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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันรัฐบาลโดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการ
กระจายอํานาจหนาที่และถายโอนภารกิจจากรัฐบาลสวนกลางไปสูทองถิ่นในรูปแบบเทศบาลตําบล 
สงผลใหเทศบาลตองดําเนินการบริหารและจัดการการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชนและทองถิ่น ซึ่งประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น ตองเกิดจากความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ และในขอที่ 24 ของมาตรา 16 กลาวไววา “เทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล ในการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” จึงเปนบทบาทของ
เทศบาลตําบลในการบริหารและจัดการทองถิ่นของตนเอง โดยมีทั้งหนาที่ที่ตองจัดทํา และหนาที่ที่
อาจจัดทํา เพ่ือความเจริญกาวหนาของทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากการบริหารและการจัดการของเทศบาลตําบลที่มีประสิทธิภาพ 

เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชายเลน สัตวน้ํา ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง ทั้งทรัพยากรท่ีใชในการทําเกษตรกรรม เปนแหลงอาหาร 
เปนสถานท่ีพักผอน แตทรัพยากรธรรมชาตินั้นไดถูกนํามาใชประโยชนในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นตาม
จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจาก
ปญหาการตายของสัตวน้ําอันเนื่องมาจากนํ้าเสีย (กรมประมง, 2553) จึงจําเปนตองมีการปองกัน
อยางเรงดวน กอนที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน ดวยความตระหนักถึงปญหาเทศบาลตําบลบาง
ตะบูนในฐานะองคกรที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุดจึงจําเปนที่จะตองเขามาดูแล คุมครอง อนุรักษ
ฟนฟูและพัฒนา  

จากบทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนลงสูเทศบาลตําบลบางตะบูน ที่จะตองจัดทํา
และอาจจัดทําในเขตเทศบาลตามท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้น  จะเห็นไดวาเทศบาลตําบลบางตะบูนมี
หนาที่ที่จะตองบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินการในฐานะราชการบริหารสวนทองถ่ิน
เพ่ือความเจริญกาวหนาของทองถิ่น และการกระจายอํานาจการบริหารแกเทศบาลตําบลบางตะบูน
เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นไดดวยตนเองตามอํานาจหนาที่  มีอิสระ
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ในการตัดสินใจตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ทั้งอํานาจหนาที่โดยตรงและอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น ดังนั้นเทศบาลตําบลบางตะบูนจําเปนตองมีการบริหารและจัดการการใชประโยชน การ
คุมครอง การพัฒนาและฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูน 

จากปญหาที่พบขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมา
สรุปและวิเคราะหถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใชเปนประโยชนในการวางแผน กําหนดแนวทางหรือนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  
3. ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาวิจัยเฉพาะเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี เทานั้น  
3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาเฉพาะทรัพยากรปาชายเลน และทรัพยากรสัตว
น้ํา ทั้งในดาน 1) การใชประโยชน การกําหนดเขตการใชประโยชน การควบคุมกิจกรรมการใช
ประโยชน 2) ดานการคุมครองดูแล ไดแก การออกกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงบทลงโทษแกผูที่
กระทําผิด 3) ดานการพัฒนาและฟนฟู ไดแก การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูสภาพความอุดม
สมบูรณ 
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3.3 ขอบเขตเชิงประชากร 
เนื่องดวยผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก  (In Dept 

Interview) ผูวิจัยจึงแยกกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวนรวมทั้งสิ้น 28 คน ออกเปน 
2 กลุม คือ  

1. ผูนําชุมชนอยางเปนทางการในพ้ืนที่ ไดแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม และ
กํานัน ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูน ในฐานะผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากสวนกลางและเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการใชประโยชน การ
คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามมาตรา 290 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. ชาวบานในชุมชน ในฐานะผูใหขอมูลดานการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูทีใ่ชทรัพยากรธรรมชาติ และไดรับประโยชนจากการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตําบล
บางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

3.4 ขอบเขตเชิงเวลา 
ดําเนินการศึกษาต้ังแต เดือนกรกฎาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557 รวมระยะเวลา 8 เดือน 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณในเดือนตุลาคม 2556 
 
4. ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ ตํารา รายงานการวิจัย เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
2. จัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
3. แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
4. ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงกอน

นําไปใชเก็บขอมูล 
5. นําแบบสัมภาษณที่ไดออกแบบและแกไขเปนที่เรียบรอยแลวไปดําเนินการเก็บขอมูลตาม

ขั้นตอนท่ีไดกําหนดไว 
6. นําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและ

นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 



4 
 

 

5. คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 1. บทบาทหนาที่ หมายถึง บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการดําเนินการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตราท่ี 290 วาดวย
เรื่อง “เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การดําเนินการตอทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ทั้งในดานการใชประโยชน การคุมครองดูแล การพัฒนาและฟนฟู เพ่ือใหมนุษย
สามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

5. การใชประโยชนปาชายเลนและสัตวน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการกําหนดเขตการ
ใชประโยชน และการควบคุมการใชประโยชนจากปาชายเลนและสัตวน้ําในดานตางๆ อยางชาญฉลาด 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6. การพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนและสัตวน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมในการฟนสภาพ
ความอุดมสมบูรณของปาชายเลนและสัตวน้ํา เพ่ือสนองตอความตองการของมนุษย 

7. การคุมครองดูแลปาชายเลนและสัตวน้ํา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือปกปองและดูแล
ปาชายเลนและสัตวน้ํา มิใหเกิดการรอยหรอและความเส่ือมโทรม เชน การออกกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และบทลงโทษแกผูกระทําผิด 
 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเปนประโยชนในการวางแผนกําหนด
แนวทางหรือนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมตอไป  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ือง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” 

มีวั ต ถุประสงค เ พ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชา ติ  ศึกษาบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือความ
ครอบคลุมของเน้ือหาการวิจัยและเปนประโยชนตอการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังประเด็นตอไปน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลบางตะบูน 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและท่ีตั้ง 
1.2 ลักษณะทางสังคม 
1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.2 ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.3 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
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1.ขอมูลทั่วไปของสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลบางตะบูน 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศและท่ีตั้ง 
จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดชายฝงทะเลที่ตั้งอยูบริเวณ “อาวไทยตอนบน” หรือ “อาวไทยรูป 

ตัว ก” มีขอบเขตการปกครอง 8 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอชะอํา อําเภอทายาง 
อําเภอบานลาด อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอแกงกระจาน อําเภอเขายอย และอําเภอบานแหลม  

อําเภอบานแหลมมีขอบเขตการปกครอง 10 ตําบล ประกอบดวย ตําบลบานแหลมตําบลบาง
ขุนไทร ตําบลปากทะเล ตําบลบางแกว ตําบลแหลมผักเบี้ย ตําบลบางตะบูน ตําบลบางตะบูนออก 
ตําบลบางครก ตําบลทาแรง ตําบลทาแรงออก  

เทศบาลตําบลบางตะบูนตั้งอยูในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยูหางจากอําเภอ
เมืองเพชรบุรี ไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3176 หรือ
สายเพชรบุรี – บานแหลมฝงตะวันตก โดยมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ทะเลอาวไทย 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  ตําบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี 

ตําบลบางตะบูนอยูทางตอนเหนือสุดของอาณาเขตอําเภอบานแหลม โดยอยูหางจากท่ีวาการ
อําเภอบานแหลม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,250 ไร 
(ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2555 ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนที่ 126 ก 26 ธันวาคม 2555) เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร (ฟารมเลี้ยงกุง 
หอย ปู ปลา) ประมาณ 6,411 ไร และเปนที่อยูอาศัย 4,839 ไร มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม
ชายฝงทะเล สภาพชายฝงเปนหาดโคลนเลนเกือบทั้งหมดไมมีหาดทราย เมื่อเวลาน้ําลงจะปรากฏหาด
โคลนทอดยาวออกไปจากฝงทะเล อุดมไปดวยพันธุไมปาชายเลน เชน โกงกาง แสม ตะบูน ตะบัน 
เปนตน เปนแหลงเพาะเล้ียงหอยแครงท่ีใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ปากอาวมีปาชายเลน พ้ืนที่ดิน
มีลักษณะเปนดินเลน ราษฎรสวนใหญมีอาชีพทําการประมง มีแมน้ําสําคัญไหลผาน คือ แมน้ําบาง
ตะบูน ซึ่งเปนลําน้ําธรรมชาติไหลมาจากอําเภอแกงกระจานมาออกทะเลอาวไทยท่ีบริเวณปากอาว
บางตะบูน และประกอบดวยคลองตางๆ หลายสาย 

1.2 ลักษณะทางสังคม 
การปกครองและการแบงเขตชุมชน 
เทศบาลตําบลบางตะบูน มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 ตําบล คือ ตําบลบางตะบูน และตําบลบาง

ตะบูนออก ประกอบดวย 10 หมูบาน แยกเปน 11 ชุมชน ดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ขอบเขตการปกครอง จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนในตําบลบางตะบูน 
 

 
ที่มา: เทศบาลตําบลบางตะบูน. (2556). รายงานกิจการและผลดําเนินงานประจําป 2556. เพชรบุรี: 
เทศบาลตําบลบางตะบูน. 
 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาตําบลบางตะบูนมีทั้งหมด 6 ชุมชน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 
849 ครัวเรือน เปนประชากรชาย 1,382 คน เปนประชากรหญิง 1,389 คน รวมประชากรในตําบล
บางตะบูนทั้งหมด 2,771 คน 
 
ตารางที่ 2 ขอบเขตการปกครอง จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนในตําบลบางตะบูนออก 

 
ที่มา: เทศบาลตําบลบางตะบูน. (2556). รายงานกิจการและผลดําเนินงานประจําป 2556. เพชรบุรี: 
เทศบาลตําบลบางตะบูน. 

หมูที่ ชื่อชุมชน จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

1 ชุมชนปุนเถากง 403 421 824 262 
2 ชุมชนบานโรงหมู 137 153 290 81 
3 ชุมชนบานคลองลัด 196 185 381 124 
4 ชุมชนบานคลองขุด 387 357 744 227 
5 ชุมชนบานทองคุง 92 104 196 60 
6 ชุมชนบานคลองไหหลํา 167 169 336 95 

รวม 1,382 1,389 2,771 849 

หมูที่ ชื่อชุมชน จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

1 ชุมชนบานเกาะแกว 231 222 453 138 
2 - ชุมชนบานสามคลอง 

- ชุมชนบานคลองริม 
 

416 
 

481 
 

897 
 

262 

3 ชุมชนบานคลองมอญ 479 512 991 363 
4 ชุมชนบานหนาเหมือง 198 177 375 107 

รวม 1,324 1,392 2,716 870 



8 
 

 

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาตําบลบางตะบูนมีทั้งหมด 5 ชุมชน แบงเปน 4 หมูบาน มีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด 870 ครัวเรือน เปนประชากรชาย 1 ,324 คน เปนประชากรหญิง 1,392 คน รวม
ประชากรในตําบลบางตะบูนออกท้ังหมด 2,716 คน 
 

1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูน สวนใหญประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง

ประมาณ 80% (ประชาชนท่ีประกอบอาชีพประมง จํานวน 963 คน ขอมูลสํานักงานเทศบาลตําบล
บางตะบูน ณ เดือนมกราคม 2556) เชน การเล้ียงกุง การเลี้ยงหอยแมลงภูโดยการใชไมปก ฟารม
หอยแครง การเล้ียงปูทะเล การจับปลา การทํานากุง การทําเรืออวนลาก อวนปลาทู อวนปลาอินทรี 
เรือคราด การคาสินคาสัตวน้ํา ฯลฯ อาชีพการเกษตรประมาณ 10% เชน การเผาถาน และอ่ืนๆ 
ประมาณ 10% เชน การตอเรือ การคาขาย ฯลฯ 

 
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอ

การดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นเปนอยางมาก โดยเฉพาะปาชายเลน และสัตวน้ํา 
ปาชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบางตะบูน มีทั้งหมด 5,301.64 ไร (สํานักงานอนุรักษ

ทรัพยากรปาชายเลน, 2554) ประกอบไปดวยพันธุไมปาชายเลนมีหลายชนิด ไดแก ตะบูน ตะบัน 
แสมทะเล แสมขาว แสมดํา โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ลําพู ลําแพน เปนตน การขึ้นของพันธุไม
ปาชายเลนเหลานี้ จะขึ้นอยูเปนแนวเปนเขตของพันธุไมแตละชนิดขึ้นอยูกับหลายปจจัย และที่สําคัญ
คือความลาดของพ้ืนที่ การที่น้ําทวมถึง ระยะเวลา และจํานวนครั้งของน้ําทะเลที่ทวมในแตละพ้ืนที่ 
ลักษณะของดิน คุณภาพน้ําทะเล โดยเฉพาะความเค็มของน้ําที่แตกตางกัน ลักษณะปาชายเลนจากฝง
ทะเลลึกเขาไปดานในของปาชายเลนของพ้ืนที่เทศบาลตําบลบางตะบูน จะพบพวกไมแสม ซึ่ งสวน
ใหญจะเปนแสมทะเล ดานหลังไมแสมจะเปนพวกไมโกงกาง อยางไรก็ตามบริเวณติดชายฝงทะเล ถา
ดินมีสภาพเปนดินทรายและเลนปนเล็กนอย จะพบพวกไมลําพู ลําแพนขึ้นอยูบาง ในเขตเทศบาล
ตําบลบางตะบูนยังมีพ้ืนที่ปาชายเลนของโรงเรียนบางตะบูนวิทยาซึ่งเปนเขตอนุรักษ พ้ืนที่ปาชายเลน
ดังกลาวจัดเปน “ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน” และเปนพ้ืนที่อนุรักษของตําบลบาง
ตะบูน พ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณโรงเรียนบางตะบูนวิทยาจัดเปนตัวอยาง ปาชายเลนที่เกิดขึ้นจากการ 
ผสมผสานกันระหวางพันธุไมปาชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากการปลูกโกงกาง
ใบเล็กเพ่ือทําถานในอดีต  

จากลักษณะของสภาพภูมิประเทศและตําแหนงที่ตั้งของพ้ืนที่ดังที่ระบุขางตนสงผลใหชุมชน
ในทองถ่ินสวนใหญมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันและเก่ียวของกับปาชายเลนท้ังในอดีตและปจจุบัน  
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นอกจากปาชายเลนท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญแลวในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบาง
ตะบูนยังเปนแหลงผลิตสัตวน้ําที่สําคัญ เชน หอยแครง หอยแมลงภู กุงกุลาดํา และปูทะเล ซึ่งเปน
สัตวน้ําเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ดังจะเห็นไดจากสถิติของกรมประมง พ.ศ.2553 พบวาจังหวัด
เพชรบุรีมีจํานวนฟารมเล้ียงหอยแครงมากเปนลําดับที่ 1 ของเขตประมง 2 ซึ่งประกอบดวยพ้ืนที่ 7 
จังหวัดภาคกลาง และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนฟารมเลี้ยงหอยแมลงภู 
หอยแครงและหอยนางรม มากเปนลําดับที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิตการเลี้ยงหอย จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 2553  
 

จังหวัด 
จํานวนรวม 

(ตัน) 
ชนิดสัตวน้ํา (ตัน) 

หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม 
เขตประมง 2 
ชลบุร ี 12,775 5,862 6,306 607 
ฉะเชิงเทรา 16,315 - 16,315 - 
สมุทรปราการ 57,720 2,395 55,325 - 
กรุงเทพฯ 1,025 1,025 - - 
สมุทรสาคร 8,566 6,507 2,059 - 
สมุทรสงคราม 28,926 5,065 23,861 - 
เพชรบุรี 20,353 5,315 15,038 - 

 
ที่มา: กรมประมง. (2556). ผลผลิตการเลี้ยงหอย จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 2553. เขาถึง
เมื่อ 25 สิงหาคม. เขาไดจาก www.fisheries.go.th 
 

และเมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตการเล้ียงหอย พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีศักยภาพในการเปน
แหลงผลิตหอยมากเปนลําดับที่ 3 รองจากจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสงคราม ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จํานวนฟารม พ้ืนที่การเลี้ยง จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 2553  

 
ที่มา: กรมประมง. (2556). จํานวนฟารม เนื้อที่การเลี้ยง จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 
2553. เขาถึงเมื่อ 25 สิงหาคม. เขาไดจาก www.fisheries.go.th  
       

หากพิจารณามูลคาผลผลิตจากการเลี้ยงหอย พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีมูลคาไดจากการผลิต
หอยแครง หอยแมลงภู และหอยนางรม คิดเปน 473.39 ลานบาท มากเปนลําดับที่ 1 ในเขตประมง 
2 โดยเฉพาะหอยแมลงภู สรางรายไดถึง 310.95 ลานบาท มากเปนลําดับที่ 1 และหอยแครงสราง
รายไดถึง 159.44 ลานบาท มากเปนลําดับที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาคร ดังตารางที่ 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
รวม (ไร) หอยแครง (ไร) หอยแมลงภู (ไร) หอยนางรม (ไร) 

จํานวน
ฟารม 

เนื้อที ่ จํานวน
ฟารม 

เนื้อที ่ จํานวน
ฟารม 

เนื้อที่ จํานวน
ฟารม 

เนื้อที ่

เขตประมง 2 
ชลบุร ี 538 7,310 220 4,653 300 2,334 18 323 
ฉะเชิงเทรา 54 519 - - 54 519 - - 
สมุทรปราการ 221 6,952 105 3,992 116 2,960 - - 
กรุงเทพฯ 98 2,076 98 2,076 - - - - 
สมุทรสาคร 332 9,772 264 9,636 68 136 - - 
สมุทรสงคราม 1,050 17,284 277 12,092 773 5,192 - - 
เพชรบุรี 681 10,817 377 7,731 304 3,086 - - 
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ตารางที่ 5 มูลคาผลผลิตการเลี้ยงหอย จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 2553 

 
ที่มา: กรมประมง. (2556). มูลคาผลผลิตการเล้ียงหอย จําแนกตามชนิด เปนรายจังหวัด ป 2553. 
เขาถึงเมื่อ 25 สิงหาคม. เขาไดจาก www.fisheries.go.th  

       
จากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลบางตะบูน อําเภอ

บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี นั้นสรุปไดวา ตําบลบางตะบูนตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของอาณาเขตอําเภอ
บานแหลม  พ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบลุมชายฝงทะเลและเปนหาดโคลนเลนเกือบทั้งหมดไมมี
หาดทรายอุดมไปดวยพันธุไมปาชายเลน เชน โกงกาง แสม ตะบูน ตะบัน พ้ืน ท่ีสวนใหญเปนพ้ืนที่
สําหรับทําการเกษตรและใชเปนที่อยูอาศัย ประชากรในชุมชนสวนใหญมีอาชีพทําการประมง และยัง
เปนแหลงเพาะเล้ียงหอยแครงท่ีใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ดังนั้นจึงกลาวไดวาเทศบาลตําบลบาง
ตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปา
ชายเลน สัตวน้ํา เปนตน ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบางตะบูนโดยตรง ทั้งทรัพยากรที่ใชในการทําเกษตรกรรม เปนแหลง
อาหาร เปนสถานที่ พักผอน และเปนแหลง ท่ีสามารถสรางรายได ใหกับชาวบาน  แตดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนํามาใชประโยชนนี้ตางก็มีความตองการในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวน
และความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นจําเปนตองมีการปองกันอยางเรงดวนกอนที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

จังหวัด รวม 
(พันบาท) 

ชนิดสัตวน้ํา 
(พันบาท) 

หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม 
เขตประมง 2 

ชลบุร ี 183,012 140,693 39,073 3,246 
ฉะเชิงเทรา 34,157 - 34,157 - 
สมุทรปราการ 198,796 55,687 143,109 - 
กรุงเทพฯ 30,353 30,353 - - 
สมุทรสาคร 192,620 182,323 10,297 - 
สมุทรสงคราม 217,049 122,057 94,992 - 
เพชรบุรี 470,395 159,443 310,952 - 
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ของชุมชน และเทศบาลตําบลบางตะบูนในฐานะองคกรที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุดจึงจําเปนที่
จะตองเขามาดูแล คุมครอง อนุรักษฟนฟูและพัฒนาตอไป  
 
2. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การกระจายอํานาจหนาที่และการถายโอนภารกิจจากรัฐบาลสวนกลางไปสูทองถิ่นในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
         

2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในหมวดท่ี 14 มาตรา 290 ไดกําหนดอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความวา “เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยางนอยตอง
มีสาระสําคัญ” ดังตอไปน้ี 

1. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนที่ 

2. การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู 
นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ของตน 

3. การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

4. การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 
 

2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 
2543) 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ.2543) สวน
ที่ 3 หนาที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล มาตราที่ 50 เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่ตอง
จัดทําในเขตเทศบาล และมาตราท่ี 51 กําหนดใหเทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่อาจจัดทํากิจการใดๆ 
ในเขตเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ความ
วา “เทศบาลตําบลเปนการปกครองเทศบาลรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอํานาจ 
กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในเขตเทศบาลมีอิสระที่จ ะ
ดําเนินการปกครองตนเองภายใตขอบเขตของกฎหมายกําหนด เปนการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา เพราะเปนการจําลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใชในเทศบาล
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ตําบล ปจจุบันเทศบาลตําบลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งไดกําหนดใหการ
จัดตั้ง การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเขต หรือการเปล่ียนแปลงฐานะของเทศบาลใหกระทําเปนพระ
ราชกฤษฎีกา” 

เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล แบงออกเปน 3 ระดับ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร อยางไรก็ตามเทศบาลท้ัง 3 ระดับ มีโครงสรางเหมือนกัน คือ ประกอบดวย สภา
เทศบาล  (ซึ่ งสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ งของประชาชนในเขตเทศบาล )  รอง
นายกเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้ง) และนายกเทศมนตรี (มาจากการเลือกต้ังในเขต
เทศบาล)  
 

บทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบล 
เทศบาลตําบลบางตะบูนมีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง การศึกษา สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ในมาตราท่ี 50 เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ที่
ตองจัดทําในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
9. หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ
นั้นหรือหลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

นอกจากอํานาจหนาที่ที่เทศบาลตองจัดทําแลว มาตราท่ี 51 กําหนดใหเทศบาลตําบลมี
อํานาจหนาที่ที่อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี 
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1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2. ใหมีโรงฆาสัตว 
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน   
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
7. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
8. ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า 
9. เทศพาณิชย 

 
2.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 หมวด 2 ความวา “การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ” 
มาตรา 16 ความวา “ใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังตอไปนี้” 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
8. การสงเสริมการทองเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส 
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
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14. การสงเสริมกีฬา 
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
25. การผังเมือง 
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
31. กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติและกฎระเบียบตางๆ จะเห็นไดวามีการกําหนดบทบาทและ

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ไวว าตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 และมาตรา 51 เทศบาลตําบลมี
หนาที่ที่ตองจัดทํา และอาจจัดทําโดยขึ้นอยูกับนโยบายของทางเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมในดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 เทศบาลตําบลสามารถดําเนินการในดานการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 290 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจ
หนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ  
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบดวย 1) การใช
ประโยชนทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 2) การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ํา 3) การคุมครองดูแลทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา และศึกษาถึง
นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลบางตะบูน ที่ไดนํามาใชแก ปญหา
อุปสรรคตางๆ และเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตอไป  
 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดมีผูใหความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวไดหลากหลายทรรศนะผูวิจัยได

รวบรวมและสรุป ดังตอไปน้ี 
วินัย วีระวัฒนานนท (2540: 185) ใหความหมายไววา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนระบบ โดยการวางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดีขึ้น ทั้งนี้ตอง
คํานงึการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหใชไดอยางยั่งยืน และเอ้ืออํานวยประโยชนตอมวล
มนุษยและธรรมชาติใหมากที่สุด ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงควรใชกล
ยุทธ 3 อยางควบคูกันไป ไดแก การสงวน การอนุรักษ และการพัฒนา 

โรจนัจฉริย ดานสวัสดิ์ (2539 อางถึงในสุชาดา ฉิมวิเศษ, 2541) ใหความหมายไววา การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 3 แนวทาง ไดแก แนวทางที่สนใจแตเฉพาะมิติดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลัก (conservative) สวนแนวทางพัฒนาที่มาจาก
ความเชื่อในการพัฒนาและเทคโนโลยี เปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนหลัก ทําใหเกิดความขัดแยงในกาจัดการทรัพยากร เชน ปาไมละ
ปโตรเลียม และแนวคิดที่เปนการผสมผสานระหวางการอนุรักษละพัฒนาเขาดวยกัน ซึ่งเปนแนวคิดที่
ยอมรับวาการพัฒนาเปนสิ่งจําเปน พรอมกับยอมรับวาสิ่งแวดลอมละธรรมชาติเปนทรัพยากรท่ีจําเปน
ตอการพัฒนา ดังนั้นจึงตองมีการจัดการ ใชประโยชน และอนุรักษไวใหคนรุนตอไป (environment 
resource management paradigm) และไดพัฒนามาเปนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนการ
พัฒนาบนพืน้ฐานความสมดุลบนความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

อํานาจ เจริญศิลป (2542: 2) ใหความหมายไววา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสมารถเอ้ืออํานวยใหมวลมนุษยมีใชตลอดไป โดยไมขาดแคลน
และไมมีปญหาใดๆ ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดงันี้ 

1. ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติสําหรับมนุษยไดใชสอยตลอดไป 
2. มุงหวังใหทรัพยากรธรรมชาติที่ประกอบกันอยูในระบบ มีศักยภาพในการใหผล

อยางยั่งยืนและถาวร 
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                 3. การจัดการของเสีย ซึ่งเปนสิ่งที่ไมตองการและสรางปญหาใหกับสิ่งแวดลอม ของ
เสียอาจเกิดจากกระบวนการผลิต กระบวนการใช และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ ซึ่งในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะตองมุงเนนที่แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมของเสีย 
ไมใหเกิดขึ้นภายในระบบสิ่งแวดลอมและหมายรวมถึงการนําของเสียนั้นมาใชใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนดวย 
    4. แนวทางการดําเนินการจัดการทรัพยากรตองมีการรักษา สงวน ปรับปรุง 
ซอมแซมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ 
                 5. แนวทางในการจัดองคประกอบภายในระบบนิเวศ ใหมีสัดสวนของสิ่งแวดลอมใน
ระบบที่ไดมาตรฐาน เพ่ือใหเกิดภาวะสมดุล 
                 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือมุงหวังใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งที่
เกี่ยวของดีขึ้น 

ทีมงานทรูปลูกปญญาดอทคอม ไดใหความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

การจัดการ (Management) หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซมการใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา  เพ่ือให
กิจกรรมที่ดําเนินการน้ันสามารถใหผลยั่งยืน ตอมวลมนุษยและธรรมชาติ โดยหลักการแลว "การ
จัดการ" จะตองมีแนวทางการดําเนินงานขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงคในการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนแนนอนจากคําจํากัดความขางตน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง  การดําเนินงานตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการจัดหาการเก็บรักษา การ
ซอมแซม การใชอยางประหยัดและการสงวนรักษา เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดลอมนั้น
สามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไปอยางไมขาดแคลนหรือมีปญหาใด  ๆ หรือ
อาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ  แผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนองความตองการในระดับตาง  ๆ ของมนุษยและเพ่ือให
บรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ - สังคมและคุณภาพ สิ่งแวดลอม 
โดยยึดหลักการอนุรักษดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย างฉลาดประหยัด และ
กอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอย ที่สุดเทาที่จะทําได 

แตถาเราจะกําหนดวาสิ่งแวดลอมท่ีเรากลาวกันทั่ว ๆ ไปนั้น เปนเร่ืองของปญหาภาวะมลพิษ
อันเนื่องมาจากการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือจากผลของความกาวหนาของการพัฒนาแลวเราก็
สามารถใหคําจํากัดความแยกระหวางการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมได
ดังนี้ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตอสิ่งที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติและใหประโยชนตอมนุษย ทั้งในดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซมการใชอยาง
ประหยัด รวมท้ัง การสงวนเพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถใหผลไดอยางยาวนานการจัดการ
สิ่งแวดลอม หมายถึง การ ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือทําใหสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวเรามีผลดีตอ
คุณภาพชีวิต นั่นก็คือจะตองดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะปลอดภัย นั่นเอง 
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ผู วิจัยสรุปความหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนการดําเนินการตอทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในดานการใชประโยชน การ
คุมครองดูแล การพัฒนาฟนฟู เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมนุษยไดใช
ตลอดไป อยางไมขาดแคลน  

 
3.2 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        ไดมีผูกลาวถึงหลักการของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไวไดหลากหลายทรรศนะผูวิจัยได
รวบรวมและสรุป ดังตอไปน้ี 
         สากล สถิตวิทยานันท และคณะ (2543: 153) ไดกลาวถึง หลักการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอยู 7 ประการ  

1. การเก็บกักทรัพยากร เปนกลไกสิ่งแวดลอมที่มีอยูในระบบส่ิงแวดลอมหน่ึง ๆ ทํา
ใหสิ่งแวดลอมภายในระบบทุกชนิด/ประเภท มีการเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนที่เสมอ ถากลไกสามารถ
ควบคุมได ยอมทําใหสามารถควบคุมได ทําใหสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใหอยูในชวงที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบ/ปญหาได แตถากลไกนั้นไมสามารถควบคุมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกธรรมชาติ
ที่ผิดปกติ ทําใหเกิดผลกระทบหรือปญหาส่ิงแวดลอมไดในประเด็นหลังนี้ จําเปนตองควบคุมใหได 
อยางไรก็ดี การเก็บกัก (Storage) เปนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดลอมตามกาลเวลา  
                  2. การรักษา/ซอมแซม เปนวิธีการอนุรักษที่สําคัญอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การรักษา/
ซอมแซมในสวนของทรัพยากรท่ีมีการทําลาย โดยมนุษย หรือโดยธรรมชาติ อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ
ก็ได มีความจําเปนตองรักษา/ซอมแซมใหหายเปนปกติ 

3. การฟนฟู แหลงเสื่อมโทรม หรือสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนสภาพปกติ 
จําเปนตองใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร/สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมนั้น ๆ อาจใชเพียง
ธรรมชาติใหชวยในการฟนฟู เชน ที่โลงหรือไรเลื่อนลอย เพียงปองกันไฟปาอยางมีประสิทธิภาพ  

   4. การพัฒนา หมายถึงการทําใหผลิตผลทรัพยากรน้ันใหดีกวาปกติโดยใชเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหกลไกสิ่งแวดลอมทํางานไดดี วิธีการพัฒนาทางส่ิงแวดลอม ไดแก การใชปุย
และยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งการใชเครื่องมือการเกษตรอ่ืน ๆ มาปรับปรุงเทคโนโลยีการเกษตร การใช
อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบ การใชเครื่องเติมอากาศชวยบําบัดน้ําเสียในบอบําบัดน้ําเสีย 

   5. การปองกัน เปนวิธีที่ปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติที่เคย/กําลังถูกทําลาย 
หรือมีแนวโนมวาจะทําลายใหสามารถอยูในสภาพปกติ/สมดุลได ทรัพยากรใดท่ีถูกทําลายจะตอง
หาทางปองกันซึ่งการปองกันนี้อาจเปนการปองกันในทางกฎหมายหรือการใหความรู /ประชาสัมพันธ 
สําหรับทรัพยากรแตละชนิดหรือแตละพ้ืนที่ของทรัพยากรน้ันๆ มิใหถูกบุกรุกตอไป สามารถเอ้ือ
ประโยชนตอมนุษยตลอดไป 
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  6. การสงวน หมายถึง การเก็บไวมิใหใช เนื่องจากเปนทรัพยากรที่กําลังจะหมดไป
หรือสูญสิ้นไป ซึ่งการสงวนน้ี นี้โดยทั่วไปไมคอยกําหนดเวลาของการสงวน ทําใหทรัพยากรตองหามไม
สามารถจะแตะตองได อาจสัมผัสไดเพียงเห็น ไดยิน ไดกลิ่น หรือสัมผัสได แตจะเปล่ียนรูปแบบไมได
เลย 

  7. การแบงเขต เปนวิธีการอนุรักษข้ันสุดทาย ถาไมสามารถใชวิธีอ่ืนใดแลวเนื่องดวย
ปญหาการไมมีวินัยทางสังคม หรือกฎหมายไมรัดกุมหรืออาจใชกลยุทธในการอนุรักษ พ้ืนที่นั้น ๆ การ
แบงเขตจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการสรางความมั่นใจวา ระบบสิ่งแวดลอมนั้นๆ มีบทบาท/หนาที่ปกติได 
ดังนั้นการแบงเขตพ้ืนที่เพ่ือตองการแบงปญหาการใชประโยชนใหเอ้ือตอการอนุรักษอาจใชการทํา
การเกษตร ปลูกปา ปาธรรมชาติหรือที่อยูอาศัย เปนตน 

วินัย วีระวัฒนานนท (2540: 187-189) ไดกลาวถึงหลักการการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ยึดหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 ประการ คือ  

1.  แนวทางดําเนินการ  
แนวทางดําเนินการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการตั้งแต

ระดับนโยบายของรัฐจนถึงระดับทองถิ่น ดังนี้ 
1.1 กําหนดนโยบาย  
1.2 การวางแผนบริหารสิ่งแวดลอมและควบคุมพฤติกรรมมนุษย 
1.3 ออกกฎหมายคุมครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.4 การจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.5 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1.6 การมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.7 การศึกษาวิจัยและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
1.8 การจัดการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอมหรือสิ่งแวดลอมศึกษา 

2. แนวทางปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นิยมนํามาใชในการสราง

จิตสํานึกแกประชาชนโดยสากล คือ การใชหลัก 7’R ไดแก 
2.1 Reject คือ การรูจักปฏิเสธหรืองดการใชสิ่งของที่เห็นวาเปนการทําลาย

ทรัพยากรและสรางมลภาวะใหเกิดข้ึนแกสิ่งแวดลอม 
2.2 Reuse คือ การรูจักหมุนเวียนนําสิ่งของที่ใชแลวกลับมาใชใหม เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
2.3 Reduce คือ การรูจักทะนุถนอมบํารุงรักษาส่ิงของที่ใชใหมีอายุคงทนถาวร 

ใชไดนานที่สุด 
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2.4 Repair คือ การรูจักซอมแซมฟนฟูสิ่งของเคร่ืองใชที่สึกหรอใหสามารถใช
ประโยชนได 

2.5 Recycle คือ การรูจักหมุนเวียนนําสิ่งของท่ีทิ้งแลวหรือเศษส่ิงของท่ีไมใชแลว
กลับมาผานกระบวนการผลิตใหมและสามารถนําไปใชได 

2.6 Recovery คือ การรูจักเก็บรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบางอยางไวใหมี
โอกาสไดพักฟนกอนที่จะสูญหายไป เมื่อฟนตัวไดแลวจึงใชประโยชนตอไป 

2.7 Renewal คือ การรูจักตอเติมเสริมแตงสิ่งที่มีอยูใหสามารถใชประโยชนไดมาก
ขึ้น 

การรูจักเลือกใชแนวทางปฏิบัติเพ่ือการดํารงชีวิต จะสงผลใหเกิดการประหยัดทรัพยากรที่
นําไปใชผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค และลดมลภาวะที่ถูกปลอยออกมาจากชบวนการผลิตดวย การรูจัก
เลือกใชวิธีตางๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยใหมนุษยอยูใน
โลกนี้ไดอยางปกติสุขและปลอดภัย 

เกษม จันทรแกว (2531: 30) ไดกลาวถึงหลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ควรจะยึดหลักการทางอนุรักษ วิทยากระกอบในการจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล ใชอยางฉลาด 
หรือใชตามความจําเปน ไมควรใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น จะตองไมเกิดของเสียจาก
การใช ซึ่งหมายถึง จะตองไมใหเกิดการสูญเปลา ถาจําเปนที่จะตองใหมีการสูญเปลาจากการใช 
จะตองเกิดการสูญเปลา หรือสูญเสียนอยที่สุด ของเสียเหลานี้ ควรอยางยิ่งที่จะไดนํามาใชอีก โดยอาจ
นํามาใชในรูปนั้น โดนตรง เชน แกลบ อาจนํามาใชทําเชื้อเพลิง หรืออาจจะนํามาดัดแปลงอัดเปนแทง 
แลวใชเปนเชื้อเพลิง 

การประหยัดของท่ีหายากและของที่กําลังจะสูญพันธุ ซึ่งของที่หายากหรือของท่ีจะหมดไป
จากโลกนี้นั้นมักจะถูกใชในอดีตอยางหนัก ขากการเอาใจใส ใชอยางฟุมเฟอย  เชื่อไดอยางไม
คลางแคลงใจไดว าทรัพยากรเหลานี้ยอมมีประโยชนตอมวลมนุษย ไมทางตรง ก็ทางออม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานี้ ยอมสรางปญหาทั้งปจจุบันและอนาคต 

การปรับปรุงซอมแซมส่ิงที่เสื่อมโทรมใหคืนสภาพกอนนํามาใชถาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบางประเภทไดถูกใชอยางหนัก ขาดหลักการทําใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนั้น ลดลงจน
เหลือนอย เกอบจะสูญพันธ หากมีการใชอยูเชนนั้นเรื่อยๆ อาจจะทําใหสิ่งเหลานี้หมดไป หรือหรอย
หรอจนยากแกการฟนคืนสภาพได และในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มี
หลักการท่ีสมควรยึดถือในการปฏิบัติดังตอไปน้ี        

1. ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับมนุษยใชสอยพ่ึงพิงใน
การดํารงชีวิต ทั้งโดยปจจัยสี่ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิต 
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2. การจัดการนั้น มุงหวังที่จะใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประกอบกัน
อยูภายในระบบมีศักยภาพในการใหผลแบบยั่งยืนอยางถาวร และเปนไปดวยความมั่นคง 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะบรรจุแนวทางปฏิบัติในการ
ควบคุมของเสีย (Waste) มิใหเกิดขึ้นภายในระบบส่ิงแวดลอม เพราะถาเกิดปญหาแลวจะทําใหสต็อก
ของทรัพยากร (ธรรมชาติ) และสิ่งแวดลอมนั้นมีศักยภาพในการผลิตลง 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดยึดหลักการของการอนุรักษ
วิทยามาเปนพ้ืนฐาน ดังนั้น แนวทางในการดําเนินการการจัดการจึงตองมีการรักษา สงวน ปรับปรุง 
ซอมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติในสภาพที่กําลังมีการใช  และใชสภาพใหทรุด
โทรมรอยหรอ เพราะการใชที่ผานมาดวย 

4.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนตอสิ่งใด
ระบบใด หรือทองที่ใด มีความตองการนอกจากจะเกี่ยวของกับการใช การกําจัดของเสีย การเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตของสต็อก และการปรับปรุงซอมแซมแลวก็ยังคงตองการใหมีการจัดองคประกอบ
ภายในระบบส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศนใหมีชนิด ปริมาณของแตละชนิด และสัดสวนของ
สิ่งแวดลอมในระบบใหไดมาตรฐานธรรมชาติที่ทุก ๆ สิ่งทุกชีวิตในระบบสามารถอยูไดอยางมีความสุข 

4.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นมีความมุงหวังอยาง
ยิ่งที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งที่เกี่ยวของดีขึ้น  อนึ่ง คุณภาพชีวิตนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของ 
คือ ปจจัยทางการศึกษา เศรษฐกิจ สภาพสังคม เชื้อชาติ สภาพทางภูมิศาสตร สถานภาพทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองที่ และสุดทายคือ ความพอใจ ดังนั้น แนวทางดําเนินการ
จัดการเพ่ือใหคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนก็จะตองพิจารณาปจจัยดังกลาวนี้ดวย 

คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลและ
หมูบาน (2533: 7-8) ไดกลาวถึงหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอยู 4 ประการ 
คือ 

1. การสงวน หมายถึง การธํารงไวซึ่งความสมดุลของธรรมชาติ โดยปลอยให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการเจริญเติบโตและมีความสัมพันธแบบพึ่งมาอาศัยซึ่งกันและ
กันตามธรรมชาติทุกประการ โดยมนุษยไมควรเขาไปแตะตองยุงเก่ียวใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การอนุรักษ หมายถึง การดูแล ปองกัน รักษา ซอมแซม ปรับปรุง และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอมนุษยมากที่สุดโดยไมทําลาย หรือทําให
เกิดความเสียหายนอยที่สุด กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด  ใหเปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมมากท่ีสุด และใชนานที่สุด ทั้งนี้ตองใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลา
ประโยชนนอยที่สุด และตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยท่ัวถึงกัน ฉะนั้น  การอนุรักษ
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จึงไมไดหมายถึงการรักษาทรัพยากรไวเฉยๆ แตตองรูจักนํามาใชประโยชนใหถูกตองตามกาลเทศะอีก
ดวย 
   3. การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง ฟนฟู บูรณะ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่ดีข้ึน และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได เชน การฟนฟูพ้ืนที่ปาไมที่เสื่อม
โทรมใหกลับคืนสูสภาพ และสามารถเปนแหลงตนน้ําลําธารใหกับทองถิ่นตอไป การปลูกพืชคลุมดิน
เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพหนาดิน การทําเกษตรแบบขั้นบันไดในบริเวณพ้ืนที่ที่เปนเชิงเขา เพ่ือ
ปองกันการกัดเซาะหนาดิน และปองกันการพังทลายของดิน เปนตน 

4. การใชประโยชน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ เชน การใชประโยชนจากที่ดินตามคุณภาพดิน การใชประโยชนจากปาไมโดยไม
ทําลายสภาพความอุดมสมบูรณของปาไมใหเสื่อมเสียไป เปนตน 

จากการไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผูวิจัยสรุปไดวา
หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยูมากมายหลากหลายวิธีดวยกัน ซึ่งแตละวิธีนั้นก็มี
ความแตกต างกันไปตามแตละ พ้ืนที่ที่ นํ า ไปใช  แสดงให เห็นว า ไมมี หลักการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใดดีท่ีสุดและถูกตองที่สุด แตควรเลือกใชวิธีการการจัดการท่ีมีเหมาะสมกับชุมชน 
องคกร และพ้ืนที่ของตนเองมากท่ีสุด ดังนั้นผูวิจัยสามารถสรุปไดวา หลักการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง วิธีการจัดการ กระบวนการ แนวทาง แผนงาน หรือการดําเนินกิจกรรม
ในการจัดการและจัดสรรการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสมตอสภาพภูมิศาสตร สังคม 
เศรษฐกิจ และวิถีการดํารงชีวิตของชาวบานในชุมชนของแตละทองถิ่นนั้นๆ    โดยยึดหลักการ
กอใหเกิดผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาตินอยท่ีสุด ใชอยางฉลาดและประหยัด   แตกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด อันจะนําไปสูความพึงพอใจของประชากรในชุมชน และการแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีท่ีสุดของชุมชน นั้นเอง   
  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กมลทิพย คงประเสริฐอมร (2548: 202-212) ไดทําการศึกษาเร่ืองกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดสรุปวา การพัฒนาสามารถสรางกระบวนการเรียนรูได โดยที่ชุมชน
สามารถสังเคราะหองคความรูของชุมชนขึ้นมาเพ่ือใชในการจัดการทรัพยากรตามแนวทางอนุรักษ มี
การสํารวจความรูเดิมของชุมชนและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอุปถัมภความรูจากภายนอกมาเปน
การสรางความเชื่อมโยงความรูจากภายนอก กระบวนการเรียนรูทําใหชุมชนสามารถพัฒนาทรัพยากร
ปาชายเลนอยางยั่งยืนได ผลที่ไดจากกระบวนการเรียนรูคือ แผนแมบทตําบลบางขุนไทร ที่แบงเปน 4 
ระบบประกอบดวย 1) ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) ระบบการจัดวิสาหกิจชุมชนและ
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อาชีพเสริม 3) ระบบการจัดการสุขภาพ 4) ระบบการจัดการทุน กระบวนการเรียนรูในหลากหลาย
ระบบเหลานี้ ทําใหชุมชนหลุดจากวัฒนธรรมแบบอุปถัมภเขาสูวัฒนธรรมขอมูลนั่นคือ องคความรู
ดานการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ชุมชนหลุดจากวัฒนธรรมการเรียนรูแบบรับมาเปนแบบรุก และ
ใชวิธีคิดแบบผนึกกําลังแทนการคิดแบบแยกสวน นอกจากน้ันชุมชนยังหลุดพนจากการคิดพ่ึงพามา
เปนการพ่ึงตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและคนพบทุนหรือศักยภาพที่แทจริงของตน เกิดว งจร
ชีวิตใหมในชุมชน การจัดการตนเองและเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีสรางหลักประกันความมั่นคงและ
ระบบสวัสดิการครอบครัวได การทําประชาพิจัยและพัฒนาท่ีออกมาในรูปแบบการรวมกันทําแผน
แมบทตําบลบางขุนไทร ยังทําใหสมาชิกเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน 
โดยเรียนรูในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจมากที่สุด รวมเผยแพรก็อยูในระดับสูง แตการมี
สวนรวมในคณะดูงานอยูในระดับคอนขางนอย และผลจากกระบวนการเรียนรูชุมชน ทําใหชุมชนได
สรางองคความรูหลายดานเพ่ือนําไปทําโครงการหลากหลายโครงการโดยเริ่มจากแผนแมบทชุมชน 
กอใหเกิดเครือขายจากกระบวนการเรียนรูใน 2 ระดับ ไดแก 1) เครือขายในระดับบุคคลและ 2) 
เครือขายในระดับกลุมองคกร ซึ่งจะนําไปสูเปาหมายคือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนใน 3 มิติ ไดแก 1) 
ระบบนิเวศที่เปนมิตร นั่นคือ การจัดการทรัพยากรปาชายเลน 2) ระบบสังคมที่เปนสังคมแหงการ
เรียนรู และ 3) การพ่ึงพาตนเองไดของชุมชน 

ศิริวรรณ ศิริบุญ (2544: 45) ไดทําการศึกษา เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลน: บทเรียนจากโครงการพรมสีเขียว จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาความตระหนัก
ในการใหความสําคัญของปาและการมองเห็นคุณคาของปาชายเลน มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ไดรับผลประโยชนจากปา โดยกลุมผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากปา เชน อาชีพ
ประมง จะมองเห็นคุณคาของปาชายเลน มีจิตสํานึกที่จะสงวนรักษาและพรอมที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาปาชายเลนในสัดสวนที่สูงกวาประชากรท่ีประกอบอาชีพอ่ืนและยังเกี่ยวของกับการท่ีบุคคลมี
ประสบการณชีวิตที่ตางกันและลักษณะสวนบุคคลที่ตางกัน เชน ชวงอายุของบุคคล โดยเด็กและวัยรุน
อายุต่ํากวา 25 ป ใหความสําคัญตอปาชายเลนในเรื่องของการเปนแหลงพักอาศัย การปองกันภัย
ธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเกี่ยวของเรื่องเศรษฐกิจมากเทากับประชากรกลุมอายุ
สูงขึ้น และสะทอนใหเห็นวา แรงบันดาลใจที่ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของปาชายเลน คือ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการครองชีพ 
         วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และทวีสุข แสนทวีสุข (2531: 93-98) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของ
องคกรในทองถิ่นตอการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดอุบลราชธานี พบวาในเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมนั้น 
องคกรภายในทองถิ่นสวนใหญตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ
จริงในกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกันการมีสวนรวมขององคกรจะ
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เปนลักษณะการทํานุบํารุงและรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดลอมที่มีอยูแลวรวมทั้ งปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมใหถูกทําลายไป สวนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด 
และเสริมสรางทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนโดยทั่วไปจะมีสวนรวมในการบริจาคแรงงานมากกวา
บริจาคเงิน เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน 
         ชูวงศ ฉายะบุตร (2538: 16) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของจังหวัด อําเภอ เทศบาล 
สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการส่ิงแวดลอม สรุปไดคือ การจัดทําแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประสานความรวมมือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังภาคเอกชน การรณรงคสรางความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนท้ังในเขตเมืองและชนบท การสอดสองดูแลเอาใจใส สถานประกอบการให
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด การจัดระบบตรวจสอบติดตาม การดําเนินงานตามแผน การพัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรโดยสรางปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก เพ่ือ
การอุปโภค บริโภค และใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังขยาย
ผลการพัฒนาแหลงน้ําตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชและการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยเพ่ิมอํานาจการบริหารและการจัดการท้ังบังคับใชกฎหมายและ
ใหองคกรเอกชน ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
         จิตติมา อายุตตะกะ (2542) ไดการศึกษาบทบาทของปาชายเลนปลูกท่ีมีอายุตางกันในแงเปน
แหลงที่อยูอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง พบวาปา
ชายเลนปลูกที่มีอายุตางกันมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงอาศัย และอาหารทะเลของปูทะเล โดย
พบปริมาณปูทะเลที่จับไดจากปาชายเลนธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาไดแกปาชายเลนปลูกทดแทน
อายุ 8 ป ปาชายเลนท่ีเพ่ิงปลูกทดแทนและปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 1 ป ตามลําดับ ปริมาณปู
ทะเลในปาธรรมชาติและปาชายเลนปลูกทดแทน 8 ปมีคาใกลเคียงกัน นอกจากน้ียังพบบริเวณปาท้ัง
สองแหงมีความหนาแนนของปูแสมซึ่งเปนตัวแทนกลุมครัสเตเซียนบริเวณปาชายเลนคลองหงาว และ
อาหารสําคัญของปูทะเลคอนขางสูงดวย บทบาทของปาชายเลนปลูกที่มีอายุตางกันในแงเปนที่อยู
อาศัยของกลุมประชากรปลาแสดงใหเห็นแนวโนมที่คลายคลึงกันเชนเดียวกับกลุมประชากรปูทะเล  
สวนบทบาทของปาชายเลนปลูกที่มีตอสัตวน้ําในแงเปนแหลงอนุบาลนั้นพบวาปาชายเลนธรรมชาติ
นั้นพบปริมาณและชนิดของแพลงกตอนสัตวและสัตวน้ําวัยออนสูงสุด สวนในปริมาณปาชายเลนปลูก
ที่มีอายุตางกันนั้นจะพบปริมาณและชนิดของสัตวกลุมนี้ตางกันไปตามฤดูกาล จากงานวิจัยครั้งนี้แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธที่เดนชัดระหวางความหลากหลายของสัตวทะเลหนาดินกับอายุของปาชายเลน
ที่ปลูกทดแทนเน่ืองจากปาชายเลนปลูกอายุหลายปมีบทบาทในแงเปนแหลงอาหารของสัตวหนาดินมี
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ปริมาณอินทรียสารจากซากเศษไมใบไมรวงหลน  และเปนแหลงที่อยูอาศัยเนื่องจากมีความ
หลากหลายของท่ีอยูอาศัยในลักษณะท่ีอยูอาศัยขนาดเล็ก (micro habitats) 
        เสาวลักษณ ทรงสงวน (2541) ไดทําการศึกษาเร่ืองการรับรูบทบาทของคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบลตอการจัดการสิ่งแวดลอม: ศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา พบวา คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทคอนขางสูงในการ
ดําเนินการตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการส่ิงแวดลอมและการทดสอบ สมมติฐาน 
พบวา การมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธกับการเรียนรูบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอม
ของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล สวนตัวแปรระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การศึกษา 
ตําแหนงทางสังคม ความรูความเขาใจและแหลงรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีผลตอการรับรู บทบาทในกา
จัดการสิ่งแวดลอมของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล 
         สหัส ราชเมืองขวาง และวิสัย คงแกว (2554) ไดทําการศึกษาถึงความหลากชนิดและความ
ชุกชุมของปลาในบริเวณปาชายเลนคลองกําพวนและพ้ืนที่ชายฝง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
พบวา ประชากรปลาที่พบวามีความชุกชมมากท่ีสุด คือ ปลาซิวขาวสารชวา รองลงมาคือ ปลาขาวเมา
และปลากระบอกทอนใต ความหลากชนิดของปลาในสถานีที่มีปาโกงกางขึ้นอยูอยางหนาแนนมี
มากกวาบริเวณที่ไมมีปาชายเลนขึ้นอยู และพบวาทรัพยากรปลาจัดเปนทรัพยากรเพ่ือการประมงท่ี
สําคัญมากของชาวบาน เนื่องจากเปนแหลงอาหารโปรตีนและชวยสรางรายไดใหกับชาวประมงไดเปน
จํานวนมาก ในอดีตที่ผานมาพ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนากชายฝงอันดามัน
บางสวนไดถูกนําไปใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการดํารงชีวิตในรูปแบบตางๆ เชน การบุก
รุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการสรางที่อยูอาศัย นอกจากนี้ยังไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิพัดทลมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทําใหพ้ืนที่ปาชายเลน
บริเวณปากคลองกําพวนในเขตพ้ืนที่ของสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามันและพ้ืนที่ใกลเคียง
ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงสงผลใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงอยางชัดเจน ซึ่งการเปยนแปลงดังกลาว
มีผลกระทบตอระบบนิเวศปาชายเลนและสงผลกระทบโดยตรงตอความหลากชนิดและการ
แพรกระจายของพันธปลา และจากผลการวิเคระหคาดัชนีความหลากหลายชนิดพันธ พบวามีคาเฉลี่ย
เปน 3.3500 ซึ่งแสดงใหเห็นวาปาชายเลนคลองกําพวนยังคงมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยของ
ปลาเปนอยางมาก และจากการศึกษาคุณภาพนํ้า พบวามีคาผันแปรขึ้นอยูกับชวงเวลาที่เกบตัวอยาง
และลักษณะทางภูมิประเทศของสถานีที่ทําการเก็บตัวอยาง แตยังคงมีคาเฉล่ียเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตปลาในบริเวณปาชายเลนคลองกําพวน  
         จิราพร โชติพานิช, ณฐพงศ จิตรนิรัตน และประมาณ เทพสงเคราะห (2556) ไดทําการศึกษา
ถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบากันเคย 
ตําบลตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ี
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สัมพันธกับการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร ชายฝงของ
ชุมชนและผลที่เกิดขึ้นที่จะสามารถพัฒนาเปนขอเสนอแนะสําหรับการจัดการทรัพยากรชายฝงที่
เหมาะสม การวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและภาคสนาม จากการสัมภาษณสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมการสํารวจชุมชน 
วิเคราะหและนําเสนอดวยขอมูลแบบพรรณนาตามวัตถุประสงคผลการศึกษาพบวาการต้ังถิ่นฐานของ
ชุมชนสัมพันธกับลักษณะภูมินิเวศและการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงสําหรับการประกอบอาชีพ
ประมง และมีวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานการใชประโยชนทรัพยากรที่แตกตางกันออกไปในแตละ
ยุคสมัย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงอันเนื่องมาจากวิถีความสัมพันธการผลิต และการใช
ประโยชนทรัพยากรนําไปสูการการกอตัวของชุมชนในการเขามามีบทบาทบทจัดการทรัพยากรใน
รูปแบบตางๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะภาครัฐ และองคกร
พัฒนาเอกชน ทําใหสามารถนําไปสูการจัดการทรัพยากรของชุมชนท่ีเปนระบบ เปนรูปธรรม และคืน
ความสมบูรณแกระบบนิเวศชายฝง ซึ่งแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบยั่งยืน โดยการมี
สวนรวมของของชุมชน ควรมีการประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพื่อรวมสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเอง สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ชายฝงอยางย่ังยืนสงเสริมการเรียนรู ถายทอด และแลกเปล่ียนประสบการณ และรวมสืบสานภูมิ
ปญญา พัฒนาองคความรูในการจัดการทรัพยากรและการดํารงชีวิต รวมท้ังการสนับสนุนจากภาคี
องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
         พงษพันธ สุนทรวิภาต, สิริฉัตร สุนทรวิภาต, ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, กัญญาวีร บุษดี, อภิชาต 
เติมวิชชากร และประจวบ ฉายบุ (2551) ไดทําการศึกษาถึงการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน
ของชาวประมงในกวานพะเยา โดยทําการสัมภาษณชาวประมงรอบกวานพะเยานวน 14 ชุมชน 
พบวา ประกอบอาชีพประมงเปนหลักและมีอาชีพรองคือรับจางทั่วไป ชาวประมงสวนใหญมี
ประสบการณในการประกอบอาชีพและมีการใชเครื่องมือขายทําการประมงเปนอยางดี ผลการศึกษา
การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา ชาวประมงสวนใหญจะนําสัตวน้ําที่จับไดไปขายสด โดย
นําไปจําหนายเองที่แพปลาและบางสวนผานพอคาแมคาคนกลาง รองลงมานําไปแปรรูปโดยนํามา
แปรรูปเปนปลาสม ปลาราปลาแหง ปลาเค็ม และปลาแดดเดียว ตามลําดับ และนําไปบริโภคเอง จาก
การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของชาวประมง พบวาชาวประมงสวนใหญจะมีการ
ทําแนวเขตอนุรักษ การบุกรุกแนวเขตควบคุมพ้ืนที่ทั่วไปสวนใหญไมเคยบุกรุก สวนใหญไมเคยจับสัตว
น้ําในพ้ืนที่ควบคุมในฤดูปลาวางไข การรักษาปาไมในพ้ืนที่รอบๆ บริเวณกวานพะเยาหรือตนน้ําสวน
ใหญมีการปฏิบัติเมื่อไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ดานการอนุรักษ และมีการปลอยสัตวน้ําที่ไมได
ขนาดทุกครั้งหลังจับได แสดงใหเห็นวาชาวประมงมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและจัดการทรัพยากร
สัตวน้ําระดับสูง ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา  ดานสภาพสิ่งแวดลอมใน
การอนุรักษและจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในดานสภาพสิ่งแวดลอมในกวานพะเยา  โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องแหลงน้ําจืดที่ดีจะตองมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับที่ดี มีความสมดุลของชนิดปลาและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในนํ้า มีการปลูกตนไมรอบๆ บริเวณกวานพะเยาเพ่ือใหสามารถรักษาความ
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สมดุลของระบบนิเวศ และชาวประมงมีความเห็นวาการอนุรักษและจัดการทรัพยากรสัตวน้ําเปน
หนาที่ของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลกวานพะเยา และชาวประมงมักจะจับสัตวน้ําที่ไมตองการ (ขาย
ไมไดราคา) เมื่อจับไดจะทําลายทิ้งเพ่ือที่จะไดไมจับซ้ําในคร้ังตอไป ชาวประมงมีความรูในการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําในดานการใชเครื่องมือประมงภายใตกฎหมายในกวานพะเยาอยูระดับสูง โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการใชวัตถุระเบิดรวมท้ังกระแสไฟฟาและยาเบ่ือเมา ซึ่งเปนการทําการประมงท่ีรวดเร็ว
แตมีผลกระทบตอระบบนิเวศของกวานพะเยามาก แตมีความรูในเรื่องการแนะนําเคร่ืองมือและ
วิธีการทําการประมง และการจับสัตวน้ําที่สมดุลกับอัตราการเพ่ิมของสัตวน้ํา อยูในระดับนอยที่สุด 
และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของชาวประมงในกวานพะเยา พบวา 

1. การปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา ชาวประมงสวน
ใหญ ไมมีปญหาในเร่ืองการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา  แสดงใหเห็น
วาชาวประมงและเจาหนาที่ใหความรวมมือกันในปฏิบัติงานดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 

2. บทบาทของเจาหนาที่ตอการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําที่มีตอชาวประมง พบวาชาวประมง
สวนใหญไมมีปญหาในเร่ืองบทบาทของเจาหนาที่ ยอมรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ํา  

3. การไดรับขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา ชาวประมงสวนใหญไมมีปญหา
กับการไดรับขอมูลขาวสาร และไดรับขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําทั่วถึงกัน 

4. ปญหาการเขาจับกุมของเจาหนาที่ตอชาวประมงท่ีทําผิดกฎหมาย  พบวา ชาวประมง
ยอมรับการจับกุมของเจาหนาที่จากการทําผิดกฎหมายประมง ทําใหมีปญหาในการเขาจับกุมนอย 

5. ปญหาการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่น พบวา ชาวประมงสวนใหญมีปญหานอย
เกี่ยวกับการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถิ่น คิดเปนรอยละ 37.5 แตถาเปรียบเทียบกับแตละหัวขอ
ปญหาพบวาการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถ่ิน มีปญหามากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.5 แสดงใหเห็น
วาชาวประมงยังมีปญหาการลักลอบจับสัตวน้ําของคนตางถ่ิน  
  รัตนวดี จุลพันธุ (2547) ไดศึกษาถึงการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประชาชนในทองถิ่น กรณีศึกษา เกาะลาน จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ
การมีสวนรวม ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนใน
ทองถิ่น ตลอดจนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
นิเวศเกาะลาน พบวา ประชาชนในทองถิ่นสวนใหญมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
เกาะลานในระดับต่ํา และเมื่อทําการศึกษาถึงปจจัยตางๆ พบวา อาชีพ ประสบการณในการอบรม
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการรับรูผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สถานภาพทางสังคม และการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูในชุมชน ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการใหคุณคาตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประชาชนในทองถิ่น พบวา ประชาชนในทองถิ่นไมคอยไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิง
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นิเวศ และขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ขาดการประสานความรวมมือกัน
ระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ ปญหาความขัดแยงเร่ืองผลประโยชน รวมทั้ง หนวยงานรัฐไม
คอยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง  และมีขอเสนอแนะ คือ 
หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธขาวสารการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกาะลานใหประชาชนไดรับ
ทราบมากขึ้น ควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูมากขึ้นโดยการจัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรม รวมทั้ง
ควรสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศมากย่ิงข้ึน  
         วรรณี พฤฒิถาวร (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําประแส
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 15 แหง ของอําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา และอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มีบทบาทการดําเนินงานอนุรักษและฟนฟูแมน้ําประแส นอกจากน้ีแลวไดมีกรณีศึกษา 
อปท. ในพ้ืนที่ปลายนํ้า 5 แหง ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งมีกลไกในการดําเนินงานที่
สําคัญ คือ (1) การใหขอมูลขาวสาร และการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงปญหา
และผลกระทบจากการกระทําที่มีตอสิ่งแวดลอม (2) การกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําให อบต./ 
เทศบาล มีศักยภาพในการดําเนินงานจัดทํากิจกรรมและโครงการที่เปนรูปธรรม และอยูบนพ้ืนฐาน
ของการแกไขปญหาของชุมชน (3) การประสานความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ พบวา องคกร
ชุมชนดานการอนุรักษมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษในพ้ืนที่ปลายนํ้ามีจุดเริ่มตนจากความเส่ือมโทรม
และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตออาชีพ มีภารกิจที่ไดดําเนินงานและเปนผลสําเร็จคือการดูแลไมใหมี
การบุกรุกปาชายเลน ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษและเฝาระวังคุณภาพน้ํา การทําหนาที่
ถายทอดประสบการณและความรูเพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการฟนฟูแมน้ําประแสใหแก
เยาวชน ผูสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการดําเนินงานเพ่ือขยายเครือขายและพันธมิตรแนว
ทางการสรางความเขมแข็งของ อปท. และองคกรชุมชนในการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําประแส 
คือ (1) การพัฒนาความรวมมือระหวาง อปท. ในพ้ืนที่ 2) ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรชุมชน 3) การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและกลุมผูใชน้ํา โดยการจัดตั้งกลุม
ผูใชน้ําแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 4) การรณรงค เผยแพรบทเรียนและประสบการณ เพ่ือ
ขยายแนวรวมในการทํางานดานการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําประแส 5) การจัดทําระบบฐานขอมูลที่
จําเปนสําหรับการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ี 
         ความโดดเดนของผลงาน/สิ่งประดิษฐ (แสดงความพรอมของการนําไปใชประโยชน)  ลุมน้ํา
ประแสมีโครงการพัฒนาที่สําคัญหลายโครงการซึ่งเปนนโยบายการพัฒนาแหลงน้ําของจังหวัดระยอง  
และการพัฒนาพ้ืนที่ลุมชายฝงทะเลตะวันออก จึงเปนความสําคัญของการบริหารจัดการลุมน้ําในพ้ืนที่ 
ตนน้ํา กลางน้ํา และ ปลายน้ํา ใหไดใชประโยชนอยางยั่งยืนและไมกอใหเกิดผลกระทบตอความสมดุล
ของระบบนิเวศนระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การทองเท่ียว แหลงน้ํา
เพ่ือการผลิตประปา อุปโภคบริโภค ซึ่งลวนแลวแตเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา แตการศึกษา
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ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมน้ําประแสยังมีความไมสมบูรณและ
ครบถวน และอยูในวงจํากัดเฉพาะกลุมองคกรชุมชนดานสิ่งแวดลอม และ ภารกิจของ อปท.  ดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ปลายนํ้า แตลักษณะของการวิจัยโครงการนี้ยังไมเคยมีผูใหความสนใจศึกษา
บทบาทการดําเนินงานของ อปท. และ องคกรชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งลุมน้ํา รวมท้ังยังไมเคยมี
การศึกษาเกี่ยวกับการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอ
ภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ เชน อปท. กลุมผูใชน้ํา และกลุมผูใชประโยชนจากอางเก็บน้ํา 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” 

มีวั ต ถุประสงค เ พ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชา ติ  ศึกษาบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไดขอมูลที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดของวิธีการศึกษาดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

1. การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
2. กลุมผูใหขอมูลหลัก 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล  

 

1. การเลือกพื้นที่ศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนที่การศึกษา คือ เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี เพราะพบวาจังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติแหง
หนึ่งในพ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทย โดยพบพ้ืนที่ปาชายเลนมากเปนลําดับที่ 2 รองจากจังหวัด
สมุทรสาครมีพ้ืนที่ประมาณ 19,166 ไร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2550) ในเขตอําเภอ
บานแหลมเปนพ้ืนที่ที่มีปาชายเลนมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี โดยพบปาชายเลนประมาณ 
13,611.24 ไร ไร หรือคิดเปนรอยละ 71 ของพ้ืนที่ปาชายเลนจังหวัดเพชรบุรี  (สํานักงานอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน, 2554) และในสวนของตําบลบางตะบูนมีพ้ืนที่ปาชายเลน 3,982 ไร และตําบล
บางตะบูนออกมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเปนปาชายเลน 1,319.64 ไร เขตเทศบาลตําบลบางตะบูนจึงมีพ้ืนที่ปา
ชายเลนท้ังหมด 5,301.64 ไร (สํานักงานอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน , 2554) นอกจากน้ีพ้ืนที่
เทศบาลตําบลบางตะบูน ยังเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ในการเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา เชน หอยแครง ปู
ทะเล โดยเฉพาะหอยแครงเปนแหลงผลิตที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย โดยพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบางตะบูนมีจํานวนเกษตรกรท้ังหมด 357คน และมีเนื้อที่ในการเลี้ยงหอยท้ังหมด 5 ,630.41 ไร 
โดยยึดตามบัตรประชาชนที่มีการเสียคาใบอนุญาตใหทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีอนุญาต
จากประมงอําเภอบานแหลม พ.ศ.2556 นอกจากน้ีจังหวัดเพชรบุรีสามารถสรางรายไดจากการเล้ียง
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หอยแครงและหอยแมลงภูไดถึง 470,395,000 บาท เปนอันดับ 1 ในเขตประมงท่ี 2 โดยหอยแครง
สรางมูลคาผลผลิตได 159,443,000 บาท เปนอันดับที่ 2 และหอยแมลงภูสรางมูลคาผลผลิตได 
310,952,000 บาท เปนอันดับที่ 1 ในเขตประมงที่ 2 (กรมประมง , 2553) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
บทบาทของเทศบาลตําบลบางตะบูนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเปนประโยชนในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2.กลุมผูใหขอมูลหลัก  
กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ผูนําชุมชนอยางเปนทางการในพ้ืนที่ไดแก

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกเทศบาล ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกํานัน ผูใหญบานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูน ใน
ฐานะผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลางและเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายในการใชประโยชน การพัฒนาและฟนฟู และการคุมครองดูแลปาชายเลนและสัตวน้ํา  และ
ประชานชนหรือชาวบานในชุมชน ในฐานะผูใหขอมูลดานการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนผูที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ และไดรับประโยชนจากการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวม
ทั้งหมดจํานวน 28 คน  

 

3.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ศึกษา บทบาทหนาที่ของ

เทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติตางๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จากแหลงขอมูลตางๆ อาทิเชน หนังสือราชการ หนังสือ ตํารา รายงานการวิจัยและ
ระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ตเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางดําเนินการวิจัย ดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) กลุม
ผูใหขอมูล เพ่ือศึกษาบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
4.เครื่องมือในการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือการวิจัย 2 ประเภทคือ แบบสังเกต ใน
ประเด็นเก่ียวกับสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structure Interview) โดยมีการกําหนดแนวคําถามในการสัมภาษณในประเด็นเก่ียวกับบทบาท
หนาที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูน ในการใชประโยชน การพัฒนาฟนฟู และการคุมครองดูแล
ทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
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5.การวิเคราะหขอมูล  
ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต และการศึกษาเอกสาร จะถูก

นํามาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูล (Methodological Triangulation) 
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สรุปจัดหมวดหมู ของขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษา 
สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) แตละประเด็นการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” 
มีวั ต ถุประสงค เ พ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชา ติ  ศึกษาบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไดขอมูลที่
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือการ
วิจัย 2 ประเภทคือ แบบสังเกตและศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเอกสารในประเด็นเกี่ยวกับ
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 
Interview) โดยมีการกําหนดแนวคําถามการสัมภาษณในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาล
ตําบลบางตะบูน ดานการใชประโยชน การพัฒนาฟนฟู  การคุมครองดูแลทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ํา และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอผลการศึกษา 
ตามลําดับการนําเสนอดังนี้  
 สวนที่ 1 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 สวนที่ 2 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

2.1 การใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
                2.2 การพัฒนา ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
                2.3 การคุมครองดูแลทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
         สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
สวนที่ 1 สถานภาพทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
         จากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลบางตะบูน โดยวิธี  ศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเอกสารพรอมกับการสังเกต พบวา ตําบลบางตะบูนอยูทางตอนเหนือสุดของ
อาณาเขตอําเภอบานแหลม โดยอยูหางจากที่วาการอําเภอบานแหลมประมาณ 14 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 11,250 ไร เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรมจํานวนประมาณ 6,411 ไร ปาชายเลนใน
พ้ืนที่เทศบาลตําบลบางตะบูน มีทั้งหมดประมาณ  5,301  ไร และเปนที่อยูอาศัยประมาณ 4,839 ไร 
สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเล สภาพดิน เปนดินเลน และมีลุมน้ํามาก ชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝง เลี้ยงสัตวน้ํา ปลูกปา เผาถาน เย็บจาก และรับจางทั่วไป 
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญของตําบลบางตะบูน ไดแก ทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากร
สัตวน้ํา ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้  
         1.ทรัพยากรปาชายเลน 
 จากการศึกษาทรัพยากรปาชายเลนของตําบลบางตะบูนในปจจุบัน พบวา พ้ืนที่ปาชายเลน
เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหวางพันธุไมปาชายเลนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจาก
การปลูกขึ้นของชาวบาน และบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาเพ่ือทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนในตําบลบาง
ตะบูน ปาชายเลนในพ้ืนที่ตําบลบางตะบูนมีลักษณะที่โดดเดนอันแตกตางจากลักษณะพ้ืนที่ปาชาย
เลนในพ้ืนที่อ่ืนๆ กลาวคือ ชายทะเลของพ้ืนที่นี้มีไหลทวีปกวางและยาวและจัดเปนเขตทะเลตื้นๆ ของ
อาวไทยตอนบน รวมถึงบริเวณชายฝงทะเลของพ้ืนที่มีลักษณะเปนพ้ืนที่รอยตอระหวางพ้ืนที่น้ําจืด 
(ซึ่งไหลมาจากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาวไทยที่บริเวณปากอาวบางตะบูน
และปากอาวบานแหลมทางตอนเหนือ) กับพ้ืนที่น้ําทะเล จึงทําใหเกิดเปนระบบนิเวศนํ้ากรอย 
(Brackish Water Ecosystem) ขึ้น และเนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวมีชายฝงทะเลอยูบริเวณกนอาวไทยจึง
ไดรับอิทธิพลของกระแสน้ําทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถมอีกทางหนึ่ง นอกจากการพัดพาของทะเล
โดยตรงแลว จากสภาพและลักษณะตางๆ ของพ้ืนที่ดังกลาว จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพ้ืนที่แหงนี้
เปนพ้ืนที่ปาชายเลนท่ีมีสภาพพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกิดและเจริญเติบโตของปาชายเลนเปน
อยางมาก นอกจากน้ียังมีลักษณะเปนพ้ืนที่ดินเลนงอกใหมชายทะเลอันประกอบดวยกับลักษณะพ้ืนที่
ดังกลาวเปนปากอาวที่เปนที่บรรจบของลําน้ําธรรมชาติที่สําคัญๆ ทั้งที่เปนแมน้ํา เชน แมน้ําเพชรบุรี 
และคลองตางๆ หลายสาย เชน คลองบางตะบูน คลองขุด คลองยี่สารและคลองลัด เปนตน อันทําให
ลักษณะของพ้ืนที่มีความโดดเดน ซึ่งสอดคลองดังการสัมภาษณ 
 
 “บริเวณที่แถวนี้โดยสวนใหญมีลักษณะเปนปาชายเลน ซึ่งแตละปมีการสะสมตะกอนจาก
กระแสน้ําที่ไหลจากแมน้ําตางๆ อยางแมน้ําเพชรบุรี ออกสูอาวไทย และจากการกัดเซาะตามชายฝง
และแหลงน้ําลําธาร อีกสวนหนึ่งมาจากซากพืชซากสัตวในบริเวณปาชายเลนเอง โดยเฉพาะใบไมที่
รวงหลนทับถมกันเปนจํานวนมาก ทําใหชายฝงมีลักษณะปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ และเมื่อกอนปา
ชายเลนบานเราสมบูรณมากกวานี้เยอะเลยนะ...” (วีระ บุญเกิด, 2557) 
 
 “ตามที่เราเห็นอยูนี้นะ เปนหาดเลนที่มาจากโคลนแมน้ํา มันพัดตะกอนมาทับถมกันทุกๆ ป 
สวนพวกปาไมที่เราเห็นอยูนี้บางก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แลวอีกสวนหนึ่งก็มาจากท่ีเราปลูกกัน 
สวนใหญมักจะปลูกไวทําถานกัน แลวถาเราเห็นตรงไหนปาสมบูรณก็มักจะเห็นวามีสัตวน้ําอาศัยอยู
กันเยอะ” (งามยศ พีงาม, 2557) 
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 “ปาชายเลนท่ีเกิดข้ึนนี้มีพันธุไมทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการปลูกขึ้นของ
ชาวบาน ซึ่งมักจะปลูกไมโกงกางใบเล็กเพ่ือเอาไวทําถาน ไมที่พบมากนอกจากจะเปนไมโกงกางแลว
เราก็จะพบพวกตนจาก ตนตะบูน ตนชะคราม เดี๋ยวนี้ก็มักจะมีกลุมอาสาสมัคร และบริษัทองคกร
ตางๆ นิยมเลือกทํากิจกรรม CSR ดวยการปลูกปาชายเลนกัน มันก็ดีนะ ทําใหชวยมีปาเลนมากขึ้น” 
(นายวรพล แกวพวง, 2557) 
 
         2. ทรัพยากรสัตวน้ํา 
 จากการศึกษาทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา ปาชายเลนเปนแหลงที่อุดมไปดวยสัตวน้ําและสัตวบก
นานาชนิด นับตังแตสัตวไมมีกระดูกสันหลังชั้นต่ํา ตั้งแต ฟองน้ํา ซีเลนเตอเรท หนอนตัวแบน หนอน
ปลองหอย หมึก กุง กั้ง ปู ตลอดจนสัตวมีกระดูกสันหลังจําพวก ปลา สัตวเลื้อยคลาน นก และ  สัตว
เลี้ยงลูกดวยนม สัตวตางๆเหลานี้อาศัยอยูตามปาชายเลนโดยอาศัยคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยูตาม
พ้ืนดิน รวมท้ังพวกท่ีอยูในนํ้าจะตองมีการปรับตัวอยางมากเพ่ือการอยูรอด เนื่องจากตองประสบกับ
สภาวะตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูเปนประจําหรือตองอยูในสภาพไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตโดยท่ัวไป 
เชน สภาวะที่ทําใหมีการสูญเสียน้ําออกจากลําตัวและสภาพอุณหภูมิสูง สภาพท่ีมีปริมาณออกซิเจน
คอนขางต่ําของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํา สภาพแวดลอมทางทะเล สัตวเหลานี้
สวนใหญมีความสําคัญตอระบบนิเวศทะเล และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางยิ่ง สัตวน้ําที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจนั้นมีอยูหลายชนิด เชน กุงกุลาดํา กุงแชบวย หอยแครง หอยแมลงภู ปลา
กะพง ปลากระบอก ปลาเกา แมงดาทะเล ฯลฯ จากลักษณะของสภาพภูมิประเทศและตําแหนงที่ตั้ง
ของพ้ืนที่ดังกลาวที่ระบุขางตนสงผลใหชุมชนในทองถิ่นส วนใหญมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันและ
เกี่ยวของกับปาชายเลนและมีการเลี้ยงชีพดวยการทําการประมงชายฝง จากสภาพภูมิประเทศท่ีติดกับ
ทะเลและมีแมน้ําไหลผาน ประชาชนจึงประกอบอาชีพประมงชายฝงจํานวนมาก ไดแก การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง เชน กุง หอยแครง เปนตน โดยเฉพาะการเพาะเล้ียงหอยแครงบริเวณชายฝง โดย
พบวาพ้ืนที่แหงนี้จัดเปนแหลงเพาะเล้ียงหอยแครงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้การ
เพาะเลี้ยงหอยแครงจัดเปนอีกอาชีพหนึ่งที่สําคัญและเปนเอกลักษณที่มีความโดดเดนของชุมชนชาว
บางตะบูน และการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําที่สามารถพบไดโดยทั่วไปในพ้ืนที่ทั้งในเขตและนอกเขต
เทศบาลตําบลบางตะบูน ซึ่งสอดคลองดังการสัมภาษณ 
 

“ชาวบานบางตะบูนอยูกันแบบเรียบงาย สวนใหญแลวก็ทํามาหากินกันจากบริเวณพ้ืนที่ปา
ชายเลนกันนี้หละ ทําประมงกันออกเรือหาปลาจับสัตวน้ํามากินมาขาย บางทีก็ตัดไมไปเผาถ านขาย
ถานที่ไดจากไมโกงกางไฟมันแรงดี สวนใครที่พอมีทุนหนอยก็เลี้ยงกุง หอยแครง หอยแมลงภู บางทีก็
รวยบางทีก็ขาดทุน ก็แลวแตวาปไหนสภาพอากาศจะเปนอยางไรน้ันหละ แตที่วารายแรงกวานั้นก็คือ
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เมื่อเวลาที่ขาดทุนนี้นะซิ สวนใหญก็มักจะทิ้งบอใหรางกัน มันก็เสียทั้งปาเสียทั้งสัตว นี้หละมันเปน
ปญหาใหญเลยนะ” (ปรีชา พงศนภา, 2557) 
 

“ผมโตมาไดก็จากอาหารของปาชายเลนแหงนี้หละ เก็บผัก หาหอย หาปลามากิน วันไหน
โชคดีหนอยไดเยอะก็แบงไปขาย ขายไมหมดก็เอามาตากแดดเก็บไวกินกันตอไป ผมวาพวกเราโชคดี
นะท่ีไดมาอยูในบางตะบูน มีแหลงอาหารเยอะดี ถาขยันก็ไมอดตายหรอก เราโชคดีกวาคนอีสานบาง
พ้ืนที่เยอะเลยบางพ้ืนที่มีสภาพแหงแลงทํามาหากินลําบาก แตวาหากเราไมชวยกันอนุรักษปาชายเลน 
บุกรุกกันมากขึ้น ไมแนตอไปเราอาจจะไมมีที่ทํามาหากิน ตองไปขายแรงงานท่ีกรุงเทพฯ ก็ไดนะ” 
(พิรุณ พุมพวง, 2557) 
 
สวนที่ 2 บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.1 การใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกถึงการใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา ผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1.ทรัพยากรปาชายเลน 
 จากการศึกษาถึงการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชาวบานในตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา  ปาชายเลนมีประโยชนและมีความสําคัญตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวบาน และถือวามีคุณคาอยางยิ่งตอชุมชนและประเทศชาติ พันธุไมปาชายเลนมี
ลักษณะพิเศษตางจากไมปาทั่วไป กลาวคือพันธุไมในปาชายเลนเปนพืชที่ปรับตัวขึ้นในปาชายเลนท่ีมี
ลักษณะมีน้ําเค็มข้ึนลงอยางสม่ําเสมอ ทนตอสภาพลมและคลื่นแรง ดังนั้นทุกสวนของตนไมจึงปรับตัว
ใหเขากับสภาพพ้ืนที่ เชน ใบมีตอมขับเกลือใบเปนมันเพ่ือลดการคายนํ้า มีรากท่ีทําหนาที่ค้ํายันและ
ชวยหายใจ ฝกงอกอยูบนตนเมื่อรวงหลนมาสามารถปกเลนและเจริญเติบโตไดเลย เมล็ดที่ลอยน้ําได
เมื่อน้ําแหงจะติดกับดินและเจริญงอกงาม โดยการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชาวบานใน
ตําบลบางตะบูน ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ ประโยชนทางตรงและประโยชนทางออม โดยประโยชน
ทางตรงประกอบดวย ประโยชนในลักษณะการประกอบอาชีพ และประโยชนในลักษณะการดํารงชีวิต 
เชน เปนแหลงอาหาร ใชกอสรางบานเรือน ใชทําเฟอรนิเจอร  ใชเปนสมุนไพร เปนตน  และ
ประโยชนทางออมประกอบดวย เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา และประโยชนในการปรับสมดุลใหกับระบบ
นิเวศ ดังการสัมภาษณ 
 
 “ปาชายเลนเปนปาในลักษณะท่ีมีอยูในพ้ืนนั้นมีประโยชนโดยพิจารณาแลวสามารถแบงออก
ไดเปน 4 ระดับ คือ 1. ประโยชนในการปองกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝง ซึ่งเปนภัยธรรมชาติตอ
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พ้ืนที่ 2. ประโยชนในลักษณะที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา เนื่องจากปาชายเลนมีแรธาตุและเปนพ้ืนที่ที่
เหมาะสม 3. เปนประโยชนในลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ เชน การปลูกไม
โกงกางไวขาย หรือการประกอบอาชีพเผาถาน เปนตน 4. ประโยชนในลักษณะการบริหารจัดการเปน
ศูนยการเรียนรูระบบนิเวศนปาชายเลน เพ่ือสรางเปนองคความรูและการเผยแพรประโยชนปาชาย
เลนใหกวางขวางและเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณา
นําเอาคุณประโยชนของปาชายเลนมาใชในพ้ืนที่ใหเกิดความเหมาะสม ความตอเนื่อง ควรมีปริมาณ
และจํานวนที่เพียงพอที่จะกอใหเกิดประโยชนในลักษณะตางๆ” (วรพล แกวพวง, 2557) 
 
         ประโยชนทางตรง ประกอบดวย  
 1. ประโยชนในลักษณะการประกอบอาชีพ พบวามีการใชประโยชนจากปาชายเลน เพ่ือเผา
ถาน และเย็บจาก ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้  
  1.1 การเผาถาน แหลงพลังงานท่ีสําคัญในปาชายเลนไดมาจากถาน เนื่องจากไมใน
ปาชายเลนมีจํานวนมาก ปลูกงาย โตเร็ว และไมบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษตางจากไมชนิดอ่ืน ไมปา
ชายเลนที่นิยมนํามาเผาถานคือ ไมโกงกาง เพราะติดไฟทนทาน ไมมีควัน ไมปะทุแตกไฟ ไดกอนถาน
สวยงาม ขายไดราคาดีเปนที่นิยมของตลาด และไมตะบูนก็เปนไม อีกชนิดที่ชาวบานนิยมนํามาใชเผา
เพ่ือทําถาน โดยจะนําตนตะบูนที่แกไดขนาดนํามาเผาทําเปนถาน โดยเลือกลําตนที่สูงเฉลี่ย 8 – 10 
เมตร และลําตนตองมีขนาดใหญ เอาชีพเผาถานเปนอาชีพหนึ่งที่อยูคูกับชาวบานตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มาอยางชานาน ดังการสัมภาษณ  
  
 “ชาวบานตําบลบางตะบูนนี้มีภูมิปญญาการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชนทาง
เศรษฐกิจดวยการทําสวนปาโกงกางแบบหมุนเวียนและการผลิตถานโกงกางแบบครบวงจรทําให
สามารถนําถานโกงกางสงขายภายในประเทศและสงขายยังตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน เกาหลี 
ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสรางรายไดใหกับคนในชุมชนมากเลยทีเดียว” (ชัยยศ  สงวนทรัพย, 
2557) 
 
 “ในสมัยกอนพ้ืนที่บางตะบูนถือไดวาเปนแหลงเตาเผาถานขนาดใหญและอาชีพเผาถานก็เกิด
มาจากภูมิปญญาของชาวบางตะบูนมาแตโบราณ ในอดีตการจับจองพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือตัดไมโกงกาง
สําหรับเผาถานนั้นทําไดโดยอิสระ แตในปจจุบันผูมีอาชีพเผาถานโกงกางสวนใหญตองมีพ้ืนที่ไวปลูก
ไมโกงกางเอง บางบานมีแตพ้ืนที่ปลูกโกงกางก็ตัดไมขายใหกับคนที่มีโรงเผาถาน ซึ่งจะใชไมยืนตน
ขนาดใหญ สูงโดยเฉลี่ย 8-10 เมตร เวลาตัดไมคร้ังหนึ่งจะตัดทั้งแปลงยอยจนโลงเตียน เพ่ือนําเขา
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เตาเผาทั้งหมด จากนั้นผืนดินจะถูกฟนฟูขึ้นดวยการปลูกปาโกงกางโดยใชฝกและก็จะทําการปลูกจน
เต็มพ้ืนที่” (รมิดา  กลิ่นเมือง, 2557) 
 
 1.2 ตนจากและการเย็บจาก ตนจากนั้นมักประโยชนมากมายหลายอยาง เชน ใบจากใชใน
การทําฝาบาน มุงหลังคา ทําหมวก ใชมวนบุหรี่ และอาชีพเย็บจากน้ีก็ถือวาเปนอาชีพที่ทําสืบทอดกัน
มานานของชาวบางตะบูน ในปจจุบันนี้มักจะพบวาชาวบานจะเย็บจากเพ่ือใชในครัวเรือนของตนเองก
เทานั้น และไมพบวามีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเย็บจากเพ่ือการจําหนาย ดังคําสัมภาษณ   
 

“ปาจากเปนปาชายคลองท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่ดินเค็ม น้ํากรอยทวมถึง จากเปน
พืชที่มีคุณประโยชนใชสอยไดตั้งแตยอดตลอดจนถึงโคนตน ชาวบานบางตะบูนนิยมนําใบจากมาเย็บ
ใชงานมุงหลังคา กั้นฝาบาน ที่พบเห็นไดในบานคลองไหหลํา บานบางกั้ง และบานบางดวน  โดยปกติ
แลวจากมุงหลังคาจะมีความคงทนอยูไดนานถึง 7-8 ป แตถาหากเย็บจากโดยใชใบ 3 ใบ ซอนทับกัน
จะมีความคงทนมากขึ้น อยูไดนานไมนอยกวา 10 ป การเย็บจากมุงหลังคาจะใชใบจากที่แกมาเย็บ
เปนตับจาก ขนาดของตับจากมี 2 ขนาด คือขนาด 1 เมตร และขนาด 1.20 เมตร แตที่นิยมคือขนาด 
1 เมตร” (วีระชัย  นุชพันธุ, 2557)  
 
         2. ประโยชนในลักษณะการดํารงชีวิต พบวามีการใชประโยชนจากปาชายเลนเพ่ือนํามาทําไม
ใชสอย เปนแหลงอาหาร และสามารถนํามาใชทําสมุนไพร ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
                  2.1 ทําเปนไมใชสอยตางๆ เชน ไมโกงกาง ใชทําเสาเข็มและไมค้ํายันในกิจกรรม
ตางๆ ไดดี เนื่องจากไมโกงกางมีความเหนียวและแข็ง อีกทั้งการยอมสีอวนและยอมสีผา โดยการทําสี
ยอมผานั้นจะนําเปลือกไมตะบูนยอมแห อวน เพ่ือเพ่ิมความเหนียวและไมอมน้ํา และนําไปยอมเส้ือผา
จะไดผาสีน้ําตาลอมแดงและผาเหนียวทนทาน   
 
 “การทําผามัดยอมนั้นเราจะเอาเปลือกจากตนตะบูนลอกออกมาทุบตากใหแหง  จากนั้นก็
นําไปตมแลวก็เคี่ยวใหไดสีตามที่ตองการ แลวก็นําผาฝายหรือผาทอมือตางๆ เอามาลางแปงออกให
หมดกอน จึงนําผานั้นไปตมใชเวลาประมาณ 7 วัน ถึงจะใชได เสร็จแลวก็นําออกไปซักและผึ่งลมให
แหง ถาตองการใหมีสีเข็มก็ใสปูนแดงเขาไปในตอนตมดวย และถาอยากไดผาเปนลวดลายก็ใหนํามา
นั้นมามัดดวยเชือกฟางใหแนนกอนนําไปตม ตอนน้ีลูกหลานหมูบานก็รูจักและทําเปนกันเยอะขึ้น 
เพราะโรงเรียนบางตะบูนวิทยาไดนําเอาการยอมผานี้ไปสอนในโรงเรียนดวย ซึ่งสวนใหญก็จะเปนการ
ทําผาผืนเล็กๆ อยาง ผาเช็ดหนา” (จรรยา พุมพวง, 2557) 
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                 2.2 เปนแหลงอาหาร ใชบริโภคและจําหนาย พันธุไมปาชายเลนที่นิยมนํามา
รับประทาน ไดแก ใบชะคราม สามารถนํามาทําไดหลายประเภท เชน ทอด ผัด แกง และมักจะทาน
โดยใชใบยอดออนมาปรุงอาหาร และยังนําไปขายใหรานอาหารในชุมชน เนื่องจากไดรับความนิยม
มากในหมูนักทองเท่ียวเพราะความแปลกในรสชาติ และเปนพืชที่หากินยากเพราะข้ึนเฉพาะปาชาย
เลนเทานั้น ดังคําสัมภาษณ   
 

“พันธุไมที่เดนๆ ของปาชายเลนที่นํายมกันมากก็คงจะเปนใบชะคราม เพราะประโยชนของ
ชะคราม “ชะคราม” หรือในบางพ้ืนที่อาจจะเรียกวา “ชักคราม” หรือ “สาคราม” เปนไมลมลุกและ
เปนวัชพืชที่เจริญเติบโตไดงายในบริเวณท่ีดินเค็มใบของชะครามจะดูดเอาความเกลือจากดินมาเก็บไว 
จึงทําใหใบมีรสเค็ม ซึ่งเมื่อใบชะครามแกขึ้นเรื่อยๆ ความเค็มก็จะเพ่ิมมากขึ้นไปดวย เวลาเลือกมาปรุง
อาหารใหเลือกใชใบออน ลางน้ําใหสะอาดแลวตมคั้นน้ําทิ้งไป 2-3 ครั้งเพ่ือใหลดความเค็มลง จากนั้น
ก็นําไปทําอาหารจานเด็ดไดเลย” (ฉันทนา อินสุข, 2557) 
 
                 2.3 ทําสมุนไพร โดยสวนใหญแลวชาวบานมีการนําพันธุไมจากปาชายเลนมาปรุง
และใชสรรพคุณในการบําบัดรักษาโรค โดยการไดรับความรูเหลานี้มาจากบรรพบุรุษ ปูยาตายาย และ
ก็ไดทําการพัฒนาตอยอดมาเร่ือยๆ ตามวิวัฒนาการและดัดแปลงใหทันสมัยมากข้ึน ปาชายเลนที่มี
สรรพคุณในการรักษาโรคที่นํามาใช ไดแก โกงกาง ใชเปลือกตมกิน เปนยาแกทองรวง คลื่นเหียน
อาเจียน แกบิดรื้อรัง หรือเอาเปลือกมาตําพอกบาดแผลหามเลือด ตนชะครามใชใบเอามาทําเปน
อาหารมีสรรพคุณชวยตานสารอนุมูลอิสระ ตนเหงือกปลาหมอ จะใชตนและรากนํามาตมอาบแก
ไขหวัด ผื่นคัน โรคผิวหนัง ตนตะบูนใชเมล็ดรับประทานแกทองรวง ตนจากจะใชใบ ดังคําสัมภาษณ   
 
 “ชะครามนอกจากจะนําไปทําอาหารจานเด็ดแลว ชะครามมีประโยชนในเร่ืองของสารอนุมูล
อิสระปองกันมะเร็ง ไดยินมาวาเดี๋ยวนี้เริ่มมีผูสนใจทําวิจัยในสวนรากของชะคราม ใชกินเปนยาบํารุง
กระดูก แกพิษฝภายใน ดับพิษในกระดูก แกน้ําเหลืองเสีย ผื่นคัน แกโรคผิวหนังและเสนเอ็นพิการลํา
ตนและใบของชะครามก็มีประโยชนตอรางกายเราเชนกัน เพราะตัวชะครามดูดเกลือจากดินมาเก็บไว 
ทําใหมีธาตุไอโอดีนสะสมอยูซึ่งสามารถปองกันโรคคอพอกได และยังมีสรรพคุณใชรักษารากผม แกผม
รวงไดดวย เดี๋ยวนี้ผูคนหันมาใสใจสุขภาพกันมากข้ึน สมุนไพรไทยจากปาชายเลนก็ดังอยูหลายตัวนะ 
อยางเชน เหงือกปลาหมอ แสม ปรงทะเล และเบญจมาศน้ําเค็ม ที่กลาวมาน้ีลวนแลวแตมีประโยชน
ทั้งนั้นสรรพคุณก็แตกตางกันไป” (ฉันทนา อินสุข, 2557)  
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 ประโยชนทางออม ประกอบดวย 
 1. เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําตัวออน พันธุไมปาชายเลนที่พบโดยทั่วไป อาทิเชน โกงกางใบ
ใหญ โกงกางใบเล็ก ถั่วดํา ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกแดง ตะบูนขาว ตะบูนดํา โปรงขาว โปรงแดง แสม
ขาว แสมทะเล ลําพู ลําพูทะเล และเหงือกปลาหมอ ซึ่งลวนแตมีประโยชนที่แตกตางกัน  เชน การ
นํามาใชยอมสีอวนและผา เปนสมุนไพรและทําเปนไมใชสอยตางๆ รากของพันธุไมปาชายเลนน้ันเปน
เสมือนเคร่ืองกรองน้ําเสีย คัดกรองขยะและสารพิษชวยบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพดีกอนลงสูทะเล ลํา
ตนของไมปาชายเลนสามารถนํามาใชทําเปนฟน ถาน เชื้อเพลิง ที่ใชในการหุงตมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งนํามาทําวัสดุกอสราง เชน ไมค้ํายัน เปนตน และยังสามารถนํามาทําเปนอาชีพ
เสริมของชาวบานอีกทางหน่ึงคือ การเย็บจาก และเพ่ือใหงานวิจัยมีความชัดเจนและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากย่ิงข้ึน  ดังการสัมภาษณ  
 
 “ปาชายเลนนั้นเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของสัตวน้ําออน และเปนแหลงอาศัยหลบภัย ไม
จากปาชายเลน เชน ไมโกงกาง สามารถใชทําเสาเข็ม โครงสรางหลังคา ทําฟนเผาถาน บางชนิดก็เปน
สมุนไพร  เปนแหลงอาหารของสัตวน้ํา ชายฝงทะเลทําใหเกิดอาชีพกับประชาชนซ่ึงเปนชาวประมง” 
(ปรีชา พงศนภา, 2557) 
 
 2. ชวยปรับสมดุลใหกับระบบนิเวศ ดานสิ่งแวดลอมปาชายเลนมีหนาที่ปรับสมดุลใหกับ
ระบบนิเวศนบนบก และระบบนิเวศในทะเลปองกันการพังทลายของดินชายฝง โดยกรองของเสียที่จะ
ไหลออกสูทะเล ลดความรุนแรงของลมพายุ และเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ใช
สําหรับการศึกษาและวิจัยที่สําคัญ ดังการสัมภาษณ  
 
 “ปาชายเลนยังชวยกําบังลม ลดความรุนแรงของลมพายุ ปองกันการพังทลายของดินชายฝง” 
(ปรีชา พงศนภา, 2557) 
 
 2. ทรัพยากรสัตวน้ํา 

จากการศึกษาถึงการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี พบวา ทรัพยากรสัตวน้ําเหลานี้ไดอาศัยอยูตามพ้ืนปาชายเลนโดยอาศัยการคืบคลาน
หรือเกาะหรือขุดรูอยูตามพ้ืนดิน รวมทั้งพวกท่ีอยูในน้ําจะตองมีการปรับตัวอยางมากเพ่ือการอยูรอด
เนื่องจากตองประสบกับสภาวะตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูเปนประจําหรือตองอยูในสภาพไมเหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตโดยทั่วไป  ในพ้ืนที่ตําบลบางตะบูนนี้ อุดมไปดวยสัตวน้ําและสัตวบกนานาชนิด 
นับตั้งแตสัตวไมมีกระดูกสันหลังชั้นตํ่า ตั้งแต ฟองน้ํา ซีเลนเตอเรท หนอนตัวแบน หนอนปลองหอย 
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หมึก กุง กั้ง ปู ตลอดจนสัตวมีกระดูกสันหลังจําพวก ปลา สัตวเลื้อยคลาน นก และ สัตวเลี้ยงลูกดวย
นม นับวามีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยมากทั้งในเขตปาชายเลนและตามแนวชายฝง สัตว
ตางๆ เหลานี้ สวนใหญมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีความสําคัญตอระบบนิเวศทะเลเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะกุง หอย ปู ปลา ที่มีมากมายหลายชนิดที่ชาวบานสามารถนํามารับประทานและขายเปน
รายไดตลอดทั้งป ดังนั้นทรัพยากรสัตวน้ําจึงเปรียบเสมือนเปนอาหารของชุมชนทุกคน เปนการสราง
อาชีพและรายไดแกประชาชนตําบลบางตะบูนอยางมหาศาล  ประโยชนที่ชุมชนไดรับจากทรัพยากร
สัตวน้ํานั้น สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. สรางอาชีพและรายได สวนใหญชาวบานมักมีการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา หอยแครง ทั้งนี้การ
เพาะเลี้ยงหอยแครงจัดเปนอีกอาชีพหนึ่งที่สําคัญและเปนเอกลักษณที่มีความโดดเดนของชุมชนชาว
บางตะบูน และจังหวัดเพชรบุรีเองก็จัดไดวาเปนแหลงหอยแครงท่ีใหญและสมบูรณที่สุดดวย 

2. แหลงอาหารทะเล สัตวน้ําเศรษฐกิจหลายชนิดที่เราบริโภค เชน กุง หอย ปู ปลา นั้ น
นับวันยิ่งลดเหลือนอยลงทุกที และแหลงอาหารทะเลท่ีไดจากปาชายเลนน้ีนับเปนแหลงอาหารทะเลที่
สําคัญที่ไมใชแคชาวบานหรือประชาชนขาวเพชรบุรีเทานั้น แตยังหมายถึงคนไทยในพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ทั่ว
ประเทศ ดังการสัมภาษณ  

 
“พ้ืนที่บริเวณหาดเลนและปากแมน้ําบางตะบูนมีการเลี้ยงหอยแครงเปนฟารมมานานหลายป

แลว ซึ่งปจจุบันฟารมเพาะเล้ียงหอยแครงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ การทําฟารมเลี้ยง
หอยแครงในพ้ืนที่อาวบางตะบูนมี 2 ระบบ คือ ระบบการเลี้ยงหอยแบบด้ังเดิมและระบบการเล้ียง
หอยแบบวิธีพัฒนา ในอดีตการทําฟารมหอยแครงใชระบบการเล้ียงแบบด้ังเดิม โดยใชพ้ืนที่บริเวณ
บาน 5-30 ไร ดวยการลอมคอกรอบบริเวณฟารมดวยเฝอกไมไผรวกเรียงเปนแผงยาวติดกัน สวนใหญ
นิยมเล้ียงหอยแครงพันธุ พ้ืนบาน ซึ่งเปนหอยท่ีมีขนาดใหญ เนื้อนิ่มนวลรสหวานกวาหอยพันธุ
มาเลเซีย การเก็บหอยใชวิธีการถีบกระดาน คราดมือ และการใชคราดเหล็กลากดวยเรือ ในปจจุบัน
ชาวบานเปลี่ยนมาเลี้ยงหอยแบบวิธีพัฒนา มีการแบงอาณาเขตระหวางกันโดยการปกเสาไมรอบฟารม
ที่เรียกวา“กระทู” โดยนิยมเลี้ยงหอยแครงพันธุมาเลเซียเพราะเติบโตเร็วกวา ในการเก็บหอย ทั้งนี้
เพราะการเลี้ยงหอยแครงน้ันเลี้ยงงายเปนภูมิปญญาการเลี้ยงแบบธรรมชาติ สิ้นเปลืองคาใชจายนอย” 
(ไพโรจน พุมพวง, 2557) 
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 2.2 การพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา  
 จากการสัมภาษณเชิงลึกถึงการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลน และทรัพยากรสัตวน้ําสามารถ
อธิบายไดดังนี้  
 1.ทรัพยากรปาชายเลน 
 พ้ืนที่ปาชายเลนของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในอดีตมีความอุดม
สมบูรณและมีปริมาณพ้ืนที่ปาชายเลนมากมาย แตปจจุบันกลับมีพ้ืนที่ปาชายเลนลดลงอยางรวดเร็ว 
สาเหตุของการลดลงเนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เชน การเพาะเล้ียง
สัตวน้ํา ทํานาเกลือ ทําการเกษตร และในสภาวะปจจุบันปญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากรการขยาย
พ้ืนที่ทํากิน การใชพื้นท่ีปาชายเลนสําหรับการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการเขาครอบครอง
ในรูปแบบตางๆ  ถือวายังเปนปจจัยหลักในการทําลายปาชายเลน ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุใหพ้ืนที่
ปาชายเลนและความอุดมสมบูรณของปาชายเลนลดลง ดังนั้นประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและ
ภาครัฐเอกชนจึงมีการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนรวมกัน เพ่ือชวยกันรักษาปาชายเลนท่ีเหลืออันนอย
นิดนี้เอาไวใหลูกหลานในอนาคต การฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่ง แตระดับของ
การมีสวนรวมมีมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพความเหมาะสมและการทํางานของแตละหนวยงาน
สวนแนวความคิดของการใหชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนทั้งกระบวนการนับวาเปน
แนวทางที่นาจะไดรับการยอมรับสูง เนื่องจากประชากรในชุมชนเห็นว า ชุมชนตําบลบางตะบูนจะ
สามารถพัฒนาและฟนฟูใหประสบผลสําเร็จดวยดีจากการจัดการของชุมชนทองถิ่นเอง เพราะวา
ชุมชนทองถ่ินตามแนวชายฝงลวนมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาและผูกพันกับทรัพยากรปาชายเลนอยูแลว 
นอกจากน้ันบทเรียนและประสบการณที่ชุมชนไดรับในอดีตก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จูงใจใหกับชุมชนเขามามี
บทบาทในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรปาชายเลนไดเปนอยางดี  ดังการสัมภาษณ  
 
 “การพัฒนาและฟนฟูปาชายเลน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน และพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางถูกต อง ยั่งยืน และ
เปนธรรม โดยเนนไปที่การกําหนดเขตพ้ืนที่การใชประโยชน เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกปาชายเลน
และการปลูกปาเพ่ือทดแทนปาชายเลนที่เสื่อมโทรม” (ปรีชา พงศนภา, 2557) 
  

และจากปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาชายเลนชุมชนตําบลบางตะบูนนั้น ประชาชนในชุมชน
ตางไดตระหนักและใหความสําคัญในปญหานั้นๆ และรวมกันสรางแนวทางการพัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรปาชายเลนใหเหมาะสมกับพื้นท่ีของตนเอง โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1. เทศบาลและหนวยงานราชการกําหนด จัดทําแผนแมบทการจัดการปาชายเลน 
โดยใหชุมชนมามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนของการฟนฟู นับตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน เพ่ือใหมั่นใจวา
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อยูบนพ้ืนฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจริง เชน การใหชุมชนมีความเขาใจถึงเหตุผลวา
ทําไมจึงตองมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพ้ืนที่ที่จะทําการฟนฟู วิธีการฟนฟูที่ชุมชนจะทําไดและมี
ความเหมาะสม วันที่จะทําการปลูก ขั้นตอนของการดูแลบํารุงรักษาและการปลูกซอมแซม เปนตน ดัง
การสัมภาษณ   
 
 “ในการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนควรเริ่มจากองคกรปกครองทองถิ่น หนวยงานราชการ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงพรอมกับชาวบานในชุมชน จัดเวที
เสวนาพูดคุยถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองอนุรักษฟนฟูปาชายเลน ดูแลทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ สรางความรูใหกับชาวบาน  สรางจิตสํานึกใหกับทุกคนเห็นความสําคัญของปาชายเลน 
กระตุนเตือนถึงภัยธรรมชาติตางๆ ที่จะเกิดข้ึนถาไมมีปาชายเลน จากนั้นรวมกันรณรงคจัดทําโครงการ
ฟนฟูอนุรักษปาชายเลนอยางเปนรูปธรรม เชน การปลูกตนไมที่เหมาะสมกับทองถิ่น อยางเชนตน
โกงกาง ตนแสม ที่รากสามารถยึดเหนี่ยวพ้ืนดินไดเปนอยางดี ตามสถานท่ีเปาหมาย เพ่ือพัฒนา ฟนฟู 
เพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลนอยางยั่งยืนตอไป” (วีระ บุญเกิด, 2557) 
 
  2. มีการสรางจิตสํานึกและเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน โดยจัดกิจกรรม
รวมกันทําความสะอาดชุมชนใหนามอง รวมกันเก็บขยะ และปลูกปาชายเลนเนื่องในวันพิเศษตางๆ 
เชน วันเฉลิมพระเกียรติ วันสําคัญทางศาสนา และจัดตั้งชมรมอนุรักษปาชายเลนข้ึนมาเพ่ือมีหนาที่ให
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบ
วาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพงธรรมชาติ เปน
แหลงเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา และเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต อยางเชน การปลูกตนจากวันนี้เพ่ือไว
ใหชุมชนทําการเก็บเก่ียวใบจากไวทําตับจากมุงหลังคาบาน เปนตน ดังการสัมภาษณ   
 
 “ในการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติตางๆ นั้น ควรจะตองเร่ิมที่ตัวของเราเองหรือ
เริ่มที่ตัวบุคคลกอนเพราะตัวเราเองนี้หละเปนผูที่ไดผลประโยชนและใชประโยชนโดยตรงจากปาชาย
เลน ดังนั้นเมื่อเรามีจิตสํานึกที่จะรักษาผลประโยชนของตนเองแลวก็มักจะมีการหวงแหน รักษา 
คุมครอง เพ่ือตนเองอยูแลว จากน้ันจึงจะขยายผลออกไปยังชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ 
ตอไปเร่ือย ๆ” (อรุณ  ศรีพงศ, 2557) 
 
  3. ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน โดยจัดทําปายประชาสัมพันธ ประกาศ
ตามคลื่นวิทยุชุมชน และใชวิธีการออกเยี่ยมชาวบานในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือ
เปนการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และบรรยายใหชาวบานในชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญและ
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ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน รณรงคใหประชาชนและผูบุกรุกปาชายเลนเขาใจถึง
ความสําคัญของปาชายเลน และใหความรวมมือในการอนุรักษฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลน 
เชน การท่ีคนในชุมชนไมทําลายปาชายเลนเพราะชุมชนถือวาปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรของ
ชุมชน เพื่อเปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงหาอาหาร และสมุนไพร เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ํา 
เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เปนตน ดังการสัมภาษณ   
 
 “การพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนนั้น ควรปลูกและฟนฟูสภาพปาชายเลนใหเพ่ิมขึ้นและคงอยู
อยางยั่งยืน ทําการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและมาตรการการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา รวมท้ังการ
รณรงคใหประชาชน ผูบุกรุกปาชายเลนใหตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของปาชายเลน” (จีรนาฏ 
สงวนทรัพย, 2557) 
 

 4. มีการใหความรูถึงรูปแบบ   และวิธีการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของตําบลบางตะบูน เนื่องดวยทางองคกรปกครองทองถิ่นเห็นวาในการฟนฟูปาชาย
เลนนั้นอาจจะมีรูปแบบและวิธีการอ่ืนๆ ที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ และเพ่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ แกชุมชนในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลนจึงไดสง
เรื่องไปยังสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) เพ่ือขอเชิญวิทยากรมาใหความรูและความ
เขาใจแกชาวบานในชุมชนบางตะบูน อีกทั้งมีการสาธิตการจัดการทรัพยากรปาชายเลนรวมกับชุมชน 
เพ่ือใหมีการนําประสบการณเหลานี้มาทํางานในทองถิ่นของตนเอง อาทิเชน การฝกอบรมและหา
ประสบการณใหมๆ ในส่ิงที่ชาวบานตองการและขาดการศึกษาดูงาน รวมไปถึงการใหขอมูลทางดาน
งานวิจัยและทางวิชาการตางๆ ที่ เกี่ยวของมาผสมผสานกับการอนุรักษและฟนฟูโดยชุมชน 
ตัวอยางเชน ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอน เพ่ือที่ชุมชนจะไดวางแผนและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรไดอยางเหมาะสมในอนาคต ดังการสัมภาษณ   
  
 “ในการฟนฟูทรัพยากรปาเลนนั้นควรใหความรูประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงความสําคัญของปา
ชายเลน โดยจัดตั้งชมรมอนุรักษปาชายเลนและมีสถานท่ีศึกษาเปนแหลงเรียนรู คือ โรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา เปนพ้ืนที่ใหความรูและอนุรักษปาชายเลน ใหเยาวชนไดทราบถึ งระบบนิเวศและ
ตระหนักถึงความสําคัญของพ้ืนที่ปาชายเลนใหลูกหลานไดอนุรักษไวในอนาคตตอไป” (ศรีเพชร อิน
พันทัง, 2557) 
 
  5. สรางผูนําและเครือขายเพ่ือใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็ง ในพ้ืนที่มีการจัดตั้ง
กลุมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปาชายเลน (รสทช.) เพ่ือทําหนาที่ในการกระตุนเตือน ปลูกจิตสํานึกให
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ประชาชนหันมาใสใจในการคุมครอง ฟนฟูปาชายเลนใหคงอยู นอกจากนั้นยังไดมีการสราง
อาสาสมัครขึ้นในกลุมเยาวชนและนักเรียนในพ้ืนที่ใหเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนมักคุเทศก
บรรยายใหความรูดานระบบนิเวศปาชายเลน แกบุคคลที่สนใจและนักทองเที่ยว ตลอดจนหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกเขามาจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนตามกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งหาแนวทางในการที่จะสนับสนุนการทํางานฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปา
ชายเลนระหวางกัน ทําใหเกิดความรวมมือ เกิดความเขมแข็งและประสบผลสําเร็จมากข้ึนจนเปนที่
ยอมรับในอนาคต  ดังการสัมภาษณ   
 
 “เทศบาลตําบลบางตะบูนและหนวยงานไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการ 
และใชประโยชนปาชายเลนโดยความรวมมือของประชาชนและภาคีตางๆ โดยการสาธิตการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนรวมกับชุมชน การสงเสริมการพัฒนากลุมและเครือขายการอนุรักษ และการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลนโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” (ภราดร เวทยนุกูล, 2557) 
 

 6. เพ่ือเปนการหยุดยั้งการแผขยายการทําลายปาชายเลน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตําบลบางตะบูนจึงไดสั่งหามมิใหทํากิจกรรมใดๆ ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนสภาพปาชายเลนได 
และชดเชยพ้ืนที่ปาชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกทดแทนขึ้นมา ดวยวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับปา
ชายเลนและภูมิปญญาการใชประโยชนที่สั่งสมมายาวนาน ทําใหชาวบานตําบลบางตะบูนเห็น
ความสําคัญของการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและยินดีเขารวมกับกิจกรรมการฟนฟูตางๆ เชน 
โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ การจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดใหมี
โครงการปลูกปาชายเลนตลอดทั้งป เปนตน ดังการสัมภาษณ   

 
“เทศบาลตําบลบางตะบูนและหนวยงานไดทําการสงเสริมการพัฒนากลุมและเครือขายการ

อนุรักษ การจัดการทรัพยากรปาชายเลนโครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ และทําการกําหนด
ยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนไวในแผนพัฒนาของเทศบาล รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการปลูกปาชายเลนตลอดทั้งป” (ภราดร เวทยนุกูล, 2557) 
  

 7. วิธีการจัดการทรัพยากรปาชายเลน ไดใชวิธีการจัดการในรูปแบบของการจัดการ
ที่เกิดทดแทนได เชน หากจะทําการตัดไมเพ่ือเผาถาน 1 สวน จะตองทําการปลูกทดแทน 10 สวน 
หรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกันใชทดแทนกันได เพ่ือลดการใชทรัพยากรท่ี
หายาก เชน ลดการนําไมมาทําแบบกอสรางอาคารหรือทําไมค้ํายัน ใหใชวัสดุอ่ืนแทน  และเพ่ือใหมี
การใชประโยชนทั้งทางตรงและทางออม การตอบสนองความตองการใดๆ ของมนุษยจะตองเปนไป
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โดยไมทําใหสงผลเสียหายตอพืชและสัตวในเขตอนุรักษ ตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
การปรับโครงสรางอาคาร สิ่งกอสรางใหเหมาะสม เพ่ือลดการทําลายบดบังสภาพภูมิทัศนธรรมชาติ
ของปาชายเลน เพ่ือใหบริการทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ สามารถพัฒนาและใชประโยชนไปไดอยาง
ตอเน่ืองและยาวนาน ดังการสัมภาษณ  

 
“การพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนนั้น ควรปลูกและฟนฟูสภาพปาชายเลนใหเพ่ิมขึ้นและคงอยู

อยางย่ังยืน ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลในพ้ืนที่ดวยการสรางเขื่อนกั้นคลื่น การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวทางทะเลเพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก การปรับภูมิทัศนบริเวณปากอาว 
การกอสรางพิพิธภัณฑภูมิปญญาพ้ืนบานดานการประมง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
มาตรการการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและอุปโภค และสิ่งกอสราง
ตางๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภูมิทัศนเดิมของพ้ืนที่ ตองทําการสํารวจและจัดวางผังเมืองเพ่ือ
การใชประโยชนที่ดินอยางเปนระเบียบและเหมาะสมกับระบบนิเวศวิทยาของพ้ืนที่” (จีรนาฏ สงวน
ทรัพย, 2557) 
 

  8. มีการปรับปรุงฐานขอมูลปาชายเลน และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับ
ปาชายเลนใหทันสมัยอยูเสมอ ดวยวิธีการบันทึกเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวของมากที่สุด เชน จํานวน
พ้ืนที่ปาชายเลนมีมากหรือลดนอยลงในแตละป ปริมาณสัตวน้ํามีมากนอยเพียงไร และสภาพแวดลอม
ดานมลพิษทางอากาศ เปนตน อีกทั้งจัดใหมีการจัดทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตางๆ 
สําหรับโครงการที่อยูในปาชายเลนหรือที่อยูติดกับปาชายเลน โดยถือวาระบบนิเวศปาชายเลนน้ัน
เปลี่ยนแปลงไดงาย และควรจะเนนถึงความสําคัญของกระบวนการภายนอกที่ เกี่ยวของกับแหลงน้ํา
จืดและนํ้าเค็ม และการผลิตสารอาหาร เพ่ือใหสามารถนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมน้ีไปชวย
วิเคราะหหาทางแกปญหาและการพัฒนาไดตอไปในอนาคต ดังการสัมภาษณ   
 
 “เทศบาลตําบลบางตะบูนและหนวยงานไดกําหนดการจัดทําแผนแมบทการจัดการปาชาย
เลน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการ และใชประโยชนปาชายเลนโดยความรวมมือของ
ประชาชนและภาคีตางๆ โดยใชขอมูลการดําเนินโดยใชขอมูลการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยมีกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบดวย การสํารวจทรัพยากรและงานดานฐานขอมูล 
และการสาธิตการจัดการทรัพยากรปาชายเลนรวมกับชุมชน” (ภราดร เวทยนุกูล, 2557) 
 

และจากการศึกษานโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตว
น้ําของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอ
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บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง มาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งปาชายเลน เพ่ือความม่ังคั่ง สมดุลและย่ังยืนของทะเลไทย  เสริมสรางความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 และจากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานทรัพยากรปาชายเลน ทําใหพบวาปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นสวน
ใหญนั้นเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ การรุกล้ําปาชายเลน การขาดจิตสํานึกและขาดการมี
สวนรวมของประชาชน ดังนั้นเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดนํา
นโยบายและแนวทางจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติมาใชในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งวาดวย การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ ใหยั่งยืน 
โดยยึดม่ันในหนาที่ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และมุงสูองคกร
ศูนยกลางดานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ  ดังการ
สัมภาษณ   
 

“เทศบาลตําบลบางตะบูนไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในเรื่องกําหนดพ้ืนที่และมาตรการคุมครองจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยจัดพื้นที่ตําบลบางตะบูนอยูในพื้นท่ีสีเขียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” (ศรี
เพชร อินพันทัง, 2557) 

 
“พ้ืนที่อาวบางตะบูนเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่ชายฝงทะเล มีลักษณะธรณีสัณฐานเปนที่ราบน้ํา

ทะเลทวมถึงและมีความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพซึ่งมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน ปจจุบันสถานการณปญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเนื่องจากขาดการอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมจึงกอใหเกิดความขัดแยงของการใชประโยชนที่ดิน เกิดการแยง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติ มีการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือเปนการคุมครอง อนุรักษ รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาตินี้ไวใหลูกหลานไดใชประโยชนตอไปได ชาวบานชุมชนตําบลบางตะบูน หนวยงาน
ราชการ หนวยงานเอกชน และผูที่เกี่ยวของทุกสวนฝายตางจะตองรวมกันอนุรักษ รักษาไวใหคงอยู
ตอไป สําหรับเทศบาลตําบลบางตะบูนเองก็ไดนํานโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมา
ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมทั้งปาชายเลน ดวยเชนกัน” (ประเสริฐ  สมบูรณศรี, 2557) 
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 2.ทรัพยากรสัตวน้ํา 
ในการจัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํานั้นชาวบานตําบลบางตะบูนมีความเห็น

เชนเดียวกับการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลน เนื่องจากวาหากปาชายเลนถูกทําลายก็จะสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรสัตวน้ําโดยตรงเชนกัน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนไดตระหนักและให
ความสําคัญในปญหานั้นๆ รวมกันสรางแนวทางการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหเหมาะสม
โดยไดนําองคความรูดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกตใชในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรสัตว
น้ํา โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 

2.1  เทศบาลตํ าบลบางตะบูนยั ง ได ร วมกับสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ตําบลบางตะบูนตามมาตรา 43 และมาตรา 45 และได 
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาแมน้ําเพชรบุรีใหคงความสะอาดภายใตในการอนุรักษ
แมน้ําเพชรบุรีและฟนฟู เพ่ิมปริมาณพันธุสัตวน้ําโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป พ.ศ.2557-
2559 มีการจัดตั้งงบประมาณในการอบรมใหความรู เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับประชาชนในพ้ืนที่ใน
การหวงแหนแมน้ํา มีการปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติตลอดป ดังการสัมภาษณ 
 

“มุงเนนการสรางจิตสํานึกและตักเตือนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในคุณคาของปา
ชายเลนซ่ึงมีผลตอสัตวน้ํา ควรมีการประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจอยางทั่วถึง กําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ที่ใชในการจับสัตวน้ําใหชัดเจน และมีการใชมาตรการควบคุมการใชเครื่องมือประมงใน
การจับสัตวน้ําเพื่อไมใหไปทําลายสัตวน้ําตัวออน” (อิทธินันท พานแพน, 2557) 
 

2.2 การสรางจิตสํานึกในความเปนเจาของที่หวงแหนทรัพยากรใหมีไวใชไดตอไปใน
อนาคตอยางย่ังยืน  มีการสรางกิจกรรมตางๆ รวมกันระหวางเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชาวบานภายในชุมชน เชน การรักษาความสะอาดไมทิ้งขยะของเสีย สารเคมี ลงสูแมน้ําบางตะบูนที่
ไหลลงสูทะเล งดการออกประมงและงดจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข การท่ีประชาชนในชุมชนไมทําลาย
ปาชายเลนเพราะถือวาปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือเปนแหลงหาอาหารและ
สมุนไพร เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เปนตน 
ดังการสัมภาษณ   

 
 “เทศบาลตําบลบางตะบูนและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการท่ีจะอนุรักษและดูแลฟนฟู
สัตวน้ําตลอดท้ังป โดยการดูแลรักษาความสะอาดไมทิ้งขยะมูลฝอย สารเคมี และน้ําเสียลงสูแมน้ําบาง
ตะบูนที่ไหลลงสูทะเล มีการปลอยพันธุสัตวน้ําอยูตลอดเวลา ไมจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข โดยมี
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ขอตกลงรวมกันของประชาชนท่ีประกอบอาชีพประมง ทั้งกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายไวในแผน
เทศบาล รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณในการดูแลและการเพาะพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลงสูแมน้ําและทะเล
ตลอดทั้งป” (ภราดร เวทยนุกูล, 2557) 
 

2.3 การสงเสริมความรูความชํานาญในการพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตางๆ อยางถูกวิธี เนื่องจากฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงถือเปนฐานอาชีพ สรางรายไดแก
ชาวประมงพ้ืนบานทั้งในพ้ืนที่และชุมชนใกลเคียง ประกอบกับยังมีการลักลอบใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายและทําลายพันธุสัตวน้ําวัยออน เชน  ลอบพับตาถี่ เบ็ดราไว อวนจมปลากระเบน อวน
ประกอบไมกระทุงน้ํา และการใชเครื่องลมดําหอย ในการใชเคร่ืองมือทองถิ่นเหลานี้ในการทําการ
ประมง ซึ่งถือเปนอุปกรณประมงที่มีอานุภาพในการทําลายสูง จะชวยใหทรัพยากรมีโอกาสในการฟน
ตัวขึ้นมาไดชาลง ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและแหลงอาหารของสัตวทะเล
หายาก จําเปนตองมีการกําหนด กฎ กติกา บทลงโทษ และควบคุมการใชเครื่องมือประมงที่ทําลาย
พันธุสัตวน้ํารวมกันระหวางเทศบาล หนวยงานราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในรูปแบบของการปลูกปาชายเลน ปลูกหญาทะเล และจากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา ชุมชนบางตะบูนมีความตองใหหนวยงานวิชาการตางๆ มาใหความรู
แกประชาชน เพ่ือสงเสริมความรูความชํานาญในการพัฒนาอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ อยาง
ถูกตอง และเพ่ือลดปญหาความเสียหายจากการประมงท่ีผิดวิธี ดังการสัมภาษณ  
 
 “เทศบาลก็ไดทําการกําหนดแผนและกิจกรรมเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมประมง ให
ความรูกับประชาชน และระดมความคิดเห็นจากปราชญชาวบานที่ชํานาญเร่ืองการจับสัตวน้ําหรือ
เพาะเล้ียงสัตว โดยใชหลักวิชาการและความชํานาญของชาวบานเกี่ยวกับการจับและการเพาะเลี้ยงมา
วิเคราะหและพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู การเลี้ยงกุง และการหาคาของน้ํา การ
รักษาสภาพนํ้า เพื่อใหทราบถึงการเลี้ยงที่ถูกตองและไมใหไดรับความเสียหาย และทางเทศบาลตําบล
บางตะบูนไดดําเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประสานกรมประมงในการปลอยพันธุสัตวน้ํา 
เนื่องในวันสําคัญตางๆ ตลอดป เพ่ือเปนการขยายพันธุสัตวน้ําบริเวณปากอาวบางตะบูน” (ศรีเพชร 
อินพันทัง, 2557) 
 
 “ชาวบานตําบลบางตะบูนมีสวนรวมในโครงการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน และสัตวน้ํา โดย
ไดรับจากการสนับสนุนของสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง โดยไดทําการเพ่ิมชนิดพันธุไมเขาไปในปาชายเลนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณและจัด
กิจกรรมดูแล พิทักษปาชายเลนรักษสัตวน้ํา พรอมกับจัดหาและปลอยพันธุสัตวน้ํา ไดแก ปูทะเลและ
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หอยแครง ในพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือเพ่ิมปริมาณพันธุสัตวน้ําและเปนการเพ่ิมอาชีพและรายได” (วรพล 
แกวพวง, 2557) 
 
 2.3 การคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
 จากการสัมภาษณเชิงลึกถึงการคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา ผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดดังนี้  
 1.ทรัพยากรปาชายเลน 
 เพ่ือแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของปาชายเลน และรักษาไวซึ่ง
ระบบนิเวศของปาชายเลน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงนําแนวคิดและหลักการการบริหารจัดการ
ตามหลักวิชาการปาไม มีการดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการบุกรุกอยางตอเนื่อง รวมทั้งการนํา
นโยบายของรัฐดานตางๆ มาเปนแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อีก
ดัวย ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงใชวิธีการคุมครองดูแลปาชายเลนดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

1.1 เนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปา
ชายเลน และพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางถูกตอง ยั่งยืน และเปนธรรม ดัง
การสัมภาษณ 
 
 “การคุมครองดูแลปาชายเลนตองเร่ิมจากชาวบานในชุมชน ทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอ
ตัวเองและสวนรวม เพ่ือปกปองไมใหมีใครลักลอบตัดไมในพ้ืนที่ กําหนดเขตของปาชายเลนใหชัดเจน 
ออกกฎหมายคุมครองใหเขมแข็ง” (วีระ บุญเกิด, 2557) 
 

1.2 การบังคับใชกฎกติกา และระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชทรัพยากรชายเลน โดย
การนําพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่องการกําหนดให
ทองที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่องการกําหนดเขตพ้ืนที่หามใช
เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใชกับเรือยนตทําการประมง เฉพาะในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝง
ทะเลออกไปเปนระยะ 3000 เมตร ตั้งแตดานทิศเหนือตําบลบางตะบูน ลงไปทิศใตขนานกับแนวเขต
ชายฝงทะเลจนสุดเขตอําเภอชะอํา หลักกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของมาใชกับชุมชนและ
ปรับใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนดวย โดยไดจัดทําการสรางกฎระเบียบในการใชทรัพยากร
รวมกันระหวางชาวบาน ผูนําชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประกาศใชอยางเปน
ทางการ เปนตน ดังการสัมภาษณ 
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 “เราจะเห็นกันวาปาชายเลนในชุมชนเรานี้ไดมีพ้ืนที่ลดลงไปเร่ือยๆ และปาก็มีความเส่ือม
โทรมลงไปดวยทุกป ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ก็ควรท่ีจะจัดเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมปาชาย
เลน เพ่ือปองกันและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป โดยเทศบาลตําบลบางตะบูน
จะตองดําเนินงานเชิงรุกและบังคับใชกฎ กติกา ระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชทรัพยากรชายเลน โดยกฎ
และกติกาตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นมานี้จะตองมาจากทุกฝายรวมกันพิจารณาและจัดตั้งขึ้นมารวมกัน และ
ตองใหมีการสั่งการใหปฏิบัติหรือมีการบังคับใชอยางจริงจัง” (รมิดา กลิ่นเมือง, 2557) 
 

1.3 การประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือการใชประโยชนอยางชัดเจน ซึ่งในปจจุบันเทศบาลตําบลบางตะบูนไดมีการ
จัดการพ้ืนที่ปาชายเลนที่สําคัญโดยเนนไปท่ีการกําหนดเขตพ้ืนที่ทําใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการใชประโยชนและแกไขปญหาการบุกรุกปาชายเลน การประกาศเปนเขตพ้ืนที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมปาชายเลน เพ่ือปองกัน สงวน บํารุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูกับ
ชุมชนตลอดไป หวงหามไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เพ่ือ
รักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ ไดแก พ้ืนที่แหลงรักษาพันธุพืชและสัตวน้ําที่มีคาทาง
เศรษฐกิจ พ้ืนที่แหลงเพาะพันธุและสัตวน้ํา พ้ืนที่ที่งายตอการถูกทําลายและการพังทลายของดิน 
สถานท่ีที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น เขตอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยาน เขตแหลงทองเท่ียว 
เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลา พ้ืนที่ปาที่สมควรสงวนไวเพ่ือเปนแนวปองกันลม พ้ืนที่ปาที่มี
ความเหมาะสมตอการสงวนไวเพ่ือเปนสถานที่ศึกษาและการวิจัย ดังการสัมภาษณ 
 
 “การพัฒนาประเทศที่สนองตอความตองการในการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของ
ประเทศสงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรง อันเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจใน
การรักษาพ้ืนที่ปาชายเลน จนอาจจะเขาสูสภาวะวิกฤตได เทศบาลตําบลบางตะบูนและหนวยงาน
ราชการจึงตระหนักถึงปญหาที่จําเปนตองแกไข และปองกันปญหาโดยเรงดวนกอนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของชุมชนและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนและสัตวน้ํา จึงไดกําหนด
เปาหมาย ประกาศพ้ืนที่บริเวณตําบลบางตะบูนเปนพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอมปาชายเลนและสัตวน้ํา 
โดยมีเจตนารมณในการประกาศ เพ่ือปองกัน สงวน รักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  แหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการรักษาพันธุสัตวน้ําที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน” (ภราดร  เวทยนุกูล, 2557) 
 

1.4 การจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลน ซึ่งเทศบาลตําบลบางตะบูนเองไดมีการ
ดําเนินการดานอนุรักษทั้งดานการดําเนินงานของภาครัฐและการดําเนินการภาคประชาชน รวมทั้ ง
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การปลูกปาเพ่ือทดแทนปาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนที่วางเปลาใหกลับมาเปนปาที่อุดมสมบูรณ 
การปลูกปาทดแทนจะตองทําอยางมีแผนโดยการดําเนินการไปพรอมกับการพัฒนาชาวบาน สงเสริม
ความรูความเขาใจในการรักษาพ้ืนที่ปาชายเลน ใหชาวบานไดตระหนักถึงปญหาการบุกรุกและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน ปลูกจิตสํานึกเปนเจาของหวงแหนรวมกันปองกันและแกไขโดย
เรงดวน ในการนี้เจาหนาที่แตละฝายและชาวประมงจะตองรวมมือกันสํารวจในบริเวณพ้ืนที่ปาชาย
เลนที่รับผิดชอบ เพ่ือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาไดอยางถูกตอง  และควรมีการประเมินผลการปลูก
และฟนฟูปาชายเลนในแตละพ้ืนที่ดวยการรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมใหเปนปจจุบันและเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบดวยเชนกัน ดังการสัมภาษณ 
 
 “ในตําบลบางตะบูนเองก็ไดมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนตําบลบางตะบูนโดยรวมมือกับ
สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 6 บางขุนไทร ในเรื่อง การปลูกปาทดแทนที่วางเปลา ใหเปนปาที่
อุดมสมบูรณเพ่ือเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา และใหความรูกับประชาชนในพ้ืนที่และหนวยงานอ่ืนๆ ที่
สนใจในการปลูกปาอนุรักษปาชายเลน จึงทําใหพ้ืนที่ตําบลบางตะบูนเปนพ้ืนที่หนึ่งที่เปนแหลงเรียนรู 
โดยพื้นที่ดังกลาวน้ีไดอยูที่บริเวณโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ซึ่งที่นี้ก็ไดมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนมา
เรียนรูในเรื่องปาชายเลนตลอดทั้งป” (ศรีเพชร อินพันทัง, 2557) 
 
 “การดูแลและการคุมครองปาชายเลนของตําบลบางตะบูนนั้นตองขอใหหนวยงานราชการ
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมตางๆของชุมชน สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนเพ่ือใหนําไป
ปลูกฝงยังลูกหลาน จัดโครงการ ประชาสัมพันธ สื่อตางๆ ในการขยายพันธุปาชายเลน และใหทราบ
ถึงโทษถาไมมีปาชายเลน” (ฉันทนา อินสุข, 2557) 
 
         จากการศึกษากลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนตําบลบางตะบูน พบวา กลุมอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลนตําบลบางตะบูนมีการดําเนินงานและบทบาท คือทําหนาที่ประชาสัมพันธ พูดคุย
เมื่อมีโอกาสทุกท่ี เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับชาวบาน เชน การประชุมหมูบานประจําเดือน จะมีการแจง
เรื่องขาวสารประเด็นเรื่องการอนุรักษปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง เพ่ือสรางการเรียนรู สราง
จิตสํานึก และใหความรูเรื่องประโยชนของปาชายเลนและผลกระทบจากการทําลายปาชายเลน อีกทั้ง
กลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนยังไดขอสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐในการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษตางๆ ในชุมชน เชน โครงการทําความสะอาดพ้ืนที่ปาชายเลน โครงการโพงพาง
ดักขยะ โครงการเยาวชนพิทักษปาชายเลน และโครงการการจัดการน้ําชุมชนเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชุม
น้ําอยางยั่งยืน เปนตน  ดังการสัมภาษณ 
 



53 
 

 

 “ถาจะใหพูดถึงกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนตําบางตะบูนแลวคงไมมีใครไมรูจัก ลุงจิตร 
หรอกมั้ง เพราะแกเปนผูริเริ่มและเสนอทิศทางการใชประโยชนปาชายเลน และนําเสนอตอที่ประชุม
สมาชิกกลุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเห็นวาปาเริ่มเสื่อมโทรม มีการบุกรุกเพ่ือทําบอกุง จึง
ทําใหชาวบานรวมตัวกันและเห็นชอบดวย ลุงจิตรจึงมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนการ
วางแนวทางในการปฏิบัติใหแกชาวบาน” (สุมิตร สําเภาเงิน, 2557) 
 
 2.ทรัพยากรสัตวน้ํา 
 จากการสัมภาษณและศึกษาทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูนนั้น สิ่งที่นาเปนหวงมาก
สําหรับสภาพทรัพยากรสัตวน้ําปจจุบัน คือ อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณของสัตวน้ําลดลง
เนื่องมาจากความเส่ือมสภาพของปาชายเลนน้ันเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ยิ่งกวาความพยายามของมนุษย
ที่จะทําการอนุรักษ อัตราการเส่ือมสภาพของปาชายเลนจะเร็วกวาการศึกษาวิจัยในเร่ืองตางๆ ของ
ระบบนิเวศปาชายเลน ยิ่งระบบนิเวศปาชายเลนเสื่อมสภาพมากเท าใดก็ยอมสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรสัตวน้ํามากเทานั้น เนื่องจากฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงถือเปนฐานอาชีพและสราง
รายไดแกชาวประมงพ้ืนบานทั้งในพ้ืนที่ และชุมชนใกลเคียง ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงได
จัดทําการคุมครองดูแลทรัพยากรสัตวน้ํา ดังตอไปน้ี 
  2.1 การกําหนด กฎ กติกา มารยาท ในการจับสัตวน้ําและควบคุมการใชเครื่องมือ
ประมง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดออกกฎและบทลงโทษโดย หามมิใหผูใดเผา ทิ้ง ระบาย หรือ
ทําใหเกิดมลพิษเปนอันตรายแกสัตวน้ําเปนอันขาด  กําหนดใหมีการงดการจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข  
กําหนดใหมีการจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือที่ไมทําลายสัตวน้ําที่ยังเล็ก ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาแหลง
อนุบาลสัตวน้ําวัยออนและแหลงอาหารของสัตวทะเลหายากจําเปนตองมีการกําหนด กฎ กติกา 
มารยาท และควบคุมการใชเครื่องมือประมงที่ทําลายพันธุสัตวน้ํารวมกับชุมชนขางเคียง ดั งการ
สัมภาษณ 
                 
 “ในการคุมครองดูแลทรัพยากรสัตวน้ํานั้น ก็ไมแตกตางจากการอนุรักษและคุมครองพ้ืนที่ปา
ชายเลนเทาไหรนัก เนื่องจากวาทั้งสองสิ่งนี้มันเปนสิ่งที่เอ้ือประโยชนตอกัน เชน หากปาของชุมชน
อุดมสมบูรณ ไมถูกบุกรุกทําลาย สัตวน้ํามันก็จะมีเยอะกวาที่เปนอยูนี้ เพราะมันตองอาศัยพันธไมเปน
ที่หลบภัย เปนอาหาร และเปนที่ฟกตัวออน ปาไมชายเลนนี้ก็เปรียบเสมือนบานของพวกสัตวเหลานั้น 
ถาบานมันแข็งแรง ปลอดภัย มันก็สามารถอาศัยอยูรอดไดจนกระทั่งมันโต แลวก็สามารถขยายพันธุ
ตอไปเรื่อยๆ เชนนี้หละ หรือที่เราจะเรียกวามันเปนวัฏจักรชีวิตของสัตวน้ําก็วาได และนอกจากจะ
คุมครองปาแลวก็ตองออกกฎ กติกา บทลงโทษ เพ่ือใชคุมครองกับสัตวน้ําดัวย เนื่องจากสัตวน้ําบาง
ชนิดมีการแพรพันธุอยากและตองใชระยะเวลานาน ดังนั้นเราก็ตองสงวนและคุมครองสัตวน้ํา ไวไมให
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สูญพันธไป โดยวิธีการทํากฎ กติการวมกันในเรื่องของการจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข  อีกทั้งการจับ
สัตวน้ําดวยเคร่ืองมือประมงที่ไปทําลายสัตวออนก็ไมสมควรทําเปนอยางมาก ถาหากประชาชนคนใด
พบเห็นก็ตองรีบแจงเจาหนาที่อยางเรงดวน ในการดูแลทรัพยากรสัตวน้ําใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และมี
อัตราการรอดชีวิตที่สูงนั้น เราตองหามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในท่ีจับ
สัตวน้ํา หรือกระทําการใดๆ อันทําใหสัตวน้ํามึนเมา หรือทําใหสิ่งใดลงไปในที่จับสัตวน้ําในลักษณะที่
เปนอันตรายแกสัตวน้ํา หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแตจะเปนการทดลองเพ่ือประโยชนทาง
วิทยาศาสตร และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เทานั้น” (วรนุช พวงอินทร, 2557) 
 
  2.2 การประกาศเปนพ้ืนที่แนวเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําวัยออนของชุมชน และมีการ
ออกลาดตระเวนตรวจตราเฝาระวังทางทะเลโดยมีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเล ออก
ลาดตระเวนรวมกับศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือสงผลใหเครื่องมือประมงที่ทําลาย
พันธุสัตวน้ําลดลง และสัตวน้ํามีความอุดมสมบูรณขึ้น ดังการสัมภาษณ 
 
 “จัดใหมีพ้ืนที่รักษาพืชพันธุสัตวน้ํา ทําเปนพ้ืนที่คุมครองท่ีจัดตั้งโดยใหทุกฝายรวมกันสราง
กฎ กติกา ขอบังคับตางๆ ในการใชทรัพยากรปาชายเลนและในการจับสัตวน้ํา แลวทําการ
ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือใหการคุมครองสัตวน้ําสําเร็จลุลวงไปได เทศบาลตําบลบาง
ตะบูนตองดําเนินงานเชิงรุกและใชมาตรการน้ีอยางจริงจัง เชน หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําในพื้นท่ีรักษาพันธุพืช ถาหากบุคคลใดฝาฝนใหถือโทษวาเปนผูบุกรุกและสามารถจับ
ดําเนินคดีได เปนตน หามเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษลงไปในท่ีจับสัตวน้ํา หรือทําใหสิ่งใดลงไป
ในที่จับสัตวน้ําในลักษณะที่เปนอันตรายแกสัตวน้ํา หามใชกระแสไฟฟาทําการประมงในท่ีจับสัตวน้ํา 
หรือใชวัตถุระเบิดในที่จับสัตวน้ําไมวาในกรณีใด หามปลูกสรางสิ่งใดลงในท่ีรักษาพืชพันธุ หรือพันธุไม
น้ําอื่นๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เทานั้น หามวิดน้ําในท่ีรักษาพืชพันธุ หรือทําให
น้ําในที่จับสัตวน้ํานั้นแหงหรือลดนอยลงเพื่อทําการประมง  หามติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ทํานบ รั้ว 
เครื่องมือที่เปนตาขาย หรือเครื่องมือทําการประมงอ่ืนๆ ในที่จับสัตวน้ําซึ่งกางก้ันทางเดินของสัตวน้ํา 
เวนแตสิ่งนั้นจะเปนประโยชนตอสัตวน้ํา และตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  เชน บันได
ปลาโจนหรือเคร่ืองอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือใหสัตวน้ําสามารถวายขึ้นลงได ” (รมิดา กลิ่นเมือง, 2557) 
 
  2.3 การจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนตําบลบางตะบูน การประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือการอนุรักษปาชายเลนใหคงไวแกพวกเราและลูกหลานสืบตอไป รวมทั้งการจัด
กิจกรรมอนุรักษแมน้ําและปลอยพันธุสัตวน้ําอยางตอเนื่องเพ่ือใหชุมชนไดมีอาหารและรายไดตอไป 
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อนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในรูปแบบของการปลูกปาชายเลน ปลูกหญาทะเล เปน
ตน   
 กลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนตําบลบางตะบูนไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษและ
ประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ําจึงไดจัดใหมีโครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา  เพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวน
สัตวน้ําในแมน้ําบางตะบูน โดยเฉพาะปูมา เพ่ือใหชุมชนไดมีสัตวน้ําจับอยางตอเนื่องและสรางรายได
แกชาวบาน จึงไดมีการจัดตั้งกลุมกันขึ้นมาโดยการสนับสนุนกระชังและอาหารสัตวน้ําจากเทศบาล
ตําบลบางตะบูน และชาวบานมีการดูแลกระชังของชุมชนและบริหารจัดการโครงการดวยการแบง
หนาที่ภายในกลุม ทําใหสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือนได นอกจากน้ีเทศบาลยังไดสนับสนุนใหมี
การเขารวมประชุมอบรม ศึกษาดูงานยังหนวยงานภายนอกชุมชนที่มีการดําเนินการเรื่องเมืองนาอยู 
รวมทั้งโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเล เพ่ือนําความรูและขอมูลที่ไดรับนั้นมาปรับใชใหเปน
ประโยชนแกชุมชนของตนเอง ดังการสัมภาษณ 
 
 “ในทุกๆ ป เทศบาลไดจัดทํางบประมาณในสวนการจัดทําและสนับสนุนโครงการตางๆ ที่
เปนประโยชนตอชุมชนเทศบาลบางตะบูนอยูแลว ตัวอยางเชน โครงการปลอยพันธุสัตวน้ํา โครงการ
ศึกษาดูงานตางๆที่มีหลายๆ ชุมชนมาเขารวม เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน 
ตั้งกลุม ชมรม คายอาสา เพ่ือการอนุรักษและทํากิจกรรมตางๆ เชน ทําความสะอาดปาชายเลนและ
แมน้ํา เปดเปนแหลงทองเท่ียวศึกษาดูธรรมชาติ รวมกลุมเพื่อการทําสินคาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งกลุม
หรือโครงการตางๆเหลานี้สามารถสรางรายไดใหแกขาวบานไดอีกชองทางหนึ่งนอกเหนือจากการทํา
อาชีพประมงเปนหลัก” (ดวงสุรีย เจริญชัยถาวร, 2557) 
 
 และจากการศึกษานโยบายและแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตว
น้ําของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง มาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง รวมทั้งปาชายเลน เพ่ือความม่ังคั่ง สมดุลและย่ังยืนของทะเลไทย ซึ่งสามารถอธิบายได
ดังตอไปน้ี 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ ใหยั่งยืน และการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การอนุรักษปาชายเลนการจัดการทรัพยากรปาชายเลนใน
อนาคตจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเร่ืองเปาหมายของการจัดการ และวิธีการในการจัดการที่
แตกตางออกไป  ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและเปนที่ยอมรับของประชาชนท่ีเปนเจาของ
ทรัพยากรอยางแทจริง  เปาหมายของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและการพัฒนาปาชายเลน
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จะตองเนนถึงการใชประโยชนของชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ปญหาการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลนั้นไมไดจําเพาะอยูแตเพียงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเทานั้น แตจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศขางเคียง 
วิธีการจัดการจึงตองเนนการมีสวนรวมของหลายฝายโดยเฉพาะชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนตางๆ 
เพ่ือรวมมือกับภาครัฐในการสรางจิตสํานึกใหเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรปาชายเลนรวมกัน การ
ปองกันดูแลรักษาและเฝาระวังทรัพยากร  การปลูกและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น  ใหความรู 
สรางความเขาใจการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนอยางชาญฉลาด ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากรปาชายเลน และในการพัฒนาพ้ืนที่ปาชายเลนในอนาคตอาจแยก
พ้ืนที่ตามเปาหมายของการจัดการ เพ่ือเปนพ้ืนที่ปาอนุรักษและปาเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ เกิดศูนย
เรียนรูชุมชนดูแลพ้ืนที่ปาเพ่ือเปนการเพาะพันธุไมสําหรับการปลูกและฟนฟูสภาพปาปาชายเลนของ
ชุมชน และดูแลพื้นที่ปาใชสอยชุมชน โดยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามารวมจัดการปาชายเลน
รวมกับชุมชน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่สอดคลองกับสถานการณ โดยมีมิติของการจัดการที่
ครอบคลุมทั้งการปองกัน ฟนฟูและใชประโยชน  การจัดการโดยชุมชนเพ่ือจัดการปาชายเลน เกิดการ
ขยายเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนใกลเคียงเชื่อมสูระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดและผลักดัน
สูนโยบายตอไป ดังการสัมภาษณ   
 วรพล แกวพวง ไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
เทศบาลบางตะบูน ดังนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นโดย
กฎหมายซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการดูแลประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ที่อยูอาศัย 
การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือมากําหนดเปน
นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาล ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ การกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงเปน
เรื่องความเปนไปไดและสอดคลองกับปญหาในพ้ืนที่ ดังนี้  

1. การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. การเฝาระวังและการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. การบําบัดและการบริหารจัดการขยะ 
5. การพัฒนาภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเมือง แมน้ําสายหลัก และแหลงน้ํา

ธรรมชาติ 
6. ก า ร ป อ ง กั น อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวน
รวมของประชาชน เอกชน และหนวยงานภาครัฐ 

8. การพัฒนาเครือขาย  ขอมูลสารสนเทศ  เ พ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9. การอนุรักษ ฟนฟู เสริมสรางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน 
การพัฒนาและฟนฟูสภาพปาชายเลนและสัตวน้ํา ตลอดจนการนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม   
                 2. มุงสูองคกรศูนยกลางดานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงของประเทศ โดยท่ีปาชายเลนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและใหประโยชนทั้งในดานปาไม ประมง 
และรักษาสภาพส่ิงแวดลอม แตในสถานการณปจจุบันปาชายเลนไดถูกทําลายลงดวยกิจกรรมตางๆ 
อยูเปนประจํา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองหาแนวทางในการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน
ใหไดผลเต็มที่ตลอดไป และในขณะเดียวกันก็ไมเปนการทําลายระบบนิเวศดวย หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ 
การจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดยั่งยืนตอไป โดย การรักษาพ้ืนที่
ปาชายเลนที่มีอยูใหคงไว ลําพังกรมปาไมแตเพียงหนวยงานเดียวยอมทําไดยาก จําเปนจะตองชวยกัน
หลายๆ ฝาย การปองกันอยางจริงจังและการจัดการวางแผนการใชที่ดินชายฝงทะเลใหเหมาะสม จะ
เปนทางหนึ่งที่จะรักษาพ้ืนที่ปาชายเลนไวได นอกจากน้ีกฏระเบียบตาง ๆ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการใชพ้ืนที่ปาชายเลนควรจะใชปฏิบัติอยางเครงครัด  ดังการสัมภาษณ   
 
 “เพ่ือนําไปสสูการแกไขปปญหาของการบุกรุกทําลายทรัพยากรพ้ืนที่ปาชายเลนของตําบลบาง
ตะบูนนั้น ไดใชชกระบวนการมีสสวนรรวมของประชาชน โดยการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือนําไปสูความรรวมมือในการแกปปญหาของเทศบาล เจาหนาที่ภาครัฐ เอกชน และชุมชนตอไป การ
สรรางเครือขายและการจัดกิจกรรมตางๆ ดังกลาวประกอบดวย (1) เครือขายอาสาสมัครปปองกัน
ทรัพยากรปาชายเลน (2) เครือขายปราชญพ้ืนบาน (3) เครือขายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (4) เครือขายเยาวชนและราษฎรอาสาสมัครนําเที่ยวปปาชายเลนศึกษาธรรมชาติ และ 
(5) การพัฒนาความเปนอยแูละการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของชุมชน อยางไรก็
ดีมีเพียงบางเครือขายเทานั้นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสสวนทองถิ่นตาม
แผนปฏิบัติที่เสนอ บางเครือขายไดรับการสนับสนุนบางสสวน และบางเครือขายไมไดรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสสวนทองถิ่น ในการสสงเสริมใหใหความรูแกชุมชนในปลูกปปา พรอมทั้งจัดทํากติกา
การใชประโยชนที่เปนรูปธรรม เนื่องมาจากปายังไมมีความอุดมสมบูรณมากพอท่ีจะเขาไปใช        
ประโยชน มีการปรับแนวคิดในการเพ่ิมมูลคาใหกับปปาชุมชน เชชน การทําปปาชุมชนใหเปปนปปาสมุนไพร 
สําหรับเครือขายปราชญพ้ืนบานดานสมุนไพร มีสมาชิกที่มีอาชีพเกี่ยวของกับการใชชสมุนไพรเพ่ือการ
รักษาโรคและใชประโยชนดานอื่นๆ  สมาชิกเครือขายไดตระหนักถึงปญหาการลดนอยลงของสมุนไพร 
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จึงประสงคท่ีจะอนุรักษสมุนไพรไวใหดํารงอยูในปา และไดเสนอแนะใหสมาชิกหยุดใชสมุนไพรในปปาไว
กอน โดยเสนอใหใชสมุนไพรท่ีอาจมีสรรพคุณทดแทนกันไดและสามารถปลูกไวใชชเองได พรรอมท้ังชชวย
กันดูแล อนุรักษสมุนไพรในปา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสมุนไพรและไมหายากอ่ืนๆ 
เพ่ือนํากลับคืนสูสปปาดวยการสรรางเครือขายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เพ่ือ
ปลูกฝฝงจิตสํานึกที่ดีและพรอมที่จะเปปนแนวรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
ตอไป  และปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหกิจกรรมหรือโครงการของกลุมอนุรักษนี้สําเร็จได คือ  คุณสมบัติ
ของผูนําเครือขายและของสมาชิกเครือขาย ความเขมแข็งของชุมชนและความพรอมในการรวมกลุม 
ความพรอมดานงบประมาณ และการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ควรสนับสนุนให
เครือขายตางๆ ที่ริเริ่มข้ึนสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายตางๆ 
ที่ตั้งข้ึนยังอยใูนระยะเร่ิมตนและอาจยังไมเขมแข็งพอที่จะดําเนินการสานตอไปไดโดยลําพัง ดังนั้นการ
สนับสนุนทั้งในเชิงวิชาการและวิธีการดําเนินการจากภาคสวนตางๆ จึงนับวามีความจําเปปนอยางมาก” 
(วีระ บุญเกิด ,2557) 
                 
  3. การจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการท่ีชาวบานและชุมชนจัดขึ้นนั้น
จะตองผานการเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนถึงจะกระทําโครงการ
นั้นๆ ได ซึ่งตองใชเวลาในการพิจารณาคอนขางนาน และงบประมาณที่จะตองไดเปนลําดับตนๆ 
จะตองเปนงบประมาณที่ไดใชในดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน และใชในการสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ อีกทั้งงบประมาณที่ไดรับมานั้นยังไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม เนื่องจากมีการจัด
กิจกรรมหลายครั้งจึงทําใหขาดความตอเนื่อง ปญหาการขาดแคลนงบประมาณจึงเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินการจัดการ เทศบาลตําบลบางตะบูนจึงไดจัดสรรและการสนุนในเรื่องงบประมาณที่ใชสําหรับ
การพัฒนาและอนุรักษปาชายเลนโดยใหเจาหนาที่สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน เปนผูที่
ประสานงานใหการสนับสนุน มีการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมในโครงการและเม่ือการอบรมเสร็จสิ้น
ลงแลวผูรับการอบรมมีหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนน้ีใหแกชาวบานตอไป ดัง
การสัมภาษณ   
 
 “เทศบาลตําบลบางตะบูนและหนวยงานไดกําหนดแนวทางในการใชงบประมาณในดานการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน โดยการจัดสรรสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมปลูกปาชายเลน 
การปลอยพันธุสัตวน้ํา และกิจรมมอบรมอาสาสมัคร เปนตน และทางเทศบาลเองก็พบปญหาในการ
ทํากิจกรรมเหลานี้เชนกัน ดวยปญหาสวนใหญก็คือเร่ืองเงินในการจัดกิจกรรม เพราะเราตองใชเงิน
จายคาตางๆ ก็ตองใชเงินทั้งนั้น และอีกอยางเพราะชาวบานเราก็ตองออกไปทํามาหากินเลี้ยงชีพ
ตัวเองกัน ไมมีใครท่ีจะยอมเสียเวลามาทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวมโดยไมไดรับคาจางกันนัก จึง
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กอใหเกิดปญหาในการทํากิจกรรมเหลานี้ไมสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติมากนักเพราะเน่ืองจากวามัน
ขาดความตอเนื่องในการพัฒนานั้นเอง” (ภราดร เวทยนุกูล, 2557) 
 
 “จากที่สังเกตเห็นนะ โดยสวนใหญแลวงบประมาณที่หนวยงานทองถิ่นนําไปใชนั้น มักจะใน
การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชนมากวาการใชในเร่ืองอนุรักษ ดูแลพัฒนา และการรักษาปา
ชายเลน อยางเชน การสรางถนน การทําบอกักเก็บน้ําในชุมชน ซึ่งสิ่งเหลานี้มันก็ทําใหบานเราเจริญดี
อยูหรอก แตวาเราก็ตองอยาลืมนะวาปาชายเลนมันก็สําคัญ เพราะมันเปนแหลงอาหาร แหลงสราง
รายไดของชาวบาน” (ชาติชาย จินดาไทย, 2557) 
 
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
         จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบล
บางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา มีปญหาและ
อุปสรรค 7 ประการ คือ การขาดจิตสํานึกของประชาชน การรุกล้ําปาชายเลน การเปนพ้ืนที่ปลายนํ้า 
หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชาย
เลนและสัตวน้ํา การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
                 1. การขาดจิตสํานึกของประชาชน เนื่องจากมีประชาชนบางกลุมที่ ไมไดใชพ้ืนที่ปา
ชายเลนโดยตรง เชน ไมไดอาศัยอยูบริเวณปา ไมไดเปนชาวประมง และไมไดมีสวนไดสวนเสียจากการ
ใชทรัพยากรปาชายเลน เปนตน จึงทําใหชาวบานกลุมนี้ไมสนใจและขาดจิตสํานึกในการรักษาปาชาย
เลนใหคงอยูตอไป อีกทั้งเพราะประชาชนบางกลุมที่ไมได เปนชาวประมง และไมไดมีสวนไดสวนเสีย
จากการใชทรัพยากรสัตวน้ําโดยตรง หรือแมแตชาวประมงเองก็ยังคงนึกเห็นแกประโยชนสวนตัวมาก
เกินไปจึงไมไดสนใจถึงผลกระทบที่ตามภายหลัง เชน การจับสัตวน้ําในฤดูวางไข การใชอวนลากเพ่ือ
ตองการปริมาณมากๆ จึงทําใหชาวบานไมสนใจและขาดจิตสํานึกในการรักษา คุมครอง อนุรักษ เปน
ตน ดังการสัมภาษณ  
 
 “ชาวบานบางคนยังไมเห็นถึงประโยชนและคุณคาของปาชายเลนมากนัก เพราะบางคนเขาก็
ไมไดใชประโยชนจากปาชายเลนโดยตรง ไมไดเผาถาน ไมได เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ไมไดมีอาชีพประมง 
เขาก็จะมองวาไมจําเปนที่จะตองเขารวมเมื่อมีการทํากิจกรรมตาง” (ฉัตรชัย ศรัทธาธรรม, 2557) 
 
  2. การรุกล้ําปาชายเลน การบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือ
การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ สวนใหญจะนําไปใชทําเปนที่อยูอาศัย แหลงชุมชน โรงแรม แหลงทองเท่ียว 
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สรางถนน สถานที่ราชการ และในปจจุบันชาวบานมักจะนิยมบุกรุกปาเพ่ือทําการเพาะเล้ียงหอยแครง
บริเวณชายฝง มีการเพาะเล้ียงกุงกุลาดํา และการทํานาเกลือ เปนตน ดังการสัมภาษณ 
 
 “ดวยความตองการทางวัตถุที่เพ่ิมขึ้น จึงทําใหมนุษยเรายอมทําลายแหลงอาหารและที่อยู
อาศัยของเรา เพียงเพราะตองการเงินนั้นเอง จึงทําใหชาวบานบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว เชน การบุกรุกเพ่ือทํารีสอรทของพวกนายทุน และชาวบานมักจะนิยมบุกรุกปาเพ่ือ
ทําการเพาะเล้ียงหอยแครง กุงกุลาดํา เปนตน” (วรพล แกวพวง, 2557) 
 
  3. เปนพ้ืนที่ปลายน้ํา ดวยเขตพื้นที่ปาชายเลนในเทศบาลตําบลบางตะบูนนั้นเปน
พ้ืนที่ปลายนํ้า จึงมักจะพบปญหาในดานการดูแลรักษาท่ียากมากเน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาวไดรับอิทธิพล
ของกระแสนํ้าทะเลที่นําเอาเลนโคลนมาทับถม นอกจากการพัดพาของทะเลโดยตรงแลวยังมีการพัด
เอาขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีตางๆ จากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาวไทยที่
บริเวณปากอาวบางตะบูนอีกดวย จากสภาพและลักษณะตางๆ ของพ้ืนที่ดังกลาว จึงเปนปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหพ้ืนที่แหงนี้เปนพ้ืนที่ที่ปองกันคุมครอง และดูแลรักษาดวยความลําบากอยางยิ่ง ดังการ
สัมภาษณ 
 
 “บริเวณปาชายเลนแถวนี้โดยสวนใหญ มีลักษณะเปนปาชายเลนท่ีเกิดจากการสะสมตะกอน
จากกระแสน้ําที่ไหลจากแมน้ําตางๆ อยางแมน้ําเพชรบุรี ออกสูอาวไทย และจากการกันเซาะตาม
ชายฝงและแหลงน้ําลําธาร ขอดีคือการเปนพ้ืนที่ที่มีซากพืชซากสัตวมาทับถมในบริเวณปาชายเลนเอง 
โดยเฉพาะใบไมที่รวงหลนทับถมกันเปนจํานวนมาก ทําใหชายฝงมีลักษณะปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ 
แตขอเสียคือเปนพ้ืนที่ปลายนํ้าดูและคุมครองลําบาก ยากตอการพัฒนา และอาจสงผลใหปาชายเลน
บานเราลดนอยลงไดเชนกัน.” (วีระ บุญเกิด, 2257) 
 
  4. หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ ตามท่ีเราทราบกัน
ดีอยูแลววาระบบราชการนั้นมีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน จึงทําใหการแกไขปญหาตางๆ 
เปนไปดวยความลาชา   
  5. การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน โดยปญหาที่พบโดยสวนใหญนั้นเกิด
จากการขาดความตอเนื่องในการพัฒนาและฟนฟู ดวยเกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน เชน การ
ขาดงบประมาณ การขาดผูรูหรือนักวิชาการเฉพาะทาง เปนตน   
  6. การมีสวนรวมของประชาชน พบวาชาวบานยังไมไดใหความรวมมือในกิจกรรม
อยางจริงจัง และพบวาชาวบานอางวาการมารวมกิจกรรมตางๆ จะตองเสียเวลาในการทํามาหากิน ไม
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ชาวบานเองก็ไมไดประโยชนอะไรดวย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหไมไดรับความรวมมือจากชาวบานมาก
เทาท่ีควร  ดังการสัมภาษณ 
 
 “เวลาเรียกประชุมอะไรตางๆ ในชุมชนนั้นชาวบานก็มักจะไมคอยความรวมมือเทาไหรนัก 
บางทีก็มาบางไมมาบาง ขาดความตอเนื่องในการติดตอประสานงานกันมากเลยท่ีเดียว สาเหตุสวน
ใหญที่มากันไมไดก็คือ การไมวางหละ เพราะวาชาวบานเขาก็ตองออกไปทํามาหากินของเขา”        
(วีระ บุญเกิด, 2557) 
 
 “ปญหาในการจัดกิจกรรมหรือมีการประชุมตางๆ ชาวบานไมใหความสนใจ อางวาตองไป
ประกอบอาชีพ หาเงนิสรางรายไดทั้งนั้น สวนใหญแลวก็เปนพวกท่ีวางงานจริงๆ นั้นหละถึงมา” (งาม
ยศ พีงาม, 2557) 
 
  7. หนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ เนื่องดวยการขาดอิสระในการ
ตัดสินใจตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งอํานาจหนาที่โดยตรงและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนๆ 
จึงทําใหการแกปญหาดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมในชุมชนของตนเอง เปนตน ดังการ
สัมภาษณ 
  
 “ในเร่ืองของอํานาจในการบริหารจัดการตางๆ นั้น ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็ไม
สามารถดําเนินการเองไดทั้งหมด เราก็ตองใหหนวยงานอ่ืนรวมในการตัดสินใจดวย เชน การจัดต้ัง
กลุมอนุรักษ เราก็จะตองสงเรื่องไปยังสํานักงานอําเภอ สํานักงานจังหวัด และประเทศตอไปตามลําดับ
ขั้น เปนตน” (ชัยยศ สงวนทรัพย, 2557) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง “บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ” 

มีวั ต ถุประสงค เ พ่ือศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชา ติ  ศึกษาบทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือใหไดขอมูล
ที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือการวิจัย 2 ประเภทคือ แบบ
สังเกต ในประเด็นเกี่ยวกับสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลบางตะบูน และใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) โดยมีการกําหนดแนวคําถามในการสัมภาษณ
ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูน ในการใชประโยชน การพัฒนาฟนฟู 
และการคุมครองดูแลทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้   
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
         จากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลบางตะบูน โดยวิธีการ
สังเกตสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา ตําบลบางตะบูนมีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุม
ชายฝงทะเล สภาพดินเปนดินเลน และมีลุมน้ํามาก ชาวบางตะบูนมีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย 
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมงชายฝง เลี้ยงสัตวน้ํา ปลูกปา เผาถาน เย็บจาก และรับจาง
ทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญของตําบลบางตะบูน ไดแก ทรัพยากรปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งทรัพยากรปาชายเลนของตําบลบางตะบูน เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหวาง
พันธุไมปาชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นจากการปลูกขึ้นของชาวบาน และบุคคล
ทั่วไปที่เดินทางมาเพ่ือทํากิจกรรมปลูกปาชายเลน ปาชายเลนบริเวณชายฝงทะเลของพ้ืนที่มีลักษณะ
เปนพ้ืนที่รอยตอระหวางพ้ืนที่น้ําจืด ซึ่งเกิดจากการไหลมาจากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝง
ตะวันตกของอาวไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูนและปากอาวบานแหลมทางตอนเหนือกับพ้ืนที่น้ํา
ทะเล จึงทําใหเกิดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย (Brackish Water Ecosystem) ขึ้น และไดรับอิทธิพลของ
กระแสนํ้าทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถมอีกทางหน่ึง จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพ้ืนที่แหงนี้เปน
พ้ืนที่ปาชายเลนที่มีสภาพพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตอการเกิดและเจริญเติบโตของ พันธุไมและ
ทรัพยากรสัตวน้ําเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีลักษณะเปนพ้ืนที่ดินเลนงอกใหมชายทะเลซึ่งเปน
แหลงที่อุดมไปดวยสัตวน้ําและสัตวบกนานาชนิด เชน หอย หมึก กุง กั้ง ปู ปลา สัตวเลื้อยคลาน นก 
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และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวตางๆ เหลานี้มีความสําคัญตอระบบนิเวศทะเล และมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เปนอยางยิ่ง สัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนั้นมีอยูหลายชนิด เชน กุงกุลาดํา กุง
แชบวย หอยแครง หอยแมลงภู ปลากะพง ปลากระบอก ปลาเกา แมงดาทะเล ฯลฯ ชุมชนในทองถ่ิน
สวนใหญมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันและเก่ียวของกับปาชายเลนและการเล้ียงชีพดวยการทําการประมง
ชายฝง จากสภาพภูมิประเทศที่ติดกับทะเลและมีแมน้ําไหลผาน จึงมีประชาชนประกอบอาชีพประมง
ชายฝงจํานวนมาก และพบวาพ้ืนที่ปาชายเลนบานแหลมแหงนี้จัดเปนแหลงเพาะเลี้ยงหอยแครงที่
ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงหอยแครงจัดเปนอีกอาชีพหนึ่งที่สําคัญและเปน
เอกลักษณท่ีมีความโดดเดนของชุมชนตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
 
สวนที่ 2 บทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
          2.1 การใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตว 

จากการศึกษาถึงการใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา  ปาชายเลนมีประโยชนทั้งทางตรงและทางออม  มี
ความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน โดยประโยชนทางตรงและประโยชนทางออม โดย
ประโยชนทางตรงมีอยู 2 ลักษณะ คือ 1) การประกอบอาชีพ พบวามีการใชประโยชนจากปาชายเลน
โดยลําตนของไมปาชายเลนสามารถนํามาใชเผาถาน ทําเชื้อเพลิง และการเย็บจาก ที่ทําเปนอาชีพ
เสริมของชาวบาน และ 2) การดํารงชีวิต พบวามีการใชประโยชนจากปาชายเลนเพ่ือนํามาทําไมใช
สอย ทําเฟอรนิเจอร ทําวัสดุกอสราง เชน ไมคํ้ายัน เปนแหลงอาหาร และสามารถนํามาใชทําสมุนไพร 
เปนตน และประโยชนทางออม ประกอบดวย 1) เปนแหลงที่อยูอาศัย ขยายพันธ และเปนแหลง
อนุบาลสัตวน้ําวัยออนชนิดตางๆ 2) เปนแหลงอาหารขนาดใหญของชุมชน และแหลงอาหารของสัตว
น้ํานานาพันธุ 3) ลดความแรงของพายุชวยปองกันการพังทลายชายฝงจากคลื่นลม และทําหนาที่
รักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝงที่เกื้อกูลตอพันธุสัตวและพรรณพืช  เปนเสมือนเครื่องกรองนํ้าเสีย
คัดกรองขยะและสารพิษชวยบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพดีกอนลงสูทะเล 4) การนํามาใชยอมสีอวนและ
ผา เปนสมุนไพรและทําเปนไมใชสอยตางๆ 5) เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนที่สําคัญของจังหวัด
เพชรบุรี และเปนแหลงการเรียนรูการศึกษาและวิจัย  

อีกทั้งในพ้ืนที่ปาชายเลนตําบลบางตะบูนยังมีทรัพยากรสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญตอชาวบาน
เปนอยางมาก ทรัพยากรสัตวน้ําสวนใหญมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีความสําคัญตอระบบนิเวศ
ทะเลเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกุง หอย ปู ปลา ที่มีมากมายหลายชนิดที่ชาวบานสามารถนํามา
รับประทานและขายเปนรายไดตลอดทั้งป ดังนั้นปาชายเลนจึงเปรียบเสมือนเปนตลาดสดสําหรับ
ชุมชน สรางรายไดแกประชาชน และสรางคุณคาแกสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล  
 

2.2 การพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
จากการศึกษาถึงการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี พบวา พ้ืนที่ปาชายเลนของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใน
อดีตมีความอุดมสมบูรณและมีปริมาณเนื้อที่มาก แตปจจุบันเนื้อที่ปาชายเลนมีพ้ืนที่ลดลง สาเหตุจาก
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มีการบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เชน การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ทํานาเกลือ ทํา
การเกษตร และในสภาวะปจจุบันปญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากรการขยายพ้ืนที่ทํากิน  ซึ่งปจจัย
เหลานี้เปนสาเหตุใหพื้นที่ปาชายเลนและความอุดมสมบูรณของปาชายเลนลดลง ชาวประมงตองออก
เรือไปจับสตัวน้ําไกลมากข้ึน ดังนั้นประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองรวมมือ
กันพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนรวมกันอยางเรงดวน เพ่ือชวยกันรักษาปาชายเลนที่เหลืออันนอยนิดนี้
เอาไวใหลูกหลายในอนาคต การฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่ง แตทวาระดับของ
การมีสวนรวมมีมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพความเหมาะสมและการทํางานของแตละหนวยงาน
สวนแนวความคิดของการใหชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูปาชายเลนทั้งกระบวนการนับวาเปน
แนวทางที่นาจะไดรับการยอมรับสูง เนื่องจากประชากรในชุมชนเห็นวาชุมชนตําบลบางตะบูนจะ
สามารถพัฒนาและฟนฟูใหประสบผลสําเร็จดวยดีจากการจัดการของชุมชนทองถิ่นเอง เพราะวา
ชุมชนทองถ่ินตามแนวชายฝงลวนมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาและผูกพันกับทรัพยากรปาชายเลนอยูแลว 
นอกจากน้ันบทเรียนและประสบการณที่ชุมชนไดรับในอดีตก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จูงใจใหกับชุมชนเขามามี
บทบาทในการพัฒนาและฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลนไดเปนอยางดี เทศบาลและหนวยงาน
ราชการตองกําหนดจัดทําแผนแมบทการจัดการปาชายเลน และควรใหชุมชนมามีสวนรวมตั้งแต
เริ่มตนของการฟนฟู เพ่ือใหมั่นใจวาอยูบนพ้ืนฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจริง การสราง
จิตสํานึก ประชาสัมพันธ ใหความรูแกประชาชนตําบลบางตะบูนไดเห็นความสําคัญและตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลน และชดเชยพ้ืนที่ปาชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกทดแทน
ขึ้นมาดวยการจัดสรรและสนุบสนุนงบประมาณสําหรับจัดใหมีโครงการปลูกปาชายเลนตลอดท้ังป 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและฟนฟูแบบย่ังยืนตอไป  

จากการศึกษาถึงการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูน อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา ในการจัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํานั้นชาวบานตําบลบาง
ตะบูน และหนวยงานองคกรเทศบาลเองตางก็มีความเห็นเชนเดียวกับการพัฒนาและฟนฟูปาชายเลน 
เนื่องจากวาหากปาชายเลนถูกทําลายก็จะสงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ําโดยตรงเชนกัน ดังนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนจึงไดตระหนักและใหความสําคัญในปญหานั้นๆ รวมกันสราง
แนวทางการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหเหมาะสมโดยไดนําองคความรูดั้งเดิมและวิถีชีวิตของ
ชุมชนมาประยุกตใชในการฟนฟูและจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา โดยใหความรูแกประชาชนตําบลบาง
ตะบูนไดเห็นความสําคัญและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรสัตวน้ํา  และชดเชยจํานวน
ทรัพยากรสัตวน้ําที่ถูกทําลายไปโดยการใหมีการปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการ
จัดสรรและสนุบสนุนงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมใหมีแบบตอเนื่องตลอดทั้งป และเพ่ือเปนการ
พัฒนาแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนและแหลงอาหารของสัตวทะเลหายาก จําเปนตองมีการกําหนด  
กฎ กติกา บทลงโทษ และควบคุมการลักลอบใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและทําลายพันธุสัตวน้ํา
วัยออนรวมกันระหวางเทศบาล หนวยงานราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
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สัตวน้ําทางทะเลและชายฝงในรูปแบบของการงดจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข รวมทั้งการไมใชเครื่องมือ
ประมงท่ีมีอํานาจทําลายลางสูง เชน ระเบิด ไฟฟาชอต หรือการใชอวนลาก เปนตน 
 

2.3 การคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
จากการศึกษาถึงการคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูน 

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา เพ่ือเปนการแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อม
โทรมของปาชายเลน และรักษาไวซึ่งระบบนิเวศของปาชายเลน ควรมีการบริหารจัดการตามหลัก
วิชาการปาไม ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการบุกรุกอยางตอเนื่อง ในปจจุบันตําบลบางตะบูนได
มีการจัดการพ้ืนที่ปาชายเลนท่ีสําคัญ โดยเนนไปที่การกําหนดเขตการใชประโยชนเพ่ือแกไขปญหา
การบุกรุกปาชายเลน การประกาศเปนเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมปาชายเลน เพ่ือปองกัน สงวน 
บํารุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูกับชุมชนตลอดไป หวงหามไมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศ การจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนของตําบลบางตะบูนนั้นไดมีการดําเนินการดานอนุรักษทั้งดาน
การดําเนินงานของภาครัฐและการดําเนินการภาคประชาชน รวมทั้งการปลูกปาเพ่ือทดแทนปาชาย
เลนที่เสื่อมโทรมและพ้ืนที่วางเปลาใหกลับมาเปนปาที่อุดมสมบูรณ และควรมีการประเมินผลในแตละ
พ้ืนที่ดวยการรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมใหเปนปจจุบันเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบดวยเชนกัน  

ทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูนในปจจุบัน พบวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่นาเปนหวง
อยางมากคือ มีอัตราการเจริญเติบโตและปริมาณของสัตวน้ําลดลง เนื่องมาจากความเสื่อมสภาพของ
ปาชายเลนนั้นเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นจําเปนตองหามมิใหผูใดเผา ทิ้ง ระบาย หรือทําใหเกิดมลพิษ
เปนอันตรายแกสัตวน้ําเปนอันขาด กําหนดใหมีการงดการจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข กําหนดใหมีการ
จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือที่ไมทําลายสัตวน้ําที่ยังเล็ก จัดกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในรูปแบบของการปลูกปาชายเลน ปลูกหญาทะเล ปลอยพันธุสัตวน้ํา จนประกาศเปนพ้ืนที่
แนวเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําวัยออนของชุมชน และมีการออกลาดตระเวนตรวจตราเฝาระวังทางทะเล
โดยมีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเล ออกลาดตระเวนรวมกับศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง เพ่ือสงผลใหเครื่องมือประมงท่ีทําลายพันธุสัตวน้ําลดลง และสัตวน้ํามีความอุดม
สมบูรณขึ้น อีกทั้งไดมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนไวคอยประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือการ
อนุรักษปาชายเลนใหคงไวตอไป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมอนุรักษแมน้ําและปลอยพันธุสัตวน้ําอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหชุมชนไดมีสัตวน้ําจับอยางตอเนื่องและสรางรายไดใหแกชุมชนตอไป  

และจากการศึกษาถึงบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามการใชประโยชน การพัฒนาฟนฟู และการคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 
ทําใหสามารถสรุปถึงนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
ตําบลบางตะบูนไดนํามาใชเปนแนวทาง ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
                 1. มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการปาไม ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการ
บุกรุกอยางตอเน่ือง นํานโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมาเปนแนวทางในการตัดสินใจ
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และปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเปนการแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อม
โทรมของปาชายเลน และรักษาไวซึ่งระบบนิเวศของปาชายเลน  
  2. เนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปา
ชายเลน และพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางถูกตอง ยั่งยืน และเปนธรรม โดย
การนําหลักกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของมาใชกับชุมชน และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของไดคํานึงถึงเปาหมายของการจัดการ และวิธีการในการจัดการที่แตกตางออกไป เพ่ือ
ปรับใหสอดคลองกับความตองการและเปนที่ยอมรับของประชาชนท่ีเปนเจาของทรัพยากรอยาง
แทจริง และเนนถึงการประโยชนของชุมชนทั้งทางตรงและทางออม  
  3. จัดใหมีการขยายเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนเขามารวมจัดการปาชายเลนรวมกับชุมชน ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่สอดคลอง
กับสถานการณ โดยมีมิติของการจัดการที่ครอบคลุมทั้งการปองกัน ฟนฟูและใชประโยชน การจัดการ
โดยชุมชนเพ่ือจัดการปาชายเลนนี้ จะเกิดการขยายเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนใกลเคียง
เชื่อมสูระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดตอไป 
  4. จากปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนท่ีเกิดจากการขาด
จิตสํานึกของประชาชนน้ัน ทางเทศบาลตําบลบางตะบูนไดมีวิธีการจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของ
หลายฝายโดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินและภาคเอกชนตางๆ เพื่อรวมมือกับภาครัฐในการสรางจิตสํานึกให
เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรปาชายเลนรวมกัน การปองกันดูแลรักษาและเฝาระวังทรัพยากร การ
ปลูกและฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น ใหความรู สรางความเขาใจการใชประโยชนทรัพยากร
อยางชาญฉลาด ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการทําลายทรัพยากรปาชายเลนอีกดวย  
  5. มุงสูองคกรศูนยกลางดานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงของประเทศ ดวยการปองกันอยางจริงจังและการจัดการวางแผนการใชที่ดินชายฝงทะเลให
เหมาะสม ซ่ึงจะเปนทางหนึ่งที่จะรักษาพ้ืนที่ปาชายเลนไวได  
  6. นอกจากกฏระเบียบตางๆ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชพ้ืนที่ปาชาย
เลนควรจะใชปฏิบัติอยางเครงครัด ปจจุบันเทศบาลตําบลบางตะบูนมีนโยบายเพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลน 
โดยการปลูกปา มีการขยายและสนับสนุนการปลูกปาชายเลนเพ่ิมขึ้น ทั้งในสวนของราชการและสวน
ของเอกชนตามพ้ืนที่วางเปลาบริเวณชายฝงทะเล การจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณจากโครงการที่
ชาวบานและชุมชนจัดข้ึน มีการจัดสรรและการสนุนในเร่ืองงบประมาณที่ใชสําหรับการพัฒนาและ
อนุรักษปาชายเลนโดยเลือกอาสาสมัครเขารวมการอบรมในโครงการการพัฒนาและอนุรักษปาชาย
เลนและหลังการอบรมเสร็จส้ินลงแลวจะใหผูรับการอบรมนั้นทําหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาชายเลนน้ีใหแกชาวบานตอไป อีกทั้งการสรางวิทยากรจากเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูที่
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ใหเปนผูแนะนําเพ่ือใหชาวบานเห็นถึงคุณคาและเกิดการมีสวนรวมมาก
ยิ่งขึ้น 
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สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
จากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณ พบวา มีปญหาและอุปสรรค 7 ประการ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 
                 1. การขาดจิตสํานึกของประชาชน เนื่องจากมีประชาชนบางกลุมที่ไมไดใชพ้ืนที่ปา
ชายเลนโดยตรง เชน ไมไดอาศัยอยูบริเวณปา ไมไดเปนชาวประมง และไมไดมีสวนไดสวนเสียจากการ
ใชทรัพยกรปาชายเลน เปนตน จึงทําใหชาวบานกลุมนี้ไมสนใจและขาดจิตสํานึกในการรักษาปาชาย
เลนใหคงอยูตอไป อีกทั้งเพราะประชาชนบางกลุมที่ไมไดเปนชาวประมง และไมไดมีสวนไดสวนเสีย
จากการใชทรัพยกรสัตวน้ําโดยตรง หรือแมแตชาวประมงเองก็ยังคงนึกเห็นแกประโยชนสวนตัวมาก
เกินไปจึงไมไดสนใจถึงผลกระทบที่ตามภายหลัง เชน การจับสัตวน้ําในฤดูวางไข การใชอวนลากเพ่ือ
ตองการปริมาณมากๆ จึงทําใหชาวบานไมสนใจและขาดจิตสํานึกในการรักษา คุมครอง อนุรักษ เปน
ตน  

2. การรุกล้ําปาชายเลน การบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือ
การดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ สวนใหญจะนําไปใชทําเปนที่อยูอาศัย แหลงชุมชน โรงแรม แหลงทองเท่ียว 
สรางถนน สถานที่ราชการ และในปจจุบันชาวบานมักจะนิยมบุกรุกปาเพ่ือทําการเพาะเล้ียงหอยแครง
บริเวณชายฝง มีการเพาะเล้ียงกุงกุลาดํา และการทํานาเกลือ เปนตน  

3. เปนพ้ืนที่ปลายน้ํา ดวยเขตพ้ืนที่ปาชายเลนในเทศบาลตําบลบางตะบูนนั้นเปน
พ้ืนที่ปลายนํ้า จึงมักจะพบปญหาในดานการดูแลรักษาท่ียากมากเน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาวไดรับอิทธิพล
ของกระแสนํ้าทะเลที่นําเอาเลนโคลนมาทับถม นอกจากการพัดพาของทะเลโดยตรงแลวยังมีการพัด
เอาขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีตางๆ จากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาวไทยที่
บริเวณปากอาวบางตะบูนอีกอวย จากสภาพและลักษณะตางๆ ของพ้ืนที่ดังกลาว จึงเปนปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหพ้ืนที่แหงนี้เปนพื้นที่ท่ีปองกันคุมครอง และดูแลรักษาดวยความลําบากอยางยิ่ง  

  4. หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ ตามท่ีเราทราบกัน
ดีอยูแลววาระบบราชการนั้นมีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอน จึงทําใหการแกไขปญหาตางๆ 
เปนไปดวยความลาชา  

5. การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน โดยปญหาที่พบโดยสวนใหญนั้นเกิด
จากการขาดความตอเนื่องในการพัฒนาและฟนฟู ดวยเกิดจากสาเหตุหลายกระการดวยกัน เชน การ
ขาดงบประมาณ การขาดผูรูหรือนักวิชาการเฉพาะทาง เปนตน  

6. การมีสวนรวมของประชาชน พบวาชาวบานยังไมไดใหความรวมมือในกิจกรรม
อยางจริงจัง และพบวาชาวบานอางวาการมารวมกิจกรรมตางๆ จะตองเสียเวลาในการทํามาหากิน ไม
ชาวบานเองก็ไมไดประโยชนอะไรดวย จึงเปนเหตุทําใหไมไดรับความรวมมือจากชาวบานมาก
เทาท่ีควร 

7. หนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ เนื่องดวยการขาดอิสระในการ
ตัดสินใจตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งอํานาจหนาที่โดยตรงและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนๆ 
จึงทําใหการแกปญหาดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมในชุมชนของตนเอง เปนตน    
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อภิปรายผลการศึกษา         
การศึกษาถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี สามารถนํามาอิปรายผลการศึกษาโดยใชวิธีการ
วิเคราะหอางอิงจากทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้    
          1. การศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลบางตะบูน  พบวา 
ตําบลบางตะบูนมีสภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเล สภาพดินเปนดินเลน และมีลุม
น้ํามาก ชาวบางตะบูนมีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบเรียบงาย ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพประมง
ชายฝง เลี้ยงสัตวน้ํา ปลูกปา เผาถาน เย็บจาก และรับจางทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ
ของตําบลบางตะบูน ไดแก ทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา ซึ่งทรัพยากรปาชายเลนของ
ตําบลบางตะบูน เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหวางพันธุไมปาชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และที่เกิดข้ึนจากการปลูกขึ้นของชาวบาน และบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาเพ่ือทํากิจกรรมปลูกปาชาย
เลน จึงทําใหไมสามารถแบงเขตของพันธุพืชไดชัดเจนมากนัก นอกจากน้ียังเปนแหลงที่อุดมไปดวย
สัตวน้ําและสัตวบกนานาชนิด และสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนั้นมีอยูหลายชนิด เชน กุง
กุลาดํา กุงแชบวย หอยแครง หอยแมลงภู ปลากะพง ปลากระบอก ปลาเกา แมงดาทะเล ชุมชนใน
ทองถิ่นสวนใหญมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันและเกี่ยวของกับปาชายเลนและการเล้ียงชีพดวยการ
ประกอบอาชีพประมงชายฝง ซึ่งมีความคลายกับงานวิจัยของสหัส ราชเมืองขวาง และวิสัย คงแกว 
(2554) ที่ไดทําการศึกษาถึงความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณปาชายเลนคลองกํา
พวนและพ้ืนที่ชายฝง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง และพบวาชาวบานคลองกําพวนสวนใหญ
ประกอบอาชีพประมง และทรัพยากรปลาจัดเปนทรัพยากรเพ่ือการประมงท่ีสําคัญมากของชาวบาน 
เนื่องจากเปนแหลงอาหารและชวยสรางรายไดเปนจํานวนมาก ซึ่งตางจากทรัพยากรของตําบลบาง
ตะบูนที่สรางรายไดสวนใหญจะมาจากหอยแมลงภูนั้นเอง และพ้ืนที่ปาชายเลนบานแหลมแหงนี้
จัดเปนแหลงเพาะเลี้ยงหอยแครงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของจิตติมา อายุตตะกะ และคณะ (2540) ทําการศึกษาบทบาทของปาชายเลนปลูกที่มีอายุตางกันใน
แงเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอนุบาลสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง พบวา 
ปาชายเลนปลูกที่มีอายุตางกันมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงอาศัย  และอาหารทะเลของปูทะเล 
โดยพบปริมาณปูทะเลท่ีจับไดจากปาชายเลนธรรมชาติมากที่สุดกวาปาชายเลนปลูกทดแทนอายุ 8 ป 
นอกจากนี้ยังพบบริเวณปาทั้งสองแหงมีความหนาแนนของปูแสมซ่ึงเปนตัวแทนกลุมครัสเตเซียนบริ
เวณปาชายเลนคลองหงาว และอาหารสําคัญของปูทะเลคอนขางสูงดวย บทบาทของปาชายเลนปลูก
ที่มีอายุตางกันในแงเปนที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวน้ํา และพบวาปาชายเลนธรรมชาตินั้นพบปริมาณ
และชนิดของแพลงกตอนสัตวและสัตวน้ําวัยออนสูงสุด สวนในปริมาณปาชายเลนปลูกที่มีอายุตางกัน
นั้นจะพบปริมาณและชนิดของสัตวกลุมนี้ตางกันไปตามฤดูกาล  
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         2. การศึกษาถึงการใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา ปาชายเลน
ของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน 
เปนแหลงที่อยูอาศัย ขยายพันธุ และเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออนชนิดตางๆ เปนแหลงอาหาร
ขนาดใหญของชุมชนตําบลบางตะบูน เปนแหลงอาหารของสัตวน้ํานานาพันธุ ลดความแรงของพายุ
ชวยปองกันการพังทลายชายฝงจากคล่ืนลม และมีประโยชนในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ ศิริบุญ (2544) โดยไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากร
มนุษยเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการศึกษาทําให
เห็นวาปาชายเลนมีความสําคัญในเรื่องของการเปนแหลงพักอาศัย การปองกันภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีประโยชนในแงเศรษฐกิจและการครองชีพ ดวยพันธไมในปาชายเลน
เปนพืชที่ทนตอสภาพลมและคลื่นแรงมีประโยชนมากมาย เชน ใชเผาถาน ยอมสีอวนและผา ใชเปน
สมุนไพร และเย็บจากทําเปนอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังพบวาทรัพยากรปาชายเลนเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศนที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี และเปนแหลงการเรียนรูการศึกษาและวิจัย อีกทั้งปาชายเลน
ตําบลบางตะบูนยังมีทรัพยากรสัตวน้ําที่มีความสําคัญตอชาวบานโดยสวนใหญมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและมีความสําคัญตอระบบนิเวศทะเล โดยเฉพาะกุง หอย ปู ปลา ที่มีมากมายหลายชนิดที่
ชาวบานสามารถนํามารับประทานและขายเปนรายไดตลอดทั้งป  สอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร 
โชติพานิช, ณฐพงศ จิตรนิรัตน และประมาณ เทพสงเคราะห (2556) ที่ไดทําการศึกษาถึงแนว
ทางการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบากันเคย ตําบล
ตันหยงโป อําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบวา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ทรัพยากรสัตวน้ํานั้นมักจะเปนดานการประกอบอาชีพประมง ซี่งสามารถสรางอาชีพและรายไดใหแก
ชาวบานเปนอยางมาก ซึ่งมีวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานการใชประโยชนทรัพยากรท่ีแตกตางกัน
ออกไปในแตละยุคสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของสหัส ราชเมืองขวาง และวิสัย คงแกว (2554) ได
ทําการศึกษาถึงความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณปาชายเลนคลองกําพวนและพ้ืนที่
ชายฝง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พบวา มีประโยชนโดยเปนแหลงอาหารโปรตีนและชวยสราง
รายไดใหกับชาวประมงเปนจํานวนมาก ดังนั้นทรัพยากรปลาจัดเปนทรัพยากรเพ่ือการประมงท่ีสําคัญ
มากของชาวบาน และสอดคลองกับงานวิจัยของพงษพันธ สุนทรวิภาต, สิริฉัตร สุนทรวิภาต, 
ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, กัญญาวีร บุษดี, อภิชาต เติมวิชชากร และประจวบ ฉายบุ (2551) ได
ทําการศึกษาถึงการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนของชาวประมงในกวานพะเยา  โดยทําการ
สัมภาษณชาวประมงรอบกวานพะเยาจํานวน 14 ชุมชน พบวาดานผลการศึกษาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรสัตวน้ําพบวา ชาวประมงสวนใหญจะนําสัตวน้ําที่จับไดไปขายสด โดยนําไปจําหนายเองที่
แพปลาและบางสวนผานพอคาแมคาคนกลาง รองลงมานําไปแปรรูปโดยนํามาแปรรูปเปนปลาสม 
ปลาราปลาแหง ปลาเค็ม และปลาแดดเดียว ตามลําดับ และนําไปบริโภคเอง  ดังนั้นปาชายเลนจึง
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เปรียบเสมือนเปนตลาดสดสําหรับชุมชนตําบลบางตะบูนแหงนี้ ซึ่งสนับสนุนความคิดและหลักการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลและหมูบาน (2533) ที่ไดกลาวถึงหลักการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการนั้นควรใชประโยชนจากทรัพยากรธ
โดยไมทําลายสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใหเสื่อมเสียไป  

         3. การพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา พบวา รูปแบบการพัฒนาและ
ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ําของตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดใช
รูปแบบในการพัฒนาและฟนฟูดวยวิธีการดงันี้ เนนใหประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน
รวมมือกันพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนอยางเรงดวน เพ่ือชวยกันรักษาปาชายเลนท่ีเหลืออันนอยนิดนี้
เอาไวใหลูกหลานในอนาคต เชนเดียวกับองคกรในทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีที่ ไดใชวิธีการบริหาร
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และลง
มือปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ตามงานวิจัยของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
และทวีสุข แสนทวีสุข (2531) ไดศึกษาเร่ืองบทบาทขององคกรในทองถิ่นตอการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี พบวา องคกรภายใน
ทองถ่ินสวนใหญตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมขององคกรจะเปนลักษณะการฟนฟูทํานุบํารุง
และรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่มีอยูแลวรวมทั้งปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไมใหถูกทําลายไป  และการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนตําบลบางตะบูนเก่ียวกับวิถีชีวิตที่ตอง
พ่ึงพาปาชายเลน ดวยวิถึชีวิตที่มีความผูกพันกับปาชายเลนและภูมิปญญาการใชประโยชนที่สั่งสมมา
ยาวนาน จะทําใหชาวบานเห็นความสําคัญของการฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและยินดีเขารวมกับ
กิจกรรมการฟนฟูตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลทิพย คงประเสริฐอมร (2548) ซึ่งได
ทําการศึกษาเร่ืองกระบวนการเรียนรูของชุมชนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนอยาง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดสรุปวา ชุมชนรวมกันสืบ
คนหาขอมูลที่ทําใหรูจักรากเหงาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมและพัฒนาสามารถสรางกระบวนการ
เรียนรูได โดยที่ชุมชนสามารถสังเคราะหองคความรูของชุมชนขึ้นมาเพ่ือใชในการจัดการทรัพยากร
ตามแนวทางอนุรักษ มีการสํารวจความรูเดิมของชุมชนและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอุปถัมภ
ความรูจากภายนอกมาเปนการสรางความเชื่อมโยงความรูจากภายนอก กระบวนการเรียนรูทําให
ชุมชนสามารถพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่ งยืนได ผลที่ไดจากกระบวนการเรียนรูคือ แผน
แมบทนั้นเอง ซึ่งทางเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เองก็ไดจัดให
โรงเรียนบางตะบูนวิทยาเปนศูนยกลางอนุรักษและรักษาระบบนิเวศปาชายเลน ซึ่งเทศบาลและ
หนวยงานราชการตองกําหนดจัดทําแผนแมบทการจัดการปาชายเลน และควรใหชุมชนมามีสวนรวม
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ตั้งแตเริ่มตนของการฟนฟู เพ่ือใหมั่นใจวาอยูบนพื้นฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจริง การ
สรางจิตสํานึก การประชาสัมพันธ ใหความรูแกประชาชนตําบลบางตะบูนไดเห็นความสําคัญและ
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร โชติ
พานิช, ณฐพงศ จิตรนิรัตน และประมาณ เทพสงเคราะห (2556) ที่ไดทําการศึกษาถึงแนวทางการ
จัดการทรัพยากรชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบากันเคย ตําบลตันหยงโป 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ีสัมพันธกับการใช
ประโยชนทรัพยากรชายฝง และศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร ชายฝงของชุมชนและผลที่
เกิดข้ึนที่จะสามารถพัฒนาเปนขอเสนอแนะสําหรับการจัดการทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสม พบวาการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรจะนําไปสูการการกอตัวของชุมชนในการเขามามีบทบาทบทจัดการ
ทรัพยากรในรูปแบบตางๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะภาครัฐ 
และองคกรพัฒนาเอกชน ทําใหสามารถนําไปสูการจัดการทรัพยากรของชุมชนท่ีเปนระบบ เปน
รูปธรรม และคืนความสมบูรณแกระบบนิเวศชายฝง ซึ่งแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบ
ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของของชุมชน ควรมีการประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพ่ือรวม
สรางความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเอง สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนสงเสริมการเรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
รวมสืบสานภูมิปญญา พัฒนาองคความรูในการจัดการทรัพยากรและการดํารงชีวิต รวมทั้งการ
สนับสนุนจากภาคีองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และทางเทศบาลตําบลบางตะบูนไดชดเชย
พ้ืนที่ปาชายเลนที่สูญเสียไปโดยการปลูกทดแทนข้ึนมาดวยการจัดสรรและสนุบสนุนงบประมาณ
สําหรับจัดใหมีโครงการปลูกปาชายเลนตลอดทั้งป อีกทั้งมีการกําหนด กฎ กติกา บทลงโทษ และ
ควบคุมการลักลอบใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและทําลายพันธุสัตวน้ําวัยออน และจัดกิจกรรม
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในรูปแบบของการปลูกปาชายเลนทดแทน ซึ่งมีความ
คลายกับวิธีการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนของชาวประมงในกวานพะเยา  โดยชาวประมง
สวนใหญจะมีการทําแนวเขตอนุรักษ ไมเคยบุกรุกและไมเคยจับสัตวน้ําแนวเขตควบคุม ไมจับสัตวน้ํา
ในฤดูปลาวางไข และมีการรักษาปาไมในพ้ืนที่รอบๆ บริเวณกวานพะเยาหรือตนน้ํา  มีการปลอยสัตว
น้ําที่ไมไดขนาดทุกครั้งหลังจับได แสดงใหเห็นวาชาวประมงไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอตกลง
ตามท่ีเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลกวานพะเยาไดใหไว ตามงานวิจัยของพงษพันธ สุนทรวิภาต, สิริฉัตร 
สุนทรวิภาต, ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, กัญญาวีร บุษดี, อภิชาต เติมวิชชากร และประจวบ ฉายบุ 
(2551) 
         4. เพ่ือเปนการแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของปาชายเลน 
และรักษาไวซึ่งระบบนิเวศของปาชายเลน เทศบาลตําบลบางตะบูนไดบริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรในการคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา ดวยวิธี การบริหารจัดการตามหลัก
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วิชาการปาไม ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการบุกรุกอยางตอเนื่อง และปจจุบันเทศบาลตําบลบาง
ตะบูนไดมีการกําหนดเขตการใชประโยชนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกปาชายเลน การประกาศเปนเขต
พ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอมปาชายเลน เพ่ือปองกัน สงวน บํารุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูกับชุมชนตลอดไป หวงหามไมใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  นอกจากจะปลอยใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษพันธ สุนทรวิภาต, สิริฉัตร สุนทรวิภาต, ไชยวัฒน รัตนดา
ดาษ, กัญญาวีร บุษดี, อภิชาต เติมวิชชากร และประจวบ ฉายบุ (2551) ไดทําการศึกษาถึงการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนของชาวประมงในกวานพะเยา โดยทําการสัมภาษณชาวประมง
รอบกวานพะเยานวน 14 ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของ
ชาวประมง พบวา ชาวประมงสวนใหญจะมีการทําแนวเขตอนุรักษ การบุกรุกแนวเขตควบคุมพ้ืนที่
ทั่วไปสวนใหญไมเคยบุกรุก สวนใหญไมเคยจับ สัตวน้ําในพ้ืนที่ควบคุมในฤดูปลาวางไข การรักษาปา
ไมในพ้ืนที่รอบๆ บริเวณกวานพะเยาหรือตนน้ําสวนใหญมีการปฏิบัติเมื่อไดรับคําแนะนําจาก
เจาหนาที่ดานการอนุรักษ และการปลอยสัตวน้ําที่ไมไดขนาดทุกครั้งหลังจับได  จากผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาชาวประมงมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและจัดการทรัพยากรสัตวน้ําระดับสูง ผล
การศึกษาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ดานสภาพส่ิงแวดลอมในการอนุรักษและ
จัดการทรัพยากรสัตวน้ําในดานสภาพสิ่งแวดลอมในกวานพะเยา โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองแหลงน้ําจืด
ที่ดีจะตองมีคุณภาพน้ําอยูในระดับที่ดี มีความสมดุลของชนิดปลาและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
ในนํ้า การใชเครื่องมือประมงภายใตกฎหมายในกวานพะเยา โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการใชวัตถุ
ระเบิดรวมทั้งกระแสไฟฟาและยาเบื่อเมา ซึ่งถือเปนการทําการประมงที่รวดเร็วแตมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศของกวานพะเยามาก มีการปลูกตนไมรอบ ๆ บริเวณกวานพะเยาเพ่ือใหสามารถรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศรอบ ๆ กวานพะเยาได และเทศบาลตําบลบางตะบูนไดทําการจัดตั้งกลุม
อนุรักษปาชายเลนของตําบลบางตะบูนโดยไดมีการดําเนินการดานอนุรักษทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน รวมทั้งการใหปลูกปาเพ่ือทดแทนปาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนที่วางเปลาใหกลับมาเปน
ปาที่อุดมสมบูรณ และ ออกกฏเกณฑ กฎระเบียบ บทลงโทษในการฝาฝน หามมิใหผูใดเผา ทิ้ง 
ระบาย หรือทําใหเกิดมลพิษเปนอันตรายแกสัตวน้ําเปนอันขาด กําหนดใหมีการงดการจับสัตวน้ํา
ในชวงฤดูวางไข กําหนดใหมีการจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือที่ไมทําลายสัตวน้ําที่ยังเล็ก จัดใหชุด
ปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสาทางทะเลออกลาดตระเวนรวมกับศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เพ่ือสงผลใหเครื่องมือประมงที่ทําลายพันธุสัตวน้ําลดลง และเพ่ืออนุรักษปาชายเลนให
คงไวตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชูวงศ ฉายะบุตร (2538) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของ
จังหวัด อําเภอ เทศบาล สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการสิ่งแวดลอม พบวา 
การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตองประสานความรวมมือกับสวน
ราชการที่เกี่ยวของรวมทั้งภาคเอกชน การรณรงคสรางความเขาใจและจิตสํานึกในการอนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท การสอดสองดูแลเอาใจ
ใสสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด และตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตาม
แผนที่วางไว  
         5. เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไดมีการนํานโยบาย
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติมาใชในการแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของปา
ชายเลนและรักษาไวซึ่งระบบนิเวศของปาชายเลน โดยใชวิธีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการปาไม 
ดูแลรักษาและติดตามตรวจสอบการบุกรุกอยางตอเนื่อง นํานโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงมาเปนแนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตนเอง โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา เพ่ือการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางถูกตอง ยั่งยืนและเปนธรรม จัดอบรมใหความรู สรางความ
เขาใจการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนอยางชาญฉลาดมุงสูการขยายเครือขายความรวมมือ
ระหวางชุมชนใกลเคียงเชื่อมสูระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด  ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการทําลายทรัพยากรปาชายเลน รวมทั้งการจัดสรรและสนุบสนุนงบประมาณแกโครงการ
ที่ชาวบานและชุมชนจัดขึ้น สรางวิทยากรจากเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เปน
ตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ทรงสงวน (2541) ที่ไดศึกษาถึงการรับรูบทบาทของ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลตอการจัดการส่ิงแวดลอม: ศึกษาจากองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พบวา คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาท
คอนขางสูงในการดําเนินการตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมายในการจัดการสิ่งแวดลอม และการมีสวน
รวมของประชาชน มีความสัมพันธกับการเรียนรูบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมของคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบล 
          6. จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวา มีปญหาและอุปสรรค 
7 ประการ คือ  
                  6.1 การขาดจิตสํานึกของประชาชน เนื่องจากมีประชาชนบางกลุมที่ไมได
ใชพื้นที่ปาชายเลนโดยตรง เชน ไมไดอาศัยอยูบริเวณปา ไมไดเปนชาวประมง และไมไดมีสวนไดสวน
เสียจากการใชทรัพยกรปาชายเลน เปนตน จึงทําใหชาวบานกลุมนี้ไมสนใจและขาดจิตสํานึกในการ
รักษาปาชายเลนใหคงอยูตอไป หรือแมแตชาวประมงเองก็ยังคงนึกเห็นแกประโยชนสวนตัวมาก
เกินไปจึงไมไดสนใจถึงผลกระทบท่ีตามภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพงษพันธ สุนทรวิภาต, 
สิริฉัตร สุนทรวิภาต, ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, กัญญาวีร บุษดี, อภิชาต เติมวิชชากร และประจวบ ฉาย
บุ (2551) ที่ไดทําการศึกษาถึงการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนของชาวประมงในกวานพะเยา 
พบวา การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของชาวประมงเร่ืองสภาพน้ําในกวานพะเยา
จะดีขึ้นนั้น ชาวประมงเห็นวาจะตองเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลกวานพะเยาเปนสําคัญ
ที่สุด การจับสัตวน้ําที่ไมตองการ (ขายไมไดราคา) เมื่อจับไดจะทําลายท้ิงเพ่ือที่จะไดไมจับซ้ําในครั้ง
ตอไป ชาวประมงมีความรูระดับสูงในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในดานการใชเคร่ืองมือประมง
ภายใตกฎหมายในกวานพะเยา โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการใชวัตถุระเบิดรวมท้ังกระแสไฟฟาและยา
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เบื่อเมา เปนการทําการประมงท่ีรวดเร็วแตมีผลกระทบตอระบบนิเวศของกวานพะเยามาก แตความรู
นอยที่สุดในเร่ืองการแนะนําเครื่องมือและวิธีการทําการประมง เปนตน 
                  6.2 การรุกล้ําปาชายเลน การเปนพ้ืนที่ปลายน้ํา หนวยงานโดยตรงลาชาใน
การแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา การมี
สวนรวมของประชาชน และหนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสหัส ราชเมืองขวาง และวิสัย คงแกว (2554) ที่ไดศึกษาถึงความหลากชนิดและความชุกชุมของ
ปลาในบริเวณปาชายเลนคลองกําพวนและพื้นที่ชายฝง อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พบวา 
ประชากรปลาที่พบวามีความชุกชุมมากที่สุด คือ ปลาซิวขาวสารชวา รองลงมาคือ ปลาขาวเมาและ
ปลากระบอกทอนใต ความหลากชนิดของปลาในสถานีที่มีปาโกงกางขึ้นอยูอยางหนาแนนมีมากกวา
บริเวณที่ไมมีปาชายเลนข้ึนอยู และพบวาในอดีตที่ผานมาพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณสถานีวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาชายฝงอันดามันบางสวนไดถูกนําไปใชประโยชนในกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการดํารงชีวิตใน
รูปแบบตางๆ เชน การบุกรุกพ้ืนที่ปาชายเลนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือการสรางที่อยูอาศัย 
นอกจากน้ียังไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิพัดถลมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2547 ทําใหพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากคลองกําพวนในเขตพ้ืนที่ของสถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง
อันดามันและพ้ืนที่ใกลเคียงไดรับความเสียหายอยางรุนแรงสงผลใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงอยางชัดเจน 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอระบบนิเวศปาชายเลนและสงผลกระทบโดยตรงตอความ
หลากชนิดและการแพรกระจายของพันธุปลา 
                  6.3 เปนพ้ืนที่ปลายน้ํา จึงมักจะพบปญหาในดานการดูแลรักษาที่
ยากลําบากมากเน่ืองจากพ้ืนที่ดังกลาวไดรับอิทธิพลของกระแสน้ําทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถม ยัง
มีการพัดเอาขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีตางๆ จากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาว
ไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูนอีกดวย จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ไมสามารถปองกันคุมครองและดูแล
รักษาไวไดนั้นเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณี พฤฒิถาวร (2539) ไดทําการวิจัยเร่ือง การ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําประแส องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 15 แหง ของอําเภอ
วังจันทร อําเภอเขาชะเมา และอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบทบาทการดําเนินงานอนุรักษและฟนฟู
แมน้ําประแส พบวาองคกรชุมชนดานการอนุรักษมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษในพ้ืนที่ปลายน้ํามี
จุดเริ่มตนจากความเสื่อมโทรมและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตออาชีพ  มีภารกิจที่ไดดําเนินงานและ
เปนผลสําเร็จคือการดูแลไมใหมีการบุกรุกปาชายเลน ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษและเฝา
ระวังคุณภาพนํ้า การทําหนาที่ถายทอดประสบการณและความรูเพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการฟนฟูแมน้ําประแสใหแกเยาวชน ผูสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการดําเนินงานเพ่ือ
ขยายเครือขายและพันธมิตรแนวทางการสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรชุมชนในการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําประแส ความโดดเดนของผลงาน/สิ่งประดิษฐ (แสดง
ความพรอมของการนําไปใชประโยชน) ลุมน้ําประแสมีโครงการพัฒนาที่สําคัญหลายโครงการซึ่งเปน
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นโยบายการพัฒนาแหลงน้ําของจังหวัดระยอง และการพัฒนาพ้ืนที่ลุมชายฝงทะเลตะวันออก จึงเปน
ความสําคัญของการบริหารจัดการลุมน้ําในพ้ืนที่ ตนน้ํา กลางน้ํา และ ปลายน้ํา  ใหไดใชประโยชน
อยางยั่งยืนและไมกอใหเกิดผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ ทั้งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การทองเท่ียว แหลงน้ําเพ่ือการผลิตประปา อุปโภคบริโภค ซึ่งลวนแลวแต
เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา 
                  6.4 หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ ตามที่
เราทราบกันดีอยูแลววาระบบราชการนั้นมีขั้นตอนการดําเนินงานหลายข้ันตอน จึงทําใหการแกไข
ปญหาตางๆ เปนไปดวยความลาชา  
                  6.5 การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน โดยปญหาที่พบโดยสวน
ใหญนั้นเกิดจากการขาดความตอเนื่องในการพัฒนาและฟนฟู ดวยเกิดจากสาเหตุหลายกระการ
ดวยกัน เชน การขาดงบประมาณ การขาดผูรูหรือนักวิชาการเฉพาะทาง การส่ือสารประชาสัมพันธ
ขาวสารการตางๆ ยังไปไมคอยทั่วถึง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนวดี จุลพันธุ (2547) ได
ศึกษาถึงการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทองถิ่น กรณีศึกษา เกาะ
ลาน จังหวัดชลบุรี การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวม ปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทองถิ่น  ตลอดจนปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกาะลาน พบวา ปญหาอุปสรรคใน
การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของประชาชนในทองถิ่น พบวา ประชาชนใน
ทองถิ่นสวนใหญมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกาะลานในระดับต่ํา  ประชาชนใน
ทองถ่ินไมคอยไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ขาดการประสานความรวมมือกันระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ 
ปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชน รวมท้ังหนวยงานรัฐไมคอยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นได
เขามามีสวนรวมอยางจริงจัง และมีขอเสนอแนะ คือ หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธขาวสารการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศเกาะลานใหประชาชนไดรับทราบมากขึ้น ควรสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูมากขึ้นโดยการจัดอบรม ประชุมหรือกิจกรรม รวมทั้ง ควรสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศมากยิ่งข้ึน  
                 6.6 การมีสวนรวมของประชาชน พบวา ชาวบานยังไมไดใหความรวมมือใน
กิจกรรมอยางจริงจัง และพบวาชาวบานอางวาการมารวมกิจกรรมตางๆ จะตองเสียเวลาในการทํามา
หากิน ไมชาวบานเองก็ไมไดประโยชนอะไรดวย จึงเปนเหตุทําใหไมไดรับความรวมมือจากชาวบาน
มากเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ ศิริบุญ (2544: 45) ไดทําการศึกษา เรื่องการ
จัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน: บทเรียนจากโครงการพรมสีเขียว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาความตระหนักในการใหความสําคัญของปาและการมองเห็นคุณคาของ
ปาชายเลน มีความสัมพันธทางบวกกับการไดรับผลประโยชนจากปา โดยกลุมผูประกอบอาชีพที่
เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากปา เชน อาชีพประมง จะมองเห็นคุณคาของปาชายเลน มีจิตสํานึกที่
จะสงวนรักษาและพรอมที่มีสวนรวมในการพัฒนาปาชายเลนในสัดสวนที่สูงกวาประชากรที่ประกอบ
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อาชีพอ่ืน และยังเกี่ยวของกับการที่บุคคลมีประสบการณชีวิตที่ตางกันและลักษณะสวนบุคคลท่ี
ตางกัน สะทอนใหเห็นวา แรงบันดาลใจท่ีทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของปาชายเลน คือ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการครองชีพ 
                  6.7 หนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ เนื่องดวยการขาดอิสระใน
การตัดสินใจตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งอํานาจหนาที่โดยตรงและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
อ่ืนๆ จึงทําใหการแกปญหาดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมในชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวรรณี พฤฒิถาวร (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูแมน้ํา
ประแสองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 15 แหง ของอําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา และ 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีบทบาทการดําเนินงานอนุรักษและฟนฟูแมน้ําประแส นอกจากน้ีแลวได
มีกรณีศึกษา อปท. ในพ้ืนที่ปลายน้ํา 5 แหง ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งมีกลไกในการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ (1) การใหขอมูลขาวสาร และการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากการกระทําที่มีตอสิ่งแวดลอม (2) การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
ทําให อบต./ เทศบาล มีศักยภาพในการดําเนินงานจัดทํากิจกรรมและโครงการที่เปนรูปธรรม และอยู
บนพ้ืนฐานของการแกไขปญหาของชุมชน (3) การประสานความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
พบวา องคกรชุมชนดานการอนุรักษมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษในพ้ืนที่ปลายน้ํามีจุดเริ่มตนจาก
ความเส่ือมโทรมและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตออาชีพ มีภารกิจที่ไดดําเนินงานและเปนผลสําเร็จคือ
การดูแลไมใหมีการบุกรุกปาชายเลน ฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน การอนุรักษและเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
การทําหนาที่ถายทอดประสบการณและความรูเพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการฟน ฟู
แมน้ําประแสใหแกเยาวชน ผูสนใจท้ังจากภาครัฐและเอกชน แตการศึกษาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ลุมน้ําประแสยังมีความไมสมบูรณและครบถวน และอยูใน
วงจํากัดเฉพาะกลุมองคกรชุมชนดานสิ่งแวดลอม และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ปลายนํ้า แตลักษณะของการวิจัยโครงการนี้ยังไมเคยมีผูใหความสนใจศึกษา
บทบาทการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาทั้งลุมน้ํา 
รวมท้ังยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูใชน้ํา และ
กลุมผูใชประโยชนจากอางเก็บน้ํา 
 
ขอเสนอแนะ 
         ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         1. จากการศึกษาดานสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบวาตําบลบางตะบูน มีพันธุไมปาชายเลนมากมายหลายชนิด ซึ่ง
เปนทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและพันธไมที่ชาวบานและบุคคลภายนอกรวมกันปลูก  ประชาชนของ
ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพประมง ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงตอรายไดและการประกอบอาชีพของ
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ชาวประมงเนื่องดวยมีปริมาณสัตวน้ําลดลง เพราะมีการทําลายปาชายเลนเพ่ิมขึ้นนั้น เทศบาลตําบล
บางตะบูนจําเปนอยางยิ่งที่ตองสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ นอกจากรายไดที่มาจากการ
ประกอบอาชีพประมงเพียงอยางเดียว และเมื่อพิจารณาจากสถิติของกรมประมง พ.ศ.2553 พบวา 
จังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนฟารมเลี้ยงหอยแครงมากเปนลําดับที่ 1 ของเขตประมง 2 ซึ่งประกอบดวย
พ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคกลาง หากพิจารณามูลคาผลผลิต พบวา หอยแมลงภู สรางรายไดถึง 310.95 ลาน
บาท มากเปนลําดับที่ 1 และหอยแครงสรางรายไดถึง 159.44 ลานบาท มากเปนลําดับที่ 2  ดังนั้น
เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรเนนใหความรูแกชาวบานในการเลี้ยง
หอยแมลงภูใหมากข้ึน เนื่องจากวาราคามูลคาของหอยแมลงภูสามารถสรางรายไดมากกวาหอยแครง
นั้นเอง 

2. จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบวาเทศบาลตําบลบางตะบูน ไดนํานโยบายของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงมาเปนแนวทางใชในการแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่และความเสื่อมโทรมของปา
ชายเลนและรักษาไวซึ่งระบบนิเวศของปาชายเลนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ตนเอง โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา เพ่ือการใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนอยางถูกตอง ยั่งยืนและเปนธรรม ดังนั้นเพ่ือใหแนวทางการแกไข
และนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสําเร็จลุลวงไปได
ตามเปาหมายที่ตั้งไวนั้น เทศบาลตําบลบางตะบูน จึงไดมีบทบาทดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดังนี้ 

2.1 บทบาทดานการใชประโยชนจากปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา  จะเห็นวา 
ประโยชนที่ไดจากการใชประโยชนคือ การประกอบอาชีพ การเผาถาน การใชบริโภคและจําหนาย ใช
เปนสมุนไพร ใชยอมสีอวนและผา เปนตน ซึ่งอาชีพเหลานี้ลวนแลวแตเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและ
ถูกสืบทอดตอกันมาเร่ือยๆ และถึงแมวาเทศบาลตําบลบางตะบูนจะไดใหโรงเรียนบางตะบูนวิทยาเปน
ศูนยกลางในการเรียนรูและถายทอดแลวก็ตาม แตถาหากผูที่รับการถายทอดไมสามารถนําไปเผยแพร
ตอไปไดก็ถือวาการกระทําทั้ งหมดที่ ผ านมานั้น ไรประโยชน  ดั งนั้น จึงควรนํา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนนี้ไปเปนหลักสูตรหนึ่งของการเรียนการสอน เพ่ือใหความรูนี้ยังคงอยู
และขยายพัฒนาตอไปเร่ีอยๆ และทําใหคนรุนตอไปไดมีขอมูลและศึกษาถึงวีถีชีวิตของชาวบานชายฝง
และทะเลต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และสามารถคาดคะเนหรือใชวางแผนไดในอนาคตตอไป 

2.2 บทบาทดานการพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา เทศบาลตําบล
บางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด พบวาประชาชนตําบลบางตะบูนที่ไดเห็นความสําคัญและ
ตระหนักถึงความจําเปนของการรักษาทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ําจริงๆ แลวจะเปนแคเพียง
ชาวบานที่ไดอาศัยหรือไดรับผลประโยชนโดยตรงเทานั้น ดังนั้นเทศบาลตําบลบางตะบูนควรจัดใหมี
การพัฒนาและฟนฟูปาชายเลนอยางเรงดวน เนนใหประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและภาคเอกชนมี
สวนรวมกันทุกฝายในการพัฒนาและฟนฟู โดยการจัดกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในรูปแบบของการปลูกปาชายเลนทดแทน ประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับทราบวาหากไมมีปา
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ชายเลนแลวจะเกิดอะไรกับผูคนโดยรวมบาง หรือจะเกิดผลเสียอะไรตอประเทศไทยบาง โดยการเนน
ที่คุณคาของปาชายเลน มากกวามูลคา เปนตน  

2.3 บทบาทดานการคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา จากการศึกษา
สภาพพ้ืนที่ปาชายเลนและจะเห็นไดวามีปริมาณพ้ืนที่ลดนอยลงและมีพ้ืนที่หลายแหงที่มีความขัดแยง
ในเรื่องการกําหนดแนวเขตระหวางที่ดินทํากินของชาวบานกับพ้ืนที่คุมครองหรืออนุรักษ ดังนั้น
เทศบาลตําบลบางตะบูนจึงไดเขามามีบทบาทในการจัดการดานการคุมครองดูแลปาชายเลนและ
ทรัพยากรสัตวน้ําโดยใชวิธีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการปาไม ไดมีการกําหนดเขตการใช
ประโยชนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกปาชายเลน การประกาศเปนเขตพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอมปาชาย
เลน เพื่อปองกัน สงวน บํารุงรักษา และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู แตถึงอยางไรก็ดีเมื่อไดมี
บทบาท กฎ นโยบาย ออกมาแลวควรจะทําใหมีความชัดเจนในการจัดการพ้ืนที่ทํากินรอบพ้ืนที่
อนุรักษ เพ่ือใหชาวบานสามารถดํารงชีวิตไดอยางม่ันคง เทศบาลตําบลบางตะบูนและภาครัฐจะตอง
สนับสนุน และสงเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานในพื้นที่เขตกันชนอยางเปนรูปธรรม โดย
เปดโอกาสใหชาวบานและชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆ ดวย เพ่ือนําไปสูการพัฒนา คุมครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
ตอไป  
         3. จากการไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบวา  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรเริ่มเรงจัดใหมีการ
แกปญหาและอุปสรรค 7 ประการ ดังตอไปน้ี  

3.1 การขาดจิตสํานึกของประชาชน เทศบาลตําบลบางตะบูนตองเรงมือในการ
ขยายขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษคุมครองทรัพยากรทางทะเล กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการพัฒนา
และฟนฟูสัตวน้ําไวในแผนพัฒนา จัดตั้งงบประมาณในการดูแลและการเพาะพันธุสัตวน้ําเพ่ือปลอยลง
สูแมน้ําและทะเลตลอดป เพ่ือใหกําดําเนินงานของเทศบาลเปนไปไดอยางตอเนื่องและราบร่ืน  

3.2 การรุกล้ําปาชายเลน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรสรางจิตสํานึกในความเปนเจาของท่ีหวงแหนทรัพยากรใหมีไวใชไดตอไป
ในอนาคตอยางยั่งยืน และถือวาปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรของชุมชน เพ่ือเปนแหลงหาอาหาร
และสมุนไพร เปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําตัวออน เปนแหลงปองกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ  มี
การสรางกิจกรรมตางๆ เชน การรักษาความสะอาดไมทิ้งขยะของเสีย สารเคมี ลงสูแมน้ําบางตะบูนที่
ไหลลงสูทะเล งดการออกประมงและงดจับสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข โดยกิจกรรมตางๆ ตองทํารวมกัน
ระหวางเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบานภายในชุมชน  

3.3 การเปนพ้ืนที่ปลายนํ้า  ดวยเขตพ้ืนที่ปาชายเลนในเทศบาลตําบลบางตะบูนนั้น
เปนพ้ืนที่ปลายน้ํา จากสภาพและลักษณะตางๆ ของพ้ืนที่ดังกลาว จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพ้ืนที่
แหงนี้เปนพ้ืนที่ที่ปองกันคุมครอง และดูแลรักษาดวยความลําบากอยางยิ่ง และมักจะพบปญหาการ
ไดรับอิทธิพลของกระแสน้ําทะเลท่ีนําเอาเลนโคลนมาทับถม มีการพัดเอาขยะ สิ่งปฏิกูล สารเคมีตางๆ 
จากแมน้ําเพชรบุรีลงสูทะเลดานชายฝงตะวันตกของอาวไทยท่ีบริเวณปากอาวบางตะบูน ดังนั้น
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน และชาวบานในชุมทุกคนควรจะตองรักษาความสะอาด
ของแมน้ําลําคลอง ไมทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และสารเคมี ลงสูแมน้ําโดยเด็ดขาด  

3.4 หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรเรงหาวิธีการที่ทําใหการแกไข
ปญหาเปนไปไดอยางรวดเร็ว มีความถูกตองและเหมาะสมมากท่ีสุดการแกปญหาน้ันๆ ของชุมชน
เทศบาลตําบลบางตะบูน  

3.5 การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรมีวางแผนการพัฒนาฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลนและสัตวน้ําในระยะยาวๆ หรืออาจจะมีการจัดทํางบเผื่อไวเลยหรือสามารถจัดหา
งบประมาณรายไดจากทางอ่ืนรวมดวย เชน การออกรานในงานกาชาด เปนตน เพ่ือจะไดมีเ งินมา
จัดสรรและทําการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติไดอยางตอเนื่อง และรวดเร็วทันตอเวลา   

3.6 การมีสวนรวมของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ควรใหความรู ชี้แจงถึงปญหาและผลกระทบตางๆที่ จะเกิดขึ้น
ตามมาภายหลังถาหากชาวบานยังไมไดใหความรวมมือในกิจกรรมอยางจริงจัง และปรับเวลาในการ
ทํากิจกรรมใหม โดยเลือกเวลาท่ีชาวบานไมตองออกไปประกอบอาชีพหรือหลังจากที่ชาวบานกลับมา
จากการทํามาหากินแลว เชน เวลาคํ่าของทุกวัน หรือวันหยุดประจําปตางๆ เชน วันสงกรานต วันป
ใหม เปนตน  

3.7 หนวยงานในพ้ืนที่ขาดอํานาจในการจัดการ เพ่ือใหการแกไขปญหาตางๆ 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในชุมชนของแตละหมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลบางตะบูน 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อาจจะมีการมอบอํานาจหนาที่ หรือแตงตั้งผูมีอํานาจในการจัดการ
ใหมีบทบาทและมีอิสระในการตัดสินใจ และมีอิสระในการทํางานและดานความคิดตางๆ แตจะตอง
ดําเนินอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางเครงครัด 
 
        ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
        1. จากการวิจัยครั้งนี้เปนเพียงแคการศึกษาถึงการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพียงชุมชนเดียวเทานั้นจึงอาจจะทําใหได
ขอมูลปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไมหลากหลายเทาใดนัก ดังนั้นควรมี
การศึกษาถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอ่ืนๆ 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน สามารถนํามาเปรียบเทียบหาขอเหมือนหรือแตกตางกันของแต
ละชุมชน  และนําขอมูล เหล านั้นมาปรับหรือประยุกต ใช เ พ่ือ เปนแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเองตอไป 

2. เพ่ือเปนการประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดทําแผน นโยบาย  และสนับสนุน
กิจกรรมใดๆ ของชุมชน ควรทําการสํารวจทัศนคติของคนในชุมชนท่ีมีตอเทศบาลตําบลบางตะบูนใน
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วาชาวชุมชนตําบลบางตะบูนนั้นพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม และมากนอยเพียงไร ซึ่งขอมูลเลาน้ีจะ
นําไปสูการใชสรางและกําหนดกลยุทธตางๆ ใหแกเทศบาลตําบลบางตะบูนไดนํามาใชปรับบทบาท
และนโยบายขององคกรใหมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาตางๆ ใหถูกตองเพียงครั้งเดียว
ตอไปได 

3. จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นวาสวนใหญแลวชาวบานที่ใหความรวมมือ เห็นความสําคัญของ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบางตะบูนจริงๆ เปนแคเพียงชาวบานที่ไดอาศัยหรือไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงเทานั้น ดังนั้นเพ่ือเปนการใหชาวบานทุกฝายไดรับประโยชน และมีสิทธิการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมกัน โดยยึดหลักใหเกิดความพึงพอใจสู งสุดของทุก
ฝาย จึงควรสํารวจความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบางตะบูนวามีความตองการใช
ประโยชนดานใดบาง ตองการใชปริมาณเทาไหร เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดสรร และวางแผน
การใชทรัพยากรปาชายเลนของตําบลบางตะบูนไดอยางเหมาะสมที่สุด รวมท้ังเปนการเตรียมพรอม
สรางกลไกลในการปลูกทดแทนปาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมและพ้ืนที่วางเปลาใหกลับมาเปนปาที่อุดม
สมบูรณไดอยางตอเน่ืองและยาวนาน 
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แบบสอบถามสําหรับสัมภาษณ 

ชาวบานในชุมชนเทศบาลตําบลบางตะบูน 

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

1.ช่ือ –นามสกุล 

2.อาชีพ  

3.สถานที่ทํางาน 

4.หมายเลขโทรศัพท 

5.วันท่ีใหการสัมภาษณ 

6.สถานท่ีใหการสัมภาษณ 

        ขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ  

1.ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ทานมีความคิดเห็นดานตางๆ ตอไปนี้อยางไร 

1.1 การใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.2 การพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.3 การคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

2.ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทานพบเปนอยางไร  
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แบบสอบถามสําหรับสัมภาษณ 

ผูนําชุมชนอยางเปนทางการในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบางตะบูน 

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

        ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

1.ช่ือ –นามสกุล 

2.อาชีพ  

3.สถานที่ทํางาน 

4.หมายเลขโทรศัพท 

5.วันที่ใหการสัมภาษณ 

6.สถานที่ใหการสัมภาษณ 

ขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ  

1. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ทานมีความคิดเห็นดานตางๆ ตอไปนี้อยางไร 

1.1 การใชประโยชนปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.2 การพัฒนา ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.3 การคุมครองดูแลปาชายเลนและทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลบางตะบูน 

2. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทานพบเปนอยางไร  
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ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการเก็บขอมูล 
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ภาพท่ี 1 กิจกรรมการปลอยพันธุสัตวนํ้า 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 
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ภาพท่ี 3 สภาพพื้นที่ปาชายเลน 

 

 

 

ภาพท่ี 4 สภาพพื้นที่ปาชายเลน 
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ภาพท่ี 5 สภาพพื้นที่แมนํ้าบางตะบูน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 สภาพพื้นที่ปากอาวบางตะบูน 
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ภาพท่ี 7 บรรยากาศระหวางการสัมภาษณ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 บรรยากาศระหวางการสัมภาษณ 
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ชื่อ – สกุล  นายภัทรวรรธ สงวนทรัพย 

ที่อยู   165 หมู 1 ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ที่ทํางาน 188 หมู 2 ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัด       
เพชรบุรี 
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