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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดการทรัพยากรปาชายเลนกรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพ รูปแบบการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนโดยชุมชน ศึกษาปญหาอุปสรรคของการจัดการ และเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน
ของชุมชน  ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสังเกต และการสัมภาษณระดับลึก 

ผลการศึกษาพบวาสถานภาพปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เม่ือมีการอนุรักษและฟนฟู รูปแบบการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 4 ดาน ไดแก 1) การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน คือชาวบานใช
ทรัพยากรปาชายเลนเปนแหลงอาหาร และนําพืชพรรณไมในปาชายเลนมาใชชีวิตประจําวัน  ทรัพยากรปาชายเลน
ทําใหเกิดภูมิปญญาในการประกอบอาชีพ ไดแก  การทําการประมง การทําสวนปาโกงกางแบบหมุนเวียน และ
การผลิตถานโกงกาง  2) การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน โดยชุมชนปฏิบัติตามท่ีกฎหมายของ
ประเทศกําหนด และมีกฎของชุมชนท่ีชุมชนต้ังข้ึน  คือ หามตัดไมในเขตปาชายเลน ถาจําเปนตองนําไปใช
ประโยชน ไดเฉพาะในครัวเรือนเทานั้น แตตองมีการปลูกทดแทน และมีบทลงโทษหากมีผูฝาฝน 3) การอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน มีองคกรท่ีต้ังข้ึนเพื่ออนุรักษทรัพยากรปาชายเลนท่ีสําคัญ ไดแก ศูนยอนุรักษและศึกษา
ระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปนศูนยกลางท่ีสําคัญในการอนุรักษ  กลุมอนุรักษทรัพยากร
แหลงน้ําปาชายเลน ท่ีเปนการรวมกลุมของชาวบานในชุมชน  การสรางคานิยมในเรื่องการอนุรักษแกเยาวชน 
4) การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน  ชุมชนมีการการปลูกปาชายเลนทดแทน และมีกิจกรรมการฟนฟูภูมิ
ปญญาด้ังเดิม  ปญหาและอุปสรรคท่ีพบคือ การมีสวนรวมของชุมชนนอย คานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชาวบาน
ในเรื่องการประกอบอาชีพและการบริโภคทําใหชาวบานเห็นคุณคาของปาชายเลนลดนอยลง ขาดผูนําตาม
ธรรมชาติอยางชัดเจนในเรื่องการจัดการปาชายเลน ผูนําท่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ มุงเนนพัฒนาให
ความสําคัญดานอื่น 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนคือ สงเสริมใหชุมชนสํานึกการมีสวนรวม สงเสริม
การเรียนรูการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษและการฟนฟู โดยคํานึงถึงฐานทรัพยากรชุมชน
เปนหลัก ไดแกวัฒนธรรมชุมชน  สรางกลุมเยาวชน และกลุมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ทําใหเกิด
เครือขาย สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การจัดต้ังกลุมองคกร และการจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนจะทําใหเกิดผูนําข้ึน  
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This research was a study of the mangrove resources management by the 
Ban Klong Lad community, Tambon Bangtaboon-oak, Ampur Ban Laeam, 
Phetchaburi Province. This research aims to study mangrove status ,the mangrove 
resources management by a community, problems and obstacles of the 
management and offer solutions to the problems. An observation, in-depth interviews 
and a qualitative method were employed in this research. 

The findings about the mangrove resources management and capitalization 
by the community were as follows. People in the community use mangrove resources 
as a food source and for other activities in their daily lives. Mangrove resources 
create professional wisdom such as fishery, mangrove farming, and mangrove 
charcoal production. In reference to regulation and enforcement of community rules 
issued by the Central Government, a number of rules are in place: mangrove 
deforestation is not allowed except for household uses; reforestation was required; 
punishment for offences of the mangrove conservation law was imposed. Many 
organizations were established to conserve mangrove resources including the 
Mangrove Ecosystem Conservation and Study Center. The Bangtaboon Witthaya 
School was the center of the Mangrove Resources Conservation Group, composed 
of villagers in the community, with an aim to create values of mangrove conservation 
for the youth, mangrove resources rehabilitation and reforestation by the community, 
and local wisdom reviving activities. Frequently found problems and obstacles were 
low levels of community involvement, changing values of villagers about professions 
and consumption that preclude villagers from seeing benefits of mangroves. In 
addition, there is a lack of natural leaders of mangrove management while formally 
appointed leaders place emphasis on other matters. 

Guidelines of mangrove resources management by a community were 
raising the awareness of community involvement, promoting education of mangrove 
resources utilization and rehabilitation with a focus on community resources. 
Establishment of a mangrove resources conservation youth group, activities related 
to mangrove resources conservation and rehabilitation were suggested so as to 
create leaders and a network where all community members partake.  
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายฝาย ท้ังคณาจารยทุก
ทานท่ีคอยใหคําปรึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร .สวรรยา ซ่ือเล่ือม อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีสละเวลาอันมีคายิ่ง คอยใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขจุดบกพรอง ตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสตลอดมาจวบจนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง ตลอดจนทานประธานกรรมการ
อาจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ และกรรมการ ดร.สุทิศา ลุมบุตร ท่ีชวยตรวจสอบและแนะนํา
เพ่ิมเติมในวิทยานิพนธฉบับนี้ 

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา และทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ สําหรับขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ครอบครัวภูนาค ปา นองอ่ิว พ่ีเบริด และชฎิล ท่ีเปนกําลังใจแกผูวิจัย 
ตลอดจน พ่ีปู พ่ีขาวตม ท่ีใหคําแนะนําในวิทยานิพนธฉบับนี้ เพ่ือน ๆ ทุก ๆ คน เจาหนาท่ีผู
ประสานงานทุกทาน ท้ังคณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีคอยใหการสนับสนุนและ
ชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


