําในอดีต
การเขามาลุกล้ําพื้นที่ทํากินจากนายทุนตางถิ่น (พ.ศ. 2520 – 2538)
ในชวงป พ.ศ. 2515 – 2519 ความตองการบริโภคกุงทั้งในและตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นเปน
อยางมาก ทํ าใหรัฐบาลในชวงนั้นตองมีแผนเรงรัดเพื่อเพิ่มผลผลิตกุงใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
จึงไดสงเสริมใหเกิดการเลี้ยงกุงตามแนวชายฝง ผลจากการสงเสริมของรัฐบาลทําใหมีนายทุน
ไปกวานซื้อพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลทั้ง 22 จังหวัดของประเทศเพื่อทํานากุง ซึ่งพื้นที่ตามแนว
ชายฝงของชุมชนเนินฆอก็ถูกกวานซื้อเพื่อทํานากุงเชนเดียวกับพื้นที่อ่ืน ๆ ตามแนวชายฝงทะเล
ของประเทศ ผลกระทบที่ตามมาจากการทํานากุงทําใหปาชายเลนบริเวณชุมชนเนินฆอเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ปาชายเลนถือเปนแหลงอนุบาลของสั ตวน้ําขนาดเล็ก เมื่อปาชายเลน
ถูกทําลายลงทําใหสัตวน้ําขนาดเล็กไมมีที่อยูอาศัย ตองอพยพไปอาศัยในพื้นที่อ่ืน เป นผลทําให
สัตวน้ําตามแนวชายฝงของชุมชนเนินฆอลดลงอยางรวดเร็ว
ในเวลาตอมาเกิดการลุกล้ําพื้นที่ทํากินจากประมงพาณิชยที่เขามาจับปลาในบริเวณตาม
แนวชายฝงของชุมชนเนินฆอ ทําใหปริมาณสัตวน้ําลดจํานวนลงจนเขาสูภาวะวิกฤติ ผลกระทบที่
ตามมาทําใหชาวประมงชุมชนเนินฆอตองออกไปจับปลาในระยะที่ไกลจากชายฝงมากขึ้น สงผล
ทําใหตนทุนสูงมากขึ้น ในบางครั้งตองเผชิญกับคลื่นลมแรงซึ่งเรือประมงของชาวบานมีขนาดเล็ก
ทําใหไมสามารถตานทานคลื่นลมที่แรงได เกิดการลมอยูบอยครั้ง
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การเกิดขึ้นของพลังชุมชนเพื่อรวมกันฝาวิกฤต (พ.ศ. 2545 - 2547)
ระยะเวลาที่ผานมาชาวประมงชุมชนเนินฆอตองเจอกับวิกฤตมากมายที่ทําใหวิถีการทํา
ประมงตองเปลี่ยนแปลงไป ทําใหในป พ.ศ. 2545 ชาวประมงที่ยังเหลือในพื้นที่จึงไดจัดตั้งกลุม
ชื่อวา “กลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอ” โดยวัตถุประสงคหลั กในการทํ างานของกลุมมี
3 ขอ คือ 1) การแกปญหาเครื่องมือประมงสูญหาย 2) แนวทางการดูแลรักษาทรัพยากรชายฝง
3) การสรางที่อยูอาศัยใหแกสัตวน้ํา ในชวงนี้เปนชวงที่การทํานากุงลดนอยลงเนื่องมาจากราคา
กุงในตลาดที่ตกต่ํา ทําใหนายทุ นเลิกกิจการการทํ านากุงไปเป นจํานวนมาก จึงเปนชวงเวลา
ที่เหมาะสมเปนอยางยิ่ งที่ชาวบานเนินฆอจะเขามารวมกันฟนฟู ทรัพยากรปาชายเลนใหกลั บ
มาอุดมสมบูรณดังเดิม
กิจกรรมแรกที่ทางกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอไดทําเพื่อทําการฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลน คือ การขุดลอกคลองพังหักซึ่งเปนทางน้ําเชื่อมระหวางหมูบานกับชายฝงซึ่งตื้นเขิน
จากการทํ านากุงที่ชวงเวลาที่ผานมาใหกลั บมาไหลไดสะดวกดั งเดิม และการบํ าบั ดน้ําเสีย
ในคลองบริเวณปาชายเลนดวยจุลินทรียจากหยวกกลวย ซึ่งผลของการขุดลอกคูคลองและ
การบําบัดน้ําเสียทําใหมีคุณภาพน้ําในลําคลองเริ่มกลับมาดีดังเดิม ทรัพยากรในบริเวณปาชายเลน
คอย ๆ ฟนฟูมากขึ้น ซึ่งชาวประมงก็ยังชวยกันดูแลรักษาคุณภาพน้ําในบริเวณลําคลองใหดี
อยูเสมอ โดยมีการปลูกจิตสํ านึกไมใหมีการทิ้งขยะในบริเวณลํ าคลองซึ่งจะสงผลเสียทําให
คุณภาพน้ําแย ลง ตอมาไดมี กิจ กรรมการช วยกั นซ อมแซมเครื่ องมื อประมงที่ยั งเหลืออยู
ซึ่งไดรับความเสียหายจากอวนรุนและอวนลากของเรือประมงพาณิชยเพื่อใหสามารถกลับมาใช
งานไดดังเดิม และนอกจากนีท้ างกลุมยังไดเขารวมกับเครือขายสิ่งแวดลอมชายฝงภาคตะวันออก
4 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวทางการดูแลสภาพแวดลอมชายฝง
แกปญหาประมงพาณิชยรุกล้ําพื้นที่ทํากินไดสําเร็จ (พ.ศ. 2549)
ในป 2547 ชาวประมงชุ มชนเนิ นฆ อ ได รวมมื อกั บกรมทรัพยากรทะเลและชายฝ ง
โดยไดมีมาตรการเฝาระวังการเขามาจับปลาในบริเวณชายฝงของเรือประมงพาณิชย โดยในเวลา
กลางวั นและกลางคืนจะจัดเวรยามผลั ดเปลี่ยนกันออกไปเฝาเครื่องมือประมงที่ไดวางเอาไว
ซึ่งเมื่อมีเรือประมงพาณิชยเขามาทําประมงในบริเวณตองหามที่กรมทรัพยากรทะเลชายฝงกําหนด
ก็ จะเข าไปตั ก เตื อ น แต ถ า ยั งขั ด ขื น และไม ปฎิ บั ติ ต ามก็ จะทํ า การเข าจั บ กุ ม และดํ า เนิ น คดี
ตามกฎหมายทันที การใชมาตรการเขาตักเตือนและเขาจับกุมของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงทําใหความขัดแยงเริ่มบานปลายมากขึ้น
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ในที่สุดการแกปญหาประมงพาณิชยลุกล้ําพื้นที่ทํากินของประมงพื้นบานเนินฆอจึงใช
วิธีการแกปญหาโดยใชการพูดคุยเจรจา โดยทางกลุมประมงพื้นบานเนินฆอไดเชิญ นายทุ น
ประมงพาณิชย และผูวาราชการจังหวัดระยองในขณะนั้นใหมาเขารวมในการเจรจาเพื่อหาทาง
ออกในครั้ งนี้ ซึ่ งผลการเจรจาออกมาเป นที่ นาพอใจ โดยชาวประมงพื้ นบ านเนิ นฆอจะทํ า
การผ อนปรนให แก ประมงพาณิ ชย สามารถเข ามาจับปลาในบริ เวณชายฝ งในระยะไม เกิ น
3,000 เมตร ได ในช วงหน ามรสุ ม โดยมีเงื่ อนไขว าการเข ามาจั บปลาในบริ เวณชายฝ งของ
เรือประมงพาณิชยจะตองใชอวนตาหางที่ มีขนาดตั้งแต 4 นิ้วขึ้นไปเทานั้น และเมื่อเรือของ
ชาวประมงพื้นบานเกิดเสียกลางทะเล เรือของประมงพาณิชยจะตองเขาชวยลากเรือเล็กของ
ชาวประมงเนินฆอกลับเขาสูฝง จากการเจรจาดังกลาวทําใหปญหาประมงพาณิชยยุติลงในที่สุด
การนําแทงปูนมาประยุกตเปน “เตาปูน” เพื่อสรางบานปลา (พ.ศ. 2551 – 2553)
ในป พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลเนินฆอไดเสนอใหมีการทําบานปลาดวยแทงปูน ซึ่งทาง
เทศบาลตําบลเนินฆอจะเปนผูสนับสนุนในการจัดหาแทงปูนมาใหกับชาวประมง โดยแทงปูนที่
จัดหามาใหจะเปนแทงปูนรูปสี่เหลี่ยมคลายกับลูกเตามีขนาด 1 x 1 เมตร จํานวน 45 แทง
ซึ่งชาวประมงชุ มชนเนินฆอไดมีการขนเตาปูนเหลานี้ลงเรือและไปวางในทะเลในระยะไมเกิน
1,500 เมตรจากชายฝง เพื่อใหเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําทะเลขนาดเล็ก ซึ่งผลที่ตามมาหลังจาก
การนําแทงปูนหรือที่ชาวประมงเนินฆอเรียกวาเตาปูนไปวางในทะเลทางศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 1 ไดมีการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในบริเวณเตาปูน และพบวา
มีสัตวน้ําจํานวน 16 ชนิด เขามาอาศัยในเตาปูนซึ่งทําใหระบบนิเวศชายฝงชุมชนเนินฆอเริ่มฟน
ตั วกลั บมาดี ดั งเดิ ม ทํ าให ชาวประมงชุ มชนเนิ นฆ อสามารถจั บสั ตว น้ํ าได มากขึ้ นกว าเดิ ม
แตหลังจากนําแทงปูนไปวางไวในทะเลเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยแกปลาขนาดเล็กไดเปนเวลา 2 ป
ก็พบว าแท งปู นเกิ ดการแตกหั ก ซึ่ งเกิ ดจากการโดนน้ํ าทะเลกั ดเซาะทํ าให แท งปู นค อย ๆ
กรอนลงไปเรื่อยจนในที่สุดก็แตกหัก ทําใหปลาที่อยูอาศัยในแทงปูนไดหนีออกไปหมด ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาแทงปูนที่นํามาใชเปนบานปลาไมสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน
2. บทบาทของภาคสวนตาง ๆ ในกระบวนการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ
PE 100 เพื่อมาใชแกปญหาการลดลงของสัตวน้ําอยางยั่งยืน
การแก ป ญ หาการลดลงของสั ต วน้ํ า ในช วงระยะเวลาที่ผ า นมาของกลุ ม ประมง
พื้นบานชุมชนเนินฆอสามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง แตยังไมประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน
ในเวลาตอมาในป พ.ศ. 2555 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดเขามารวมกิจกรรมปลูกปาชาย
เลนรวมกับทางกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอ จึงไดเกิดการพูดคุยระหวางทั้งสองฝาย
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เกิดขึ้น ทําใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดรับทราบถึงปญหาที่ชุมชนกําลังประสบอยู ทําใหมี
ความสนใจที่จะเขา มารวมแกปญหากับชุมชน โดยบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดเสนอใหนํา
วัสดุที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหมมาสรางเปนบานปลา ทําใหกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอ
เกิด ความสนใจเปนอยางมาก คณะกรรมการของกลุม จึง เห็นวาควรเขาไปมีสวนรวมกับ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส เพราะการแกปญหามีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จที่ยั่งยืนเพราะมี
ความเชื่อมั่นวาบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มากมายจะสามารถนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาชวยแกปญหาใหแกชุมชนจนประสบผลสําเร็จ
ไดอยางยั่งยืน โดยกระบวนการในการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 จะอธิบาย
ผานกระบวนการสรางนวัตกรรมสังคมจากแนวคิดนวัตกรรมสังคม
1) การวินิจฉัยความตองการและสรางแรงบันดาลใจ(Prompts, inspirations
and diagnoses)
การวินิจฉัยความตองการและสรางแรงบันดาลใจถือเปนขั้นตอนที่ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจถึงปญหาหรือความตองการที่แทจริงของชุมชนหรือสังคม เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การพิจารณาออกแบบนวัตกรรมสั งคมที่เหมาะสมสอดคลองกับปญหา ความตองการ และ
บริบทของพื้นที่ โดยในชวงเริ่มตนทางทีมงานกิจการเพื่อสังคมของบริษัทไดเขามาศึกษาทํา
ความเขาใจถึงสภาพปญหาของชาวประมงในพื้นที่ รวมไปถึงการเขามาศึกษาบริบทของชุมชน
อยางละเอี ยด เพื่ อนําขอมู ลที่ ไดไปใชในการประกอบในการออกแบบบ านปลาที่เหมาะสม
เพื่อนํามาใชแกปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในชุมชนเนินฆอ โดยทางทีมงาน
กิจการเพื่อสังคมไดเขามารวมประชุมในการประชุมประจําเดือนของกลุมประมงพื้นบานชุมชน
เนินฆอเปนเวลา 5 เดือน โดยในการประชุ มแตละครั้งสวนใหญจะถกเถียงกันในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงเปนหลัก โดยจากการเขารวม
ประชุ มทํ าให ทีมงานกิ จการเพื่อสั งคมไดเข าใจป ญหามากขึ้ น โดยป ญหาหลั กในการฟ นฟู
ทรัพยากรประมงจากความเสื่อมโทรมจะมาจากวัสดุที่นํ ามาใชทําบานปลาไมมีความคงทน
แข็งแรง พุกรอนงายตามกาลเวลา จนในที่สุดจากบานปลาก็กลายเปนขยะทะเลที่สรางความ
เสียหายตอทรัพยากรชายฝงทะเลในพื้นที่ในเวลาตอมา
ในขั้นตอนของการวินิจฉัยความตองการและสรางแรงบันดาลใจพบวาบริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส มีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก ในการเขาไปสํารวจความตองการและรับทราบถึง
ปญหาของชุมชนเนินฆออยางตอเนื่องเปนระยะเวลาถึง 5 เดือน ซึ่งทําใหชาวประมงชุมชนเนิน
ฆอบางสวนที่เปนคณะกรรมการในกลุมประมงพื้นบานเนินฆอไดมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนแรก
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ของการสรางนวั ตกรรมสั งคม ซึ่ งกระบวนการมี ส วนร วมตั้ งแตขั้ นตอนแรกของการสร าง
นวัตกรรมสังคมถือวามีความสําคัญซึ่งจะสามารถสงผลทําใหการยอมรับในนวัตกรรมเปนไป
โดยงายมากยิ่งขึ้นเพราะการลงไปรับฟงปญหาและความตองการของชุมชนจะทําใหสามารถ
สรางสรรคนวัตกรรมที่เกิดจากความตองการของชุมชนอยางแทจริง ซึ่งจะสามารถชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและแกปญหาชุมชนไดเปนอยางดี และนอกจากนี้การนําเสนอสิ่งใหม ๆ เพื่อเขามา
ใชแกปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในชุมชนเนินฆอยังเปนการสรางแรงบันดาลใจ
ให ชาวประมงพื้ น บ า นเนิ นฆ อ ซึ่ งจะทํ าให ชาวประมงพื้ นบ านเนิ นฆ อเข า มามี ส วนร วมใน
การคิดและหาทางออกในการแกปญหานี้ใหสําเร็จลุลวงไดมากขึน้
2) การสรางแนวคิดใหม (Proposals generating ideas)
การสรางแนวคิดใหมถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหเกิดสิ่งใหมที่ดีกวา
เดิ ม จนเกิ ด เป น นวั ต กรรมสั ง คมขึ้ น มาได โดยในขั้ น ตอนนี้ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งจะต อ งมี
กระบวนการในการระดมสมองรวมกัน เพื่อสรางแนวคิดหรือการแกปญหาในรูปแบบใหม
โดยในขั้นตอนการวินิจฉัยความตองการและสรางแรงบันดาลใจที่ผานมาบริษัท เอสซีจี เคมิ
คอลส ไดรับทราบถึงปญหาและความตองการของชาวประมงชุมชนเนินฆอในเบื้องตนแลว
และไดนําขอมูลไปปรึกษากับทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จนในที่สุดทางทีมวิจัยไดเลือก
วัสดุชนิดหนึ่งที่เปนวัสดุที่ไมไดขนาดจากกระบวนการผลิตนั่นก็คือ ทอ PE 100 ซึ่งทอชนิดนี้
เปนเม็ดพลาสติกคุณภาพชนิด High Density Polyethylene Pipe ผานการทดสอบคุณสมบัติ
ทอจาก VTT Technical Research Centre of Finland และสถาบันอื่นๆทั่วโลก ในดาน SFS-EN
ISO 8795:2001 โดยนําน้ําที่สกัดสารเคมีออกจากทอ มาทดสอบหาสารอันตราย และ
ทดสอบเรื่องกลิ่นหรือสารปนเปอนจากผูเชี่ยวชาญ พบวาปลอดภัยไมมีสารเคมีที่อันตราย
ออกมาสูน้ําทะเล และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีคุณสมบัติที่ทนตอการกัดกรอนและแรงดัน
ไดสูง ทําใหมีอายุใชงานไดนาน
เมื่ อ ได วั ส ดุ ที่ นํ า มาทํ า บ า นปลาแล ว ทางที ม งานของบริ ษั ท ได ป ระชุ ม ร ว มกั บ
คณะกรรมการของกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอเพื่อรวมกันออกแบบบานปลา ซึ่งจาก
การประชุมไดสรุปวาจะสรางบานปลาในรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งขอดีของบานปลารูปทรงสาม คือ
(1) มุมนอยลง ลดปญหาขอบทอเกี่ยวอวนขาด (2) ประกอบงายขึ้น ใชวัสดุนอยลง (3) น้ําหนัก
เบาลง ใช คนในการขนย ายนอยลง (4) สามารถบรรจุในเรื อขนาดเล็ กได เป นจํานวนมาก
โดยวางเรี ยงสลั บคว่ํ าหงายต อกั น (5) คงทนต อกระแสน้ํ า ไม พลิ กคว่ําหรื อเคลื่ อนย าย
เมื่อนําไปวางในทะเล
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ในขั้นตอนของการสรางแนวคิดใหมพบวาบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส และกลุมประมง
พื้นบานชุมชนเนินฆอ ถือวามีบทบาทรวมกันในการคิดคนบานปลาในรูปแบบใหมท่ีดีกวาแบบเดิม
เชน บานปลาจากแทงปู ซั้ง และยางรถยนต ซึ่งบานปลาที่เกิดจากวัสดุเหลานี้ลวนไมคงทน
มีนํา้ หนักเบา ผุกรอนงาย และเมื่อพังลงก็จะหลุดลอยออกจากที่ตั้งจนกลายเปนขยะทะเลในที่สุด
ซึ่งบานปลาในรูปแบบใหมซ่ึงทําจากทอ PE 100 เปนวัสดุที่ผานการรับรองจากสถาบันระดับโลก
และผานการรับรองจากสํานักทรัพยากรและชายฝงทะเลที่ 1 ถึงเรื่องคุณภาพที่คงทนแข็งแรงและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และในสวนของการออกแบบบานก็ออกแบบ โดยปดจุดออนของบานปลา
ในแบบเกาที่ไมสามารถเปนที่หลบภัยใหกับสัตวน้ําขนาดเล็กได โดยบานปลาจากทอ PE 100
สั ตวน้ําขนาดเล็ กจะสามารถเขาไปหลบภั ยจากสั ตวน้ําทะเลขนาดใหญ ไดในรูทอจึงนั บไดว า
ในขั้นตอนนี้ทั้งบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส และกลุมประมงพื้นบานเนินฆอ ประสบผลสําเร็จเปน
อยางมากที่สามารถสรรหาวัสดุชนิดใหมจนนําไปสูการสรางบานปลาในรูปแบบใหม ซึ่งถือวาเปน
การสรางแนวคิดใหมจนทําใหเกิดเปนนวัตกรรมสังคมขึ้นมา

ภาพที่ 1 ภาพนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100
3) การสรางตนแบบและนําไปทดลองใชจริง (Prototyping testing the
idea in practice)
การสรางตนแบบและนําไปทดลองใชจริงเปนการนํานวัตกรรมที่ไดผานการสรางสรรค
จนออกมาเป นรู ปเป นรางไปทดลองใช จริ ง ซึ่ งในขั้ นตอนนี้ จะเป นการดู ว านวั ตกรรมที่ ได ทํ า
ออกมาไดผลตามที่คาดหวังหรือไม การจัดวางบานปลาไดรับความรวมมือจากสํานักบริหาร
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่ 1 ที่ไดเขามารวมกับกลุมประมงพื้นบานเนินฆอในการกําหนด
จุดที่จะนําบานปลาไปวาง โดยพิจารณาจากบริเวณที่มีปลาอาศัยอยูอยางชุกชุม ซึ่งเมื่อกําหนด
จุดวางไดแลวทางกลุมประมงพื้นบานเนินฆอก็ไดนําบานปลาไปวางในทะเลตามจุดที่กําหนด
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โดยการขนบานปลาจากทอ PE 100 ลงเรือประมงของชาวประมงในพื้นที่ โดยในครั้งแรกไดมี
การวางบานปลาจํานวน 10 หลัง โดยวิธีการวางนั้นจากวางหางจากชายฝงไมเกิน 1,000 เมตร
เมื่อมีการนําบานปลาจากทอ PE 100 ไปวางตามจุดที่กําหนดเสร็จสิ้นทั้งกลุมประมง
พื้นบานเนินฆอและสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่ 1 จะรวมกันติดตามและ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในพื้นที่ที่ไดทําการวางบานปลา โดยในชวง 3 เดือนแรก
หลังจากการวางบานปลามีการเปลี่ยนแปลง คือ 1)เริ่มมีประการังออนสีแดงเกิดขึ้นในบางจุด
2) ตําแหนงของกลุมบานปลาทั้ง 10 หลังไมเคลื่อนยาย 3) ไมมีการผุกรอนหรือแตกของ
บานปลาในแตละหลัง 4) พบปลาเศรษฐกิจเขามาอาศัยเปนจํานวนมาก ไดแก ปลาขางเหลือง
ปูจั๊กจั่น ปูหิน ปลาเกา และหอยแมลงภู
4) การสรางความยั่งยืนใหแกนวัตกรรม (Sustaining)
การสรางความยั่งยืนใหแกนวัตกรรมเปนการกระบวนการที่ทําใหนวัตกรรมมีการ
นําไปใชอยางตอเนื่อง โดยกระบวนการที่มีการนํามาใชในแตละพื้นที่ก็มีความแตกตางกัน
ออกไป โดยได ใ ช ก ารปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให แ ก ช าวบ า นในชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค า ของการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรทางทะเลก็เปนอีกกระบวนการหนึ่งที่สรางความยั่งยืนใหนวัตกรรมและยังสามารถ
ทําใหการแกปญหาการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรประมงมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยกลุม
ประมงพื้ นบ านเนิ น ฆอ ได รว มกั บ ที ม งานของบริ ษั ท เอสซีจี เคมิ ค อลส ในการใหค วามรู
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลในระหวางการสรางบานปลาใหแกชาวบาน ซึ่งเปน
ผลทําใหชาวบานในชุมชนเนินฆอเริ่มเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรทะเลมากขึ้น
ทําใหการมีการบอกตอและสื่อสารใหชาวบานคนอื่นๆในชุมชนไดเห็นความสําคัญและผลของ
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล จึงทําใหการสรางบานปลาในครั้งตอๆมามีชาวบานในชุมชน
เขามารวมสรางบานปลาเพิ่มมากขึ้น
จะเห็นไดวาการสรางความยั่งยืนใหแกนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 กลุม
ประมงพื้ น บ า นเนิ น ฆ อ และที ม งานของบริ ษั ท เอสซี จี เคมิ ค อลส ได มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
การสรางความยั่งยืนใหแกนวัตกรรม โดยใชการมีสวนรวมจากชาวบานในชุมชนทั้งที่เปน
ชาวประมงและไมใชชาวประมงใหเขา มามีสว นรว มในการสรา งบา นปลาและดู แ ลรัก ษา
บานปลา เพื่อใหบานปลาเปนแหลงที่อาศัยของสัตวน้ําเศรษฐกิจขนาดเล็ก ซึ่งในวั นขางหนา
สัตวน้ํา ขนาดเล็ กเหลานี้จะโตเต็มวัยจนชาวประมงสามารถจับ ไดเพื่อนํ าไปขายได นํ ามา
ซึ่งรายไดและเศรษฐกิจที่ดีอยางยั่งยืนของชุมชนเนินฆอ
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5) การสรางเพื่อใหนวัตกรรมเกิดการนําไปใชอยางแพรหลาย (Scaling and
diffusion)
นวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 มีการสรางและนําไปวางในทะเลครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2555 ที่ชุมชนเนินฆอ ซึ่งผลจากการวางบานปลาจากทอ PE 100 พบวามีปลาเขาไป
อาศัยเปนจํานวนมาก บานปลามีความคงทนแข็งแรงทนทานตอการกัดกรอนของน้ําทะเล ทําให
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส มีแผนที่จะนํานวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ไปใชกับพื้นที่อ่ืน ๆ
ที่มีปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงแบบเดียวกับพื้นที่ชุมชนเนินฆอ ซึ่งทางทีมงาน
ของบริษัทเอสซีจี เคมิ คอลสได ใชกระบวนการในการสรางนวั ตกรรมแบบเดียวกับที่ ใชกั บ
ชุมชนเนินฆอ คือ (1) สํารวจพื้นที่ที่มีปญหาและเขาไปจัดประชุมเพื่อรวมรับฟงปญหาจาก
ชาวประมงในพื้นที่ (2) ตั้งคณะทํางานและประชุมหารือเพื่อกําหนดแผนการจัดวางบานปลา
(3) รวมกับชาวประมงในพื้นที่ในการประกอบบานปลา (4) สรางความยั่งยืนดวยการปลูก
จิตสํานึกเพื่อใชชาวบานในชุมชนเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเล การใชกระบวนการในการสรางนวัตกรรมบานปลาแบบเดียวกับที่ใชกับชุมชนเนิ นฆอ
ทําใหชุมชนประมงพืน้ บานอื่น ๆ ที่มีปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในแบบเดียวกับ
ชุมชนเนินฆอใหความสนใจและเขามามีสวนรวมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส เปนจํานวนมาก
ทั้งในจังหวัดระยองและชลบุรี
การใชกระบวนการในการสรางนวัตกรรมบานปลาแบบเดียวกับที่ใชกับชุมชนเนิน
ฆอทําใหชุมชนประมงพื้นบานอื่นๆที่มีปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในแบบ
เดียวกับชุมชนเนินฆอใหความสนใจและเขามามีสวนรวมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส เปน
จํานวนมาก ซึ่งสาเหตุที่ทําใหชุมชนประมงพื้นบานในพื้นที่อื่นเขามารวมในการสรางบานปลา
กับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส เพราะบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส เปดโอกาสใหชาวบานไดเขามา
มีสวนรวมในทุ ก ขึ้น ตอนของการแกปญ หา และบ านปลาจากทอ PE 100 ยัง สามารถ
แกปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชนอื่นอีกดวย ซึ่งมีทีมงานทานหนึ่งของบริษัท เอส
ซีจี เคมิคอลส ไดสะทอนถึงการทํางานรวมกันชุมชนประมงพื้นบานที่ถูกตองไววา
6) เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม (Systemic change)
นวัตกรรมสังคมที่ดีนอกจากจะตองสามารถแกไขปญหาตามความตองการของ
คนในสังคมไดแลว นวัตกรรมสังคมจะตองมีสวนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานคานิยม
ความเชื่อ และทัศนคติของคนในสังคมใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไดดวย การใชนวัตกรรม
บานปลาจากทอ PE 100 เขามาชวยในการแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง
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สงผลทางตรงคือ ชาวประมงสามารถจับปลาไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลทําใหเศรษฐกิจโดยรวม
ของชุมชนดีมากขึ้น และนอกจากนี้นวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ยังสงผลทางออมที่
ทําใหชาวประมงในชุมชนและชาวบานที่ประกอบอาชีพอื่นๆในชุมชนมีจิตสํานึกที่เพิ่มขึ้นที่จะ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน เปนอูขาวอูน้ําใหแก
ชาวประมงในรุนตอๆไปไดทํามาหากิน ซึ่งการมีจิตสํานึกที่เพิ่มขึ้นของชาวบานในชุมชนเนิน
ฆอสะทอนผานการเขามามีสวนรวมในการสรางบานปลาจากทอ PE 100 ที่เพิ่มขึ้นในทุกป
การเขามาชวยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งบริเวณชายฝงและในทะเล การชวยกันสอดสอง
ดูแลไมใหมีการทําประมงที่ทําลายลางจากเรือประมงตางถิ่น และการชวยการติดตามและ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของบานปลาตามจุดวางบานปลาตางๆ
3. การทําใหเกิดการแพรกระจายของนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE100 ใน
ชุมชนเนินฆอ
การทําใหเกิดการแพรกระจายของนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE100 ในชุมชนเนินฆอ
มีจุดเริ่มตนจากการที่คณะกรรมการกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอไดชักชวนใหชาวประมงที่
ไมไดมีสวนรวมในการสรางบานปลาตั้งแตตนใหเขามาชวยในการประเมินผลจากการนําบาน
ปลาไปวางในทะเลโดยการดําลงไปถายรูปบานปลาใตน้ํา แลวสงรูปถายไปใหแกสํานักบริหาร
จัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่ 1 เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในบานปลา
ซึ่งจากจุดนี้ถือเปนจุ ดเริ่มตนที่ทํ าใหชาวประมงกลุมนี้ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ของนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ทําใหเกิดการบอกตอถึงความสําเร็จใหแกชาวบาน
ในชุมชนไดรับรู นอกจากการบอกตอแลวผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไปในทิศทางบวกมากขึ้น
ในชุมชนเนินฆอก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหชาวบานในชุมชนหันมาสนใจในนวัตกรรมบานปลา
จากทอ PE 100 มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อชาวบานใหความสนใจมากยิ่งขึ้นทําใหกลุมประมงพื้นบาน
ชุมชนเนินฆอไดรวมมือกั บบริษั ทเอสซีจี เคมิคอลส ในการจัดสรางบานปลาใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่ อที่ จะเป น แหล ง อาศั ยให แ ก สั ต ว น้ํ า ขนาดเล็ ก ได เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ก็ ได รั บ ความร วมมื อ
จากชาวบานในชุมชนทั้งชาวบานที่ประกอบอาชีพประมงและไมไดประกอบอาชีพประมง โดย
สาเหตุที่ชาวบานที่ไมไดประกอบอาชีพประมงเขามามีสวนรวมก็เพราะเห็นวาชาวประมงเปน
ประชากรสวนใหญของชุมชน หากชาวประมงมีรายไดที่ดี ก็จะสงผลทําใหเศรษฐกิจโดยภาพรวม
ของชุมชนดีตามไปดวย โดยการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นของชาวบานในชุมชนสะทอนผานจํานวน
ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในการสรางบานจากทอ PE 100 ที่เพิ่มจํานวนมากขึน้ ในทุก ๆ ป
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จะเห็นไดวาในการทําใหเกิดการแพรกระจายนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100
กลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอและบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ไดมีบทบาทที่สําคัญที่ทําให
นวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ไดแพรกระจายไปมากขึ้นในชุมชนเนินฆอ ซึ่งเมื่อชาวบาน
ในชุมชนไดรูถึงขอดีข องนวัตกรรม ทั้งกลุมประมงพื้นบานชุมชนเนินฆอและบริษัท เอสซีจี
เคมิคอลส ไดรวมกันจัดกิจกรรมใหชาวบานในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสรางบานปลา
จากทอ PE 100 ในครั้งตอ ๆ มาซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้การสรางการมี
สวนรวมจากชาวบานในชุ มชนถือเปนหัวใจหลักที่ทําใหนวัตกรรมแพรไปในชุมชนไดอยาง
รวดเร็วมากขึน้ และเปนการเพิ่มการยอมรับในนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นตามไปดวย
4. คุณสมบัติท่ีดีของนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ที่ทําใหเกิดการยอมรับ
จากคนในชุมชน
การยอมรับนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 คุณสมบัติของนวัตกรรมถือเปนเรื่อง
สําคัญที่ทําใหเกิดการยอมรับไดโดยงาย โดยคุณสมบัติที่ดีที่ทําใหนวัตกรรมนี้สามารถสราง
การยอมรับไดโดยงายมีอยู 5 ประการดังนี้ (Roger ,2003)
1) สอดคลองกับสังคม (Compatibility)
ปญหาหลักที่มีมาอยางยาวนานของชุมชนเนินฆอ คือ ปญหาการลดลงของสัตวน้ําที่
ยังไมไดรับการแกไขใหมีความสําเร็จอยางยั่งยืน ซึ่งที่ผานมาชาวบานในชุมชนก็มีการแกไข
โดยการสรางบานปลาในรูปแบบตางๆเพื่อนํามาใชเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา เชน การสรางบานปลา
จากยางรถยนต การสรางบานปลาจากซั้ง และการสรางบานปลาจากแทงปู น ซึ่งบานปลา
ในรูปแบบตางๆที่กลาวมาขางตนยังไมสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน เพราะบานปลาดังกลาว
ยังไมมีความคงทนตอการกัดกรอนและยังไมสามารถทนตอคลื่นลมแรงในชวงมรสุมได
จากปญหาดังกลาวทําใหบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ไดเขามาใหความชวยเหลือใน
การแกไขปญหาการลดลงของสัตวน้ํา โดยไดนําทอ PE 100 มาสรางเปนบานปลาในรูปแบบใหม
ซึ่งจากการนําบานปลาจากทอ PE 100 ไปวางในทะเลก็พบวาบานปลาชนิดนี้สามารถทนตอ
การกัดกรอนของสภาพน้ําทะเลไดเปนอยางดี และไมหลุดลอยออกจากตําแหนงที่วาง ทําให
บานปลาชนิดนี้สามารถเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํา้ ขนาดเล็กไดอยางยั่งยืน
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จะเห็นไดวาในแงของการสรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับสังคมนวัตกรรมบานปลา
จากทอ PE 100 สามารถตอบสนองความตองการของชาวบานในชุมชนเนินฆอไดเปนอยางดี
เพราะสามารถแกไขการลดลงของสัตวน้ําไดสําเร็จอยางยั่งยืน ทําใหนวัตกรรมบานปลาจาก
ทอ PE 100 มีความสอดคลองกับสังคมในแงของการสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนเนินฆอได
2) ไมซับซอนจนเกินไป (complexity)
ประเด็ นในเรื่องความไมซับซอนจนเกินไปของนวั ตกรรมถือวาเปนประเด็นสําคัญ
ที่จะสงตอการยอมรับนวัตกรรมเชนกัน โดยนวัตกรรมที่ดีประชาชนโดยทั่วไปจะตองเขาถึงงาย
และสามารถนํ า ไปใช ง านได อ ย า งง า ย ไม มี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อ นมากจนเกิ น ไป เพราะ
เมื่อนวัตกรรมมี ความยุงยากซั บซอนมากเกินไปที่จะนําไปใช งานจะทํ าใหผู บริโภคไม สนใจ
ในนวัตกรรมเพราะมองวามีความยุงยากในการนําไปใชงาน
สําหรับนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 เนื่องจากเปนนวัตกรรมที่ชาวบานไดเขามามี
สวนรวมในกระบวนการสรางและการนําไปใชงานฉะนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องความไมซับซอน
ของนวัตกรรมจาก 2 ประเด็นนี้เปนหลัก
กระบวนการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 พบวาการประกอบบานปลาจาก
ทอ PE 100 ไมมีความยุงยากและซับซอนมากจนเกินไป ชาวบานทั่วไปสามารถเรียนรูอยาง
รวดเร็วจากวิทยากรของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ที่ทําการอบรม โดยบานปลาจากทอ PE 100
มีสวนประกอบหลักจากวัสดุ 3 ชนิด คือ ทอPE 100 นอต และแทงปูนที่นํามาใชถวงน้ําหนัก
ซึ่งในขั้นตอนของการประกอบก็เพียงแคนําทอ PE 100 มาประกอบขึ้นรูปเปนรูปสามเหลี่ยม
โดยใชนอตเป นตัวยึดทอแตละอั นไวดวยกัน และนําแทงปู นมาวางไวที่ฐานเพื่อถวงน้ําหนั ก
บานปลาไมใหเกิดการหลุดลอยออกจากตําแหนงที่ตั้ง ซึ่งจะเห็นไดวาขั้นตอนในการประกอบนั้น
ไมมีความยุงยากมากนัก ทํ าใหชาวบานที่เขามามีสวนรวมในการประกอบบานปลาสามารถ
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว
การนํานวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ไปใชงานจะพบวาการกําหนดจุดเพื่อนํา
บานปลาไปวางจะถูกกําหนดจากสํานั กบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงที่ 1 ซึ่งจะมี
การกําหนดจุดวางโดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ ตองอยูไมเกิน 3 ไมลทะเลจากชายฝง และตอง
อยูในจุดที่มีน้ําลึกไมเกิน 10 เมตร ซึ่งระดับน้ําลึกประมาณนี้จะมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งใน
การเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําขนาดเล็ก การนําไปวางในทะเลก็มีขั้นตอนไมยุงยากโดยชาวบาน
จะชวยกันขนบานปลาไปไวในเรือของชาวประมง และนําไปวางตามตําแหนงที่ไดมีการกําหนดไว
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จะเห็นได วาทั้งในการประกอบบานปลาและการนํ าบ านปลาไปใชงานไมมีความ
ยุงยากมากนัก ทําใหชาวบานสามารถเรียนรูไปพรอมๆกับวิทยากรไดอยางรวดเร็ว และความไม
ยุงยากซับซอนของนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ยังสงผลทําใหชาวบานตองการจะเขามา
มีสวนรวมมากยิ่งขึ้น
3) ทดลองใชได (trialability)
การนํานวัตกรรมไปทดลองใชงานจริงพบวานวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ไดมี
การนําไปทดลองใชงานตั้งแตกอนการเขามามีสวนรวมของชาวบาน โดยมีการนําไปทดลองใช
งานจริงในชวงเริ่มตนที่บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดรวมกับคณะกรรมการกลุมประมงพื้นบาน
เนินฆอ ในการจัดสรางบานปลาจากทอ PE 100 ในครั้งแรก โดยในการนําไปทดลองใชงานก็มี
การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อประเมินความแข็งแรงของบานปลา
และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในบานปลา ซึ่งผลจากการประเมินก็เปนที่นาพอใจ
เพราะบานปลายังคงสภาพไดดังเดิม ไมมีการแตกหักหรือบุบสลายอันเนื่องมาจากการกัดกรอน
ของน้ําทะเล และยังมีสัตวน้ําและปะการังเขามาอาศัยในบานปลาอยูเปนจํานวนมาก
จะเห็นไดวาบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ไดมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
นํานวัตกรรมไปใชงานจริงอยางตอเนื่องเพื่อนําพิสูจนวาบานปลาชนิดนี้สามารถนําไปใชงานได
จริงตรงตามความตองการของชุมชนและเพื่อหาขอบกพรองจากนวัตกรรมและแกไขปรับปรุง
ซึ่งกระบวนการเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการใสใจในการทํางานของบริษั ทเอสซีจี เคมิคอลส
ที่ไม เพียงนํ านวั ตกรรมมาให ชุ มชนใช งานแล วจบ แต ยังมี การติ ดตามและประเมิ นผลด วย
ซึ่งจากปจจัยนี้ทําใหชาวบานเกิดการยอมรับในนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
4) เขาใจไดงาย (observability)
นวัตกรรมที่ ดีต องเขาใจถึ งการนํ าไปใช งานได งายโดยการเห็นไดจากรูปลั กษณ
ภายนอกในทันที ซึ่งนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ยังเปนนวัตกรรมที่คนทั่วไปยังไม
สามารถตีความถึงการนําไปใชงานไดจากรูปลักษณภายนอก เพราะจากรูปลักษณของบานปลา
สามารถตีความถึงการนําไปใชงานไดหลายรูปแบบ แตสํ าหรับชาวบานในพื้นที่จะสามารถ
ตีความถึงการนําไปใชงานไดงายเพราะเคยมีประสบการณในการพบเห็นบานปลาในหลาย
รูปแบบจากการแก ไขป ญหาในหลายครั้ งที่ ผ านมา เพราะจากรูปลั กษณ ที่มี การสร างเป น
ทรงสามเหลี่ยนคลาย ๆ หลังคาไวอยูอาศัย และการนําแทงปูนไปถวงน้ําหนักไวที่ฐานเพื่อไมให
มีการหลุดลอยออกจากจุดที่นําไปวาง ทําใหชาวบานในชุมชนสามารถตีความได 2 แบบ คือ
เปนเครื่องมือจับปลา หรือ เปนบานปลา ซึ่งเมื่อพิจารณาในแงของการเปนเครื่องมือจับปลา
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จะพบวาลั กษณะของบานปลาจากทอ PE 100 มีสวนคลายกับเครื่องมือดั กปลาจําพวก
ลอบปู ลอบปลา แตหากจะเปนเครื่องมือจับปลาจะตองเปนอุปกรณที่ปลาเขาไปแลวไมสามารถ
ออกได แตบานปลาจากทอ PE 100 จากรูปลักษณภายนอกจะเปนสิ่งที่สัตวน้ําสามารถเขาและ
ออกได เนื่องจากไมมีสวนที่จะปดกั้นไมใหสัตวน้ําที่เขาไปแลวไมสามารถออกได เพราะชาวนั้น
ชาวบานในพืน้ ที่จะสามารถตีความไดอยางเดียวคือ เปนบานปลาเทานั้น
5) ดีกวาของเดิม (relative advantage)
การแกป ญหาการลดลงของสัตวน้ําของชาวบานชุ มชนเนินฆอในอดีตมีทั้งการใช
บานปลาจากยางรถยนต การใชซั้งซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่นํากานมะพราวมาประยุกตเปนที่
อยูอาศัยใหกับปลา และการนําแทงปูนรูปสี่เหลี่ยนลูกเตามาสรางเปนบานปลา ผลจากการ
นําบานปลาในรูปแบบตาง ๆ เหลานี้ไปใชงานยังพบป ญหามากมายที่ทําใหบานปลาเหลานี้
ไมสามารถเปนแหลงที่อยูอาศั ยของสั ตวน้ําขนาดเล็กไดอยางยั่งยืน ไมวาจะเปนปญหาจาก
วัสดุ ที่ไมเป นมิตรตอสิ่งแวดลอม การหลุ ดลอยออกจากจุดวางและขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝง
ปญหาการผุกรอนของบานปลาอันเนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ําทะเล
ปญหาจากบานปลาในรูปแบบเดิมที่ไดกลาวมาขางตนทําใหการสรางบานปลาใน
รูปแบบใหมของบริษั ทเอสซีจี เคมิคอลส ไดนําปญหาที่ เคยพบในอดีตมาพิจารณาประกอบ
การสรางบานปลาที่มีประสิทธิภาพที่ดีกวาเดิมและสามารถนําไปใชงานไดอยางยั่งยืน จึงไดมี
การใชทอ PE 100 ซึ่งเปนทอที่ไมไดขนาดจากกระบวนการผลิตมาใชสรางบานปลา ซึ่งเมื่อไดมี
การจั ดสร า งบ า นปลาจากวั ส ดุ ดั ง กล างและนํ า ไปใช ง านจริ ง พบว า ไม พบการผุ กร อนอั น
เนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ําทะเล บานปลาไมเคลื่อนยายออกจากจุดเดิม และวัสดุที่ นํามา
ใช ยั งเป นมิ ต รต อสิ่ งแวดล อมไม ส งผลเสี ยต อทรั พยากรทางทะเล จะเห็ นได ว าในแง ข อง
การนําไปใชงานบานปลาจากทอ PE 100 สามารถแกไขขอบกพรองของบานปลาในแบบเดิมที่
เคยใชมาไดเปนอยางดี

อภิปรายและสรุปผล
ชุมชนเนินฆอเปนชุมชนประมงพื้นบานที่ไดรับผลกระทบจากการทํานากุง โดยเกิดจาก
การปลอยน้ําเสียทําใหทรัพยากรตามแนวชายฝงโดยเฉพาะในบริเวณปาชายเลนถูกทําลายลง
เปนอยางมาก ผลกระทบดังกลาวยังสงผลไปถึงวิถีชีวิตประมงพื้นบานของชุมชนทําใหชาวประมง
จับสัตวน้ําไดนอยลง ซึ่งชุมชนก็ไดพยายามแกปญหานี้มาโดยตลอด แต การแกปญหาในชวงที่
ผานมาไมประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน จากจุดนี้จึงเปนชองวางที่ทําใหเกิดตัวแสดงใหมที่ไดเขามา
มีบทบาทในการชวยแกปญหาซึ่งเปนหนวยงานภาคเอกชนคือ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
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โดยบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ไดเขามาศึกษาถึงสภาพปญหาที่ชุมชนเนินฆอกําลังเผชิญอยู
ผ านการพู ดคุ ยกั บแกนนํ ากลุ มประมงพื้ นบ านชุ มชนเนิ นฆ อ จึ งทํ าให ได รั บทราบถึ งป ญหา
การจัดสรางบานปลาที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนํามาใชเพิ่มจํานวนสัตวน้ําไดอยางยั่งยืน
จากปญหาดังกลาวทําใหบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ไดมีแนวคิดที่จะนํ าเอาทอ PE 100
ซึ่งเป นผลิ ตภั ณฑ ของบริษั ทที่ผ านการวิ จัยและกระบวนการผลิตที่ทั นสมั ยมาใชเป นวัสดุ ใน
การจัดทําบานปลารูปแบบใหม โดยในกระบวนการจัดสรางบานปลาจากทอ PE 100 ทางบริษัทได
เปดโอกาสใหชุ มชนไดเขามามี สวนรวมในทุ กขั้ นตอนตั้ งแต การเข าไปพูดคุ ยรั บทราบป ญหา
การรวมกันออกแบบบานปลา และการนําบานปลาไปวางในทะเล นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือ
จากสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 1 ในการกําหนดจุดวางบานปลาที่
เหมาะสม ผลจากการนําบานปลาจากทอ PE 100 ไปวางในทะเลไดผลเป นที่นาพอใจไมพบ
การแตกหักเสียหายจากการกัดกรอนของน้ําทะเล และยังมีสัตวน้ําหลากหลายชนิดเขามาอาศัย
ในบานปลาเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการจัดสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ
PE 100 พบวามีความสอดคลองกับกระบวนการสรางนวัตกรรมสังของตามแนวคิดของ (Murray
et al ,2008, pp. 12) จากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทําใหกอใหเกิดกระแสการบอกกันปากตอปากใน
ชุมชนถึงประโยชนที่เกิดขึน้ จากบานปลาจากทอ PE 100 นําไปสูการขยายผลในการสรางบานปลา
ในครั้งตอไป เพื่อสรางการมีสวนรวมไปยังชาวบานคนอื่นๆในชุมชน ซึ่งมีเปาหมายในการสราง
การยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นจากคนในชุมชน โดยไดรับการตอบรับเป นอยางดีจากชาวบานที่เป น
ชาวประมงและไมไดเปนชาวประมงเขามามีสวนรวมในการสรางบานปลาเพิ่มขึ้นในทุกป นั่นเปน
เพราะวาประโยชนที่เกิดจากบานปลาจากทอ PE 100 นั้นไดทําใหเศรษฐกิจโดยภาพรวมของชุมชน
ดีขึ้นมาก ทํ าใหไมเพี ยงแตชาวประมงเทานั้นที่ได ประโยชนจากการจับสั ตวน้ําไดเพิ่มขึ้น แต
ชาวบานที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ก็ตางไดรับประโยชนจากรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวตามไปดวย
จากที่กลาวมาสรุปไดวาปญหาสังคมในปจจุบันทวีความรุนแรงและมีความซับซอนของ
ปญหามากยิ่งขึ้น การแกไขปญหาในรูปแบบเดิมๆไมสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน ทําใหมี
การนํานวัตกรรมสังคมเขามาใชแกปญหามากขึ้นโดยเฉพาะในตางประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การนํานวัตกรรมสังคมมาใชแกปญหาเปนอยางมาก เชนในประเทศโปรตุเกส มีการจัดตั้งศูนยที่
เรียกวา CNAIs ขึ้นมาเพื่อบูรณการทํางานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับผูอพยพมาไวในศูนยนี้เพียง
อย างเดียวพร อมเชื่ อมระบบการตรวจคั ดกรองเป นระบบเดี ยวกั นในทุ กพื้นที่ ของประเทศ
ในประเทศไทยก็เริ่มใหความสําคัญกับการนํานวัตกรรมสังคมมาใชแกปญหามากขึ้นโดยเฉพาะ
ในองคกรวิชาการชั้นนําของประเทศที่เริ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมใหม ๆ อยางตอเนื่อง
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แตการพั ฒนานวั ตกรรมสั งคมนั้นจะตองสรางกลไกและสงเสริ มให คนในสั งคมได เขามามี
สวนรวมในการสรางนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อใหนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามความตองการ
และสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น รวมไปถึงเพื่อเปนการสรางการยอมรับในนวัตกรรมสังคม
ใหเพิ่มมากขึน้ ตามไปดวย ดังเชนตัวอยางการสรางนวัตกรรมบานปลาจากทอ PE 100 ในชุมชน
เนินฆอทีมีการสรางการมีสวนรวมกับชาวบานในชุมชนจนสามารถแกปญหาการลดลงของสัตว
น้ําและสรางการยอมรับอยางแพรหลายในชุมชนไดสําเร็จ เพราะฉะนั้นบทเรียนจากชุมชนเนิน
ฆอจึงสามารถเปนตนแบบที่ดีที่จะสามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อปรับใชในการสรางนวัตกรรม
สังคมในพื้นที่อ่นื ๆ ตอไปในอนาคต

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สร างนวั ตกรรมให เหมาะสมกั บ บริ บ ทและความต อ งการของชุ ม ชนเป น หลั ก
โดยนวัตกรรมที่ สรางขึ้ นตองไมทํ าใหวิ ถีชีวิตของคนในชุ มชนเปลี่ยนไปจากเดิมมากนั ก ทั้งนี้
นวัตกรรมที่สรางขึ้นจะตองไมมีความซับซอนทั้งในแงของการทําความเขาใจและการนําไปใชจริง
2. ชั กชวนหรื อเป ดโอกาสให คนในชุ มชนได เข ามามี ส วนร วมในกระบวนการสร า ง
นวัตกรรมในทุกขั้นตอน โดยตองสื่อสารใหคนในชุมชนเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากนวัตกรรม
โดยใชภาษาที่งายตอการเขาใจ อีกทั้งยังตองแสดงใหชุมชนเห็นถึงความจริงใจอยางชัดเจนใน
การนํานวัตกรรมมาแกปญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหสูงมากขึน้
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึก ษาครั้งตอไปควรเขาไปศึกษาถึงบทบาทของผูนํา ชุ มชนต อ การสร า งการ
ยอมรับในนวัตกรรมสังคมเพราะบุคคลเหลานี้ลว นเปนที่ยอมรับจากชาวบานในชุมชน จึงควร
เขาไปศึกษาวาจากบทบาทที่ไดรับการยอมรับของผูนําจากคนในชุมชนวามีผลอยางไรบางตอ
การยอมรับนวัตกรรมสังคมของชาวบานในชุมชน
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