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52601344 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
คําสําคัญ : ทรัพยากรปาชายเลน , การจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

ทิพวรรณ ภูนาค : การจัดการทรัพยากรปาชายเลนกรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี : อาจารย ดร.สวรรยา  ซื่อเลื่อม .  136 หนา 
 

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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเปนแหลงตอบสนอง
ความตองการขั้นพ้ืนฐานของชีวิต ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย ตลอดจน
เปนแหลงพลังงาน วัตถุดิบ ท่ีสรางรายไดใหกับประชาชน กิจกรรมหลักๆของมนุษยลวนตองอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติแทบท้ังส้ิน หากการดําเนินการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเปนไป
อยางฟุมเฟอย ใชอยางส้ินเปลืองโดยไมรูคุณคา โดยไมมีแผนการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยูก็จะเส่ือมโทรมและหมดไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนทรัพยากร และ
ปญหาการแยงชิงทรัพยากรไดในอนาคต 

ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย          
ท้ังในดานเศรษฐกิจ  ไดแก การเปนวัตถุดิบ ในการนํามาซ่ึงพลังงานเช้ือเพลิง ไมจากปาชายเลน 
โดยเฉพาะไมโกงกางนํามาทําฟน เผาถาน ใหถานท่ีมีคุณภาพดี ไมปาชายเลนอีกหลายชนิดนําไปทํา
ส่ิงกอสราง เฟอรนิเจอร และกล่ัน สารเคมีท่ีเปนประโยชน เชน แทนนิน แอลกอฮอล กรดน้ําสม 
และน้ํามันดิน ในดานการประมงและระบบนิเวศ ปาชายเลนเปนแหลงขยายพันธุ และท่ีอยูอาศัย
ของสัตวนานาชนิด เชน กุง  กุงบางชนิดอาจมีชีวิตวางไขในทะเลลึก แลวเขามาเติบโตในชายฝง 
ขณะท่ีสัตวน้ําบางชนิดอาจใชบริเวณปาชายเลนเปนท้ังแหลงเกิดและอาศัยจนเติบโตสืบพันธุตอไป 
สัตวน้ําประเภทปลาก็เชนเดียวกับประเภทกุงท่ีบางชนิดเขามาเล้ียงตัวในวัยออนในแหลงน้ําชายฝง
อันอุดมสมบูรณ จนเจริญเติบโตแลวออกสูทะเลลึกเพ่ือการแพรพันธุตอไป แตบางชนิดก็มีถ่ินอาศัย
ตั้งแตเกิดจนตายในบริเวณเดียวกัน (endemic species) และพบปลาในวัยออนอาศัยตามบริเวณ
ชายฝงมากท่ีสุด เชน ปลากะพงขาว ปลาเกา ปลากระบอก และปลานวลจันทรทะเล สัตวน้ําประเภท
หอยท่ีมีคาทางเศรษฐกิจท่ีพบบริเวณปาชายเลนและพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน บนท่ีราบดินเลน ท่ีราบดิน
ทรายปนเลน ไดแก หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครง และหอยกะพง นอกจากนี้ สัตวน้ําประเภท
ปู จะพบมากชนิดบริเวณปาชายเลน และชวยในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยเปนแหลง
ผลิตเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในอากาศ (สนิท อักษรแกว 2541 : 20) ประโยชนท่ีสําคัญของปาชายเลน
อีกประการคือ ในดานส่ิงแวดลอม ปาชายเลนทําหนาท่ีเสมือนแนวเขื่อนธรรมชาติปองกันคล่ืนลม
พายุ  ลดปญหาการกัดเซาะชายฝง ลดอันตรายตอชุมชน และลดการสูญเสียทรัพยากรชายฝง แมวา
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ความสําคัญของปาชายเลนท่ีเปนสวนชวยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังมีไมมากนัก 
แตมีความสําคัญตอการครองชีพและความเปนอยู โดยเฉพาะผูคนท่ีอาศัยอยูโดยรอบปาชายเลนใช
ประโยชนจากปาชายเลนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหบริเวณปาชายเลนอุดมสมบูรณไปดวยพืชและสัตวนานาชนิดคือ 
ความอุดมสมบูรณของอาหาร มีการจัดสรรสารอาหารและพลังงานท่ีลงตัว ท้ังในกลุมพืชและสัตว 
บริเวณปาชายเลนจะมีความหลากหลายในรูปของแหลงท่ีอยูอาศัย ทําใหสัตวตองมีการปรับตัว 
โดยเฉพาะเพ่ืออยูอาศัยหรือเพ่ือหาอาหารรวมกันไดโดยไมตองแกงแยงกัน ถาความอุดมสมบูรณ
ของปาชายเลนยังดํารงสภาพอยู ก็ยอมจะสงผลถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงดวย 
เนื่องจากยังมีกระบวนการและกลไกท่ีควบคุมใหความอุดมสมบูรณดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง 
แตในปจจุบัน ของปาชายเลนไดสงผลกระทบอยางมากตอชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพ้ืนบาน 
คือ ทําใหปริมาณสัตวน้ําท่ีเคยจับไดเพ่ือยังชีพลดลงอยางมาก โดยเฉพาะการเปล่ียนพ้ืนท่ีปาชายเลน
เพ่ือทํานากุงหรือขุดบอเล้ียงปลา ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนบางสวนตองสูญเสียไปเนื่องจากการตัดถาง
ปา นอกจากนี้ การขุดเปนบอมีคันดินกั้นน้ําตางๆทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลและการ
ขึ้นลงของน้ําทะเล ซ่ึงจําเปนตอการเติบโตของพรรณไมและสัตวบางชนิดในปาชายเลน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ถาบริเวณดังกลาวมีการขุดคลองชลประทานเพ่ือท่ีจะนําน้ําจืดลงสูบริเวณปาชายเลน ก็จะทํา
ใหความเค็มของน้ําในบริเวณนั้นเปล่ียนแปลงไป สงผลกระทบตอการปรับตัวของพรรณไม และ
สัตวนานาชนิดท่ีอาศัยอยูในบริเวณปาชายเลน อีกท้ังยังมีการพังทลายของดินเนื่องจากไมมีปาชาย
เลนชวยปองกัน ( สุเมธ ตันติเวชกุล 2543 : 12 )  

นอกจากนี้การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนท่ีมากเกินไป ในกิจกรรมตางๆ ไดแก 
การบุกรุกปาชายเลนเพ่ือหาผลผลิตจากปา การตัดฟนไม และถางพ้ืนท่ีปา เพ่ือเปนท่ีเพาะเล้ียงสัตว
น้ํา ทําบอปลา  สรางท่ีอยูอาศัย  โรงงานอุตสาหกรรม  พ้ืนท่ีปาชายเลนไดถูกบุกรุกทําลายและมี
จํานวนลดลง  เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ทําใหเกิดความตองการท่ีดินเพ่ืออยู
อาศัย เพ่ือแสวงหาวัตถุดิบ และการทํามาหากิน เกิดการขยายแหลงชุมชนบริเวณปาชายเลน การ
พัฒนาแหลงชุมชนในบริเวณปาชายเลนไดขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ภายหลังการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี
ปาชายเลน ทําใหเกิดผลกระทบตอพืชและสัตวน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีชายฝงและในบริเวณปาชายเลน 
เชน การปลดปลอยส่ิงปฏิกูลตางๆจากท่ีอยูอาศัย รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแหลงน้ํา
กอใหเกิดการเนาเหม็น และในท่ีสุดทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง เกิดกาซในน้ําและในโคลน
ทําใหเกิดอันตรายตอพืชและสัตวน้ํา หากมีปาชายเลนอยูบางก็จะชวยกล่ันกรองและลดปริมาณของ
เสียท่ีจะไปสูแหลงน้ําหรือตะกอนชายฝงไดอยางมาก และจะลดอันตรายตอส่ิงมีชีวิตในน้ําดวย
ลักษณะของผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดขึ้นตอ ปาชายเลนนี้  จําแนกไดเปน  3 ประการใหญ ๆ 
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คือ ประการแรก เปนผลกระทบทางดานกายภาพ และเคมีภาพ ไดแก อุณหภูมิน้ํา ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ํา ปริมาณธาตุอาหาร ความเค็ม สภาพทางอุทกวิทยา (การขึ้นลงของน้ําทะเลและปริมาณ
น้ําจืด) การตกตะกอน และน้ําขุนขน ปริมาณสารพิษในน้ํา และการพังทลายของดิน  เปนตน  
ประการท่ีสอง ผลกระทบทางดานชีววิทยา เชน การเปล่ียนแปลงชนิด ปริมาณและลักษณะ
โครงสรางของพืชและสัตวน้ํา และประการสุดทาย เปนผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศ 
(Ecological balance) เชน การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การเปล่ียนแปลงทําลายท่ีอยู (habitat) การ
เปล่ียนแปลงหวงโซอาหาร (food chain) ท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศปาชายเลนเอง และระบบนิเวศ
ประเภทอ่ืน ๆ ในบริเวณชายฝงและใกลเคียงปาชายเลน (สนิท อักษรแกว 2541 : 200-201) 

ปจจุบันกระแสการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนมีเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดยั่งยืน รักษาพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีมีอยูให
คงไว หลายฝายรวมมือกันฟนฟูและอนุรักษอยางจริงจัง รวมท้ังการจัดการวางแผนการใชท่ีดิน
ชายฝงทะเลใหเหมาะสม   มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน โดยการปลูกปาชายเลน บุคคลหลายระดับไม
วาจะเปนผูบริหารระดับสูง นักวางแผน หรือกลุมผูใชทรัพยากรไดใหความสนใจในการท่ีจะ
อนุรักษปาชายเลนมากขึ้น โดยหนวยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวของไดทําแผนประชาสัมพันธเกี่ยวกับปา
ชายเลนมากขึ้น ส่ือมวลชนทุกแขนงไดใหความสนใจและเผยแพรขาวทางโทรทัศน วิทยุ เขียน
บทความในหนังสือพิมพและไดมีชมรมตางๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัด
สัมมนาระหวางผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของหลายครั้งเพ่ือกระตุนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับทรัพยากร             
ปาชายเลนไดตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน และการอนุรักษฟนฟู  กลุมคนท่ีมีบทบาท
สําคัญเปนอยางยิ่งในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน คือ ชาวบานในชุมชนท่ีไดอาศัยและใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน เพราะตองประสบความเดือดรอนจากปญหาท่ีตามมาจากความ
เส่ือมโทรมและการลดลงของปาชายเลน รวมถึงการลดลงของปริมาณสัตวน้ําชายฝง ชายฝงถูกกัด
เซาะพังทลาย น้ําทะเลเปนพิษ น้ําทะเลเขาทวมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เปนตนโดยการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีปาชายเลน ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน ท่ีอาศัยอยูบริเวณโดยรอบของปาชายเลน  

ชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนอีกหนึ่ง
ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการลดลงของปาชายเลน เนื่องจากพ้ืนท่ีปาชายเลนบางสวนของชุมชน
ถูกคุกคาม  บุกรุกทําลาย เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน อยางรวดเร็วและตอเนื่อง มีการถมดินใน
พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือปลูกสรางท่ีอยูอาศัย และการใชพ้ืนท่ีปาชายเลนในการเพาะเล้ียงกุง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชน โดยเฉพาะชาวบานท่ีมีอาชีพประมงพ้ืนบานไดรับความเดือดรอนจาก สัตวน้ํา
ท่ีมีจํานวนลดลงโดยเฉพาะ หอยแครง ซ่ึงเปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ จากการ
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เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมชายฝงทะเลในเขตปากอาวบางตะบูน โดยเฉพาะเม่ือปาชายเลนมี
จํานวนลดลง ทําใหความอุดมสมบูรณของหอยแครงลดลงตาม เนื่องจาก ดินในบริเวณหาดโคลน มี
ลักษณะแข็งกระดาง หรือมีดินเลนปกคลุมผิวหนาช้ันดินแข็ง ทําใหหอยแครงไมสามารถอาศัยอยูได 
แตเดิมในบริเวณนี้เม่ือสภาพปาชายเลนยังอุดมสมบูรณ ชาวบานสามารถเก็บหอยแครงไดเปน
จํานวนมาก แตในปจจุบันการเก็บตอครั้ง ไดจํานวนลดลง รายไดไมเพียงพอทําใหชาวบานตอง
ประกอบอาชีพอ่ืนเสริม 

ปจจุบันชาวบานในชุมชนบานคลองลัด ไดตระหนักถึงปญหาทรัพยากรปาชายเลนท่ีเกิด
ผลกระทบตอชุมชนและพยายามรวมกันคิดหาแนวทางแกไขปญหา โดยการจัดตั้งกลุมอนุรักษฟนฟู
ปาชายเลน มีการจัดตั้งศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ซ่ึง
ตั้งอยูบริเวณดานหลังของโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ระหวางทางไปอาวบางตะบูน ปาชายเลนบริเวณ
นี้ ไดรับการอนุรักษไวอยางดีจึงคอนขางอุดมสมบูรณและมีสัตวท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนปามาก โดยชุมชน
มีแนวคิดวา แมจะมีการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับหนึ่ง แตก็พบวายังมีสวน
สําคัญอยางหนึ่งซ่ึงขาดหายไป นั้นคือการใหความรูแกเยาวชนและประชาชนท่ีถูกตองชัดเจน 
สามารถนําความรูความเขาใจ ไปชวยขยายผลให เกิดประโยชนตอส วนรวมตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอชุมชนของตน เปนการชวยเสริมสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางมีคุณคาซ่ึงจะเปนผลใหปาชายเลน สามารถอํานวย
ประโยชนตอมนุษยอยางยั่งยืน ไมมีท่ีส้ินสุด จึงเกิดการจัดตั้งโครงการศูนยอนุรักษและศึกษาระบบ
นิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยาขึ้น ใชเปนศูนยกลางของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน ปจจุบันไดเปนตนแบบของศูนยการเรียนรูและอนุรักษปาชายเลน มีหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนเขามาศึกษาดูงานและ จัดกิจกรรมการอนุรักษอยูเสมอ เชน กิจกรรมการศึกษาปาชายเลน  
กิจกรรมปลูกปาชายเลน กิจกรรมปลอยสัตวน้ําลงสูทะเล เปนตน 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ีเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีวิถีชีวิตของชุมชนมีความสัมพันธ
กับทรัพยากรปาชายเลนอยางใกลชิด ท้ังในเรื่องการประกอบอาชีพ  การศึกษาเรียนรู การสรางท่ีอยู
อาศัย ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมของชุมชน  เพ่ือศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ สภาพท่ัวไปของ
ทรัพยากรปาชายเลน การใชประโยชน การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน  รวมท้ังแนวทาง
การอนุรักษฟนฟูสภาพปาชายเลนของชุมชน ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ และวางแนวทางในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนไดอยาง
ยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูน

ออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง

ตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
3. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ของชุมชนบานคลองลัด

ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
4. เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ตําบล

บางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตดานพ้ืนที่   
พ้ืนท่ีในการศึกษา คือ พ้ืนท่ีหมูท่ี  3 ชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบาน

แหลม จังหวัดเพชรบุร ี

ขอบเขตดานเนื้อหา  
1. ศึกษาสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน ไดแก  

1.1 สภาพท่ัวไปของทรัพยากรปาชายเลนปจจุบัน 
1.2 ความหลากชนิดของทรัพยากรปาชายเลน 
1.3 ปญหาทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

2. ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน ในประเด็นเรื่อง 
2.1 ศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
2.2 ศึกษาการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
2.3 ศึกษาการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน 
2.4 ศึกษาการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน  

3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการจัดการปาชายเลนของชุมชน 
4. เสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

ขอบเขตเชิงประชากร 
ผูใหขอมูลหลักในการศึกษา แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
1. กลุมผูนําชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรือ

แตงตั้งไดแก ผูใหญบานหมู 3 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม หัวหนากลุมโครงการ
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ตางๆ กลุมผูนําอยางไมเปนทางการท่ีไดรับการไววางใจและเปนท่ีเคารพนับถือจากชาวบาน  ไดแก 
ปราชญชาวบาน ผูเฒาผูแก 

2. หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา หมูท่ี 3 
บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

3. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

ขอบเขตเชิงเวลา 
ดําเนินการศึกษาตั้งแต เดือนสิงหาคม 2553 – เดือนพฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลา 10 

เดือน โดยทําการเก็บขอมูลภาคสนามในเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2554 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ีในการศึกษา คือ พ้ืนท่ีหมูท่ี  3 ชุมชนบานคลองลัด ตําบล

บางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีวิถีชีวิตของชุมชนมี
ความสัมพันธกับทรัพยากรปาชายเลนอยางใกลชิด ท้ังในเรื่องการประกอบอาชีพ  การศึกษาเรียนรู 
การสรางท่ีอยูอาศัย ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมของชุมชน   

2. การเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก บุคคลหลักในการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลใน
ครั้งนี้ ไดแก กลุมผูนําชุมชน หัวหนาศูนยอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และกลุมชาวบาน  สัมภาษณ
เรื่องการจัดการทรัพยากรปาชายเลน  สภาพปญหาอุปสรรคของการจัดการ แนวทางการจัดการปา
ชายเลน การควบคุม การอนุรักษและการฟนฟู สัมภาษณประสบการณสวนตัวของกลุมผูใหขอมูล
หลักเรื่อง  ทัศนคติ  คานิยม ในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือใหขอมูลมีความเปนจริงและ
ถูกตอง โดยเลือกกลุมผูใหขอมูลท่ีเปนผูนําชุมชน เนื่องจากสามารถใหขอมูลในเรื่องของการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน  สภาพปญหาอุปสรรคของการจัดการ แนวทางการจัดการปาชายเลน การ
ควบคุม การอนุรักษและการฟนฟู บทบาทเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการปาชายเลนของชุมชน 
เลือกกลุมผูใหขอมูลท่ีเปนหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน เนื่องจากสามารถ
ใหขอมูลในเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชายเลน แนวทางการอนุรักษ ควบคุม และฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลน เลือกกลุมผูใหขอมูลท่ีเปนชาวบาน เนื่องจากใหขอมูลเรื่องการมีสวนรวมในการดูแล
จัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

3. การรวบรวมขอมูล 
3.1 การศึกษาเอกสาร ( Document Study )  โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการปาชายเลน การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน จาก
หนังสือ ตํารา เอกสารรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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3.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม ( Field Work ) ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณ  การบันทึกขอมูล โดยการจัด
บันทึกลงในสมุดและบันทึกเสียง 

4. การวิเคราะหขอมูล 
5. การสรุปผลการศึกษา 
6. การเสนอแนะ 

คําจํากดัความที่ใชในการศึกษา 
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกันในความหมายของคําบางคํา จึงขอ

นิยามศัพทเพ่ือใชในการวิจัย ดังนี ้
1. ทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง ดิน น้ํา แรธาตุ สัตว พันธุไม และส่ิงมีชีวิตทุกอยาง ใน

สังคมปาชายเลน ท่ีใหประโยชน ท้ังทางตรงและทางออมแกมนุษย 
2. ชุมชน หมายถึง ชุมชนบานคลองลัด หมู 3 ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร ี
3. การจัดการทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง การดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับปาชายเลนอัน

ประกอบดวย  การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน  การควบคุมและบังคับใชระเบียบ
ของชุมชน  การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน 

4. การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง การใชประโยชนจากทรัพยากรปา    
ชายเลนท้ังทางตรงและทางออม เชน เปนแหลงไมใชสอย แหลงอาหาร แหลงประกอบอาชีพ แหลง
ท่ีอยูอาศัยของชุมชน 

5. การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายการใช
ทรัพยากรปาชายเลนของประเทศของชุมชน  กฎระเบียบท่ีชุมชนตั้งขึ้น และบทลงโทษ 

6. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรปาชายเลน
อยางรูคาและยาวนานมากท่ีสุด ของชุมชน โดยมีการสูญเสียทรัพยากรนอยท่ีสุด อาจเปน รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรม โครงการตางๆของชุมชน 

7. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง การทําใหทรัพยากรปาชายเลนกลับมามีความ
อุดมสมบูรณอีกครั้งของชุมชน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน โดยชุมชนบานคลองลัด ตําบล

บางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี
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2. ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ของชุมชน
บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

3. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

4. ผลการศึกษาจะเปนประโยชนใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการนําไปใชเปนขอมูลใน
การวางแผนกําหนดนโยบายการจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนในชุมชนได 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย โดยเฉพาะความสําคัญ
ตอชุมชนท่ีอยูอาศัยโดยรอบปาชายเลนและชายฝง  ปาชายเลนเปนแหลงอาหาร เปน แหลงสราง
รายไดของชุมชน ปจจุบันมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ทําใหเกิดความตองการท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย เพ่ือแสวงหาวัตถุดิบ การทํามา
หากิน ทําใหทรัพยากรปาชายเลนลดจํานวนลงและเส่ือมโทรม การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปา
ชายเลนใหประสบความสําเร็จ ควรใหความสําคัญกับคนในชุมชนเปนหลัก ท้ังนี้เพ่ือใหท้ังคนและ
ปาสามารถอยูรวมกันและพ่ึงพาอาศัยไดอยางยั่งยืน การวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรปาชายเลน
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี” 
ไดศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับปาชายเลน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
4. ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับปาชายเลน 
ความหมายของปาชายเลน 
ปาชายเลน (Mangrove Forest) หมายถึง สังคมพืชท่ีประกอบดวยพันธุไมหลายตระกูล มี

ใบสีเขียวตลอดป (evergreen species) เกิดขึ้นแถบบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ําหรืออาวท่ีมีน้ําทวม
ถึง หรือในชวงน้ําทะเลขึ้นสูงสุด (สนิท อักษรแกว 2541 : 3) 

ปาชายเลน (Mangrove  Forest) หมายถึง สังคมพืชท่ีประกอบดวยพันธุไมหลาย
ชนิด หลายตระกูล และเปนพวกท่ีมี ใบเขียวตลอดป  ซ่ึงมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความตองการ
ส่ิงแวดลอมท่ีคลายกัน และยังหมายถึงกลุมของสังคม พืชท่ีขึ้นอยูบริเวณปากอาว ชายฝงทะเลเขต
รอน  ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยพันธไมสกุลโกงกางเปนไมสําคัญ  และมีไมตระกูลอ่ืนปะปนอยู
บาง เชน ตะบูน แสม ลําพู ประสัก  (ธงชัย จารุพพัฒน 2535 :5) 
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ปาชายเลน หรือปาโกงกาง (Mangrove forest หรือ Intertidal forest) คือกลุมของสังคมพืช
ซ่ึงขึ้นอยูในเขตน้ําลงต่ําสุด และน้ําขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ํา หรืออาว ปาชายเลนเปน
บริเวณท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตหลายชนิด ท้ังพืชและสัตว ปาชายเลนจึงใหประโยชนแกมนุษย
มากมาย ท้ังในดานพลังงานและไมใชสอย ตลอดจนเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนท่ีสําคัญ เนื่องจาก
ปาชายเลนเปนท่ีวางไข แหลงอาหาร และเจริญเติบโตของสัตวน้ําเศรษฐกิจนานาชนิด (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 2550:7) 

ลักษณะท่ัวไปของปาชายเลน ปาชายเลนเปนปาไมผลัดใบประกอบดวยสังคมพืชท่ีมีใบ
เขียวชอุมตลอดป การผลัดใบคอยเปนคอยไปซ่ึงมีลักษณะประจําของปาดงดิบดั้งเดิม บางทีเรียกวา
ปาชายเลนน้ําเค็มหรือปาชายเลน  ปาชายเลนพบท่ัวไปตามพ้ืนท่ีชายฝงทะเลในประเทศแถบโซน
รอน (Tropical Region) บริเวณท่ีมีน้ําทะเลทวมถึงใกลปาวอาว ริมทะเลสาบ หาดเลน และบริเวณท่ี
อยูในอิทธิพลของน้ําจืดและน้ําเค็ม เรียกวา น้ํากรอย สภาพดินสวนใหญเปนโคลนหรือเลน บาง
บริเวณมีทรายปะปนอยู ลักษณะดินเปนดินเหนียวท่ีมีการอัดตัวแนน ผิวดินบริเวณรากพืชท่ีขึ้นอยู
นั้นมีสีดําอันเนื่องมาจากเศษซากใบไม กิ่งไม รวมท้ังเศษซากพืช ซากสัตว ท่ีรวงหลนทับถม และ
ยอยสลายเปนอินทรียวัตถุ ลักษณะสังคมพืชเปนประเภทรากเหนือดินงอกตามลําตน และ
กิ่งกานสาขาเพ่ือค้ํายันลําตน ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยไมสกุลโกงกาง (Rhizophora spp.) และมีไม
ตระกูลอ่ืนปะปนอยูดวย เชน โปรง ตะบูน ประสัก เปนตน นอกจากนี้ยังมีส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูกับปา
ชายเลน เชน กุง ปู ปลา หอย เปนตน ความแตกตางระหวางปาไมบกกับปาไมชายเลนจึงอยูตรงท่ีปา
ชายเลนมีความซับซอนเนื่องมาจากปจจัยของน้ําทะเลน้ําจืดและผืนแผนดิน  (สุเมธ ตันติเวชกุล 
2543 : 4) 

จากความหมายขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปาชายเลนเปนระบบนิเวศท่ีประกอบดวยพืชและ
สัตวนานาชนิด ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสภาพแวดลอมท่ีเปนดินเลน มีน้ําทะเลทวมถึงสมํ่าเสมอ พบ
ท่ัวไปตามท่ีราบปากแมน้ํา อาว บริเวณชายฝงทะเลในเขตน้ําขึ้นน้ําลง ทะเลสาบ รอบเกาะแกงตางๆ 
มีพันธุไมโกงกางเปนสวนใหญ และเปนพันธุไมท่ีมีใบสีเขียวตลอดป มีส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูกับปา
ชายเลน เชน กุง ปู ปลา หอย ปาชายเลนบานคลองลัด เปนปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานกัน
ระหวางพันธุไมปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกโกงกางใบเล็กเพ่ือ
ทําถานในอดีต สภาพชายฝงเปนหาดโคลนเลนเกือบท้ังหมดไมมีหาดทรายนอกจากนี้พ้ืนท่ีปา     
ชายเลนในบริเวณดังกลาวยังมีลักษณะท่ีโดดเดนอันแตกตางจากลักษณะพ้ืนท่ีปาชายเลนในพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ กลาวคือ ชายทะเลของพ้ืนท่ีนี้มีไหลทวีปกวางและยาวและจัดเปนเขตทะเลตื้นๆ ของอาวไทย
ตอนบน รวมถึงบริเวณชายฝงทะเลของพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีรอยตอระหวางพ้ืนท่ีน้ําจืด (ซ่ึงไหล
มาจากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาวไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูนและ
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ปากอาวบานแหลมทางตอนเหนือ) กับพ้ืนท่ีน้ําทะเล จึงทําใหเกิดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย (Brackish 
Water Ecosystem) ขึ้น อันเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวมีชายฝงทะเลอยูบริเวณกนอาวไทย 

ความสําคัญและประโยชนของปาชายเลน 
ปาชายเลน มีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยาแนวชายฝงอยางยิ่ง เนื่องจากเปนถ่ินกําเนิด

และเปนท่ีเจริญเติบโตของพันธุพืชและสัตวน้ํานานาชนิด ท่ีเอ้ือตอการเจริญอยูของวงจรระบบนิเวศ
บริเวณชายฝง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

สนิท อักษรแกว ( 2541 : 11-12) ไดกลาวถึงความสําคัญของปาชายเลน สรุปไดดังนี้ 
1. ดานปาไม  ไมจากปาชายเลนนํามาใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ กันหลายรูปแบบ

และนิยมใชกันอยาง กวางขวางก็คือ นําไมมาเผาถาน ไมฟน ไมเสาเข็ม และเครื่องมือประมง      
เปนตน  การนําไมจากปาชายเลนมาเผาถาน  สวนใหญเปนไมโกงกาง  สวนไมชนิดอ่ืน  เชน  ไม
โปรง  ไมถ่ัว  นํามาเผาถานบางแตในปริมาณท่ีนอย ถานท่ีไดจากไมโกงกางถือวาเปนถานท่ีมี
คุณภาพดี  เม่ือเผาแลวมีปริมาณขี้เถาต่ํา ทําใหมีราคาด ีการนําไมปาชายเลนมาทําฟนนั้น สวนใหญ
จะนําไมชนิดอ่ืนมาทําฟนเพ่ือหุงตมมากกวาใชไมโกงกาง เพราะวาไมโกงกาง นําไปเผาเปนถานจะ
ไดผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจดีกวา นอกจากนี้ก็มีการนําไมฟนจากไมปาชายเลน ไปขายเปน
รายไดอีกทางหนึ่งดวย ไมจากปาชายเลนท่ีนํามาทําเปนเสาเข็มท่ีนิยมกันมาก  ไดแก  ไมตาตุมและ
ไมโกงกาง  เนื่องจากมีลําตนลักษณะตรงเปลา ไดขนาดทําเสาเข็มหรือกิจการตางๆ   สวนการนําไม
จากปาชายเลนมาทําเปนไมค้ํายันนั้น มักนิยมใชเฉพาะทําไมค้ํายันรางแรหรือไมค้ํายัน การปลูก
พืชผลทางการเกษตร 

2. ดานประมง   ปาชายเลนมีบทบาทสําคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
ชายฝง โดยเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตวน้ํา  และส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในปาชายเลน ไดอาศัย
อาหารปฐมภูมิ ซ่ึงไดแก อินทรียวัตถุท่ียอยสลายจากซากพืชหรือเศษไมใบไม ซ่ึงสวนใหญไดจาก
ใบของพืชท่ีรวงหลน  นอกจากนี้ยังไดจากสวนของกิ่งกาน ดอกและผล ซากพืชเหลานี้เม่ือรวงหลน
ไปแลวจะยอยสลายกลายเปนอาหารปฐมภูมิซ่ึงมีปริมาณโปรตีนสูงในระบบนิเวศปาชายเลน ซ่ึงจะ
เปนแหลงอาหารสําหรับหอย ปู และหนอนปลอง ผูบริโภคปฐมภูมิเหลานี้จะเปน อาหารของ
ผูบริโภคทุติยภูมิ  ซ่ึงไดแก  ปลาตัวเล็ก ๆ  และลูกของปลาขนาดใหญ  ซ่ึงจะคอย ๆ  ปรับตัวเปน
ผูบริโภคตติยภูมิตอไป  นอกจากนี้ปาชายเลนยังมีความสําคัญในแงของการเปนแหลงท่ีอยู
อาศัย และแหลงอนุบาลสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ในระยะตัวออน  เชน กุง
กุลาดํา กุงแชบวย ปลากะพงขาว  ปลานวลจันทรทะเล และสัตวน้ําเค็มท่ีมีคุณคาอ่ืนๆ อีกหลายชนิด
ท่ีมีวงจร ชีวิตวางไขในทะเลท่ีน้ํามีความเค็มสูงตามสภาพความตองการของแตละชนิด เม่ือไขเริ่ม
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ฟกเปนตัว และยางเขาสูวัยออนก็จะลอง ลอยมากับกระแสน้ํา พัดพาเขาสูชายฝง เพ่ือรับความ
สมบูรณของอาหาร เม่ือเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยหรือเขง็แรงพอแลวจึงออกสูทะเลลึก  

3. ปาชายเลนกับผลการผลิตประมง ปาชายเลนเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญตออาชีพการ
ประมง สัตวน้ําเศรษฐกิจชาวบานจับไดหลายชนิดใชพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนแหลงท่ีอยูอาศัย แหลง
อาหาร ไดแก กุง เชน กุงแชบวย กุงกุลาดํา และกุงตะกาด ปลาท่ีสําคัญ เชนปลากระบอก ปลากะพง
ขาว ปลาหมดเทศ ปลาไหลงู ปลาไหลมีหนวด และปลานวลจันทรทะเล ท่ีสําคัญ คือ ปูทะเล สวน
หอยมีหอยดํา หอยแครง และหอยนางรม 

4. ความสําคัญตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ปาชายเลนชวยลดความรุนแรงของลม
พายุ ชวยปองกันการกัดเซาะดินชายฝงทะเลไมใหมีการพังทลาย เปนแหลงดักตะกอนสารปฏิกูล 
และสารมลพิษตาง ๆ จากบนบกไมใหลงสูทะเล โดยรากของตนไมในปาชายเลนจะชวยทําให
ตะกอนท่ีแขวนลอยมากับน้ําตกทับถมเกิดเปนหาดเลนงอกใหม เกิดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
เหมาะสมตออาชีพการประมง และการเติบโตของพืชในปาชายเลน 

5. ความสําคัญตอสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ปาชายเลนเปนแหลงรวมของพันธุไมท่ีมี
ความรมรื่นสวยงาม แปลกตา เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวชนิดตาง ๆ บางชนิดมีสีสันสวยงาม เชน ปู
กามดาบ กุงดีดขัน นับเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีกําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน ชวย
สรางรายไดจากการทองเท่ียวใหแกชุมชนทองถ่ิน 

จากความสําคัญขางตนของปาชายเลน ผูวิจัยสรุปไดวา ปาชายเลนมีบทบาทสําคัญ
ประเทศ  และตอชุมชนบริเวณปาชายเลน ท้ังในดานปาไม ไดแก การใชไมจากปาชายเลนสราง
คุณคาเพ่ิม เชน การเผาถาน การทําเฟอรนิเจอร การสกัดสารเคมีท่ีสําคัญ ทําใหชุมชนมีรายได สงผล
ตอเศรษฐกิจของประเทศดขีึ้น ความสําคัญตอการประมง เนื่องจากปาชายเลนเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
ของสัตวน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณ ทําใหชาวบานบริเวณปาชายเลนมีรายไดจากการจับสัตว บทบาท
ท่ีสําคัญตอการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ชวยปองกันคล่ืนลม การกัดเซาะ อีกท้ังชุมชน
บริเวณปาชายเลนยังไดรับประโยชนในเรื่องการเปนแหลงทองเท่ียว ชุมชนเกิดรายไดจาก
นักทองเท่ียว และสามารถสรางงานใหแกคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น เชน การจัดบานเปนโฮมสเตย  การคา
ขายสินคาของทองถ่ิน ธุรกิจนําเท่ียว เปนตน  ความสําคัญของปาชายเลนตอชุมชนบานคลองลัดคือ
ชาวบานตองพ่ึงพาทรัพยากรจากปาชายเลนในการดํารงชีวิต ไดแก การสรางท่ีอยูอาศัย เปนแหลง
หาอาหาร และเปนแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญ เพราะชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง มีการ
ใชประโยชนส่ังสมสืบตอกันมาจนเกิดเปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญ เชน  การเผาถาน การนําพืช
พันธุไมปาชายเลนมาประกอบอาหาร เปนยาสมุนไพร เปนตน ดังนั้นปาชายเลนจึงมีความสําคัญ
และมีประโยชนเปนอยางยิ่ง การจัดการทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษ และฟนฟู จึงเปนเรื่อง
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สําคัญท่ีชุมชนควรใหความสนใจ และรวมมือกัน เพ่ือประโยชนท่ียั่งยืนของทรัพยากรปาชายเลนใน
อนาคต 

ปจจัยส่ิงแวดลอมของปาชายเลน 
สนิท อักษรแกว (2542 : 112 – 114) ไดกลาวไววา ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยสําคัญในการ

ดํารงอยูของปาชายเลน ปจจัยเหลานี้มีผลทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนผลกระทํารวมกันของหลาย
ปจจัย ปจจัยส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอปาชายเลน แบงเปน 8 ชนิดดังนี้ 

1. ภูมิประเทศชายฝง (Coastal Physiography) ปาชายเลนโดยท่ัวไปนั้น ชอบขึ้นบริเวณ
ชายฝงทะเลท่ีมีสภาพดินเปนดินเลน และเปนท่ีราบกวาง มีน้ําทวมถึง ลักษณะการเกิดปาชายเลนใน
ประเทศไทย จะตองเปนบริเวณท่ีดินปนทรายตามชายฝงทะเล แมน้ําลําคลอง ทะเลสาบ และเกาะ
ตาง ๆ ท่ีมีน้ําทวมถึงอยูเสมอ ภูมิประเทศท่ีเหมาะสมคือ บริเวณทองอาว ไมมีคล่ืนลมแรง แตมี
สายน้ําใหญ ๆ ไหลลงสูทะเล และมีลาดทองน้ํา(River Bed) ลาดต่ําลงเล็กนอย ลักษณะภูมิประเทศ 
เปนปจจัยสําคัญตอลักษณะโครงสราง โดยชนิดและการกระจายของพันธุไมและสัตว 

2. ภูมิอากาศ (Climate) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศ ไดแก แสง ฝน อุณหภูมิ
และลม ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบนิเวศปาชายเลนเปนอยางมากนั่นคือ แสง ควรมีความเขมของแสง
อยูในชวง 3,000 – 3,800 กิโลแคลอรี่ ตอตารางเมตรตอวัน ฝนควรมีฝนตกประมาณ ปละ 1,500 – 
3,000 มิลลิเมตร และมีฝน 8 – 10 เดือนตอป อุณหภูมิ ถาอุณหภูมิไมเหมาะสมอับสภาพพ้ืนท่ี จะทํา
ใหพืชแตกใบออนนอยลง สวนลมมีอิทธิพลตอความเร็ว กระแสน้ําและคล่ืนบริเวณชายฝง การ
ระเหยของน้ําและการกระจายพันธุ 

3. น้ําขึ้นน้ําลง (tides) ระบบน้ําขึ้นลงบริเวณชายฝงเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดแบง
เขตชนิดพันธุไมและสัตวน้ําในปาชายเลน ในชวงท่ีน้ําขึ้นจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของความ
เค็มบริเวณชายเลน โดยความเค็มจะสูงขึ้นและลดลงตามน้ําขึ้นน้ําลง เม่ือน้ําลงวันละ 2 ครั้ง 
ระยะเวลาการทวมของน้ําเค็มในแตละพ้ืนท่ีจะทําใหพันธุพืชแตกตางกันไปดวย 

4. คล่ืนและกระแสน้ํา (Waves and currents) มีความสําคัญตอการกัดเซาะชายฝงและการ
เกิดตะกอนบริเวณชายฝง คล่ืนมีผลตอการงอกของกลาไมชายเลน เพราะกระแสคล่ืนจะซัดพาไปทํา
ใหพืชงอกขึ้นในบริเวณปาชายเลน คล่ืนมีผลตอการเปล่ียนแปลงลักษณะโครงสรางและกิจกรรมใน
ระบบนิเวศของปาชายเลน 

5. ความเค็มของน้ําในดิน (water salinity) ความเค็มของน้ําเปนปจจัยสําคัญในการ
เจริญเติบโตและการแบงเขตการขึ้นอยูของพันธุไมในปาชายเลน โดยท่ัวไปปาชายเลนเจริญเติบโต
ไดดีในบริเวณน้ํากรอย มีชวงความเค็ม 10-30 เปอรเซ็นต ลําพู(Sonneratia caseolaris) ลําแพน 
(Sonneratia ovate) และแสม(Avicennia) จะเดนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มของน้ําทะเล 10-30 เปอรเซ็นต
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และน้ําทวมถึงประมาณ 20 วันตอเดือน สวนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเค็มระดับเดียวกันแตมีน้ําทะเลทวม
ถึงประมาณ 10 – 19 วัน จะมีโกงกาง (Rhizophora) ขึ้นเปนสวนใหญ 

6. ออกซิเจนละลายในน้ํา (dissolved oxygen) ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํามีผลตอ
การกําหนดชนิดอัตราการเจริญเติบโตของพืชและสัตวน้ํา ในบริเวณปาชายเลนปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ํามีคาอยูระหวาง 3.8-7.3 มิลลิเมตรตอลิตร และจะฝนแปรไปตามเวลากลางวัน กลางคืน 
ฤดูกาล และความสมบูรณของส่ิงมีชีวิตในปาชายเลน 

7. ดิน (soil) ดินบริเวณปาชายเลนเกิดจากการทับถมของตะกอนจากปากแมน้ํา ดินท่ี
เหมาะสมควรมีคา pH อยูระหวาง 6.2 - 6.6 ดินภายใตโกงกาง (Rhizophora) ควรมีความช้ืนอยู
ระหวางรอยละ 67-245 โดยน้ําหนัก สวนภายใตแสม (Avicennia) ความช้ืนในดินท่ีมีคาต่ํากวา
ประมาณรอยละ 45 – 196 โดยน้ําหนัก นอกจากนั้นลักษณะดินชายฝงมีความสัมพันธกับชนิด
ปริมาณและการกระจายของสัตวปาในปาชายเลน 

8. ธาตุอาหาร (nutrients) ธาตุอาหารในปาชายเลนมี 2 ประเภท คือ อินทรียและอนินทรีย 
ซ่ึงมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในปาชายเลนเปนอยางมาก ธาตุอาหารท้ังหลายจะเพียงพอ ยกเวน
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซ่ึงมีปริมาณคอนขางนอย จึงกลายเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตของพืช
ในปาชายเลน การมีธาตุอาหารท่ีเพียงพอนับเปนส่ิงจําเปนในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ        
ปาชายเลน 

สถานการณปาชายเลนในประเทศไทย 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง( 2552: 7) ไดรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีปาชายเลนใน

ประเทศไทย โดยรายงานวาปาชายเลนของประเทศไทยมีขึ้นอยูกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
บริเวณปากน้ํา อาว ทะเลสาบ ริมตล่ิง และเกาะตาง ๆ ของประเทศ รวม 24 จังหวัดของภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใตท้ังฝงอาวไทย และฝงอันดามัน การสํารวจเนื้อท่ีปาชายเลนของ
ประเทศไทย ไดมีขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2504 โดยการใชภาพถายทางอากาศ มีพ้ืนท่ีปาชายเลนขึ้น
กระจายอยูท่ัวประเทศจํานวน 2,299,375 ไร โดยอยูในภาคตะวันออก จํานวน 187,500 ไร ภาคกลาง 
จํานวน 6,875 ไร ภาคใตฝงอาวไทย จํานวน 645,000 ไร และภาคใตฝงอันดามัน จํานวน 1,446,250 
ไร หลังจากนั้น ไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมและติดตามความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีเปนระยะ ๆ โดยใช
ภาพถายทางอากาศ และภาพถายจากดาวเทียม ในชวงป พ.ศ. 2518 – 2547 รวบรวมขอมูลไวพบวา 
เนื้อท่ีปาชายเลนมีการเปล่ียนแปลงอยูในชวงประมาณ 1,047,390 – 1,954,375 ไร ดังแสดงไวใน
ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 การกระจายของพ้ืนท่ีปาชายเลนในภมิูภาคตางๆของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2504-2547 

ลําดับ
ที่ 

จังหวัด เน้ือที่ปาชายเลน (ไร) 
2504 2518 2522 2529 2534 2536 2539 2543 2545 2547 

1 ตราด 80625.00 66250.00 61500.00 56112.00 48437.50 47925.00 47086.50 57787.15 59482.23 57436.55 

2 จันทบุร ี 96250.00 163125.00 150400.00 90668.00 15312.50 25450.00 24332.25 62360.05 78530.35 73264.48 

3 ระยอง 10625.00 34375.00 28800.00 15122.00 962.50 4250.00 4103.00 8322.16 11764.01 9718.86 

4 ชลบุร ี - 23750.00 20700.00 9362.00 937.50 575.00 575.00 6518.92 4460.53 4547.87 

5 ฉะเชิงเทรา - 1875.00 14500.00 4625.00 2293.50 3348.00 3015.75 7142.55 10917.55 7341.99 

รวมภาคตะวันออก 187500.00 306250.00 275900.00 175879.00 67943.50 81548.00 79112.50 142130.83 165292.01 152309.76 

6 สมุทรปราการ - 3750.00 6500.00 644.00 - 1950.00 1857.50 - 7216.02 7585.14 

7 กรุงเทพฯ - - - - - 1250.00 1236.25 1999.35 3249.09 2537.28 
8 สมุทรสาคร - 115625.00 90100.00 887.00 - 11369.00 10601.75 21144.32 19252.75 10530.41 
9 สมุทรสงคราม - 51250.00 47800.00 306.00 - 5775.00 7156.25 15351.37 15956.57 12530.26 
10 เพชรบุร ี 13750.00 55000.00 48700.00 3606.00 2100.00 12925.00 12936.25 35918.98 19165.59 6550.71 

11 ประจวบคีรีขันธ 6875.00 2500.00 2100.00 906.00 437.50 250.00 268.75 921.90 3121.88 1692.38 

รวมภาคกลาง 20625.00 228125.00 195200.00 6349.00 2537.50 33519.00 34056.75 75335.92 67961.90 41426.18 

12 ชุมพร 50625.00 46250.00 43300.00 22662.00 11362.50 20584.00 19698.75 50028.71 45291.80 40284.03 
13 สุราษฎรธานี 160000.00 23125.00 36300.00 26774.00 13775.00 19775.00 19586.25 22078.05 58127.04 40684.22 
14 นครศรีธรรมราช 382500.00 96875.00 80200.00 55224.00 50156.25 49975.00 52601.00 61717.82 59875.64 64236.87 
15 พัทลุง 8750.00 11875.00 10200.00 656.00 375.00 800.00 881.25 19747.03 1354.38 422.38 
16 สงขลา 8125.00 36875.00 32400.00 6031.00 1431.25 3425.00 3896.50 29153.34 21805.11 8559.78 
17 ปตตานี 35000.00 6875.00 8700.00 11425.00 10275.00 8095.00 6906.75 22333.37 26439.87 23106.03 
18 นราธิวาส - - - - - - - 430.88 - - 

รวมภาคใตฝงอาวไทย 645000.00 221875.00 211100.00 122772.00 87375.00 102654.00 103570.50 205489.20 212893.84 177293.32 
19 ระนอง 191250.00 151250.00 141200.00 135037.00 121687.50 120675.00 120229.00 157947.94 170334.80 162953.19 
20 พังงา 358750.00 319375.00 304475.00 227625.00 209437.50 191976.00 190265.25 284112.62 262736.48 276884.87 
21 ภูเก็ต 28125.00 19375.00 17800.00 12094.00 9712.50 9675.00 9448.00 11989.87 11724.86 10504.20 
22 กระบี่ 335625.00 206250.00 198500.00 189450.00 199468.75 178292.00 176709.25 218726.59 219338.38 225649.07 
23 ตรัง 243750.00 212500.00 205400.00 164225.00 192806.25 152050.00 150596.75 209374.84 223676.91 191317.17 
24 สตูล 288750.00 289375.00 246100.00 195243.00 194081.25 183877.00 183402.00 220889.86 245821.59 222284.09 

รวมภาคใต 
ฝงอันดามัน 

1446250.00 1198125.00 1113475.00 923647.00 927193.75 836545.00 830650.25 1103041.72 1133633.02 1089592.61 

รวมทั้งประเทศ 2299375.00 1954375.00 1795675.00 1228674.00 1085049.75 1054266.00 1047390.00 1525997.67 1579693.47 1460621.86 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง , แผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552), 9-10. 
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกระจายอยูใน 24 จังหวัด 
แบงเปนภาคตะวันออก 5 จังหวัด ซ่ึงพบวา จังหวัดจันทบุรีเคยมีพ้ืนท่ีปาชายเลนมากท่ีสุดในภาคนี้ 
จํานวน 163,125 ไร ในป 2518 สวนในบริเวณภาคกลางพบวามีพ้ืนท่ีปาชายเลนใน 6 จังหวัด โดย
พบวาจังหวัดสมุทรสาครเคยมีพ้ืนท่ีปาชายเลนมากท่ีสุดของภาคนี้ เนื้อท่ี 116,625ในป พ.ศ. 2518 
สําหรับภาคใต ฝงอาวไทยพบวาปาชายเลนกระจายอยูใน 7 จังหวัด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเคย
มีพ้ืนท่ีปาชายเลนมากถึง 382,500 ไร ในป พ.ศ. 2504 ซ่ึงพบวามากท่ีสุดของภูมิภาคและของ
ประเทศอีกดวย สวนภาคใตฝงอันดามันพบวา มีพ้ืนท่ีปาชายเลนใน 6 จังหวัด โดยจังหวัดพังงามี
เนื้อท่ีมากท่ีสุด จํานวน 358,750 ไร รองลงมาไดแกจังหวัดกระบ่ี ซ่ึงมีจํานวนท่ีใกลเคียงกันไดแก 
335,625 ไร 

เม่ือพิจารณาขอมูลเนื้อท่ีปาชายเลนของประเทศท่ีคงเหลืออยู จากการสํารวจครั้งลาสุดใน
ป พ.ศ. 2547 พบวาท้ังประเทศมีเนื้อท่ีปาชายเลนรวมท้ังส้ิน 1,460,621.86 ไร โดยกระจายอยูในภาค
ตะวันออกจํานวน 152,309.76 ไร ภาคกลางจํานวน 41,426.18 ไร ภาคใตฝงอาวไทย จํานวน 
177,293.32 ไร และภาคใตฝงอันดามัน จํานวน 1,089,502.61 ไรซ่ึงนับวามากท่ีสุดในประเทศไทย 
เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีเปนรายจังหวัดแลว พบวาจังหวัดพังงามีเนื้อท่ีปาชายเลนคงเหลืออยูมากท่ีสุด
จํานวน 276,884.87 ไร รองลงมาไดแก จังหวัดกระบ่ีและสตูล โดยมีเนื้อท่ี จํานวน 225,649.07 ไร 
และ 222,284.09 ไร ตามลําดับ สวนจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีปาชายเลนเหลืออยูนอยท่ีสุดไดแก จังหวัด
พัทลุงและประจวบคีรีขันธ โดยมีจํานวน 422.38 ไร และ 1,692.38 ไร ตามลําดับ ในขณะท่ี
กรุงเทพมหานครมีเนื้อท่ีปาชายเลนเหลืออยู จํานวน 2,537.28 ไร 

พ้ืนท่ีบริเวณริมฝงทะเล ปากอาว  และชายฝงแมน้ําลําคลองของประเทศไทย ท่ีไดรับ
อิทธิพลจากน้ําทะเลโดยในอดีตนาจะถูกปกคลุมดวยสภาพปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณมากอน แตเม่ือ
ประชากรของประเทศคอย ๆ เพ่ิมจํานวนมากขึ้น ทําใหมีความตองการทรัพยากรและพ้ืนท่ีเพ่ือเปน
ท่ีอยูอาศัยประกอบอาชีพ ตลอดท้ังการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ จึงมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชาย
เลนไปดําเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาวทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนตาง ๆ ลด
นอยลงตามลําดับ ท้ังนี้จากการสํารวจพ้ืนท่ีปาชายเลนครั้งแรกของกรมปาไม พบวาในป พ.ศ. 2504 
มีพ้ืนท่ีอยูจํานวน 2,299,375.00 ไร ซ่ึงนับวาเปนจํานวนเนื้อท่ีท่ีมีปริมาณมากและเอ้ืออํานวย
ประโยชนใหแกประเทศชาติท้ังทางตรงและทางออมไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดมีการสํารวจปาชายเลนอีกครั้ง พบวาพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงไปถึง 
345,000 ไร หรือประมาณรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีปาชายเลนในป พ.ศ. 2504 จากนั้นไดมีการสํารวจ
ตอเนื่องเปนระยะ ๆ ในชวงป พ.ศ. 2522 – 2539 ซ่ึงพบวา พ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงโดยตลอด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2522 -2529 ซ่ึงเปนชวงท่ีการทํานากุงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
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เปนอยางมากในทุกภูมิภาคของประเทศ พบวาพ้ืนท่ีปาชายเลนถูกเปล่ียนแปลงไปถึง 567,001.00 ไร 
หรือคิดเปนจํานวน 81,000.14 ไรตอป ซ่ึงนับวาสูงท่ีสุดท่ีไดมีการสํารวจ ซ่ึงในชวงนี้จํานวนปาชาย
เลนท่ีคงเหลืออยูเพียงรอยละ 47.19 ของพ้ืนท่ีปาชายเลนในป พ.ศ. 2504 และในป พ.ศ. 2539 พบวา
พ้ืนท่ีปาชายเลนมีเหลืออยูนอยท่ีสุดโดยเหลืออยูเพียงประมาณ 1,047,3900.00 ไร เทานั้น 

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2543 ไดมีการสํารวจพ้ืนท่ีปาชายเลนอีกครั้งหนึ่ง แตกลับพบวา
พ้ืนท่ีปาชายเลนกลับเพ่ิมขึ้นเปน 1,525,997.67 ไร ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2539 ถึงจํานวน 478,607.67 
ไร และเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 53,695.80 ไรในป พ.ศ. 2545 ท้ังนี้อาจเนื่องจากในชวงดังกลาว รัฐไดมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการฟนฟู ปองกันรักษา และอนุรักษปาชายเลนใหมีสภาพสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 ใหมีการยกเลิกการใหสัมปทานทําไมใน
เขตปาชายเลน เม่ืออายุการใหสัมปทานทําไมส้ินสุดลงท้ังหมดในป พ.ศ. 2546 รวมท้ังการทํานากุง
และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีปาชายเลนเกิดภาวะวิกฤติ โดยไดรับผลกระทบท้ังในดานผลผลิต
ท่ีตกต่ําลง เนื่องจากสูญเสียภาวะสมดุลอยางรุนแรงของระบบนิเวศปาชายเลน และราคาการ
จําหนายท่ีลดลงเนื่องจากความผันผวนของตลาด นอกจากนี้การใชเทคโนโลยีการสํารวจพ้ืนท่ีปา
ชายเลนโดยใชภาพถายทางดาวเทียมท่ีมีความละเอียดยิ่งขึ้น โดยผนวกพ้ืนท่ีปาชายเลนบางแหง
เพ่ิมเติม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนในภาพรวมมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม จากการสํารวจลาสุดในป 
พ.ศ. 2547 พบวาพ้ืนท่ีปาชายเลนเริ่มลดลงอีกครั้ง โดยเหลืออยูจํานวน 1,460,621.86 ไร ซ่ึงลดลง
จากป พ.ศ. 2545 จํานวน 119,158.91 ไร หรือมีพ้ืนท่ีปาชายเลนเหลืออยูเพียงรอยละ 63.53 ของพ้ืนท่ี
ปาชายเลนในป พ.ศ. 2504 ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี2 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนในชวงป พ.ศ. 2504 – 2547 

ป พ.ศ. พื้นท่ีปาชาย
เลน (ไร) 

การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาชายเลน พื้นท่ีปาชายเลนท่ี
เหลือ(รอยละ) จํานวน(ไร) รอยละ ไร/ป 

2504 2,299,375.00 - - - - 
2518 
2522 
2529 
2534 
2536 
2539 
2543 
2545 
2547 

1,954,375.00 
1,795,675.00 
1,228,674.00 
1,085,049.00 
1,054,266.00 
1,047,390.00 
1,525,997.67 
1,579,693.47 
1,460,621.86 

-345,000.00 
-158,700.00 
-567,001.00 
-143,625.00 
-30,783.00 
-6,876.00 

-478,607.67 
-53,695.80 

-119,158.91 

-15.00 
-8.12 
-31.58 
-13.24 
-2.83 
-0.01 
45.70 
3.52 
-7.5 

-24,642.86 
-39,675.00 
-81,000.14 
-28,725.00 
-15,391.50 
-2,292.00 

119,651.91 
26,847.90 
-56,579.45 

85.00 
79.09 
53.44 
47.19 
45.86 
45.55 
66.37 
68.70 
63.53 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง , แผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2552), 31. 

สถานการณการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2504-
2547 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2550: 18) ไดรายงานวาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลน
ของประเทศไทยดังกลาว เนื่องมาจากกิจกรรมท่ีดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นพอสรุปได ในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1. การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา พ้ืนท่ีปาชายเลนไดถูกเปล่ียนแปลงไปดําเนินกิจกรรมการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําในอัตราท่ีสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานากุง ท้ังกุงกุลาดํา และกุงแชบวย 
รวมท้ังสัตวน้ําชนิดอ่ืน ๆ เชน ปลากะพง ปูทะเล หอยแครง ฯลฯ ท้ังนี้พบวาในทุกจังหวัดท่ีมี        
ปาชายเลน ไดถูกเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีไปดําเนินกิจกรรมนี้เฉพาะในป พ.ศ. 2545 พบวามีมากถึง
466,500.80 ไร 

2. การเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาชายเลนในบริเวณพ้ืนท่ีทะเลทวมไมถึงหรือบริเวณพ้ืนท่ีสูง
ในทุกจังหวัด พบวา ไดถูกเปล่ียนแปลงไปทําการเกษตรกรรมบางดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทํานาขาว 
การทําสวนยางพารา การปลูกปาลมน้ํามัน การทําสวนมะพราว และการปลูกไมผลหรือไมยนืตนอ่ืน 
ๆ ในป พ.ศ. 2545 พบวามีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนไปจํานวน 246,613.24 ไร 

3. การทํานาเกลือ พ้ืนท่ีปาชายเลนของบางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางของ
ประเทศ เชน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี พบวามีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีไปทํานาเกลือ 
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เนื่องจากในระยะนี้ราคาเกลือมีแนวโนมสูงขึ้นอยูตลอดเวลา และมีความตองการใชมากขึ้น ในป 
พ.ศ. 2545 พบวา ท้ังประเทศมีการทํานาเกลือรวมท้ังส้ิน 174,800.80 ไร 

4. การใชประโยชนจากไม  พันธุไมในปาชายเลนหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งไม
โกงกางท้ังโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนํามาผลิตถานท่ีให
คุณภาพดี เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายท้ังในและตางประเทศ นอกจากนี้ไมจากปาชายเลนยัง
นําไปใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ อีกมากท้ังการกอสราง การประมง ฯลฯ ดังนั้น จึงมีการตัดฟน
นํามาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงการใหสัมปทานปาไมท่ีบางแหงขาด
การควบคุม อยางรัดกุม มีการลักลอบตัดฟนไม จากปาชายเลนบางแหงมาใชประโยชนเกินท่ีกําลัง
การผลิตของปา ซ่ึงในปจจุบันปญหาดังกลาวยังคงมีอยูในพ้ืนท่ีปาชยเลนหลายแหง ทําใหปาชาย
เลนเส่ือมโทรมลงเปนอยางมาก 

5. การขยายตัวของชุมชน ความตองการพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของชุมชนของประเทศ
ไทย นับวันจะมีมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดท่ีมีประชากรจํานวนมาก หรือมี
แผนการในการพัฒนารูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม การสาธารณูปโภค การ
สรางท่ีอยูอาศัยฯลฯ แมกระท่ังการใชเปนสถานท่ีรองรับขยะมูลฝอย ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนหลาย
แหงถูกเปล่ียนแปลงสภาพไปรองรับกิจกรรมดังกลาวจํานวนมากเชนเดียวกัน 

นอกจากท้ัง 5 กิจกรรมขางตนแลว ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การทําเหมืองแร การสรางทา
เทียบเรือ การสรางถนนและสายสงไฟฟา ฯลฯ ซ่ึงมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีปาชายเลนบางแหงตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน ซ่ึงลวนแตทําใหมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาชายเลนของประเทศ
ไทยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

สาเหตุการทําลายปาชายเลน 
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายฝงไดกอใหเกิดผลเสียหายตอปาชายเลน สนิท 

อักษรแกว ( 2541 : 198 ) ไดกลาวถึงสาเหตุของการทําลายปาชายเลน คือ 
1. การเพ่ิมของประชากรทําใหเกิดการขยายตัวของการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เพ่ือ

รองรับการใชประโยชนของประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น และในบรรดากิจกรรมการพัฒนาประเทศตางๆนี้ 
บางกิจกรรมมีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีปาชายเลนอยางหลีกเล่ียงไมได เชน การกอสรางทาเทียบเรือ 
การตัดถนนสูชุมชนชายฝงทะเล การสรางท่ีอยูอาศัย เปนตน 

2. ท่ีดินปาชายเลนสวนใหญของประเทศ มีสถานะเปนปาสงวนแหงชาติซ่ึงการขอใช
ประโยชนเปนครั้งคราวสามารถกระทําไดตามกฎหมาย โดยเสียคาธรรมเนียมในราคาต่ํากวาราคา
ท่ีดินท่ีแทจริงหลายเทา ประกอบกับมีปจจัยเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาบางประเภท เชน อยูใกลทะเล 
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ทําใหผูลงทุนโครงการพัฒนาตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงทุนพัฒนาดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําริม
ทะเล เชน กุงกุลาดํา นิยมใชพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนสถานท่ีดําเนินโครงการเพ่ือลดตนทุนดานคาท่ีดิน 

3. รัฐยังไมมีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลนท่ีชัดเจนและประสานสอดคลองกับการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลประเภทอ่ืนๆเปนผล
ใหเกิดความขัดแยงจากการพัฒนาในสาขาตางๆ เชน การประมงพ้ืนบานกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การเพาะเล้ียงสัตวน้ํากับการอนุรักษปาชายเลนและการตัดฟนไมกับการอนุรักษปาชายเลน เปนตน 

4. กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาชายเลนยังไมรัดกุม
เพียงพอ และบทลงโทษยังไมรุนแรงเทาท่ีควรทําใหมีผูละเลยไมปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การใหสัมปทานมักจะละเลยจนทําใหปาชายเลนสวนใหญท่ีผานการทําไมจะอยูในสภาพเส่ือม
โทรมและมักจะกลายเปนสาเหตุอางในการบุกรุกปาชายเลนหรือขอใชประโยชนเพ่ือกิจกรรมอยาง
อ่ืนตอไป 

5. การบุกรุกทําลายปาชายเลนโดยไมไดรับอนุญาตตามขั้นตอนทางกฎหมาย สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากความซับซอนของขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกับการท่ีไมทราบวาปาชายเลนเปน
เขตสงวนหามบุกรุก และเม่ือมีการบุกรุกทําลายเกิดขึ้นแลวการจับกุมยังไมอาจกระทําไดท่ัวถึงและ
ขั้นตอนการจับกุมลงโทษเปนไปดวยความยุงยากจนทําใหเจาหนาท่ี เกิดความเบ่ือหนายและหมด
กําลังใจ จึงทําใหขาดความสนใจท่ีจะจับกุมอยางจริงจัง 

6. เจาหนาท่ีท่ีทําการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีปาชายเลน ไมสมดุลกับเนื้อท่ีปาชายเลน ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบจนทําใหไมอาจดูแลไดท่ัวถึง นอกจากนั้นอุปกรณตางๆท่ีใชในการปองกันและ
ปราบปรามยังมีไมเพียงพอและขาดประสิทธิภาพ โดยยังปรากฏวาหนวยจัดการปาชายเลนหลาย
แหงยังไมมีเรือท่ีใชทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนพาหนะประจําหนวย ซ่ึงท้ังท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอการทํางานในปาชายเลน 

7. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปาชายเลนยังไมเพียงพอและยังไมถูกตองนัก ในกลุมบุคคล
ระดับตางๆท้ังในระดับผูบริหารช้ันสูงโดยการพัฒนาประเทศ นักการเมืองเจาหนาท่ี ผูควบคุมดูแล
ปาชายเลน ผูลงทุนพัฒนาโดยใชพ้ืนท่ีปาชายเลน ผูนําชุมชนและประชาชนท่ัวไป เปนผลการใช
ประโยชนปาชายเลนเปนไปอยางไมเหมาะสมโดยไมไดคํานึงถึงผลเสียหายท่ีจะเกิดตอปาชายเลน 
ในระยะยาวมีการกอตัวกลุมมวลชนขึ้นตอตานการควบคุมดูแลของทางราชการ และในบางครั้ง
หนวยราชการบางแหงก็กระทําการบุกรุกหรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนเสียเอง
อีกดวย 

สนิท อักษรแกว ( 2541 : 197 ) ไดสรุปกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอปาชายเลนไว 4 ประการ 
ไดแก 
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1. การขยายพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนท่ีเล้ียงสัตวน้ํา เชน การทํานากุง และบอเล้ียงปลา 
2. การตัดพันธุไมปาชายเลน จนเกินกําลังของปาและไมสามารถทดแทนกันไดทันตาม

ธรรมชาต ิ
3. การเปล่ียนสภาพปาชายเลนใหเปนท่ีตั้งถ่ินฐาน ท่ีอยูของมนุษย โรงงานอุตสาหกรรม 

การสรางทาเทียบเรือ และการตัดถนนผานปาชายเลน 
4. การทําเหมืองแรในบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลน เชน การทําเหมืองแรดีบุก ในจังหวัดพังงา

และภูเก็ต เปนตน 

จากขอมูลการลดลงของปาชายเลนขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ปาชายเลนลดลงอยางรวดเร็ว  
และตอเนื่องสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม และฐานะความเปนอยูของประชาชน
ท่ีตองอาศัยพ่ึงพิงปาชายเลนเปนแหลงทํามาหากิน  โดยปญหาพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงและเส่ือมโทรม
เกิดจากการใชประโยชนท่ีมากเกินไป การบุกรุกปาชายเลนเพ่ือหาผลผลิตจากปาโดยตรงจนเกินขีด
ความสามารถของปา ดังนั้นการจัดการทรัพยากรปาชายเลนจึงเปนเรื่องสําคัญ ท่ีชุมชนตองมีการ
วางแผน และดําเนินการ จัดสรรทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือใชประโยชนและอนุรักษฟนฟู เพ่ือใหเกิด
ความสมดุล และเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ความหมายของการจัดการ 
การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ

ท้ังดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซมการใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให
กิจกรรมท่ีดําเนินการนั้นสามารถใหผลยั่งยืน ตอมวลมนุษยและ ธรรมชาติ โดยหลักการแลว "การ
จัดการ" จะตองมีแนวทางการดําเนินงานขบวนการ และขั้นตอน รวมท้ังจุดประสงคในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนแนนอน (อํานาจ เจริญศิลป 2543: 1-2) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การดําเนินงานตอทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในดานการจัดหาการเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัดและการสงวน
รักษา เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไป
อยางไม ขาดแคลนหรือมีปญหาใดๆ (พรชัย ธรณธรรม 2545: 19) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงานหรือกิจกรรมใน
การจัดสรรและการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองความตองการในระดับตางๆของมนุษยและ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ  สังคมและ
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คุณภาพ ส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางฉลาด ประหยัด และกอใหเกิด
ผลเสียตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (จินตนา ทวีมา 2545: 19) 

ดังนั้นผูวิจัยสรุปความหมาย ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource 
Management) ไดวา หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติเพ่ือใหประโยชนตอมนุษย ท้ังในดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยาง
ประหยัด รวมท้ังการสงวนเพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถใชผลอยางยาวนาน 

วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ  เปนปญหาสําคัญท่ีเกี่ยวของกับชีวิต และ

ความเปนอยูของทุกคน และเปนปญหาท่ีจําเปนตองไดรับการแกไข  ซ่ึงวิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสําคัญ มีผูเสนอแนวทางท่ีจะสามารถนําไปปฏิบัติไดดังนี ้

วิวัฒน  คติธรรมนิตย  (2546:34) กลาวถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให เกิด
ประสิทธิผลและยั่งยืนไดนั้น จะตองอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ รวมท้ังเทคนิควิธี การวินิจฉัย การ
ตัดสินใจ ตองอาศัยหลักความเขาเปนพ้ืนฐานหลายประการ คือ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติตางมีความสัมพันธเช่ือมโยงประกอบกันเปนระบบนิเวศเดียวกัน
ท่ีเปนเอกภาพ นับตั้งแตพ้ืนท่ีสูงหรือภูเขา ปา ลงมายังพ้ืนท่ีทําการเกษตร ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 
ตลอดไปจนถึงชายฝงทะเลและมหาสมุทร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสวนหนึ่งยอมสงผล
กระทบถึงสวนอ่ืนๆ เปนลูกโซท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนซ่ึงเกี่ยวของ
กับทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด การประเมินผลการศึกษาถึงผลกระทบ ซ่ึงไมอาจจํากัด  

2. ชีวิตของคนและชุมชน เปนรากเหงาของภูมิปญญาท้ังหลาย ภูมิปญญาเหลานี้แอบแฝง
อยูในรูปธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของชุมชนไมวาจะเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรเพ่ือเปน
อาหารหรือยารักษาโรค 

3. วิถีชีวิตอันมีมาในประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมเปนกระบวนการชีวิตท่ีมีความ
ตอเนื่อง การพัฒนาเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตามยอมไมอาจปฏิเสธชีวิตในสังคมท่ีมีความตอเนื่องได
โดยเฉพาะในชุมชนชนบท 

เชนเดียวกันกับแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ ของ        นิธิ  
เอียวศรีวงศ (2549 : 235-236) คือเปนการจัดการใหเกิดมากขึ้นใชไดมากท่ีสุดเสียแรงหรือลงทุน
นอยท่ีสุด ใหทุกคนไดใชมากท่ีสุดโดยมีเปาหมายหลักคือ ใหทุกคนไดใชทรัพยากรพรอมกัน เปด
โอกาสใหคนสวนใหญไดเขาไปใชทรัพยากร มีการจัดการเพ่ือใชทรัพยากร มีกฏเกณฑการใช
ทรัพยากร ท่ีกระจายกันไดอยางดี สามารถใชไดอยางยั่งยืนเม่ือหมดเปลืองไปมีโอกาสงอกเงยกลับ
ขึ้นมาใหม 
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ดังนั้นเพ่ือเปนการลดสภาพปญหาดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม
รัดกุมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
วิชัย เทียนนอย (2543 : 20-22) สรุปไดดังนี้ 

1. การสรางระเบียบกฎเกณฑ 
เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะนํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพราะจากปญหาและ

สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีกําลังเผชิญอยูในปจจุบันนี้ จะเห็นไดวา มีพ้ืนฐานมาจาการ
ท่ีผูใชทรัพยากรธรรมชาติไมเคารพในกฎเกณฑใหเกิดประโยชนแกตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงกดระเบียบ
นี้ควรท่ีผูรับผิดชอบ จะตองมีการสรางปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอสถานะภาพ และสถานการณ
ของทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภท รวมท้ังผูท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล การใชระเบียบกฎเกณฑ ตอง
ปฏิบัติอยางจริงจังและเขมงวด 

2. การใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ในปจจุบันวิทยาการของโลก ในสาขาตาง ๆ  ไดมีการพัฒนากาวไกลมากขึ้น ดังนั้น ใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงสมควรนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช เพ่ือ
ลดปญหามลพิษ ท่ีเกิดขึ้นตามมา เชนในปจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยี ในการท่ีจะนําเอาพลังงาน
แสงแดด มาใชทดแทนพลังงานจาก ฟอสซิล ไดดีขึ้น ถึงแมวาปจจุบันนี้ตนทุนจะสูงกวา แตเช่ือวา
ในอนาคตถายังคงมีการพัฒนาท่ีกาวหนาขึ้นในท่ีสุด ก็จะสามารถนํามาใชทดแทนไดอยางสมบูรณ 

3. การสรางระเบียบวินัย 
ในปจจุบัน จะเห็นไดวาไดมีกลุมองคกร ตลอดจนหนวยงานท้ังของรัฐและเอกชน ได

เริ่มใหความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น นับเปนโอกาสอันดีในการท่ีจะอาศัย 
กลุมผูสนใจเหลานี้เปนผูนําในการสรางระเบียบวินัยใหเกิดขึ้นเปนจุดเริ่มตน โดยการจัดตั้งเปน
ชมรม หรือสมาคม จะเปนตัวชวยเสริมสราง ความมีระเบียบวินัยในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในวงกวาง 

4. การใหความรู ใหการศึกษา 
การจัดการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับประชาชนในทุกระดับ ทุกกลุม 

ท้ังในระบบ และนอกระบบ ซ่ึงการใหความรูควรจะเนนเกี่ยวกับ การทําใหเกิดทักษะความรูความ
เขาใจ และจิตสํานึกใหเกิดขึ้นเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันไป ตลอดจนการเผยแพรโดยอาศัยผาน
ทางส่ือสารมวลชน ในทุกแขนงสาขา ก็จะเปนส่ิงท่ีชวยกระตุนประชาชน ใหมีสวนรวม ในการท่ีจะ
เขามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหบังเกิดผลท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีปรากฎอยูในสวน
ตาง ๆ ของโลก สมควรไดรับการดูแลรักษา ประเทศชาติ จะเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงทาง
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เศรษฐกิจจําเปนตองรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด และเหมาะสม การท่ีมนุษยสวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ จะกอใหเกิดผลดีตอการบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยสรุป ไดวา วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือการสราง
เง่ือนไข การสรางระเบียบกฎเกณฑ การใชเทคโนโลยี การสรางระเบียบวินัย การใหความรู ให
การศึกษาในการใชประโยชน ของทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยางรูคุณคา ยั่งยืนและตอเนื่องตลอดไป 

ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
การศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีเสริมสรางการมีสวน

รวมของชุมชนทองถ่ินและนําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสมและยั่งยืนนั้น ตอง
ศึกษาความหมาย เพ่ือทําความรูความเขาใจ ไดมีผูศึกษาและใหความหมายของชุมชน และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวมไว ดังนี้ 

ประเวศ วะสี (2544:68) ใหความหมายวา ชุมชนหมายถึงการรวมตัวของกลุมชนท่ีมี
วัตถุประสงครวมกัน อาจเปนการรวมตัวกันตามพ้ืนท่ี หรือไมใชพ้ืนท่ีก็ได สมาชิกของชุมชนมีการ
ติดตอส่ือสารกันมีความเอ้ืออาทรกัน มีการกระทํากิจกรรมรวมกันมีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา
และมีการจัดการ 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2545:20) ใหความหมายไววา ชุมชนหมายถึงกลุมชนท่ีมาอยูรวมกัน
ในพ้ืนท่ีหนึ่ง มีการกระทําระหวางกัน มีความสัมพันธรวมกันมีความผูกพันทางดานจิตใจ กับพ้ืนท่ี 
และมีศูนยกลางบริการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสมาชิกในชุมชนนั้น ไดใชประโยชนรวมกัน 

ชยันต วรรธนภูติ (2546:69) ใหความหมายไววา ชุมชนหมายถึง การรวมกันอยูของกลุม
คนจํานวนหนึ่งในพ้ืนท่ีแหงหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น ในการดํารงชีวิต โดย
เหตุผลท่ีมีกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกันใชทรัพยากรเพ่ือการผลิตจึงมีการกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธซ่ึงกันและกันขึ้น มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตาง ๆ  

นิวัติ เรืองพานิช (2544: 51) ใหความหมายของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีสวนรวม
วาหมายถึง การท่ีชุมชนรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดและประหยัด โดยใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด
และสูญเปลานอยท่ีสุด รวมท้ังกระจายการใชประโยชนแกชุมชน โดยท่ัวถึงกัน โดยใชหลักการ
อนุรักษแตตองเขาใจวาการอนุรักษมิไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ จะตองนํา
ทรัพยากรมาใชประโยชนใหถูกตองเหมาะสม ตามกาลเทศะ และพยายามใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 

ประเวศ วะสี (2544 :68) ใหความหมายของ การจัดการทรัพยากรของชุมชนวา หมายถึง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย เพ่ือท่ีจะใหไดผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดและยั่งยืน แกชน รุน
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ปจจุบัน และคนในรุนตอไปในอนาคต ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือการสรางสรรค 
การรวบรวม การสงวนรักษาไว การใชประโยชนท่ียั่งยืน การทดแทน และการสงเสริมส่ิงแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีเกี่ยวของท้ังทรัพยากรท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 

สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนหรือประชาชนนั้น มีผูใหความหมายไวดังนี ้
ประเวศ วะสี (2544:69) ใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนไววา เปน

กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการกระทําและเกี่ยวของกับมวลชน ในระดับตาง ๆ ดังนี ้
1. ในกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงคทางสังคม และการจัดสรร

ทรัพยากร 
2. ในการกระทําโดยสมัครใจตอกิจกรรมและโครงการ 

ทวีทอง หงสวิวัฒน (2543:72)ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนไววา การมี
สวนรวมคือการท่ีชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช และการ
กระจายทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปน 
อยางสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของชุมชน ในการมีสวนรวมของชุมชน ไดพัฒนาการรับรู และภูมิ
ปญญา ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการตัดสินใจ ในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง 

จากการศึกษาความหมายของชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมี     
สวนรวม  ผูวิจัยสรุปไดวา มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีการดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนกลุมในสังคม และมี
ความสัมพันธกันในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของมนุษย การอยูรวมกันของมนุษยในสังคม เปนกลุมทางสังคม หรือ
เรียกวาชุมชน การมีสวนรวมโดยชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึงการท่ีประชาชน
ท่ีอ ยู ร ว มกั น มีค ว าม รว ม มือ ร วม ใ จกั นใ น กา ร จัด ก าร คว บ คุม ก าร ใ ชแ ละ ก าร อ นุรั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีสวนรวมตั้งแต
การศึกษาประเด็นปญหา หาสาเหตุของปญหา กําหนดแนวทางแกไขปองกันปญหา ตัดสินใจ และ
ดําเนินการแกไข ปองกันปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของชุมชน 

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทํางานรวมกันกับประชาชนโดย
เริ่มตนจากการศึกษา ทําความเขาใจ ถึงวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนในชุมชน และศึกษา
ลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน จากนั้นจึงใหความรูท่ีเหมาะสมแกชุมชนเม่ือชุมชนไดรับความรู
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แลวก็จะเกิดความเขาใจ เม่ือเขาใจก็จะเกิดความเห็นใจ ยอมเปล่ียนความรูสึกนึกคิดและใหความ
รวมมือ ไดมีผูศึกษาและใหหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนไวดังนี ้

ไพรัตน เดชะรินทร (2544 : 8 ) ไดใหหลักการ พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนโดยกลาว
วา แนวคิดนี้สามารถปฏิบัติได ผลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย ท่ีเกี่ยวของ
ดวย โดยมีหลักการ ดังนี ้

1. ตองยึดหลักความตองการและปญหาของประชาชนเปนจุดเริ่มตนของกิจกรรม หาก
กิจกรรมท่ีจะนําไปใหประชาชนเปนเรื่องใหม ก็ตองใชเวลาในการกระตุนเรงเราความสนใจให
ความรูความเขาใจ จนประชาชนยอมรับความจําเปน และประโยชนในการจัดทํากิจกรรมเหลานั้น 

2. กิจกรรมตองดําเนินการในลักษณะกลุม เพ่ือสรางพลังกลุม ในการรับผิดชอบรวมกัน 
สรางความสัมพันธรวมกันระหวางสมาชิกกลุม ปลูกฝงทัศนะ และพฤติกรรมท่ีเห็นแกสวนรวม 
ทํางานเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

3. แนวทางการพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ตองคํานึงถึง ขีดความสามารถของ
ประชาชนท่ีรับดําเนินการตอไปได โดยไมตองพ่ึงพา ภายนอก โดยเฉพาะ ในระยะเริ่มแรก ตองไม
ทุมเท ในลักษณะการใหเปลาโดยส้ินเชิง ตองทําใหประชาชนเกิดความสํานึกเปนเจาของกิจกรรม 
และตองสามารถทําตอไปเองได เม่ือการชวยเหลือจากภายนอกส้ินสุดลง การชวยตนเองและการ
พ่ึงตนเองเปนหลักสําคัญท่ีตองเริ่มตั้งแตตน 

4. กิจกรรมพัฒนา ท่ีนําเขาไปในชุมชนตองสอดคลองกับสภาพส่ิงแวดลอม ความพรอม
รับของชุมชน ซ่ึงหมายรวมถึงการใชทรัพยากรชุมชน การสอดคลองกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมของชุมชน 

5. การเริ่มตนกิจกรรมตองอาศัยผูนําชุมชน ซ่ึงหมายถึง ผูนําตามธรรมชาติ ท่ีชาวบาน
เคารพนับถือ ผูนําทางศาสนา ผูนําท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งจากทางการ เพ่ือเปนผูบุกเบิก 
และชักนําชาวบานตอไป ผูนําชุมชนโดยท่ัวไป จะสามารถ ปรับทัศนะ และการยอมรับส่ิงใหม ๆ 
ไดเร็วกวา และเปนผูท่ีชาวบานมีความศรัทธา ในตัวอยูแลว การเริ่มตนจากผูนําจึงไปไดเร็วกวาและ
ไดรับการยอมรับมากกวาประชาชนท่ัวไป 

6. ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตน กลาวคือรวม
หาขอมูล รวมหาสาเหตุปญหา รวมปรึกษาหารือทางแกปญหา รวมกันตัดสินใจ รวมกันวางแผน
งาน รวมกันปฏิบัติงาน รวมกันติดตามผลงาน จนถึงขั้น รวมกันบํารุงรักษาในระยะยาว 

อํานวย แกวทอง (2547:19) ไดกลาวถึงหลักการ การเขาหาประชาชนกับการรณรงค
วัฒนธรรมชุมชนโดยไดจําแนกลักษณะพิเศษของสังคม และวัฒนธรรมไว 6 ประการคือ 
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1. สังคมไทย เปนสังคมอนุรักษนิยม ลักษณะนี้เปนธรรมดาของสังคมท่ีมีอาชีพสวน
ใหญทางเกษตรกรรม แตตัวอาชีพเปล่ียนไป การเปล่ียนแปลงความเคยชินของประชาชน จึงตองทํา
อยางคอยเปนคอยไป โดยอาศัยเวลาเปนเครื่องชวย 

2. สังคมไทย ชอบทํางานแบบสนุกสนาน ความสนุกสนาน จะเกิดจากการมีคนหลาย ๆ 
คนมารวมกันเปนกลุมแลวมีอารมณสนุกรวมกัน อันเปนการผอนคลายความตึงเครียด กับชวยสราง
ความเปนกันเองมากขึ้น ดังนั้น การทํางานกับชุมชน จึงควรทําเปนกลุมและยอมใหความสนุกสนาน
และความบันเทิงแทรกบาง 

3. คนไทยสนใจส่ิงใกลตัวเองมากท่ีสุด โดยธรรมชาติของมนุษย มักจะใหความสนใจกับ
ส่ิงใกลตัวกอน จากนั้นจึงเริ่มสนใจในส่ิงท่ีไกลตัวออกไป ดังนั้น การเขาหาชุมชนจึงตองเริ่มตนจาก
ส่ิงท่ีเคาสนใจ โดยความประทับใจและใหการตอบสนอง ในลักษณะมิตรจิต มิตรใจ  

4. สังคมไทย เช่ือผูนําตามธรรมชาติ มากกวาผูนําแตงตั้ง ผูนําตามธรรมชาติ บุคคลท่ี
ชาวบานเคารพนับถือกัน เช่ือฟงโดยไมจําเปนตองมีตําแหนงหนาท่ี เชน พระสงฆ ผูเฒาผูแก ใน
ชุมชน ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษโดยแท คือ ความโอบออมอารี ความเสียสละ ความกลาหาญเด็ดขาด สวน
ผูนําในการแตงตั้งนั้น หมายถึง ขาราชการ ท่ีมีตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบในงานปกครอง มีอํานาจ
ตามกฎหมายอยูในมือ ซ่ึงผูนําในการแตงตั้งนี้ จะไดรับความเคารพนับถือจากประชาชนในชุมชน 
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาผูนําในการแตงตั้งนั้น มีคุณสมบัติของผูนําตามธรรมชาติมากนอย
เพียงใด 

5. คนไทยชอบออนนอมถอมตน ระบบนับถืออาวุโสนั้น เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ซ่ึงตรงกับธรรมชาตขิองคนไทย และสังคมไทย ท่ีนิยมการพ่ึงพาอาศัยกันมาก ดังนั้นการออนนอม
ถอมตน จึงเปนลักษณะพิเศษ ของวัฒนธรรม และประเพณีไทย เชนการไปลามาไหว ฯลฯ ซ่ึงการ
เขาหาประชาชนควรมีลักษณะนับถืออาวุโส และมีความออนนอมถอมตนดวย 

6. คนไทยเช่ือในเหตุจูงใจ มากกวาเหตุผล ลักษณะพิเศษของคนไทย จะเช่ือในบุคคล
มากกวาหลักการ เชน คนไทยสวนใหญเปนชาวพุทธ นับถือพระรัตนตรัย เปนท่ีรําลึก แตยังมีการ
เช่ือในเรื่องของการทรงเจาเขาผีใหเห็นอยูเปนประจํา ตามหนาหนังสือพิมพ เปนตน ดังนั้นผูท่ีจะ
ทํางานรวมกันประชาชน ตองเปนผูท่ีมีหลักการท่ีดี และมีความสามารถในการจูงใจ ใหชาวบานเห็น
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

จากการศึกษาหลักการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม ผูวิจัยสรุปได
วาการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการตองเขาถึง ตองเขาใจ ในลักษณะของสังคม และวัฒนธรรม
เพ่ือมาปรบัใชในการทํางานรวมกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการสงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร เปนการทํางานรวมกับประชาชนอยางใกลชิด และ
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ใชเปนกลยุทธสําคัญในการเขาหาประชาชนไดโดยตรง สําหรับการเสริมสรางการจัดการท่ีเขมแข็ง
ของชุมชน ควรเริม่ตนจากการกระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักถึงความจําเปนของ
การเปนชุมชน มีความสนใจรวมและมีการดําเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองตอความสนใจ และความ
ตองการของสมาชิกในชุมชน โดยการสรางกระบวนการเรียนรู และความสามารถในการแกไข
ปญหา การจัดการทรัพยากร รวมท้ังการเสริมขอมูล ชวยประสานงานในเบ้ืองตนใหเกิดการ
ตัดสินใจความสามารถในการตอรองและพ่ึงตนเองของชุมชนใหได 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 
แนวคิดและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม ไดรับ

ความสําเร็จและถูกผลักดันใหมีการนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาทรัพยากรมากขึ้น แตยังมี 
ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ ซ่ึงมีผูกลาวถึงปญหาและอุปสรรค
ของการมีสวนรวมโดยชุมชนไว ดังนี ้

เจิมศักดิ์ ปนทอง (2543:53) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดการธรรมชาติโดย
ชุมชนมีสวนรวมวา เกิดจากเจาหนาท่ีและระบบราชการเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน 2 ดาน คือ  

1. ปญหาเกี่ยวกับตัวชาวบานเอง ความเปนปจเจกบุคคล การอยูภายใตระบบอุปถัมภ 
หรือพ่ึงบุคคลภายนอกมากเกินไป ดูถูกฐานะตนเอง เลือกผูนําท่ีสามารถอุปถัมภ ตนเองได 

2. ปญหาเกี่ยวกับตัวเจาหนาท่ีและระบบราชการ ไดแกการกําหนดนโยบายมาจากเบ้ือง
บน การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง คํานึงถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีสวนกลางกําหนด ขาดการ
ประสานงานและรับปฏิบัติเฉพาะนโยบายหลัก มีความสัมพันธแบบผูใหญ ผูนอย มักเช่ือวาตนเองมี
ฐานะสูงกวาชาวบานท่ัวไป ทําตัวใหพอใจเฉพาะแกผูบังคับบัญชา ไมตองการใหชาวบานเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมการจัดการ 

สุวิทย บุญชวย (2544:11-12) ไดกลาวถึง ปญหาความขัดแยง โดยกลาววาระบบการ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชนในทุกพ้ืนท่ี ลวนแตตกอยูภายใตแรงกดดันและเผชิญกับปญหาความ
ขัดแยงในกลุมผูใชประโยชน และความเส่ือมโทรมอันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ 
ไดแก กระบวนการเปล่ียนแปลงทรัพยากรไปเปนสินคารูปแบบตางๆ (C0m-modification of 
Natural Resources) เชน การท่ีสัตวน้ําถูกกอบโกยเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ การลบลาง การยกเลิก
และการปฏิเสธระบบ หรือแนวคิดลัทธิตามธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ผลตอเนื่องจากชุมชนใน
ทองถ่ินลดทอนแรงจูงใจท่ีจะอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
และสังคม เชน นโยบายพัฒนาประเทศ การเพ่ิมประชากร กระบวรการใชทรัพยากรเชิงพาณิชย การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซ่ึงมักจะสงผลใหระบบและวิธีการจัดการทรัพยากรชุมชนตองปรับเปล่ียน
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หรือไมก็ตองยกเลิกสูญหายไปเลย แตอยางไรก็ตาม ชุมชนท่ีเกิดผลกระทบจากความขัดแยงในการ
ใชทรัพยากรไมเสมอภาค เชน การนําเครื่องมือในการทําประมงท่ีมีขนาดใหญกวาเขามารุกลํ้า ก็ได
มีการแกไขความขัดแยงอยางมีวิธีการและยุติธรรมดวย การกํากับดูแลจัดการทรัพยากร ควบคุมการ
ใชทรัพยากรดวยชุมชน กระบวนการท่ีคนในชุมชนมีสิทธิและโอกาสในการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนของเขาเอง จึงไดเกิดแนวคิดในการรวมตัวของชาวบาน เกิดเปนกลุมชุมชน องคกรอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรอันเปนจุดเริ่มตนของการจัดการรวมกัน 

เสนห จามริก และยศ สันตสมบัติ (2546: 139 กลาวถึง ปญหาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชประโยชนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทรัพยากรอยูในสภาพเส่ือมโทรม
รอยหรอและหมดไปในท่ีสุด เพ่ือแกปญหาท่ีชุมชนและสังคมหลายพ้ืนท่ี พยายามคิดหาวิธีการ
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงขึ้นมา ดวยวิธีการจัดการระบบการจัดการโดยชุมชน 
ประกอบดวยหลักเกณฑ เชน คุณสมบัติ การเปนสมาชิกกลุมและผูมีสิทธ์ิในการใชและครอบครอง
ทรัพยากรรูปแบบและกระบวนการ ประชุมตกลงหาขอยุติและหาความเห็นรวมกัน ใชหลักการสืบ
ทอดหรือโอนถายสิทธิ การกําหนดผูมีอํานาจในการตัดสินใจ วิธีการบังคับใชกฎกติกาท่ีตกลง
รวมกัน การควบคุมและลงโทษ การละเมิดกติกาซ่ึงวิธีการแกปญหาขัดแยงและกรณีพิพาทท่ีเกิดขึ้น 

แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีผูศึกษาและเสนอ
แนวคิดไว ดังนี้ 

ชํานาญ พิทักษ (2540 :78-79) ไดเสนอแนวทางแกไข ใหชุมชนประยุกตใชแนวคิดและ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  เชน การสงเสริมและผลักดันใหชาวบานมีสวน
รวมในการกําหนด เปาหมาย นโยบาย การวางแผนและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการยอมรับ เช่ือใน
ศักยภาพและความสามรถของชาวบาน สนับสนุนในการใหการเรียนรูการใชประโยชนสูงสุดจาก
ความรูและทักษะของชาวบาน  ระบบการจัดการทรัพยากรชายฝง โดยชุมชนไมไดเปนการปฏิเสธ
บทบาทและอํานาจรัฐ แตเปนรูปแบบการรวมมือกัน ประเด็นสําคัญคือ การใชอํานาจรวมกันในการ
วางแผนและการดําเนินการใชประโยชนทรัพยากรท่ีไมใชรูปแบบการประชุมชาวบาน เพ่ือมารับฟง
แผนงานหรือนโยบายของรัฐ แตรูปแบบการทํางานดานทรัพยากรของชุมชน จําเปนตองตั้งอยูบน
พ้ืนฐานกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แมวาสภาพปญหาความขัดแยงความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรและประสบการณของชุมชนจะเอ้ือตอการเผยแพรความคิดในการจัดการ
ควบคุมดูแลทรัพยากรและสภาพแวดลอมโดยชุมชน แตความเขมแข็งของกลุมและองคกรชาวบาน
และขยายฐานสนับสนุนในชุมชนนับเปนส่ิงสําคัญ ส่ิงเหลานี้จะไดมาดวยการเสริมสรางศักยภาพ
ในดานความคิด การใชภูมิปญญาของชาวบานในการจัดการและแกปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยผาน
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กระบวนการพูดคุย  วิเคราะหหาสาเหตุและคนหาแนวทางแกปญหา ตัดสินใจเลือก ตลอดจน
ทบทวนหาขอสรุปท้ังความสําเร็จ และความลมเหลวอยางสมํ่าเสมอ 

จักรมนฑ ผาสุกวนิช (2546 : 51-54) ศึกษาพบวา การแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน  การดําเนินการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหท่ัวถึงไดนั้น กรณีลําพังภาครัฐ
เพียงฝายเดียวจะไมสามารถดูแลได จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคมควรมีบทบาทรวมกัน ดวยการเขา
มามีสวนรวมในเชิงบวกและทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Sense 0f Belonging) จะสามารถลด
ความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นและนําไปสูสํานักรับผิดชอบรวมกันในการทําหนาท่ีดูแลรักษา รวมท้ัง
แกปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังนี้การมีสวนรวมของทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของจะครอบคลุมถึงภาคประชาชน  ซ่ึงประกอบดวยคนและชุมชน ภาคองคกรพัฒนา
เอกชน ภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน  

อานันท กาญจพันธุ (2543 : 286) ท่ีมองวาการแกไขปญหาการจัดการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมไมควรผูกขาดอยูกับหนวยงานทางสังคมเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไมวาจะเปน
ชุมชนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐ แตควรถือเปนการจัดการรวมกัน (Co-management) โดยการ
สรางสถาบันทางสังคมขึ้นมาทําหนาท่ีเปนกลไกรองรับ 

จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม ปญหาอุปสรรคและ
แนวทางแกไข ผูวิจัยสรุปไดวา แนวทางการบริหารจัดการ ฟนฟูปาชายเลน มุงเนนการศึกษาถึง
ประเด็นตาง ๆ กําหนดเปนเกณฑ เพ่ือนํามาศึกษาถึงผลของความสําเร็จในการดําเนินงานของชุมชน  
ดานแนวทางการบริหารจัดการปาชายเลนชุมชนบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรีได 
ดังนี้ คือประเด็นพัฒนาการของชุมชนในการบริหารจัดการปาชายเลน ใชแนวคิดของการเกิดกลุม
มาวิเคราะห การรวมตัวของชุมชนโดยแบงขั้นของพัฒนาการตามแนวคิดของ  จิตติ มงคลชัย
อรัญญา (2547 : 64) ดังนี้ 

1. ระยะแรก ขั้นการรวมตัวของชุมชน พิจารณาจากเง่ือนไขการเกิด ตระหนัก เรียนรูและ
วิเคราะห เง่ือนไขของการเกิดการรวมตัว 

2. ระยะท่ีสอง ขั้นการดํารงอยูของกลุม พิจารณาจากการท่ีกลุมมีการหยุดนิ่งหรือ
เคล่ือนไหวจากการดําเนินกิจกรรมของชุมชนหรือกลุม 

3. ระยะท่ีสาม ขั้นการขยายกิจกรรมของชุมชน มีการจัดตั้งองคกรชุมชน เพ่ือผลในการ
ดําเนินการ 

4. ระยะท่ีส่ี ขั้นการขยายอุดมการณ เปนเครื่องขายองคกร หรือเกิดปญหาลมสลายของ
องคกร ท่ีจัดตั้งเปนชวงท่ีหากชุมชน สามารถแสวงหาแนวรวมในการดําเนินกิจกรรม จากกิจกรรม
ในระดับชุมชนขยายองคกรไปสูนอกชุมชน หนวยงานหรือชุมชนตาง ๆ เขามารวมกิจกรรม และ
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กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการสามารถเกิดประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด กิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําจะตอง
มุงเนนในดานของการจัดการใหปาสามารถดํารงอยูภายใตการใชประโยชนรวมกันของชุมชน อยาง
ยั้งยืน แตหากไมมีการขยายกิจกรรมหรือไมมีการขยายอุดมการณออกไป รวมท้ังหากชาวบานไมมี
แนวคิด เรื่องการรวมกลุมการจัดการปาชายเลน การรวมตัวของชุมชนในการจัดการปาชายเลนก็จะ
ไมเกิดผลสําเร็จได กระบวนการบริหารจัดการของชุมชนปาชายเลนของชุมชน การท่ีชุมชนจะ
ประสบความสําเร็จในการจัดการปาชายเลน องคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะสามารถศึกษาถึง
ความสามารถของชุมชนได คือ กระบวนการท่ีชุมชนใชในการบริหาร การจัดการปาชายเลน  

การวางแผน การดําเนินงานของชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชุมชน 
ประกอบดวย  

1. การจัดการองคกร ในรูปของการรวมตัวหรือกลุมในการดําเนินงาน 
2. การจัดการเกี่ยวกับผูรวมดําเนินงาน การสรรหาสมาชิก และวิธีการเลือกคนใหเหมาะ

กับบทบาทและหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
3. การจัดการโดยพิจารณาเรื่องภาวะความเปนผูนํา วิธีการประสานงานและการ

ติดตอส่ือสาร 
4. การควบคุม ติดตามหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานท่ี

เกิดขึ้นมีความสอดคลองและตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ความสามารถของชุมชนในการจัดการปาชายเลน พิจารณาจากผลท่ีชุมชนไดดําเนินงาน 
โดยกระบวนการบริหารจัดการตามขั้นของการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นโดยศึกษาจากกิจกรรมท่ีชุมชน ได
ปฏิบัติจนสามารถสงผลตอความสําเร็จในดานการจัดการปาชายเลน ตามลักษณะดังตอไปนี ้

1. ความสามารถในการอนุรักษ 
2. ความสามารถในการฟนฟู 
3. ความสามารถในการดูแลอนุรักษ 
4. ความสามารถในการใชประโยชนจากปาชายเลน และสามารถเกิดการประสาน

ประโยชนจากการใชปาชายเลนรวมกันอยางยั่งยืน 
เง่ือนไขท่ีสงผลตอความสามารถของชุมชนในการจัดการปาชายเลน พิจารณาจากเหตุผล 

และองคประกอบสําคัญ ท่ีเกิดขึ้น และมีอิทธิพลตอกระบวนการในการบริหารของชุมชนในการ
จัดการปาชายเลนประสบความสําเร็จ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
 ความหมายและวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
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การจัดการทรัพยากรปาชายเลนคือการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทรัพยากร
ปาชายเลนสามารถเอ้ืออํานวยใหมนุษยมีใชโดยไมขาดแคลน สรางสมดุลของธรรมชาติและระบบ
นิเวศ มีผูใหความหมาย และวัตถุประสงคของการจัดการปาชายเลนไว ดังนี ้

อํานาจ เจริญศิลป (2542 : 3) ใหความหมายของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน วาการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทรัพยากรปาชายเลน สามารถเอ้ืออํานวยใหมนุษยมีใชโดยไม
ขาดแคลน และมีปญหาใด ๆ เปนกิจกรรมของมนุษยท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติและกิจกรรมตาง ๆ 
เหลานั้น จะตองรักษาและปกปองไวซ่ึงความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศปาชายเลน 

ศิริวรรณ ศิริบุญ (2545 : 148) ใหความหมาย การจัดการทรัพยากรปาชายเลนวา หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมหรือการรวมตัวกันขององคกรประชาชน ในระดับชุมชน หรือในระดับ
เครือขาย บริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนซ่ึงถือเปนทรัพยสิน 
สวนรวมของทองถ่ินอยางยั่งยืน และเปนธรรม บนฐานของระบบความคิด ภูมิปญญาและสิทธิ
ชุมชน ซ่ึงเนนหลักทางดานศีลธรรม และความม่ันคงในการยังชีพของชุมชนเปนหลัก 

ศิริวรรณ ศิริบุญ (2545 : 150) กลาวถึงการฟนฟูอนุรักษและการจัดการปาชายเลนไววา มี
องคประกอบทางดานสังคม และนับเปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญในการนําไปพัฒนาปาชาย
เลน ซ่ึงแนวทางในการจัดการแรกเริ่มนั้นตองอยูท่ีการทําใหคนมีจิตสํานึกในการเปนสมาชิกคน
หนึ่งของชุมชนท่ีจํามีสวนไดสวนเสียในการจัดการ ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีประเด็นท่ีจะตอง
พิจารณา 4 ประเด็นคือ 

1. ความสํานึกในคุณคาของปาชายเลน 
2. ทรัพยากรในสังคม 
3. ผลตอบแทน 
4. กลุมตาง ๆ ในสังคม 
การจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือผลผลิตดานปาไมหรือเพ่ือกิจการอ่ืนๆ จําเปนจะตอง

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดย สนิท อักษรแกว (2541 : 153) ไดสรุปวัตถุประสงคท่ีสําคัญไว คือ  
1. เพ่ือผลิตไมใหมีปริมาณสูงสุดอยางตอเนื่องและตลอดไป เพ่ือนพมาใชประโยชนใน

การเผาถาน ทําฟน ทําเสา และผลิตภัณฑอ่ืนๆของประชากรในทองท่ีปาชายเลนและใกลเคียงและ
เพ่ือใชในดานอุตสาหกรรมท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

2. เพ่ือปองกันและรักษาแหลงเพาะพันธุและขยายพันธุ ตลอดจนเปนแหลงอาหารและท่ี
อยู รวมท้ังแหลงหลบภัยของสัตวน้ําในปาชายเลนและบริเวณใกลเคียง 

3. เพ่ือปองกันและรักษาชายฝงทะเลและริมฝงแมน้ําตลอดจนลําคลองจากอันตรายท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากความแรงของคล่ืนลมและกระแสน้ํา 
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4. เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาวิจัย ฝกอบรมในดานนิเวศวิทยาและการ
จัดการปาชายเลน 

5. เปนแหลงใหประชาชนไดอาศัยหาเล้ียงชีพและรายไดประจําวัน โดยเฉพาะพวกท่ีตอง
อาศัยปาชายเลนและพ้ืนท่ีชายฝงในการดํารงชีพตลอดไป 

จากการศึกษาความหมายและวัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผูวิจัยสรุป
ไดวา การจัดการทรัพยากรปาชายเลน เปนขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงานจัดการ
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางมีประสิทธิภาพ อยางเต็มท่ี เพ่ือให
ทรัพยากรอํานวยประโยชนตอมนุษยตลอดไป โดยไมขาดแคลนและไมมีปญหา ซ่ึงการกระทําหรือ
การดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับปาชายเลนอันประกอบดวย  การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของ
ชุมชน  การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน  การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการฟนฟู
ทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน นําไปสูความยั่งยืนท่ีสามารถใชประโยชนไดโดยไมมีวันหมดส้ิน 
ซ่ึงผูวิจัยนํามาประยุกตใชในงานวิจัยช้ินนี้ 

วิธีการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
ปาชายเลน เปนทรัพยากรท่ีสําคัญและใหประโยชนท้ังในดานปาไม ประมง และรักษา

สภาพส่ิงแวดลอม แตในสถานการณปจจุบัน ปาชายเลนไดถูกทําลายลงดวยกิจกรรมตางๆ อยูเปน
ประจํา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือใหสามารถนํามาใช
ประโยชนไดยั่งยืนตอไป มีการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนดังนี ้

การใชประโยชนจากปาชายเลน 
ผลผลิตจากปาชายเลน จากพันธุพืชและพันธุสัตวหลายชนิด เปนประโยชนท่ีเอ้ืออํานวย

ใหแกประเทศชาติในหลายรูปแบบ ท่ีสําคัญ ไดแก 
1. การใชประโยชนจากไมในปาชายเลน  เปนการใชประโยชนโดยตรงจากไมในปาชาย

เลน ซ่ึงชุมชนท่ีอยูอาศัยขางเคียงปาชายเลนบริเวณตาง ๆ ของทุกภูมิภาค ไดใชประโยชนในหลาย
รูปแบบ ท้ังนี้ศูนยการวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต(2550: 142) ไดรวบรวมรายงานการศึกษาของ
นักวิจัยหลายทานซ่ึงดําเนินการในชุมชนของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศในชวงป พ.ศ. 2526 – 2543 
พบวา ในอําเภอเมืองจังหวัดสตูล มีการใชไมฟนเฉล่ีย 1.63 ลูกบาศกเมตรตอไรตอป สวนในจังหวัด
ตรังมีอัตราการใชไมฟนเฉล่ีย 2.50 ลูกบาศกเมตรตอไรตอป ในขณะท่ีชุมชนในจังหวัดปตตานีมี
อัตราการใชไมฟนเฉล่ีย 0.97 ลูกบาศกเมตรตอไรตอป สวนการใชประโยชนในดานการผลิตถาน
จากปาชายเลน ในทองท่ีจังหวัดจันทบุรี ระนอง กระบ่ี และพังงา พบวามีปริมาณเฉล่ีย 1.95 , 4.67 , 
3.00 และ 1.97 กิโลกรัมตอไรตอป สวนการใชประโยชนในรูปแบบไมเสาเข็มและไมค้ํายัน ใน
จังหวัดสตูลมีจํานวนเฉล่ีย 2.86 และ 48.00 ตอตนตอไรตอป ตามลําดับ 
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นอกจากนี้แลวบางชุมชนยังมีการใชประโยชนจากพันธุไมชนิดตาง ๆ ของปาชายเลนอีก
หลายรูปแบบเชน การใชประโยชนจากตนจาก ท่ีในอดีตนิยมใชใบจากในการทําวัสดุมุงหลังคาท่ีอยู
อาศัย และส่ิงกอสรางตลอดจนใชใบออนในการมวนบุหรี่สูบแลว จิตรา หลีกภัย(2545: 91) ยับ
พบวาชุมชนในอําเภอกันตัง จังหวัดตรังยังนําสวนตาง ๆ ของตนจากมาใชประโยชนอีกหลายดาน 
ท้ังในดานการทํางานจักสานและหัตถกรรมท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน การปรุงอาหาร ทําน้ําตาล 
และขนมจาก วงจันทร วงศแกวและสมบุญ เตชะภิญญารัตน (2538: 41) รายงานวาชุมชนหลายแหง
ของจังหวัดสุราษฎรธานีใชเหงือกปลาหมอเปนสมุนไพรรักษาโรคบางชนิดใชหวายลิงเปนอุปกรณ
เย็บจาก ใชดอกออนของลําพูในการบริโภคและทําของเลนใหเด็ก ในขณะท่ีชุมชนบางแหงใน
จังหวัดสมุทรสาครใชหวายลิงในการเย็บจากและบริโภค ใชฝกถ่ัวขาวและปรงทะเลในการบริโภค 
รวมท้ังยังใชฝกถ่ัวขาวเปนของเลนใหเด็กแทนพลุหรือปน 

2. การใชประโยชนทางการประมง วิถีชีวิตของชุมชนชายฝงทะเล ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศยอมมีความเกี่ยวของกับการประมงในรูปแบบตางๆ อยางใกลชิดตลอดมา สําหรับการจับ
สัตวน้ําจากปาชายเลนท้ังนํามาบริโภคเองและจําหนายในอดีตนั้น มีการศึกษารายงานไวมากมาย 
เชน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2550: 148) รวบรวมรายงานวาชุมชนในจังหวัดตรังมีการใช
ประโยชนในการทําประมงปลาทะเล ไดปริมาณปลาทะเลเฉล่ีย 118.63 กิโลกรัมตอไรตอป สวน
การทําประมงปูทะเลไดปริมาณปูทะเลเฉล่ีย 48.24 กิโลกรัมตอไรตอป นอกจากนี้ปาชายเลนยังเปน
ประโยชนในดานแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําวัยออน โดยสามารถประเมินมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรจากการใชประโยชนทางออมของปลาวัยออน จํานวน 85 บาท ตอกิโลกรัมตอไรตอป 
กุงวัยออนจํานวน 120 บาท ตอกิโลกรัมตอไรตอป และปูทะเลวัยออน จํานวน 258 บาท ตอกิโลกรัม
ตอไรตอป ท้ังนี้เม่ือคํานวณออกมาเปนตัวเงินของพ้ืนท่ีปาชายเลนแลวพบวามีจํานวนท่ีสูงมาก เชน 
มูลคาของการใชประโยชนในการเปนท่ีอยูอาศัยของปูทะเลและปลาทะเลวัยออน ในจังหวัดระนอง
มีมูลคา 18,921,994.13 และ 7,968,927.25 บาทตอปตามลําดับ ท้ังนี้ ฎิฏฐารัต ปภาวสิทธ์ิ (2545: 22) 
ไดศึกษารายงานการวิจัยทางดานปาชายเลนตาง ๆ แลวสรุปวา การเปล่ียนพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ซ่ึงนอกจากทําใหสูญเสียพ้ืนท่ีปาชายเลนแลว ยังมีแนวโนมในการสงผลให
ความอุดมสมบูรณของสัตวลดลง ท้ังแพลงคตอน สัตวหนาดิน เชน ปูกามดาบ ปูแสม หอยแครง 
ปลา และปูทะเล ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นจากการสัมภาษณประชาชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาชาย
เลนของจังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี กระบ่ี และตรัง 

กรมปาไม (2545: 72) ไดกลาวถึง การลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลน เนื่องมาจากกิจกรรมการ
ใชประโยชนจากปาชายเลน ดงันี้ 
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1. การใชประโยชนท่ีมากเกินไป การบุกรุกปาชายเลนเพ่ือหาผลผลิตจากปาโดยตรงจน
เกินขีดความสามารถของปา ตลอดจนการอนุญาตใหเขาตัดฟนปาไมชายเลนมากเกินไป ลวน
กอใหเกิดผลกระทบตอปาชายเลนโดยตรงในแงของการใหผลผลิตและการบริการตางๆดังกลาว
แลว 

2. การแปรสภาพปาชายเลน กิจกรรมตาง ๆ เชน การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การทําบอปลา 
และการพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัย มักจะไดรับการพิจารณาวามีคุณคาและไดรับการสนับสนุนใหเขาใช
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมมากขึ้น 

3. กิจกรรมการใชประโยชนจากปาชายเลนท่ีมากเกินไป รวมท้ังกิจกรรมท่ีตองอาศัยกา
ราแปรสภาพปาชายเลน อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบดานเศรษฐกิจสังคมสําหรับชุมชน
ชายฝงทะเลได ยิ่งไปกวานั้น กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ยังทําใหพืชและสัตวหลายชนิดในปาชายเลน
ตางก็สูญพันธุไปมากแลว  

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนท่ีทําใหเกิดการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนแกไข
ไดโดย การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือหา
วิธีการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการใชประโยชนท้ังทางดานปาไม ประมงและ
วิธีการผสมผสานระหวางปาไมกับประมงใหมากขึ้น ซ่ึงในเรื่องนี้ หากทางดานผูปฏิบัติการ
เจาหนาท่ีควบคุม และนักวิชาการ ไดรวมมือกันอยางจริงจังแลว เช่ือวาการใชประโยชนทรัพยากร
ปาชายเลนจะประสบผลสําเร็จมากขึ้น โดยไดผลิตผลสูงขึ้น และปราศจากการทําลายระบบนิเวศ
ของตัวเอง 

จากการศึกษาการใชประโยชนจากปาชายเลน ผูวิจัยสรุปไดวาปาชายเลนมีประโยชน
มากมายท้ังทางตรงและทางออม เชน เปนแหลงไมใชสอย แหลงหาอาหาร พืชผัก สมุนไพร และ
เปนแหลงท่ีอยูอาศัยแกชุมชน ปาชายเลนจะชวยปองกันชายฝงจากการพังทลายโดยคล่ืนและลม 
เปนแหลงแพรขยายพันธุสัตวน้ํา แหลงหาอาหารของสัตวนานาชนิดและสัตวน้ํา นอกจากนั้นปาชาย
เลนยังทําหนาท่ีรักษาความสมดุลยของระบบนิเวศชายฝงท่ีเกื้อกูลกันท้ังสัตวและพืช และทําหนาท่ี
ลดมลภาวะทางอากาศและส่ิงปฏิกูลตางๆ เปนตน ปาชายเลนในหลายๆ แหงถูกทําลายและสงผลให
จํานวนสัตวน้ําลดลง ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการทํามาหากิน  การลดลงของพ้ืนท่ี       
ปาชายเลน เนื่องมาจากกิจกรรมการใชประโยชนจากปาชายเลนของมนุษยท่ีมากเกินไป โดยไมมี
การควบคุม หากมีการใชประโยชนจากปาชายเลนอยางเหมาะสม มีการอนุรักษ ฟนฟู ปาชายเลนก็
จะสามารถคงความสมบูรณอยูได 
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การฟนฟูปาชายเลน 
จากสถานการณความเส่ือมโทรมและการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลนดังกลาวนอกจาก

สงผลกระทบอยางใหญตอระบบนิเวศโดยรวม ยังสงผลกระทบในทางลบตอประมงพ้ืนบานอยาง
หลีกเล่ียงไมได เนื่องจากวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบ  อาชีพของประมงพ้ืนบานมี
ความสัมพันธเกี่ยวโยงกับปาชายเลนมาชานาน ดังนั้นแนวความคิดในการท่ีจะฟนฟูปาชายเลนให
กลับมามีความอุดมสมบูรณอีกครั้งหนึ่งจึงมีความสําคัญ  โดยคนในชุมชนสามารถท่ีจะจัดการฟนฟู
ปาชายเลนไดดวยตนเอง เพราะคนในชุมชนเทานั้นท่ีอยูอาศัยใกลหรืออยูกับปาชายเลนและเห็นปา
ชายเลนมาแทบทุกวัน ดังนั้นคนในชุมชนจะทราบดีวาปาชายเลนเหลานั้นมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีเส่ือมโทรมมากกวาเดิมหรือไม ในการฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชน   

หลักการฟนฟูปาชายเลนโดยใหชุมชนมีสวนรวม 
ฎิฏฐารัต ปภาวสิทธ์ิ (2545: 71) ไดเสนอหลักการฟนฟูปาชายเลนโดยการชุมชนมีสวน

รวม ดังนี้ 
1. การใหชุมชนมามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนของการฟนฟู เชน ตั้งแตขั้นตอนของการ

วางแผน เพ่ือใหม่ันใจวาอยูบนพ้ืนฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจริง เชน การใหชุมชน
มีความเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะทําการฟนฟู วิธีการ
ฟนฟูท่ีชุมชนจะทําไดและมีความเหมาะสม วันท่ีจะทําการปลูก ไปจนถึงขั้นตอนของการดูแล
บํารุงรักษาและการปลูกซอมแซม เปนตน 

2. การนําองคความรูดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกตใชในการฟนฟูและจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน เชน การท่ีคนในชุมชนไมทําลายปาชายเลน เพราะชุมชนถือวาปาชายเลนเปน
แหลงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือเปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงหาอาหารและสมุนไพร เปนแหลง
วางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เปนตน นอกจากนั้นการ
ใชเครื่องมือทองถ่ินในการทําการประมง ซ่ึงเปนอุปกรณประมงท่ีไมมีอานุภาพในการทําลายสูง ซ่ึง
เปนระบบการจัดการตามแนวทางของชุมชน ซ่ึงชวยใหทรพัยากรมีโอกาสในการฟนตัวขึ้นมา 

3. การสรางจิตสํานึกและการเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชน
ทราบวาตนเองเปนผูท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพงธรรมชาติ 
เปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา และเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต เชน การปลูกตนจากวันนี้เพ่ือ
ไวใหชุมชนทําการเก็บเกี่ยวใบจากในวันขางหนาเพ่ือการทําตับจากไวมุงหลังคาบาน เปนตน 

4. การใหความรูและประสบการณตางๆ แกชุมชนในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน เพ่ือใหมีการนําประสบการณเหลานี้มาทํางานในทองถ่ินของตนเอง เชน การฝกอบรมและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37 
 
หาประสบการณใหมๆ ในส่ิงท่ีชาวบานตองการและขาด การศึกษาดูงานตางๆ และรวมไปถึงการ
ใหขอมูลทางดานงานวิจยัและทางวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาผสมผสานกับการทําการอนุรักษและ
ฟนฟูโดยชุมชน ตัวอยางเชน ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงจากสภาวะโลกรอน เพ่ือท่ีชุมชนจะได
วางแผนและติดตามการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรไดอยางเหมาะสมในอนาคต เปนตน 

5. การสรางผูนําและเครือขายเพ่ือใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็ง เพ่ือท่ีชุมชนคนชายฝง
จะไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน และหาแนวทางในการท่ีจะสนับสนุนการทํางานฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลนระหวางกัน เพ่ือใหมีความเขมแข็งและประสบผลสําเร็จมากขึ้นในการ
รวมมือกันในอนาคต 

จากการศึกษาแนวคิดการฟนฟู ผูวิจัยสรุปไดวาการฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชนมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ปจจุบันมีองคกรตางๆ มากมายท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของชุมชน อยางไรก็แลวแตท่ีผานมาระดับของการมีสวนรวมมีมากนอยแตกตางกัน
ไปตามสภาพความเหมาะสมและการทํางานของแตละหนวยงาน สวนแนวความคิดของการให
ชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนท้ังขบวนการนับวาเปนแนวทางท่ีนาจะไดรับการยอมรับสูง 
จะสังเกตไดวามีชุมชนในหลายๆ แหงประสบผลสําเร็จดวยดีจากการจัดการของชุมชนทองถ่ินเอง 
เพราะวาชุมชนทองถ่ินตามแนวชายฝงลวนมีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาและผูกพันกับทรัพยากรปาชายเลนอยู
แลว เชน มีภูมิปญญาและวิถีชีวิตของชุมชนในการจัดการและอนุรักษปาชายเลนในรูปแบบและ
วิธีการท่ีแตกตางกัน หากชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟู  การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนจะประสบ
ผลสําเร็จดวยดีตามเปาหมายท่ีวางไว     

การอนุรักษปาชายเลน 
นิวัติ เรืองพานิช.(2548 : 1 ) กลาววาการอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญ

ฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด และใชไดเปนเวลายาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ตองใหสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยท่ีสุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดย
ท่ัวถึงกันดวย ฉะนั้นการอนุรักษจึงไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ แตตองนํา
ทรัพยากรมาใชประโยชนใหถูกตองตามกาลเทศะ สอดคลองกับสถาพร อิทธิพงษ (2536:60) กลาว
วา การอนุรักษมีความหมายครอบคลุมถึงการรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาดกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยมีการวางแผนในการใชอยางประหยัดเพ่ือใหมีปริมาณเหลือใชในอนาคตใหยาวนานท่ีสุด 

จากคําจํากัดความของการอนุรักษดังกลาว ผูวิจัยพอสรุปไดวา การอนุรักษ หมายถึง การ
รูจักใชทรัพยากรอยางรูคาและยาวนานมากท่ีสุด ใหมีการสูญเสียทรัพยากรนอยท่ีสุดและสามารถใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
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หลักการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
นิวัติ เรืองพานิช (2548 :43-44) ไดเสนอแนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ดังนี้ 
1. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรปาชายเลนอยางชาญ

ฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และโดยท่ัวถึงกัน ท้ังนี้ไมไดหมายถึง
หามใชหรือหามรักษาทรัพยากรปาชายเลนไวเฉยๆ แตจะตองนํามาใชใหถูกตองตามกาลเทศะ (time 
and space) 

2. การอนุรักษหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึงทรัพยากรอยางอ่ืนในเวลา
เดียวกันดวย ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะทรัพยากรทุก
อยางมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด 

3. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางอยางชาญฉลาดนั้น จะตองไมแยก
มนุษยออกจากสภาพแวดลอมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ เพราะวา
วัฒนธรรมและสังคมมนุษยไดพัฒนาตัวเองมาพรอมกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ของสังคมนั้นๆ กลาวโดยท่ัวๆ ไป การอนุรักษถือไดวาเปนทางแหงการดําเนินชีวิต เพราะมีสวน
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีบทบาทตอชีวิตมนุษยเปนอันมาก 

4. ไมมีโครงการอนุรักษใดท่ีจะประสบความสําเร็จได นอกเสียจากผูทรัพยากร            
ปาชายเลน ไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน และใชอยางชาญฉลาดใหเกิดผลดี
ในทุกดานตอชุมชน และควรใชทรัพยากรใหอํานวยประโยชนหลายๆดานในเวลาเดียวกันดวย 

5. การอนุรักษเกี่ยวของกับมนุษยทุกคนไมวาจะอยูในเมืองหรือชนบท ความม่ังคั่ง
ความสุขสมบูรณของประเทศขึ้งอยูกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และขึ้นอยูกับ
ทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนผูใชทรัพยากร 

สุพรรณี  อิศวศิริเลิศ (2541: 26) ไดเสนอแนวทางการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนเปนแนวทางท่ีใชปฏิบัติเพ่ือรักษาและใชประโยชนปาชายเลนใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตลอดไป แบงเปน 3 แนวทางคือ 

1. การรักษาพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีมีอยูใหคงไว การปองกันการทําลายปาชายเลนอยางจริงจัง
และการจัดการวางแผนการใชท่ีดินชายฝงทะเลท่ีเหมาะสมเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะรักษาพ้ืนท่ีปาชาย
เลนไวได ควรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ไมวาจะเปนมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบ
ของกรมปาไมและสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงเช่ือวาหากถือปฏิบัติแลวพ้ืนท่ี
ปาชายเลนคงจะไมถูกทําลายไปอยางมากมาย นอกจากนี้การจัดพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนอุทยานและ
รักษาไวเพ่ือการศึกษาก็มีความสําคัญตอการอนุรักษเชนเดียวกัน 
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2. การพัฒนาพ้ืนท่ีปาชายเลนใหมากขึ้น แนวทางนี้สามารถปฏิบัติไดโดยชวยกันปลูกปา
ชายเลน ปจจุบันท้ังภาครัฐและเอกชนตางก็ใหความสําคัญตอการปลูกปาโดยทําการปลูกปาชายเลน
บนพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีเส่ือมโทรมจากการทํานากุง การทําเหมืองแร หรือการทํานาขาว ซ่ึงถูกท้ิงรางไว
มากมาย พ้ืนท่ีเลนงอกตามชายฝงทะเลก็เปนอีกแหงหนึ่งท่ีสามารถปลูกปาชายเลนได ขณะนี้ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนตางก็มีความตื่นตัวในการปลูกปาชายเลนมากขึ้นหากทุกฝายใหความรวมมือเช่ือ
วาจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนได 

3. การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางนี้ภาครัฐโดย
กรมปาไมไดมีการจัดการประชุมรวมระหวาง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและนักวิชากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
หาแนวทางในการใชทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนักวิชาการหลาย
สาขาไดศึกษาวิจัยหาวิธีการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาใชประโยชนในการอนุรักษ
ผสมผสานกับดานปาไม ประมง วิธีการตาง ๆ เหลานี้หากผูปฏิบัติเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของและ
นักวิชาการใหความรวมมือกันอยางจริงจังคาดวาจะประสบผลสําเร็จมากขึ้นการอนุรักษปาชายเลน
ตามแนวทางดังกลาวจะประสบผลไดก็ตองอาศัยความรวมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ประการ
สําคัญคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาชายเลนและบริเวณใกลเคียงตองใหความรวมมืออยาง
จริงจังและตอเนื่องตลอดไป 

จากการศึกษาการอนุรักษและหลักการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ผูวิจัยสรุปไดวา หาก
มนุษยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน โดยไมมีการอนุรักษ นับวันแตจะหมดไป จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองสนใจเรื่องการอนุรักษรวมกัน หากทุกคนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนและถือวาการอนุรักษเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตความเปนอยูแลว ควรมีการวาง
แผนการใชประโยชน เพ่ือท่ีจะใชทรัพยากรปาชายเลนใหมีประโยชน มีความคุมคามากท่ีสุด และ
สูญเสียนอยท่ีสุดตามหลักของการอนุรักษอยางแทจริง 

การควบคุมและบังคับใชกฎหมาย 
การจัดการปาชายเลนในพ้ืนท่ีตาง ๆ จําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายท่ี

เกี่ยวของซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึง
ไดมีการประกาศออกมาบังคับใชเปนระยะๆ ตามสภาพความจําเปนและความเหมาะสมกับ
เหตุการณท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ ท้ังนี้กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ          
ปาชายเลนมีหลายดานท่ีสําคัญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2552:45-50) สรุปไวดังนี้ 

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาไม 
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เปนกฎท่ีมีความเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยตรง ประกอบดวย
พระราชบัญญัติ 5 ฉบับ ซ่ึงมีสาระสําคัญในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตนไมและพ้ืนท่ีและการใชประโยชน ดังนี ้

1. พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 
เปนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและการอนุญาตใหทําไมในปา ซ่ึงในกฎหมายฉบับนี้ 

กําหนดไววา “ปา” หมายความวา ท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายท่ีดิน “ไม” หมายความวา 
ไมสักและไมอ่ืน ทุกชนิดท่ีเปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไมท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร ไม
ไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจนราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของส่ิงนั้นๆ ไมวาจะถูกตัด ถอน 
เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอ่ืนใด 

ท้ังนี้กฎหมายกําหนดให ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 

ประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซ่ึงการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีหรือไดรับสัมปทาน 

ประเภท ข ไมหวงหามพิเศษ ไดแก ไมหายาก หรือไมท่ีควรสงวน ซ่ึงไมอนุญาตใหทํา
ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากเกิดอุทกภัยอยางรายแรงในอําเภอพิปูน จังหวัดนครรีธรรมราช
เม่ือปลายป พ.ศ. 2531 ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตท่ีสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีปาไม 
สงผลใหมีการเรียกรองจากทุกฝายจนกระท่ังมีการประกาศใหยกเลิกสัมปทานทําไมปาบก ในป 
พ.ศ. 2532 และยกเลิกสัมปทานทําไมปาชายเลนในป พ.ศ. 2546 

2. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
เปนกฎหมายจัดตั้งและคุมครองอุทยานแหงชาติ เพ่ือคุมครองรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู เชน พันธุไมและของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศน ปา และภูเขา ใหคงอยู
สภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไปเพ่ือประโยชนท้ังทางตรงและทางออมแกรัฐ
และประชาชน ซ่ึงในกฎหมายฉบับนี้กําหนดไววา  

“ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหความหมายรวมถึง ภูเขา หวย หนอง 
คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย  

“อุทยานแหงชาต”ิ หมายความวา ท่ีดินท่ีไดกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตาม
กฎหมายนี ้

“ไม” หมายความรวมถึงพันธุไมทุกชนิดท่ี เปนตน เปนกอ เปนเถา ตลอดจนสวน
ตางๆ ของไม 
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ในการคุมครองดูแลอุทยานแหงชาติ กฎหมายไดกําหนดขอหามบุคคลกระทํากิจกรรม
บางอยางในเขตอุทยานแหงชาติดังนี ้

1. ยึดถือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงกอสราง แผวถาง หรือเผาปา 

2. เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเส่ือมสภาพซ่ึงไม 
ยางไม น้ํามันยาง น้ํามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ

3. นําสัตวออกไปหรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายแกสัตว 
4. ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตรายหรือทําใหเส่ือมสภาพแกดิน กรวด หรือ ทราย 

5. เปล่ียนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทนหรือเหือดแหง 

6. ปดหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก 

7. เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเส่ือมสภาพซ่ึง
กลวยไม น้ําผ้ึง ครั่ง ถานไม เปลือกไม หรือมูลคางคาว 

8. เก็บ หรือทําดวยประดารใดๆ ใหเปนอันตรายแกดอกไม หรือผลไม 
9. นํายานพาหนะเขาออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางท่ีมิไดจัดไวเพ่ือการนั้น เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 

10. นําอากาศยานขึ้นลงในท่ีท่ีมิไดจัดไวเพ่ือการนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ี 

11. นํา หรือปลอยปศุสัตวเขาไป 

12. นําสัตวเล้ียงหรือสัตวพาหนะเขาไป เวนแตจะไดรับปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตร ี

13. เขาไปดําเนินกจิการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ี 

14. ปดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีตาง  ๆ

15. นําเครื่องมือสําหรับลาสัตว หรือจับสัตว หรืออาวุธใดๆ เขาไป เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาท่ี และปฏิบัติตามเง่ือนไขซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีผูอนุญาตนั้นกําหนดไว 

16. ยิงปน ทําใหเกิดระเบิดซ่ึงวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง 

17. สงเสียงอ้ือฉาวหรือกระทกการอ่ืนอันเปนการรบกวน หรือเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแก
คนหรือสัตว 

18. ท้ิงขยะมูลฝอยหรือส่ิงตาง ๆ ในท่ีท่ีมิไดจัดไวเพ่ือการนั้น 

19. ท้ิงส่ิงท่ีเปนเช้ือเพลิงซ่ึงอาจทําใหเกิดเพลิง 
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พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําผิดตามมาตรา 16 ออกจากเขตอุทยาน
แหงชาติหรืองดเวนการกระทําใดๆ ได หากมีส่ิงปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีส่ิงผิดไปจากสภาพเดิมก็
อาจส่ังใหผูกระทําผิดทําลายหรือรื้อถอนออกไปหรือทําใหกลับสูสภาพเดิม ผูท่ีฝาฝนกระทําผิดอาจ
มีโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนถึงหาป โทษปรับไมเกินหารอยบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
และใหริบอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะท่ีใชในการกระทําผิดดวย 

3. พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

เปนกฎหมายท่ีออกมาใชแทนพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481 
มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาสภาพปาไมของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในบริเวณท่ีสงวนใหมี
สภาพความอุดมสมบูรณ อยูตอไปโดยการกําหนดเขตท่ีดินใหเปนปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงในกฎหมาย
ฉบับนี้กําหนดวา 

“ปา” หมายความวา ท่ีดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย 

“ปาสงวนแหงชาติ” หมายความวา ปาท่ีไดกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติตาม
กฎหมายนี้ 

“ไม” หมายความวา ไมทุกชนิดท่ีเปนกอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลว และ
หมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่งสวนใดของไม 
ไมวาจะถูกตัด ฟน เล่ือย ฝา ถาก ทอน ขุด หรือกระทําประการอ่ืนใด 

“ของปา” หมายความวา ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูในปาเปนตนวา 

1. ไมฟน ถาน เปลือกไม ใบไม ดอกไม เมล็ด ผลไม หนอไม ชันไม และยางไม 
2. หญา ออ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลวยไม กูด เห็ด และพืชอ่ืน 

3. ซากสัตว ไข หนัง เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก ครั่ง รังผ้ึง และมูล
คางคาว 

4. ดิน หิน กรวด ทราย แร และน้ํามัน 

“สัตวเล้ียง” หมายความวา ชาง มา ลา ลอ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ท่ีมีเจาของ 

“ทําไม” หมายความวา ตัด ฟน กาน โคน ลิด เล่ือย ผา ถาก ถอน ขุด หรือ ชัดรากไมท่ี
มีอยูในปาหรือนําไมท่ีมีอยูในปา ออกจากปาดวยประการใดๆ 

การกําหนดใหบริเวณใดเปนปาสงวนแหงชาติเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีจะออกกฎกระทรวงกําหนดเขตปาสงวนแหงชาติ กฎกระทรวง
ดังกลาวจะตองมีแผนท่ีแสดงแนวเขตปาท่ีกําหนดเปนปาสงวนแหงชาตินั้นแนบทายกฎหมายดวย 
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การเปล่ียนแปลงเขตหรือการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติปาใดก็ตองออกเปนกฎหมายกระทรวง
เชนเดียวกัน 

กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติหามมิใหราษฎรเขาไปยึดถือครอบครอง ทําประโยชน
หรืออยูอาศัยในปาสงวนแหงชาติ ตลอดจนหามกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปาหรือ
กระทําดวยประการใดๆ ซ่ึงจะทําใหกฎหมายวาดวยปาไม หรือไมไดรับอนุญาตใหทําประโยชน
หรืออยูอาศัยหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเปนกรณีการเขาไป ร ผาน หรือการใชทาง การนําหรือปลอย
สัตวเล้ียงเขาไปตามระเบียบท่ีกําหนด หรือการไดรับอนุญาตใหทําการบํารุงปา หรือปลูกสรางสวน
ปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรม 

นอกจากนี้แลวกฎหมายยังไดกําหนดใหมีการผอนผันใหผูท่ีทําประโยชนหรืออยูอาศัย
ในบริเวณปาเส่ือมโทรม แตตองอยูภายใตเง่ือนไขและเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไวอีกดวย 

4. พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

เปนกฎหมายท่ีออกใชแทนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองปา พ.ศ. 2503 เนื่องจาก
ตองการใหการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลตามวัตถุประสงคท่ี
กฎหมายกําหนด ประกอบกับจําเปนตองเรงรัดการขยายพันธุสัตวปาและตองการใหการสงวนและ
คุมครองสัตวปาควบคูกันไป และเนื่องจากปจจุบันไดมีขอตกลงระหวางประเทศในการท่ีจะรวมมือ
กัน เพ่ือสงวนและคุมครองสัตวปาของทองถ่ินอันเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของโลก 

กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมีคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาเพ่ือมีอํานาจและ
หนาท่ีดังนี ้

1. ใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปา การกําหนดเขตหามลาสัตว
ปาและการกําหนดชนิดหรือประเภทของสัตวปาท่ีจะหามลาในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

2. ควบคุมใหมีหลักเขต และปาย หรือเครื่องหมายอ่ืน แสดงเขตรักษาพันธุสัตวปาไว
ตามสมควรเพ่ือใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 

3. กําหนดกิจการอันพึงกระทํา เพ่ือประโยชนในการบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา 

4. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัต ิ

5. กําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ 
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ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาหามมิใหผูใดเขาไปเวนแตไดรับอนุญาต
จากพนักงาน เจาหนาท่ี หามมิใหลาสัตวปา ไมวาจะเปนสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง หรือมิใช 
หรือเก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา เวนแตจะกระทําเพ่ือการรักษาหรือวิจัยทางวิชาการ และ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หามมิใหยึดถือ
ครอบครองท่ีดินหรือปลูกหรือกอสรางส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือตัดโคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม 
หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือปลอยสัตวหรือสัตวปา หรือ
เปล่ียนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปน
อันตรายตอสัตวปา พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงประจําเขตรักษาพันธุสัตวปามีอํานาจส่ังใหผูฝาฝนขางตน
ออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปาหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ได 

นอกจากนี้อาจมีการกําหนดพ้ืนท่ีใหเปนเขตหวงหามลาสัตวปาในบริเวณสถานท่ีท่ีใชใน
ราชการ หรือใชเพ่ือสาธารณะประโยชน หรือประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงในเขตหามลาสัตว
ปาหามมิใหกระทําการดังตอไปนี ้

1. ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น 

2. เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปา ซ่ึงหามมิใหลานั้น 

3. ยึดถือครอบครองท่ีดินหรือตัด โคน แผวถาง เผา ทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอ่ืน หรือ
ขุดหาแร ดิน หิน หรือเล้ียงสัตว หรือเปล่ียนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง 
ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี หรือเม่ือ
อธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

5. พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 

เปนกฎหมายสงเสริมการปลูกสวนปาของเอกชน มีหลักการและเหตุผลเนื่องจากรัฐมี
นโยบายสงเสริมใหมีการปลูกสวนปาเพ่ือการคาในท่ีดินของรัฐและของเอกชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซ่ึงใชอยูนี้มิไดมีบทบัญญัติรองรับและคุมครอง
สิทธิการทําไมหวงหามท่ีไดจากการปลูกสวนปา จึงตองออกประราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 เพ่ือ
เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาดังกลาว อีกท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ
ใหประชาชนมีงานทําและผลิตไมเพ่ือเปนสินคา ตลอดจนเพ่ิมพ้ืนท่ีทําไมใหมีปริมาณมากขึ้นและ
เพ่ือใหผูท่ีจะทําการปลูกสรางสวนปามีความม่ันใจในสิทธิและประโยชนท่ีจะไดรับจากการปลูก
สรางสวนปา เชน การไดรับยกเวนคาภาคหลวงและกานไมภายใตบังคับกฎเกณฑบางประการตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เปนตน ซ่ึงในกฎหมายนี้กําหนดให 

“สวนปา” หมายความวา ท่ีดินท่ีไดขึ้นทะเบียนเพ่ือทําการปลูกและบํารุงรักษาตนไมท่ี
เปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม 
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“ตนไม” หมายความวา ตนไมท่ีขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพ่ือใชประโยชนจากเนือ้ไม
และหมายความรวมถึงตนไมท่ีขึ้นอยูแลวหรือปลูกขึ้นเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนแตอาจใชประโยชน
จากเนื้อไมไดดวย 

“ไม” หมายความวา ตนไม และหมายความรวมถึง 

1. สวนใด ๆ ของตนไม ไมวาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ใส ผา ถาก ขุด อัด หรือกระทําดวย
ประการอ่ืนใดหรือไม 

2. ไมแปรรูป ส่ิงประดิษฐ เครื่องใช หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีทําดวยตนไม หรือสวน
ใดๆ ของตนไม 

“ผูทําสวนปา” หมายความวา ผูไดรับหนังสือครอบครอง หรือผูมีสิทธิใชประโยชนใน
ท่ีดินจะตองนําท่ีดินไปขึ้นทะเบียน ซ่ึงตองเปนท่ีดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังตอไปนี ้

1. ท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

2. ท่ีดินท่ีมีหนังสือรับรองของทางราชการรับรองวา ท่ีดินดังกลาวอยูในระยะเวลาท่ี
อาจขอรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดินได เนื่องจาก
ไดมีการครอบครองและเขาทํากินในท่ีดินดังกลาวตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพไวแลว 

3. ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีมี
หลักฐานการอนุญาตการเชาหรือเชาซ้ือ 

4. ท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติใหบุคคลเขาทําการ
ปลูกปาในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปา
เส่ือมโทรม 

เม่ือไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสวนปาแลว ผูทําสวนปาสามารถดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกสรางและบํารุงรักษาสวนปาไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไว แตเม่ือตองการ
ตัด ฟน เพ่ือใชประโยชนตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเสียกอน เพ่ือออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชนจากสวนปานั้น 

นอกจากพระราชบัญญัติเกี่ยวกับปาไมท้ัง 5 ฉบับ ขางตนแลว ในอนาคตอันใกลนี้อาจ
มีการออกพระราชบัญญัติปาชุมชน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางแทจริง โดยการตั้งองคกรชุมชนขึ้นมาเปนตัวแทนดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีชุมชนหรือทองถ่ินกําหนดขึ้นมา รางกฎหมายฉบับนี้ไดผานความ
เห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 65 เม่ือวันท่ี 2 
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พฤศจิกายน 2550 แลว แตเนื่องจากมีผูยื่นคัดคานใหศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกกฎหมาย ซ่ึงถาไมมีขอขัดของก็จะมีการประกาศใชอยางเปนทางการตอไป 

เม่ือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน รวมท้ังสถานการณการใชประโยชน
ในปจจุบัน และแนวโนมความตองการใชประโยชนในอนาคตแลวก็สามารถนํามากําหนดแผนการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนได โดยดําเนินการเปน 3 ขั้นตอนตามลําดับคือ (สนิท อักษรแกว 2541: 
229-230) 

1. การกําหนดวัตถุประสงคในการจัดการ โดยท่ัวไปวัตถุประสงคหรือนโยบายการ
จัดการปาชานเลนคือ  

1.1 เพ่ืออนุรักษทรัพยากรปาชายเลนให เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนซ่ึง
ประกอบไปดวยการสงวนรักษาไว (Preservation) การใชผลผลิตใหเกิดประโยชนในระยะยาว 
(Sustainable Use) และการฟนฟูปาชายเลน (Restoration) 

1.2 เพ่ือควบคุมและลดจํานวนกิจกรรมท่ีใชประโยชนปาชายเลนซ่ึงไมถูกหลักการ
อนุรักษและนําไปสูการทําลายทรัพยากร ภายใตวัตถุประสงคหลักแตละขอก็อาจจะกําหนด
วัตถุประสงคเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นได 

2. การกําหนดกลยุทธ กลยุทธในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนจะประกอบดวย กล
ยุทธทางนิเวศวิทยา กลยุทธทางเศรษฐกิจและสังคม กลยุทธทางกฎหมายและกลยุทธทางการบริหาร 

2.1 กลยุทธทางนิเวศวิทยา การกําหนดการใชพ้ืนท่ีปาชายเลนรวมถึงพ้ืนท่ีใช
ประโยชนใหเกิดผลอยางตอเนื่อง พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ หรือพ้ืนท่ีจะใชประโยชนรวมกัน โดย
พิจารณาบนพ้ืนฐานความรูทางนิเวศวิทยา 

2.2 กลยุทธทางเศรษฐกิจสังคมไดแก การกําหนดใหโครงการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นใน
พ้ืนท่ีปาชายเลนตองทําการวิเคราะหผลกําไร-ตนทุน (Cost Benefit Analysis) และจะตองพิจารณา
กําไรตนทุนท่ีไมอาจประเมินราคาเปนตัวเงินได ซ่ึงเรียกในภาษาทางเศรษฐศาสตร Intangible  และ 
Externalities ดวย 

2.3 กลยุทธทางกฎหมายกําหนดขึ้นเพ่ือเสริมจุดออนของกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน
จึงตองวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นจากกฎหมายท่ีมีอยูเสียกอน และวิเคราะหวากฎหมายท่ีมีอยูจะ
เอ้ืออํานวยการปฏิบัติตามกลยุทธอ่ืนๆไดเพียงใดดวย ซ่ึงบางเรื่องอาจเกี่ยวของในระดับกฎหมาย
ระหวางประเทศ เชน สนธิสัญญาตางๆ เปนตน 

2.4 กลยุทธทางการบริหารเกี่ยวของกับการกําหนดงบประมาณ อัตรากําลังและ
เครื่องมือการบริหารอ่ืนๆใหเหมาะสมกับการควบคุม บังคับ และตรวจสอบ นอกจากนั้นยังควร
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กําหนดแผนงานการฝกอบรมและงานวิจัยท่ีจะสงเสริมการจัดการทรัพยากรปาชายเลนใหชัดเจน
ดวย 

3. การทบทวนกลยุทธ เนื่องจากสถานการณการพัฒนาประเทศและความตองการของ
ประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนจึงตองมีความ
คลองตัว สามารถปรับเปล่ียนได ภายใตกรอบแหงวัตถุประสงคหรือนโยบายท่ีกําหนดไว ขั้นตอน
การทบทวนกลยุทธประกอบดวย 

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน ทุก 6 เดือน 
หรือทุก 1 ป เปนตน 

3.2 การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือหามาตรการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใตสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลงไปและการศึกษาความตองการของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย 

3.3 การปรับปรุงแผนประสิทธิภาพของแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนขึ้นกับ
การยอมรับถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลนในทุกระดับตั้งแตผูบริหารระดับประเทศ 
นักการเมือง ผูบริหารระดับตางๆ จนถึงประชาชนในทองถ่ิน ดังนั้นการเผยแพรประชาสัมพันธและ
การใหความรูการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลนจึงเปนหัวใจของความสําเร็จของการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนตามแผนท่ีกําหนดขึ้น 

จากการศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ผูวิจัยสรุปองคประกอบของการจัดการ
ทรัพยากร  จะประสบความสําเร็จไดองคประกอบหนึ่ งท่ีสําคัญท่ีจะสามารถศึกษาไดคือ 
กระบวนการท่ีใชในการบริหารการจัดการปาชายเลน ไดแก การศึกษาสถานภาพปาชายเลนของ
พ้ืนท่ี ศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การควบคุมและการบังคับใชระเบียบของ
ชุมชน การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น มีการ
ประสานงาน และการติดตอส่ือสารกับชาวบาน ควบคุมติดตาม หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นมีความสอดคลองและตรงตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ขอมูลพ้ืนที่ศึกษา 
ประวัต ิ
ไมปรากฏแนชัดวาตําบลบางตะบูนตั้งเปนตําบลตั้งแตเม่ือไร แตจากการเลาขานของผูเฒา

ผูแกทําใหทราบวาตําบลบางตะบูนนั้น ตั้งช่ือตามตนไมชายเลนชนิดหนึ่ง ช่ือ “ตนบางตะบูน” ซ่ึงมี
มากในบริเวณท่ีตั้งตําบล ชาวบานจึงใชช่ือตนไมเปนช่ือของตําบลเรื่อยมา เทศบาลตําบลบางตะบูน
อยู ใน เขตการปกครองของอํา เภอบ านแหลม ไดรั บการจัดตั้ ง เปนสุขาภิบาลประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2506 โดยยกฐานะตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูน
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ออกบางสวนเปนสุขาภิบาล ประกอบดวยพ้ืนท่ีของ หมูท่ี 1,2,3,4,5 และหมูท่ี 6 บางสวน ตําบลบาง
ตะบูน และหมูท่ี 1,2,3,5 ตําบลบางตะบูนออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 7.92 ตารางกิโลเมตร และไดรับการ
ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลบางตะบูน เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ตาม พ.ร.บ. เปล่ียนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนท่ี 
9 ก. ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2542  เทศบาลบางตะบูนมีคําขวัญประจําถ่ิน คือ “ถ่ินทะเลงาม ฟารม
หอยแครง หลวงพอแฉง เล่ืองลือนัก แดนอนุรักษปาชายเลน” 

พ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณบานคลองลัด เปนปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานกัน
ระหวางพันธุไมปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกโกงกางใบเล็กเพ่ือ
ทําถานในอดีต ตั้งอยูในเขตตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี และสวนหนึ่ง
ของปาชายเลนอําเภอบานแหลมท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบลุมชายฝงทะเล สภาพชายฝง
เปนหาดโคลนเลนเกือบท้ังหมดไมมีหาดทรายนอกจากนี้พ้ืนท่ีปาชายเลนในบริเวณดังกลาวยังมี
ลักษณะท่ีโดดเดนอันแตกตางจากลักษณะพ้ืนท่ีปาชายเลนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ กลาวคือ ชายทะเลของพ้ืนท่ี
นี้มีไหลทวีปกวางและยาวและจัดเปนเขตทะเลตื้นๆ ของอาวไทยตอนบน รวมถึงบริเวณชายฝงทะเล
ของพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีรอยตอระหวางพ้ืนท่ีน้ําจืด (ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดาน
ชายฝงตะวันตกของอาวไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูนและปากอาวบานแหลมทางตอนเหนือ) กับ
พ้ืนท่ีน้ําทะเล จึงทําใหเกิดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย (Brackish Water Ecosystem) ขึ้น อันเนื่องจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวมีชายฝงทะเลอยูบริเวณกนอาวไทย  นอกจากนี้การท่ีพ้ืนท่ีดังกลาวมีหาดเลนท่ีกวาง
และยาว จึงสงผลทําใหพ้ืนท่ีมีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุคอนขางอุดมสมบูรณ ซ่ึงพบวาบริเวณนี้มี
พ้ืนท่ีหาดเลนกวาง ท้ังนี้หาดเลนบริเวณนี้เกิดจากตะกอนแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําแมกลองของ
จังหวัดสมุทรสงครามโดยอิทธิพลของกระแสน้ําทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถมอีกทางหนึ่ง 
นอกจากการพัดพาของทะเลโดยตรงแลว จากสภาพและลักษณะตางๆ ของพ้ืนท่ีดังกลาวขางตนจึง
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหพ้ืนท่ีแหงนี้จัดเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนอีกแหงหนึ่งท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมตอการเกิดและเจริญเติบโตของปาชายเลนเปนอยางมาก นอกจากนี้พ้ืนท่ีปาชายเลนใน
บริเวณดังกลาวยังมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีดินเลนงอกใหมชายทะเลอันแตกตางจากพ้ืนท่ีปาชายเลนใน
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบดวยกับลักษณะพ้ืนท่ีดังกลาวเปนปากอาวท่ีเปนท่ีบรรจบของลําน้ําธรรมชาติท่ี
สําคัญๆ ท้ังท่ีเปนแมน้ํา (เชน แมน้ําเพชรบุรี) และคลองตางๆ หลายสาย(เชน คลองบางตะบูน คลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49 
 
ขุด คลองยี่สารและคลองลัด เปนตน) อันทําใหลักษณะของพ้ืนท่ีมีความโดดเดนและแตกตางจาก
พ้ืนท่ีปาชายเลนแหงอ่ืน  

บานคลองลัด มีพันธุไมปาชายเลน จํานวนท้ังส้ินประมาณ 15 ชนิด โดยพบวาแสมขาว
เปนพันธุไมท่ีพบมากท่ีสุดท้ังความโดดเดนในดานความหนาแนน ความถ่ีในการปรากฏและความ
เดนทางดานพ้ืนท่ีหนาตัด ในสวนของการแบงเขตพรรณพืชในพ้ืนท่ีดังกลาวพบวา สังคมพืชปาชาย
เลนบริเวณนี้ไมสามารถแบงเขตไดชัดเจนนัก อาจเนื่องจากปาบาสวนมีลักษณะของการปลูกไม
เสริมลงไป รวมท้ังยังพบสัตวท่ีอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวไมนอยกวา 108 ชนิด นอกจากนั้นยังพบสัตวน้ํา
อ่ืนๆ ท้ังมีกระดูกสันหลัง (สัตวน้ําจําพวกปลา) อยางนอย 20 ชนิด และสัตวน้ําอ่ืนๆ ท่ีไมมีกระดูก
สันหลังอยางนอย 10 ชนิด เชน ปูพันธุตางๆ แมงดาทะเล และหอยหลายชนิด เปนตน จากลักษณะ
ของสภาพภูมิประเทศและตําแหนงท่ีตั้งของพ้ืนท่ีดังท่ีระบุขางตนสงผลใหชุมชนในทองถ่ินสวน
ใหญมีวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันและเกี่ยวของกับปาชายเลนท้ังในอดีตและปจจุบัน ไดแก  การ
เพาะเล้ียงหอยแครงบริเวณชายฝง โดยพบวาพ้ืนท่ีแหงนี้จัดเปนแหลงเพาะเล้ียงหอยแครงท่ีใหญ
ท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศ ท้ังนี้การเพาะเล้ียงหอยแครงจัดเปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีสําคัญและเปน
เอกลักษณท่ีมีความโดดเดนของชุมชนชาวบางตะบูน  การประมงชายฝง จากสภาพภูมิประเทศท่ีติด
กับทะเลและมีแมน้ําไหลผาน จึงมีประชาชนประกอบอาชีพประมงชายฝงจํานวนมาก ไดแก 
โพงพาง โปะ แหและอวนลาก  การเพาะเล้ียงกุงกุลาดํา พบไดโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีท้ังในเขตและนอก
เขตตําบลบางตะบูน (ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน 2545 : 4 ) 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
ตําบลบางตะบูนออก อยูหางจากอําเภอเมืองเพชรบุรี ไปทางทิศเหนือ ตามเสนทางหลวง

แผนดินหมายเลข 3176 หรือสายเพชรบุรี – บานแหลมฝงตะวันตกโดยมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี
ใกลเคียง คือ ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบาน
แหลมทิศตะวันออก ติดตอกับ ทะเลอาวไทย ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบางครก 
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แผนภาพท่ี 1 แผนท่ีศึกษา 
ท่ีมา : เทศบาลตําบลบางตะบูน, รายงานกิจการและผลดําเนินงานประจําป 2553 (เพชรบุร:ี เทศบาล
ตําบลบางตะบูน, 2552), 4. 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลบางตะบูนออกมีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม เปนเมืองชายทะเล 

สภาพชายฝงเปนหาดโคลนเลนเกือบท้ังหมดไมมีหาดทราย เม่ือเวลาน้ําลงจะปรากฏหาดโคลนทอด
ยาวออกไปจากฝงทะเลอุดมไปดวยไมชายเลน เชน โกงกาง แสม ตะบูน ตะบัน เปนตน มีแหลง
เพาะเล้ียงหอยแครงท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศ ปากอาวแมน้ํามีปาชายเลน ไมมีแรท่ีสําคัญ 
พ้ืนท่ีดินมีลักษณะเปนดินเลน ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําการประมง มีแมน้ําสําคัญไหลผาน คือ 
แมน้ําบางตะบูน ซ่ึงเปนลําน้ําธรรมชาติไหลมาจากอําเภอแกงกระจาน มาออกทะเลท่ีบริเวณ
ปากอาวบางตะบูน 

สภาพทางภูมิศาสตร 
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ตําบลบางตะบูนออก อยูทางตอนเหนือสุดของอาณาเขตอําเภอบานแหลม โดยอยูหางจาก
ท่ีวาการอําเภอบานแหลมประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7.92 ตารางกิโลเมตร 

สถานที่สําคัญและแหลงทองเที่ยว  
1. บริเวณปากอาวบางตะบูน ซ่ึงมีสะพานเฉลิมพระเกียรติเช่ือตอระหวางตําบลบาง

ตะบูน และบางตะบูนออก เปนจุดชมทิวทัศนท่ีสามารถมองเห็นบริเวณปากอาวไดอยางชัดเจน 
2. วัดเพชรสุวรรณ สรางใน พ.ศ. 2509 มีพระพุทธรูปศิลปะสมัยศรีวิชัย พระพุทธรูปท่ีมี

พุทธลักษณะงดงามมาก ไดมาจากวัดกลางเหนือ จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงชาวบานท่ัวไปเรียก
พระพุทธรูปองคนี้วา “หลวงพอโชคชัย” และมีเจาแมกวนอิม ซ่ึงทางวัดไดมาจากประเทศจีน 
แกะสลักดวยไมจันทรหอม อายุประมาณ 1,000 ป เปนโบราณวัตถุท่ีมีคาสูงยิ่ง 

3. ศูนยอนุรักษและรักษาระบบนิเวศปาชายเลน  ซ่ึงเปนสถานท่ีอนุรักษพันธุสัตวปาชาย
เลน พันธุพืชและพันธุสัตว เชน ตนโกงกาง ตนแสม ตนถ่ัวขาว ตนฝาด ตนพังงา หัวสุม ตนตาตุม
ทะเล ปลาตีน ปูกามดาบ (ปูเปยว) ปูแสม ปูทะเล กั้ง กุงดีดขัน หอย ฯลฯ และเปนสถานท่ีศึกษา
สําหรับศึกษาและทําปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของโรงเรียนบางตะบูน
วิทยา 

จํานวนประชากรและจํานวนหมูบานในการปกครอง 
เทศบาลตําบลบางตะบูน  มีจํานวนประชากรท้ังหมด 6,050 คน เปนชาย 2,977 คน หญิง 

3,073 คน จาก 1,631 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 2 ตําบล ไดแกตําบลบางตะบูน และตําบลบาง
ตะบูนออก ประกอบดวย 10 หมูบาน แยกเปน 11 ชุมชน  
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนประชากร ตําบลบางตะบูน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย หญิง รวม 
หมูท่ี 1 
หมูท่ี 2 
หมูท่ี 3 
หมูท่ี 4 
หมูท่ี 5 

ชุมชนบานเกาะแกว 
ชุมชนบานสามคลอง 
ชุมชนบานคลองริม 
ชุมชนบานคลองมอญ 
ชุมชนบานหนาเหมือง 

266 
422 
482 
133 
165 

267 
489 
514 
120 
161 

533 
911 
996 
253 
326 

 รวม 1,468 1,551 3,010 
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ท่ีมา : เทศบาลตําบลบางตะบูน, รายงานกิจการและผลดําเนินงานประจําป 2553 (เพชรบุรี: เทศบาล
ตําบลบางตะบูน, 2552), 16. 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนประชากร ตําบลบางตะบูนออก 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 
หมูท่ี 2 
หมูท่ี 3 
หมูท่ี 4 
หมูท่ี 5 
หมูท่ี 6 

ชุมชนบานเถากง 
ชุมชนบานโรงหมู 
ชุมชนบานคลองลัด 
ชุมชนบานคลองขุด 
ชุมชนบานทองคุง 
ชุมชนบานคลองไหหลํา (บางสวน ) 

401 
146 
201 
378 
95 
288 

415 
159 
193 
368 
107 
280 

816 
305 
394 
746 
202 
568 

 รวม 1,509 1,522 3,031 

ท่ีมา : เทศบาลตําบลบางตะบูน, รายงานกิจการและผลดําเนินงานประจําป 2553 (เพชรบุรี: เทศบาล
ตําบลบางตะบูน, 2552), 16. 

การคมนาคม 
การเดินทางมายังตําบลบางตะบูนออก สามารถเดินทางไดสองเสนทางคือ ทางรถยนต

และทางเรือดังนี ้
1. จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4 ( ถนนเพชรเกษม ) ผาน

จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 166 กิโลเมตร 
2. จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ผานจัดจังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม แลวแยกเขาทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปจังหวัด
เพชรบุรี ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร แลวเล้ียวซายผานตัวเมืองเพชรบุรีไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 35 ( สายเพชรบุรี-บานแหลม) เปนระยะทาง 14 กิโลเมตร จะเขาเขต ทต.บาน
แหลม แลวจึงเดินทางตอไปตามถนนทางหลวงชนบท สายบานแหลม – บางตะบูน หมายเลข พบ
4012 ประมาณ 8 กิโลเมตร ก็จะถึงเทศบาลตําบลบางตะบูน 
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3. เสนทางสายรอง จากกรุงเทพไปตามถนนสายพระราม 2 บริเวณกิโลเมตรท่ี 70-71 
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เล้ียวซายเขาถนนคลองโคน – ยี่สาร – บาง
ตะบูน ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จะถึงสํานักงานเทศบาลตําบล บางตะบูน โดยเสนทาง
ดังกลาวกําลังอยูในระหวางการดําเนินการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาใหเปนเสนทางลัดจาก
กรุงเทพสูภาคใต 

4. การเดินทางโดยทางน้ํา โดยลงเรือท่ีทาน้ําอําเภอเมืองเพชรบุรี นั่งเรือตามแมน้ํา
เพชรบุรีมาบรรจบท่ีแมน้ําบางตะบูนทางดานทิศเหนือ จนถึงทาเทียบเรือวัดปากอาว (ซ่ึงตั้งอยูท่ีหมู
ท่ี 3 ต.บางตะบูนออก)  

การไฟฟา 
การใหบริการดานไฟฟาของเทศบาล ดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการจาย

กระแสไฟฟาครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาล 
การประปา 
การใหบริการดานการประปาในเขตเทศบาล ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาค โดย

อาศัยแหลงน้ําดิบจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงคลอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ท้ังหมด 

การส่ือสารโทรคมนาคม 
ชุมสายโทรศัพทยอย 2 แหง จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล  697  หมายเลข จํานวนโทรศัพท

สาธารณะ  27  หมายเลข จํานวนโทรศัพทของสํานักงานเทศบาล  2  หมายเลข ( หมายเลข 0-3248-
9234 และ กองสาธารณสุขฯ หมายเลข 0-3248-4016) ระบบเสียงตามสายคลอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลท้ังหมด ประกอบดวย ตําบล บางตะบูนออก หมูท่ี 1,2,3 และ 5 และตําบลบางตะบูน หมูท่ี 
1,2,3,4 สวนหมูท่ี 5,6 ใชระบบเสียงตามสายและแบบไรสาย 

ดานเศรษฐกิจ 
ประชาชนในเขตตําบลบางตะบูนออก สวนใหญประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ประมง ประมาณ 80% เชนการเล้ียงกุง การเล้ียงหอยแมลงภูโดยการใชไมปก ฟารมหอยแครง การ
จับปลา การทํานากุง ฯลฯ อาชีพการเกษตรประมาณ 10% เชน อาชีพการพาณิชย และอ่ืนๆ 
ประมาณ 10% เชนการทําปาไมชายเลน ไมโกงกาง การตอเรือ การเล้ียงสัตว 
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การพาณิชยกรรมและบริการ 
1. สถานท่ีจําหนายอาหาร 32 ราย  สถานท่ีสะสมอาหาร 60 ราย กิจกรรมอันตรายตอ

สุขภาพ 150 ราย 
2. สถานประกอบการพาณิชย ไดแก ทาเทียบเรือ 3 แหง อูตอเรือ 3 แหง 
3. สถานประกอบการดานบริการไดแก รานอาหาร 32 แหง  รานแตงผม 8 ราน  รานคา

น้ํามัน 3 ราน  รานซอมเครื่องยนต 2 ราน  รานคาแกส 4 ราน 
การอุตสาหกรรม  ไดแก  โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา 1 แหง อยูท่ีหมู 1 ตําบลบางตะบูนออก 

และอูซอมเรือ 1 แหง อยูท่ีหมู 2 ตําบลบางตะบูน 
การทองเท่ียว  ไดแก  ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนโรงเรียนบางตะบูน

วิทยา มีคณะบุคคลและส่ือมวลชน แวะไปเยี่ยมชมอยูเนือง ๆ และบริเวณปากอาวบางตะบูน มี
ผูสนใจลงเรือชมทัศนียภาพ ของชายฝงทะเล และอาชีพของชุมชนในทองถ่ิน 

ดานสังคม 
การตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูน มีลักษณะเปนชุมชนท่ีหนาแนนริมแมน้ํา

สายตาง ๆ มีประชากร 5,633 คน เปนชาย 2,757 คน หญิง 2,876 คน จํานวนครัวเรือน 1,627 หลังคา
เรือน ความหนาแนนประชากรประมาณ 724 คน/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจัดวามีความหนาแนนปาน
กลาง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูนมีสถาบันตาง ๆ ดังนี ้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ สอนนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 3 แหง (โรงเรียนวัดเกาะแกว โรงเรียนวัดปากอาว โรงเรียนวัดลัด) 
และสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนบางตะบูนวิทยา วัด  4  แหง ศาลเจา 2 
แหง สถานีอนามัย 2  แหง  สถานีตํารวจภูธร 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 3  ศูนย 
(เทศบาลตําบลบางตะบูน  รร.วัดลัด  รร.วัดเกาะแกว ) สถานฌาปนกิจสถาน 3 แหง วัฒนธรรม มี
ประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ คือ ประเพณีลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป ประเพณี
สงกรานต ท่ีวัดปากอาวบางตะบูน ในวันท่ี 17 เมษายน ของทุกป 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เชิดชัย  อองสกุล (2550) ศึกษาเรื่องการจัดการปาชายเลนของชุมชนหัวเขา อําเภอสิงนคร 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการจัดการปาชายเลนของชุนชนหัวเขา อําเภอสิง
นคร จังหวัดสงขลา ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการสัมภาษณชาวบานและใชการ
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สังเกต การเก็บขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา ชวงสําคัญของการเปล่ียนแปลงแบง
ออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะแรก ชวงกอนท่ีจะมีการฟนฟูอนุรักษปาชายเลน สภาพทางภูมิศาสตร
ของชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีริมชายฝงเปนสภาพโลนตมและน้ํากรอย ซ่ึงมีความเหมาะสมทางนิเวศของปา
ชายเลน สงผลใหมีพืชพรรณไมปาชายเลนหลายชนิดท่ีเจริญงอกงามเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
แนวชายฝง และนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในเขตปาชายเลน และบริเวณใกลเคียง ทํา
ใหวิถีชีวิตของชาวบานสวนใหญไดเล้ียงชีพดวยการทําประมงพ้ืนบาน ตอมาเม่ือประมาณ 30 ปมานี้ 
ความหนาแนนของชุมชนมีมากขึ้นตามลําดับ การขยายตัวของชุมชนมากขึ้นทําใหเกิดการรุกลํ้า
พ้ืนท่ีปาชายเลน สภาพแวดลอมในชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมโทรม ทําใหเกิดปญหาตางๆ
ตามมา จนมีการพูดคุยถึงปญหาท่ีเกิดผลกระทบตอชุมชนสวนใหญมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะ
ปญหาการลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลน การใหความสําคัญกับปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชน สงผลให
เกิดการรวมกลุมขึ้น เปนกลุมเล็กๆและมีผูนํากลุมท่ีไมเปนทางการ ระยะท่ีสอง ชวงท่ีมีการ
ดําเนินการฟนฟูอนุรักษปาชายเลน (พ.ศ.2537-2540) สภาพชุมชนเปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีเปน
ชุมชนมากขึ้นและขยายเปนวงกวาง มีความพยายามท่ีจะขยายบานเรือนออกสูพ้ืนท่ีแนวชายฝงมาก
ขึ้น การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชนมีมากขึ้น ในชวงนี้ไดมีหนวยงานและองคกรตางๆ
จากภายนอกไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาตางๆของชุมชน โดยเฉพาะปญหาการเส่ือมโทรม 
การลดลงของปาชายเลน และมีความจําเปนท่ีจะตองฟนฟูพัฒนาปาชายเลนขึ้นมาจนกระท่ังไดเขา
มาสรางกระบวนการรวมกับชุมชนและเกิดการประสานรวมมือระหวางเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนํา
ชาวบานและชาวบาน ระยะท่ีสาม ชวงหลังจากท่ีมีการอนุรักษฟนฟูปาชายเลน (2541- ปจจุบัน) เปน
ชวงท่ีเกิดผลจากการจัดการปาชายเลน ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ทําใหเกิดผืนปาชายเลนที
สงผลเกื้อกูลระบบนิเวศไดคืนความสมบูรณทางธรรมชาติมากขึ้น ชาวบานจึงไดใชประโยชนเปน
แหลงอาหาร มีรายไดจากการทําประมง และทําใหคนในชุมชนไดเห็นคุณคาของปาชายเลน มี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของปาชายเลน และประการสําคัญคือคนในชุมชนมีความสามัคคีกันมาก
ยิ่งขึ้น 

นิยม ทองเหมือน (2550) ศึกษาเรื่องการจัดการปาชายเลนแบบมีสวนรวม ของกลุมบริการ
จัดการทรัพยากรบานบางติบ ตําบลบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนแบบมีสวนรวมของชุมชน ศึกษาเฉพาะกลุมบริการจัดการทรัพยากร
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บานบางติบ ตําบลบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวคําถาม และใชการ
สังเกตรวม ผลการศึกษาพบวา บริบทสภาพสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ชุมชนบานบางวัน สวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพเกษตรกรทําสวน ยางพารา รองลงมาเปนอาชีพประมงจับ
สัตวน้ํา ผลจากการจัดการปาชายเลน ทําใหมีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมขึ้น และพบวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรคของการดําเนินการคือ จุดแข็ง สมาชิกในชุมชน ใหความรวมมือ จุดออน คือ เกิดความ
ขัดแยง ดานความคิดกับหมูบานใกลเคียง โอกาสคือ มีความรูและมีสวนรวมงานวิชาการมากขึ้น 
อุปสรรค คือ หนวยงานท่ีใชความชวยเหลือ มีหลากหลาย ไมสามารถสรางกระบวนการเรียนรูท่ี
ตอเนื่องอยางยั่งยืนตอชุมชน ขอควรปรับปรุง กลุมบริหารทรพัยากรบานบางวันควรมีการเก็บขอมูล
พ้ืนฐาน อยางเปนระบบ ผานการวิเคราะห เปนหมวดหมูและบันทึกรายละเอียดไวตลอด สําหรับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรเนนบทบาทการสนับสนุนใหความรู คําแนะนํา ไมควรช้ีนํา ใหองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

พีระพิชญ ปานภักดี (2550) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการปาชายเลนโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบานบางโรง ม.3 ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพ่ือ ศึกษารูปแบบการจัดการปาชายเลน และกระบวนการจัดการปาชายเลนโดยการมีสวน
รวมของชุมชน ชุมชนบานบางโรง ม.3 ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการศึกษาพบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปาชายเลนท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงมี
ศูนยกลางในการดําเนินงานคือ มีมัสยิดกลางในบางโรง โดยกลุมแตละกลุมในชุมชน ทํางาน
เช่ือมโยง สัมพันธกัน โดยมีการแบงพ้ืนท่ีแนวเขตในการใชสอยเปน 3 พ้ืนท่ี คือพ้ืนท่ีให  พ้ืนท่ีหาม 
พ้ืนท่ีหวง และมีกิจกรรมในการทองเท่ียว เกษตรเชิงอนุรักษปาชายเลน ภายในชุมชนบานบางโรงง 
ในเขตปา สงวนคลองบางโรง จากการศึกษาพบวา ชาวบานในชุมชนเปนฝายจัดการการทองเท่ียว
โดยชุมชนเปนหลักและมีหนวยงานภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน เขามาใหคําแนะนําปรึกษา
และสนับสนุน ดานเงินทุน งบประมาณ จากการศึกษาปญหาความตองการ และขอเสนอแนะใน
พ้ืนท่ีคือ การบุกรกุพ้ืนท่ี ปาชายเลน เพ่ือสรางเปนฟารมกุง และกิจการอ่ืน ๆ ปญหาการขาดความรู
ดานการใชประโยชน จากทรัพยากรปาชายเลน อยางถูกตอง สวนขอเสนอแนะ ดานความคิดเห็น
ของชาวบานในชุมชน คือ การบูรณาการ แผน-รัฐ-ชุมชน ใหเกิดเปนรูปธรรมใหเกิดผลประโยชน 
แกชุมชนมากท่ีสุด การใชความรูชาวบานดานการจัดการหนาท่ีการทํางานกลุม 
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 สมพงศ ทองเกื้อ (2548 ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
ของราษฎร ตําบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี ผลการโดยวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือหาปจจัยท่ี
มีผลตอการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ของประชาชน ในตําบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี  ใช
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ แจกแบบสอบถามแกประชาชนในพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ทางดานสังคมของราษฎรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 5 คน มีระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน 41- 50 ป ราษฎร
สวนใหญเปนคนพ้ืนท่ีเดิม การเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษ เฉล่ียอยูในระดับนอย การรับรู
ขาวสารอยูในระดับปานกลางคอนขางมาก ราษฎรมีอาชีพรับจาง และประมง มีรายได 30,001 – 
60,000 บาทตอป มีท่ีดินถือครองเฉพาะท่ีอยูอาศัย สําหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษอยูใน
ระดับนอยและมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน การเขารวมกิจกรรมดานการอนุรักษ การรับรูขาวสารดานการอนุรักษ
เปนปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 อาชีพรอง รายได การถือครองท่ีดิน เปนปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พรทิพย หาผล (2544 ) ศึกษาความสามารถของชุมชนในการจัดการปาชายเลน: ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนบานเปร็ดในตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
พัฒนาการและกระบวนการของชุมชน ในการจัดการปาชายเลน โดยศึกษาความสามารถของชุมชน
ในการจัดการปาชายเลน และปจจัยท่ีทําใหชุมชนมีความสามารถในการจัดการปาชายเลน ศึกษา
ชุมชนบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ รวบรวม
ขอมูลจากพ้ืนท่ีโดยสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ  

การศึกษาพัฒนาการของชุมชนในการจัดการปาชายเลนพบวา ชวงแรกของชุมชนมีการ
อาศัยพ่ึงพาปาชายเลน ดังนั้นชุมชนเนนการใชประโยชนจากปา เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต
ภายใตความอุดมสมบูรณของปา ชวงตอมา คือ ชุมชนพบปญหาการลักลอบบุกรุกทําลายปาโดย
นายทุนและนักการเมือง และนายทุนตางถ่ินเขาเล้ียงกุงในชุมชน สงผลใหทรัพยากร ปาชายเลนเกิด
ความเส่ือมโทรมท้ังปาไม และสัตวน้ํา ชาวบานไดรับความเดือดรอนจึงกอตัวเพ่ือจัดการกับปญหาท่ี
เกิดขึ้น มีการบริหารจัดการรวมกัน จากการศึกษา พบสาเหตุท่ีทําใหชุมชนมีความสามารถในการ
จัดการปาชายเลนคือ (1) ชุมชนเกิดการรับรู สภาพปญหา มีการคิด ตัดสินใจ กําหนดแนวทางแกไข 
(2) กระบวนการกลุมชุมชนรูจักวิเคราะหและหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา (3) กระบวนการมีสวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58 
 
รวม ชุมชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน 
ทุกคนมีสวนรับรูและรับผลการปฏิบัตินั้นรวมกัน (4) กระบวนการเรียนรู จากพัฒนาการทําให
ทราบวาชุมชนเกดิปญหาหลายดาน และใชปญหานั้นมาเปนบทเรียน ในการวางแผนปองกัน การ
เรียนรูเกิดจาก กิจกรรมการดําเนินงาน คือ มีพัฒนาการ จากกิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนเพียงอยางเดียวมาสูการเนนการพัฒนาการ “คน” ใหเกิดจิตสํานึกรวมกันดวย การ
แลกเปล่ียนความรู ความคิด จากการพูดคุย การรับรูขอมูลขาวสาร และแสวงหาความรูท้ังจากใน
และนอกชุมชน ท้ังการพูดคุยแบบไมเปนทางการ การประชุมสัมมนา รวมในเวทีการแลกเปล่ียน
เรียนรู นําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการปาชายเลน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องการจัดการปาชายเลนของชุมชน การจัดการปา
ชายเลนแบบมีสวนรวม ความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ปจจัยท่ีมีผลตอ
การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน จะพบขอแตกตางใน
เรื่องของพ้ืนท่ีศึกษา วิธีการศึกษา รูปแบบและปจจัยของแตละพ้ืนท่ีศึกษา ในประเด็นเรื่องการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการคนควาดาน
เอกสาร เปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบ  เพ่ือทําการวิเคราะหและ
อธิปรายผลการศึกษาตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
ในการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลอง

ลัด ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน ศึกษาปญหาอุปสรรคของการจัดการ และทรัพยากรปาชาย
เลน รวมท้ังเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน อันจะเปนประโยชนแกชุมชน มี
วิธีดําเนินการศึกษา ดังนี ้

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม และเก็บขอมูลจากเอกสารเปนสวนประกอบ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน
องครวม (Holistic) และเช่ือถือได (Reliability) ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมในสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีปาชายเลน ไดแก การสังเกตสภาพท่ัวไปของทรัพยากร
ปาชายเลนปจจุบัน  ความสะอาด ความสมบูรณของปาชายเลน และสังเกตความหลากหลายของ
พันธุไมปาชายเลน  สังเกตพฤติกรรมของชาวบาน ไดแก สังเกตการใชทรัพยากรปาชายเลน สังเกต
การทํากิจกรรมการอนุรักษและฟนฟู สังเกตพฤติกรรมของชาวบานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของชุมชน  การสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชาวบาน และการสัมภาษณ
เชิงลึกเปนรายบุคคล โดยใชแนวคําถามท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน การ
ใชประโยชน  การควบคุม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปา  
ชายเลน ศึกษาปญหาอุปสรรคของการจัดการ ทรัพยากรปาชายเลน  สัมภาษณผูนําชุมชนของชุมชน 
ท้ังผูนําอยางเปนทางการ  และผูนําอยางไมเปนทางการท่ีชาวบานเคารพนับถือ หัวหนากลุมองคกร
ตางๆของชุมชน  เจาหนาท่ีของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวของ หลังจากเก็บรวบรวมขอมูล
ไดจึงนําขอมูลมาจัดหมวดหมู เพ่ือนํามาวิเคราะห และดําเนินการศึกษาเปนลําดับตอไป   

การเลือกพ้ืนที่วิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาคือ ชุมชนบานคลองลัด หมูท่ี 3 ตําบลบางตะบูนออก 

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงเปนชุมชนท่ีมีบริเวณพ้ืนท่ีติดกับปาชายเลน คนในชุมชนมี
ความสัมพันธกับปาชายเลนอยางใกลชิดในการดํารงชีวิต ไดแก การประกอบอาชีพ การใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนดานตางๆ อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศูนยอนุรักษและศึกษาระบบ
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นิเวศปาชายเลนท่ีเปนตนแบบท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ เห็นไดจากการเขามาศึกษาดูงานจากบุคคล
และองคกรตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน  เยาวชนหลายคนของชุมชนมีความรูความเขาใจในระบบ
นิเวศปาชายเลน สามารถถายทอด นําเสนอใหแกผูอ่ืนไดรับรูขอมูลได จึงเปนท่ีนาสนใจวาชุมชน
บางตะบูน บานคลองลัด มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน การควบคุม การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนเปนอยางไร  ในการจัดการและฟนฟูปาชายเลนมีปญหาอุปสรรคเรื่องใด
เกิดขึ้นบาง เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลน และเพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนไดและเปนประโยชนตอ
พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันนําไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดการปาชายเลนตอไป 

กลุมผูใหขอมูลหลัก 
บุคคลหลักในการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
1. กลุมผูนําชุมชน ไดแก กลุมผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรือ

แตงตัง้ไดแก ผูใหญบานหมู 3  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  หัวหนากลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน กลุมผูนําอยางไมเปนทางการท่ีไดรับการไววางใจและเปนท่ีเคารพนับถือจาก
ชาวบาน ไดแก พระสงฆ ผูเฒาผูแกในชุมชน เปนการใชการสัมภาษณแบบเจาะจง  (Focused 
Interview) เรื่องท่ีตองการขอมูล ไดแก การสัมภาษณผูนําชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากร
ปาชายเลน  สภาพปญหาอุปสรรคของการจัดการ แนวทางการจัดการปาชายเลน การควบคุม การ
อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ก า ร ฟ น ฟู  สั ม ภ า ษ ณ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ส ว น ตั ว ข อ ง ก ลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ห ลั ก
เรื่อง  ทัศนคติ  คานิยม ในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนมีสวนรวม การเจาะจงกลุม
ผูใหขอมูลหลักจะเปนกลุมผูมีบทบาทและกลุมผูนําของชุมชนท่ีสามารถใหรายละเอียด และมี
บทบาทเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการปาชายเลนของชุมชน 

2. หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิ เวศปาชายเลน ใชการสัมภาษณแบบ
เจาะจง  (Focused Interview) เปนการสัมภาษณท่ีเจาะจงหัวขอเรื่องท่ีตองการขอมูลไดแก การ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน แนวทางการอนุรักษ ควบคุม และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

3. กลุมชาวบาน จะทําการคัดเลือกบุคคลท่ีมีลักษณะมีสวนเกี่ยวของกับการใชประโยชน 
และมีสวนรวมในการดูแลจัดการ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
กลุมหลายมิติ ( Dimensional Sampling ) ดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลกลุมตางๆ ภายในชุมชน 
ไดแก ชาวบานท่ีอยูในวัยทํางาน ชาวบานในชวงวัยรุน เยาวชน กลุมผูสูงอายุ เจาหนาท่ีของรัฐและ
องคกรพัฒนาเอกชนท่ีเกี่ยวของ อาจารยโรงเรียนบางตะบูน  เพ่ือช้ีใหเห็นภาพการจัดการ และสภาพ
ปญหาอุปสรรค การควบคุม การเขารวมกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน  การ
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สัมภาษณแบบกลุมหลายมิติคือ การสัมภาษณชาวบานในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือใหขอมูลมีความเปน
จริงและถูกตองท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด 

ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยดําเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการปาชายเลน การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน จาก
หนังสือ ตํารา เอกสารรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา มีการ
เตรียมลงพ้ืนท่ี  โดยการเขาไปแนะนําตัวกับกลุมเปาหมายและคนในชุมชน เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ทราบถึงวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ และเพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดี ระหวางผูศึกษา กับ
กลุมเปาหมาย ผูวิจัยไดเขาไปแนะนําตัวกับผูใหญบาน เนื่องจากเปนบุคคลหลักท่ีทราบขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน ขอมูลการจัดการทรัพยากรปาชายเลน แนะนําตัวกับอาจารยท่ีศูนยศูนย
อนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จากนั้นอาจารยแนะนํา ผูนํากลุม
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ผูนําอยางไมเปนทางการท่ีมีความรูเกี่ยวกับขอมูลสภาพปาชายเลน ให
รูจักกับผูวิจัยทําใหการเก็บขอมูล สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

1. กา รสัง เ กต  (Observation) โด ยใ ชวิ ธีก าร สัง เก ตแ บบ มีส วน รว ม (Participant 
Observation ) โดยผูศึกษาเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน การประชุมชาวบาน การ
ประชุมกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนตางๆ การรวมทํากิจกรรมตามโครงการอนุรักษของศูนย
อนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน เปนตน เพ่ือการตั้งขอสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล และ 
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-Participant Observation ) คือ การสํารวจในเชิงสภาพท่ัวไป
ของพ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชน วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน พฤติกรรมการใชประโยชนทรัพยากร
ปาชายเลนของชุมชน  การจัดการทรัพยากรของชุมชน  การควบคุม การอนุรักษและการฟนฟู 
รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมตามทัศนคติของชาวบาน 

2. การสัมภาษณ  ( Interview )การสัมภาษณเปนการเขาพบกลุมผูใหขอมูลหลักอยาง
ใกลชิด เปนการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง(Structural Interview ) กับ
กลุมผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ท่ีไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งไดแก ผูใหญบาน หมู 3  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  หัวหนากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ใชแนว
คําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปาชายเลน วิธีการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ปญหา
อุปสรรค การจัดสรรผลประโยชนแกชุมชน  และแนวทางการจัดการ การควบคุม การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน โดยสัมภาษณชาวบาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน และการมี
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สวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน และสัมภาษณหัวหนาศูนยหรือผูนําโครงการ   
เพ่ือใหไดขอมูลการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลน 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
1. แบบสังเกต ในประเด็น เรื่องสภาพทรัพยากรปาชายเลนปจจุบัน การจัดการทรัพยากร

ปาชายเลนของชุมชน ไดแก  ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรปาชายเลน การใชประโยชนจากปา
ชายเลน การควบคุมระเบียบ  การอนุรักษ และการฟนฟู 

2. แบบสัมภาษณ ดังนี้ 
2.1. แบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชน ในประเดน็เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากร

ปาชายเลน นโยบายหรือแผนงานท่ีมีการวางไวขององคกร ตอการใชประโยชนจากทรัพยากรปา
ชายเลน การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการ
ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ปญหาและอุปสรรค 

2.2. แบบสัมภาษณสําหรับหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ใน
ประเด็นเรื่อง รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ีศูนยดําเนินการอยู กระบวนการดําเนินงาน 
ดานการจัดการไดแก การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การควบคุมและบังคับใชระเบียบ
ของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ปญหาและอุปสรรค 

2.3. แบบสัมภาษณสําหรับชาวบาน ในประเด็นเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน กิจกรรมท่ีเขารวมการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การ
ควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลน ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

3. กลองถายภาพ เพ่ือบันทึกภาพ กิจกรรมตางๆ 
4. เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก 
5. สมุดบันทึกภาคสนาม เพ่ือจดบันทึกคําสัมภาษณและขอมูลท่ีไดจากการสังเกต 

การวิเคราะหขอมูล 
1. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยโดยการจด

บันทึกลงในสมุดและบันทึกเสียงในเครื่องบันทึกเสียง ขณะสังเกต และสัมภาษณ การเขารวม
กิจกรรมและพูดคุยกับกลุมเปาหมายในการศึกษา รวมท้ังเก็บภาพสําคัญท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการ
ดําเนินงานตางๆ ของชุมชน ภาพการแสดงออกทางพฤติกรรมในการใชประโยชนจากทรัพยากรปา
ชายเลน การอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน 
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2. จัดระบบขอมูลใหเปนระเบียบ แยกเปนประเด็นและหัวขอ จากขอมูลท่ีไดจาก
การศึกษา หากขอมูลยังมีความไมชัดเจนหรือมีความบกพรองจะดําเนินการเขาไปศึกษาในพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติม 

3. ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา โดยการใชทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของอางอิงในการวิเคราะห อภิปรายและสรุปผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

4. นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห (Analysis 
Description ) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด 
ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานภาพ
ทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน และเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนของชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสามารถแบงไดเปน 4 สวน มีดังนี้ คือ 

สวนท่ี 1 สถานภาพปาชายเลนบานคลองลัด 

สวนท่ี 2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน 

สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน 

สวนท่ี 4 แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

สวนที่ 1 สถานภาพปาชายเลนบานคลองลัด 
จากการศึกษาสถานภาพปาชายเลนในพ้ืนท่ีศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 

และการสังเกต พบวาบานคลองลัด เปนหมูบานหนึ่งในตําบลบางตะบูนออก มีหมูบานเรียงรายไป
ตามแมน้ํา ตั้งอยูบริเวณท่ีราบชายฝงทะเลของอําเภอบานแหลม พ้ืนท่ีนั้นเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนปากแมน้ําเพชรบุรี และแมน้ําแมกลอง โดยประชากรสวนใหญนั้นจะมีอาชีพทางการประมง 
เชน เล้ียงกุง เล้ียงหอย จับปลา และอาชีพเผาถาน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญของพ้ืนท่ี 
ไดแก ทรัพยากรปาชายเลน ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังนี ้

1. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ปาชายเลนปจจุบัน 
จากการศึกษาพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณบานคลองลัด พบวาเปนปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นจาก

การผสมผสานกันระหวางพันธุไมปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นจาก
การปลูกขึ้นของชาวบานและคนนอกชุมชนท่ีเดินทางเขามาทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนในชุมชน
หาดเลนบริเวณปากอาวบางตะบูน ท่ีตั้งของบานคลองลัดเกิดจากดินตะกอนแมน้ําเพชรบุรีและ
แมน้ําแมกลองของจังหวัดสมุทรสงคราม พ้ืนท่ีน้ําจืด ซ่ึงไหลมาจากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดาน
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ชายฝงตะวันตกของอาวไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูนและปากอาวบานแหลมทางตอนเหนือกับ
พ้ืนท่ีน้ําทะเล จึงทําใหเกิดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย (Brackish Water Ecosystem) โดยอิทธิพลของ
กระแสน้ําทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถม ทําใหสภาพชายฝงเปนหาดโคลน มีธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุคอนขางอุดมสมบูรณ เปนพ้ืนท่ีงอกใหมชายทะเลอันประกอบดวยกับลักษณะพ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนปากอาวท่ีเปนท่ีบรรจบของลําน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญๆ ท้ังท่ีเปนแมน้ํา เชน แมน้ํา
เพชรบุรี  และคลองตางๆ หลายสาย ไดแก คลองบางตะบูน คลองขุด คลองยี่สารและคลองลัด เปน
ตน  อันทําใหลักษณะของพ้ืนท่ีมีความโดดเดนและแตกตางจากพ้ืนท่ีปาชายเลนแหงอ่ืนคําสัมภาษณ
ท่ีสอดคลอง มีดังนี้ 

 หาดเลนแถวนี้มันเปนตะกอนแมน้ํา ท่ีพัดเอาเลนโคลนมาทับถม ทําใหดินเลนนี้อุดม
สมบูรณ เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของปาชายเลน พอปาชายเลนมีจํานวนมาก ก็สามารถ
เปนท่ีอยูของสัตวน้ํา สัตวน้ําก็มีจํานวนมากเชนกัน ท้ัง กุงหอย ปู ปลา (ชมภูนุช ประเสริฐ
จิตร 2554) 

ชายฝงเปนหาดโคลน เปนเลนหมดแหละหนู ไมมีหาดทราย ปาชายเลนท่ีข้ึนอยูบริเวณ
ชายฝงและหาดของบางตะบูน มีท้ังปาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และปาท่ีชาวบานปลูก
กันเองเพ่ือเอาไวทําถาน ( สมจิตร แกวกาญ 2554)   

2.  ความหลากชนิดของทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุไมปาชายเลน บานคลองลัด พบวาพันธุ

ไมปาชายเลนท่ีพบของบานคลองลัดมี 15 ชนิด ไดแก  แสมขาว โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก ตน
จาก  ตนตะบูน โปรงขาว ปอทะเล ปลงทะเล ลําพู ลําแพน หงอนไกทะเล เหงือกปลาหมอ หวายลิง 
พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว โดยพบวาแสมขาวเปนพันธุไมท่ีพบมากบริเวณปาชาย
เลนบานคลองลัด ในสวนของการแบงเขตพรรณพืชในพ้ืนท่ีดังกลาวพบวา สังคมพืชปาชายเลน
บริเวณนี้ไมสามารถแบงเขตไดชัดเจนนัก เนื่องจากปาบางสวนเกิดจากการปลูก คําสัมภาษณท่ี
สอดคลองมีดังนี ้

พันธุไมท่ีพบในเขตพ้ืนท่ีปาชายเลนบางตะบูนมีท้ังสิ้น 15 ชนิด แสมขาวจะเปนพันธุไมท่ี
มีมากท่ีสุดในปาแถวนี้ และมีพันธุไมอื่น ๆ อีก เชนพวก โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก ตน
จาก ตนตะบูน   ตนชะคราม  (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 
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3. ปญหาทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาปญหาทรัพยากรปาชายเลนของบานคลองลัด โดยวิธีการสังเกตและการ

สัมภาษณ พบวา ปญหาทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด มี 3 ประการ คือ 1.การลดลง
ของพ้ืนท่ีปาชายเลน 2.ปญหาการท้ิงขยะบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลนและ 3.ปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิ ดังนี้  

3.1 การลดลงของพ้ืนท่ีปาชายเลน เนื่องมาจากกิจกรรมของคนในชุมชน ท่ีมีการตัด
ไมในปาชายเลน ถางปา รุกลํ้าพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือทําบอเล้ียงกุงเนื่องจากรายไดดีกวา นานไปก็ทํา
ใหเกิดปญหาความเส่ือมโทรมของปาชายเลน สงผลกระทบตอถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํา ทําให
ปริมาณสัตวน้ําในพ้ืนท่ีลดจํานวนลง คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี้ 

ปาชายเลนลดลงจากสมัยกอนเยอะ เม่ือ 10 กวาปท่ีผานมา ปาชายเลนอุดมสมบูรณ เปนท่ี
อยูอาศัยท้ังสัตวบก สัตวน้ํา พวก ลิง นก เต็มไปหมด สัตวน้ําก็ใชเปนท่ีเลี้ยงดูตัวออน แตมา
ปจจุบันพ้ืนท่ีปาลดลง เพราะคนเขาถางพ้ืนท่ีปา ตัดไม เพ่ือเปลี่ยนเปนทําบอเลี้ยงกุง ท่ีมี
ประโยชนมากกวา สรางรายไดใหมากกวา ตอนนี้พอขาดทุน ก็ท้ิงบอใหราง เสียท้ังปาชาย
เลน เสียท้ังสัตวน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีแตเรื่องนี้แหละท่ีเปนปญหา ( สมจิตร แกวกาญ 2554) 

3.2 ปญหาในเรื่องการท้ิงขยะบริเวณพ้ืนท่ีปาชายเลน โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีตั้งอยู
ริมน้ํามักนําขยะไปท้ิง หรือนําสัตวท่ีตายไปท้ิง เชน ไก เปด ท่ีตายในเลา ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลน
สกปรก น้ําเนาเสีย สงกล่ินรบกวน  คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมีดังนี ้

ชาวบานเรานี่แหละมักงาย เอาขยะไปท้ิงในปาชายเลน ท้ังขยะท่ีใชในบาน ท้ังซากสัตว
ตาย เปลือกปู เปลือกหอยท่ีแกะไปขายแลว ทําใหปาสกปรก มีกลิ่นเหม็น น้ําก็เนาเสีย ขยะ
บางอยางมันไมไดยอยสลาย มันก็อยูอยางนั้นไมไปไหน ไมท้ิงในปาชายเลน ก็ท้ิงในแมน้ํา    
( บุญชวย เชยกลิ่น 2554) 

3.3 ปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิ หนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3 ก) นอกจาก
ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลน และปญหาชาวบานทําลายสภาพแวดลอมปาชายเลนใหเส่ือม
โทรม สกปรก ปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิ หนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3 ก) ก็เปนอีกปญหา
หนึ่งของปญหาทรัพยากรปาชายเลน พ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณบานคลองลัด สามารถแบงได 3 สวน 
ดังนี้  

สวนท่ี 1 สวนท่ีเปนดินเลน คือ พ้ืนดินสวนท่ีลํ้าออกมานอกเหนือไปจากบริเวณปาท่ีมีพืช
เติบโตอยู และสวนนี้สามารถท่ีจะมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้นได จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก อางวา
ในแตละปจะมีพ้ืนท่ีท่ีลํ้าออกมาไดประมาณ 2 เมตร 
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สวนท่ี 2 จะเปนสวนท่ีมีท้ังพันธุพืชและพันธุสัตว ขึ้นอยูเรียกวาบริเวณปา ในสวนนี้เองท่ี
มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชนการสํารวจธรรมชาติ การคนหาขอมูลในทางวิชาการ    เปนตน 

สวนท่ี 3 สวนชาวบานท้ังจากในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี เปนเจาของอยู โดยจะถือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น ส 3.ก.) จากการสํารวจพ้ืนท่ีนั้นพบวา พ้ืนท่ีสวนนี้สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรปาชายเลนพอสมควร แมจะเปนบริเวณปาชายเลน แตเม่ือท่ีดินมีผูครอบครองแลว การท่ี
ชาวบานหรือหนวยงานตาง ๆ จะเขาไปทํากิจกรรมการอนุรักษยอมเขาไปไมได ปาชายเลนใน
บริเวณดังกลาวจึงมีความเส่ือมโทรม เนื่องจากเจาของท่ีดิน ไมไดเขาไปดูแล หรือตระหนักถึง
ความสําคัญ ของปาชายเลนในพ้ืนท่ีของตนเทาท่ีควร ตัวอยางเชน กรณีการเล้ียงกุงในพ้ืนท่ีท่ีมี
เอกสารสิทธ์ิ นส. 3ก. จะมีการกําจัดศัตรูของกุง ดวยการใชสารเคมีโรยลงไปในบอเล้ียงกุง หรือท่ี
ชาวบานเรียกกันวา การเบ่ือปลา เม่ือทําตามขั้นตอนดังกลาวนี้เสร็จแลว ก็จะปลอยน้ําออกสูพ้ืนท่ีอ่ืน 
ท่ีมิใชของตนเอง สวนหนึ่งของน้ําท่ีมีการปนเปอนดวยสารเคมี ไดเขาไปในบริเวณปาชายเลน ท่ี
ชาวบานกําลังชวยกันอนุรักษอยู สงผลกระทบตอท้ังสัตวน้ํา ตลอดจนพันธุพืชในบริเวณปาชายเลน
อยางมาก และชาวบานหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเล็งเห็นผลกระทบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น ก็มีการหา
ทางแกไข แตในท่ีสุดก็ไมมีนโยบายออกมาสําหรับการปฏิบัติไดจริง เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวนี้ผูท่ี
เปนเจาของกิจการ มีสิทธิเต็มท่ีในพ้ืนท่ีของตน สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี ้

พ้ืนท่ีปาชายเลนจะถูกแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ีเปนดินเลนล้ําออกมานอกปา มีล้ํา
ออกมาปละประมาณ 2 เมตร สวนปา และสวนชาวบาน ท่ีเปนปญหาก็คือในสวนชาวบาน 
เพราะชาวบานถือหนังสือ นส.3ก.ถือวาตนเองมีสิทธิ์ในพ้ืนท่ีปา อยากจะทําอะไรก็ได คน
ภายนอกเขาไปดูแลไมไดพ้ืนท่ีปาจึงเสื่อมโทรม (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 

ชาวบานท่ี ถือหนังสือ นส.3 จะเปนเจาของพ้ืนท่ี การท่ีชาวบานหรือหนวยงานตางๆเขา
ไปทํากิจกรรมการอนุรักษยอมเขาไปไมได เจาของพ้ืนท่ีก็ไมคอยตระหนักถึงความสําคัญ
ของปาชายเลนบริเวณพ้ืนท่ีของตนเองเทาท่ีควร ท่ีมีปญหาคือ การถางปาชายเลนทําบอเลี้ยง
กุง มีการกําจัดศัตรูพืชโดยการใสสารเคมีลงไปลางบอ จากนั้นปลอยน้ําจากท่ีตนเองใหไหล
ไปท่ีอื่น ไหลเขาไปในปาชายเลน สัตวน้ํา ก็ตาย พืชในปาชายเลนก็ตาย ( รวิพรรณ ธารา
บัณฑิต 2554) 
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สวนที่ 2   รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ใน 4 ประเด็น คือ การใชประโยชน

ทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน การอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน แล การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณผูนําชุมชน ผูนํา
กลุมอนุรักษ หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา และ
ชาวบานชุมชนบานคลองลัด ผลการศึกษาสามารถอธิบายได ดังนี้  

1. การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน พบวาชาวบานคลอง

ลัด มีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนมาตั้งแตอดีต เนื่องจากเปนชุมชนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมี
ปาชายเลนขึ้นอยูภายในชุมชน การใชประโยชนปาชายเลนของชุมชนในปจจุบันมี 3 ลักษณะ ไดแก 
การใชประโยชนจากสัตวน้ํา การใชประโยชนจากพันธุไม และการเปนแหลงทองเท่ียว มีดังนี้ 

1.1  การใชประโยชนจากสัตวน้ํา ดวยความอุดมสมบูรณของปาชายเลน ทําใหสัตวน้ํา
ในทะเลใชพ้ืนท่ีบริเวณปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลตัวออน  สัตวน้ําท่ีมีความสําคัญท่ีพบในปาชาย
เลน ไดแก ปลา กุง  ปูพันธุตางๆ แมงดาทะเล หอยแครง หอยแมลงภู และหอยนางรม โดย
หอยแครงพบมากและบานคลองลัดมีการเล้ียงหอยแครงหลายครัวเรือน ชาวบานไดรับประโยชน
จากปาชายเลนโดยตรง  คือปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลอาหารทางทะเลท่ีสําคัญ ชาวบานสวนใหญ
ดํารงชีพไดโดยการจับสัตวน้ําเพ่ือบริโภค และมีการจับเพ่ือจําหนายเปนรายได ชาวบานในหลาย
ครัวเรือนของบานคลองลัดมีรายไดจากการจับปู มาแกะเนื้อออก สงขายตลาด และขายนักทองเท่ียว 
นอกจากนี้ยังมี การแปรรูปสัตวน้ํา เปนของฝากท่ีมีของบานคลองลัด ไดแก หอยจอปู เม่ือปาชาย
เลนมีความอุดมสมบูรณ ทรัพยากรสัตวน้ําก็มีความสมบูรณตามไปดวย ปจจุบันปาชายเลนมี
ปริมาณลดลง เนื่องจากการลุกลํ้าพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัย และทําบอเล้ียงกุง ทําใหสัตว
น้ํามีความอุดมสมบูรณนอยลง ชาวบานตองออกเรือไปไกลขึ้นในการจับสัตวน้ํา แตละครั้งก็จับได
ปริมาณนอยตางจากอดีต  สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

ในอดีตปาชายเลนมีมากมากวานี้  แตมีเม่ือประมาณ 10 ปท่ีผานมาเห็นจะได มีคนถางปา
กันเยอะ ท้ัง คนบานเราและคนจากท่ีอื่น เพ่ือทําบอกุง เพราะทําแลวไดกําไรดี เลยเฮทําตาม
กัน แตบางคนก็สําเร็จ บางคนก็ขาดทุน เพราะชวงเศรษฐกิจไมดี ตองปลอยบอลาง ปู ปลา 
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กุง หอย ท่ีเคยสมบูรณ มันก็มีนอยลง เพราะปาชายเลนเปนท่ีฝกตัวออน เปนท่ีอยูของตัวออน 
ชาวบานก็ตองหาของทะเลลําบากข้ึน (สมคิด สวางอารมณ 2554) 

ถาปาชายเลนสมบูรณ กุง หอย ปู ปลาก็ สมบูรณ เพราะปามันเปนท่ีเลี้ยงตัวออนของสัตว
น้ํา ถาเคยไปสังเกตท่ีพ้ืนดินโคลนตามปาชายเลน จะเห็นวามีพวกสัตวทะเลตัวเล็กๆอยูเต็ม
ไปหมด ปาชายเลนมันเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําตัวเล็ก ลุงออกทะเลตามพอแมมาต้ังแต
เด็ก ตอนนี้ก็ยังออกทะเลอยู กุง หอย ปูปลา มันก็หาจับยากข้ึน มันก็อาจเปนเพราะปาชายเลน
มันลดลง คนเขาตัดท่ีเคยมีปาไปทําบอเลี้ยงกุงกัน เขาวาไดกําไรดีกวา แตตอนนี้บอกุงรางก็มี
เยอะ ขาดทุนไปหลายเจา ( ชื้น ใจดี 2554) 

ชาวบานไดใชประโยชนจากไมในปาชายเลน ท่ีข้ึนอยูตามปาแถวบาน หรือไมก็พวกท่ี
ปลูกข้ึนเอง ใชทําไมคํ้า เอายอดออนมากินได ปาเปนแหลงอาหารไดเลย  สวนอาชีพท่ีสําคัญ 
ก็อาชีพพวกท่ี เพาะเลี้ยงหอยแครงบริเวณชายฝง เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา มีการวางโพงพาง ทํา
โปะ ใชแห ใชอวนลาก  ( สมจิตร แกวกาญ 2554) 

1.2  การใชประโยชนจากพืชพันธุไม ในปาชายเลนของบานคลอง พบวาชาวบาน
คลองลัด มีการนําพันธุไมจากปาชายเลนมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก ใชไมเผาถาน เย็บ
จากประกอบอาหาร เปนยารักษาโรค และทําสียอมผา ดังนี้ 

1.2.1 ใชไมเผาถาน เนื่องจากไมในปาชายเลนมีจํานวนมาก ปลูกงาย โตเร็ว และ
ไมบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษตางจากไมชนิดอ่ืน ไดแก ไมโกงกาง จะนํามาเผาถานใหความรอนสูง
และนาน ถานไมโกงกางจะเปนถานท่ีมีคุณภาพดี นอกจากเนื้อไมจะใชเผาถานแลว ยังใชทําเสาเข็ม 
และไมค้ํายันในกิจกรรมตางๆไดดี เนื่องจากไมโกงกางมีความแข็งและมีความเหนียว  ไมตะบูนก็
เปนไมอีกชนิดท่ีมีคุณสมบัติดีในเรื่องการเผาทําถาน ชาวบานจะนําตนตะบูนท่ีแกไดขนาดแลว
นํามาเผาทําเปนถาน  ท้ังไมโกงกางและไมตะบูนเม่ือนํามาเผาทําถานจะจําหนายไดราคาท่ีดีรวมท้ัง
เปนท่ีนิยมของทองตลาด  คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี ้

ประโยชนจากปาชายเลนท่ีเดนๆสําหรับลุง ก็การใชไม เอามาเผา ทําถานใชในบานบาง มี
เยอะก็ขาย ถานโกงกาง ถานตะบูนเปนท่ีตองการของตลาดอยูแลว เพราะรอนนาน เม่ือกอน
ตอนท่ียังไมมีการแบงเขตปาชายเลน ปามีเยอะตัดเอามาใชได ตอนนี้มีนอยลง มีบานเรือน
ข้ึนมาแทน แตปลูกไวใชเองในพ้ืนท่ีบาน ใชทําไมคํ้ายัน แลวก็เผาถานนี่แหละหลัก (บุญชวย 
เชยกลิ่น 2554) 
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อาชีพเผาถานไมโกงกาง อาชีพหนึ่งท่ีถือเปนภูมิปญญาชาวบานมาแตโบราณ ไมท่ีใชใน
การเผาถานเปนไมในพ้ืนท่ีมีหลายชนิด แตท่ีเผาแลวไดถานไมคุณภาพดีคือไมโกงกางโกงกางเปน
ไมยืนตนขนาดใหญ สูงโดยเฉล่ีย 8 - 10 เมตร ถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกเปนสวนปา นับเปนพัน ๆ 
ไร เพ่ือใชผลิตเปนถานคุณภาพด ีกระบวนการทําถานไมโกงกางนับแตการปลูกจนกระท่ังเปนถาน
ใชเวลาไมต่ํากวา 8 - 15 ป คําสัมภาษณชาวบานท่ีมีอาชีพเผาถาน เกี่ยวกับการเผาถานโกงกาง ดังนี ้

แตกอนไมโกงกางท่ีใชเผาถาน สามารถหาไมจากปาชายเลนในหมูบาน เพราะมีจํานวน
ปาชายเลนมากกวาจํานวนบานคน แตตอนนี้ปาชายเลนมีจํานวนลดลงจากเดิมมาก กลายเปน
บานคนท่ีข้ึนมาแทน แตลุงก็ยังคงยึดอาชีพเผาถานขายอยู วิธีการเผาถานนั้น ตองเริ่มต้ังแต
การหาซื้อไมโกงกางจากเกษตรกรผูปลูก ซึ่งสวนใหญจะขายกันแบบยกแปลง มีราคาต้ังแต
หม่ืนกวา ๆ จนไปถึงประมาณสองหม่ืนบาทตอไร แลวแตขนาดและความหนาแนนของตน
ดวย จากนั้นนําไมมาเลื่อยเปนทอน แตละทอนยาวประมาณ 1.50 เมตร แลวทุบเอาเปลือก
ออก นําไปเรียงในเตาเผา ใชดินน้ําจืดยาปดปากเตาเหลือเฉพาะชองใสฟนท่ีเปนเชื้อเพลิงใน
การเผา ท้ังนี้ตองเวนพ้ืนท่ีบริเวณทางเขาไว ปดทางเขาดวยอิฐมอญ เชื่อมติดกันดวยดินจืด 
เพ่ือกันไมใหอากาศเขาเวนชองตอนลางสุดไวประมาณ 1 ฟุต เพ่ือใชใสเชื้อเพลิงเวลาเผาถาน 
เม่ือเริ่มกระบวนการเผาอุณหภูมิในเตาจะเริ่มสูงข้ึนจนอยูท่ีประมาณ 400 - 600 องศา
เซลเซียส การเผาถานโกงกางแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 15 วัน จากนั้นใหหยุดความรอน
และปดชองระบายความรอน และชองใสเชื้อเพลิง ท้ิงไวประมาณเจ็ดวันจึงนําถานออกมา 
จากนั้นจะไดถานคุณภาพดีราคาสูงกวาถานท่ัวไป เพราะติดไฟงายใหความรอนสูงและเผา
ไหมไดนาน ลุงบุญชวยเลาวา การขายถานจะนับเปนหาบ หาบหนึ่งจะเทากับ 60 กิโลกรัม 
1 หาบจะขายไดประมาณ 400 บาท ซึ่งเตาเผาขนาดใหญของลุงออนจะไดถานประมาณ 100 
หาบตอเตา 1 ปจะเผา 6 - 8 ครั้ง โรงเผาถาน โครงโรงเรือนทําดวยไมไผและไมโกงกางยึด
ติดกันดวยตอกหรือเชือก หลังคามุงจากโดยท่ัวไปสูงประมาณ 12 เมตร กวางประมาณ 15 
เมตร  เตาเผาถาน มีลักษณะเปนครึ่งวงกลม มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5- 6 เมตร สูง
ประมาณ 3 เมตร มีทางระบายอากาศสามทาง มีประตูทางเขาหนึ่งทางตัวเตาทําดวยอิฐมอญ
เชื่อมตอกันดวยดินน้ําจืด เปนดินนํามาจากจังหวัดราชบุรี  (บุญชวย เชยกลิ่น 2554) 

1.2.2  เย็บจาก เปนการใชพันธุไมจากปาชายเลนของบานคลองลัด ท่ีแสดงถึงภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน จากเปนพืชทองถ่ินอีกชนิดหนึ่งท่ีมีอยู
ท่ัวไปในแถบพ้ืนท่ีปาชายเลน ใชประโยชนไดหลายอยาง ท้ังอาศัย ใบจากในการทําฝาบาน มุง
หลังคา มวนบุหรี ่ทําภาชนะชนิดตาง ๆ เชน หมวก เปนตน อีกหนึ่งอาชีพท่ีทําสืบตอกันมานานของ
ชาวบางตะบูนคือการเย็บจาก  ถึงแมในปจจุบันจะไมมีครัวเรือนใดเย็บจากเพ่ือจําหนาย แตก็มีบาง
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ครัวเรือนท่ียังนําใบจากมาเย็บเพ่ือใชประโยชนในครัวเรือนของตนเองอยู ไดแก การใชมุงหลังคา
โรงเรือนเก็บของ คําสัมภาษณของ ปาพร เรื่องของอาชีพเย็บจาก ดังนี้ 

 เม่ือสมัยกอนบานของปามีอาชีพเย็บใบจากขาย โดยมีผูมารับใบจากท่ีเย็บเปนตับแลวไป
ขายตออีกทอดหนึ่ง  การเย็บจากมุงหลังคาจะใชใบจากท่ีแกมาเย็บเปนตับจาก โดยตัดใบท่ี
ตองการแลวปลอยใหเหลือใบไวเลี้ยงกอ 3 - 4 ใบ  การเย็บจากนิยมใชไมตับยาว 1 เมตร โดย
ใชใบยอยของ จาก 2 ใบซอนใหทับกันแลวเย็บรอยใหติดกัน ใชวัสดุท่ีหาไดในทองถิ่น 
ไดแก เชือกคลาหรือเถาหวายลิง ซึ่งพบไดท่ัวไปในปาจากเปนเชือกเย็บรอย สําหรับไมตับ
นั้นก็ไดจากกานใบหรือ "ทางจาก" ตากแหง จากมุงหลังคา สวนมากจะมีความคงทนอยูได
นานถึง 7 - 8 ป แตถาหากเย็บจากโดยใชใบ 3 ใบ ซอนทับกันจะอยูไดนานไมนอยกวา 10 ป 
ในปจจุบันตลาดมีความตองการจากมุงหลังคา เพ่ือใชในธุรกิจรานอาหาร หรือทําโรงเรือน
ตาง ๆ เพราะทําใหไมรอนอบอาว การเย็บจากสามารถทําไดตลอดป ขนาดของตับจากจะมี 2 
ขนาด คือขนาด 1 เมตร และขนาด 1.20 เมตร แตท่ีนิยมคือขนาด 1 เมตร เรียกวา จาก 2 ศอก  
ราคาขายจะอยูท่ีประมาณตับละ 1.50 บาท ชาวบานท่ีประกอบอาชีพนี้สามารถเย็บจากได 80 
- 160 ตับตอคนตอวัน มีรายไดประมาณ 120 - 150 บาทตอคนตอวัน (พร รุงจรูญ 2554) 

1.2.3 การประกอบอาหารจากพืชพันธุไมปาชายเลน พืชท่ีนิยมรับประทานไดแก 
ชะคราม สามารถนําใบ และยอดออน มาปรุงอาหารรับประทานไดหลายประเภท ท้ัง ผัด แกง ทอด 
ชาวบานนิยมเก็บมาปรุงอาการรับประทานเอง และมีการเก็บขายใหรานอาหารในชุมชน เนื่องจาก
เปนหลายการอาหารท่ีไดรับความนิยมเม่ือมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวมักจะส่ังอาหารท่ีมีใบ
ชะครามเปนสวนประกอบ เพราะความแปลกในรสชาติ และเปนพืชท่ีหารับประทานยาก เปนพืชท่ี
ขึ้นบริเวณปาชายเลนเทานั้น ยอดออนของโกงกางชาวบานจะนํามารับประทานเปนผักสด เปนผัก
จิ้มน้ําพริก รับประทานกับลาบหรือพลา  ถารับประทานสดๆจะไดรสชาติฝาด สามารถดับกล่ินคาว
จากอาหารไดดี หากนําไปตมจะมีรสฝาดนอยลง ใบขลูสามารถนํามาตม ชงดื่ม แทนชาได ทําให
รูสึกผอนคลาย ชวยลดน้ําหนักดวย  ตนจาก ใชประโยชนจากผลนําไปเช่ือมเปนของหวาน และใช
ประโยชนจากใบของตนจาก เย็บสําหรับมุงหลังคาบาน โรงเรือน และใชหออาหารปงยาง สอคลอง
กับคําสัมภาษณ ดังนี้ 

ไดใชประโยชนจากปาชายเลน ก็ตอนตองการเก็บยอดตนไมไปทําอาหาร หาเด็ดเอางาย ก็
พวกยอดใบชะคราม เอาไปแกงไดหลายอยาง ท้ังผัด แกง ใสไขเจียว ก็อรอย รานอาหารยังมา
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รับซื้อเลย บานไหนเก็บไดเยอะเอาไปขายท่ีรานอาหารเขารับซื้อหมด เพราะนักทองเท่ียวเขา
ชอบ มันหากินยาก มีแคในปาชายเลนเทานั้น (บุญชู ใจดี 2554) 

พืชท่ีกินไดในปาก็มี เชน พวกลูกแสม ใบชะคราม เอามาทําอาหารไดหลายอยาง กินกันมา
นานแลว ตอนนี้ก็ยังนิยมกินอยู ปลูกเองเลยตนชะครามข้ึนงายอยูแลว ก็เหมือนผักท่ัวไป ถา
เปนตนใหญ เชน พวกโกง แสม ตะบูน ก็ใชไมเผาถานกันสวนใหญ ตัดมาใชคํ้ายันบางตาม
โรงเลี้ยงเปด ไก ( พร รุงจรูญ 2554)  

ชะคราม ท่ีข้ึนอยูในปาชายเลน นิยมกินกัน รสชาดจะออกเปรี้ยว เค็ม ซา กอนจะนําไปปรุง
อาหารตองลวก น้ํารอนบีบเอาความเค็มของมันออกบาง ทานสดๆก็อรอยนะ เปนท้ังพืชสวน
ครัว และพืชสมุนไพร(รวิพรรณ ธาราบัณฑิต 2554) 

การประกอบอาหารเพ่ือจําหนายสรางรายได ไดแก การนําผลของลูกแสมและลูกลําแพน
มาแปรรูปเปนขนม คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง  มีดังนี ้

ขนมลูกแสมกรรมทําคลายขนมนึ่ง เชน ขนมกลวย และนํามาแสมมากวนเปนทอฟฟ ก็
ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว ขนมลูกลําแพนนํามากวนสุกแลว ท้ังเนื้อขนมและรสชาติมี
ลักษณะคลายกับพุทรากวน แตเนื้อเนียนนุมกวาและมันกวา  พ่ีทําแลวใหแฟนท่ีทํางานอยู
สถานีปาชายเลน ท่ีคลองโคนเอาขายใหนักทองเท่ียว หรือตอนออกเปนวิทยากร ก็ไดรับความ
สนใจจากนักทองเท่ียวดี แตทําคนเดียว ทําไดนอย พอไดกําไรนิดหนอย (รวิพรรณ ธารา
บัณฑิต 2554)  

1.2.4 การใชพืชพันธุไมปาชายเลนเปนยารักษาโรค ชาวบานคลองลัด มีการนํา
พืชพันธุไมจากปาชายเลนมาปรุงและใชสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรค โดยไดรับการถายทอดใน
เรื่องสรรพคุณมาจากบรรพบุรุษ รุนพอแม ปูยาตายาย จากนั้นมีการเรียนรูจากการทดลองนําพืชใน
ปาชายเลนท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคมาใชประโยชนดานนี้ พืชพันธุไมปาชายเลนท่ีชาวบานมีการนํามา
เปนพืชสมุนไพรยารักษาโรค ไดแก  โกงกาง ใชเปลือกตมกับน้ําเปนยาสมาน แกทองรวง 
คล่ืนเหียน อาเจียน แกบิดเรื้อรัง บําบัดเบาหวาน แกโรคน้ําเหลือง สามารถนําเปลือกของโกงกางมา
ตําพอกบาดแผลหามเลือดได  ตนขลู ใชลําตนตมรับประทานขับปสสาวะ ชวยยอย แกโรคเบาหวาน 
ใบมีกล่ินหอม ใชตมดื่มแทนน้ําชา เพ่ือลดน้ําหนัก แกปวดเม่ือย ขับระดูขาว และตมน้ําอาบบํารุง
ประสาท เปนยาบีบมดลูก ตมผสมเกลือกินแกปากเหม็น ระงับกล่ินตัว รากใชตําพอกแผลท่ีอักเสบ   
ตนเหงือกปลาหมอ ตนและราก ตมอาบแกไขหวัด ผ่ืนคัน โรคผิวหนัง ตนตะบูน ใชเมล็ด
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รับประทานแกทองรวง ใบตนจากใชขับเสมหะ ถ่ัวดําใชรักษาโรคทางเดินอาหารอักเสบในเด็ก คํา
สัมภาษณท่ีสอดคลองเรื่องภูมิปญญาเปนยาสมุนไพร มีดังนี ้

ยังมีการใชทํายาสมุนไพรอยูบาง ก็มี พวกใบตนขลู ใบจะมีกลิ่นหอมๆ ใชตมแลวกินน้ํา 
หอม สดชื่นดี กินแทนชาเลย กินแลวมันชวยลดอาการปวดเม่ือยได ถาใครอยากผอม ก็ใชชง
กิน ลดไขมันได  ใชพอกแผลสดก็มี เปลือกโกงกางก็เอามาตําแปะท่ีแผลหามเลือดได ถา
เอกามาตม แกทองรวง แกเบาหวาน ( บุญชู ใจดี 2554) 

สมัยนี้คนสวนใหญไมคอยนิยมใชกันแลว แตบานพ่ียังใชอยูบาง หาเก็บงายเพราะปลูกไว
ในบานดวย ก็มี พวกตนเหงือกปลาหมอ ใชรากกะตน มันมาตมอาบ แกโรคผื่น คัน บางครั้ง
เปนลมพิษเอามาตมอาบก็หาย  เมล็ดตนตะบูนเอามากินแกทองรวงได ริมน้ําก็มีตนจาก กิน
ลูกมันใสนําเชื่อม เปนของหวาน แตตองเอามาตมกอน ใบจากใชหอขนม (รวิพรรณ ธารา
บัณฑิต 2554) 

1.2.5 การเปลือกไมจากปาชายเลนทําสียอมผา ชาวบานคลองลัดมีการใช
ประโยชนจากพันธุไมปาชายเลนทําสียอมผาจากเปลือกไม หรือใบไมของพืชปาชายเลนโดยนํา
เปลือกไมหรือใบไมมาตมใหไดน้ําสีเขมขน ใชยอมผา เปนผามัดยอมท่ีมีความสวยงาม นําไปใชเอง
และนําไปจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน คําสัมภาษณของชาวบานท่ีสอดคลอง มีดังนี้ 

การทําผามัดยอมจากเปลือกตะบูน จะลอกเปลือกไมออกกอน แตอยาใหรอบตน เพราะ
จะทําใหตนไมตาย หรือนําโคลนไปพอกไวแทนเปลือกไมท่ีลอกออกเพ่ือใหเกิดการงอก
เปลือกใหม  นําเปลือกตะบูนท่ีลอกออกมาทุบ และตากแหง และนํามาตมโดยใชอัตราสวน
โดยประมาณ คือ น้ํา 3 สวน เปลือกไม 1 สวน เค่ียวใหไดท่ีสีเขมตามตองการ น้ําผาฝาย หรือ
ผาทอธรรมชาติ มาซักน้ําเพ่ือเอาแปงออก ถาผาชิ้นไหนไมมีแปงก็นํามาผูกมัดโดยใชเชือก
ฟางใหแนนและเกิดลวดลาย นําผามาแชในน้ําเปลือกไมท่ีตมไดท่ีประมาณ 7 วัน หรือ น้ํามา
ตมกับน้ํา ประมาณ 4 ชั่วโมง นําผาท่ีตม หรือแชน้ําเปลือกไม มาซักและผึ่งลมใหแหง ถานํา
ตากแดดจะทําใหสีไมเสมอกัน ถาตองการใหสีเขมข้ึน ก็นําปูนแดงใสในน้ําท่ีตมจะไดสีเขม
ท่ีตองการ พ่ีก็ทําขายอยูเรื่อยๆ เปนเสื้อ ฝากแฟนไปขายบาง ฝากใหศูนยท่ีโรงเรียนบาง ก็ขาย
ได (รวิพรรณ ธาราบัณฑิต 2554) 

ท่ีโรงเรียนมีการสอนทําผามัดยอมจากเปลือกไมในปาชายเลน ท่ีเคยทําก็ใชเปลือกตน
ตะบูน ตนแสม  มาตมจะเกิดสีท่ีไดจากเปลือกตะบูน  เปลือกแสม เลือกผาตามชอบ อาจเปน
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ผาเช็ดหนา หรือเสื้อก็ได ตามชอบ มาตมกับน้ําเปลือกไมท่ีเค่ียวไว ผาจะติดสีสวยงาม ครู
สอนทํา แลวใหสาธิตใหผูท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานดู  (สาธินี เศวะทัต 2554) 

1.3 การเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ จากการศึกษาพบวานอกจากการใชประโยชน
ทางตรงจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน ชาวบาน ยังไดรับประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
ทางออม ในเรื่องของการเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ เนื่องจากปาชายเลนมีลักษณะพิเศษหลายอยาง 
ไดแก มีบรรยากาศรมรื่น มีใบ ดอก ผลสวยงาม เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวชนิดตาง ๆ บางชนิดมีสีสัน
สวยงาม เชน ปูกามดาบ กุงดีดขัน การเปนแหลงทองเท่ียว สามารถสรางรายได สรางงานใหกับ
ชาวบาน นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงเปนหลัก ชาวบานมีการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณบาน
ของตนใหเปนท่ีพักของนักทองเท่ียว ในรูปแบบของโฮมสเตย สามารถจําหนายสินคาของชุมชน
หรือสัตวน้ําท่ีจับมาไดดวยตนเอง โดยไมตองผานพอคาคนกลางเนื่องจากนักทองเท่ียวเดินทางเขา
มาทองเท่ียวในชุมชนอยางเสมอ มีธุรกิจการคาเกิดขึ้นในชุมชน ไดแก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจเรือนํา
เท่ียว  รานขายอาหารทะเลสด รานของฝาก ทําใหชาวบานในชุมชนมีรายได เกิดเปนอาชีพ โดยไม
ตองเดินทางไปทํางานนอกชุมชน การทองเท่ียวท่ีนาสนใจของบานคลองลัด  คือ การลองเรือ โดยมี
เรือใหเชาจากหมูบานใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ในเสนทางหลัก คือ ลอง เรือตามรองน้ําออกไปดู
การประกอบอาชีพตางๆบริเวณปากอาวจะแตกตางกันไปตามความลึกของระดับน้ํา เสนทางนี้จะได
พบกับคอกเล้ียงหอยแครง ลึกลงไปอีกจะเปนอวนโพงพาง และท่ีปกหอยแมลงภู กลับจากทะเลเรือ
จะพาเลียบฝงปาชายเลน แลวแลนกลับเขาไปในคลองบางตะบูน สามารถแวะชมเตาเผาถานของลุง
บุญชวย เชยกล่ิน  ซ่ึงเปนเตาดั้งเดิม เผาถานไมโกงกางมา 100 ป นอกจากนี้ยังสามารถซ้ือของฝาก
จําพวก กะป กุงแหง และไขเค็ม ไดตามเสนทางนี้ ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ของ
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ได จัดใหดานหลังของโรงเรียนซ่ึงเปนปาชายเลนท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ
พ้ืนท่ี ประมาณ 40 ไร ทางโรงเรียนไดจัดทําสะพานไมและสะพานคอนกรีตยาวประมาณ 150 เมตร 
เขาไปในปาชายเลนเพ่ือใหไดศึกษาสภาพนิเวศของปาชายเลนไดอยางใกลชิด คําสัมภาษณของ
ชาวบานเกี่ยวกับ ประโยชนของปาชายเลนดานการทองเท่ียว ดังนี ้

 มีปาชายเลนทําใหนักทองเท่ียวสนใจมาเท่ียวท่ีหมูบานของเรา ถือเปนจุดเดน เพราะคน
มาเท่ียวชอบธรรมชาติ พักผอนในวันหยุด ท่ีมากะมักจะนั่งเรือนําเท่ียวชมการเลี้ยงหอยแครง 
ดูอวน ดูท่ีปกหอย บางคนก็สนใจโรงเผาถาน ก็มีเขาไปดู ทําใหมีรายไดเกิดข้ึนเยอะ คนแถว
นี้เขาไดขายอาหารทะเลใหกับคนท่ีมาเท่ียว เขาชอบกันท้ังนั้นเพราะมันสด พวกของแหงก็มี       
( พิชัย นิลสลับ 2554 ) 

 ขณะนี้ กลุมชาวบานไดมีการจัดทําเปนหมูบานโฮมสเตย กันบางแลว ซึ่งสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวใหแวะชมกันมากข้ึน หรือนักทองเท่ียวกลุมใดประสงคท่ีจะคางคืนเพ่ือชม
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ทิวทัศนในการลองเรือ หรือ ตกปลา ท่ีหมูบานคลองลัดมีบริการทุกรูปแบบ นักทองเท่ียว
สามารถชมทัศนียภาพท่ีงดงามของสองฝงแมน้ํา อีกท้ังยังสามารถศึกษาขนบธรรมเนียมของ
คนในทองถิ่นไดอีกดวย นับวาเปนการสรางรายไดหรือเปนอาชีพเสริมไดไมแพการประมง
เลยทีเดียว  (สุณี หงสทอง 2554)  

2. การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
จากการศึกษาเรื่องการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชนในพ้ืนท่ีบานคลองลัด 

ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา กฎระเบียบของชุมชน  เปนขอบังคับใหคนในชุมชน
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหอยูรวมกันอยางสงบสุข และเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยู
รวมกัน  การปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนพ้ืนฐานสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
ชุมชนในเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชายเลน เกิดขึ้นเพ่ือเปนขอบังคับใหคนในชุมชนปฏิบัติตาม
ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน และการไมรุกลํ้าพ้ืนท่ีปาชาย
เลน  กฎระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน เกิดขึ้นจากกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชาย
เลน โดยหัวหนากลุมอนุรักษ ไดแก ลุงจิตร เปนผูริเริ่มและนําเสนอตอท่ีประชุมสมาชิกกลุมเพ่ือให
เปนไปในทิศทางเดียวกันในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและการชวยกันดูแลอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน เพราะเห็นวาทรัพยากรปาชายเลนเริ่มมีสภาพเส่ือมโทรม ชาวบานมีการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือสรางบานเรือนและทําบอเล้ียงกุง เม่ือสมาชิกของกลุมเห็นชอบถึงกฎระเบียบท่ี
ลุงจิตรเสนอ จึงมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการวางแนวทางปฏิบัติแกชาวบาน การ
ดําเนินการแบงเปน 2 แบบ ไดแก แบบเปนทางการ คือการกําหนดรวมกันของกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน เปนลายลักษณอักษร มีการบังคับใชและลงโทษ และแบบไมเปนทางการ คือ 
การใชการประนีประนอม ตามจารีตประเพณี อธิบายดังนี้ 

2.1  กฎระเบียบของชุมชนแบบเปนทางการ  
กฎระเบียบของชุมชนแบบเปนทางการ มีลายลักษณอักษร ไดแก กฎระเบียบการ

ตัดไมในเขตพ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชน คือ หามตัดไมในเขตปาชายเลน แตถามีความจําเปนตองทํา
ตามระเบียบดังนี้  

2.1.1 ตองขออนุญาตขออนุญาตจากสมาชิกสวนมากกอน 
2.1.2 ใหตัดไมไปใชประโยชนไดในครัวเรือน เทานั้น หามตัดเพ่ือการคาหรือ

วัตถุประสงคอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76 

2.1.3 การตัดตนไมในปาชายเลนทุกครั้ง ตัดไมแลวตองปลูกคืนดวย เม่ือตัด 1 ตน 
ตองปลูกคืน 20 ตน จะปลูกวันนั้นเลยก็ได หรือจะปลูกตอนทํากิจกรรมก็ได 

บทลงโทษของผูท่ีทําผิดจะถูกควบคุมตัวนําสงตํารวจ เพราะนอกจากจะเปนการทําผิด
กฎระเบียบของชุมชนแลว ยังเปนการทําผิดตอพระราชบัญญัติปาไม โดยสวนใหญชาวบานไมมี
ผูทําผิด ถาชาวบานมีความตองการใชไมจากปาชายเลนจํานวนมาก ชาวบานจะมีการปลูกเองบริเวณ
พ้ืนท่ีของตน คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมี ดังนี ้

ขอตกลงรวมกันของคนในหมูบานคือการตัดไมปาชายเลนไปใชเม่ือตัด 1 ตน ตองปลูก
คืน 20 ตน จะตัดไดตองขอความเห็นชอบจากชาวบานสวนใหญกอน เปนกฎท่ีมีเขียนไวให
ทุกคนถือปฏิบัติ ลุงจิตรเปนคนริเริ่ม จากการพูดคุยกันในกลุมอนุรักษ แกเห็นวาปาชายเลน
เหลือนอย แลวก็เสื่อมโทรมสกปรก แลวนํามาเสนอชาวบานเม่ือมีการประชุม ชาวบานก็เห็น
ดวย ถือปฏิบัติ เพราะมีพวกคนนอกหมูบานมาแอบลักตัดบาง ชวยกันสอดสองดูแล (พิชัย   
นิลสลับ 2554) 

กฎระเบียบก็เหมือนท่ีอื่น หามบุกรุกพ้ืนท่ีปาท่ีสงวนไวตามกฎหมาย ใครฝาฝนก็จัดการ
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบในชุมชนก็มีแคเรื่องการตัดตนไมในปาชายเลนไปใช ถาตัดไป
ใช ตัดไปได แตตองเอาไปใชเอง หามเอาไปขาย แลวตัดไปก็ตองปลูกใชคืนดวย ลุงก็ไมเคย
ทําผิดกฎ เพราะถาจะใชสวนมากเอามาเผาถาน ปลูกไวเองบริเวณบาน (สุณี หงสทอง 2554)   

 2.2  กฎระเบียบของชุมชนบานคลองลัดแบบไมเปนทางการ  
กฎระเบียบของชุมชนแบบไมเปนทางการ คือไมเปนลายลักษณอักษร ใช

วิธีการประนีประนอม ตามจารีตประเพณี ซ่ึงเม่ือมีการทําผิดเกิดขึ้นจะใชวิธีนี้กอน ไดแก เรื่องการ
ชวยกันรักษาความสะอาดบริเวณปาชายเลนไมท้ิงขยะ และส่ิงของเนาเสียในบริเวณพ้ืนท่ีปา และให
ชาวบานทุกคนชวยกันสังเกตพฤติกรรมของครัวเรือนอ่ืน หากพบเห็นมีครัวท้ิงขยะบริเวณปาชาย
เลนใหแจงกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน การลงโทษจะใชหลักการประนีประนอม พูดจา
ตักเตือน โดยหัวหนากลุมอนุรักษ คือลุงจิตร หากมีการปฏิบัติผิดซํ้า จะทําการปรับเปนจํานวนเงิน
ตามสมควร โดยชาวบานบางครัวเรือนยังมีการทําผิดกฎระเบียบเรื่องนี้อยูบาง เพราะถือความ
สะดวกในการดําเนินชีวิตของตนเปนหลัก เม่ือมีชาวบานพบเห็น ผูใหญบานจะเขาไปพูดคุยขอ
ความรวมมือและอธิบายใหเห็นผลของการท้ิงขยะ และส่ิงของเนาเสียในปาชายเลน ชาวบานจะเกิด
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ความเขาใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง   
มีดังนี้ 

มีการวากลาวตักเตือน ในตอนแรกกอน ถารูวาบานไหนท้ิงขยะลงแมน้ํา ลงทะเล หรือ
เขาไปท้ิงขยะในปาชายเลน ก็มีบางท่ีชอบท้ิงขยะลงแมน้ํา เพราะเห็นวาสะดวก เปนนิสัยมัก
งาย แตพอมีการตักเตือนกัน ก็เลิกทําไป อาจดวยความอับอายคนอื่น ถายังมีการฝาฝนทําอีก 
ก็ตองมีการปรับ ลุงเปนตัวแทนวากลาวตักเตือนเอง บางครั้งก็ใหผูใหญบานเปนคนตักเตือน       
(สมจิตร แกวกาญ 2554)  

มีกฎหมายเรื่องปาชายเลนอยูแลว เรารูวาพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนปาสงวน ก็ไมคอยมีคนทํา
ผิดกันเทาไร ถาเขาจะใชไมกันเยอะ ก็มักจะปลูกเอง มีบานท่ีเขาปลูกปาชายเลนไวตัดขาย 
เพ่ือเผาถาน เขาก็ปลูกท่ีพ้ืนท่ีดินตัวเอง ไมไดรุกล้ําเขตหลวง  ในหมูบานก็ไมคอยเกิดปญหา
เรื่องนี้ (วิไลลักษณ  สุขโต 2554) 

นอกจากกฎระเบียบของชุมชนท่ีมีการควบคุมและบังคับใชเกี่ยวกับทรัพยากร
ปาชายเลน ชาวบานตองมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม ไดแก มาตรการการควบคุมเพ่ือใหมี
การใชประโยชนจากปาชายเลนอยางตอเนื่องและยาวนาว ควบคุมการทําบอเล้ียงกุง การตัดไมเพ่ือ
ใชประโยชน ดวยขอกําหนดและกฎหมาย รักษาสภาพภูมิประเทศและลักษณะดินของปาและรอง
น้ําใหอยูในสภาพธรรมชาติ รักษาแบบแผนทางดานเวลาและดานกายภาพของความเค็มของน้ําผิว
ดินและน้ําใตดิน รักษาแบบแผนธรรมชาติและวงจรการขึ้นลงของกระแสน้ํา และการไหลของน้ํา
จืดออกสูทะเลใหคงอยูตลอดไป รักษาความสมดุล ทางธรรมชาติระหวางการงอก การกัดเซาะ และ
การตกตะกอน  เปนกฎหมายของประเทศท่ีชาวบานทุกคนถือปฏิบัต ิ 

3. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาการอนุรักษปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ดวยวิธีการสังเกตและ

การสัมภาษณ พบวาชาวบานคลองลัดมีการดําเนินการดานการอนุรักษโดยแบงเปน 3 สวน ไดแก 
การดําเนินงานของภาครัฐ การดําเนินงานของภาคประชาชน โครงการดานการอนุรักษ อธิบายได 
ดังนี้ 

3.1  การดําเนินของภาครัฐ 
จากการศึกษาพบวาหนวยงานของภาครัฐท่ีมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรปา

ชายเลนของบานคลองลัด ไดแก เทศบาลตําบลบางตะบูน มีนโยบายในการอนุรักษปาชายเลนโดย
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จัดทําประชาคมในทุกหมูบานเพ่ือใหชาวบานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีปาชายเลน กระบวนการในการเชิญชวนใหชาวบาน
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนกับองคการบริหารสวนตําบลไดแก การจัดอบรมให
ความรู เรื่องความสําคัญของปาชายเลน ประโยชนของปาชายเลน สภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีชายเลน 
และผลกระทบของปาชายเลนท่ีเกิดจากการกระทําของชาวบาน  การจัดกิจกรรมและรณรงคการ
ปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ีบานคลองลัดใหชาวบานและนักเรียนในพ้ืนท่ีรวมกิจกรรมปลูกปาในวัน
สําคัญตาง ๆ เชนวันพอ วันแม และวันส่ิงแวดลอมโลก สงเสริมความรู ทักษะ การเปนวิทยากรแก
ชาวบานดานการอนุรักษปาชายเลน ทําใหสามารถนําเสนอขอมูลแกคณะศึกษาดูงานท่ีมาเยี่ยมชม มี
การจัดสถานท่ีปาชายเลนสําหรับสถาบันการศึกษาใหเขามาศึกษาดูงาน ไดแกพ้ืนท่ีบริเวณ โรงเรียน
บางตะบูนวิทยาเพ่ือถายทอดความรูใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน คําสัมภาษณ
ท่ีสอดคลองกับการดําเนินของภาครัฐในการอนุรักษปาชายเลน มีดังนี ้

เทศบาลก็สนับสนุนในการจัดโครงการตางท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือใหปา
ชายเลนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของชุมชน เปนแหลงสรางรายไดใหกับชาวบานอีกทาง
หนึ่งนอกเหนืออาชีพประมงเปนหลัก มีการจัดใหชาวบานไปศึกษาดูงานตามงานตางๆท่ีมี
หลายๆชุมชนมาเขารวม เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ ตอนนี้ไดขาวมา
วา อบต.มีโครงการทําเสนทางศึกษาธรรมชาติริมทะเลเชื่อมกับเสนทางเดิมท่ีมีอยูหลัง
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  ก็จะทําใหบานคลองลัดมีแหลงทองเท่ียวชม ปาชายเลนท่ีสวยงาม 
( จีรนาฏ สงวนทรัพย 2554) 

หนวยงานทองถิ่น  มีการสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในการอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท้ังปาชายเลน สัตวน้ํา มีกิจกรรมใหรวมกันปลูกปาชายเลน
ในโอกาสสําคัญตางๆ ไดแก วันพอ วันแม หรือกิจกรรมทําความสะอาดชายฝงท่ีติดปาชาย
เลน และแมน้ํา  (พิชัย นิลสลับ2554) 

ภาครัฐ ไดแกเทศบาลตําบลบางตะบูน ไดจัดใหมีการอบรมใหความรูและสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษปาชายเลน ทําใหชาวบานมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของปาชายเลน แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนชาวบานท้ังหมด พบวาชาวบานสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเรื่องปา
ชายเลน เม่ือประมาณป พ.ศ. 2540-2545 ธุรกิจการเล้ียงกุงไดรับความนิยมและมีผลกําไรในการเล้ียง
สูงทําใหชาวบานท้ังในคลองลัดและคนอ่ืนนอกพ้ืนท่ีเขามาประกอบอาชีพเล้ียงกุงมากมาย ทําให
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เกิดการบุกรุกทําลายปาชายเลนอยางกวางขวาง สงผลใหสภาพปาชายเลนของบานคลองลัดมีสภาพ
เส่ือมโทรม สัตวน้ําท่ีเคยมีอยางอุดมสมบูรณลดนอยลงและการประกอบอาชีพประมงไดรับ
ผลกระทบ เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําตามธรรมชาติขาดแคลน ทําใหชาวบานคลองลัดขาดรายได เกิด
การวางงานสูง เนื่องจากพ้ืนฐานเดิมของชาวบานประกอบอาชีพประมงเปนหลัก 

3.2   การดําเนินงานของภาคประชาชน 
การศึกษาการดําเนินงานของภาคประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

พบวาชาวบานหลายคนตระหนักถึงปญหาทรัพยากรปาชายเลน ไดมีการรวมตัวกันอนุรักษ
ทรัพยากร    ปาชายเลน เกิดศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
และกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร   ปาชายเลน ดังนี้ 

3.2.1 ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
จากการศึกษาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบาง

ตะบูนวิทยา พบวา ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปน
ศูนยกลางท่ีสําคัญในการอนุรักษ  พ.ศ. 2532 ไดมีการจัดตั้งศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชาย
เลนขึ้นภายในโรงเรียนบางตะบูนวิทยา และเริ่มเปดใหความรูแกบุคคลท่ัวไปมากขึ้น ปจจุบันทาง
ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน จัดเปนสถานท่ีสําหรับการอนุรักษและศึกษา
ส่ิงแวดลอมดานปาชายเลน พรอมท้ังเปดใหบริการใหความรูแกนักเรียนนักศึกษา รวมท้ังประชาชน
ภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะของการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับนักเรียนนักศึกษาตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจดานปาชายเลน ลักษณะของกิจกรรมเชนการเดินชมสภาพปาชายเลน การ
รับฟงบรรยายเรื่องปาชายเลน การสาธิตภูมิปญญาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน คํา
สัมภาษณท่ีสอดคลองของหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน นักเรียนท่ีทําหนาท่ี
มัคคุเทศกนอยและชาวบานเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  มีดังนี้  

สะพานศึกษาธรรมชาติปาชายเลนท่ีนี่ใชเวลาเดินชมประมาณ 30-45 นาทีครับ มีตนไม
ลักษณะการแตกกิ่งกานสาขาของรากอันแปลกประหลาดท่ีหาชมไดยากมากจาก ปาชายเลน
ในพ้ืนท่ีอื่นๆ เชน ตนโกงกาง รากโคงลงดิน สวนตนแสม ใหสังเกตวาจะมีรากแหลมๆ แทง
ข้ึนบนอากาศ และตนตะบูน ก็เปนตนไมท่ีข้ึนในปาชายเลนท่ีเรานําเปลือกมาตมใหไดสี
น้ําตาล แลวนําผามัดยอมใหเปนลวดลายเปนผลิตภัณฑโอท็อปของโรงเรียน ผืนละ 20 บาท
เทานั้นคะ ( ธีรวัฒน วิเชียรฉาย 2554) 
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โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนประจําตําบล จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม.1 ถึ. ม.6  มี
นักเรียน รอยกวาคน ดานหลังโรงเรียนเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ียังมีสภาพอุดมสมบูรณ  ไม
นอยกวา 30 ไร จัดต้ังเปนศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนโรงเรียนบางตะบูน
วิทยา  มีผูสนใจจากสถาบันตางๆ  เขา เยี่ยมชมศึกษาหาความรูในศูนยฯจํานวน
มาก  โดยเฉพาะปนี้ ทราบมาวา มีผูมาเยี่ยมชมท้ัง 365 วัน   มัคคุเทศกนอยปฏิบัติหนาท่ีได
เปนอยางดี สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ปาชายเลน และชีวิตความเปนอยูของชุมชน
รอบๆโรงเรียน (พิชัย นิลสลับ 2554) 

ดวยปญหาท่ีปาชายเลนถูกเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงจากการทํานากุง และการใชพ้ืนท่ีปา
ชายเลนในดานตางๆอยางรวดเร็ว การใหความรูแกเยาวชนนับเปนหนทางหนึ่งในกระบวน
แกปญหา การเรียนรูจากสภาพจริง เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติกลุมนักเรียนท่ี
เปนวิทยากรจากศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน เจาของสถานท่ีถายทอด
ประสบการณ  ปาชายเลนถูกทําลายโดยคนทองถิ่น เพราะฉะนั้นคนบํารุงรักษาจึงตองเปน
คนในทองถิ่น เม่ือป 2519 ประเทศไทยมีผืนปาชายเลนมากกวาสองแสนไร มาถึง ป 2522 
เหลือแคสองหม่ืนกวาไร โดยสวนใหญมีการตัดไมโกงกางไปเผาเปนถาน การรวมดวย
ชวยกันอนุรักษทรัพยากรจึงเปนเรื่องสําคัญของคนในชุมชน เพราะถือไดวาเปนชุมชนหนึ่งท่ี
มีผืนปาชายเลนอุดมสมบูรณ ระบบนิเวศปาชายเลนท่ีแสนอุดมสมบูรณของโรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา ซึ่งต้ังอยูทามกลางบรรยากาศธรรมชาติสวยงาม กวา 20 ไร จึงเปนสถานท่ีศึกษา
แบบ "หองเรียนธรรมชาติ" ท่ีนามาเลาเรียนท่ีสุดในประเทศไทยก็วาได ลาสุด ก็เพ่ิงไดรับ
รางวัลโรงเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมดีท่ีสุดของประเทศไทยให ท้ังครูและนักเรียนหนาบาน
ดวยความภาคภูมิใจไปตามๆ กัน  (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 

ปจจุบันศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนประสบปญหาในเรื่องบุคลากรท่ีมี
นอยจึงตองมีการฝกอบรมเด็กนักเรียนเพ่ือใหมีทักษะในการเปนมัคคุเทศกแตปญหาท่ีพบคือ เม่ือ
มัคคุเทศกเหลานั้น สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทางโรงเรียนตองคัดเลือกเด็กรุนใหมมาทํา
หนาท่ีทดแทน เด็กนักเรียนบางคนมีความสามารถแตผูปกครองไมตองการมาทําหนาท่ีมัคคุเทศก 
เพราะตองทํางานวันหยุด ผูปกครองตองการใหชวยประกอบอาชีพทําประมงซ่ึงมีรายไดมากกวา จึง
ทําใหหนาท่ีมัคคุเทศกตกอยูในความรับผิดชอบของอาจารยผูดูแลศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศ
ปาชายเลน รวมท้ังการเชิญวิทยากรภายในชุมชน มาใหความรูแกผูท่ีเขามาเยี่ยมชม ถึงอยางไรทาง
ศูนยไดรับการสนับสนุน และมีผลตอบรับกลับมาอยางดี ทําใหศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปา
ชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปนท่ีรูจักและมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานถึงระบบนิเวศปา
ชายเลนเปนจํานวนมาก อยางสมํ่าเสมอ สําหรับแนวทางการพัฒนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบ
นิเวศปาชายเลนในอนาคต ไดมีการจัดทําโครงการใชคอมพิวเตอรเปนส่ือกลางในการเรียนการสอน 
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จากครูสูเด็กนักเรียน จากนักเรียนสูเด็กนักเรียนดวยกันเอง และจากนักเรียนสูบุคคลภายนอก โดยมี
แผนการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน( Blended Learning ) เรื่องปาชายเลนผานทางเว็บไซตท่ีทาง
โรงเรียนไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ www.mangrove.bopp.go.thซ่ึงคณะนี้กําลังจัดทํา
เว็บไซตอยู 

3.2.2 กลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด 
จาการศึกษากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด พบวา กลุม

อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝงของชุมชนใหคงอยู เพ่ือการใชประโยชนตอไปอยางยาวนานของชุมชน บทบาท
ของกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการดําเนินงานท่ีผานมาของกลุมตอชุมชน คือทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธ พูดคุยทุกเวทีท่ีมีโอกาส เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับชาวบานคลองลัด เชน การประชุม
หมูบานประจําเดือน ลุงจิตร หัวหนากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน จะเขารวมประชุม และจะมี
ประเด็นขาวสารเรื่องการอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงพูดคุยรวมกับชาวบาน ตลอดจน
งานเทศกาลตางๆ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจในการอนุรักษปา
ชายเลน ใหความรูในเรื่องประโยชนของปาชายเลนและผลกระทบจากการทําลายปาชายเลน ลุงจิตร
เคยเขาฝกอบรม เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณในดานการอนุรักษกับชุมชนอ่ืนๆ 
ท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในการอนุรักษปาชายเลนในชุมชน โดยการจัดตั้งเปน
เครือขายชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง  ไดแก ชุมชนบางยี่สาร ชุมชนคลองโคน 
ชุมชนบางขุนไทร  ชุมชนแหลมผักเบ้ีย โดยมีการประชุมพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู พรอมท้ังรวม
วางแผนแกปญหารวมกัน สามารถนําประสบการณของแตละชุมชนมาปรับใชใหเหมาะสมกับบาน
คลองลัด เปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ทางกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ได
ขอการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษตางๆใน
ชุมชน  

ผูริเริ่มกอต้ังกลุมอนุรักษปาชายเลน คือ ลุงจิตร แกวกาญ แกเปนคนชักชวนคนใน
หมูบานเขารวมกลุม เพราะปาชายเลนเริ่มเสื่อมโทรมลง คนบุกรุกเขาในพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือ
ทําบอกุง และสรางท่ีอยูอาศัยมากข้ึน แกชักชวนคนในกลุมอนุรักษรวมเดินทางไปกับแก ไป
ฟงสัมมนาเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลน และแกคอยเสนอโครงการตางๆ ( สมคิด สวาง
อารมณ 2554) 

โครงการท่ีเขารวมกับกลุมอนุรักษมีหลายโครงการดวยกัน เชน โครงการทําความสะอาด
พ้ืนท่ีปาชายเลน  โครงการโพงพางดักขยะ โครงการเยาวชนพิทักษปาชายเลน โครงการการ
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จัดการน้ําชุมชนวัตถุประสงคของการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมเพ่ือใหชาวบานเกิดความรู
ความเขาใจ มีภาวะผูนํา มีการเรียนรูรวมกันในชุมชน ทําใหชุมชนมีกําลังเขมแข็งข้ึนจากการ
มีสวนรวมของคนในชุมชน (สมจิตร แกวกาญ 2554) 

ไดเปนสมาชิกในกลุมอนุรักษเพราะการชักชวนของลุงจิตร เห็นความสําคัญของปาชาย
เลน และเห็นวาปาชายเลนกําลังเสื่อมโทรม ไดติดตามลุงจิตรไปฟงบรรยายใหความรูเรื่องปา
ชายเลนท่ีชุมชนอื่น ท่ีอื่นเขาต่ืนตัวกันมากเรื่องการอนุรักษปาชายเลน บานเรายังเฉยๆ ไดเขา
มาทํากิจกรรมก็ดี ไดเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากคนบานอื่น ไดรูจักคนท่ีอื่นเพ่ิม มี
อะไรก็ปรึกษาหารือกันได ท่ีเคยไปเขาประชุมรวมก็มีท่ีบางขุนไทร คลองโคน แหลมผักเบ้ีย 
(วิไลลัณ  สุขโต 2554) 

3.3 โครงการดานการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษาโครงดารดานการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด 

พบวามีโครงการท่ีสําคัญ ไดแก  โครงโพงพางดักขยะ โครงการแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีชุม
น้ําอยางยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม และโครงการอ่ืนๆ อธิบายไดดังนี ้

3.3.1 โครงการโพงพางดักขยะ  
 จากการศึกษาโครงการโพงพางดักขยะของบานคลองลัด พบวา ดวย

สภาพทางภูมิศาสตรของตําบลบางตะบูนออกซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบลุมติดชายฝงทะเล มีสภาพชายฝงเปน
หาดโคลนเกือบท้ังหมด และมีแมน้ําสายหลักคือแมน้ําบางตะบูน ซ่ึงไหลจากตนแมน้ําในเขตอําเภอ
แกงกระจานลงสูอาวไทยบริเวณปากอาวบางตะบูน ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมงเชน
การลอยอวนปู อวนปลา อวนกุง การเล้ียงหอยแครง หอยแมลงภู การเล้ียงกุง เปนตน จากการท่ีท่ีตั้ง
ของบานคลองลัดอยูบริเวณปลายน้ํา จึงเปนพ้ืนท่ีรองรับขยะท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีตนน้ํา จากอําเภอแกง
กระจาน ประกอบกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในชุมชนท่ีสวนใหญยังท้ิงขยะลงในแมน้ําลําคลอง 
และพ้ืนท่ีสาธารณะ จึงทําใหเกิดปญหาการสะสมของขยะ บรเิวณชายฝงและใตน้ําเปนจํานวนมาก 
ขยะเหลานี้นอกจากสงผลตอคุณภาพของน้ําในแหลงน้ํานั้นๆ แลว ยังสงผลกระทบตอการประกอบ
อาชีพประมงแกชุมชน ทําใหจับสัตวน้ําและไดผลผลิตลดนอยลงชาวบานในชุมชนบานคลองลัด 
เล็งเห็นปญหาดังกลาวและไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการจัดการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม จึงไดเกิดการรวมกลุมเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกจิตสํานึก
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ของคนในชุมชนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดและส่ิงแวดลอม
บริเวณแมน้ําลําคลองรวมท้ังเพ่ือสรางความเขมแข็ง และภาคีเครือขายความรวมมือในการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมี
ดังนี้ 

กลุมโพงพางดักขยะมีสมาชิกสวนใหญเปนชาวประมงท่ีใชโพงพาง เปนเครื่องมือในการ
จับสัตวน้ํามีลักษณะเปนตาขายแนวยาวและปลายเปนรูปทรงกระบอก ผูกตรึงกับเสาขวาง
กลางลําน้ําเพ่ือดักจับสัตวน้ํานอกจากสัตวน้ําจะมาติดโพงพางแลว ยังมีขยะท่ีถูกพัดพามา
จากน้ําติดมาดวยจํานวนมากซึ่งในอดีตผูประกอบอาชีพโพงพางจะคัดเลือกเฉพาะสัตวน้ําท่ี
จะนําไปขายเทานั้น สวนขยะท่ีติดมากับโพพางก็จะท้ิงลงสูแมน้ําบางตะบูนตามเดิม แตเม่ือมี
การจัดต้ังเปนกลุมแลว จึงมีแนวคิดวา ควรใชโพงพางใหเปนประโยชนในการชวยดักขยะท่ี
ลอยมากับน้ําดวย จึงไดริเริ่มในการใชโพงพางดักขยะมาต้ังแตเดือนเมษายน 2549 เปนตนมา 
กลุมโพงพางดักขยะมีสมาชิกท้ังสิ้น 35 คน สมาชิกแตละคนจะเก็บรวบรวมขยะท่ีติดมากับ
โพงพางใสลงในถุงดําท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจัดไวให โดยจะทําการจดบันทึก
ปริมาณน้ําหนักขยะท่ีเก็บไดในแตละครั้งลงในสมุดบันทึกท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
ให และนําถุงขยะท่ีเก็บไดมาต้ังไวบริเวณทาน้ําเพ่ือใหเทศบาลเก็บไปกําจัดอีกตอหนึ่งโดย
ทางกลุมไดกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําอยางสมํ่าเสมอทุกเดือนในวันข้ึน หรือแรม 8 
คํ่า เพ่ือรายงานผลปริมาณขยะท่ีเก็บไดในแตละวันตอท่ีประชุม ซึ่ง องคการบริหารสวน
ตําบลบางตะบูน ไดรวบรวมขอมูล ปริมาณขยะท่ีจะเก็บไดเปนรายเดือนเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานดวย ผลจากการดําเนินงานของกลุมโพงพางดักขยะท่ีเริ่ม
ดําเนินการดักเก็บขยะจากแมน้ําลําคลองมาต้ังแตเดือนเมษายน 2549 พบวาในปดังกลาว
สามารถเก็บขยะข้ึนไดท้ังหมดประมาณ 3 ตัน สวนในปถัดมาคือป พ.ศ. 2550 ถึง 2553 มี
ปริมาณขยะท่ีเก็บไดประมาณปละ 4.1 – 5.5 ตัน ( จีรนาฏ สงวนทรัพย 2554) 

ทุกปซ่ึงนอกจากกลุมโพงพางดักขยะนี้จะดําเนินการเก็บขยะตามปกติทุกวันแลว ยังได
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลในการจัดกิจกรรมรณรงคเก็บขยะตามแมน้ําลําคลองในวันสําคัญ
ตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม วันอนุรักษแมน้ําเพชร วัน
ส่ิงแวดลอมโลก เปนตน รวมท้ังไดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในแมน้ําลําคลองเดือนเวนเดือน
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โดยองคการบริหารสวนตําบลบางตะบูน เปนผูสนับสนุนอาหารอาหารกลางวัน และอาหารวางแก
สมาชิกกลุมโพงพางดักขยะท่ีมารวมกิจกรรม  

3.3.2 โครงการแนวทางจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําอยางยั่งยืนโดยประชาชนมีสวนรวม  
จากการศึกษาโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําอยางยั่งยืน โดย

ประชาชนมีสวนรวมบานคลองลัด พบวาเปนการดําเนินงานโดยสํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  
สวนสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน  เกิดขึ้นเนื่องจากปาชายเลนในประเทศไทยมี
สถานภาพแตกตางกันท้ังในดานพืชพรรณลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีลักษณะสังคมเศรษฐกิจ  
และวัฒนธรรมชองชุมชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ  จึงมีสภาพปญหาแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี
แนวทางในการแกปญหาจึงแตกตางกัน โดยบางพ้ืนท่ีปาชายเลนมีสภาพเปนปาและมีการใช
ประโยชนโดยชุมชน บางพ้ืนท่ีปาชายเลนบางสวนถูกบุกรุกเพ่ือใชประโยชนมาเปนเวลานานยาก
แกการแกปญหาใหราษฎรออกจากพ้ืนท่ี จึงตองหาแนวทางดําเนินการในแตละพ้ืนท่ีเปนการเฉพาะ  
นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืนๆ อีก เชนปาชายเลนบริเวณอาวไทย  สวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีท่ีเอกชนมี
เอกสารสิทธ์ิครอบครอง  ขณะนี้มีการเปล่ียนแปลงสภาพท่ีเคยใชประโยชนตามธรรมชาติ  เชน 
ปลูกปาชายเลนนําไปขายใหกับนายทุน เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาไดไมคุมทุน  ตลอดจน
การเล้ียงกุงประสบปญหาขาดทุน  นอกจากนี้ยังมีปญหาการกัดเซาะจากชายฝงเขามาในพ้ืนท่ีเปน
ระยะทางหลายกิโลเมตร คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมีดังนี้ 

สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  โดยสวนสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน ได
จัดทําโครงการแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ําอยางยั่งยืน  โดยประชาชนมีสวนรวม พ้ืนท่ีชุม
น้ําปาแมน้ําบางตะบูน  และดําเนินการแลวต้ังแตปงบประมาณ 2547  ท่ีผานมาไดมีการ
สงเสริมการเรียนรูใหแกขาราชการและราษฎรในพ้ืนท่ีบานคลองลัด ตลอดจนสํารวจขอมูล
ทรัพยากรและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี และรวมวิเคราะหขอมูล  ซึ่งเปนการ
ดําเนินการรวมกันของขาราชการและราษฎรในพ้ืนท่ีบานคลองลัด ท่ีเปนไปในรูปของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลนใหคงความอุดมสมบูรณ สงเสริมใหประชาชน  องคการปกครองสวนทองถิ่น  เขามามี
สวนรวมในการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืน เสริมสรางความตระหนักของประชาชนและ
ชุมชนในการเขามามีสวนรวมและสรางเครือขายการดูแลรักษาปาชายเลนสงเสริมการเรียนรู
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และพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนแกชุมชน โรงเรียน  องคการสวนทองถิ่น และสวนราชการ
อื่น ๆ ( จีรนาฏ สงวนทรัพย  2554) 

ชาวบานมีการเขารวมกิจกรรมของโครงการ เชน การฟง สาธิตการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน  การพัฒนาการใชประโยชนจากปาชายเลน การเรียนรูเกี่ยวกับปาชายเลนสงเสริมให
ประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนท่ีท่ีสภาพเปนปาชายเลน  ใหรวมใหการใชประโยชนท่ีดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  และเปนการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง ( สมคิด สวางอารมณ 
2554) 

3.3.3. โครงการอนุรักษอ่ืนๆ  
จากการศึกษาโครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนอ่ืนๆของบานคลอง

ลัด ไดแก  โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ชุมชนมีการเพ่ิมจํานวนสัตวน้ําในแมน้ําบางตะบูน 
โดยเฉพาะปูมา เพ่ือใหชุมชนไดมีสัตวน้ําใหจับอยางตอเนื่องและสรางรายไดแกชาวบาน จึงมีการ
จัดกลุมอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ําโดยการสนับสนุนกระชังและอาหารสัตวน้ําจากเทศบาลตําบล 
ชาวบานมีการดูแลกระชังของชุมชนและบริหารจัดการโครงการดวยการแบงหนาท่ีภายในกลุม ทํา
ใหสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือนได โครงการบางตะบูนเมืองนาอยูชุมชนนาอยู เปนโครงการ
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเมืองโดยมีชาวบานชุมชนบานคลองลัด เขารวม
เปนพลังขับเคล่ือนในการวางแผนดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน เชน กิจกรรมสัญจรรณรงค
ความสะอาดซ่ึงหมุนเวียนไปทุกชุมชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญ กิจกรรมประเพณี 
การสงเสริมอาชีพและรายได นอกจากนี้ผูใหญบานยังไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลใหเขารวม
การประชุมอบรม ศึกษาดูงานยังหนวยงานภายนอกชุมชนท่ีมีการดําเนินการเรื่องเมืองนาอยู   
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีริมชายฝงทะเล เทศบาลมีแผนท่ีจะดําเนินการกอสรางลานริมน้ําสําหรับการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ลานอเนกประสงค พิพิธภัณฑ ลานปาชายเลน และทางเดิน รานคา บริเวณปากอาว
บางตะบูน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีของชุมชนบานคลองลัด เนื่องจากบริเวณของชุมชนบานคลองลัด มี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม และเปนสถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน การแขงขันเรือยาวประเพณี
สงกรานต เทศกาลกินหอย ดังนั้นหนวยงานของรัฐจึงมีแนวคิดในการพัฒนาริมฝงทะเล เพ่ือ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน และศูนยขอมูลทองเท่ียวเพ่ือเปนแหลงพักผอนหยอนใจและแหลง
ทองเท่ียวของประชาชน  
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4. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน 
จากการศึกษาการฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชนบานคลองลัด ดวยวิธีการสังเกตและการ

สัมภาษณ พบวาบานคลองลัด มีการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนมีสวนรวม และบทบาท
ของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนในการสงเสริมสนับสนุน ดังนี้ 

4.1  การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนมีสวนรวม จากการศึกษาพบวา บาน
คลองลัดมีการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 2 วิธี คือ การปลูกปาชายเลน และการฟนฟูภูมิปญญา
ดั้งเดิม สามารถอธิบายได ดังนี ้

4.1.1  การปลูกปาชายเลน  
จากการศึกษาการปลูกปาชายเลนบานคลองลัด พบวาชาวบานมีการจัด

กิจกรรมการปลูกปาและปรับปรุงสภาพปาชายเลนในโอกาสตางๆ เนื่องจากชาวบานเห็นการ
สูญเสียปาชายเลนและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีพของ
ชุมชน คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมีดังนี้  

ชาวบานคลองลัดมีสวนรวมในโครงการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน เชน กิจกรรมปลูก
เสริมและปรับปรุงสภาพปาชายเลน 1,450 ไร จากการสนับสนุนของสถานีพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยพัฒนาเพ่ิมชนิดพันธุไมเขา
ไปในปาแสมเดิมเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณและ ความหลากหลายของชนิดพันธุไม ทองท่ี 
หมู 3 หมู 4 ต.ปากทะเล หมู 2 หมู 6 หมู 8 หมู 10    ต.บางขุนไทร หมู 1 หมู 7 หมู 8 หมู 9 ต.
บานแหลม หมู 3  หมู 5 ต.บางตะบูนออก อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี  กิจกรรมจัดทําและดูแล
เขตพิทักษปาชายเลนรักษสัตวน้ํา ชาวบานดูแลพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ มีอาสาสมัคร
ของชุมชนเปนชุดปฏิบัติการออกไปตรวจสอบควบคุมดูแล ท้ังทางเรือและรถยนต เพ่ือไมให
มีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาชายเลน  กิจกรรมจัดหาและปลอยพันธุสัตวน้ํา ทําการปลอย
พันธุสัตวน้ําไดแกปูทะเลและหอยแครงในพ้ืนท่ีปาชายเลนรวมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรปา
ชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เพ่ือเพ่ิมปริมาณพันธุสัตวน้ํา เปน
การเพ่ิมอาชีพและรายได  ชาวบานท่ีเขารวมกลุมฟนฟู จะมีสวนรวมในกิจกรรม ต้ังแต
เริ่มตนของการฟนฟู เชน ต้ังแตข้ันตอนของการวางแผน กิจกรรม การแบงหนาท่ีกันทํางาน
ในกลุม การกําหนดวันทํากิจกรรม  และการลงมือทํากิจกรรมรวมกัน  (สมคิด สวางอารมณ 
2554) 
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การปลูกปาชายเลนเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลจึงเปนการนําเอาพันธุไมปาชาย
เลนมาดําเนินการปลูกใหสอดคลองกับระบบนิเวศของพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาปาชายเลนใหมีสภาพ
สมบูรณ อํานวยผลประโยชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา การสังเกตและศึกษาถึงปจจัย
แวดลอมและสังคมพืชท่ีอยูในบริเวณท่ีจะทําการปลูกจะชวยใหผูปลูกสามารถดําเนินการไป
ไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2533 และมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2534 ไมควรปลูกพันธุไมชนิดท่ีไมเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีหรือปลูกแลวไมม่ันใจเนื่องจากไมมีขอมูลเกี่ยวกับไมชนิดนั้นมากอนจะทําใหมีอัตรา
การเสี่ยงตอการตายสูงการศึกษาวิจัยเพ่ือใหเกิดความแนใจในพ้ืนท่ีท่ีปญหากอนท่ีจะ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีกวางใหญจะชวยประหยัดงบประมาณและทําใหการปลูกเปนไปอยาง
ไดผลตองตามวัตถุประสงคของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนเพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศชายฝงเพ่ือความม่ันคงของชาติตอไป และเม่ือปลูกแลวจะตองคอยตรวจสอบดูแล
รักษาใหคงไวซึ่งสภาพปาท่ีสมบูรณ และสงเสริมใหชาวบานรวมกันอนุรักษและพัฒนาตาม
แนวทางแลกฎระเบียบตางๆ ท่ีรัฐกําหนดข้ึนจากการมีสวนรวมของประชาชน บนพ้ืนฐาน
ของการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนยั่งยืนตลอดไป (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 

4.1.2 การฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิม 
จากการศึกษาการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิม พบวาชาวบานคลองลัดนําองค

ความรูดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกตใชในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลน เชน 
คนในชุมชนไมทําลายปาชายเลน เพราะชุมชนถือวาปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือ
เปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงหาอาหารและสมุนไพร เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน 
เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เปนตน นอกจากนั้นการใชเครื่องมือทองถ่ินในการทําการ
ประมง ซ่ึงเปนอุปกรณประมงท่ีไมมีอานุภาพในการทําลายสูง ซ่ึงเปนระบบการจัดการตามแนวทาง
ของชุมชน ซ่ึงชวยใหทรัพยากรมีโอกาสในการฟนตัวขึ้นมา  

บานคลองลัดเปนชุมชนในตําบลบางตะบูนออก  ซึ่งตําบลบางตะบูนออก เปนชุมชน
เกาแกท่ีมีความสําคัญมาแตโบราณ ตําบลบางตะบูน ต้ังชื่อตามตนไมชายเลน ชนิดหนึ่ง ชื่อ
ตนตะบูน  ตนตะบูนเปนพันธุไมยืนตน ลักษณะโคนตนมีรากแผออกเปนพูพอน  พูพอนคือ
รากคํ้ายันขนาดใหญ ท่ียื่นออกนอกลําตนทางโคนของตนไม  ผลมีขนาดและรูปรางคลาย
มะตูม เม่ือผลแหงจะแตกออกมีเมล็ด ขนาดใหญอยูภายใน ลักษณะใบเรียวเล็กมีจํานวน
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มาก แหลงท่ีพบ พบอยูตามริมฝงทะเลหรือท่ีท่ีมีน้ําทะเลทวมถึง พบข้ึนอยูทางปาดานในถัด
จากโกงกางเขาไปซึ่งเปนเขตตะบูน และโปรง ตะบูนเปนพืชน้ําเค็ม ชาวบานในบริเวณ ท่ีมี
ตนตะบูนข้ึนจะนําตนตะบูนมาใชประโยชน ตามความรูท่ีเคยมีสะสมกันมาต้ังแตครั้งอดีต
เปนภูมิปญญาชาวบานท่ีถายทอดกันมา ชาวบานจะนําตนตะบูนท่ีแกไดขนาดแลวนํามาเผา
ทําเปนถาน จะไดถานท่ีมีคุณภาพดี ปริมาณข้ีเถาตํ่า เพ่ือใชในประกอบอาหารและเพ่ือ
จําหนาย ซึ่งจะไดราคาท่ีดีรวมท้ังเปนท่ีนิยมของทองตลาดเนื่องจากความรอนท่ีไดจากถาน
ไมตะบูนใหความรอนท่ีดีและแรงมากกวาไมอื่น ๆสวนผลของตนตะบูนนั้นเม่ือแกจัด 
ชาวบานจะโดยจะใหสีน้ําตาลเปลือกไมสีออนหรือเขมแลวแตความแกของผลตะบูน ซึ่งเปน
สีจากธรรมชาติสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของทองถิ่นนั้น เปนการแสดงถึงการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน (สมจิตร แกวกาญ 2554) 

ดวยวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันกับปาชายเลน และภูมิปญญาการใชประโยชนท่ีส่ังสมมา
ยาวนาน  ทําใหชาวบานคลองลัดเห็นความสําคัญของการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ยินดีเขารวม
กิจกรรมการฟนฟูตางๆ เชน กจิกรรมปลูกปาชายเลนในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  5 ธันวาคม 
12 สิงหาคม วันส่ิงแวดลอมโลก และกิจกรรมปลูกปารวมกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเดิน
ทางเขามาศึกษาดูงานในชุมชน นอกจากนี้ผูนําและกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน ยังมี
การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร สรางจิตสํานึกและการเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับ
ชาวบาน เพ่ือใหชาวบานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชาย
เลน และทําใหชาวบานทราบวาตนเองเปนผูท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู ไดแก ปาชายเลน
จะเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของชุมชน เม่ือมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียว 
ชาวบานก็สามารถประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเปนรายไดนอกเหนือจากอาชีพประมง เชน การแปรรูป
อาหารทะเล การทําโฮมสเตยท่ีพัก การนําเท่ียวทางน้ํา  เปนตน ปาชายเลนเปนแหลงเพาะขยายพันธุ
สัตวน้ํา และเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต เชน การปลูกตนจากวันนี้เพ่ือไวใหชุมชนทําการเก็บ
เกี่ยวใบจากในวันขางหนา เพ่ือการทําตับจากไวมุงหลังคาบาน การปลูกตนโกงกาง เพ่ือใชไมเปน
ไมค้ําโรงเรือน หรือเผาถาน เปนตน เปนการฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาชายเลนและความผูกพันระหวางชาวบานกับปาชายเลนท่ีมีมาในครั้งอดีต เพ่ือทําให
ชาวบานเกิดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของปาชายเลน 
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เวลามีการรวมตัวงานไหนเกิดข้ึนในชุมชน ก็จะใชเวทีนั้น เปนท่ีกระจายเสียงขอมูล
ขาวสาร ใหชาวบานรับรูท่ัวกันวาตอนนี้หมูบานของเรา จะมีกิจกรรมฟนฟูอะไร ก็พวก 
ปลูกปาชายเลนโอกาสวันสําคัญตางๆ มีท่ีจัดประจําทุกป ก็มีวันพอ วันแม วันสิ่งแวดลอม
โลก ใหชาวบานท่ีมีเวลาวางมาเขารวม ก็จะพูดถึงประโยชนของปาชายเลนตลอด ชาวบาน
จะมารวมตัวกัน ก็ ตอนประชุมประจําเดือน มีงานประจําปท่ีวัด ( สมจิตร แกวกาญ 2554) 

4.2   บทบาทของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน 
จากการศึกษาการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของบานคลองลัด พบวาศูนยอนุรักษ

และศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา มีบทบาทสําคัญในการใหความรูและ
ประสบการณตางๆ แกชุมชนในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือใหชาวบานมีการนํา
ประสบการณเหลานี้มาทํางานในทองถ่ินของตนเอง เชน การฝกอบรมและหาประสบการณใหมๆ 
ในส่ิงท่ีชาวบานตองการและขาด การศึกษาดูงานตางๆ และรวมไปถึงการใหขอมูลทางดานงานวิจัย
และทางวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาผสมผสานกับการทําการอนุรักษและฟนฟูโดยชุมชนเชน 
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงจากสภาวะโลกรอน เพ่ือท่ีชุมชนจะไดวางแผนและติดตามการ
เปล่ียนแปลงของทรัพยากรปาชายเลนไดอยางเหมาะสมในอนาคต  คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมีดังนี ้

ทางศูนยมีการจัดอบรมใหความรูแกชาวบานอยูเรื่อยๆ โดยใหชาวบานท่ีสมัครใจเขา
รวมฟงบรรยาย หรือเยาวชนอาสาสมัคร มีสาธิตการจัดการทรัพยากรปาชายเลนรวมกับ
ชุมชน พัฒนาการดานการใชประโยชนจากปาชายเลน เพ่ือใหชาวบานมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน เห็นคุณคา การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีอื่น ก็มีการสง
อาสาสมัครไป บางครั้งก็เปนสมาชิกในกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ไปดูวาชุมชน
อื่นๆมีการอนุรักษฟนฟูปาอยางไร ถาแนวทางไหนดีก็นํามาปรับใชกับชุมชนเราได ( เจา
หนาสถานีปาชายเลน 2554) 

สวนที่ 3   ปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของบานคลอง

ลัด ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ พบวามี
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 4 ขอ คือ การขาดแคลนงบประมาณ ชาวบานขาดการมีสวนรวม 
คานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบาน และขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ อธิบายได ดังนี้  
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1. การขาดแคลนงบประมาณ 
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ในเรื่องของ

งบประมาณ เนื่ องจากโครงการ ท่ีชาวบ านจัดขึ้นตองผ านการเห็นชอบจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงตองใชเวลาในการพิจารณาคอนขางนาน งบประมาณท่ี
ไดรับการสนับสนุนกอนลําดับตนๆจะเปนงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน การสราง
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆอีกท้ังงบประมาณท่ีไดรับมายังไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจาก
มีการจัดกิจกรรมหลายครั้ง ทําใหขาดความตอเนื่อง ปญหาการขาดแคลนงบประมาณจึงเปน
อุปสรรคตอการดําเนินการจัดการ คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี้ 

งบประมาณท่ีไดรับมาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม ในบางกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ
ตอเนื่อง เชน กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครพิทักษปาชายเลน ท่ีตองจัดใหมีเปนประจําทุกป 
และปหนึ่งๆ จะมีหลายครั้ง เปนการอบรมตอเนื่อง จะไดงบมาแคใน 1-2 ครั้งแรก จากนั้น ก็
ไมมีการจัดสรรงบประมาณมาอีก ทําใหขาดความตอเนื่อง ไมเปนผลสําเร็จ งบประมาณท่ีใช
ก็ เชน เปนคาเสียสละเวลาของวิทยากร คาอาหาร คาอุปกรณตางๆ ( สมจิตร แกวกาญ 2554) 

งบประมาณสวนใหญท่ีหนวยงานทองถิ่นนํามาใช สังเกตไดวา ไมคอยมุงเนนในเรื่อง
การดูแล อนุรักษปาชายเลน  จะเนนไปท่ีเรื่องการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน พวก
สรางถนน ทําบอน้ําชุมชน ซึ่งมันก็เปนเรื่องสําคัญ แตเรื่องทรัพยากรธรรมชาติก็สําคัญ
เหมือนกัน นาจะเนนในเรื่องนี้บาง เพราะเปนแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญเลย (บังอร วอทอง 
2554) 

ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือเรื่องเงินในการจัดกิจกรรมตางๆ เด๋ียวนี้เงินสําคัญ คานูนนี่ตองใช
เงินหมด ไมมีใครจะยอมเสียเวลามาทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวมบอยๆ ท่ีหมูบานไมคอย
ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม เพราะไมคอยมีงบประมาณสนับสนุน ( ชื้น ใจดี 
2554)  

บานคลองลัดเปนชุมชนท่ีหนวยงานภาครัฐไดสนับสนุนในเรื่องงบประมาณท่ีใชสําหรับ
การพัฒนาและอนุรักษปาชายเลนโดยใหเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 เปน
ผูประสานงานใหการสนับสนุน มีการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมในโครงการอบรม จํานวน 
50 คน ท้ังตําบล ภายหลังการอบรม ภายหลังการอบรมผูรับการอบรมมีหนาท่ีถายทอด
ความรู เกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนใหแกชาวบาน แตการจัดสรรจากภาครัฐไดสนับสนุน
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ใหมีการจัดโครงการ หนึ่งถึงสองครั้งตอปเทานั้น งบประมาณสําหรับกิจกรรมจึงมีจํากัดไม
เพียงพอทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินโครงการ (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 

2. ชาวบานขาดการมีสวนรวม 
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน โดยเฉพาะเรื่อง

การมีสวนรวมของชาวบาน รวมคิด รวมตัดสินใจ จนถึงการรวมลงมือในการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน พบวาชาวบานคลองลัดยังไมใหความรวมมือในกิจกรรม หรือโครงการท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
เต็มท่ี เปนเพียงบางกลุมคนเทานั้นท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมเพ่ือทรัพยากรปาชายเลน ท้ังนี้
เนื่องจากชาวบานเห็นถึงประโยชนของการเขารวมนอย นึกถึงผลประโยชนของตนเองเปนหลัก เม่ือ
มีการขอความรวมมือในการทํากิกรรมหรือรวมโครงการอนุรักษฟนฟูท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปา
ชายเลน ชาวบานจะอางในเรื่องของการไมมีเวลาเขารวม ตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบ
อาชีพ หากไมประกอบอาชีพ ก็จะขาดรายได  เนื่องจากชาวบานบางคนตองออกไปทํางานรับจาง 
คาขาย ออกทะเลจับสัตวน้ํา เม่ือมีการจัดอบรมหรือขอความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 
ชาวบานบางสวนจะไมไดรับขอมูลขาวสาร และไมมีความรูความเขาใจ ไมรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมในชุมชน บางครอบครัวเห็นวาปาชายเลนเปนส่ิงท่ีไมจําเปนตอการดําเนินชีวิต คํา
สัมภาษณท่ีสอดคลองกับปญหาการขาดการมีสวนรวมของชาวบาน มีดังนี ้

ชาวบานบางคนยังไมเห็นถึงประโยชนและคุณคาของปาชายเลน เพราะบางคนไมไดใช
ประโยชนจากปาชายเลนโดยตรง ไมไดใชไมจากปาชายเลน ไมไดทําประมงแลว จึงไมเห็น
ถึงความจําเปนท่ีจะตองเขารวมเม่ือมีการทํากิจกรรมการอนุรักษ หรือขอความรวมมือทํา
กิจกรรมตางๆในชุมชน (สมจิตร แกวกาญ 2554) 

ปญหาท่ีสําคัญของเวลาจัดกิจกรรมก็คือ ชาวบานไมคอยสนใจ เขารวม เวลามีประชุมก็
ไมเขาประชุม อางเรื่องตองไปประกอบอาชีพ สรางรายได อยากเขารวมแตไมมีเวลาจริงๆ 
เวลามีการนําเรื่องปาชายเลนไปพูด ก็ไมไดอยูฟง (ชื้น ใจดี 2554) 

เวลามีการจัดกิจกรรมอะไรในหมูบาน ชาวบานก็ไมไดเขารวมท้ังหมดหรอก เพราะเขา
ตองออกไปทํามาหากินกัน นอกจากพวกวางงานจริงๆ หรือคนมีใจรักในการอนุรักษปาชาย
เลน ก็รูวามีความสําคัญ แตเราก็ตองเลือกการหารายไดกอน เพราะถาขาดรายไดไป
ครอบครัวเราก็ลําบาก  ตองกินตองใช บางครั้งเวลาเราลําบากก็ตองพ่ึงตัวเอง ไมมีใครมาชวย
เราได (บังอร   วอทอง 2554) 
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การมีสวนรวมของประชาชน มิไดจํากัดอยูเพียงแคระดับผูใหญเทานั้น หากแตจะตองมี
การเปดโอกาสใหกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีดวย ประเด็นนี้ถือวาเปนจุดเดนในการอนุรักษของ
บานคลองลัดเพราะมีการนํานักเรียนเขามามีสวนรวมดวยการเปนมัคคุเทศกใหกับนักทองเท่ียว คอย
ใหความรูควบคูไปกับความสนุกสนาน แตเม่ือเด็กเหลานี้โตขึ้น ก็ตองมีความจําเปนจะเขาศึกษาใน
โรงเรียนอ่ืน ไมวาจะเปนในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนบางตะบูน
วิทยาลัย ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีมีหลักสูตรไมเพียงพอตอความตองการของเด็ก ทําใหเด็กตองออกไปหาท่ี
เรียนท่ีอ่ืน เม่ือเปนเชนนี้ทําให นโยบายในการอนุรักษโดยใชเด็กเปนพลังขับเคล่ือน กระทําไดยาก 
อีกท้ังผูปกครองบางสวนยังไมเห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนของเยาวชน เพราะ
ตองการใหเด็กๆชวยเหลืองานท่ีบาน เพราะสามารถสรางรายไดใหมากกวาการเปนอาสาสมัครท่ี
โรงเรียน จึงเปนปญหาหนึ่งท่ีทําใหเยาวชนไมเขารวมกิจกรรมตางๆ คําสัมภาษณท่ีสอดคลองมีดังนี้  

พอหนูเขาไมคอยชอบใหมาชวยงานท่ีโรงเรียนเทาไร เพราะไมไดอยูชวยงานพอตอน
วันหยุด ท่ีโรงเรียนจะมีคนมาทํากิจกรรมตลอด หนูตองไปชวยเปนวิทยากร แนะนํา เกี่ยวกับ
ปาชายเลน ครูมีคาจางใหดวย แตพอบอกวาเสียเวลา ไปชวยพอขายของไดเงินเยอะกวา พอ
เขาเห็นวายังเรียนอยูโรงเรียนนี้เลยใหทํา ถาจบ ม.6 ไปแลว พอคงไมใหมาชวยครูตอ ความ
จริงหนูก็อยากทําตอ ( ธีรวัฒน วิเชียรฉาย 2554) 

พอนักเรียนท่ีเปนมัคคุเทศกของโรงเรียนเราเรียนจบออกไป ก็จะมีการไปเรียนตอท่ีอื่น
บาง ออกไปชวยท่ีบานทํางานบาง ดังนั้นเยาวชนของหมูบานจึงขาดการมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องในกิจกรรมของโรงเรียน กิกรรมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน (ชมภูนุช 

ประเสริฐจิตร 2554) 
ท่ีบานหนูก็สนับสนุนใหมาชวยงานท่ีโรงเรียน เพราะวาครูก็ใหตังคดวยเวลามาชวยงาน 

แตถาหนูเรียนจบม.6 หนูคงไมทําแลว เพราะวาอาจไปเรียนท่ีอื่น แลวท่ีบานอยากใหทํางาน
ดีๆกวานี้ อยากใหทํางานในเมือง จะไดไมลําบาก (สาธินี เศวะทัต 2554) 

3. คานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวบาน 
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน พบวาชาวบาน

คลองลัดมีคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะเห็นไดวาในอดีต ชาวบานมีชีวิตท่ีผูกพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรปาชายเลน ชาวบานสวนใหญประกอบ
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อาชีพทําการประมงเปนหลัก หาเล้ียงชีพดวยการจับสัตวน้ําในทะเลจําหนายและบริโภคใน
ครัวเรือน แตในปจจุบันไดหันมาซ้ืออาหารมาบริโภค และคนรุนใหมชุมชนเกิดคานิยมในการ
ออกไปประกอบอาชีพรับจาง ทํางานนอกชุมชนมากกวาการอยูในชุมชนเพ่ือสืบทอดกิจการประมง 
การปลูกสวนปาและการเผาถานของครอบครัว จากคานิยมและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ชาวบาน ทําใหชาวบานเห็นคุณคาของทรัพยากรปาชายเลนลดลง เนื่องจากมีการใชประโยชนจาก
ปาชายเลนนอยลง ภูมิปญญาท่ีส่ังสมมาในอดีตไมมีการสืบทอด เชน ภูมิปญญาเรื่องยาสมุนไพรท่ี
ไดจากปาชายเลน ชาวบานเห็นวาเปนวิธีการท่ียุงยาก หากเปรียบเทียบกับการซ้ือยาตามทองตลาด  
การเผาถานท่ีไมนิยมในปจจุบัน เนื่องจากมีแกสใชหุงตม การเห็นในประโยชนของทรัพยากรปา
ชายเลนลดลงของชาวบาน ทําใหชาวบานเห็นความสําคัญของการเขารวมในกิจกรรมตางๆลดลง 
ทําใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนไมได
รับความสนใจ ชาวบานขาดการมีสวนรวม คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี้  

สมัยกอนพอกับแมเคยใชตนเหงือกปลาหมอ เอารากมาตมอาบแกหวัด แกผื่นคัน แต
เด๋ียวนี้ไปซื้อยาท่ีรานขายยางายสะดวกกวา ไมตองเสียเวลามาตม เพราะตอนนี้ตนเหงือกปลา
หมอก็หายาก แลวก็มีเวลานอยลงเพราะเด๋ียวนี้พ่ีไมไดออกไปจับหอย จับปลา ขายแลว ไมมี
เวลาอยูบาน พ่ีไปรับจางขายของท่ีตลาดบานแหลม   (บุญชู ใจดี 2554) 

แตกอนทุกบานเผาถานใชกันเอง ก็ตองใชไมจากในปาชายเลนเปนหลัก แตยุคสมัยนี้ไม
ตองเผา เขาใชแกสกันหมดแลว บานท่ียังเผาอยู ก็คือบานท่ีมีท่ีดินเยอะ เขาเผาถานขายเปน
อาชีพ สวนบานอื่นก็ซื้อถานเอาถาจะใช (ชื้น ใจดี 2554)  

ไมมีใครชอบพ้ืนท่ีบานของตัวเองอยูใกลกับปาชายเลน เพราะวาถามีปาชายเลน มีลิง
ชอบมาขโมยของ พ้ืนท่ีบานดูรก คิดวาปาชายเลนไมคอยมีประโยชน สวนใหญก็จะตัดให
ราบเตียน มันจะทําใหบานดูไมรก ลิงไมเขามาวุนวาย บานท่ียังอยูติดปา ก็จะเปนบานท่ีเผา
ถานขาย เพราะเขายังใชประโยชนจากปาอยู แตก็มีบานท่ีเปลี่ยนมาทําบอกุงเยอะเหมือนกัน 
(บังอร    วอทอง 2554)  

4. ขาดผูนําที่มีศักยภาพ 
จากการศึกษาปญหาการจัดการทรัพยากรปาชายเลน พบวาสาเหตุหนึ่งมาจากขาดผูนํา

ท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ เชน ผูใหญบาน องคการบริหารสวน
ตําบล มุงเนนพัฒนาใหความสําคัญดานอ่ืน เชน โครงสรางพ้ืนฐาน ไฟฟา น้ําประปา แตไมไดให
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ความสําคัญในเรื่องทรัพยากรปาชายเลน เม่ือมีการพูดคุยกับชาวบานถึงผูนําท่ีชาวบานยอมรับ 
เช่ือถือ ไววางใจ และมีสวนสําคัญในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ท่ีไมใชผูนําชุมชน ชาวบานจะ
ตอบวาไมเห็นมีใคร เพราะมีบางคนท่ีพยายามจะทําโครงการตางๆเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟู ขอ
งบประมาณไป ไมได ก็ยกเลิกไมมีการสานตอ หากถามเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
ชาวบานจะใหไปถามหัวหนากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน คือ ลุงจิตร ลุงจิตรจะเปนผูริเริ่มใน
โครงการตางๆ เปนผูริเริ่มกอตั้งกลุม เนื่องจากเคยผานการฝกอบรมเรื่องทรัพยากรปาชายเลน 
การศึกษาดูงานนอกชุมชน ชาวบานยอมรับในความเสียสละของลุงจิตรในการดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษฟนฟูตางๆ แตลุงจิตรยังไมสามารถทําใหชาวบานสวนใหญเขารวมในกิจกรรมได ชาวบาน
แบงกันเปนกลุม ยังตางคนตางทํางาน ไมมีสวนรวมในชุมชน อีกทานท่ีเปนผูนําท่ีมีความสําคัญ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลน คือ ครูชมพูนุช หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศ
ปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา มีบทบาทสําคัญในการถายทอด ใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากร
ปาชายเลนของชุมชน ครูชมพูนุช สงเสริมใหเยาวชนมีสวนรวม ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรปา
ชายเลน แตไมไดสงเสริมภาพรวมของคนท้ังชุมชน เปนการสงเสริมแคกลุมเยาวชนภายในโรงเรียน 
คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี ้

พ่ีก็เห็นเขาทําๆกันนะ บางครั้งก็มาเชิญชวนใหไปปลูกปา ก็เห็นทํากันแปบๆแลวก็
หายไป ไมเห็นมีอะไรนิ ลองไปถามบานอื่นดูนะ พ่ีก็ไมรูเหมือนกัน แตผูใหญบาน เทศบาล 
เคาก็ดีนะทําถนน หนทาง ใหเดินทางสะดวก แตเรื่องปาชายเลน นานๆที เคาก็จะเชิญชวนไป
ปลูกปานะ (บังอร วอทอง 2554) 

ถาจะถามเรื่องปาชายเลน เรื่องการอนุรักษตองไปถามลุงจิตร เพราะลุงแกเปนคนริเริ่ม
จัดต้ังกลุมอนุรักษปาชายเลน ลุงเคาจัดโครงการอยูเรื่อยๆ ก็มีชาวบานเขารวมบาง ไมเขา
รวมบาง สวนใหญก็หนาเดิมๆ แหละท่ีเขารวม แกก็จัดอยูประจําแหละ อีกท่ีก็ตองไปท่ี
โรงเรียน ท่ีโรงเรียนเคาทําเกี่ยวกับปาชายเลนอยูใหเด็กในโรงเรียนเปนผูชวย ( สุพจน นิฤ
นารถ 2554)  

สวนที่ 4   แนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ดวย

วิธีการสัมภาษณ พบวา ท้ังสวนของผูนําชุมชน ผูนํากลุมอนุรักษ และหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษา
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ระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จะมีทิศทางเดียวกันใน 2 ประเด็น คือ สงเสริมให
ชาวบานมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน สามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 

1. การสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวม 
การศึกษาแนวทางการแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน พบวา

ภาครัฐ มีแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยใชวิธีการจัดทําประชาคม การ
รวมกลุมชาวบาน การสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการแกประชาชนในพ้ืนท่ี การปลูกปา 
การมอบหมายใหโรงเรียนบางตะบูนวิทยาดําเนินการเปนศูนยกลางในการใหความรูเรื่องปาชายเลน 
แตปญหาท่ีสําคัญคืองบประมาณในการสนับสนุนนั้นไมตอเนื่องทําใหการดําเนินกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลนไมตอเนื่อง รวมท้ังการปลอยใหหนวยงานบางแหงตอง
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษดวยตนเอง เชน กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศกของโรงเรียนบางตะบูน
วิทยา โดยไมไดพิจารณาวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังหมด ทําใหเกิด
ปญหาในการสรางมัคคุเทศกรุนใหมมาทดแทนรุนเกาท่ีจบการศึกษาไปจากโรงเรียน แนวทางการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนของประชายชนนั้นไดพยายามรวมกลุมจัดเครือขายอนุรักษแตปญหาท่ี
สําคัญคืองบประมาณในการดําเนินโครงการและชาวบานสวนใหญยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนโดยเห็นประโยชนในเรื่องของการหารายไดเปนหลัก เพราะการเขารวม
กิจกรรมตองเสียสละเวลามารวมทํากิจกรรม สอดคลองกับคําสัมภาษณ ดังนี ้

เทศบาลตําบลบางตะบูนไดใชแนวทางการบริหารจัดการแบบธรรมมาภิบาล โดยเปด
โอกาสใหประชาชนทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกัน มีการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการอนุรักษพ้ืนท่ีชายเลน โดยการจัดฝกอบรม
ความรูดานการอนุรักษปาชายเลน การเปนมัคคุเทศกชุมชน รวมท้ังจัดต้ังกลุมตางๆข้ึน เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมปลูกปาอยางตอเนื่อง ตลอดจนนําทรัพยากรปาชายเลนมาสรางเปนผลิตภัณฑ
เพ่ือสรางรายไดใหแกชุมชน เทศบาลบางตะบูน มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปาชาย
เลน ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี โดยกอสรางสะพานเชื่อมโยงจาก
บริเวณปากอาวบางตะบูนถึงศูนยอนุรักษปาชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา เพ่ือให
นักทองเท่ียวสามารถเดินชมนิเวศนปาชายเลนไดอยางท่ัวถึง ( จีรนาฏ สงวนทรัพย 2554) 
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2. การสรางจิตสํานึก พบวามีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลนผานโครงการและกจิกรรมตางๆ ดวยวิธีการใหความรู ความ เขาใจ ท่ีจะกอใหเกิดจิตสํานึกและ
เห็นความจําเปนในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ช้ีใหเห็นส่ิงจูงใจ ในประโยชนท่ี
ชาวบาน จะไดรับจากการคุมครองปองกันและฟนฟูดูแลรักษาปาชายเลน รวมท้ังการใหความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการ และความชวยเหลือทางดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ี
เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการ บริหารปาชายเลนของชุมชน สงเสริม และสนับสนุน 
ใหมีการปลูกและฟนฟูปาชายเลนอยางตอเนื่อง ท้ังในท่ีดินเขตสงวนและท่ีดินของชาวบานเอง โดย
ใหมีการขยายพันธุไมปาชายเลนท่ีมีความหลากหลาย ท้ังชนิดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจและชนิดท่ีหา
ยากหรือใกลจะสูญพันธุ เพ่ือดํารงความอุดมสมบูรณของ ปาชายเลน และความหลากหลายทาง
ชีวภาพไปดวย  เพ่ือใหชุมชนและทรัพยากรปาชายเลนอยูรวมกันไดอยางพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ไดรับประโยชนรวมกันท้ังชาวบานและปาชายเลน คําสัมภาษณท่ีสอดคลอง มีดังนี ้

แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของบานคลองลัดคือ การสรางจิตสํานึกของ
ชาวบานทุกคนใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง ท้ัง
ปาไม สัตวน้ํา สัตวท่ีอาศัยอยูในปาชายเลน รวมท้ังบําบัดฟนฟูใหมีสภาพดีข้ึน สงเสริมการ
ปลูกปาชายเลนของชุมชน เพ่ือใหทรัพยากรปาชายเลนมีความสมบูรณข้ึน เพ่ือเปนแหลง
ทองเท่ียวสรางรายไดใหแกชุมชน ( สมคิด สวางอารมณ 2554) 

จุดแข็งท่ีสําคัญของพวกเราบานคลองลัด คือ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ท้ัง
ทรัพยากรปาชายเลน ทรัพยากรสัตวน้ํา สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนได และ
ในหมูบานยังมีศูนยการเรียนรูของชุมชนท่ีสําคัญ คือ ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปา
ชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อีกท้ังเสนทางท่ีผานบานคลองลัดเปนเสนทางท่ีจังหวัด
เพชรบุรีจะพัฒนาเปนเสนทางท่ีเชื่อมสูแหลงทองเท่ียวอื่นท่ีสําคัญของจังหวัด แนวทางการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน คือตองใหชาวบานเห็นประโยชนของทรัพยากรปาชายเลน วา
จะสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน จากการเปนแหลงทองเท่ียว แตตองมีการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรปาชายเลนใหมีความสมบูรณ เปนจุดดึงดูดใจนักทองเท่ียว อีกท้ังการรักษาไวซึ่ง
วิถีชีวิตด่ังเดิม ภูมิปญญาทองถิ่น ลวนเปนสิ่งมีคุณคาท่ีคนจากนอกตองการมาสัมผัส เรียนรู  
การจัดการกับจุดออนและอุปสรรคของชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญควบคูไปกับการสงเสริมจุด
แข็ง จุดออนคือทรัพยากรชายฝงถูกทําลาย ขาดการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97 

ระบบ มีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะตามลําคลอง และการขาดความรวมมือจากชาวบานอยาง
เต็มท่ีในการดําเนินงานตางๆ (สมจิตร แกวกาญ 2554) 

แมจะมีการต่ืนตัวในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับหนึ่ง แตก็พบวายังมีสวนสําคัญ
อยางหนึ่งซึ่งขาดหายไป นั้นคือการใหความรูแกเยาวชนและประชาชนท่ีถูกตองชัดเจน 
สามารถนําความรูความเขาใจ ไปชวยขยายผลใหเกิดประโยชนตอสวนรวมตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอชุมชนของตน แนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา คือการ
สงเสริมใหเยาวชนในบานคลองลัด เรียนรูเกี่ยวกับปาชายเลน โดยเริ่มจากเด็กท่ีโรงเรียนบาง
ตะบูน สามารถถายทอดไปสูเยาวชนอื่นนอกชุมชน ท่ีมีการเดินทางมาศึกษาดูงานท่ีศูนย
อนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  เปนการสรางเครือขาย
ของเยาวชนในการอนุรักษดูแลทรัพยากรปาชายเลน อีกท้ังชวยเสริมสรางจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคาซึ่งจะเปนผลใหปาชายเลน สามารถอํานวย
ประโยชนตอมนุษยอยางยั่งยืน ไมมีท่ีสิ้นสุด (ชมภูนุช ประเสริฐจิตร 2554) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด 
ตําบลบางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานภาพ
ทรัพยากรปาชายเลน เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน และเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนของชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม ใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ และการสังเกตเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก กลุมผูนําชุมชน หัวหนาศูนย
อนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา กลุมชาวบานคลองลัด  จากนั้น
ไดนําขอมูลมาจัดระเบียบและวิเคราะหเพ่ือแสดงใหเห็นความเปนเหตุเปนผล และนําเสนอใน
ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษาทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด พบวา ทรัพยากรปาไมของปาชายเลน

บานคลองลัดยังมีความอุดมสมบูรณอยูมาก ประกอบดวยพันธุไมปาชายเลนประมาณ 15 ชนิด มีท้ัง
พันธุไมท่ีเกิดขึ้นเอง และพันธุไมท่ีชาวบานหรือคนจากนอกชุมชนรวมกันปลูก การกระจายของ
พ้ืนท่ีปาชายเลนสวนมากจะขึ้นอยูบริเวณปากอาวบางตะบูน ริมตล่ิง และหลังโรงเรียนบางตะบูน
วิทยา     ตนแสมขาวเปนพันธุไมท่ีมีมากท่ีสุดในปาชายเลน จะสังเกตพบเห็นกอนพันธุไมอ่ืน 
ในขณะท่ีตนโกงกางใบเล็กเปนพันธุไมท่ีมีจํานวนรองลงมา ซ่ึงตนโกงกางใบเล็กเปนพันธุไมท่ี
ชาวบานนิยมปลูกเปนสวนปาเพ่ือผลิตถานจําหนาย และในพ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชนยังพบวามีตน
แสมดําและแสมทะเลขึ้นกระจายอยูในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีบริเวณริมฝงและปากอาวของบานคลองลัด ท่ี
ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลโดยในอดีตถูกปกคลุมดวยสภาพปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ
มากกวาปจจุบันมากอน แตเม่ือประชากรในชุมชนเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ทําใหมีความตองการ
ทรัพยากรและพ้ืนท่ีเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ประกอบอาชีพ ตลอดท้ังการพัฒนาในรูปแบบตางๆจึงมีการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ี           ปาชายเลนไปดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ทําบอเล้ียงกุง ทําฟารมหอย ทําให
พ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชนจึงไดแก ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนของชาวบาน เพ่ือทําบอเล้ียงกุง 
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สรางท่ีอยูอาศัยปญหาการท้ิงขยะ ซากสัตวตาย บริเวณปาชายเลน และปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิ 
หนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3 ก) ชาวบานเปนเจาของพ้ืนท่ี ดําเนินการในพ้ืนท่ีปาชายเลน
ในสิทธ์ิของตัวเอง สงผลเช่ือมโยงโดยตรงตอสัตวน้ําอ่ืนๆ ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยปาชายเลนดวย เพราะ
ปาชายเลนเปนท้ังแหลงอาหาร ท่ีอยูอาศัย และเปนแหลงผสมพันธุของกุง หอย ปู ปลา เม่ือปาชาย
เลนถูกทําลาย สัตวน้ําก็ลดจํานวนลง ปริมาณสัตวน้ําท่ีชาวบานจับไดก็ลดนอยลง ซ่ึงเปนผลใหบาง
ครัวเรือนไมสามารถหาเล้ียงครอบครัวไดเพียงพอเหมือนอยางแตกอน ชาวบานไดเริ่มเรียนรูแลววา
เม่ือมีการทําลายปาก็เปรียบเหมือนกับการทําลายแหลงรายไดดวย  จึงเริ่มมีการรวมกลุม
ปรึกษาหารือและหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงการรวมกลุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะ
รักษาปาชายเลนของหมูบานไว 

สวนที่ 2 รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด ดวยวิธีการสังเกตและ

การสัมภาษณ สรุปไดวาการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด มีรูปแบบการ
จัดการ คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การควบคุมและการบังคับใชระเบียบของ
ชุมชน  การอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ดังนี ้

1. การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน  
จากการศึกษารูปแบบการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด ดวย

วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา ปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวบานไดใช
ประโยชนในการดํารงชีพมายาวนานตั้งแตอดีต ชาวบานไดเขาไปใชปาเพ่ือความเปนอยู การใช
ประโยชนทางตรง ไดแก การจับกุง หอย ปู ปลา และการใชประโยชนจากไมในปา สรางบานเรือน
อยูอาศัย ใชเปนไมค้ํายัน การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนมีการส่ังสมสืบตอกันมาจนเกิด
เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญ ตัวอยางเชน  การเผาถาน อาชีพหนึ่งท่ีถือเปนภูมิปญญาชาวบานมา
แตโบราณ ไมท่ีใชในการเผาถานเปนไมในพ้ืนท่ีมีหลายชนิด แตท่ีเผาแลวไดถานไมคุณภาพดีคือไม
โกงกาง อาชีพ   เผาถานสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การนําพืชพันธุไมปาชายเลนมาประกอบอาหาร 
เชน นําผลของลูกแสมมาทําขนมลูกแสม นําตนชะคราม ซ่ึงเปนพืชน้ําเค็มขึ้นตามปาชายเลน มี
ลักษณะใบอวบน้ํา โดยเด็ดไปยํา แกงสม หรือนําไปเปนผักจิ้มน้ําพริก  การนําเปลือกไม เชน เปลือก
ของตนแสม ตมทําผามัดยอม และมีการใชพันธุไมจากปาชายเลนเปนสมุนไพร เชน ตนเหงือกปลา
หมอ ใชตนและราก ตมอาบแกไขหวัด ผ่ืนคัน โรคผิวหนัง ตนโกงกาง ใชเปลือกตมน้ํารับประทาน
เปนยาแกทองรวง คล่ืนเหียนอาเจียน แกบิดเรื้อรังประโยชนทางออมคือ ทรัพยากรปาชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณของบานคลองลัดเปนจุดดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทางมาทองเท่ียว สรางรายไดใหกับ
ชาวบาน ไดแก รายไดจากการจําหนายสินคาจากทะเล สินคาแปรรูป การสรางท่ีพักแบบโฮมสเตย 
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รายไดจากการนําเท่ียว นอกจากนี้การใชประโยชนของทรัพยากรรวมกันของชาวบาน จะให
ชาวบานเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน 

2. การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
จากการศึกษารูปแบบการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชนบานคลองลัด ดวย

วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา กฎระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลน 
เกิดขึ้นจากกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน โดยหัวหนากลุมอนุรักษ คือ ลุงจิตร เปนผูริเริ่มและ
นําเสนอตอท่ีประชุมสมาชิกกลุมเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในการใชประโยชนจากทรัพยากร
ปาชายเลนและการชวยกันดูแลอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน เพราะเห็นวาทรัพยากรปาชายเลนเริ่มมี
สภาพเส่ือมโทรม ชาวบานมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือสรางบานเรือนและทําบอเล้ียงกุง
กฎระเบียบของชุมชน กฎระเบียบท่ีสําคัญ คือ การตัดไมในเขตพ้ืนท่ีปาชายเลนของชุมชน  หามตัด
ไมในเขตปาชายเลน แตถามีความจําเปน ตองขออนุญาตขออนุญาตจากสมาชิกสวนมากกอน ตัดไม
ไปใชประโยชนไดในครัวเรือนเทานั้น  และการตัดตนไมในปาชายเลนทุกครั้ง ตัดไมแลวตองปลูก
คืนดวย เม่ือตัด 1 ตน ตองปลูกคืน 20 ตน บทลงโทษของผูท่ีทําผิดจะถูกควบคุมตัวนําสงตํารวจ 
เพราะนอกจากจะเปนการทําผิดกฎระเบียบของชุมชนแลว ยังเปนการทําผิดตอพระราชบัญญัติปาไม 
โดยสวนใหญชาวบานไมมีผูทําผิด ถาชาวบานมีความตองการใชไมจากปาชายเลนจํานวนมาก 
ชาวบานจะมีการปลูกเองบริเวณพ้ืนท่ีของตน 

3. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษารูปแบบการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ดวย

วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา ชาวบานหลายคนตระหนักถึงปญหาทรัพยากรปาชาย
เลน ไดมีการรวมตัวกันอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนไว เกิดเปนกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
บานคลองลัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน  จากการสัมภาษณ
กลุมผูใหขอมูลหลัก พบวาชาวบานคลองลัด มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน มีการระดม
ความคิด และแสดงความคิดเห็นภายในกลุม ในการดําเนินงานท่ีตองอาศัยชาวบานซ่ึงมีความรูเรื่อง
ปาชายเลน บทบาทของการอนุรักษจากหนวยงาน องคกร โครงการท่ีสําคัญ ไดแก กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
และทรัพยากรชายฝงของชุมชนใหคงอยู เพ่ือการใชประโยชนตอไปอยางยาวนานของชุมชน 
บทบาทของกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน และการดําเนินงานท่ีผานมาของกลุมตอชุมชน คือทํา
หนาท่ีประชาสัมพันธ พูดคุยทุกเวทีท่ีมีโอกาส เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับชาวบานคลองลัด เชน การ
ประชุมหมูบานประจําเดือน ลุงจิตร หัวหนากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน จะเขารวมประชุม 
และจะมีประเด็นขาวสารเรื่องการอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงพูดคุยรวมกับชาวบาน 
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ตลอดจนงานเทศกาลตางๆ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจในการ
อนุรักษปาชายเลน ใหความรูในเรื่องประโยชนของปาชายเลนและผลกระทบจากการทําลายปาชาย
เลน  โครงการโพงพางดักขยะเกิดจากการรวมกลุมเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความ
สะอาดและส่ิงแวดลอมบริเวณแมน้ําลําคลองรวมท้ังเพ่ือสรางความเขมแข็ง และภาคีเครือขายความ
รวมมือในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม องคกร
ของบานคลองลัดท่ีมีบทบาทสําคัญ คือ ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา เปนศูนยกลางท่ีสําคัญในการถายทอดความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลน เปนศูนย
การเรียนรูท้ังจากคนในชุมชนและนอกชุมชน กิจกรรมการอนุรักษท่ีสําคัญ ไดแก การเดินชมสภาพ
ปาชายเลน การรับฟงบรรยายเรื่องปาชายเลน การสาธิตภูมิปญญาการใชประโยชนจากทรัพยากรปา
ชายเลน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปนวิทยากร และเปนมัคคุเทศกคอยบรรยายให
ความรูแกผูมาศึกษาดูงาน 

4. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด ดวยวิธีการ

สังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวา การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนเปนแนวทางหนึ่งท่ีไดรับความ
สนใจของชาวบานคลองลัด จากเหตุการณในอดีต ท่ีมีการบุกรุกพ้ืนปาชายเลนเพ่ือทําบอเล้ียงกุง 
และสรางท่ีอยูอาศัย ท้ังจากคนภายนอกชุมชนและคนในชุมชนเอง มีการตัดไมปาชายเลนเพ่ือ
ประโยชนตางๆจํานวนมากโดยไมมีการปลูกขึ้นทดแทน ปจจุบันนี้ชาวบานมีการปลูกปาชายเลน
ทดแทนปาท่ีเส่ือมโทรมมากขึ้น ชาวบานมีการเขารวมปลูกปาชายเลน และปลอยสัตวน้ําลงสูทะเล
และแมน้ํา ในวันสําคัญตางๆ ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง นํากลาไมมาให ดูแล เปนวิทยากร และชาวบานยังมีการฟนฟูในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
มีความผูกพันกับปาชายเลนมาตั้งแตครั้งอดีต คือ ชาวบานไมทําลายปาชายเลน เพราะชาวบานถือวา
ปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือเปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงหาอาหารและ
สมุนไพร เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ โดย
มีศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปนศูนยกลางการถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเริ่มสูญหาย ไดแก การทําผามัดยอมจากเปลือกไมในปาชายเลน การนําพืชพันธุ
ไมในปาชายเลนไปประกอบอาหาร การสรางงานประดิษฐจากวัสดุในปาชายเลน นอกจากนี้ยังมี
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การสาธิตจากการประกอบอาชีพจริงในชุมชน ไดแก อาชีพเผาถาน เย็บจากขาย แปรรูปผลิตภัณฑ
จากปาชายเลนเปนขนม 

สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการจัดการทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด 
ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ สรุปไดวาปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน ไดแก การขาดแคลนงบประมาณ  ชาวบานขาดการมีสวนรวม คานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของชาวบาน และขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ ดังนี้ 

1. การขาดแคลนงบประมาณ 
จากการศึกษาการขาดแคลนงบประมาณ สรุปไดวา ปญหาเรื่องงบประมาณ คือการ

จัดสรรงบประมาณท่ีลาชาในการจัดทําโครงการ แตโครงการท่ีชาวบานเสนอไปนั้นจะไมไดรับการ
ตอบสนองทันที เนื่องจากภาครัฐจะตองนําโครงการไปวิเคราะหวาจะสามารถปฏิบัติไดหรือไม 
และสงผลกระทบตอปาชายเลนในดานใดบางเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และงบประมาณขาด
แคลนในการดําเนินการตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยสวนใหญกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน เปนผูเสนองบประมาณไป เพ่ือใชในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาชาย
เลน คาใชจายท่ีสําคัญ ไดแก คาวิทยากร คาเอกสารการดําเนินงาน คาอุปกรณ คาอาหาร เปนตน 
บางโครงการตองมีความตอเนื่อง เชน โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปาชายเลน ตองมีการ
อบรมในแตละปหลายรุน หลายครั้ง เพ่ือสรางเครือขาย และความตอเนื่อง แตงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรมีจํากัดใหมีการจัดอบรมไดเพียง 1-2 ครั้งตอป 

2. ชาวบานขาดการมีสวนรวม 
จากการศึกษาปญหาชาวบานขาดการมีสวนรวม สรุปไดวา ชาวบานคลองลัดยังไมให

ความรวมมือในกิจกรรม หรือโครงการท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเต็มท่ี เปนเพียงบางกลุมคนเทานั้นท่ีมีการ
รวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมเพ่ือทรัพยากรปาชายเลน ท้ังนี้เนื่องจากชาวบานเห็นถึงประโยชนของการเขา
รวมนอย นึกถึงผลประโยชนของตนเองเปนหลัก เม่ือมีการขอความรวมมือในการทํากิกรรมหรือ
รวมโครงการอนุรักษฟนฟูท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาชายเลน ชาวบานจะอางในเรื่องของการไมมี
เวลาเขารวม ตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ หากไมประกอบอาชีพ ก็จะขาดรายได  
และมีบางครอบครัวท่ีไมสนับสนุนใหบุตรหลานของตน ในระดับเยาวชนเขารวมโครงการกับ ศูนย
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อนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ท่ีมีการฝกเยาวชนเปนมัคคุเทศก 
และวิทยากร โดยตองใชเวลาในชวงวันหยุดเสาร อาทิตยเพ่ือรวมกิจกรรม ผูปกครองบางคนเห็นวา
เปนการเสียเวลา หากมาชวยทางบานประกอบอาชีพจะเกิดประโยชนมากกวา สงผลถึงการปลูกฝง
เยาวชนไมใหเขารวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

3. คานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบาน 
จากการศึกษาปญหาเรื่องคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบาน สรุปไดวา การบริโภค

ของชาวบานท่ีเดิมเคยออกเรือไปจับสัตวน้ําหรือเขาปาชายเลนเพ่ือหาพันธุพืชมาประกอบอาหาร ได
หันมาซ้ืออาหารมาบริโภคแทน การประกอบอาชีพเปล่ียนแปลงไป คนรุนใหมในชุมชนเกิดคานิยม
ในการออกไปทํางานนอกชุมชนมากกวาการอยูในชุมชนเพ่ือสืบทอดกิจการประมง การปลูกสวน
ปาและการเผาถานของครอบครัว ภูมิปญญาท่ีส่ังสมมาในอดีตไมมีการสืบทอด เพราะชาวบาน
ไมไดรับความสะดวกในการดําเนินชีวิต เชน ภูมิปญญาเรื่องยาสมุนไพรท่ีไดจากปาชายเลน 
ชาวบานเห็นวาเปนวิธีการท่ียางยาก หากเปรียบเทียบกับการซ้ือยาตามทองตลาด  การเผาถานท่ีไม
นิยมในปจจุบัน เนื่องจากมีแกสใชหุงตม ผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรปาชายเลนจากคานิยม
และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบาน ทําใหชาวบานเห็นคุณคาของทรัพยากรปาชายเลนลดลง 
ทําใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนไมได
รับความสนใจ ชาวบานขาดการมีสวนรวม 

4. ขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ 
จากการศึกษาปญหาการขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ สรุปไดวา บานคลองลัดขาดผูนําตาม

ธรรมชาติอยางชัดเจนในเรื่องการจัดการปาชายเลน มีผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ เชน 
ผูใหญบาน เทศบาลบางตะบูนก็มุงเนนพัฒนาใหความสําคัญดานอ่ืน มากกวาการจัดการทรัพยากร
ปาชายเลน ผูนําท่ีมีอยูในชุมชนไมสามารถชักจูงใหคนสวนใหญเขารวมในกิจกรรมของกลุมได เม่ือ
มีการพูดคุยกับชาวบานถึงผูนําท่ีชาวบานยอมรับ เช่ือถือ ไววางใจ และมีสวนสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน ชาวบานจะตอบวาไมเห็นมีใครทําจริงจัง เพราะมีบางคนท่ีพยายามจะทํา
โครงการตางเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟู ของบประมาณไป ไมได ก็ยกเลิกไมมีการสานตอ 
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สวนที่ 4 แนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
จากการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน ดวยวิธีการสัมภาษณ

สรุปไดวา  แนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนท้ังของผูนําชุมชน ผูนํากลุม
อนุรักษ และหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จะมี
ทิศทางเดียวกัน คือ สงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
ผานโครงการและกิจกรรมตางๆ ดวยวิธีการใหความรู ความ เขาใจ ท่ีจะกอใหเกิดจิตสํานึกและเห็น
ความจําเปนในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ช้ีใหเห็นส่ิงจูงใจ ในประโยชนท่ีชาวบาน 
จะไดรับจากการคุมครองปองกันและฟนฟูดูแลรักษาปาชายเลน รวมท้ังการใหความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการ และความชวยเหลือทางดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ซ่ึงจะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีเสริมสราง
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการ บริหารปาชายเลนของชุมชน สงเสริม ใหมีการปลูกและฟนฟูปา
ชายเลนอยางตอเนื่อง ท้ังในท่ีดินเขตสงวนและท่ีดินของชาวบานเอง และการสรางเครือขาย โดย
การใหความรูแกเยาวชนและประชาชนท่ีถูกตองชัดเจน สามารถนําความรูความเขาใจ ไปชวยขยาย
ผลใหเกิดประโยชนตอสวนรวมตอไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอชุมชนของตน 
แนวทางในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน 
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา คือการสงเสริมใหเยาวชนในบานคลองลัด เรียนรูเกี่ยวกับปาชายเลน โดย
เริ่มจากเด็กท่ีโรงเรียนบางตะบูน สามารถถายทอดไปสูเยาวชนอ่ืนนอกชุมชน ท่ีมีการเดินทางมา
ศึกษาดูงานท่ีศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  เปนการสราง
เครือขายของเยาวชนในการอนุรักษดูแลทรัพยากรปาชายเลน 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษา การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชนบานคลองลัด ตําบลบางตะบูน

ออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษา โดยใชวิธีการ       
วิเคราะหอางอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ไดดังนี ้

1. การศึกษาสถานภาพทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัด พบวาทรัพยากรปา
ไมในปาชายเลนของบานคลองลัด มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ มีพืชพันธุไมท่ีพบท้ังส้ิน 15 
ชนิด เชนแสมขาว  โกงกางใบเล็ก  โกงกางใบใหญ ถ่ัวขาว  แสมทะเล  ฝาดดอกขาว ตาตุมทะเล  
และชะคราม  เปนตน โดยพบวาแสมขาวเปนพันธุไมท่ีพบบอยท่ีสุดและมีความโดดเดนในพ้ืนท่ี
มาก ท่ีสุด ท้ังความโดดเดนในดานความหนาแนน ความถ่ีในการปรากฏ ในสวนของการแบงเขต
ของพันธุพืชของบานคลองลัดพบวา สังคมพืชปาชายเลนบริเวณบริเวณนี้ไมสามารถแบงเขตได
ชัดเจนนัก อาจเนื่องมาจากปาบางสวนมีลักษณะของการปลูกไมเสริมลงไป เฉลิมชัย โชติกมาศ   
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(2539 )ไดมีการแบงโซนพ้ืนท่ีปาชายเลนในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ีคือ แบงโซนพันธุ
ไมในพ้ืนท่ีตามลักษณะการกระจายตัวจากชายฝงทะเลเขาสู ปาออกเปน 4 โซน คือ กลุมแสม กลุม
โกงกาง กลุมตะบูน/โปรงแดง/พังการหัวสุมดอกแดง และกลุมเสม็ด ดานทรัพยากรสัตว พบสัตว
หลายชนิดท่ีอาศัยอยูในปาชายเลนของบานคลองลัด  สัตวท่ีพบเปนจํานวนมาไดแก ปลาตีน กุง
ดีดขัน ปูกามดาบ ลิง แสม สอดคลองกับการศึกษาของศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศนปาชาย
เลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา (2545) ท่ีพบวาสัตวท่ีอยูอาศัยในปาชายเลนมีไมนอยกวา 108 ชนิด 
ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 4 กลุม  คือ กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนม จํานวน 4 ชนิด กลุมนก จํานวน 
93 ชนิด กลุมสัตวเล้ือยคลาน จํานวน 9 ชนิด และกลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน 2 ชนิด สัตว
น้ําท่ี พบมากในปาชายเลนบริเวณโรงเรียนบางตะบูนวิทยาและบริเวณใกลเคียง มีท้ังท่ีเปนสัตวท่ีมี
กระดูกสันหลัง ไดแก สัตวจําพวกปลา ซ่ึงมีอยูถึง 20 ชนิด สวนใหญจะเปนปลาน้ําเค็ม สัตวน้ําท่ีไม
มีกระดูกสันหลัง เชน ปูชนิดตางๆ ไดแก ปูกามดาบหรือปูผูแทน ปูแสม และกุงดีดขันและ      
แมงดาทะเล 

2. การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน พบวาบานคลองลัด มี
รูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนรวมกันของ
ชุมชน การควบคุมและการบังคับใชระเบียบของชุมชน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและการ
ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน ดังนี้ 

2.1 การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน พบวาชาวบานมีการใชประโยชน
รวมกันจากทรัพยากรปาชายเลนท้ังโดยตรงและโดยออม การใชประโยชนโดยตรง คือ การใช
ประโยชน ปาชายเลนเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา เนื่องจากชาวบานสวนใหญมีอาชีพจับสัตวน้ํา ปา
ชายเลนจึงเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําท่ีสําคัญเพราะตัวออนของสัตวน้ําหลายชนิด ไดแก กุง หอย ปู 
ปลา จะมาฝกตัวออนบริเวณปาชายเลนเพราะมีอาหารสําหรับตัวออนท่ีอุดมสมบูรณ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (2550) ท่ีรวบรวมรายงานวาชุมชนในจังหวัดตรังมีการ
ใชประโยชนจากปาชายเลนในการทําประมง โดยปาชายเลนเปนท่ีอยูอาศัยของปูทะเลและปลาทะเล
วัยออน เปนมูลคาการใหประโยชนสูง ปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณจะประกอบไปดวยแพลงค
ตอน สัตวหนาดิน เชน ปูกามดาบ ปูแสม หอยแครง ปลา และปูทะเล  การใชประโยชนจากพืชพันธุ
ไมในปาชายเลนเพ่ือเปนไมค้ํายัน เพ่ือประกอบอาหาร  เกิดภูมิปญญาท่ีสําคัญของชุมชน ไดแก 
อาชีพเผาถาน การใชพืชพันธุไมในปาชายเลนเปนยาสมุนไพรรักษาโรค การใชเปลือกพันธุไมยอม
สีผา และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนโดยออมของชุมชน ไดแก การเปนแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญ สงผลใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมจากการจําหนายสินคา และการให
การบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียว สอดคลองกับการศึกษาของ คณะวนศาสตร 
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(2550) ไดศึกษามูลคาการใชประโยชนของปาชายเลน ในบริเวณปาชายเลนท่ีคอนขางมีความอุดม
สมบูรณของประเทศไทย พบวา มูลคาการใชประโยชนโดยตรง ไดแก การใชไมปาชายเลนเปนไม
ฟน เผาถาน ไมกอสราง การหาของปา และการจับสัตวน้ํา การใชประโยชนโดยออม ไดแก ธาตุ
อาหาร การเก็บกักคารบอน การบําบัดน้ําเสีย การปองกันคล่ืนลม การเปนแหลงทองเท่ียวพักผอน 
เปนตน อาชีพท่ีตองพ่ึงกาในผลผลิตดานพืช ไดแก อาชีพเผาถาน การทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

2.2 การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน จากการศึกษาพบวาบานคลองลัดมี
การตั้งกฎระเบียบของชุมชน เพ่ือใหชาวบานถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตอการตัดไมในปาชายเลน
ไปใชประโยชน มีการระบุเปนลายลักษณอักษร ระบุขอปฏิบัติ มีบทลงโทษชัดเจน และมีการใชการ
ควบคุมแบบไมเปนลายลักษณอักษร เปนการวากลาวตักเตือนหากชาวบานฝาฝนการควบคุม 
ชาวบานคลองลัดถือกฎระเบียบในการปฏิบัติเปนอยางดี การบังคับใชระเบียบของชุมชนเปน
รูปแบบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของบานคลองลัด  สอดคลองกับ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง (2550)  ท่ีมีแนวนโยบายเรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน มีการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายตลอดจน
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับปาชายเลนอยางเครงครัด โดยเรงปราบปรามการทําลายทรัพยากรปาชาย
เลน และทรัพยากรชายฝงอยางจริงจัง รวมท้ังใหชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบของชุมชน
เองเพ่ือเปนการลดปญหาความขัดแยงการแกงแยงการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน การ
บริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ีเหลืออยูนอยและมีสภาพเส่ือมโทรมดวยการควบคุมและบังคับ
ใชระเบียบจึงมีความสําคัญ 

2.3 การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน เปนรูปแบบการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนของบานคลองลัด เปนการปองกันการทําลายปาชายเลนท้ังภาครัฐและภาคประชาชนตาง
เห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน เนื่องจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนลด
นอยลงและมีสภาพเส่ือมโทรม ซ่ึงเปนแหลงทํามาหากิน จากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรใน
ชุมชน และกิจกรรมตางๆของชาวบาน ไดแก การถางปาชายเลนเพ่ือทําบอเล้ียงกุง เพ่ือสราง
บานเรือน  มีการรวมกลุมของชาวบานขึ้น เพ่ือทํากิจกรรมการอนุรักษ ไดแก  กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนของโรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
เปนกลุมท่ีจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของชาวบานเพ่ือรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน นิวัติ 
เรืองพานิช (2548) ใหความเห็นท่ีสอดคลองวา โครงการอนุรักษใดจะประสบความสําเร็จไดก็
ตอเม่ือ ผูใชทรัพยากรปาชายเลนไดตระหนักถึงความสําคัญของปาชายเลน และใชอยางชาญฉลาด
ใหเกิดผลดีในทุกดานตอชุมชน และการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาชายเลน จะตองไมแยก
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มนุษยออกจากปาชายเลน เพราะวามนุษยไดพัฒนาตนเองมาพรอมกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษถือไดวาเปนทางแหงการดําเนินชีวิต 

2.4 การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน เปนรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนบานคลองลัด การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนท่ีพบ ไดแก การปลูกปาชายเลนทดแทนปาชายเลน
ท่ีเส่ือมโทรมและลดนอยลง การฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับวิถีชีวิตท่ีตองพ่ึงพาปาชายเลน โดยมี
ศูนยอนุรักษและรักษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปนศูนยกลางท้ังการนํา
ชาวบานและผูท่ีสนใจปลูกปาชายเลน และการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนในการใชประโยชน
จากทรัพยากรปาชายเลน โดยมีวิทยากรเปนเยาวชนจากบานคลองลัดท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีโรงเรียนเปน
ผูแนะนํา เพ่ือใหชาวบานเห็นถึงคุณคาและเกิดการมีสวนรวม มีจิตสํานึกในการฟนฟูปาชายเลน 
เพราะชาวบานมีความใกลชิดกับปาชายเลน ยอมเห็นถึงการเปล่ียนแปลง ความเส่ือมโทรมของปา
ชายเลนท่ีเกิดขึ้น สอดคลองกับ ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธ์ิ (2545) ท่ีกลาววาหลักของการฟนฟูปาชาย
เลนโดยชุมชน ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการฟนฟู เพ่ือใหอยูบนพ้ืนฐานของความตองการ
ของชุมชนอยางแทจริง การเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะทําการฟนฟู วิธีการฟนฟูท่ีชุมชนทําได เหมาะสม  
รวมท้ังการประยุกตใชการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 
เชน การท่ีชาวบานไมทําลายปาชายเลน เพราะถือวา เปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงหาอาหารและ
สมุนไพร ซ่ึงเปนระบบการจัดการตามแนวทางของชุมชน 

3. การศึกษาปญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน การจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนของบานคลองลัด ยังไมประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน
เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคในการจัดการ ดังนี้ 

3.1  การขาดแคลนงบประมาณของบานคลองลัด จากการศึกษาพบวา เปนการขาด
แคลนงบประมาณสนับสนุนการทําโครงการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนจากภาครัฐ เนื่องจาก
ภาครัฐเนนใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมากกวา ทําใหชาวบานไมสามารถทํา
กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนไดอยางเต็มท่ี ไมตอเนื่อง 
เพราะบางโครงการตองใชเงินทุนในการจัดการ เปนปญหาในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของ
บานคลองลัด สอดคลองกับแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปนทอง (2543) ท่ีกลาววา นอกจากปญหาจากตัว
ชาวบานเองท่ีทําใหเกิดปญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เจาหนาท่ีและหนวยงาน
ราชการ ไดแก การกําหนดนโยบายมาจากเบ้ืองบน การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง คํานึง
เฉพาะกิจกรรมท่ีสวนกลางกําหนด ขาดการประสานงานรับปฏิบัติเฉพาะนโยบายหลัก มักเช่ือวาจน
เองมีฐานะสูงกวาชาวบานท่ัวไป ไมตองการใหชาวบานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการ 
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3.2  ชาวบานขาดการมีสวนรวม  ปญหาชาวบานขาดการมีสวนรวม จากการศึกษา 
พบวาชาวบานคลองลัดหลายคนยังไมเห็นคุณคา และประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน ยังไมมีความเขาใจในความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปา
ชายเลน โดยสวนใหญใหเหตุผลวาเปนการเสียเวลาประกอบอาชีพ หากเขารวมกิจกรรม ดังนั้นการ
แกไขปญหาคือตองทําใหชาวบานเห็นคุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวม  ชํานาญ พิทักษ 
(2540) ไ ด เ สน อแ นว ทา ง แก ไข  ใ ห ชุ มช นป ร ะยุ กต ใช แน วคิ ดแ ละรู ปแ บบ กา รจั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน เชน การสงเสริมและผลักดันใหชาวบานมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย นโยบาย การวางแผนและการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการยอมรับ เช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของชาวบาน ความเขมแข็งของกลุมและองคกรชาวบาน ใชภูมิปญญาชาวบานในการ
จัดการและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยผานกระบวนการพูดคุย วิเคราะหสาเหตุและคนหาแนว
ทางแกไข องคกรอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนจะเปนจุดเริ่มตนของการจัดการทรัพยากร
รวมกัน 

3.3  คานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวบาน ปญหาคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงของชาวบาน 
จากการศึกษาพบวาชาวบานมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับทรัพยากรปาชายเลนนอยลง เนื่องจากมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนลดลง ชาวบานเนนความสะดวกสบายขึ้น เลือกประกอบอาชีพท่ี
ไมตองพ่ึงพาปาชายเลน เชน จากเดิม จับสัตวน้ํา เผาถานขาย เปล่ียนอาชีพเปน รับจาง คาขาย ทําให
ชาวบานเห็นคุณคาของทรัพยากรปาชายเลนลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) ไดศึกษาในชุมชนปาชายเลนหลาย
พ้ืนท่ีพบวาปญหาการเปล่ียนแปลงไปของราษฎรในหลายพ้ืนท่ี ท่ีตองการความสะดวกสบาย ท้ิงวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชุมชนชายฝงในการประกอบอาชีพประมง อพยพครอบครัวยายถ่ินฐาน หรือ คนใด
คนหนึ่งในครบครัวเดินทางเขาเมืองเพ่ือประกอบอาชีพใหม เปนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือตอบสนองความตองการทํางานท่ีสะดวกขึ้น ไมตองกังวลกับสภาพดินฟาอากาศ หรือความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.4  ขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ ปญหาการขาดผูนําท่ีมีศักยภาพ จากการศึกษาพบวาบาน
คลองลัดขาดผูนําในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง มีผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปน
ทางการแตมุงเนนพัฒนาดานอ่ืน ทําใหการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลองลัดยัง
ไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากผูนําเปนบุคลสําคัญในการสงเสริมและกระตุนใหชาวบานเกิดการมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับ ธีรพงษ  แกวหาวงษ  (2543) ท่ีกลาวถึงชุมชนท่ี
ประสบความสําเร็จในการจัดการวาตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือมีผูนําท่ีมีศักยภาพ ผูนํา มี
ความสัมพันธกับคนอ่ืน ผูนําของชุมชนท่ีมีการจัดการท่ีประสบความสําเร็จและไมประสบ
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ความสําเร็จมีความแตกตางกันอยางชัดเจน  ผูนําในชุมชนประเภทแรกจะคอยแตปกปองสถานะ
ของตนเองและควบคุมการกระทําและไมกระทําตอคนอ่ืนอยางเขมงวด  สวนผูนําชุมชนประเภท
หลังพรอมเสมอท่ีจะปลอยใหมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา และมีวิสัยทัศนกวางและไกล  มอง
ปญหาชุมชนท้ังชุมชน ไมรีบรอนในการแกปญหาเพ่ือกระตุนใหปญญาใหมกอเกิด  และเปนผูท่ี
พรอมเรียนรูจากความลมเหลว  ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จประกอบดวยผูนําท่ีหลากหลาย  ผูนําไม
แตกตางจากชาวบานคนอ่ืนคือไมมีชนช้ันผูนําท่ีแยกจากผูตาม  แตเปนผูนําท่ีผนึกตัวเองเขากับ
ชุมชนอยางแนบเนียน และทําประโยชนเพ่ือชุมชน 

4.  แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
เม่ือไดขอคนพบจากการศึกษา ผูวิจัยสามารถเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรปา

ชายเลนบานคลองลัดโดยชุมชน ไดดังนี้ 
4.1 การจัดกิจกรรมการรวมกลุมของชุมชน เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของคนในชุมชน

เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สมาชิกของชุมชนรวมกันคิด รวมกันวิเคราะห
ปญหา ตัดสินใจ แสวงหากิจกรรม ดําเนินกิจกรรม และเกิดการเรียนรูดวยตัวเองของชาวบาน ท้ังนี้
มองผลประโยชนของชาวบานและชุมชนเปนหลัก (ประเวศ วะสี 2546: 38) กลุมท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการ
อนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของบานคลองลัด มีการรวมกลุมแลว แตไมประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากชาวบานไมมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุม เนื่องจากชาวบานไมเห็นประโยชนและ
ความจําเปนของการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  ปจจัยท่ีมีสงสงเสริมในการมีสวนรวมของ
ชาวบานคลองลัด ไดแก การใชทรัพยากรปาชายเลนรวมกัน บานคลองลัดมีทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลท่ีสมบูรณ  ชาวบานพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรทางทะเลในการยังชีพ  โดยการประกอบอาชีพ
ประมง ทุกคนจึงมีความผูกพันในทรัพยากรปาชายเลน แตเนื่องจากปจจุบันการประกอบอาชีพ
ประมงเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอตอรายได ชาวบานจึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืน เชน คาขาย รับจาง
ดังนั้นการรวมกลุมตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีชาวบานจะไดรับ  ดวยพ้ืนท่ีบานคลองลัดเปนชุมชน
ท่ีเปนเสนทางผานไปสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ เชน ตัวเมืองเพชรบุรี ชายหาดชะอํา มีรถสัญจรผาน
ไปมาเปนจํานวนมาก อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติของบานคลองลัดมีความสวยงาม มีจุดเดนเรื่องการ
ประมง ทรัพยากรปาชายเลน ภูมิปญญาทองถ่ิน การรวมกลุมของชุมชนในเรื่องการทองเท่ียว
สามารถเปนแนวทางหนึ่ง ท่ีสามารถปรับใชกับบานคลองลัดได เปนการรวมกลุมทางอาชีพ ไดแก 
กลุมแปรรูปสัตวน้ํา กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมโฮมสเตย กลุมบริการนักทองเท่ียว  โดยตองมีการ
แบงผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน อาจเปนรูปของการถือหุน  สมาชิกทุกคนตองมีความจริงใจ เห็น
ความสําคัญของการมีกลุมวา ถามีแลวเพ่ิมประโยชนอะไรบาง ท้ังท่ีเปนของสวนตัวและสวนรวม 
ตองมีความอดทน เพราะในบางครั้ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นในกลุมได สมาชิกตองอดทนตอความ
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ขัดแยง สอดคลองกับ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2544: 69) ไดพูดถึงเรื่องการรวมกลุมของชุมชนโดย
ชุมชนมีสวนรวม วาเกิดขึ้นไดเนื่องจากการตระหนักเห็นคุณคาและประโยชนของการรวมกลุม เพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ไดแก ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาทางเศรษฐกิจ มีการ
จัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกท่ีเขารวมกลุมทุกคน  ผลประโยชนท่ีไดจากการดําเนินงานตาม
กลุมกิจกรรมมีการจัดสรรอยางเปนธรรมตามสัดสวนท่ีไดกําหนดไวตามกติกาของชุมชน ชาวบาน
จะเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงเพราะเปนแหลงสรางรายได ทําให
ชุมชนใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเกิดประโยชน และเห็นประโยชนของการเขา
รวมกิจกรรม การเขารวมในกิจกรรมการอนุรักษโดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดชวยสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ ชาวบานไดเกิดการเรียนรูท้ังจากการสังเกตของตนเองและการพูดคุย
สนทนากับผูอ่ืนวา มีระบบของความสัมพันธท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ การ
ทําลายธรรมชาติยอมหมายถึงการทําลายตัวมนุษยเอง จิตสํานึกนี้ยอมมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การดํารงอยูของทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่งยืน ซ่ึงก็หมายถึงการดํารงอยูของชุมชน ตัวอยางของ
ชาวบานท่ีเคย แอบตัดตนไม และท้ิงขยะ หรือส่ิงปฏิกูลลงทะเล เม่ือเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนก็สามารถเลิกการกระทําดังกลาวลง โดยไมมีผูใดขอรองหรือบังคับ 

4.2 สรางผูนํา ผูนําท่ีตองการใหเกิดขึ้นในชุมชน ไมจํากัดเฉพาะผูนําท่ีไดรับการ
แตงตั้งอยางเปนทางการ อาจเปนผูตามธรรมชาติ โดยผูนําจะเกิดขึ้นไดจากกิจกรรมการรวมกลุม 
หรือองคกร ผูนําจะมีลักษณะมีความรับผิดชอบ กลาพูด กลาแสดงออก  มีความเสียสละ เปน
ตนแบบท่ีดีของชุมชน และไดรับความนับถือไววางใจจากชาวบาน ไดแก ผูนํากลุม ปราชญ
ชาวบาน ผูนําในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ผูนําตามโอกาสตางๆ สอดคลองกับ ธีระพงษ แกว
หาวงษ ( 2543: 27) ไดอธิบายองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการชุมชนใหประสบความสําเร็จ 
วา การท่ีชุมชนจะประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีทุนทางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ผูนําท่ีมีอยู มีความหลากหลายในชุมชนท้ังผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ผูนําเปนกลไกทาง
สังคมท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหประชาชนหลุดพนจากสภาวะไมพึงประสงคไปสูชีวิตท่ีดี
ทามกลางกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูนําท่ีดีจะตองเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชน
ไดรวมแสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษาหารือ ใหขอเสนอแนะ โดยไมมีการครอบงําทางความคิด 
ในการตัดสินปญหาความขัดแยงการใชเสียงสวนใหญ ทําใหสมาชิกเกิดความเช่ือม่ัน กลาแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของชุมชน 

4.3 การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชนอยางเครงครัด  ชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จในการจัดการชุมชนของมิติทางดานสังคม สามารถพิจารณาไดจากความสามารถของ
ชุมชนท่ีจะจัดระเบียบทางสังคมของชุมชน ใหเอ้ือตอการท่ีสมาชิกในชุมชน จะอยูรวมกันอยางสันติ
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สุข เอ้ือเฟอ และชวยเหลือเกื้อกูลกัน (ประเวศ วะสี 2546: 47) ท้ังนี้บานคลองลัด มีกฎเรื่องการตัด
ไมจากปาชายเลน คือ การตัดไมจากปาชายเลนไปใช ตองตัดไปใชเฉพาะงานในครัวเรือนเทานั้น 
เม่ือตัด 1 ตน ตองมีการปลูกทดแทนจํานวน 20 ตน เปนกฎท่ีมีการตั้งขึ้นโดย กลุมอนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน  เปนกฎท่ีชาวบานบางสวนยังไมรับรู ดังนั้นการออกกฎควรเปนท่ีรับรูของคนท้ังชุมชน 
และตองมีลงความเห็นของชาวบาน เพ่ือแสดงการมีสวนรวม และเปนการออกกฎเพ่ือใชในการ
ควบคุมตนเอง การมีกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร เม่ือมีการจัดตั้งกลุม อาจเปนระเบียบของการ
เปนสมาชิกกลุม ระเบียบของการปนผลประโยชนใหแกสมาชิกในกลุม จะทําใหชาวบานรับรู
รวมกัน ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ชุมชนเกิดความสงบสุขเรียบรอย 

4.4 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน มีเวทีแหงการเรียนรูรวมกันเชน การรวมประชุม 
เพ่ือใหโอกาสแกสมาชิกในการแสดงและการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีการ
ปรึกษาหารืออยูเปนประจํา กิจกรรมท่ีมีอยูในชุมชนไดสรางใหผูคนไดมีสวนรวม ชวยกันคิด 
ชวยกันวางแผน และชวยกันทํา ชวยกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ดวยความรูสึกท่ีดี และเอ้ืออาทรตอกัน 
ยอมสรางความสัมพันธทางสังคมจนเกิดเปนความผูกพัน ความปรารถนาท่ีจะดําเนินกิจกรรม
รวมกันดวยความตระหนักในความรับผิดชอบท่ีตนเองตองมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาชุมชนของตนเองใหดํารงอยูไดอยางม่ันคงและเขมแข็ง  เปนจิตสํานึกท่ีเกิดขึ้นในการกําหนด
ชะตากรรมของตนเองและชุมชน โดยอาศัยคุณคาท่ีไดมีการเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหาให
ประสบผลสําเร็จ นําไปสูการแกไขปญหาอ่ืนๆของชุมชนรวมกัน เชน การรวมกลุมอาชีพแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของชุมชน ใชเวทีพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกันของคนใน
ชุมชนเปนกลไกการแกไขปญหา มีการดึงผูนําชุมชนท่ีมีทักษะในเรื่องตางๆมาเปนตัวขับเคล่ือน
กิจกรรม ดึงภูมิปญญาท่ีมีอยูในตัวคนในชุมชนท้ังในดานความรู ความสามรถ และประสบการณ
ตางๆมาใช มีวัฒนธรรมการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกันมาใชในการทํา
กิจกรรมกลุม สอดคลอง กับ ประเวศ วะสี (2546: 42) ท่ีกลาววา ชุมชนเขมแข็งตองมีการเรียนรู
รวมกัน โดยอาศัยความเปนมิตร มิตรภาพ และความรัก เม่ือคนในหมูบานอ่ืนไดพบเห็นและได
นําไปเปนแบบอยาง มีการเชิญกลุมแกนนําไปใหคําแนะนําเปนวิทยากร เปนความภาคภูมิใจของคน
ในชุมชนอ่ืนท่ีท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา นักทองเท่ียว เดินทางมาศึกษาดูงานท่ี
ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางคนในชุมชนและคนตางชุมชนอยูเสมอ ยิ่งทําใหชาวบานเกิดความเช่ือม่ัน มีความ
ม่ันใจมากขึ้นท่ีจะแกไขปญหา และดําเนินกิจกรรมของกลุมในชุมชน โดยไมตองรอใหหนวยงาน
หรือคนนอกชุมชนมาชวยแกไขปญหากอน ดังท่ี  สีลาภรณ บัวสาย (2547: 28 ) ไดกลาววา การ
เรียนรูดวยตนเองของชุมชนจะทําใหเกิดความฟนความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีและความม่ันใจท่ีชุมชน
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จะตัดสินหรือเลือกเสนทางเดินของชุมชนเองได เม่ือชุมชนมีการเช่ือมโยงกับชุมชนภายนอก ก็จะ
ทําใหเกิดความรวมมือท่ีหลากหลาย มีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณระหวางกัน เพราะแตละ
ชุมชนยอมมีขอจํากัดในเรื่องตางๆ ความรวมมือกับภายนอกจึงเปนหนทางหนึ่งในการลดขอจํากัด
เหลานั้น และเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ผลึกกําลังในการดําเนินกิจกรรมและแกไขปญหา 
ตลอดจนเสริมสรางภูมิปญญา พัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรปาชายเลนได 

การจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน
ชุมชนเอง  ไดแก การมีผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน  สราง
สํานึกการมีสวนรวมในชุมชน  สงเสริมการเรียนรูและการพ่ึงตนเองใหกับชุมชน  เปนปจจัยผลักดัน
ใหเกิดการจัดตั้งองคกรชุมชน   เนนแนวทางการพ่ึงตนเองจากทรัพยากรของชุมชนเปนหลัก เชน 
การเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน  นําจุดเดนในเรื่องวัฒนธรรมการประกอบอาชีพประมง และ
ทรัพยากรปาชายเลน เปนจุดพัฒนาสรางรายไดเพ่ิม  เกิดเปน กิจกรรมการทองเท่ียว การแปรรูปสัตว
น้ําจากทะเล   การประดิษฐของท่ีระลึกจําหนาย  เปนตน  แนวทางการจัดการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาชายเลน กฎและกติกาของชุมชน เพ่ือดูแลผลประโยชนของสมาชิกในชุมชนเปนหลัก  
จะทําใหชุมชนบานคลองลัดเปนชุมชนหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการตนเอง  
สมาชิกใหการมีสวนรวม  เปนชุมชนมีการเรียนรู   ทําใหการจัดการทรัพยากรปาชายเลนมีความ
เขมแข็ง  สอดคลองกับสถานการณในโลกปจจุบันท่ีเนนการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง
บริหารจัดการตนเอง  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ดานสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน ชุมชนบานคลองลัด มีจุดเดนในเรื่องพันธุไมใน

ปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณหลากหลายประมาณ 15 ชนิด ท้ังพันธุไมท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ
และพันธุไมท่ีชาวบาน และบุคคลภายนอกชุมชนรวมกันปลูก แตพันธุไมปาชายเลนท่ีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2550) สํารวจพบวามีถึง 74 ชนิด ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความหลากหลาย
ทางพันธุไมมากยิ่งขึ้นควรมีการปลูกพันธุไมปาชายเลนชนดิอ่ืนเพ่ิม เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษา
ดานระบบนิเวศของผูท่ีสนใจเม่ือตองการศึกษาท่ีบานคลองลัด และการใชประโยชนจากพันธุไมแก
ชาวบาน เชน เปนยาสมุนไพร เปนตน 
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2. ดานรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ในการใชประโยชนจากภูมิปญญา
ทองถ่ินปจจุบันภูมิปญญาทองถ่ินของบานคลองลัด เชน การทําประมงพ้ืนบาน  การประกอบอาชีพ
เผาถาน  การใชประโยชนจากพรรณไมปาชายเลนประกอบอาหาร ทําสียอมผาและเปนสมุนไพร  
ไดรับการถายทอดเรียนรู ผานศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูน
วิทยา แตเม่ือมีการเรียนรูแลวไมมีการนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ชุมชนเม่ือมีการ
เรียนรูแลวควรนําไปใชใหเกิดประโยชน จะทําใหเกิดรายได แกตนเองและชุมชน เชน การทําสียอม
ผาจากเปลือกไมปาชายเลน การแปรรูปอาหาร เปนตน 

3. ดานปญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ชุมชนบานคลองลัด มี
การรวมกลุมของชุมชน แตไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นชุมชนควรมีการจัดตั้งองคกรแหงการ
เรียนรูเพ่ือเปนเวทีใหชาวบานรวมกลุม ระดมความคิด ในการวิเคราะห แกไขปญหาของชุมชน และ
รับรูรวมกัน ทําใหชุมชนรูจักตนเอง การจัดการของชุมชนจะประสบความสําเร็จ 

4. ดานการเสนอแนวทางจัดการทรัพยากรปาชายเลน ปจจุบันบานคลองลัดไดรับความ
สนใจจากนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น เปนโอกาสในการสรางรายไดของชุมชน ควรมีการจัดการในเรื่อง
ของการทองเท่ียวท่ีเปนมาตรฐาน เชน โฮมสเตยท่ีไดรับมาตรฐานจากกระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา  กลุมบริการนักทองเท่ียว จัดตั้งกลุมแปรรูปผลผลิตจากปาชายเลนเพ่ือเปนของฝากของชุมชน  
เปนตน การจัดกลุมอาชีพจะทําใหชาวบานไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน ชาวบานจะ
เห็นคุณคาของการมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณสวยงาม เกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษ
ฟนฟู เพราะปาชายเลนคือแหลงสรางรายไดท่ีสําคัญ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนบานคลอง

ลัด ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีทําใหการจัดการทรัพยากรปาชายเลนประสบความสําเร็จของชุมชนอ่ืน 
เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหชุมชนดังกลาวประสบความสําเร็จ สามารถนํามาปรับใชกับ
ชุมชนบานคลองลัดได  

ควรมีการศึกษาทัศนคติของคนในชุมชนบานคลองลัด ตอความสําคัญของทรัพยากรปา
ชายเลน ความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน ท้ังนี้เพ่ือสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนใหกับการจัดการทรัพยากรปาชายเลนบานคลองลัด 
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ธงชัย จารุพพัฒน.สถานการณปาชายเลนของประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 35 ป (พ.ศ. 2504 – 
 2539). กรุงเทพฯ: กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2541. 
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ไพรัตน เดชะรินทร . นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนาปจจุบัน 
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537. 

ยศ สันตสมบัติ และเสนห จามริก.ความหลากหลายทางชีวภาพ : มิติทางสังคมและนิเวศ.กรุงเทพฯ : 
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2543. 

อานันท กาญจนพันธุ  . พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร:กระบวนทัศนและนโยบาย.  
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. 

อคิน  ระพีพัฒน. การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ 
 วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพศักดิ์โสภา, 2539. 
อํานาจ เจริญศิลป. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2537. 
 
สัมภาษณ 
ชมภูนุช ประเสริฐจิตร. หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน ตําบลบางตะบูนออก 

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2554. 
พิชัย นิลสลับ. ผูอํานวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา หมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก 

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2554. 

บุญชวย เชยกล่ิน. ชาวบานประกอบอาชีพเผาถานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก  
อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2554. 

สมจิต ร  แก วกา ญ .หัว หนา ก ลุมอ นุรัก ษทรัพ ยาก รป าช าย เลนหมู ท่ี  3 บ านคลองลั ด                      
ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2554. 

สมคิด สวางอารมณ. ผูใหญบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2554. 
ช้ืน ใจดี. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
บุญชู ใจด.ี ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
พร รุงจรูญ. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
รวิพรรณ ธาราบัณฑิต. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
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สาธินี เศวะทัต. นักเรียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 
 จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
วิไลลักษณ  สุขโต. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
สุณี หงสทอง. สมาชิกเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร.ี  

สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
บังอร วอทอง. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
ธีรวัฒน วิเชียรฉาย. นักเรียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
สุพจน นิฤนารถ. ชาวบานหมูท่ี 3 บานคลองลัด ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 14 มีนาคม 2554. 
จีรนาฏ สงวนทรัพย. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลบางตะบูน  

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร.ี สัมภาษณ, 8 เมษายน 2554. 
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 แบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชน  
 เรื่อง การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก   อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

 ขอมูลพ้ืนฐานของผูถกูสัมภาษณ 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ/ ตําแหนง 

 ขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ 
1. การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

1.1 ในชุมชนของทานใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนทําอะไรบาง 
1.2 ทรัพยากรปาชายเลนเพียงพอตอความตองการใชหรือไม 
1.3 ทรัพยากรปาชายเลนท่ีสําคัญของชุมชนไดแกทรัพยากรใดบาง (ชนิดพันธุไม/     

ใชทําอะไร) 
1.4 ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

2. การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
2.1 มีกฎ หรือขอบังคับใดในชุมชน ท่ีใชควบคุมเรื่องทรัพยากรปาชายเลน 
2.2 บทลงโทษอยางไรเม่ือมีผูฝาฝน ทําผิดกฎ 
2.3 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ ในการบังคับใชกฎ ระเบียบของชุมชน 
2.4 บทบาทในฐานะผูนําในเรื่องของการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชนมี

อะไรบาง 
3. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

3.1. มีแนวทางการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนอยางไร 
3.2. มีกลุมหรือองคกรใดในชุมชนบางท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน มี

บทบาทในการอนุรักษอยางไร 
3.3. บทบาทในฐานะผูนําในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
3.4. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

4. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
4.1. มีแนวทางการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนอยางไร 
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4.2. มีกลุมหรือองคกรใดในชุมชนบางท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน มี
บทบาทในการฟนฟูอยางไร 

4.3. บทบาทในฐานะผูนําในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
4.4. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

5. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
6. แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนมีหรือไม เปนอยางไร มีกระบวนการอยางไร 
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แบบสัมภาษณสําหรับหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน  
 เรื่อง การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก   อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ขอมูลพ้ืนฐานของผูถูกสัมภาษณ 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ/ ตําแหนง 

 ขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ 
1. การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

1.1 ชาวบานในชุมชนใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนทําอะไร 
1.2 ทานใหความรูเรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนแกชาวบานหรือไม 

ถามีใหความรูอยางไร 
1.3 ทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนเพียงพอตอความตองการใชหรือไม 
1.4 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

2.  การควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
2.1 ชาวบานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎของชุมชนในการควบคุมเรื่องทรัพยากร            

ปาชายเลนหรือไม 
2.2 มีบทลงโทษอยางไรเม่ือมีผูฝาฝน ทําผิดกฎ 
2.3 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ ในการบังคับใชกฎ ระเบียบของชุมชน 
2.4 บทบาทในฐานะผูนํา/หัวหนาศูนยตอการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน  

3. การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
3.1 ทางศูนยมีแนวทาง /นโยบาย / โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาชายเลนใดบาง 
3.2 ในฐานะผูนํา/ หัวหนาศูนย ทานมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
3.3 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

4. การฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
4.1 ศูนยมีแนวทางการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนอยางไร 
4.2 ศูนยมีกิจกรรมใดบางเกี่ยวกับการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
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4.3 ในฐานะผูนํา/ หัวหนาศูนย ทานมีบทบาทในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน
อยางไร 

4.4 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
5. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
6. แนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของศูนยมีหรือไม เปนอยางไร มีกระบวนการ

อยางไร 
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แบบสัมภาษณสําหรับชาวบาน 
 เรื่อง การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบานคลองลัด ตําบลบาง
ตะบูนออก   อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

 ขอมูลพ้ืนฐานของผูถูกสัมภาษณ 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 

 ประเด็นในการสัมภาษณดานการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
1. ดานการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 

1.1 ทานใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางไรบาง ทําอะไร ตั้งแตในอดีต 
และการใชประโยชนในปจจุบัน ใชเพ่ิมขึ้นหรือนอยลง 

1.2 ทรัพยากรปาชายเลนเพียงพอตอความตองการใชหรือไม 
1.3 ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

2. ดานการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
2.1 มีกฎระเบียบ หรือขอบังคับใดในชุมชน ท่ีใชควบคุมเรื่องทรัพยากรปาชายเลนมี

อะไรบาง เกิดขึน้ไดอยางไร ใครเปนผูริเริ่ม ผูควบคุม 
2.2 มีบทลงโทษอยางไรเม่ือมีผูฝาฝน ทําผิดกฎ ทานเคยทําผิดกฎหรือไม อยางไร 
2.3 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ ในการบังคับใชกฎ ระเบียบของชุมชน 

3. ดานการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
3.1 ทานมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนอยางไร 
3.2 มีกิจกรรมใดบางในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนในชุมชน ทานเขารวม

หรือไม 
3.3 ทานมีสวนรวมอยางไรในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
3.4 ปญหาและอุปสรรคท่ีทานพบในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

 
4. ดานการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

4.1 ทานมีบทบาทในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนอยางไร 
4.2 มีกิจกรรมใดบางในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนในชุมชน ทานเขารวมหรือไม 
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4.3 ทานมีสวนรวมอยางไรในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
4.4 ปญหาและอุปสรรคท่ีทานพบในการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 

5. ปญหาท่ีพบเกี่ยวกับทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน 
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แบบสังเกต 

เรื่อง การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบานคลองลัด ตําบล             
บางตะบูนออก  อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

1. สังเกตสภาพทรัพยากรปาชายเลนปจจุบัน 
1.1 ทรัพยากรปาชายเลนท่ีพบ ไดแก  พันธุไม สัตวในปาชายเลน เปนอยางไร มีอะไรบาง 
1.2 ความสมบูรณของทรัพยากรปาชายเลน มีจํานวนมากหรือนอย  
1.3 ลักษณะปาชายเลน (ปาธรรมชาต/ิปาปลูกเอง) 

2. สังเกตการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 
2.1 ลักษณะการใชประโยชนจากไมปาชายเลน ใชทําอะไร 
2.2 การประกอบอาชีพของชาวบานท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาชายเลน 

3. สังเกตการควบคุมและบังคับใชระเบียบของชุมชน 
3.1 ผูนําชุมชน/ หัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนในการควบคุมบังคับใช

กฎระเบียบของชุมชน 
3.2 การลงโทษเม่ือมีผูฝาฝนกฎระเบียบของชุมชน ของผูนําชุมชน 
3.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน มีการฝาฝนหรือไม 

4. สังเกตการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
4.1 กิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนของผูนําชุมชน/ และหัวหนาศูนยอนุรักษและศึกษาระบบ

นิเวศปาชายเลน 
4.2 การเขารวมกิจกรรมการอนุรักษปาชายเลนของชาวบาน 
4.3 การเรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนของชาวบาน 
4.4 การเขาประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลน การแสดงความคิดเห็น ของชาวบาน 
4.5 พฤติกรรมการชักชวนเพ่ือนบานเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน 

5. สังเกตการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน 
5.1 การสนับสนุน กิจกรรมการฟนฟูปาชายเลนของผูนําชุมชน และหัวหนาศูนยอนุรักษและ

ศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนไดแก กิจกรรมการปลูกปาทดแทน การใหความรูอบรม
ประชาชน การปลอยสัตวน้ํา 
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5.2 การเขารวมกิจกรรมการฟนฟูปาชายเลนของชาวบาน ไดแก การปลูกปาชายเลนแบบ
อาสา การพัฒนาพ้ืนท่ีปาชายเลน 

5.3 การเรียนรู เกี่ยวกับการฟนฟูปาชายเลนของชาวบาน 
5.4 การเขาประชุมเกี่ยวกับการฟนฟูปาชายเลน การแสดงความคิดเห็น ของชาวบาน 
5.5 พฤติกรรมการชักชวนเพ่ือนบานเขามามีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ภาพประกอบการเก็บขอมูล 
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ภาพท่ี 1  การใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 การใชไมปาชายเลนเผาถาน 
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ภาพท่ี 3 สภาพพ้ืนท่ีปาชายเลน 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  ส่ิงมีชีวิตในปาชายเลน 
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ภาพท่ี 5 สภาพพ้ืนท่ีปาชายเลน 

 
 

 
ภาพท่ี 6 ภาพกิจกรรมปลูกปาชายเลน 
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ภาพท่ี 7  ภาพกิจกรรมปลูกปาชายเลน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพแปลงเพาะตนกลาโกงกาง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133 
 

 

 
ภาพท่ี 9  ใบชะครามผัดน้ํามันหอย อาหารพ้ืนบานของชุมชน 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 10 ถุงผา ท่ีไดจากการทํายอมผา 
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ภาพท่ี 11 เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑจากใบจาก 

 

 
ภาพท่ี 12  บรรยากาศระหวางการสัมภาษณชาวบาน 
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ภาพท่ี 13 การเดินสํารวจพ้ืนท่ีปาชายเลน ตามเสนทางศึกษาธรรมชาต ิ

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  บริเวณท่ีชาวบานปกหลักเขตสําหรับเล้ียงหอย 
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