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56260302 : สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ค าส าคัญ :  ป่าชายเลน / กระบวนการฟื้นฟู / การพัฒนาท่ียั่งยืน / ชุมชนต้นแบบ 
 จักรกฤษณ์  จันทร์แฉล้ม : กระบวนการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบ 
บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ และ           
ผศ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน. 185 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึง
สภาพการณ์ของพื้นท่ีป่าชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 2) เพื่อศึกษาถึงแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและปัจจัย
เงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนท่ีธรรมชาติป่าชายเลน 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ผู้วิจั ยใช้วิธีศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (Field work) การสังเกต (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้น า-
ชุมชน กลุ่มนักวิชาการป่าชายเลน และกลุ่มชาวบ้านในชุมชน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structural Interview) และแบบบันทึกการสังเกตไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) มาท าการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยมีการจ าแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) และน ามาจัดระเบียบข้อมูล (Data 
Organizing) แยกเป็นประเด็นด้านกายภาพและด้านเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  สภาพการณ์ของพื้นท่ีป่าชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ด
ใน ประกอบด้วย  2 ประการ ดังน้ี ประการแรกด้านสภาพการณ์ เป็นชุมชนท่ีมีการจัดการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ี
ประสบความส าเร็จ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
และการผสานความร่วมมือกันท้ังภายในและภายนอกชุมชน ประการท่ีสองมีกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน
อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างกติกาชุมชน การวางแผนกิจกรรม การเผยแพร่องค์ความรู้  ท้ังน้ีต้องอาศัยการเคารพกติกาของ
คนในชุมชน ความร่วมแรงร่วมใจและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แสดงออกให้เห็นพลังของชุมชนท่ีผลักดันให้เกิดเป็นชุมชน
ต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  2.  ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีการใช้แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการฟื้นฟูป่าชายเลน  โดยชุมชนมีการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาใช้ ผนวกกับการแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และการจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบไปด้วย
ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จของชุมชน คือ  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านในชุมชนมีความผูกพันกับป่าชายเลน 
และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ท าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลนมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย  
 3.  แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน 3 ด้าน ประกอบด้วย การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
ชุมชนบ้านเปร็ดใน การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนสู่ชาวบ้านในชุมชนและผู้สนใจ และ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ให้เกิดการบูรณาการร่วมกับชุมชนผ่านการประชุม การจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผ่านการเรียนการสอน เพื่อสร้างจิตส านึกและความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  
และเป็นต้นแบบแห่งการมีวิถีชีวิตร่วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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 This research study based on qualitative research methodologies. The objectives of this 
research were: 1) to study an ecosystems of Mangroves reconstruction processes 2) to study the practice 
of excellence and factors that affect to implementation of the regeneration in the area of natural 
mangrove 3) to study an ecosystem guidelines for mangrove restoration. The researcher was used 
method of storage field, In- Depth interviews, studied all relevant documents and observation from 
community leaders, the scholars mangroves and a group of people in the community. Using a semi-
structured interview and the observation is not involved. The analysis of inductive classification of 
information to organize data Separate issues and physical content. 
The study reveals that. 
 1.  The processes of the mangrove ecosystem restoration in Baan Pred Nai have two main 
aspects. Firstly, the community was successful in conservation management. Due to an efforts of people 
in the community by establish mangrove conservation community also organized The Truth Savings in 
community and integration both within and outside the community. Secondly, there is the ecological 
restoration of mangrove communities in a systematic way by building the community rules, planning to 
dissemination of knowledge. The cooperation and collaboration with all sectors demonstrated the 
power of community to push a model of sustainable development of the profession.  
 2.  Baan Pred Nai was used some of the best practice and applied for mangrove 
restoration, such as adopted a philosophy of sufficiency economy into the community and search for 
mangrove conservation network also selected an appropriate stakeholders and management system. 
The factors that affected to the success of the community is community leaders have strengthened, 
people in the community are bound to the forest and the opportunity to engage people in the 
community. This community is rich with natural resources, most of the mangrove forests in Thailand.  
 3.  The restoration of mangrove ecosystems included three processes 1) establishment of 
the conservation community in Baan Pred Nai 2) establishment of community learning centers to expand 
their knowledge about mangroves to people in the community and other interested parties 3) 
cooperation and bring a new knowledge and apply them to achieve integration with the community 
through the meetings for objective of create awareness and well-being community in Baan Pred Nai and 
to be role model of living with natural ecosystems sustainably. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ศิษย์ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์      
ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุยง วีระนาวิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ที่คอยดูแลเอาใจใส่ เสียสละเวลาและแรงกายแรงใจในการให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ต้นจนส าเร็จการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและคอยตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์จนงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  
 พร้อมกันนี้ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต แห่งวัดไผล้อม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด ผู้ใหญ่มาโนช ผึ้งรั้ง คุณลุงอ านวย ชูมณี และคุณลุงอ าพร แพทย์ศาสตร์ ผู้น าชุมชน        
ที่ร่วมกันพลิกฟ้ืนผืนป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เขียวขจีให้คน   
รุ่นหลังได้ชมความงดงาม ขอขอบพระคุณ คุณป้าวันดี แพทย์ศาสตร์ ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเหมือน
เป็นลูกหลาน เมตตาให้พักอาศัยที่บ้านตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนาม ขอบพระคุณ คุณไตร
รัตน์ เรือนงาม  หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด ที่ช่วยจัดหาเอกสารและ
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ขอบพระคุณ คุณชวภณ แสงจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเปร็ดในวิทยา เยาวชนกลุ่มลูกไม้ป่าเลน ที่มีน้ าใจไมตรีคอยให้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และ
ขอขอบพระคุณชาวบ้านเปร็ดในทุกท่านที่มีความกรุณาและความเอ้ือเฟ้ือ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลอดระยะเวลาการลงพ้ืนที่ภาคสนาม  ขอกราบขอบพระคุณพระ
อาจารย์โตนด กันตาโพ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองที่ช่วยเหลือสนับสนุนศิษย์
ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณพ่ีนิคมศม อักษรประดิษฐ์ พ่ีชายที่แสนดีส าหรับความช่วยเหลือในทุกๆ 
เรื่อง คุณลภัสรดา จันทะวงษ์ ส าหรับค าปรึกษาและก าลังใจที่ดีเสมอ รวมถึงเพ่ือนๆ พัฒนศึกษา  รุ่นที่ 
11 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาขอขอบคุณ
ก าลังใจและค าแนะน าท่ีดีมากๆ ในทุกเรื่อง 
 คุณค่าแห่งความดีและประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอเทิดทูลคุณแด่ 
บิดา มารดา คุณพ่อไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม และคุณแม่แน่งน้อย จันทร์แฉล้ม ผู้เป็นก าลังใจสูงสุดท าให้
ลูกคนนี้ประสบความส าเร็จในการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ 
ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ แก่ศิษย์จนประสบผลส าเร็จในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ป่าชายเลนมีความส าคัญและประโยชน์อย่างเหลือคณา ในพ้ืนที่ที่ป่าชายเลนมีความ 
อุดมสมบูรณ์ จะมีความเขียวชอุ่มประดุจภาพเขียนสีน้ ามันที่ทอดยาวไปไกลสุดสายตาน่าหลงไหล   
ยิ่งนัก อีกทั้งเป็นแหล่งรวมของพืช สัตว์น้ าและสัตว์บกนานาชนิด นอกจากความสวยงามน่าหลงไหล
นั้นแล้วยังมีความส าคัญอีกมากมายอนันต์ ที่ให้คุณค่าแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อยอดถึง
ความส าคัญและประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในหลายรูปแบบ ได้แก่  (1) ด้านป่าไม้ ไม้ในป่าชายเลน
น ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันได้หลายรูปแบบ เช่นท าฟืนและถ่านซึ่งในแต่ละปีไม้ป่าชายเลน
ที่ตัดออกมา เช่น ไม้โกงกาง ไม้ถั่ว ไม้โปรง ประมาณร้อยละแปดสิบ จะน ามาท าถ่านโดยเฉพาะไม้
โกงกาง จะท าถ่านได้คุณภาพดีที่สุด ท าไม้เสาเข็มและ ไม้ค้ ายัน เช่นตาตุ่ม โกงกาง แทนนิน เปลือกไม้
หลายชนิด น ามาสกัดจะได้แทนนิน ใช้ท าหมึก ท าสี ท ากาว ฟอกหนัง (2) ด้านประมง เป็นแหล่ง
อาหารส าคัญของสัตว์น้ า พวกเศษไม้ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ที่ร่วงหล่นจะถูกย่อยสลายเป็นโปรตีน 
ส าหรับพวกหอย ปู และหนอนปล้อง ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์น้ าที่ใหญ่กว่าต่อไป เป็นที่อยู่อาศัยและ
ที่อนุบาลสัตว์น้ าในระยะตัวอ่อนกุ้งและปลา ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจได้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงตัวอ่อน เช่น กุ้งกุลาด า ปลากะพงขาว และปลาอ่ืนๆ (3) ด้านอ่ืนๆ เป็นแหล่งส าหรับลด
ความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลม พายุให้ลดลง
ก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่งมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู่บริเวณใกล้เคียง ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ ตามชายฝั่ง เพราะระบบรากของไม้ป่าชายเลนจะช่วยในการ
ทับถมของเลนโคลน ท าให้ เกิดดินเลนงอกใหม่อยู่ เสมอ ช่วยกรองของเสืยที่ เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม มิให้ไหลลงสู่ทะเล สร้างความเสียหายแก่สัตว์น้ าและระบบนิเวศในบริเวณชายฝั่งได้   
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2558) 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงไปกว่าครึ่ง โดยที่เกิดจาก
ข้อขัดข้องต่างๆ และ การไม่เข้าใจถึงความส าคัญของป่าชายเลนในทางปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไข เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนลดจ านวนลงไปมากจากการถูกแปรสภาพ การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกเข้าไปท าบ่อเลี้ยงกุ้ง การตัดถนนหนทาง สภาพป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่
มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ สถานการณ์ทางด้านผลผลิตด้านปฐมภูมิในระบบนิเวศน์วิทยาในรูปของมวล 
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ชีวภาพและพันธุ์พืช จากการที่น าผลผลิตไม้โกงกางไปใช้ท าเชื้อเพลิงถ่าน ปริมาณการจับสัตว์น้ าจาก
ราษฎรบริเวณป่าชายเลนในแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าที่เพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของจ านวนประชากร   
ท าให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เช่น การขยายตัวของแหล่งชุมชน การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า 
การสร้างท่าเทียบเรือ และการขยายตัวของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม (การปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด(มหาชน): 2550) สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาส าคัญตามมาอีกมากมาย คือ การที่
สัตว์ทะเลลดจ านวนลงจากการจับสัตว์ทะเลในพ้ืนที่อนุบาลสัตว์น้ า เกิดการกัดเซาะและการพังทลาย
ของดินอันเกิดจากการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือน าไปท าที่ พักอาศัย และการสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การตัดถนนหนทาง การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส าคัญคือมีผลกระทบ
ต่อความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศอ่ืนๆ ในบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนของประเทศโดยรวม เพราะป่าชายเลนถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่งอาหารขั้นปฐมภูมิ และยากท่ีจะฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิมได้แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาล ทั้งนี้การที่จะอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ป่าชาย
เลนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังนั้น 
กระบวนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการเป็นรากฐานในการ
พัฒนา ตามแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการในการจัดการ การให้ความรู้ การสร้างผู้น าชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการสร้างจิตส านึก
ให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดจากการท าลายพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลน โดย
มีการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวกถึงผลที่คนในชุมชนจะได้รับจากการฟ้ืนฟูเขตอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่
ป่าชายเลนต่อไปได้ในอนาคต 
 วศิน อิงคพัฒนากุล (2548: 83-92) กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้
ในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนว่า หน่วยงานภาครัฐบาล  
ประชาชน ตลอดจนเอกชนต้องเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนวกกับเข้ากับแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยปราศจาก
การท าลาย (Development  without Destruction) ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวในอดีตอาจจะมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบันจากแนวความคิดนี้เองได้น าไปสู่ความหลากหลายทางความคิด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับสากล โดยมีแนวทางการ
พัฒนาระบบนิเวศ ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดถือการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศเป็นส าคัญ 
(Eco-centric or Bio-centric Philosophy) เป็นการอาศัยหลักการที่ว่ามนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
ในโลกมีชีวิตอยู่ร่วมกันในรูปของประชาคมธรรมชาติ และระบบนิเวศจะมีส่วนประกอบที่อยู่ร่วมกันใน
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ลักษณะเกื้อกูลกันอย่างแน่นแฟ้น หากส่วนใดส่วนหนึ่งถูกท าลายทั้งระบบก็จะถูกท าลายไปด้วย และ
แต่ละส่วนประกอบของธรรมชาติย่อมมีศูนย์กลาง มีความเสมอภาคและความส าคัญในตัวเอง มนุษย์
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจึงไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะไปท าลายดุลยภาพดังกล่าว และมนุษย์ควร
ปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทีต่้องได้รับการประยุกต์ให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ภารกิจ และการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับต่างๆกัน  
เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้มากที่สุด โดยมีการกระจายความ
เสมอภาคไปสู่สาธารณชน และสนับสนุนให้มีการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ  จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน 
ความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน  ความรู้ในด้านการ
จัดการและการอนุรักษ์ โดยต้องค านึงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานของคนในสังคมและชุมชน 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 นอกจากนั้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนจะต้องไม่มองเพียงแค่ในระดับมหภาคหรือ
ระดับประเทศเท่านั้น เราจ าเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดและมองถึงในระดับจุลภาคหรือในระดับ
ชุมชนเป็นหลัก เนื่องจากจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
ในการจัดการ  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ทิพวรรณ ภู่นาค (2553: ง) กล่าวถึงแนวทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนโดยชุมชนคือ ส่งเสริมให้ชุมชนส านึกการมีส่วนร่วม ส่งเสริม
การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟู โดย
ค านึงถึงฐานทรัพยากรชุมชนเป็นหลัก  ได้แก่ วัฒนธรรมชุมชน สร้างกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  ท าให้เกิดเครือข่าย สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
การจัดตั้งกลุ่มองค์กร และการจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่า
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ชายเลนอันจะท าให้เกิดผู้น าของชุมชนขึ้นมา ดังเช่น ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ หลายด้าน ที่ส าคัญในการพัฒนาให้ชุมชน
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลนนั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านเปร็ดในขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบ้านเปร็ดในและพ้ืนที่ใกล้ เคียง      
ภูมิปัญญาของชาวบ้านเปร็ดในที่โดดเด่น คือวิธีคิดแบบองค์รวมในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ประกอบไปด้วยภูมิปัญญาของการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาสอดแทรกการด าเนินงานสาธารณประโยชน์
ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ภูมิปัญญา การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เช่น การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน การตั้งกติกา หยุดจับร้อย คอยจับล้าน ภูมิปัญญาการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งและหน้าทะเล ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเต๋ายางเพ่ือชะลอความแรงคลื่น และ
ป้องกันปัญหาไม่ให้เรือสามารถเข้ามาบริเวณหน้าหาดทะเลได้ และภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากร
พลังงานชุมชน ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการผลิตเตาเผาถ่าน เพ่ือจัดการกับเศษกิ่งไม้จากสวนผลไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังเช่น ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่ได้มีการมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนบ้านเปร็ดในเองนั้น ไม่ได้มีความหมายจ ากัดแต่ศูนย์ที่เป็นตัวอาคารสถานที่ที่ภายใน
อาคารที่ประกอบด้วยเอกสารความรู้ต่างๆ ซึ่งให้คนทั่วไปเข้าไปแสวงหาความรู้ โดยมีวิทยากรเป็นผู้
ถ่ายทอดเท่านั้น “แต่ส าหรับความหมายของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ในที่นี้ จะเป็นศูนย์
เรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ชาวบ้านในชุมชนทุกคนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่
เข้ามาสัมผัสเพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยนภายในชุมชน โดยอาศัยสถานที่เรียนรู้ตามแหล่งทรัพยากรของ
ชุมชน เช่น ป่ าชายเลน เต๋ายาง รวมทั้ งสามารถน าภูมิความรู้ ในศูนย์ไปใช้ประโยชน์ ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน” ดังเช่นค ากลอนอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่มีการเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อนุรักษ์ มีการกล่าวถึงบริบทและประโยชน์ของป่าชายเลน (ใบชุน สีชมพู: 2558) ที่ว่า 
 

“...มาช่วยกันปลูกป่ามาเสริมสร้าง    ท าตัวอย่างร่วมปลูกเพ่ือลูกหลาน 
ทรัพยากรล้ าค่าป่าชายเลน    วางกฎเกณฑ์เห็นซึ้งได้พ่ึงพา 
เป็นป่าใกล้เขตแนวน้ าขึ้นถึง    ป่าตามบึงริมคลองต้องรักษา 
ป่าริมชายทะเลละลานตา    ป่ามีค่าประโยชน์โปรดช่วยกัน 
ป่าช่วยยึดอยู่ใต้ดินชายฝั่ง    ป่าช่วยบังลมคลื่นคลายคับขัน 
แหล่งอาหารสัตว์น้ าที่ส าคัญ    สัตว์พืชพันธ์เติบใหญ่ได้หากิน 
โกงกางแกร่งแข็งยืนรากยึดเหนี่ยว   ขึ้นรกเลี้ยวเรียงเด่นเป็นแนวถิ่น 
ลมทะเลพัดโชยนกโบยบิน    ปูหอยตามเลนดินเดินลดเลี้ยว 
แสมขึ้เรียงรายเห็นได้มาก    มีฐานรากแน่นหนารากงอกเก่ียว 
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ฝูงค่างลิงวิ่งไล่ไวปราดเปรียว    จับปูเคี้ยวแกะกินกวดตระเวน 
ป่าระบบนิเวศรวมเขตอยู่    ช่วยแลดูพิทักษ์ขมักเขม่น 
อนุรักษ์รักษาป่าชายเลน    ปลูกป่าเน้นกันไว้ให้ยั่งยืน...” 
 

 ดังนั้น ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาด้านต่างๆ จึงมีความสนใจในกระบวนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าชายเลน เพราะมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการเป็นรากฐานในการพัฒนาและการบูรณาการ ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการจัดการ การให้
ความรู้ การสร้างผู้น าชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชน ให้ตระหนักถึง
ปัญหาด้านต่างๆที่เกิดจากการท าลายพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน โดยมีการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก  
ถึงผลที่คนในชุมชนจะได้รับจากการฟ้ืนฟูเขตอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลน ด้วยการให้ความรู้
ความเข้าใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างมากในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่า
ชายเลน ดังเช่น ในต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบ (Best 
Practice) ในการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนให้มีสภาพที่เกิดการฟ้ืนฟู เพ่ิมขึ้นอย่างมีระบบ
ขั้นตอน จึงควรที่จะเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เพ่ือเป็นกรณีศึกษาต้นแบบในการ
พัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ   
ป่าชายเลน น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด 
 3.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิ เวศป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบ         
บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 
ค ำถำมงำนวิจัย 
 1.  สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลน และกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน     
ใช้กระบวนการอย่างไรในการน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 2.  แนวทางวิธีปฏิบัติที่และปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน มีข้ันตอนอย่างไร 

 3.  แนวทางการฟ้ืนฟูใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพ้ืนที่และกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด โดยการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาของพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การศึกษาถึงกระบวนการฟ้ืนฟูธรรมชาติ ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด 
  1.1 วิธีการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
  1.2 การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชาย
เลนกับประชาชนของผู้น าชุมชน 
  1.3 ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการอนุรักษ์พ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
  1.4 ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของแหล่งชุมชน เพ่ือน าที่ดินบริเวณป่าชายเลนมา
สร้างบ้านเรือน รีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรรค์ และที่ทิ้งขยะชุมชน เป็นต้น รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชาย
เลนเพ่ือท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ปลูกมะพร้าว และท านาเกลือ เป็นต้น 
 2.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  คือ 
ประชาชนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In - depth Interview) ประกอบไปด้วย 
  2.1 ผู้น าของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ประกอบด้วย  
   2.1.1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเปร็ดใน  
   2.1.2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   2.1.3  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน้ าขาว 
   2.1.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนเปร็ดในวิทยา  
  2.2 ผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน คือ พระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด   
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  2.3 นักวิชาการท้องถิ่น / ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า    
ชายเลน ประกอบด้วย 
   2.3.1 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ าเชี่ยว-ตราด) 
   2.3.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ภาคตะวันออก 
(จังหวัดระยอง) 
   2.3.3 เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด 
  2.4 ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จ านวน 8 คน 
 3.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพ้ืนที่ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด คือ พ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด  
 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 – เมษายน พ.ศ. 2559  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ป่ำชำยเลน หมายถึง บริเวณที่อยู่ในอาณาบริเวณของ ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบล
ห้วงน้ าขาว จังหวัดตราด ที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียว
ตลอดปี  ซึ่ งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่ งแวดล้อมที่คล้ายกัน  ซึ่ งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยพันธ์ไม้สกุลโกงกางเป็นไม้ส าคัญ และมีไม้ตระกูลอ่ืนปะปนอยู่บ้าง 
 กระบวนกำรฟื้นฟู หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ดังนี้  
 1.  การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการตัดไม้ท าลายป่า  
 2.  การเติมวัสดุลงไป (พืช สัตว์ ปุ๋ย หรือการปรับสภาพดิน)  
 3.  การเร่งหรือการลดกระบวนการในระบบนิเวศ เช่น การเร่งการเกิดลูกไม้ตาม
ธรรมชาติ  
 4.  การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ เช่น การทลายคันดินกั้นน้ า 
 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว จังหวัดตราด ซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ช่วงเวลา สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละองค์กร เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา 
สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นของใหม่ เมื่อปฏิบัติแล้วควรเกิด
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ประสิทธิผลที่วัดได้เป็นรูปธรรมและ/หรือนามธรรม และต้องมีลักษณะที่เป็นระบบ และอธิบายถึง  
เหตุผลได้อย่างชัดเจน 
 ชุมชนต้นแบบ หมายถึง ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ที่เป็น
ตัวอย่างกรณีศึกษา ในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน ที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด และมีการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาใน
ด้านนั้นเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดหรือการศึกษาพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนเป็น
ชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยมีคนในชุมชนเป็นแกนหลักในการด าเนินการ และสามารถพัฒนา
เป็นต้นแบบได้ 
 ระบบนิเวศป่ำชำยเลน หมายถึง พ้ืนที่ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว 
จังหวัดตราด ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลายชนิดซึ่งด ารงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อม  
ที่เป็นดินเลน น้ ากร่อย และมีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ มีป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณ
ที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า ทะเลสาบ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทส าคัญที่สุด
ในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง ในระบบนิเวศ ป่าชายเลน
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ า พวก
ซากพืช ซากสัตว์ ยังรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น และ 
สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ สามารถ
สังเคราะห์แสงเองได้ ได้แก่ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึง ไดอะตอม แพลงก์ตอนพืช และ
สาหร่าย ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพ่ึงพาอาศัยพวกอ่ืน ได้แก่ พวกสัตว์
หน้าดินขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ ปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู     
รวมไปถึง นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งบางชนิดเป็นพวกกินอินทรีย์สารบางชนิด
เป็นพวกกินพืช บางชนิดเป็นพวกกินสัตว์และบางชนิดเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์ ส่วนประกอบของ
สิ่งมีชีวิตที่ส าคัญในระบบนิเวศป่าชายเลนอีกอย่าง คือ ผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึง พวกจุลินทรีย์ทั้งหลาย
ที่ช่วย  ในการท าลายหรือย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ให้เน่าเปื่อย ผุพัง จน ในที่สุดจะสลายตัวเป็น
ธาตุอาหารและปุ๋ย ซึ่งสะสมเป็นแหล่งอาหารในดินเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตต่อไป ซึ่งได้แก่ รา 
แบคทีเรีย ในป่าชายเลนผู้ย่อยสลายยังรวมถึง ปูและหอยบางชนิด้วย 
 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency economy) หมายถึง 
แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน  จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
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พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ เพ่ือให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ได้น้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ประยุกต์เข้ากับแนวทางการพัฒนา และอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน  
 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคน 
ในรุ่นปัจจุบัน สามารถพัฒนาคน เพ่ิมผลผลิต และใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและรู้คุณค่า 
โดยไม่ลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง   
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงกระบวนการฟ้ืนฟูและวิธีการจัดการด้านทรัพยากรธ รรมชาติ         
ป่าชายเลนที่ สามารถน าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 
 2.  ท าให้ทราบถึงแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการฟื้นฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน 
 3.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 
 4.  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติระบบ
นิเวศป่าชายเลน และเขตอนุรักษ์ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ซึ่งการเป็นพ้ืนฐาน 
ในการศึกษาวิจัย สามารถแบ่งประเด็นที่ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศป่าชายเลน 
 2.  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วข้องกับการมีส่วนร่วม 
 4.  แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องทราบบริบทต่างๆที่เก่ียวข้องกับป่าชายเลน  
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จึงต้องมีการศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency economy) การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การมีส่วนร่วม รวมถึงบริบทและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับป่าชายเลนของจังหวัดตราด เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลน 
 

 ระบบนิเวศป่าชายเลนที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลายชนิด ด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ ากร่อย และมีน้ าทะเลท่วมถึงอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้ น จึงพบป่าชาย
เลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ใน
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทส าคัญที่สุดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึง
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง ในระบบนิเวศ ป่าชายเลนประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต    
สิ่งไม่มีมีชีวิต ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้ า พวกซากพืช ซากสัตว์ ยัง
รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น  และ สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ ได้แก่ 
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พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึง ไดอะตอม แพลงก์ตอนพืช และสาหร่าย ผู้บริโภค คือ 
สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องพ่ึงพาอาศัยพวกอ่ืน ได้แก่ พวกสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่น 
แพลงก์ตอนสัตว์ ปู ไส้เดือนทะเล และสัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู รวมไปถึง นก สัตว์เลื้อยคลาน 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งบางชนิดเป็นพวกกินอินทรีย์สารบางชนิดเป็นพวกกินพืช บางชนิดเป็น
พวกกินสัตว์และบางชนิดเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์ ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญในระบบ
นิเวศป่าชายเลนอีกอย่าง คือ ผู้ย่อยสลาย ซึ่งหมายถึง พวกจุลินทรีย์ทั้งหลายที่ช่วยในการท าลายหรือ
ย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ให้เน่าเปื่อย ผุพัง จน ในที่สุดจะสลายตัวเป็นธาตุอาหารและปุ๋ย ซึ่ง
สะสมเป็นแหล่งอาหารในดินเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตต่อไป ซึ่งได้แก่ รา แบคทีเรีย ในป่าชายเลน 
ผู้ย่อยสลายยังรวมถึง ปูและหอยบางชนิดด้วย 
 ในระบบนิเวศป่าชายเลน สรรพสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าง
ซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้
ว่าเมื่อผู้ผลิต คือ พันธุ์พืชเจริญเติบโตจากสังเคราะห์แสง ส่วนของต้นไม้ โดยเฉพาะใบไม้ กิ่งไม้และ
เศษไม้ จะร่วงหล่นทับถมในน้ าและดิน และถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อย สลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ      
ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุอาหารของผู้บริโภคพวกกินอินทรีย์สาร พวกกินอินทรีย์สารนี้จะ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์แก่ สัตว์น้ าเล็กๆ และสัตว์เล็กๆ 
เหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามล าดับ 
หรือบางส่วนก็จะตายและผุพังสลายตัวเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้
จะถูกปรับให้เป็นไปอย่างสมดุลภายในระบบ ถ้าไม่ถูกรบกวนจากภายนอก  เพ่ือความเข้าใจอย่าง
กระชับ จึงขอน าเสนอรายละเอียดในประเด็น ดังนี้ 
 

1.1  ความหมายของการอนุรักษ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งมีการอธิบายถึงความหมาย และแนวทางการอนุรักษ์ไว้ ดังนี้ 
 วินัย วีระวัฒนานนท์ (2537: 94) กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด และเกิดผลกระทบในทางลบน้อยที่สุด รวมถึงได้ประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรนั้นมากที่สุด ทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือ
ทดแทนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 ปริญญา นุตาลัย (2535: 135) กล่าวถึงความหมายของการอนุรักษ์ว่าเป็นการเก็บรักษา 
สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ืออ านวย ตอบสนอง
ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ตลอดไป โดยอาศัยหลักการของการอนุรักษวิทยา ดังนี้ 
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 1.  การใช้อย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด คือเป็นการใช้ตามความต้องการแต่เมื่อถึง
เวลาต้องใช้อย่างฉลาด และประหยัดไว้เพ่ือส าหรับใช้ในอนาคต ตลอดจนต้องค านึงถึงหลัก
เศรษฐศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน 
 2.  มีการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมก่อนน ามาใช้ใหม่ 
 3.  ประหยัดในการใช้ทรัพยากร และสงวนทรัพยากรที่หายาก ที่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดสิ้นไป และทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถหามาทดแทนได้ 
 โสมสกาว  เพชรานนท์(2554: 11-13) กล่าวถึงทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและทรัพยากร
ประมงไว้ว่า ทรัพยากรชายฝั่งทะเลประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อการถ่ายเทสาร  อาหาร
และพลังงานระหว่างระบบนิเวศป่าบกและระบบนิเวศทางทะเล จึงมีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เป็นแหล่งอาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ า มีบทบาทต่อวัฏจักรของคาร์บอน เป็นแหล่ง
ที่มีการงอกของแผ่นดินใหม่ สามารถป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง บ าบัดน้ าเสียของแหล่งชุมชน 
แหล่งไม้ส าหรับใช้สอยของมนุษย์ แหล่งสัตว์น้ าเศรษฐกิจและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ลดและชะลอ
ความเร็วของกระแสน้ า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัญหาของป่าชายเลนคือพ้ืนที่ป่าชายเลนถูก
บุกรุกและเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ และมีจ านวนพื้นที่น้อยลง 
 2.  แนวปะการังและหญ้าทะเล แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของ
สัตว์และพืชทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ มีความสวยงามที่มีคุณค่าด้าน
นันทนาการ ปัญหาของแนวปะการังคือ การน ามาใช้ประโยชน์มากจนท าให้มีสภาพเสื่อมโทรม  
เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ เช่น มีการขุดแร่ในทะเลหรือก่อสร้างบริเวณชายฝั่งท าให้เกิดตะกอน
รบกวนแนวปะการัง การระเบิดปลา การท่องเที่ยวที่ขาดจิตส านึก การลักลอบเก็บปะการังและปลา
สวยงาม รวมทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ เช่น พายุพัดท าลาย อุณหภูมิน้ าทะเลสูงขึ้นท าให้เกิดปะการัง
ฟอกขาว เป็นต้น 
 3.  สัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน เต่าทะเล โลมาและวาฬ ถูกคุกคามโดยมนุษย์จึงมี
จ านวนลดลงและอาจใกล้สูญพันธ์ 
 4.  ชายฝั่งและชายหาด ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ชายฝั่งทะเล
ด้านอ่าวไทยมีความยาว 1,650 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านอันดามันซึ่งมีความยาว 950  
กิโลเมตร ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทยมักเกิดในพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบน้ าขึ้นถึงบริเวณป่าชายเลน  
และบริเวณหาดทรายส่วนใหญ่เกิดในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย โดย
ร้อยละ 19 ของพ้ืนที่บริเวณรอบอ่าวไทยมีอัตราการกัดเซาะอยู่ในขั้นรุนแรงเฉลี่ ยมากกว่า 5 เมตร  
ต่อปี ส่วนชายฝั่งทะเลด้านอันดามันพบว่าการกัดเซาะเกิดในพ้ืนที่หาดทราย นอกจากนี้ปัญหาที่พบอีก
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ประการคือเกิดการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เนื่องจากการทับถมของตะกอนอีกด้วย(รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547) 
 5.  ทรัพยากรประมงทะเล ในปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและมีแนวโน้มลดลงทั้ง
ทางด้านพันธ์สัตว์น้ าและปริมาณสัตว์น้ าเค็ม การเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2545 แต่มูลค่าสัตว์ทะเลกลับมีแนวโน้มลดลง (รายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลน หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พอเหมาะกับสถานการณ์ จะต้องใช้
ทรัพยากรอย่างฉลาด มีการคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะด าเนินการใช้ทรัพยากรในระบบนิเวศ ไม่
ฟุ่มเฟือย โดยจะต้องมีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ถูกใช้ไปแล้วให้กลับมามีสภาพดังเดิม เพื่อให้คนรุ่นหลังสามาถมี
ทรัพยากรไว้ใช้ โดยไม่เกิดการขาดแคลนในอนาคต 
 

1.2 ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล 
 ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในโลกยุคปัจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นจน เรียกได้ ว่ าไม่อาจหยุดยั้ งได้  จากในอดีตที่ ผ่ านมาจะเห็ น ได้ว่ ามนุษย์มีการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งมาจากการขาดจิตส านึก การเจริญเติบโตของชุมชน
เมือง โรงงานอุตสา-หกรร การปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง และที่ส าคัญคือการเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วของประชากรมนุษย์นั่นเอง (Joseph R. Des Jardins: 1993) ได้กล่าวถึงปัญหาเหล่านี้ไว้ใน
หนังสือ “Environmental Ethics” ถึงปัญหาและผลกระทบในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน ไว้ดังนี้ 
 “เมื่อเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  21 เป็นการยุติธรรมแล้วที่จะกล่าวว่ามนุษย์ได้เริ่ม
เผชิญหน้ากับความท้าทายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลก โดย 
สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ มวลชีวิตบนโลกก าลังเผชิญกับการ
ท าลายล้างที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่ผ่านยุคไดโนเสาร์มา มีการประเมินกันว่าสายพันธุ์นับร้อยๆ สายพันธุ์  
อาจสิ้นสุดลง และอัตราอาจเพ่ิมสูงเป็นสองหรือสามเท่าภายในระยะเวลาไม่กี่ทศวรรษ แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยให้ชีวิตเกิดความยั่งยืนบนโลกนี้ เช่น อากาส น้ า และผืนดิน ก าลังเกิดมลพิษ
ในระดับที่น่าวิตก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรที่ก าลังเติบโตขึ้นอย่างสูงตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.  1990 ที่มี
ประชากรมนุษย์บนโลก 5.5 พันล้านคน ก็จะมีการเพ่ิมขึ้นอีกนับพันล้านคน ภายในระยะเวลาสิบปี   
มีการคาดการณ์ส าหรับความเสื่อมถอยของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีคูณขึ้นโดยจะเกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรบนโลกนี้ จะเกิดขยะปนเปื้อนที่สะสมไปทั่วโลกจาการถูกท าลายของพื้นที่
ชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลนต่างๆ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากน้ ามือมนุษย์เป็นส าคัญ” ซึ่งสอดคล้อง
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กับ (โสมสกาว  เพชรา-นนท์, 2554: 11-14) ที่กล่าวถึง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1.  การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว 
 2.  มีการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อย่างฟุ่มเฟือยโดยขาดความระมัดระวัง 
 3. ขาดการค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 
 4.  ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล เช่น การน าพ้ืนที่ป่าชาย
เลนมาใช้ประโยชน์เพื่อท านากุ้ง 
 5.  การสูญเสียความงดงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว 
 6.  การเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า และการทิ้งขยะ 
 7.  ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามชายฝั่งทะเล เช่น ปัญหาการทิ้งร้าง
ของพ้ืนที่ ปัญหาการบุกรุกของพ้ืนที่ใหม่ การท าเหมืองแร่ซึ่งก่อให้เกิดขุมเหมืองร้างและการท าลายป่า
ชายเลน 
 8.  การบุกรุกพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างโรงแรมใน
ที่ติดชายทะเลและการระบายของเสียลงสู่แหล่งน้ าและทะเล การก่อสร้างอาคารสูงจนบดบังความงาม
ของสภาพแวดล้อม 
 9.  การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและแนวกันชนตามธรรมชาติ 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2551: 41) กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้ป่าชายเลนที่อุดมไป
ด้วยพืชพันธุ์ และสัตว์นานาชนิดลดลงว่าเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชายเลน  
ท าให้ป่าชายเลนถูกท าลาย เสื่อมโทรม และท้ายที่สุดคือการลดลงของสภาพความหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ 
 1.  การท าสัมปทานที่ไม่ท าตามข้อก าหนดของรัฐ รวมทั้งการบุกรุกท าลายป่า โดยมีการ
ตัดไม้น าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  การเพาะเลี้ยวสัตว์น้ าในพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งต้องมีการตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือ
ท าการเพาะเลี้ยงก่อน เช่น การท านากุ้ง 
 3. การท าการเกษตรกรรมในพื้นท่ีป่าชายเลน เช่น การท านาเกลือ  
 4.  การขยายตัวของชุมชน การก่อสร้างสะพานปลาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะท าให้พ้ืนที่ป่า
ลดลงแล้ว ยังเกิดการระบายน้ าเสียและขยะมูลฝอยลงสู่ทะเลด้วย 
 5.  การสร้างถนน การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และรวมถึงการก่อสร้างพัฒนาอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่ป่าชายเลน ล้วนแล้วแต่ท าให้ป่าชายเลนมีสภาพที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเป็นเรื่องส าคัญมากที่ต้องกระท าอย่าง
เร่งด่วนก่อนที่เราจะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอันสวยงาม และมีคุณค่าต่อระบบนิเวศ
อย่างมากมาย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2551: 41-42) กล่าวถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนว่า 
เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนมีการใช้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา ควรมีการอนุรักษ์
ป่าชายเลน ดังนี้ 
 1.  ฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพ และปลูกป่าชายเลนทดแทนขึ้นใหม่ เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชาย
เลนให้มีสภาพสมบูรณ์ขึ้น ทั้งในบริเวณพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและพ้ืนที่ที่มีเลนงอก 
 2.  ก าหนดเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 3.  ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่ตัดไม้ในป่าชายเลนเกินก าลังผลิตของป่า 
 4.  มีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เช่น ออกกฏว่าใครที่ตัดไม้
ป่าชายเลนไปใช้ต้องมีการปลูกทดแทน  
 แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม(2550-2554) อ้างถึงใน โสมสกาว  เพชรานนท์
(2554) ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง       
ไว้ดังนี้ 
 1.  สนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรประมงทะเลโดยชุมชน 
 2.  ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 3.  สนับสนุนการประสานงานระหว่างองค์กรชาวประมงกับรัฐและผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล 
 5.  สร้างแรงจูงใจและกลไกเพ่ือลดก าลังการลงแรงในการท าการประมง 
 6.  ควบคุมและก าหนดเขตพ้ืนที่ท าการประมงและเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน 
 7.  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการจับเพ่ือการประเมินทรัพยากรประมงสัตว์น้ าอย่าง
ต่อเนื่อง 
 8.  จัดตั้งเครือข่าย อปท. อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 9.  ให้ อปท. มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 10.  ให้ อปท. มีส่วนร่วมในการควบคุมมลพิษทางทะเลและชายฝั่ง 
 11. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งแบบผสมผสาน และสร้างทางเลือกอาชีพที่ใช้
ทรัพยากรชายฝั่งและประมงที่หลากหลายขึ้น 
 12.  พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง 
 13.  สนับสนุนให้มีการเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้ า 
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 14.  จัดท าธนาคารอาหารทะเลส าหรับชุมชน (Marine Food Bank) 
 15.  พัฒนาและปรับปรุงป่าชายเลนเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 16. ศึกษาศักยภาพการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติในทะเลไทยและแหล่งน้ าที่ส าคัญ 
 17. พัฒนาการเพาะเลี้ยงทรัพยากรสัตว์น้ า 
 18. ฟ้ืนฟูแหล่งผลิตทรัพยากรประมงเพ่ือเป็นฐานในการแข่งขันของประเทศ 
 19. ก ากับและควบคุมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า
เพ่ือให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สากลยอมรับ    
 

1.4 พฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชนบริเวณพื้นที่ป่าชาเลน 
 ในการที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เขตอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าชายเลนได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องมี
การศึกษาจากพฤติกรรมและการด ารงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ  ซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ป่าชายเลน  ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาอันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ การจัดสรรค์
ทรัพยากรในชุมชนอย่างมีระบบ  
 สมศักดิ์  สุนทรนวพัฒน์(2551: 8) ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ต้องสามารถ
ประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ป่าชายเลน ต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีผู้น าชุมชนที่ดี เพื่อที่จะสามารถให้ค าปรึกษา วางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่
อาจเกิดข้ึนกับพ้ืนที่ป่าชายเลน แนวทางการจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนมีดังนี้ 
 1.  การประเมินความเสียหาย ชุมชนสามารถประเมินความเสียหายของทรัพยากรป่า
ชายเลนได้โดยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ว่า เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อ
ชุมชนในอนาคตอย่างไรการเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ในอดีตกับปัจจุบันและดูจากสภาพทั่วๆ ไป
ที่มองเห็นได้ ยกตัวอย่าง บทเรียนจากผลกระทบของสึนามิต่อป่าชายเลนที่มีความเสียหายชัดเจน เช่น 
การยืนต้นตาย การหอบพัดทับ ถมของเศษตะกอนและเศษไม้ การท าลายต้นไม้แบบถอนรากถอนโคน 
นอกจากนั้นกิจกรรมการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การขุดลอก คลอง การสร้างถนนและที่
อยู่อาศัย จะพบว่ามีต้นโกงกางยืนต้นตายตามแนวล าคลองท่ีลอกใหม่ และตามแนวก่อสร้าง ซึ่งเป็นผล
จากการตัดวงจร การไหลเวียนของธาตุอาหารและท าลายระบบนิเวศของป่าชายเลน นอกจากนั้นการ
ปล่อยน้ าเสียและขยะจากกิจกรรมการเลี้ยงกุ้ง โรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย มีผลท าให้กุ้งหอย
ปูปลาลดจ านวนลง อีกทั้งการบุกรุกป่าชายเลนในรูปแบบต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบ
นิเวศของป่าชายเลนทั้งสิ้น ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการประเมินบริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายด้วย เช่น 
ชนิดของผลกระทบ ปริมาณของไม้ป่าชายเลนที่ตาย ขนาดความเสียหายของป่าชายเลน ปริมาณ
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ชุมชนสามารถดูความเปลี่ยนแปลง และประเมิน
ความเสียหายของป่าชายเลนได้ด้วยตนเอง 
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 2.  การวางแผนและเตรียมการ ขั้นตอนนี้ชุมชนจะต้องมีผู้น าเป็นผู้ริเริ่ม ในการ
ปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชน เพ่ือหาแนวทางการฟ้ืนฟู และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใครที่
เป็นผู้รู้ที่จะให้ค าปรึกษาหารือได้ การหาแนวทางการฟ้ืนฟูป่าชุมชนควร มีการวางแผนการปลูกที่
ชัดเจนและเหมาะสมต่อสถานการณ์เช่น การตั้งวัตถุประสงค์ของการปลูก (เพ่ือป้องกันคลื่นลม เพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการใช้สอยหรือเพ่ือการหารายได้) เพ่ือการวางแผนที่รอบคอบ
ในการเตรียมชนิดและจ านวนของกล้าไม้ ตลอดจนการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชน
เพ่ือการเตรียมการต่างๆ ในการปลูก การติดตาม ดูแลหลังการปลูก ต้นโกงกางเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เติบโต
เร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง ดังนั้นเหมาะที่จะปลูกเพ่ือป้องกันคลื่นลมและการใช้สอย ต้นจากมี
ประโยชน์มากมาย เช่น ผลใช้รับประทาน ใบใช้ท าตับจากมุงหลังคา จึงเหมาะที่จะปลูกจากเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอย และการปลูกพันธุ์ไม้หายาก เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 
 3.  การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ เราสามารถปลูกป่าชายเลนได้ด้วยเมล็ด และต้นกล้า   
ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป (บางพ้ืนที่ไม่จ าเป็นต้องฟ้ืนฟู เพราะมีเมล็ดจากต้นแม่
ใกล้เคียงแพร่กระจายและงอกขึ้นมาอยู่แล้วและปัจจัยที่จะท าให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นอยู่กั บปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น ความหนาแน่นของพืชที่ปกคลุมหน้าดินลักษณะความเหมาะสมของดิน แสงสว่าง และการ
มีโอกาสสัมผัสเลนของเมล็ด) การงอกขึ้นเองโดยธรรมชาติจะเกิดได้ดีถ้าไม่มีกิจกรรมของมนุษย์ไป
รบกวนการเก็บหาเมล็ดพันธุ์ จะต้องทราบว่าควรจะเก็บอย่างไร เมล็ดชนิดใดเหมาะสมที่ จะเก็บช่วง
ระยะเวลาใด การเตรียมชนิดของกล้าไม้นั้น ควรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกเป็นหลักด้วย 
ดังนั้นการเก็บเมล็ดพันธุ์ควรจะท าการเก็บหลายๆ ชนิดเพ่ือท าการเพาะช าไว้ นอกจากนี้ชุมชนควรจะ
มีการอนุรักษ์ต้นแม่พันธุ์ โดยเฉพาะต้นที่มีอายุมากๆ เพราะนับวันยิ่งจะหายากมากขึ้นทุกที และควร
จะหาเมล็ดพันธุ์จากที่อ่ืนๆ ไว้ด้วยหากในท้องถิ่นหาพันธุ์นั้นๆ ไม่ได้ การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ควรค านึงเสมอว่าในแต่ละท้องที่ เมล็ดจะแก่ไม่พร้อมกัน และในต้นหนึ่งเมล็ด ก็จะแก่ไม่พร้อมกัน
เช่นกัน ดังนั้นการเก็บเมล็ดควรจะมีการวางแผนการเก็บให้ดีและมีความระมัดระวังไม่ให้ดอกหล่น
หรือฝักอ่อนเสียหาย 
 จากแนวคิดด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูจะต้องอาศัยขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เป็น
กระบวนการ รวมทั้งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดตั้ง
เครือข่ายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติและระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวต่อ
คนรุ่นหลัง สามารถมีทรัพยากรในระบบนิเวศไว้ใช้ โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องใช้อย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ประหยัด และใช้อย่างรู้คุณค่า เมื่อใช้แล้วต้องมีการปลูกหรือทดแทนให้กลับมา
อยู่ในสภาพดังเดิมโดยเร็ว  
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2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 หลักใหญ่ของการพัฒนาในปัจจุบัน คือ เราจะพัฒนาอย่างไรให้รับกับกระแสโลกาภิวัฒน์  
การพัฒนาที่ถูกน ามากล่าวถึงอย่างแพร่หหลาย คือการพัฒนาอย่างไรที่ท าให้เกิดความยั่งยืน ความ
ยั่งยืนนั้นมีหลายองค์ประกอบ และหลากหลายปัจจัย โดยในอดีตมีการพัฒนาที่ผิดทิศ ผิดทาง ท าให้
การพัฒนาหยุดชะงัก ฉาบฉวย ไม่ยั่งยืน พระพรหมคุณาภรณ์ (2554: 12-13, 115-117) ได้กล่าวไว้
อย่างน่าสนใจในหนังสือเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในหลายประเด็น 
ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผิดทิศทาง คือการท าให้เกิดทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 
จนถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้วิจัยได้สรุปออกมาเป็นสาระส าคัญดังนี้ 
 1.  ทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เกิดขึ้นจากการเร่งรัดให้มีการพัฒนาโดยองค์การ
สหประชาชาติได้ตั้งเป็นนโยบายและประกาศใช้ ให้ในปี พ.ศ.2503–พ.ศ.2513 เป็นทศวรรษแห่งการ
พัฒนา (Development Decade) จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาส าคัญ 3 ด้านในประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศด้อยพัฒนา คือ 
  1.1 ความยากจนข้นแค้น (Poverty) 
  1.2  ความไม่รู้หนังสือ หรือความโง่เขลาเบาปัญญา (Ignorance) 
  1.3 ความเจ็บไข้ได้ป่วย มีโรคภัยไข้เจ็บมาก (Disease) 
  ระหว่างที่มีการพัฒนากันเป็นการใหญ่ โดยถือนโยบายส าคัญขององค์การโลก การ
พัฒนาตามนโยบายนั้นได้รับการปฏิบัติโดยประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลาย พร้อมกันนั้นในระหว่างที่
เจริญในทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้น นอกจากมีผลด้านบวกท าให้เกิดความ
เจริญด้านวัตถุขึ้นมากมายแล้ว ก็ปรากฏว่ามีผลด้านลบตามมาด้วย ในระยะแรกผลด้านลบนี้เด่นชัด
ออกมาในประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ เกิดปัญหาสังคมและปัญหาจิตใจต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จน
ท้ายที่สุดก็มาพบกับปัญหา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 
  “ตอนที่ เกิดปัญหาสังคมและปัญหาจิตใจนั้นก็ยังพอรับไหว แต่พอเกิดปัญหา
สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คือโลกนี้จะอาศัยอยู่ไม่ได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่
อาจทนต่อไปได้  ท าให้มีการตื่นตัวกันมากขึ้น แล้วจึงทบทวนการพัฒนาดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเป็น
อย่างไรกันแน่จึงเกิดผลด้านลบมากมายเช่นนี้ มีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวการ
พัฒนาใหม่ที่เรียกชื่อในปัจจุบันว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” พระพรหม
คุณาภรณ์(2554)  
  ปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ผิดพลาดนั้น  มิใช่เป็นเพียงเรื่องสภาพความเป็นไปที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องของอารยธรรมทั้งหมดของมนุษย์  หมายความว่า
เป็นเหตุที่สืบเนื่องจากเหตุปัจจัยต่างๆ ในกระแสรวมของอารยธรรมนั้นโดยเฉพาะภูมิธรรมภูมิปัญญา
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ที่เป็นรากฐานของอารยธรรมนั้นเอง เพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาการพัฒนาจึงหมายถึงการแก้ปัญหา
ของอารยธรรมทั้งหมด ด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาขึ้นใหม่      
มีองค์ประกอบสองด้าน คือเศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา (Economy and Ecology) ซึ่งต้องเข้าคู่และ
ประสานเกื้อกลูกัน  เกิดกาบูรณาการ (Integrate)  
 

2.1 ความหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ธงชัย  สมบูรณ์(2549: 134) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัมนาแบบยั่งยืนไว้ว่า คือ 
การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการความจ าเป็นในปัจจุบัน โดยสามารถรองรับความต้องการที่เกิดจาก
ชุมชนรุ่นหลังๆด้วย ซึ่งความจ าเป็นนี้จะเป็นการพัฒนาในระยะยาว (Long-Term Sustainability) 
นอกจากนี้  การพัฒนาแบบยั่ งยืนจะต้องเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมมาตรฐานการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชนรุ่นหลังพึงจะได้รับเท่าๆกันกับที่ชนปัจจุบันได้รับมา หรืออาจกล่าวแบบ
กระชับได้ว่าการพัฒนาแบบยั่งยั่งยืน หมายถึงการท าให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้นภายในระบบ
นิเวศวิทยาที่สามารถจะรองรับชีวิตได้ต่อไป บางครั้งอาจพบความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนที่มี
ความหมายสอดคล้องกับค าอ่ืนอีก เช่น 
 1.  เศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Economy) ซึ่งหมายถึงการรวมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่จะต้องด ารงและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยอาศัยการยกระดับความรู้
ปรับปรุงองค์ประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และเชาว์
ปัญญาของท้องถิ่นด้วย (Indigenous Knowledge) 
 2.  การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน (Sustainable Growth) หมายถึงการพัฒนามิติทาง
กายภาพทางเศรษฐกิจที่มีสภาวะที่สมดุลและมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ภายใต้กรอบที่ไม่
กระทบกระเทือนถีงระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งฐานคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ฐานคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

ช่วง ค.ศ. การพัฒนา องค์แนวคิด 
1920 – 1930 
 

การพัฒนาที่เน้นปัจเจกชน 
(Individuality) 

เน้นแนวคิดแห่งการพัฒนามิติของความคิดเป็น
มนุษยชาติ (Humanity) 

1930 – 1950 เน้นการพัฒนาสู่สังคมใหม่ 
(Modern Society) 

เน้นการ  พัฒนาประเทศโดยองค์รวม (Holistic 
Development) โดยมุ่งการพัฒนาบริบทพ้ืนฐาน
ของประเทศทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง รวมทั้งวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 1  ฐานคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (ต่อ) 
 

ช่วง ค.ศ. การพัฒนา องค์แนวคิด 
1950 – 1980 เน้นกาพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศชาติ (International 
Understanding) 

บุคคลทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศท่ี
ด้อยพัฒนาจะต้องได้รับการส่งเสริมทิศทางการ
พัฒนาจากองค์กรระหว่างชาติ (International 
Organization) 

1980 – 2000 การพัฒนาที่มุ่งให้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
Resources) ตลอดจนการน ามา 
ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม 

เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนให้ความส าคัญกับ
ระบบนิเวศวิทยา (Ecology) วิถีความเป็นมา
ของมนุษยชาติ 

2000 เป็นต้นไป การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของโลก (Global 
Structure) 

เน้นการเป็นโลกเดียวกัน ไร้พรหมแดน 
(Borderless Society) มุ่งการพัฒนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน เน้นโลกาภิวัฒน์ และโลกาภิวัฒน์อารยะ 
(Globality ,Globalism and Globalization) 

 

ที่มา: ธงชัย สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, วารสารรามค าแหง ปีท่ี 23 ฉบับที่ 1 (กรุงเทพ 
มหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549), 134. 
 

2.2 หลกัการว่าด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 Tim O’ Riordan (1988 อ้ า งถึ ง ใน  The Principle of Sustainability; 2006: 64) 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงข้อโต้แย้งในด้านนโยบายของความยั่งยืน คือเหตุผลที่ค าว่า การ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ได้รับความนิยมและถูกน ามาเป็นแนวทางจากนักวิชาการ 2 กลุ่ม คือ 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักพัฒนา โดยทั้งสองกลุ่มดังกล่าวต่างมุ่งเน้นไปในแต่ละส่วนที่
ต่างกันโดยมีจุดร่วมเดียวกันในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน คณะกรรมมาธิการโลกสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา (World Commission on Environment and Development 1987) ได้กล่าวไว้
ใน “Brundtland Commission” การพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าจะให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ในปัจจุบัน โดยที่ไม่ศูนย์เสียศักยภาพของทรัพยากรในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ยากล าบากจึงจ าเป็นต้อง
มีการวางแผนงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 
 หลักการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัมนา (Principles Related to Environment 
and Development) ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ (สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, 2554: 185) 
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 1.  หลักการว่าด้วยความสัมพันธ์และการบูรณาการ (Principle of Interrelationship 
and Intergration) เป็นหลักการที่ส าคัญมากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลักการแก้ไขปัญหาโดย
การบูรราการระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ และระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์  
ซึ่งในอดีตเป็นการจัดการแบบแยกส่วนทรัพยากร ต่างคนต่างท า และเน้นไปที่การอนุรักษ์หรือการ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง 
 2.  หลักการว่าด้วยความเท่าเทียมกันของคนระหว่างรุ่นและในรุ่นเดียวกัน (Inter and 
Intra-generational Equity Principles) หมายถึง คนในรุ่นปัจจุบันนอกจากจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องดูแลทรัพยากรซึ่งถือเป็นสมบัติของลูกหลานในอนาคต ดังนั้นคนในรุ่น
ปัจจุบันต้องไม่ตัดโอกาสของลูกหลานในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน              
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าในสังคมของโลกใบนี้จะประกอบไปด้วยสังคมที่แตกต่างกัน แต่คนที่อยู่ใน 
สังคมเดียวกันและต่างสังคมกัน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัมนธรรม ต่างก็มี สิทธิอย่าง      
เท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
 3.  หลักการว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Principle of the Right to Develop) หมายถึง 
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมในการที่จะพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
 4.  หลักการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Safeguards Principle) 
หลักการนี้เป็นหลักการที่ต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากอันตรายต่างๆ โดยใช้มาตรการในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อม มากกว่าที่จะรับมือหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
 5.  หลักการว่าด้วยการเตือนภัยล่วงหน้า (Precautionary Principle) ในการพัฒนา
ใดๆ ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการติดตามและเฝ้าระวัง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
 6.  หลักการว่าด้วยผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (polluter Pays Principle) หลักการนี้เป็น
หลักการที่ต้องการให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมมลพิษที่ตนเอง      
เป็นผู้ก่อ ไม่ใช่ให้รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 7.  หลักการว่าด้วยความโปร่งใสและกระบวนการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Transparency 
Principle and Other Process-Oriented Principle) การตัดสินใจในการพัฒนาโครงการใดๆ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งหลักการว่า
ด้วยความโปร่งใสนั้น จะต้องใช้กระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
  7.1 การมีส่วนร่วมของประชน (Public Participation) เป็นการส่งเสริมให้บุคคล
กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน ชนพ้ืนเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน และ
หน่วยงานในท้องถิ่น 
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  7.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Information Access) ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งข้ึน 
  7.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
เป็นขอ้มูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการท่ีเราจะพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัย
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ ค านึงถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับและต้องท าความ
เข้าใจว่าเมื่อมีผู้ได้รับก็จะต้องมีผู้ที่สูญเสียประโยชน์ โดยต้องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
โปร่งใส โดยที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า โดยเฉพาะการจัดการ
ชายฝั่งเพ่ือให้เกิความยั่งยืนต่อไปในอนาคต จะต้องมีเป้าหมายและหลักการที่ชัดเจน ดังแผนภูมิที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 เป้าหมายและหลักการในการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน 
  

เป้าหมาย หลักการพื้นฐาน หลักการย่อย 

ความสัมพันธแ์ละการบูรณา
การ 

ความเท่าเทียมกัน 

การปกปอ้งสิ่งแวดล้อม 

สิทธิในการพัฒนา 

การเตือนภัย 

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

ความโปร่งใส 

มหาสมุทรเป็นสมบัติสาธารณะ 

สภาพทางชวีวิทยาและกายภาพ
ของชายฝั่ง 

การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากร
พื้นที่ชายฝั่งและมหาสมุทร 

สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

คุณลักษณะพิเศษ
ของชายฝั่งและ

มหาสมุทร 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1. การปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต 
2. เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ความเท่าเทียม 
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2.3 กระบวนการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
 กระบวนการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนต้องสามารถตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกได้อย่างทันท่วงทีไม่ล้าหลัง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงเกิดกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยการ
ปรับปรุงสิ่งที่มีจากระบบเก่าดังนี้ พระพรหมคุณาภรณ์(2554: 178-180) 
 1.  สิ่งแวดล้อม (Environment) มีปัญหาที่เกิดจากปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
  1.1  ประชากร (Population) 
  1.2  ความร่อยหรอของทรัพยากร (Depletion) 
  1.3  มลภาวะ (Pollution)  
 2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) มีองค์ประกอบในการพัมนา 3 
ด้าน คือ 
  2.1 วิทยาศาสตร์  
  2.2 เทคโนโลยี 
  2.3 พฤติกรรมเศรษฐกิจ ในการผลิต ในการบริโภคและในการแจกจ่ายกระจาย
รายได้เป็นต้น 
 3.  การพัฒนามนุษย์ (Human Development) จะต้องมีการพัฒนาให้ครบทั้ง 3  ด้าน 
คือ 
  3.1 ด้านพฤติกรรมและวิธีใช้ชีวิต ตลอดจนการท ามาหาเลี้ยงชีพ เป็นระดับของการ
ปรากฏตัวของการแก้ปัญหา 
  3.2  ด้านจิตใจ เช่น พัฒนาคุณธรรม ความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจ และสภาพจิตใจที่
ดีงาม รวมทั้งความสุข 
  3.3 ด้านปัญหา หรือปรีชาญาณ คือความรู้ความเข้าใจต่างๆ รวมทั้งแนวความคิด 
ทัศนคติ และค่านิยม 
  เมื่อน ากระบวนการดังกล่าวมาท าการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพจึงท าให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามมาและไม่เกิดทางตันในการพัฒนาจนท าให้เกิด
การเบียดเบียนทรัพยากระรรมชาติในอนาคต 
 

3. แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 

 ส าหรับแนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation) นั้นมีมานานแล้ว ถือเป็นหลักการพัฒนา
แนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยมนุษย์ การมีส่วนร่วมจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ที่ส าคัญและขาดไม่ได้คือการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ระดับเล็ก  
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คือหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงได้โดยง่าย ดั่งเช่น (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2558: 3)
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ทีว่่า 
 “...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน
ป่าชายเลนของประเทศไทยเราก าลังถูกบุกรุกและท าลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ า
ขึ้นน้ าลงในการเติบ โตด้ วย จึ งขอให้ ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง คือ กรมป่ าไม้  กรมประมง               
กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง 
และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป” 
 จะเห็นได้ว่าพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ได้ชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่ส าคัญในการเข้ามาจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ
ป่าชายเลน ในด้านนี้ได้มีนักวิชาการและผู้รู้หลายท่านให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 

3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 United Nation (อ้างถึงใน สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์, 2535) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ว่า เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ท าให้มีพลัง เริ่มตั้ งแต่
กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดเป้าหมายทางสังคมในการจัดการทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
และปฏิบัติตามแผนงานโครงการต่างๆ 
 ยุวัฒน์  วุฒิเมธี(2524) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมคิด 
ริเริ่ม ร่วมพิจารณาในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัว
ประชาชนเอง ซึ่งในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทนั้น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้อง
ยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม และต้องยอมรับโดยบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส และได้รับการชี้แนะ
อย่างถูกต้อง 
 อมร  นนทสุต(2528) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง งานหรือกิจกรรม
ใดๆ ที่ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอย  3 ประการ คือ 
องค์กรชุมชน ก าลังคน และกองทุนต่างๆ 
 ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์(2527) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกิจกรรมที่
ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร 
ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี   
ในฐานะสมาชิกของสังคม โดยประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาของตนเองด้วย ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
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 นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2527)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง ความ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการ เพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ท าให้เกิดความรับผิดชอบในกลุ่ม 
 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการที่รัฐส่งเสริม    
ชักน า และสนับสนุน ตลอดจนสร้างโอกาสในชุมชน บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์การ 
รวมถึงรูปแบบของอาสาสมัครต่างๆ เพ่ือเข้ามาร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 จุฑามาศ  อ่อนวงศ์ (2554: 11) ท าการศึกษาในเรื่องความรู้ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน  กรณีศึกษา : บ้านธารน้ าร้อน ต าบลเขาถ่าน 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความหมายของการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้อย่างน่าสนใจว่า 
การอนุรักษ์ป่าชายเลน คือ กลุ่มสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ ที่อยู่
รวมกันบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า อ่าว เกาะ ที่มีระดับน้ าทะเลขึ้นสูงสุดและน้ าทะเลลงต่ าสุด การ
อนุรักษ์ป่าชายเลนต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดสมเหตุสมผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด มีการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด โดยต้องน าทรัพยากรนั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้นานที่สุด ตลอดจนต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
และก าหนดเขตให้ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุกท าลายระบบนิเวศป่าชายเลน 
 โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าความหมายมาใช้ในการก าหนดความหมายของการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1.   เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายทางสังคมเพ่ือจัดการทรัพยากร 
 2.  เปิดโอกาศให้ประชาชนในสังคมร่วมในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ริเริ่มการ
พัฒนาด้านต่างๆ 
 3.  ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง โดยประกอบ
ไปด้วย องค์กรชุมชน ก าลังคน และกองทุน 
 4.  ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอย่างกระตือรือร้นและมีพลังในการจัดการ
ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 
 ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน มีการร่วมแรงร่วมใจในการก าหนดทิศทางเป้าหมายของการด าเนินการมีส่วนร่วม มีการ
ให้ความรู้อย่างทั่วถึงแก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชนเข้ามามีบทบาทในการคิด การกระท า  
เมื่อเป็นเช่นนี้จะท าให้ประชาชนเกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในพ้ืนที่ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ได้โดยง่าย 
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3.2 กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน   
 กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างมาก 
เพราะชาวบ้านในชุมชนต้องอาศัย กระบวนการที่หลากหลายและต้องสอดรับกับสภาพสังคมของ
ชุมชนในการท าความเข้าใจถึงหลักวิธีปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จในการจัดการด้านต่างๆ ภายในชุมชน 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดริเริ่มจนถึงการลงมือปฏิบัติ นอกจากนั้นแล้ว
การเข้าใจถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนยังสามารถท าให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถรับรู้ถึง
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค มีความรับผิดชอบร่วมกันภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 อับดุลคอเล็ด เจะแต (2557: 311-314) กล่าวถึง กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ของชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
  1.1 ภาวะผู้น า คือ การมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะเป็นผลดีต่อการดาเนินงานใน
ลักษณะที่เป็นส่วนรวม และสิ่งที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญของผู้นาชุมชนจะต้องเป็นคนที่จะเข้ามาอาสา 
เพ่ือส่วนรวมอย่างแท้จริงจึงจะทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 ผู้นาศาสนา คือ การที่ผู้น าศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชุมชนถึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส งผลให๎ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
โดยในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้นาศาสนาจะร่วมกับผู้นาชุมชนจัดกิจกรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ในการดาเนินงาน 
  1.3 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน คือ การฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามแล้ว ในทางกลับกันการนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของ
ชุมชน เป็นสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ซึ่งหากมองถึงระยะยาวจะส่งผลต่อการดาเนิน
งานพัฒนาของชุมชนนั้นให้ประสบสาเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และ
พร้อมที่จะเข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานของชุมชนให้ประสบผลส าเร็จได้ในอนาคต 
  1.4 ทุนทางสังคม คือ ทุนทางสังคมของชุมชนนับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ขับเคลื่อนงานให้เกิดความสาเร็จ ซึ่งล้วนมีผลต อการดาเนินงานในทุกชุมชน หรือองค์กร 
  1.5 การสร้างแรงจูงใจ คือ การใช้จิตวิทยาในการที่จะชักจูงใจชาวบ้านให้มาร่วมท า
กิจกรรม มิเช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว างชาวบ้านด้วยกันเองได้ ในชุมชน และการ
สร้างความน าเชื่อถือ โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณหรือผลประโยชน์เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการ
จัดการให๎ดีมีความโปร่งใส และผู้นาชุมชนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว ท าได้แค่ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้
ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม จะใช้ให้ประชาชนมีความไว้วางใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้ 
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3.3 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 1.  คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะ
ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผล
ที่สุดได ้
 2.  ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่ค านึงถึง
ความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเลวของโครงการได้ในที่สุด 
 3.  การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่าง
มั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อ
โต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
 4.  การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็น
มันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 
 5.  การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการ
แบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 6.  การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 
 7.  การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน  เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มาท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 8.  การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน
คือ ท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้ง
เป็นการฝึกอบรมผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพในอนาคต 
 อรทัย ก๊กผล (2547: 23-24) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นหัวใจของ
การบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น อยู่บนฐานคิดของประชาธิปไตยท้องถิ่น และการปกครองตนเอง 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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(Local-self Government) ที่ให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรง โดยที่ประชาชนเข้ามาด าเนิน
กิจการของชุมชนด้วยตนเอง แตกต่างจากการเมืองระดับชาติที่เป็นประชาธิปไตยโดยอ้อม วึ่งต้องผ่าน
ระบบตัวแทน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทั้งการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และ
ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายประการคือ 
 1.  เพ่ิมคุณค่าการตัดสินใจ ช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้น และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ 
มากขึ้น 
 2.  เป็นการสร้างฉันทามติ ลดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความชอบธรรม 
 3.  เป็นการสร้างการยอมรับ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท าให้การน าโครงการหรือนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติง่ายขึ้น และประหยัดทรัพยากร 
 4.  เป็นการสร้างความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในชุมชน 
 5.  ช่วยท าให้ประชาชนสนใจปัญหาของชุมชนมากขึ้น   
 โดยผู้วิจัยได้ให้ความหมายของประโยชน์จากการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรไว้ 4 
ด้าน ดังนี้   
 1.  เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความต้องการ) คือ การท าให้ข้อปฏิบัติในด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนมีมาตรฐานและสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรง

ตามความต้องการของทุกภาคส่วน   

 2.  สร้างฉันทามติ (ลดความขัดแย้ง) คือ การสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน เพ่ือให้เกิดความร่วมแรงรวมใจลดความขัดแย้งทางความคิด 
 3.  เพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  (ความเป็นเจ้าของร่วม) คือ การท าให้ เกิด
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนร่วมกัน ท าให้เกิดความง่ายที่จะเกิดความ
ต้องการในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 4.  ด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ/ชอบธรรม คือ การท าให้การปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนเกิความเสมอภาคในแนวทางการท างานด้านต่างๆ และต้องมีความ
ยุติธรรมกับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์ 
 การมีส่วนร่วมถือเป็นอีกเหตุผลส าคัญที่จะท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ความสมัคร
สมานสามัคคี  ในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชาวบ้านบ้านในชุมชน ตลอดจนการให้ความส าคัญของหน่วยงานภาครัฐบาลที่เพ่ิมมากขึ้น  ดังจะเห็น
ได้จากการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(2558) ซึ่งมีใจความส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมดังนี้ 
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 มาตรา 16 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด 
 2.  ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  การ
ปลูกการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว 
 3.  เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การปลูก การ
บ ารุงรักษาการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟ ูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 4.  เรื่องอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 

3.4 แนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 สมศักดิ์  สุนทรนวพัฒน์ (2551: 6) แนวทางการฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยชุมชนได้กล่าวถึง
หลักการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1.  ควรให้ชุมชนมามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของการฟ้ืนฟู นับตั้งแต่ขั้นตอนของการ
วางแผน เพ่ือให้มั่นใจว่าอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เช่น การให้ชุมชนมี
ความเข้าใจถึงเหตุผลว่าท าไมจึงต้องมีการฟ้ืนฟูป่าชายเลน การเลือกพ้ืนที่ที่จะท าการฟ้ืนฟู วิธีการ
ฟ้ืนฟูที่ชุมชนจะท าได้และมีความเหมาะสม วันที่จะท าการปลูก ขั้นตอนของการดูแลบ ารุงรักษาและ
การปลูกซ่อมแซม เป็นต้น  
 2.  ควรน าองค์ความรู้ดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูและจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน เช่น การที่คนในชุมชนไม่ท าลายป่าชายเลน เพราะชุมชนถือว่าป่าชายเลนเป็น
แหล่งทรัพยากรของชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งหาอาหาร และสมุนไพร เป็นแหล่ง
วางไข่และอนุบาลสัตว์น้ าตัวอ่อน เป็นแหล่งป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนั้นการใช้
เครื่องมือท้องถิ่นในการท าการประมง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประมงที่ไม่มีอานุภาพในการท าลายสูง ซึ่งเป็น
ระบบการจัดการตามแนวทางของชุมชน จะช่วยให้ทรัพยากรมีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นมา  
 3.  ควรมีการสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและความส าคัญของป่าชายเลน และการท าให้ชุมชนทราบ
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ว่าตนเองเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการฟ้ืนฟู เช่น ป่าชายเลนจะเป็นก าแพง ธรรมชาติ เป็น
แหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า และเป็นแหล่งไม้ใช้สอยในอนาคต อย่างเช่น การปลูกต้นจากวันนี้เพื่อไว้
ให้ชุมชนท าการเก็บเก่ียวใบจากไว้ท าตับจากมุงหลังคาบ้าน เป็นต้น  
 4.  ควรมีการให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แก่ชุมชนในการฟ้ืนฟูและจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน เพ่ือให้มีการน าประสบการณ์ เหล่านี้มาท างานในท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น 
การฝึกอบรมและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในสิ่งที่ชาวบ้านต้องการและขาดการศึกษาดูงาน ต่างๆ และ
รวมไปถึงการให้ข้อมูลทางด้านงานวิจัยและทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานกับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูโดยชุมชนตัวอย่างเช่น ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน เพ่ือที่ชุมชนจะ
ได้วางแผนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในอนาคต  
 5.  ควรสร้างผู้น าและเครือข่ายเพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือที่ชุมชนคน
ชายฝั่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหา แนวทางในการที่จะสนับสนุนการท างานฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนระหว่างกัน เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและประสบผลส าเร็จมากขึ้นใน
การร่วมมือกันในอนาคต อย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่หลักการทั่วๆ ไปเท่านั้นที่
องค์กรต่างๆ น่าจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จริงๆ แล้ว มีชุมชนต่างๆ หลายแห่งได้ริเริ่มการฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยตัวชุมชนเองมานานแล้ว บางแห่งมีการต่อสู้ที่ยาวนานกับความไม่เป็นธรรม
ของนโยบายจากภาครัฐ และกับอิทธิพลของภาคธุรกิจ เป็นเพราะว่านโยบายของรัฐในอดีตและการ
ท าลายระบบนิเวศของภาคเอกชน ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและเดือดร้อนถึงการท ามา
หากินของชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือความถูกต้องและร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าชาย
เลนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น กรณีของบ้านทุ่งตาเซะ จังหวัดตรัง เป็นต้น 
 กฤษณะ  จันทร์ปรางค์ (2550: บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาในเรื่องยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชน  ต าบลลีเล็ด  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว
ไว้ในงานวิจัยอย่างน่าสนใจว่าประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ติดกับทะเลจะประกอบอาชีพท า
การประมงและเกษตรกรรม  โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนมีศักยภาพในการจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แต่เนื่องจากป่าชายเลนถูกท าลายจึงจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู จากกระบวนการ AIC สามารถ
สรุปแผนปฏิบัติการ (ขั้นC2) หรือยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชน
ต าบลลีเล็ดดังนี้ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่นักเรียนในชุมชน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ป่าชายเลนใน
ชุมชน จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและศึกษาทรัพยากรป่าชายเลน จัดเวทีสัญจรการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ในชุมชน สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าชายเลน ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าผิดบุกรุกป่าชายเลน โดย
ชุมชนส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลน ปักแนวเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน เพาะพันธ์กล้าไม้ป่าชายเลนและปลูกป่า
ชายเลน จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ทราบบทเรียนว่า กระบวนการ AIC ท าให้เกิดการกระตุ้น
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ความคิดแรงจูงใจ เกิดความตระหนักและเข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ซึ่งปัจจัยความส าเร็จนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจะต้องมีความตั้งใจ สามัคคี ร่วมมือ เสียสละ 
อดทน มุ่งม่ัน ที่จะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
 จิระ  จินตนุกูล (2540: 23-25) ได้กล่าวถึง แนวทางที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เพ่ือ
รักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนให้คงไว้ได้ตามเป้าหมาย และสามารถ อ านวยประโยชน์ได้ตามแนวทางการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ดังนี้ 
 1.  เร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาป่าชายเลน ด้วยวิธีการให้ความรู้ ความ เข้าใจ ที่จะก่อให้เกิดจิตส านึกและเห็นความจ าเป็น
ในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยรัฐควรให้สิทธิและความมั่นคงรวมทั้งสิ่งจูงใจ ใน
ประโยชน์ที่ประชาชนเหล่านี้ จะได้รับจากการคุ้มครองป้องกันและฟ้ืนฟูดูแลรักษาป่าชายเลน รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และความช่วยเหลือทางด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ในการจัดการ บริหารป่าชุมชนชายเลนต่อไป 
 2.  ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการบุกรุท าลาย ยึดถือ ครอบครอง และจับจองเพ่ือการได้มาซึ่งเอกสิทธิ์
ที่ดินป่าชายเลนโดยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้การอนุรักษ์ และการปลูกฟ้ื นฟูป่าชายเลน สามารถ
ด าเนินการได้ผลอย่างแท้จริง และเป็นการขจัดปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินป่าชายเลนให้หมดไป  
  3.  ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างละเอียดและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการป่าไม้ และการจัดการที่ดินป่าชายเลนให้เหมาะสมกับศักยภาพ ก่อนที่การอนุญาตท าไม้ใน
ระบบสัมปทานระยะยาวในรอบที่ 2 จะสิ้นสุด เพ่ือจะได้ด าเนินการให้พ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นป่าอนุรักษ์ 
และป่าชุมชนตามความเหมาะสม ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการปลูกและฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในที่ดิน
ของรัฐและที่ดินเอกชน โดยให้มีการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีความหลากหลาย ทั้งชนิดที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและชนิดที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์ เพ่ือด ารงความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าชายเลน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพไปด้วย 
 5.  ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่าชายเลน ให้มีการร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และให้มีการพัฒนาและปรับปรุงบทบาทของ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยจัดการป่าชายเลน จากการป้องกันปราบปราม และการ
ควบคุมการท าไม้ มาเป็นนักส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนมากขึ้น 
 6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของกรมป่าไม้ ให้มีโครงสร้าง  
ที่เป็นเอกภาพ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการอย่างเพียงพอ มีความ
ร่วมมือและประสานงานที่ดี 
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 7.  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมบทบาท ของประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านการศึกษาวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนการประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์
และพัฒนาป่าชายเลนแบบยั่งยืน 
 

3.5 แนวทางการเพิ่มความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วม 
 แนวทางการเพ่ิมความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเกี่ยวของ
กับการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีก่อนด าเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าถามว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนควรเกิดเมื่อใด ใครควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และในรูปแบบใด (อรทัย 
ก๊กผล, 2547: 25) ซึ่งหลักการพ้ืนฐานที่ควรยึดถือคือ 4S  
 1.  Starting early หรือ เริ่มต้นเร็ว คือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ก่อน
การตัดสินใจ ยังช่วยให้ข้อมูลในการพัฒนาทางเลือก ท าให้การตัดสินใจรอบคอบมากขึ้น 
 2.  Stakeholder หรือ ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนมีความหมายกว้างมาก 
กระบวนการมีส่วนร่วมควรต้องท าอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบควรมี
โอกาสเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วม 
 3.  Sincerity หรือ ความจริงใจ คือ องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ากระบวนการการ     
มีส่วนร่วมขิงประชาชนอย่างเปิดเผย จริงใจ ปราศจากอคติ และมีการสื่อสารระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา 
 4.  Suitability หรือ วิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม คือ การเลือกเทคนิค และวิธีการ      
มีส่วนร่วมของประชาชนควรต้องค านึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทกิจกรรม กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ระดับความสนใจของชุมชน รวมทั้งลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมของชุมชน  
 Cohen and Uphoof (1980: 219-223, อ้างถึงใน ปรียาพร โคตรมงคล, 2552: 9) ได้
อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้วย การตัดสินใจ การ
ด าเนินการตัดสินใจ การตัดสินใจลงมือปฏิบัติ 
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ 
ประโยชน์ทางสังคม หรืผลประโยชน์ทีบุคคลได้รับ 
 4.  การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และแสดงถึงการปรับตัวที่มีต่อการมีส่วนร่วมในครั้งต่อไป 
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                        หมายถึงการส่งผลโดยตรง 
                        หมายถึงการส่งผลย้อนกลับ  

 

แผนภูมทิี่  3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoof 
ที่มา: ปรียาพร โคตรมงคล, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552), 10. 
 

 จากที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า การให้ความส าคัญในทางปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การให้
ความรู้ การสร้างผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งรวมถีการให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 
การประสานงานอย่างเป็นระบบกับภาครัฐ การออกกฏหมายคุ้มครองพร้อมกับให้มีการบังคับใช้ การ
วางแผนอย่างเป็นระบบโดยให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาวางแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ มีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และการใช้สื่อต่างๆ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาในด้านต่างใน
ระดับมหภาคของประเทศไทยได้ในอนาคต 

ตดัสินใจ 
(Decision making) 

มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 

(Implementation) 

มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefit) 

มีส่วนร่วมประเมินผล 
(Evaluation) 
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ในขณะที่สภาวการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว       
ไม่หยุดนิ่ง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ประสบผลส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (นรินทร์ 
สังขรักษา: 2552) โดยในประเทศไทยเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1-7 
ที่เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา เกิดการปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่ เป็นการเปลี่ยนอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์
ต่างๆ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เป็นพ้ืนฐาน 
ในการมองปัญหา เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมพ้ืนฐาน โดยสิ่งที่น ามาใช้ได้อย่าง
เกิดประโยชน์อย่างสู งสุด คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency 
economy) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดัง พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลเดชทรงเปรียบค าว่า “พอเพียง” กับค าว่า “Self-Sufficiency” ว่า 
 “…Self-Sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไร  มีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน  
อยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นไปตามที่เขาเรียกว่ายืนด้วยขาของตนเอง แต่ค าว่าพอเพียงนั้นมีความหมายกว้าง
ยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการมันก็มีความโลภ
น้อย  เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้  มีอะไรต้องพอเพียง  
หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอพียงนี้อาจจะมีมาก มีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง      
ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติก็พอเพียง...”  
 

4.1 ความหมายของค าว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        (philosophy of sufficiency economy) 
 นภาพรรณ  วงศ์มณี (2553: 8) ได้ให้ความหมายของค าว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในงานวิจัยเรื่องการน าแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ไว้ดังนี้  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาประเทศให้เดินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้สวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ  
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและ
ด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่   
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ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีความส านึกในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วแล้วก้าวขวางทาง
ด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 จิรายุ  อิศรางกูล ณ อยุธยา (2549) และพิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์  (2551) กล่าวว่า 
ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี  ซึ่งหลักการทั้งสามข้อมีเงื่อนไขที่จะใช้ให้ประสบผลส าเร็จ 2 ข้อเป็นพ้ืนฐานส าคัญ คือเงื่อนไข
ความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม รวมเรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ก่อให้เกิดชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมท่ีมั่นคง สมดุล และยั่งยืน ดังเช่น แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 4 
 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงแนวคิด  3  ห่วง  2  เงื่อนไข 

 
 1.  ความพอประมาณ หมายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมิได้ปฏิเสธความสุข
จากการบริโภคสิ่งของที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสิ่งของฟุ่มเฟือย เพียงแต่จะต้องรู้จักขั้นตอน
พอเพียงได้โดยมีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา หรือหากจะมีความสุขโดยฟุ่มเฟือยบ้างก็สามารถ   
ท าได้ หลักใหญ่ใจความส าคัญคือ ต้องไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ความพอประมาณในที่นี้
สามารถแบ่งตามมิติต่างๆของการกระท าได้ 5 ประการ คือ 
 

พอประมาณ 

 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 

มีเหตุผล 

เงื่อนไขความรู้ 
รอบรู้  รอบคอบ  

ระมัดระวัง 
 

เงื่อนไขคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน
อดทน  แบ่งปัน  สติ 

ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  เกิดความสมดุล  มั่นคง  และยั่งยืน 
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  1.1 ด้านจิตใจ คือ เริ่มต้นจากตนเองต้องตั้งสติมีปัญญา มีจิตส านึกที่ดี มีเมตตา   
เอ้ืออาทร มีความเข้าใจและประณีประนอม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
  1.2 ด้านสังคม คือ การสร้างความพอดีในทุกระดับของสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ซึ่งต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รู้จักผนึกก าลัง และที่
ส าคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง 
  1.3 ด้านเศรษฐกิจ คือ ต้ออยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย 
  1.4 ด้านเทคโนโลยี คือ ควรเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของ
ประเทศและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม
ของเรา 
  1.5 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือ ใช้อย่ างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพตลอดจนรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาท่ีจะด าเนินงานใดๆ ด้วยความถ้วนถี่ รอบคอบ 
ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ ค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
 3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้ และไกล อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี 
ในด้านของเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรม  กล่าวคือ 
  3.1 เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรุ้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรู้ลึกในงานที่ท าและการรู้กว้างในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับงานที่ท า ความรู้
(สติ)  คือการยั้งคิดพิจารณาและรู้ทันสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะท างานใดๆ  และความรู้ชัด(ปัญหา)  
คือการเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ  ได้อย่างกระจ่างชัดถูกต้องตามเหตุผลและความจริง  และมีความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  3.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตไม่เอารัด       
เอาเปรียบ มีความหนักแน่นไม่ท้อถอย อันจะท าให้การด าเนินงานรุดหน้าเรื่อยไปจนประสบผลส าเร็จ 
 ดังนั้น การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency economy) 
มาใช้ในการบริหารจัดการด้านชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่อาจกล่าวได้ว่าท าให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเกิด
ความยั่งยืนโดยต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้ 
ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติป่า
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ชายเลนของชาวบ้านตามทฤษฎี “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน”  ซึ่งถือเป็นการชะลอการลดลงของสัตว์
น้ าบริเวณป่าชายเลน ทั้งยังช่วยเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า คือการไม่จับสัตว์น้ าในช่วงฤดูผสมพันธ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดังต่อไปนี้ 
 

4.2 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์(2552: 137-138) ได้กล่าวถึงสถานภาพอันน่าเป็นห่วงของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม
หลายประเภทที่ยังคงด าเนินไปอย่างขาดความสมดุลทั้งสามมิติ ได้แก่  
 1.  ขาดความสมดุลด้านเวลาเพราะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ปัจจุบันมากเกินไปโดยมิได้มีการอนุรักษ์ไว้เพ่ือลูกหลานในอนาคตมากเท่าที่ควร เช่น การบุกรุกพ้ืนที่
ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง อัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงและทรัพยากรชายฝั่งเกินขีด
ความสามารถในการฟื้นตัว และการท าการเกษตรโดยขาดการอนุรักษ์ดินและน้ าไว้เพ่ืออนาคตเป็นต้น   
 2.  ขาดความสมดุลด้านความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้ประโยชน์เพราะความเป็นเจ้าของ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ เช่น ที่ดิน น้ า ป่าไม้ หรือแร่ กระท าโดยผู้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ในขณะที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้มากเท่าท่ีควร   
 3.  ขาดความสมดุลด้านพ้ืนที่ เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีการสะสมตัวหรือ
มีการกระจุกตัวสูงเฉพาะเขตเมือง ขาดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ท าให้สังคมเมือง
ไม่สามารถรองรับปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ าเน่าเสีย หรือปัญหาขยะ    
เป็นต้น 
 จากเหตุผลดังกล่าววิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนคือ การเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of 
sufficiency economy) มาเป็นแนวทางในการท างาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานข้อคิดไว้ว่า “ประเทศไทยควรรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า” โดย
ได้มีการก าหนดเป็นกรอบกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืน สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ดังตารางที่ 2 และตารางท่ี 3   
 
 
 
 



 

38 

ตารางที่ 2 กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ แผนงานปีท่ี 1-5 
1. สร้างจิตส านึกและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนเมืองและท้องถิ่นในการ
จัดการกับขยะและมลภาวะ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รณรงค์การบรโิภคอยา่ง
พอเพียงเพ่ือลดปรมิาณ
ขยะและมลภาวะ 

การท าการตลาดเชิง
สังคม (Social 
Marketing) โดยใช้
ประเด็นโลกร้อน 
(Global Warming) 
เป็นตัวน า 

ขยายผลโดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น 
ธนาคารขยะ กิจกรรม
การอนุรักษ์ต่างๆ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เพื่อลดขยะ
มูลฝอยและน ากลับมาใช้
ประโยชน์มากข้ึน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ด าเนินการตามพันธกรณี
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 

2. สร้างจิตส านึกและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนร่วมกับ อบต. จัดให้
มีการส ารวจวิจัยทรัพยากร
ท้องถิ่น สร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ตลอดจนการเรียนรู้
ร่วมกันของประชาชนใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น 

ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นต้นแบบ
ของการใช้พลังงาน
และใช้ทรัพยากร
อย่างประหยดัและรู้
คุณค่า 

- สนับสนุนการวิจยั
และการจัดการความรู้
เรื่องการลดการใช้
พลังงาน 
- ให้ประชาชนท้องถิ่น
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร
ธรณี ธรณีพิบัติ 
ธรณีวิทยา 
สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรพลังงานใน
พื้นที่ของตน 

- รณรงค์ให้ผูบ้ริโภคเห็น
ประโยชน์ของการ
บริโภคเกษตรไรส้ารหรือ
เกษตรอินทรีย ์
- สนับสนุนการจดัการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
และทรัพยากรประมง
โดยชุมชน 

เสรมิสร้างความรู้
การศึกษาด้านการอนุรักษ์
ป่าและสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 
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ตารางที่ 2 กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานปีท่ี 1-5 
3. ก าหนดวาระแห่งชาตดิ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมผ่าน
การจัดการความรู้ร่วมกัน 

สนับสนุนระบบ
เกษตรทางเลือก 
เกษตรไรส้าร 
ยกระดับการจดัการ
ขยะให้เป็นวาระ
แห่งชาติ มีผลเป็น
รูปธรรม เสร็จสิ้น
ภายในปี 2554 

ศึกษาการก าหนดสิทธิ์
และระบบการชดเชยที่
เป็นธรรม/ปรับปรุง
ระบบกรรมสิทธ์ส่วนรวม 
(Communal 
Property)ที่สนับสนุน
การมสี่วนร่วมของชุมชน
ในการฟื้นฟทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

สร้างฐานข้อมลูเพื่อใช้ใน
การก าหนดนโยบายและ
วางแผนด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้
คนท่ัวไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย ท าให้
สามารถตรวจสอบได ้

สร้างระบบข้อมูลเพื่อการ
ค านวน Green GDP 

4. สร้างกลไกจูงใจในการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มตัวอย่าง ให้เครดิต หรือ
รางวัลแก่ชุมชนต้นแบบท่ีมี
กิจกรรมปลูกป่า รักษาป่าและ
น้ าเพื่อให้ชุมชนมีก าลังใจมี
ทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ในการพึ่งพาตนเอง 

สร้างแรงจูงใจในการลด
ปริมาณขยะโดยใช้
เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น 
สนับสนุนระบบมัดจ า
ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ที่
สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 

ทบทวนระบบภาษีท้ัง
ระบบเพื่อการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีพืชพลังงาน 
พลังงานทางเลือกและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่
ประหยดัพลังงานและ
การใช้น้ า 

เสรมิสร้างความรู้
การศึกษาด้านการอนุรักษ์
ป่าและสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

ที่มา: สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, แผนที่เดิน Road Map  

ทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย, 2552) 147-148. 
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ตารางที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษา 
 

ปีท่ี เป้าหมาย ท าอย่างไร ใครท า 
1 1. มีการน าหลักสูตร

ปรัชญาของเสรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในโรงเรียน
น าร่องในระดับต่างๆทั่ว
ประเทศ จ านวน 80 
โรงเรียน 

พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือการเรียนรู้ 
โดยการจัท าสื่อตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ป
รัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอนทุกวิชา มีการบูรณาดารและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านโครงการจิต
อาสา รวมทั้งมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารการศึกษา 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคี เครือข่ ายด้ าน
การศึกษา 
-ส านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ 
(โครงการจิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง) 
 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรทางการศึกษา
ในระดับต่างๆ และภาคี
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ท้องถิ่น 

จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารในภาคีด้าน
การศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาครู
อาจารย์ ผู้สอน ให้เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม และจัดอบรม 
ศึกษาดูงานให้บุคคลากรทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น โดย
การเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
-ชุมชนท้องถิน่ 
 
 
 
 

2-3 1. เกิดเครือข่าสถานศึกษา
ที่น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ทุกระดับ อย่างน้อย 800 
แห่งทั่วประเทศ 

พัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มในภาคีด้าน
การศึกษา และสร้างแกนน าเครือข่าย 
รวมทั้งจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
 

2. สถานศึกษาสามารถ
เชื่อมประสานองค์กร
ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดการความรู้ร่วมกัน 

ประสานกับชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน  

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ชุมชนท้องถิ่น 
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ตารางที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีท่ี เป้าหมาย ท าอย่างไร ใครท า 
 3. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น

ที่มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่โดยแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่วมกับแกนน าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้
ร่วมกัน เพ่ือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่
สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-ชุมชนท้องถิ่น 

4-5 ขยายสถานศึกษาที่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้กับสถาน 
ศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบครบทุกแห่ง 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบ
ของสื่อประเภทต่างๆ 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-ภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
 

 

ที่มา: สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์, แผนที่เดิน Road Map ทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสนับสนุน
กองทุนการวิจัย, 2552) 216-217. 
 

5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 

 วิธีปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศ (Best Practice) นั้นเป็นแนวทางที่มุ่งสู่ความส าเร็จอันเป็น
แบบอย่างที่เหมาะสมให้กับองค์กร ดังเช่น ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ที่เป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมในด้าน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ป่าชายเลนจากในอดีต ในขณะที่พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลอ่ืนๆส่วนมากที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นกลับลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่เกิดจากผลจากการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างผิดทิศผิดทาง การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการศึกษา
เพ่ือที่จะน าไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต 
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5.1 ความหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 กรรมการวิชาการในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมทีคิวอ็ม (Total Quality Management) 
แห่งประเทศไทย (2545) อันประกอบไปด้วย รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ดร. วีรพจน์           
ลือประสิทธิ์สกุล อ. สามารถ หงษ์วิไล ได้ก าหนดค านิยามของ Best Practice ไว้ดังนี้ 
 Best Practices หมายถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ช่วงเวลา สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละองค์กร 
 Best Practices ขององค์กรหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องเหมาะสมกับขององค์กรอ่ืนๆ เสมอไป 
 Best Practices เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป 
 Best Practices ไม่จ าเป็นต้องเป็นของใหม ่
 Best Practices เมื่อปฏิบัติแล้ว ควรเกิดประสิทธิผลที่วัดได้เป็นรูปธรรมและ/หรือ
นามธรรม 
 Best Practices ต้องมีลักษณะที่เป็นระบบ และอธิบายถึงเหตุผลได้อย่างชัดเจน 
 วัตถุประสงค์ของการแสวงหา Best Practices เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างไม่รู้จบ 
 การที่องค์กรจะบรรลุผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ องค์กรต้องมีแนวทางปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ในเรื่องการเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่มีอยู่ และการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญที่น าไปสู่เป้าประงสงค์และแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้นั้นจะต้องปลูกฝังลงไปใน
แนวทางท่ีองค์กรปฏิบัติการ (ภราดร จินดาวงศ์, 2549) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ต้องเป็นปกติวิสัยของงานประจ าวัน 
 2.  ต้องมีการปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 
 3.  ต้องส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
 4.  มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ทั่วองค์กร 
 5.  เกิดข้ึนจากโอกาสที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญและมีความหมาย 
 นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551: 49) กล่าวว่า องค์การที่มีผผลการปฏิบัติงานสูง หรือ
องค์การที่มีสมรรภนะสูง หรือองค์การแห่ งความเป็นเลิศ หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า High 
Performance Organization (HPO) ได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ คือ การปรับตัวขององค์การ
จะต้องสอดรับกับอนาคต คุณค่าและคุณภาพ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในระยะยาว มีการ
สร้างการประสานงาน มีการท างานเป็นทีม มีความผูกพัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการเปิดเผย          
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้าง โดยลักษณะขององค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง (HPO) มีดังนี้ (Linda Holbeche 2004) 
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 1.  จะต้องมุ่งเน้นท าสิ่งที่ถูกต้อง (Focus on The Right Things) หมายถึง องค์การ
ต้องสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาในองค์การ การมุ่งปลูกฝัง
วัฒนธรรมที่ถูกต้องจะช่วยท าให้องค์การเข้มแข็ง โดยวัฒนธรรมที่ถูกต้องนี้จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม และมุ่งหวังผลระยะยาว 
 2.  จะต้องบูรณาการความต้องการที่แตกต่างและอาจขัดแย้งกันของกลุ่มต่างๆ ใน
อ ง ค์ ก า ร  (Reconcile Different, Potentially Conflicting Stakeholder Needs) ห ม า ย ถึ ง 
องค์การจะต้องท าให้ผู้ปฏิบัติงานภายในเกิดความรักในองค์การ ต้องเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน โดย
ต้องสนใจเป้าหมายระยะยาวมากกว่าระยะสั้น 
 3.  จะต้องมุ่งสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน (Aim for Sustainable Success over the Long-
Term) การที่จะมีความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ องค์การจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
  3.2 ต้องมีความไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว 
  3.3. ต้องมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์ 
  3.4 ต้องมีความอดทนต่อความล้มเหลว องค์การต้องมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานคิด
และตัดสินใจได ้
 การที่องค์กรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับสู่กระบวนการที่เป็น “แบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (Best 
Practice) นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา และสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยการ
วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของแผนระยะยาว การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส ถัยคุกคาม ที่เป็นปัจจัย
ส าคัญๆ โดยการพัฒนากลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล, 2545: 12) 
การวางแผนด าเนินการและปฏิบัติตามแผน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (ตามวิธีน าไปปฏิบัติ) ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะน าไปปรับปรุงให้ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ โดย
หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร 
 กลุมที่  2 โปรแกรมที่ริเริ่มขึ้นใหม่ (Prime Program) ที่จะน าไปด าเนินการโดยทีม
บริหารคร่อมสายงาน 
 กลุ่มที่ 3 แผนงานที่จะต้องน าไปสื่อสารถ่ายทอดสู่ผู้ท าหน้าที่บริหารภายในองค์กรทุก
ระดับ และสื่อสารกับประชาชน  
 เมื่อน าแผนงานที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และกลยุทธ์ องค์กรก็ จะ
ได้รับองค์ความรู้ในการน ามาใช้ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน ก็
จะเกิดเป็นความรู้ประเภทที่ปรากฏเด่นชัด (Explicit Knowledge) จ านวนมาก จึงอาจจ าเป็นต้องมี
การกลั่นกรองและคัดเลือกความรู้ โดยความรู้ที่ได้รับในบางประเด็นอาจต้องมีการศึกษาในแนวลึก 
โดยการท า Benchmarking เพ่ือหา Best Practice ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน ความรู้
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ต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองนี้จะสามารถใช้อ้างอิงได้ และจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ขององค์กร นอกจากนี้
ควรพิจารณาว่ามีระเบียบปฏิบัติ หรือหนังสือ หรือเรื่องที่น่าสนใจอ่ืนใดที่คนในองค์กรต้องทราบและมี
ความรู้ เพ่ือให้เกิดทักษะและความสามารถที่จะท างานได้ดี ต้องเอามาจัดการให้เป็นความรู้องค์กร 
(ภราดร จินดาวงศ์, 2549: 99) ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งที่ปรากฏเด่นชัด และที่ไม่ปรากฏเด่นชัด 
(Tacit Knowledge) อาจมีลักษณะเป็น 1. ความรู้แนวกว้าง ที่มีความหลากหลาย ซึ่งผู้ที่รู้อาจมีระดับ
ความรู้แค่ผิวเผิน (Know-What or Know-How) ที่อาจยังไม่ได้น ามาสร้างให้เกิประโยชน์ 2. ความรู้
ในแนวลึก ที่ค่อนข้างเป็นความรู้เฉพาะเจาะจง ผู้ที่รู้อาจมีระดับความรุ้ที่เข้าใจและเข้าถึงในความ
ละเอียด (Know-Why or Care-Why)  
 การระบุความรู้ที่ดีจะต้องมีความมั่นใจว่าความรู้ที่ก าลังจัดการนั้น มีลักษณะเนื้อเรื่องที่
ตรงประเด็น คุณภาพความรู้มีลักษณะที่ดีและถูกต้อง เกิดความเป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง (Best 
Practice) และต้องจัดการให้ความรู้นี้ถูกสร้างในเวลาที่เหมาะสม มีการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยคนใน
องค์กรจะต้องมีการพัฒนาระดับความช านาญ (Proficiency Level) ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อมีการใช้
ความรู้ถึงระดับ Know-Why หรือ Care-Why ก็จะสามารถท าให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเกิด
ประโยชน์และคุณค่ามากยิ่งขึ้น จนอาจกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดประสิทธิภาพ และมีศักยภาพ
จนเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบ หรือเป็นแบบอย่างท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดังแผนภูมิที่ 5 หน้า 
 

5.2 แนวปฏิบัติสู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Innovation to Best Practice)  
 นวัตกรรม คือ แนวความคิด วิธีการ การกระท า หรือสิ่งใหม่ๆ ที่น ามาท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม หรือน ามาเพ่ือปรับปรุงประสิธิภาพให้ดีกว่าเดิม แม้ว่าความคิด วิธีการ        
การกระท าหรือสิ่งใหม่ๆ นั้นจะเคยใช้ในสังคมอ่ืนได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้าน ามาใช้ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอีกสังคมหนึ่งได้ก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม ดังนั้น ความเป็นนวัตกรรมจะถูกจ ากัดเวลาและ
สถานที่ และมีจุดเริ่มต้นที่ความพยายามในการแก้ปัญหาหรือความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้
ความจริงที่ยังไม่ปรากฏชัดแจ้งมาก่อน (Rogers and Shoemaker, 1971) นวัตกรรมเป็นการน า
อุปกรณ์ที่สร้างข้ึน ระบบ อุปกรณ์ นโยบาย โปรแกรม กระบวนการมาใช้ โดยที่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใหม่
ในองค์การ (Damanpour, 1991) Rogers (1995: 1)  
 พยัต วุฒิรงค์ (2555) กระบวนการแก้ปัญหาและนวัตกรรม มีรูปแบบที่เป็นคู่ขนานต่อกัน 
โดยกระบวนการแก้ปัญหาโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 1) การรับรู้ปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือปัญหา 
2) การเห็นด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ค าจ ากัดความปัญหา 3) การค้นหาทางแก้ไขด้วยตนเองและ
หรือคนอ่ืน ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และทางสังคม 4) การเลือกทางเลือกและการตัดสินใจ 5) การ
สร้างแผนปฏิบัติ  และน ามามาปฏิบัติ  6) การประเมินผล ในขณะที่กระบวนการนวัตกรรม 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 อย่าง คือ ขั้นการเริ่มต้น ขั้นการน ามาปฏิบัติ และข้ันการเผยแพร่ 
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แผนภูมิที่ 5 การกลั่นกรองและคัดเลือกความรู้เพื่อน าไปใช้ให้เกิด Best Practice 
ที่มา: ภราดร จินดาวงศ์, การจัดการความรู้ (กรุงเทพมหานคร : ซีดับบลิวพริ้นติ้ง, 2549)ม 100. 
 
 Damanpour (1991) อิบายว่า นวัตกรรมเป็นความคิดที่ใหม่ซึ่งถูกค้นพบหรือใช้งานเป็น
ครั้งแรก เป็นการรับรู้ถึงความใหม่ของความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าความคิดนั้นใหม่ส าหรับแต่ละคน สิ่งนั้นก็
คือนวัตกรรม โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม 2 ขั้นตอน (Innovation 
Process) ดังนี้ 1) ขั้นตอนการเริ่มต้น (Initiation Stage) ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการรับรู้  

ความรู้ที่มองเห็น 
Explicit Knowledge 

ความรู้ที่องค์กร
มองเห็นแต่ไม่ได้
น ามาใช้ประโยชน ์

ท าความรู้ให้
ปรากฏแล้วน า
ความรู้มาใช้
ประโยชน ์

การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

ความสูญเปล่า
ของความรู้ 

ความรู้ที่องค์กร
มองไม่เห็นและ
ไม่ได้น าเอาไปใช้

ประโยชน ์

ได้รับประโยชน์
จากความรู้แต่ไม่
ทราบว่ามความรู้

นั้นอยู่ 

ความรู้ที่มองไม่เห็น 
Tacit Knowledge 
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ปัญหา รวบรวมข้อมูล สร้างทัศนคติและประเมินผล และการได้มาของทรัพยากรที่จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจในการน านวัตกรรมมาใช้ 2) ขั้นตอนการน ามาใช้ (Implementation Stage) ประกอบด้วย 
เหตุการณ์และการกระท าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ในช่วง
เริ่มต้น และการใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กล่าวโดยสรุป Innovation Process เป็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการ
น าไปใช้ และที่ส าคัญต้องมีการเผยแพร่ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และการยอมรับความเสี่ยง การ
พัฒนา การน ามาใช้ การผลิต การชักจูง การตัดสินใจ และการยืนยัน โดยสามารถเริ่มต้นจากขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งแล้วค่อยด าเนินการส่วนที่เหลือก็ได้ โดยสามารถมี Innovation Process หลาย
กระบวนการในเวลาเดียวกันได ้
 

5.3 กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Creating Innovation Process)  
 ขั้นตอนของนวัตกรรม ประกอบด้วยการสร้างความคิด การให้ค าจ ากัดความและ
ประเมินโครงการ การแก้ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การน ามาใช้ การน าไปปฏิบัติ และการ
เผยแพร่นวัตกรรม มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนเริ่มต้น (Initiation Phase) ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการรับรู้
ปัญหา รวบรวมข้อมูล สร้างทัศนคติ และประเมินผล และความตั้งใจในการน าไปสู่การตัดสินใจ
น ามาใช้ (Damanpour, 1991: 562) 
 2.  ขั้นตอนน ามาปฏิบัติ (Implementation Phase) ประกอบด้วยเหตุการณ์และการ
กระท าทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงทั้งนวัตกรรมและองค์การ การเริ่มต้นใช้ประโยชน์และการใช้
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็นงานประจ าในองค์การ (Damanpour, 1991: 562) 
 3.  ขั้นตอนเผยแพร่ (Diffusion Phase) เป็นกระบวนการที่นวัตกรรมถูกสื่อสารผ่าน
ทางช่องทางต่ างๆ ไปสู่ สมาชิก ในระบบ สั งคม (Rogers, 1995: 10) ซึ่ งประกอบไปด้ วย 4 
องค์ประกอบ คือ นวัตกรรม ช่องทางการสื่อสาร เวลา และระบบทางสังคม การเผยแพร่เป็นประเภท
หนึ่งของการสื่อสารที่ส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับความคิดใหม่ๆ โดยความใหม่ของความคิดในข้อความ
จะถูกเผยแพร่ออกไป (Rogers, 1995: 6) 

 อรทัย ก๊กผล (2547: 27) กล่าวถึงในหนังสือ “Best Practices ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ถึงกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าที่มีความเป็นเลิศ จะต้องมี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  1) มีสภาเมืองที่ เข้มแข็ง 2) มีศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์ 3) มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 4) มีการบริหารโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส 5) มีการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแบบมีส่วนร่วม 6) มีการแก้ไขความขัดแย้ง โดยกระบวนการประชาคม 7) มีการเพิ่ม



 47 

ประสิทธิภาพให้กับการจัดเก็บภาษี 8) ประชาคมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีส่วน
ร่วมกันในทุกขั้นตอนการด าเนินการ  
 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศนั้นมีความแตกต่างและเป็นไปอย่าง
คู่ขนานกับแนวทางการแก้ปัญหา โดยกระบวนการแก้ปัญหานั้นมุ่งเน้นไปที่การค้นพบทางแก้ปัญหาที่
พึงพอใจในระดับต่างๆ ส่วนกระบวนการนวัตกรรมนั้นเน้นที่การค้นหาทางแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงเป็น
เชิงเส้น  และสร้างสรรค์ในปัญหาและความท้าทายขององค์กร แต่ทั้ง 2 กระบวนการดังกล่าวกลับมี
จุดร่วมเดียวกัน คือ การค้นหาทางแก้ไขและปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ ตามด้วยการระบุ
ปัญหาที่ไม่พึงพอใจและเป้าหมายในการหาทางแก้ไขที่พึงพอใจ ดังนั้นเส้นทางของนวัตกรรมจึงถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่รวมเข้ากับการแก้ปัญหา สามารถเสนอกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้นเข้าเป็นกระบวนการ
เดียวกันได้ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) เกิดความบูรณาการ 
และความยั่งยืน ดังแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 6 การรวมกระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการนวัตกรรมเป็นกระบวนการเดียวกัน 
ที่มา: พยัต วุฒิรงค์: การจัดการนวัตกรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ, (กรุงเทพมหานคร:   
โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก, 2555), 29. 

Problem Solving 

Process 
Innovation Process 

การรับรู้ปัญหา
เตรียมพร้อมรับมือ

ปัญหา 

การให้ค าจ ากัด
ความปัญหา การประเมินผล 

การสร้างแผนและ
น ามาปฏิบัติ 

การค้นหา
ทางแก้ไข 

การเลือกทางเลือกและตัดสินใจ 

การเผยแพร่ (Diffusion) 
ช่องทางการสื่อสารอย่าง
เป็นระบบอความรู้ด้าน
นวัตกรรม การตัดสินใจ การ
น ามาใช้ การยืนยัน 

การเร่ิมต้น (Initiation) 
- การสร้างความคิด 
-การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ 
-การรับความเสี่ยง 
 

การน ามาปฏิบัติ (Implementation) 
การน าความคิดมาใช้ การพัฒนา การใช้
ประโยชน์ และการผลิต 

Linear or Non-Linear 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 7.1.1 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 
  ทิพวรรณ ภู่นาค (2553 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากร     
ป่าชายเลนกรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองลัด ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี    
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาสถานภาพ รูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน 
และศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดการ ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน โดย
พบว่า สภาพป่าชายเลนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูรูปแบบการจัดการทรัพยากร  
ป่าชายเลนของชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ 
  1.  การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน คือชาวบ้านใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็น
แหล่งอาหาร และน าพืชพรรณไม้ในป่าชายเลนมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ทรัพยากรป่าชายเลนท าให้เกิด
ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การท าประมง การท าสวนป่าโกงกางแบบหมุนเวียน และการ
ผลิตถ่านโกงกาง 
  2.  การควบคุมและการบังคับใช้ระเบียบของชุมชน โดยชุมชนปฏิบัติตามที่
กฏหมายของประเทศก าหนด และมีกฏของชุมชนที่ชุมชนตั้งขึ้น คือ ห้ามตัดไม้ในเขตป่าชายเลน     
ถ้าจ าเป็นต้องน าไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น แต่ต้องมีการปลูกทดแทน และมี
บทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน 
  3.  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีองค์กรที่ตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร    
ป่าชายเลนที่ส าคัญ ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่ง
น้ าป่าชายเลน ที่เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน การสร้างค่านิยมในเรื่องการอนุรักษ์แก่
เยาวชน 
  4.  การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน ชุมชนมีการปลูกป่าชายเลนทดแทน 
และมีกิจกรรมฟ้ืนฟูภูมิปัญญาดั้งเดิม ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย 
ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพและการบริโภคท าให้ชาวบ้านเห็น
คุณคา่ของป่าชายเลนน้อยลง ขาดผู้น าตามธรรมชาติอย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการป่าชายเลน ผู้น าที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมุ่งเน้นพัฒนาให้ความส าคัญด้านอ่ืนมากกว่า 
  อภีษฎา  คุณาพรธรรม (2551 : บทคัดย่อ ) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของเครือข่ายองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาของการ
รวมตัวของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และวิเคราะห์กระบวนการจัดการป่าชาย
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เลนอย่างยั่งยืนของกลุ่มอนุรักษ์ฯ พบว่า (1)ภายในชุมชนเกิดการพัฒนาทางด้านประชาสังคม มีการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยพัฒนาขึ้นมาจนเป็นการรวมกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่ม
อนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน” รวมทั้งมีการขยายเครือข่ายจนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย
ร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ (2) ภายในชุมชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชุมชน คือ มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ท าลายระบบนิเวศ มีการ
ควบคุมทางสังคม ด้วยการก าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชน และยังมีการ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนขึ้นมา (3) มีการจัดระเบียบสังคมและแผนการ
จัดการป่าชายเลน เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 
  นันท์นภัส อิทธิชาญสีห์ (2554 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านคลองลัด ต าบลบางตะบูนออก อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาชนิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและ    ภูมิปัญญาการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน เพ่ือศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลนที่พบในชุมชนบ้านคลองลัด พบว่า มีพืชที่พบในป่าชายเลนทั้งหมด 10 ชนิด 
ได้แก่ โกงกาง ต้นตะบูน ชะคราม ต้นจาก แสม ขลู่ พังกาหัวสุมดอกแดง เหงือกปลาหมอ ล าแพน 
และตาตุ่มทะเล โดนที่มีการน าพันธุ์ไม้จากป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์ 5 รูปแบบ ได้แก่ การเผาถ่าน 
การท าเครื่องมือทางด้านประมง การน าไปประกอบอาหาร การท ายาสมุนไพร และการ    แปรรูป
ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ ในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชน 
มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การถ่ายทอดผ่านปราชญ์ผู้รู้ และ
การถ่ายทอดกันเองของชาวบ้าน โดยมีการเสนอแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ไว้ 3 
แนวทาง ประกอบด้วย  
  1. ต้องมีการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายในการน ามาใช้ประโยชน์  
  2.  ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชาย
เลนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  มีการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีการประดิษฐ์
ขึ้นและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
  ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ (2558 : บทสรุปงานวิจัย ) ท าการศึกษาเรื่อง 
การประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกลไกทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพังราด ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
โดยผลที่ได้จากการประเมินความอุดมสมบูรณ์ พบว่าพ้ืนที่ป่าชายเลนธรรมชาติในอดีตมีความ
หลากหลาย ชนิดพันธ์ไม้ของป่าชายเลนมีมากพอสมควร แต่พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกท าลายและ 
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แปรสภาพไปใช้ประโยชน์ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายเขตเมืองและเขต
อุตสาหกรรม ท าให้บริเวณผืนป่าชายเลนมีความหลากหลายชนิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนลดลงอย่าง
มาก แต่เนื่องจากมีการพยายามในการปลูกและฟ้ืนฟูป่าชายเลน จึงพบเป็นป่าชายเลนที่มีอายุของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่แตกต่างกันจากป่าที่ปลูกใหม่ กับป่าเดิมที่เกิดจากธรรมชาติ โดยพิจารณาจากพันธุ์
ไม้ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่ตามะรรมชาติได้เพียง 5 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว 
แสมด า และรังกะแท้ จึงจัดได้ว่าเป็นป่าที่ก าลังพัฒนา โดยบริเวณด้านหน้าของป่าชายเลนพบมีการปัก
แนวไม้ไผ่ป้องกันคลื่น แต่กลับพบอัตราการรอดของต้นกล้าที่น้อยมาก 
  พจนารถ ทรัพย์เจริญ (2552 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการป่าชาย
เลนคลองท่าเลื่อน เรื่องเด่นที่อยากเล่าต่อ ต าบลตะกาง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการจัดการป่าชายเลนคลองท่าเลื่อน และศึกษาประสิทธิผลการ
จัดการป่าชายเลนคลองท่าเลื่อน เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดการป่าชายเลนคลองท่าเลื่อน 
พบว่า สภาพการณ์ความรู้ความเข้าใจการจัดการป่าชายเลนคลองท่าเลื่อน มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดชายฝั่ง
อ่าวตราด มีพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีลักษณะเลียบตามแนวตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่โดยประมาณ 
1,500 ไร่ โดยที่ชาวบ้านอาศัยป่าชายเลนในการหาอาหารเพ่ือบริโภคและจ าหน่ายอย่างวิถีชีวิต
ชาวบ้าน มีความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิผลการจัดการป่าชายเลนอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งระดับความรู้
ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย และอ านาจหน้าที่ โดยที่การจัดการป่า
ชายเลนคลองท่าเลื่อน มีแนวทางส าคัญ คือ  
  1.  ความสามรถในการผลิต (Productivity) โดยการที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จากป่าชายเลนในการจับสัตว์น้ าได้สูงขึ้น รักษาระบบนิเวศน์ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากข้ึน  
  2.  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในชุมชน มีการ
จัดการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ดูแลป่าชายเลนคลองท่าเลื่อนให้เป็นไปด้วย
ความสม่ าเสมอต่อเนื่อง และชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีข้ึน 
  3.  ความพึงพอใจ (Satisfaction) ชาวบ้านมีความพึงพอใจในกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลน การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน การปล่อยสัตว์น้ าลงสู่ธรรมชาติ และมีกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน 
  4.  การปรับตัว (Adaptive) ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี และให้ความร่วมมือในการ
จัดการป่าชายเลน ชาวบ้านเริ่มมีการแสดงความห่วงใยต่อทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการ
ร่วมกันเฝ้าระวังผู้ลักลอบจับสัตว์น้ าที่ไม่ได้ขนาด และจับสัตว์น้ าในฤดูวางไข่ ยอมรับผลเสียของการ
ท าลายป่าชายเลนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทน 
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  5.  การพัฒนา (Development) สามารถป้องกันการบุกรุกท าลายป่าชายเลน
ไม่ให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้
ชาวบ้านในชุมชน  
 

 7.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  จุฑามาศ  อ่อนวงศ์ (2554 : 86) ท าการศึกษาเรื่องความรู้ความตระหนักและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน กรณีศึกษา บ้านธารน้ าร้อน ต าบลเขาถ่าน 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า  
  1.  ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผล สูงสุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญกับ   
การน าเสนอข้อมูลการอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูล และมีความ
เข้าใจต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควรให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นเพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อบกพร่องในโครงการอนุรักษ์
ป่าชายเลนของชุมชน ตลอดจนให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  
  2.  ความตระหนักของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การติดตามผลสูงสุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการติดตามผล และประเมินผล
งานการอนุรักษ์ป่าชายเลน ควรมีการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรักและ     
หวงแหนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาป่าชายเลนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่อง       
ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และวิธีรักษาพัฒนาป่าชายแลน เป็นต้น  
  3.  ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการริเริ่ม 
สูงสุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาก
ขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากขึ้น เช่น ท าแผ่นป้ายเชิญ
ชวน ตลอดจนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาป่าชายเลน    
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดแนวคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์      
ป่าชายเลน  
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  วิทวัส หาญวานิช (2556 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องชุมชนกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าชายเลน และศึกษาสถานการณ์ป่าชายเลนและทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชน  
บ้านแสม-ชาย ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาชนิด 
รูปแบบ และระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน และศึกษาสถานการณ์ป่าชานเลนและ
ทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านแสมชาย ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
ในพ้ืนที่ของป่าชายเลนชุมชนบ้านแสมชายมีความอุดมสมบูรณ์โดดเด่น และแตกต่างจากพ้ืนที่       
ป่าชายเลนอ่ืน ก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  
ซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในการด ารงชีวิต โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
จากป่าชายเลนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาธรรมชาติ รองลงมาคือการใช้ไม้น ามาเผา    
ท าถ่าน และใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมปรับปรุง ก่อสร้างบ้านเรือน โดยชนิดของพันธุ์ไม้ที่น ามาใช้ประโยชน์
มากที่สุด คือ ต้นโกงกาง รองลงมาคือต้นแสม และต้นจาก ตามล าดับ ปัญหาส าคัญที่พบว่าท าให้เกิด
การลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลน คือ การรุกล้ าป่าชายเลนเพ่ือท าบ่อเลี้ยงกุ้ง และปัญหาความเสื่อมโทรม
ของป่าชายเลนที่เกิดจากการเน่าเสียและขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล การมีส่วนร่วมของชุมชน
น้อย ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพและการบริโภค ท าให้ชาวบ้าน
เห็นคุณค่าของป่าชายเลนลดลง และผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาในด้านอ่ืน 
  นคร กรเกษม (2553 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการรักษา
พ้ืนที่ป่าชายเลน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และปัญหาอุปสรรคใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่ในระดับมาก โดยมีการปลูกป่าชายเลนเพ่ิมมากขึ้น มีการเปิดโอกาสให้
หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพ้ืนที่ในระดับมาก โดย
ไม่มีปัญหาขัดแย้งในการจัดการป่าชายเลน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ต้องให้การอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนแก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิชอบ สนับสนุนงบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการอนุรัหษ์ป่าชายเลน 
 

 7.1.3 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ธนัญพร  ธรรมอร่ามกิจ (2554 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องการจัดการชุมชน
อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองน้ าใส ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือ  
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ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการประกอบอาชีพ การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ชาวบ้าน
จะมีการเรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
ชุมชนมีการจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่การรวมกลุ่มท ากิจกรรม มีการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวถึงการที่จะบริหารจัดการกับชุมชนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(philosophy of sufficiency economy) จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพจากศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนเพ่ือน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนเพ่ือ
ประกอบกิจกรรม และกลุ่มอาชีพ รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
และเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมในการก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ 
หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่ดูแลประสานงานกับชาวบ้านในแต่ละเรื่องได้อย่างทั่วถึง ในส่วนของศูนย์จัดการ
เรียนรู้ภายในชุมชน มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ชาวบ้าน  และใช้
เป็นศูนย์กลางการจัดการให้ชาวบ้านในชุมชนมีการแสดงออก  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตาม
องค์กรเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีปัจจัยด้านครอบครัวและเครือญาติของชาวบ้านช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างมีคุณธรรมผ่านความซื่อสัตย์ จริงใจ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความเชื่อ และค่านิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ท าให้ชุมชนมีการจัดการอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ทองใบ  สิงสีทา (2552 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรางแจง หมู่ที่ 9 ต าบลเขาดิน อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง แสวงหายุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า แนวทางและวิธีการ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก กล่าวคือ 
  1.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเอง มีความกล้าที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นทุกครั้งที่มีโอกาส 
กิจกรรมที่ส าคัญส าหรับผู้น าชุมชนคือการถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการด าเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม 
  2.  การหนุนเสริมให้ผู้น าชุมชนเกิดการพัฒนาทักษะเพ่ือถ่ายทอดสื่อสารองค์
ความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส าคัญคือการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอประสบการณ์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องอ่ืนและ
ทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดสื่อสารองค์ความรู้และประสบการณ์และ 
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  3.  การสนับสนุนให้ผู้น าชุมชนได้แสดงศักยภาพในการวางแผนงานเพ่ือการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ส าคัญคือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการสรุปบทเรียน 
 

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 7.2.1 ด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 
  Kato และคณะ (2007 : Abstract) ได้ทารศึกษาพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยให้มีการ
ปลูกป่าชายเลนบริเวณนากุ้งร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลน พบว่า 
ผลผลิตและการเติบโตของป่าชายเลนฟ้ืนฟูอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บทบาทของพันธ์ไม้ป่าชายเลนใน
สายใยอาหาร นอกจากที่เป็นผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปริมาณอินทรีย์สาร ใบไม้ กิ่งไม้ ในป่าชายเลน เมื่อร่วงหล่นและถูกย่อยสลายโดยจุลชีวภาพแล้วนั้นจะ
แปรสภาพเป็นซากอินทรีย์สารที่ส าคัญส าหรับพวกแพลงค์ตอน และสัตว์น้ าชนิดอื่นๆ 
 

 7.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  Baral (2007 : 520) ท าการศึกษาเรื่อง การกระจายของโครงการอนุรักษ์อย่างมี
ส่วนร่วมในประเทศเนปาล ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินว่าใครเป็นผู้มีส่วนร่วม 
และผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการเหล่านั้น โดยใช้แบบสอบถามส ารวจประชากรจ านวน 234 
ครัวเรือน และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 29 กลุ่ม ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติบาร์ดีอา (Bardia) และเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสุคลาปันตา (Suklaphanta) พบว่า เพศ 
การศึกษา และฐานะของครอบครัว และทัศนคติต่อการอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับการกระจายของ
โครงการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ในขณะที่ขนาดของครัวเรือน ชาติพันธุ์ และการพึ่งพาทรัพยากรไม่มี
ความสัมพันธ์กับการกระจายตัว ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมจะถูกประเมินเป็นราคา การบริหาร
จัดการในระดับรากหญ้าจะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม การกระจายของโครงการอนุรัก์ใน
ประเทศเนปาลจึงสัมฤทธิ์ผลเท่าเทียมกัน และมีสักยภาพที่จะขยายต่อไป ซึ่งรัฐบาลกลางควรจะ
พัฒนาพลังของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของผลสัมฤทธิ์  
  Kiyoshi (1998 : Abstract) ท าการศึกษาเรื่องตัววัดการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ พบว่า มีระบบหลายระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการป่าไม้ แต่พบปัญหาในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งคือตัววัด
การสนับสนุน จากการวิเคราะห์ตัวอย่างตัววัด เช่น ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ใบรับรองด้านป่าไม้ และการรับรองสิทธิแก่ประชาชนในพ้ืนที่ หรือชนพ้ืนเมือง จ าเป็นต้องสร้าง
เครื่องมือที่ยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกต 2 จุดที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  ข้อแรก คือ การแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดที่มี  
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ผลทางด้านสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อที่สอง คือ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านราคา และผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ล้วนแต่เป็นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น ความยุติธรรมจึงมีบทบาทท่ีส าคัญในการวัดการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 7.2.3 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  Harrison (1990 : 16) อธิบายถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กรณีตัวอย่างในประเทศไทย พบว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการลด
อัตราการเพ่ิมของประชากร (จนในปัจจุบันประเด็นผู้สูงอายุเริ่มเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญของ
ประเทศ) ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวได้ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการ
พัฒนาได้สะดวกขึ้น ดังเห็นได้จากโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิตดังกล่าวท าให้ตลาดแรงงานค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปจากเดิมทั้งในเชิงโครงสร้างและใน
เชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นล าดับจาก
การที่สัดส่วนประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่าง
รวดเร็ว ประเทศไทยก็มีรูปแบบการบริโภค และวิถีชีวิตที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ
ยุทธวิธีการพัฒนาประเทศที่เน้นภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เน้นพ่ึงทุนเป็นหลักในฐานะปัจจัยการ
ผลิต โดยการเน้นดังกล่าวเชื่อมโยงกับการผลาญท าลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
กลายเป็นผลกระทบทางเดียว แทนที่จะเป็นในลักษณะที่การพัฒนามีส่วนเร่งกระตุ้นให้ธรรมชาติ
สามารถผลิตทรัพยากรขึ้นทดแทนทรัพยากรที่กาลังจะหมดไปเพ่ือคงสภาพของทรัพยากรนั้นๆได้ด้วย 
ซึ่งเป็นอุดมคติของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่แท้จริง ประเทศไทยจึงไม่ต่างกับอีกหลายๆประเทศในแง่
ของการเป็นตัวอย่างของความพลั้งพลาดหรือความล้มเหลวในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

7.3 บทสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมและการจัดการ
ป่าชายเลนของชุมชน คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพ้ืนที่ที่มีการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลนที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละชุมชนจะมีการด าเนินการการมีส่วนร่วม การ
ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาด าเนินการ และติดตามประเมินผล พบว่าระดับการพ่ึงพาป่าชายเลนจะมี
ความคล้ายคลึงกันในรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการเข้ามามีส่วนร่วม 
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากข้อเท็จจริง คือ ในชุมชนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
ป่าชายเลน จะมีการพ่ึงพาป่าชายเลนระดับสูง โดยที่คนในชุมชนจะมีความพร้อมและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู ดูแล พัฒนา อนุรักษป์่าชายเลน เช่นเดียวกับชุมชนที่มีความเหมือนกันในการด าเนินชีวิต    
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มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น เป็นเพ่ือนบ้านที่อยู่กันมาเป็นเวลานาน โดยในหลายพ้ืนที่จะมีการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ มีนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่ชัดเจน และเข้ามา
ช่วยเหลือในรูปขององค์การบริหารภาคส่วนต่างๆ มีการออกกฏหมายทีรัดกุมและมีบทลงโทษของการ
เข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน แต่พบปัญหาที่คล้ายกันคือ ปัญหาด้านการขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน อีกทั้งการที่จะน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการถ่ายทอองค์ความรู้จากบุคคลากรที่มีคุณภาพในการถ่ายทอด
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน  ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่
สามารถจะน าไปใช้ให้เกิดประสิทิภาพ จึงต้องมีการก าหนดแผนงานที่ชัดเจน และมีเป้าประสงค์ที่มี
ความเป็นรูปธรรมเป็นระยะ ดังเช่นชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชน ทั้งนี้ ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาพัฒน-
ศึกษา ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการศึกษาต่อไป 
 

8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 จากการที่ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาในเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด    
โดยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ท าการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย     
โดยมีประเด็นดังนี้ 
 1.  แนวคิดด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
  1.1 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
  1.2 การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  แนวคิดด้านการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  2.1 กระบวนการให้ความรู้ 
  2.2 ความรู้ความเข้าใจ 
  2.3 การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 3.  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน 
  3.1 การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน 
  3.2 การน าแนวคิดด้านการจัดการเพ่ือความเป็นเลิศมาใช้พัฒนาชุมชน 
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แผนภูมทิี่ 7 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ าขาว อ.เมือง 
จ.ตราด 

แนวคิดด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู 
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 

แนวคิดด้านการเรียนรู้ 
1. กระบวนการให้ความรู้ 
2. ความรู้ความเข้าใจ 
3. การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

การพัฒนาพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชาย
เลนอย่างยั่งยืน 

กระบวนการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่า

ชายเลน 

แนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความเป็นเลิศด้าน

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 



 
 

 
 

บทที่ 3  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราดครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case Study) ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเลือกลงพ้ืนที่ภาคสนาม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและศึกษาจากเอกสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นองค์รวม (Holistic) 
และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรเลือกพื้นที่วิจัย 
 การวิจัยนี้ได้เลือกพ้ืนที่วิจัย คือชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว  อ้าเภอ
เมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นการเลือกพ้ืนที่วิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selective) สาเหตุที่
ผู้วิจัยเลือกศึกษามาจากการที่ชุมชนแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลน เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนมีการขยายตัวของพ้ืนที่ป่าที่เพ่ิมมากข้ึน จน
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว และถูกจัดให้เป็นชุมชนต้นแบบจากการให้รางวัลของการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย จ้ากัด (มหาชน) เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้ 
 1.  ชาวบ้านมีความผูกพันอย่างลึกซ้ึงกับชุมชน  
 2.  มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลน  
 3.  มีงานวิจัยชุมชนเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าทะเล ด้วยการท้าเต๋ายาง ให้เป็น
ปะการังเทียม  
 4.  ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542 รางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2547 (5 ปีแห่งความ
ยั่งยืน)  
 5.  มีการจัดการภายในชุมชนด้านการเงินที่เป็นรูปธรรม โดยลดหนี้สินชุมชนด้วยระบบ
สัจจะออมทรัพย์ 
 ซึ่งที่กล่าวมาสามารถน้าไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนบริเวณพ้ืนที่ป่าชายเลนและพ้ืนที่ที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน ใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์รวมถึงการจัดการพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนได้อย่าง
ยั่งยืน 
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2. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structural Interview) ผู้วิจัยสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแหล่งข้อมูล 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนต้นแบบบ้าน
เปร็ดใน ประวัติความเป็นมา ลักษณะการด้ารงชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบ การร่วมแรงร่วมใจกันของ
คนในชุมชน รวมถึงความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ วิธีการอนุรักษ์ และรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนของชาว
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่ได้เข้ามาจัดการ เขตอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ธรรมชาติป่าชายเลนชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key 
information) ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้   
 2.1 กลุ่มผู้น้าชุมชน เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  2.1.1 การจัดการด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  
  2.1.2  วิธีด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์  
  2.1.3  วิธีด้าเนินการจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชน  
  2.1.4  วิธีด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  2.1.5  วิธีการในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนต้นแบบป้านเปร็ดในและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 2.2  กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน 
เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  2.2.1 การให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน 
  2.2.2 การสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน 
  2.2.3 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 2.3  กลุ่มชาวบ้านในชุมชน เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  2.3.1 ลักษณะการด้ารงชีพ  
  2.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  2.3.3 การร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน รวมถึงความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 
วิธีการอนุรักษ์ และรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนของชาวชุมชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาจัดการ เขต
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดตราด 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.1 ใช้การสังเกตแบบไม่มี โครงสร้าง ด้วยการสังเกตแบบ ไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) คือการที่ผู้ท้าการศึกษาท้าการส้ารวจในสภาพบริบททั่วไป วิถีการด้าเนิน
ชีวิตของชุมชนที่รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย การออมโดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในชุมชน การแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน การปฏิบัติตามกฏกติกาที่ชุมชนได้มีการตั้ง
ไว้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชาวบ้าน การด้าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (philosophy of sufficiency economy) รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น้าชุมชนในการให้
ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน  
  3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
จากแนวทางการสังเกตมีส่วนร่วม ดังนี้ 
   1. วิถีชีวิต รวมถึงพฤติกรรม คือ งานที่ท้า ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ของชาวบ้านในชุมชน พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ความตั้งใจในการท้าหน้าที่ ความเอา
ใจใส่แก่ป่าชายเลน ความกล้าแสดงออกทางความคิด  
   2. การมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ความมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน ความมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ความร่วมมือภายใน
ชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 
   3. การปฏิบัติตามกติกาชุมชน คือ  ความเคารพต่อกฏระเบียบชุมชน      
การสอดส่องดูแลให้กติกาชุมชนมีความเข้มแข็ง การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแล  
ป่าชายเลน 
   4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู คือ แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู กิจกรรมการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟ ูวิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การแสดงออกให้เห็นความทุ่มเทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
   5. บทบาทหน้าที่ คือ การแบ่งหน้าที่ในการท้างานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ภาวะความ
เป็นผู้น้า ของผู้น้าชุมชน การเข้าอกเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค ในกาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูของชาวบ้าน การแบ่ง
เวลาในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าชายเลน 
 3.2  ใช้การสังเกตแบบมีโครงสร้าง ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) คือการที่ผู้ท้าการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น การร่วมกลุ่ม     
ท้ากิจกรรมหยุดจับร้อย คอยจับล้าน การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน       
การเข้าร่วมโครงการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน รวมถึ งเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการประชุมของหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นการตั้งข้อสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
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  3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา
จากแนวทางการสังเกต ดังนี้  
   1. การร่วมกลุ่มท้ากิจกรรม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมหยุดจับร้อยคอยจับ
ล้าน การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การร่วมแสดงความคิด 
ภาวะความเป็นผู้น้าภายในกลุ่ม การร่วมเสนอแนะแนวทางอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนใหม่ๆ 
   2. การร่วมโครงการจัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน คือ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โครงการ บุคคลิกของผู้ให้ความรู้ ขั้นตอนวิธีการในการให้ความรู้ 
ความตั้งใจในการเรียนรู้ 
   3. การเข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน คือ บรรยากาศในการประชุม การ
ร่วมรับฟังความคิดเห็น ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพของชาวบ้านระหว่างร่วมการประชุม หัวข้อต่างๆ 
ในการประชุม 
 3.3 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) ซึ่งสามารถปรับให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์เฉพาะหน้า (Phenomena) คือ 
สามารถเพ่ิมประเด็นค้าถามขึ้นมาตามสถานการณ์ (Follow-up Question) โดยประกอบไปด้วยแนว
ค้าถาม ดังต่อไปนี้ 
  1. บริบทด้านพ้ืนที่ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดตราด 
  2. ประวัติความเป็นมาของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดตราด 
  3. แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน มีวิธีการอย่างไร มีใครเป็นผู้
ริเริ่มโครงการ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
  4. ผลจากการได้รับองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน ท้าให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างไรและในด้านใดบ้าง 
  5. ก ารน้ าป รั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง  (philosophy of sufficiency 
economy) มาใช้ในการด้าเนินชีวิตมีวิธีการอย่างไร ประสบผลส้าเร็จในระดับใด 
  6. โครงการความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนประกอบไปด้วยด้านใดบ้าง 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการท้าให้เกิดการพัฒนาในด้านใดกับชุมชนบ้าง 
  7. องค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม มีส่วนช่วยผลักดันในด้านใดแก่ชุมชนจนท้าให้
เกิดการพัฒนาที่จะน้าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
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4. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ใช้การสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) เพ่ือใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Study) โดยแบ่งเป็นเอกสารด้านปฐมภูมิ (Primary Source) และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary 
Source) เช่น เอกสารงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลน เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รวมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือที่จะทราบถึงบริบทของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4.2 น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนแรกมาออกแบบสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure Interview) แบบบันทึกการสังเกตไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) และแบบบันทึกการสังเกตมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพ่ือใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ 
  4.2.1 กลุ่มผู้น้าชุมชน จ้านวน 4 คน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  
  4.2.2 กลุ่มนักวิชาการ จ้านวน 2 คน ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
  4.2.3 กลุ่มชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จ้านวน 8 คน 
 4.3 น้าแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน เพ่ือตรวจสอบและให้ค้าแนะน้าในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 4.4 น้าแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
 4.5 ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต 
 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (philosophy of sufficiency economy) ในการน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน้ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษา และน้ามาสร้างกรอบแนวคิดให้
ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยรวมทั้งปัญหาในการวิจัย มีการเตรียมตัวเพ่ือลงพื้นที่ (Field Work) โดย
การแนะน้าตัวกับผู้น้าชุมชน ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงนักวิชาการที่ท้างานในพ้ืนที่  เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายทราบวัตถุประสงค์ในการท้าวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
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  5.1 การสังเกต ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการ 
ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เข้าร่วมกลุ่มในการท้ากิจกรรมกับกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน การเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ของชุมชน เพ่ือใช้เป็นการตั้งข้อสังเกตและรวบรวมข้อมูล และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participant Observation) โดยการส้ารวจสภาพบริบทของพ้ืนที่ วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน   
ความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน 
  5.2 การสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) เป็นการเข้าพบกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
อย่างใกล้ชิดโดยเริ่มจากการแนะน้าตัวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้น้าชุมชนอย่างเป็นทางการคือ
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น้าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการคือผู้อาวุฒิโสในชุมชน หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน หัวหน้ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ นักวิชาการในพ้ืนที่ โดยใช้แนวค้าถามใน
ด้านความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน วิธีการด้าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการด้าเนินการ และการจัดสรรค์ทรัพยากรป่าชายเลนเพ่ือการใช้
ประโยชน์ภายในชุมชน  กลุ่มชาวบ้านในชุมชน  โดยใช้แนวค้าถามด้านการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน  หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะการด้ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง       
 

6. กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท้ าการน้าข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Data) คือ ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Source) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-Depth Interview) และข้อมูลจากบันทึกการสังเกต (Observation) เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่เกิดความ
ล้าเอียงของตัวผู้วิจัยจากการเข้าไปร่วมในสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และผู้ให้ข้อมูล โดยการพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ น้ามาตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล
(data triangulation) คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ 
 1.  แหล่งเวลา หมายถึง ข้อมูลเรื่องเดียวกันต่างเวลากัน ดังเช่น นายอ้าพร แพทย์
ศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ดังนี้  
  “กลุ่มทุนที่เขาหาพ้ืนที่สาธารณะที่จะท านากุ้ง ซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือเข้ามาใน
หมู่บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว ซึ่งในขณะนั้นก็ยังมีกลุ่มสัมปทานการตัดไม้เผาถ่านอยู่ ฉะนั้นกลุ่มที่
เข้ามาเชื่อมโยงกันก็คือกลุ่มสัมปทานกับกลุ่มที่จะหาพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งก็คือกลุ่มทุนที่อยู่นอกพ้ืนที่
ทั้ งหมด วิธีการของกลุ่มทุนก็คือ  เข้ามาแยกคนในชุมชนให้แตกเป็นสองส่วน” (นายอ าพร         
แพทย์ศาสตร์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2558) 
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  “ช่วงนั้นป่าชายเลนของบ้านเปร็ดในยังมีสัมปทานตัดไม้เผาถ่านอยู่ ดังนั้นจึงมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสัมปทานและกลุ่มหาพ้ืนที่ในการเลี้ยงกุ้ง เป็นกลุ่มทุนที่อยู่นอกพ้ืนที่ทั้งหมด 
แล้วกลุ่มทุนพวกนี้ก็หาวิธีการที่จะแยกคนในชุมชนออกเป็นสองส่วน...” (นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2558) 
 

 2.  แหล่งสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลเหมือนกันแต่ต่างสถานที่กันหรือไม่ เช่น บริเวณป่า
ชายเลนบ้านเปร็ดใน ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ดังนี้ 
  “ผมมีความผูกพันกับป่ามาก ถ้าขาดป่าชายเลนไปก็คงจะอยู่ไม่ได้ เกิดที่นี่ก็รักที่นี่
มาก และก็ภูมิใจที่ได้เกิดในชุมชนที่เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ (ธีรวัฒน์ รังสะดินนิน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 
3 พฤษจิกายน 2558) 
  “ภูมิใจในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และการเป็นชุมชนต้นแบบ เพราะ
ท าให้มีที่ท ามาหากินเพ่ิมข้ึน สมัยรุ่นพ่อมีน้อยกว่าสมัยนี้ เช่น หอยก็มีตัวโตขึ้น” (ธีรวัฒน์ รังสะดินนิน 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน 2558) 
 

 3.  แหล่งบุคคล หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการใน
พ้ืนที่ ตัวอย่างผู้ที่ให้สัมภาษ์ ดังนี้ 
  “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้ามาสางป่าเพ่ือปลูกป่า มันก็เกิดผลกระทบ
เนื่องจากพ้ืนที่ที่เขาเข้ามาสางป่ามันเป็นแหล่งหลบซ่อนของปูแสมกับหอย เขาเผาป่าเพ่ือปลูกป่าใหม่
ท าให้แหล่งอาหารและแหล่งรายได้เราหมดไป หลังจากนั้นเราก็คัดค้าน” (นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน 2558)    
  “การสนับสนุนจากภาครัฐต่อชุมชน แน่นอนผมว่าชุมชนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
โดยเฉพาะกับทางประมงก็คงมารับฟังและคุยกันได้มากกว่าแต่ก่อน ทางเราก็พยายามสนับสนุนเต็มที่
และพยายามดึงเอกชนที่ติดต่อเข้ามาท ากิจกรรมและโครงการ ตรงไหนที่เหมาะสมที่เขาเข้ามาท า” 
(นายไตรรัตน์ เรือนงาม 5 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558) 
 

 จาก นั้ น ท้ าก ารต รวจส อบ ส าม เส้ าด้ าน วิ ธี ร วบ รวม ข้ อ มู ล (Methodological 
triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพ่ือรวมเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น        
ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 
 1.  วิธีต รวจสอบ โดยใช้ วิ ธี การเก็บข้ อมู ลที่ ต่ างกันออกไป  (methodological 
triangulation) 
 2.  วิธีตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (data triangulation) ใช้วิธีการโดยเปลี่ยน
แหล่งที่เป็นบุคคลเวลาหรือสถานที่ท่ีให้ข้อมูล ก่อนน้าเสนอในขั้นตอนต่อไป 
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7. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการจัดระเบียบโครงสร้าง หาความหมายและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่ วน ร่วม  (Participant Observation) และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ วน ร่วม  (Non-Participant 
Observation) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 7.1 ผู้วิจัยได้ท้าการรวบรวมข้อมูลที่ได้ท้าการศึกษาจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามและการ
รวบรวมจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านข้อมูลปฐมภูมิ และด้านข้อมูลทุติยภูมิ มาท้าการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยตีความสร้างจากข้อสรุปต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ และ
วิเคราะห์โดยมีการจ้าแนกชนิดของข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ้าแนกชนิดของข้อมูล  
ทั้งโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี และไม่ใช้แนวคิดและทฤษฎี แบบใช้แนวคิดและทฤษฎี คือ การจ้าแนก
ข้อมูลออกเป็น การกระท้า ความหมาย ความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ เป็นแนวทางในการจ้าแนก 
ส้าหรับการจ้าแนกแบบไม่ใช้แนวคิดและทฤษฎี คือ การจ้าแนกข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสม โดยอาจใช้สามัญส้านึก หรือจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ก็ได้ 
 7.2 ผู้วิจัยได้ท้าการน้าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) แยกเป็น
ประเด็นทางด้านกายภาพ ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระท้าที่เกิดขึ้นรวมถึงสถานการณ์
ด้านต่างๆ และด้านเนื้อหาส้าหรับการวิเคราะห์ เพ่ือน้าเสนออย่างเป็นระบบในขั้นด้าเนินการต่อไป 
 7.3 ผู้วิจัยได้ท้าการหาข้อสรุป (Conclusion) แล้วน้ามาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้
ตรงประเด็นกับเรื่องที่ท้าการวิจัย โดยจะอยู่ในรูปของค้าอธิบาย กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย 
 

8. กำรน ำเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท้าการรวบรวมข้อมูลที่ ได้มาน้าเสนอ (Data Display) อยู่ ในรูปของการ
พรรณนาเพ่ือบอกเรื่องราวจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  โดยการเชื่อมโยงประเด็นที่ศึกษาตาม
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และเนื้อหาของเรื่องที่ท้าการศึกษา คือ กระบวนการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว 
อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด ดังแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมทิี่ 8 แสดงวิธีด้าเนินงานวิจัย กระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
               กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

เลือกพ้ืนท่ีท ำกำรศึกษำวจิยั 

ลงพื้นที่ภาคสนาม ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

การสังเกตจากกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
1. กลุ่มผู้น้าชุมชน 

2. นักวิชาการท้องถิ่น 
3. ชาวบ้านในชุมชน 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
1. กลุ่มผู้น้าชุมชน 

2. นักวิชาการท้องถิ่น 
3. ชาวบ้านในชุมชน 

 

การวิเคราะห์กระบวนการฟื้นฟูพ้ืนท่ีธรรมชาติป่าชายเลน 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
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บทที่ 4 
 

ความเป็นมาและบริบททั่วไปของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นมำรวมถึงบริบททั่วไปของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
ต ำบลห้วงน้ ำขำว อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด เพ่ือให้งำนวิจัยมีควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำ โดยแบ่ง
กำรศึกษำออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ควำมเป็นมำและข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 ตอนที่ 2 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 ตอนที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรชำวบ้ำนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 ตอนที่ 4 ประวัติและข้อมูลทั่วไปของผู้น ำชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 

1. ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 พ้ืนที่ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้คือ ชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน ต ำบลห้วงน้ ำขำว อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรำด ในที่นี้ผู้วิจัยจะได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำ สภำพบริบททั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐำน และ
สภำพเศรษฐกิจและสังคม ประโยชน์และกำรใช้ที่ดินของชุมชน เพ่ือใช้ประกอบในกำรท ำกำรศึกษำ 
ครั้งนี ้
 

1.1 ความเป็นมา 
 บ้ำนเปร็ดในเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีควำมสวยงำมของธรรมชำติ เต็มไปด้วยผืนป่ำ และ
ต้นไม้ในป่ำชำยเลน ถูกล้อมรอบไปด้วยห้วย หนอง คลอง บึง ตัวชุมชนตั้งอยู่ในต ำบลห้วงน้ ำขำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ประกอบด้วย 136 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกร 596 คน แต่เดิมเป็นชำวจีน
อพยพมำตั้งหลักแหล่งเมื่อ 50 กว่ำปีก่อน ใช้ชีวิตเรียบง่ำยด้วยกำรปลูกข้ำวไร่เลี้ยงชีพ ก่อนเปลี่ยนมำ
ถำงป่ำเพ่ือปลูกสวนยำงสังเครำะห์ ตำมนโยบำยส่งเสริมของรัฐในปี พ.ศ. 2522 ประกอบกับกำรเปิด
สัมปทำนป่ำบกให้กลุ่มนำยทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484-2525 มีกำรบุกรุกเข้ำป่ำใช้สอยของชุมชน โดย  
ไม่มีกำรปลูกป่ำทดแทน และยังมีกำรขุดคันคูน้ ำกั้นน้ ำเค็ม เพ่ือท ำลำยระบบนิเวศป่ำชำยเลนซึ่งจะมี
น้ ำขึ้นน้ ำลงในแต่ละวัน ต้นไม้ในป่ำล้มตำยเป็นจ ำนวนมำก แต่ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลและป่ำชำยเลน
ของชุมชนบ้ำนเปร็ดในเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญต่อ ระบบนิเวศ กำรด ำรงชีวิตของ
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ชำวบ้ำนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมชุมชน กระนั้น ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – 2540 สภำพกำรณ์
ดังกล่ำวก็ท ำให้สภำพป่ำชำยเลนของชุมชนมีแนวโน้มที่ลดลงมำก หำกไม่มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง  

ในปี พ.ศ. 2541 ชำวบ้ำนเปร็ดในจึงได้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน
ขึ้นเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลให้เกิดควำมยั่งยืน อีกทั้งได้มีกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือต่อกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลกับชุมชนใกล้เคียงและ
ชุมชนที่มีพ้ืนที่ชำยฝั่งจังหวัดตรำด (แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนและทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน 
2549) ซึ่งองค์กรชำวบ้ำนเปร็ดในได้มีควำมตระหนัก และให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อทรัพยำกรป่ำชำย
เลน สืบเนื่องมำจำกกำรที่ป่ำชำยเลนของชุมชนบ้ำนเปร็ดในเป็นพ้ืนที่ป่ำชำยเลนผืนใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดตรำด อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำป่ำชำยเลนมีควำมส ำคัญต่อกำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติ เป็น
แหล่งอำหำรของสัตว์น้ ำ และยังเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำนในพ้ืนที่ และ
ชุมชนใกล้เคียงหลำยชุมชนสำมำรถเข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน ซึ่งสำมำรถสร้ำง
รำยได้หลักให้แก่ครอบครัวจำกกำรเก็บผลผลิตจำกป่ำชำยเลน โดยกำรที่ชำวบ้ำนในชุมชนต้นแบบ
บ้ำนเปร็ดในได้รวมตัวกันขึ้นมำฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ดูแลและจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนในรูปแบบของ 
“ป่ำชำยเลนชุมชน” มีกำรร่วมมือกับหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน จึงท ำให้เกิดเป็น
ชุมชนต้นแบบในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ดังเช่น ทุกวันนี้ 
 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
 หมู่บ้ำนเปร็ดในตั้งอยู่ในเขตกำรปกครองหมู่ที่ 2 ต ำบลห้วงน้ ำขำว อ ำเภอเมือง จังหวัด
ตรำด  เนื้อที่หมู่บ้ำนประมำณ 2,367 ไร่ ประกอบไปด้วยพ้ืนที่อยู่อำศัย ที่สำธำรณะ และพ้ืนที่
เกษตรกรรม  โดยที่ขอบเขตของหมู่บ้ำน ดังนี้ 
 ทิศเหนือจรดต ำบลหนองคันทรง  
 ทิศใต้จรดหมู่บ้ำนอ่ำวกูด หมู่ 3  
 ทิศตะวันออกจรดหมู่บ้ำนเปร็ดนอก หมู่ 1  
 ทิศตะวันตกจรดทะเล 
ชุมชนตั้งอยู่บนที่ดอน มีระดับควำมสูงประมำณ 200 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง บริเวณด้ำน
ทิศตะวันออกของหมู่บ้ำนเป็นสวนยำงพำรำ ถัดมำเป็นสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงำะ สับปะรด และส้ม-
โอ เป็นต้น ทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่นำกุ้งและพ้ืนที่นำ (ปัจจุบันปล่อยทิ้งเป็นพ้ืนที่ร้ำง)บริเวณด้ำนนอก
ถัดจำกนำกุ้งเป็นพ้ืนที่ป่ำชำยเลน โดยที่ชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในมีกำรจัดโซนพ้ืนที่ โดยมีอำณำเขต
ตั้งแต่คลองผึ้ง ถึงคลอง 12 ดังนี้ (แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนและทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน, 
2549 : 5-11)  
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 1.2.1 พื้นที่ระหว่างคลองโปรงและคลองผึ้ง 
  ลักษณทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณริมคลองเป็นดินเลนเหนียวสีเทำปนด ำ 
บริเวณป่ำด้ำนในเป็นดินร่วนปนเลน กำรปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 75 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนบริเวณคลองโปรงและคลองผึ้ง
อยู่ในช่วงอำยุปำนกลำง สภำพป่ำมี 2 ชั้นเรือนยอด มีกำรสืบพันธุ์น้อย ชนิดของพันธ์ไม้มี 9 ชนิด 
ได้แก่ ตะบูน ตะบัน ตำตุ่มทะเล ไทรทะเล หนำมแดง โปรงแดง โกงกำงใบเล็ก ประสักดอกแดง และ
แสมด ำ ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืชบริเวณนี้ พบว่ำ โกงกำงใบเล็กมีควำมหนำแน่นมำกท่ีสุด คือ มีอยู่
ประมำณ 2,100 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ ตะบูน โปรงแดง ประสักดอกแดง ตำตุ่มทะเล ไทรทะเล แสม
ด ำ และตะบัน ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกท่ีสุด คือ โปรงแดง ประมำณ 13,600 ต้น/ไร่ รองลงมำคือ 
ประสักดอกแดง และโกงกำงใบเล็ก ตำมล ำดับ สัตว์ป่ำที่พบ ได้แก่ ลิงแสม นกปรอท นกกระจิบ 
กระรอก และผึ้ง 
 

 1.2.2 พื้นที่ระหว่างคลองผึ้งและคลองนาคราช  
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณริมคลองมีลักษณะเป็นดินเลน บริเวณ
ป่ำด้ำนในลักษณะดินจะเป็นดินร่วนปนเหนียว บำงบริเวณจะเป็นดินเลนปนเหนียว มีกำรปกคลุมดิน
โดยเฉลี่ยอยู่ทีร้อยละ 67 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนที่พบในบริเวณนี้อยู่ในช่วงอำยุ
ปำนกลำง สภำพป่ำมี 2 ชั้นเรือนยอดและมีกำรสืบพันธุ์น้อย พบชนิดพันธ์ไม้ได้ 4 ชนิด ได้แก่ โปรง
แดง ฝำดดอกขำว ประสักดอกแดง และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืชบริเวณนี้ พบว่ำ 
ประสักดอกแดงมีควำมหนำแน่นมำกที่สุด ประมำณ 600 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง ฝำดดอก
ขำว และโกงกำงใบเล็กตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่ส ำรวจพบได้มำก คือ ไม้โปรงแดง นอกจำกนี้ในบริเวณนี้
ยังพบองค์ประกอบชนิดพันธ์อ่ืน ได้แก่ ขลู่ ตำตุ่มทะเล ปรงทะเล เป้งทะเล และหวำยลิง สัตว์ป่ำที่พบ 
ได้แก่ ผึ้ง และทรัพยำกรสัตว์น้ ำ ได้แก่ ปูแสม ปลำตีน และหอย เป็นต้น 
 

 1.2.3 พื้นที่คลองสองพ่ีน้อง 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองมีลักษณะป็นดินเลน บริเวณป่ำ
ด้ำนในลักษณะดินจะเป็นดินเลนแข็งกว่ำบริเวณริมคลอง กำรปกคลุมดินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนในบริเวณนี้เป็นช่วงอำยุ    
ปำนกลำง มี 2 ชั้นเรือนยอดและมีกำรสืบพันธุ์น้อย จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบได้ 4 ชนิด ได้แก่ 
โปรงแดง ฝำดดอกขำว ตะบูนขำว และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืชบริเวณนี้ พบว่ำ 
ฝำดดอกขำว มีควำมหนำแน่นมำกที่สุด ประมำณ 470 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง ตะบูนขำว 
และโกงกำงใบเล็ก ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ โปรงแดง ประมำณ 2,800 ต้น/ไร่ รองลงมำ 



 

 
 

70 

คือ แสมด ำ นอกจำกนี้องค์ประกอบชนิดของพันธุ์ไม้อ่ืนที่พบ ได้แก่ ปรงทะเล ตำตุ่มทะเล และเป้ง
ทะเล สัตว์ป่ำที่พบได้ คือ ลิงแสม 
 

 1.2.4 พื้นที่คลองชล 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน       
ส่วนบริเวณป่ำด้ำในมีลักษณะเป็นดินเลนปนเหนียว มีกำรปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีอำยุ
ปำนกลำง แต่ในบำงพ้ืนที่ของป่ำจะมีอำยุป่ำแก่ โดยที่ป่ำส่วนใหญ่จะมี 2 ชั้นเรือนยอด แต่ในบำง
บริเวณจะมีถึง 3 ชั้นเรือนยอด และมีกำรสืบพันธุ์น้อย จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่ 
โปรงแดง ฝำดดอกขำว ตะบูนขำว ประสักแดง และโกงกำง ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ     
โปรงแดงมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 1900 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ ตะบูน โกงกำง ประสักดอก
แดง และฝำดดอกขำว ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ โปรงแดง ประมำณ 3,200 ต้น/ไร่ 
รองลงมำ คือ ตะบูน นอกจำกนี้องค์ประกอบชนิดพันธุ์อ่ืนที่พบ ได้แก่ ปรงทะเล ตำตุ่มทะเล และเป้ง
ทะเล สัตว์ป่ำที่พบได้ คือ ลิงแสม 
 

 1.2.5 พื้นที่คลองง่าย 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน ส่วน
บริเวณป่ำด้ำในมีลักษณะเป็นดินเลนปนเหนียว และในบำงบริเวณจะเป็นดินร่วนปนเลน มีกำรปกคลุม
ผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 67 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะมีอำยุ
ปำนกลำง แต่ในบำงพ้ืนที่ของป่ำจะมีอำยุป่ำแก่ โดยที่ป่ำส่วนใหญ่จะมี 2 ชั้นเรือนยอด และมีกำร
สืบพันธุ์น้อย จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 6 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง เสม็ด แสมขำว แสมด ำ ฝำดดอก
ขำว ฝำดดอกแดง และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ โปรงแดงมีควำมหนำแน่น
มำกที่สุดประมำณ 530 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ แสมขำว มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ โปรงแดง ประมำณ 
2,400 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ แสมขำว นอกจำกนี้องค์ประกอบชนิดพันธุ์อ่ืนที่พบ ได้แก่ เหงือกปลำ
หมอดอกสีขำว สัตว์ป่ำที่พบได้ คือ ลิงแสม 
 

 1.2.6 พื้นที่คลอง 1 – 2 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน มีกำร 
ปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 75 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำส่วนใหญ่จะมี 3 ชั้นเรือนยอด และมีกำร
สืบพันธุ์ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 6 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง แสมขำว ลุ่ย ตะบัน โกงกำง  
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ใบใหญ่ และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ แสมขำวมีควำมหนำแน่นมำกที่สุด
ประมำณ 368 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง โกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่  ลุ่ย และตะบัน 
ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ แสมขำว ประมำณ 7,200 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง และ
โกงกำงใบเล็ก  
 

 1.2.7 พื้นที่คลอง 3 – 4 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน มีกำร 
ปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำส่วนใหญ่จะมี 3 ชั้นเรือนยอด และมีกำร
สืบพันธุ์ดี จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 3 ชนิด ได้แก่ แสมขำว โกงกำงใบใหญ่ และโกงกำงใบเล็ก 
ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ โกงกำงใบเล็กมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 192 ต้น/ไร่ 
รองลงมำ คือ แสมขำว และโกงกำงใบใหญ่ ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ ลุ่ย ประมำณ 8,400 
ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ แสมขำว และโปรงแดง ตำมล ำดับ สัตว์ป่ำที่พบ คือ ลิงแสม (ข้อมูลจำกคนจับปู) 
 

 1.2.8 พื้นที่คลอง 5 – 6 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน มีกำรปก
คลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 65 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ อำยุของป่ำชำยเลนมีทั้งปำนกลำงและที่เป็นป่ำแก่ 
ป่ำจะมีทั้งที่เป็น 3 ชั้นเรือนยอด และ 2 ชั้นเรือนยอด และมีกำรสืบพันธุ์ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของ
พันธุ์ไม้ที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง แสมขำว ลุ่ย แสมด ำ และตะบัน ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช 
พบว่ำ ลุ่ยมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 464 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ แสมขำว โปรงแดง แสมด ำ 
และตะบัน ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ ลุ่ย ประมำณ 2,800 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง 
สัตว์ป่ำที่พบ คือ นก กระรอก และสัตว์น้ ำจ ำพวกหอย 
 

 1.2.9 พื้นที่คลอง 7 – 8 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน ด้ำนใน 
ที่ลึกเข้ำไปจะมีสภำพดินผสมกันระหว่ำงดินร่วนและดินเลน มีกำรปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 63 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำชำยเลนส่วนใหญ่มีอำยุปำนกลำง และ       
บำงบริเวณจะมีอำยุป่ำอ่อน ป่ำจะมีทั้งที่เป็น 2 ชั้นเรือนยอด และ 1 ชั้นเรือนยอด และมีกำรสืบพันธุ์
ที่ดีในบำงพ้ืน และในบำงพ้ืนที่กำรสืบพันธุ์ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 7 ชนิด ได้แก่ 
โปรงแดง ตำตุ่มทะเล แสมด ำ ลุ่ย ตะบูน โกงกำงใบเล็ก และโกงกำงใบใหญ่ ควำมหนำแน่นของพันธุ์
พืช พบว่ำ โปรงแดงมีควำมหนำแน่นมำกท่ีสุดประมำณ 1360  ต้น/ไร่  รองลงมำ คือ  โกงกำงใบเล็ก                  
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โกงกำงใบใหญ่ แสมด ำ ลุ่ย และตะบูน ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ โปรงแดง ประมำณ 
84,000 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ แสมด ำ โกงกำงใบเล็ก และลุ่ย นอกจำกนี้ยังพบองค์ประกอบของป่ำ
อ่ืนๆอีก คือ ปรงทะเล เป้งทะเล ส ำมะง่ำ ตำตุ่ม ไทรทะเล ปอทะเล และหวำยลิง สัตว์ป่ำที่พบ  คือ 
นกอีปุ้ย นกกระจิบ นกกำงเขนดง และผึ้งแมลงวัน 
 

 1.2.10 พื้นที่คลอง 8 – 9 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน มีกำรปก
คลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 64 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำชำยเลนส่วนใหญ่มีอำยุปำนกลำง และบำง
บริเวณจะมีอำยุป่ำอ่อน ป่ำจะมีทั้งที่เป็น 2 ชั้นเรือนยอด 1 ชั้นเรือนยอด และ 4 ชั้นเรือนยอด มีกำร
สืบพันธุ์ที่ดีในบำงพ้ืน และในบำงพ้ืนที่กำรสืบพันธุ์ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 5 ชนิด 
ได้แก่ โปรงแดง แสมด ำ ลุ่ย แสมขำว และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ โปรงแดง
มีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 3,000 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โกงกำงใบเล็ก แสมขำว แสมด ำ  
และลุ่ย ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกท่ีสุด คือ โปรงแดง ประมำณ 5,200 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โกงกำง
ใบเล็ก   
 

 1.2.11 พื้นที่คลอง 9 – 10 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณริมคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน ด้ำน
ในของป่ำมีลักษณะเป็นดินร่วนปนเลน มีกำรปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำชำยเลนส่วนใหญ่มีอำยุปำนกลำง และบำง
บริเวณจะมีอำยุป่ำอ่อน ชั้นป่ำจะมี 2 ชั้นเรือนยอด มีกำรสืบพันธุ์ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่
พบมี 2 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง และโกงกำงใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ ไม้โปรงแดงมี
ควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 352 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โกงกำงใบเล็ก นอกจำกนี้องค์ประกอบ
ของชนิดพันธุ์อ่ืนที่พบ ได้แก่ ปรงทะเล และเถำคัน 
 

 1.2.12 พื้นที่คลอง 10 – 11 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณริมคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน ด้ำน
ในของป่ำมีลักษณะเป็นดินร่วนปนเลน มีกำรปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 60 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำชำยเลนส่วนใหญ่มีอำยุป่ำแก่ และบำงบริเวณ
จะมีอำยุป่ำอ่อน ชั้นป่ำจะมี 2 ชั้นเรือนยอด มีกำรสืบพันธุ์ที่ดีในบำงพ้ืนที่ และบำงพ้ืนที่มีกำรสืบพันธุ์
ปำนกลำง จ ำนวนชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง แสมด ำ ลุ่ย แสมขำว และโกงกำง 
ใบเล็ก ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ ไม้โปรงแดงมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 1,104 ต้น/
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ไร่ รองลงมำ คือ แสมขำว โกงกำงใบเล็ก ลุ่ย และแสมด ำ ตำมล ำดับ มีลูกไม้ที่พบมำกที่สุด คือ ลุ่ย 
พบ 40,000 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ โปรงแดง 
 

 1.2.13 พื้นที่คลอง 11 – 12 
  ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพดินบริเวณริมคลองจะมีลักษณะป็นดินเลน มีกำร
ปกคลุมผิวดินโดยเฉลี่ยร้อยละ 67 
  ลักษณะโครงสร้างของป่า คือ ป่ำชำยเลนส่วนใหญ่มีอำยุปำนกลำง และบำง
บริเวณจะเป็นป่ำแก่ ชั้นป่ำจะมี 2 ชั้นเรือนยอด และ 1 ชั้นเรือนยอด มีกำรสืบพันธุ์น้อย จ ำนวนชนิด
ของพันธุ์ไม้ที่พบมี 3 ชนิด ได้แก่ โปรงแดง แสมขำว และลุ่ย ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืช พบว่ำ      
ไม้โปรงแดงมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดประมำณ 960 ต้น/ไร่ รองลงมำ คือ ลุ่ย และแสมขำว 
ตำมล ำดับ   
  นอกจำกพันธุ์พืชและพันธุ์ต่ำงๆที่พบในป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน
นี้แล้วนั้น ยังพบตอไม้ที่ถูกตัดโค่นในพ้ืนที่ของแต่ละคลองอีกเป็นจ ำนวนมำก ในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน
ทั้งหมด 12,000 ไร่ โดยในแต่ละคลองพบจ ำนวนตอไม้ ดังนี้ (1) คลองสองพ่ีน้อง พบ 68 ตอ (2) 
คลองชล พบ 50 ตอ   (3) คลองง่ำย พบ 127 ตอ (4) คลอง 1 – 12 พบ 371 ตอ ซึ่งตอไม้เหล่ำนี้ 
เกิดจำกำรใช้ประโยชน์ของชำวบ้ำนในชุมชน และเกิดจำกกำรล้มตำยเองตำมธรรมชำติ 
 

 
 

ภำพที่ 1 แสดงแผนผังพื้นที่ของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 
 
 
 



 

 
 

74 

1.3 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1.3.1 ประชากร หมู่บ้ำนเปร็ดในมีประชำกรทั้งสิ้น 168 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกร
ทั้งหมด 591 คน จ ำแนกเป็นเพชชำย 292 คน เพศหญิง 299 คน ขนำดของประชำกรเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนคือ 4 คนต่อครัวเรือน 
 1.3.2 สถาพป่าชายเลนของหมู่บ้าน สภำพป่ำชำยเลนของชุมชนบ้ำนเปร็ดในมีพ้ืนที่
เป็นป่ำชำยเลนติดทำงด้ำนทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนซึ่งอยู่ห่ำงออกไปประมำณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมำณ 12,000 ไร่ สภำพทั่วไปของป่ำชำยเลนประกอบด้วยคลองหลัก 12 คลอง และคลองย่อย
จ ำนวน 6 คลอง สภำพทั่วไปเป็นป่ำชำยเลนที่ผ่ำนกำรท ำสัมปทำนป่ำไม้โกงกำงและถูกระงับกำรท ำ
สัมปทำนไปแล้ว ชนิดของป่ำจะพบกำรแบ่งบริเวณชั้นพันธ์ไม้หลำยชั้น บริเวณท่ีเป็นที่ดอนจะพบพันธ์
ไม้ตำตุ่มทะเล ไม้ส ำมะง่ำ ต้นไทรทะเล ไม้เสม็ด ไม้ปอทะเล และไม้โปรงแดง ลักษณะดินจะเป็นดิน
เหนียวปนดินร่วน มีเศษใบไม้กิ่งไม้ปกคลุมพอประมำณ ถัดเข้ำไปจะพบพันธ์ไม้โปรงแดง ไม้ตะบูน   
ไม้ประสักดอกแดง เป้ง ถัดเข้ำไปอีกชั้นพบไม้ตะบูน ไม้ตะบัน ไม้ฝำดแดง ไม้โกงกำงใบเล็ก ลุ่ย และ 
ไม้โปรงแดง บริเวณที่ติดทะเลพบไม้แสมด ำ ไม้แสมขำว และบริเวณใกล้คลองพบไม้โกงกำงใบใหญ่  
ไม้พ้ืนล่ำงที่พบได้ ได้แก่ เหงือกปลำหมอดอกขำว หวำยลิง บริเวณพ้ืนที่ด้ำนในลักษณะดินจะเป็น   
ดินเลน บำงพ้ืนที่เป็นบริเวณน้ ำท่วมถึงลักษณะดินจะเป็นดินพรุน 
 

 
 

ภำพที่ 2 สภำพป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน  
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ภำพที่ 3 สภำพพ้ืนที่โดยรวมของป่ำชำยเลนชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
 
 1.3.3 อาชีพ ชำวบ้ำนในชุมชนมีอำชีพหลักในทำงกำรเกษตร ได้แก่ กำรท ำสวน กำร
ประมงและอำชีพอ่ืนๆ นอกภำคกำรเกษตรได้แก่ รับจ้ำงทั่วไป รับรำชกำร ค้ำขำย และรับจ้ำงกรีดยำง 
เป็นต้น กำรท ำสวนผลไม้และสวนยำงพำรำเป็นอำชีพหลักของชำวบ้ำนเปร็ดใน นอกจำนั้นแล้วยังมี
กำรท ำสวนผลไม้อ่ืนๆ ได้แก่ ทุเรียน เงำะ มังคุด สับปะรด ฯลฯ สวนผลไม้สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงมิถุนำยน กำรท ำสวนยำงพำรำจะสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่ำงเดือน
สิงหำคมถึงเดือนพฤษภำคม ส่วนกำรประกอบอำชีพประมง  ชำวบ้ำนบำงส่วนท ำกำรจับทรัพยำกร
สัตว์น้ ำ เช่น ปลำตำมคลอง จับหอย จับปูแสม และปูด ำ ในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน มีกำรท ำนำกุ้งแบบ
ธรรมชำติและเลี้ยงปลำเก๋ำ ปลำกระพง ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีพ่อค้ำมำรับซื้อ และบำงส่วนชำวบ้ำนมี
กำรน ำไปขำยเอง 
 1.3.4 ประเพณีวัฒนธรรม ประชำชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้ำนนับถือศำสนำพุทธ พระสงฆ์
เป็นผู้น ำในกำรประกอบศำสนพิธี มีควำมเชื่อในเรื่องของศำลเจ้ำปู่น้อยซึ่งเป็นควำมเชื่อที่เกิดจำกกำร
บอกเล่ำของบรรพบุรุษ ในเรื่องกำรบนบำนต่ำงๆ โดยที่ในชุมชนจะมีกำรท ำพิธีเซ่นไหว้ในเทศกำล
ส ำคัญของหมู่บ้ำน ศำสนำอ่ืนที่มีกำรนับถือคือศำสนำอิสลำมผู้ที่นับถือคือคนนอกหมู่บ้ำนที่เข้ำมำ
ท ำงำนอยู่ในหมู่บ้ำน 
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ภำพที่ 4 ศำลเจ้ำปู่น้อยที่ชำวบ้ำนชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในนับถือศรัทธำ ตั้งอยู่บริเวณที่
ประชุมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้ำนเปร็ดใน 

 
 1.3.5 สถาบันทางสังคม บ้ำนเปร็ดในมีกลุ่มองค์กรพัฒนำจ ำนวน 19 กลุ่ม องค์กร
ภำยนอกที่เข้ำมำท ำงำนในพ้ืนที่จ ำนวน 25 หน่วยงำน กลุ่มองค์กรของบ้ำนเปร็ดในริเริ่มมำจำกกลุ่ม
กองทุนสำธิตเอนกประสงค์และกองทุนยำ ซึ่งสำธำรณสุขได้พำชำวบ้ำนไปดูงำนและน ำกลับมำปฏิบัติ
ในหมู่บ้ำน  ต่อมำพระอำจำรย์สุบิน ปณีโต แห่งวัดไผ่ล้อม อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ได้เข้ำมำเชิญ
ชวนให้ชำวบ้ำนจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้ำนเปร็ดใน และจำกควำมร่วมมือร่วมใจของชำวบ้ำนและ
เล็งเห็นถึงควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรป่ำชำยเลนของหมู่บ้ำนจึงท ำให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
บ้ำนเปร็ดในขึ้น ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ฯ  นี้มีหน่วยงำนจำกภำครัฐสถำบันวิชำกำร หลำยหน่วยงำนเข้ำมำให้
กำรสนับสนุนกลุ่มดังกล่ำวกว่ำ  10  หน่วยงำน ประกอบด้วย 
  1.  ชุมชนบ้ำนเปร็ดในและเครือข่ำยสัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนำคุณธรรมครบ
วงจรของชีวิตในจังหวัดตรำด 
  2.  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส) 
  3.  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
  4.  สถำบันธรรมรัฐเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ศูนย์ฝึกอบรมวนศำสตร์ชุมชนแห่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก (RECOFCT) 
  6.  คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  7.  สถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน้ ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  8.  คณะรัฐศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
  9.  บัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี 
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  10.  กระทรวงพลังงำน 
 1.3.6 สภาพปัญหาของชุมชน ปี 2484-2525 นำยทุนได้สิทธิท ำสัมปทำนป่ำบก โดยมี
กำรบุกรุกเข้ำป่ำใช้สอยของชุมชน และขุดคันคูน้ ำกั้นน้ ำเค็ม เพ่ือท ำลำยระบบนิเวศน์ป่ำชำยเลน แล้ว
ถำงพ้ืนที่เพ่ือท ำนำกุ้ง เกิดกำรปะทะกับชำวบ้ำน 
  ปี 2534 ชำวบ้ำนท ำนำกุ้ง โดยไม่มีระบบก ำจัดน้ ำเสีย ปล่อยน้ ำลงป่ำชำยเลน ท ำ
ให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
  ปี 2538 นำกุ้งล่มสลำย ชุมชนมีหนี้สูงรวมกันถึง 30 ล้ำนบำท ป่ำชำยเลนอยู่ใน
สภำพวิกฤต 
 1.3.7 การแก้ปัญหาในชุมชน หลังจำกเกิดปัญหำดังกล่ำว ชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดในขึ้น โดยประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 20 ครัวเรือน แบ่งเขต
รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่ำชำยเลนเป็น 5 โซน สมำชิกจัดเวรยำมผลัดกันออกลำดตระเวนดูแลป่ำชำยเลน 
กำรลักลอบตัดไม้ เผำถ่ำน และระบบนิเวศ เริ่มจัดท ำแผนกำรจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชน โดยศึกษำ
สภำพป่ำ ท ำแนวเขต ท ำแผนที่ แบ่งพ้ืนที่กำรจัดกำร วำงกฏระเบียบและข้อตกลงในกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร ขยำยเครือข่ำยชุมชนใกล้เคียงเพ่ือจัดกำรป่ำชำยเลนและแก้ปัญหำหน้ำทะเลร่วมกัน โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้และวิเครำะห์ลักษณะปัญหำใหม่ๆ เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ ใช้งำนวิจัยชุมชนเพ่ือ
ลดควำมขัดแย้งทำงควำมคิด และรวบรวมผลงำนวิจัยเป็นชุดควำมรู้เชิงนวัตกรรมของชุมชน เช่น 
คิดค้นกำรท ำเต๋ำยำงให้เป็นปะกำรังเทียม เพ่ือวิจัยกำรป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำทะเล และแนว
เขตฟ้ืนฟูของป่ำชำยเลน 
  1.3.7.1 กำรจัดท ำกฏระเบียบในกำรใช้ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ชุมชนต้นแบบบ้ำน
เปร็ดในได้มีกำรจัดท ำกฎระเบียบ ในกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์จำกกำรอนุรักษ์ป่ำเรื่อง ไม้ ปู ปลำ 
กุ้ง หอย ผึ้ง หิ่งห้อย และสัตว์ป่ำอ่ืนๆ โดยในแต่ละทรัพยำกรบ่งบอกถึงสิทธิในกำรใช้ของคนในชุมชน
และคนนอกชุมชน    มีบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืนอย่ำงชัดเจน และวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรในระยะยำว 
มีกำรปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เน้นกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ปลูกพันธุ์ไม้
ซ่อมแซมป่ำชำยเลนอย่ำงน้อยปี ละครั้ง ติดตำมข้อมูลกำรใช้ประโยชน์จำกนิเวศป่ำชำยเลน ส ำรวจ
ทรัพยำกรในป่ำทุกๆ 3 ปี จัดเวทีระดมควำมคิดเห็นของชำวบ้ำนและผู้น ำทุกกลุ่มในชุมชน เปิดโอกำส
ให้ทุกส่วนมีสิทธิมีเสียง และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
  1.3.7.2 เกิดกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน กับกำรมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนงำนผลส ำเร็จ (น้ ำดีไล่น้ ำเสีย) กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน มีส่วนช่วย
ท ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพป่ำชำยเลนให้กลับคืนมำ ท ำให้เกิดแนวป้องกันกำรปะทะและ
กัดเซำะชำยฝั่งทะเล (Soft Break) แผ่นดินไม่เกิดกำรถอยร่น โดยมีชั้นป่ำชำยเลนที่ชุมชนเฝ้ำดูแล    
3 ชั้น ระยะทำง 1.8 กิโลเมตร ซึ่งมีระบบนิเวศป่ำชำยเลนสมบูรณ์และหลำกหลำย ระบบรำกของพันธุ์



 

 
 

78 

ไม้ป่ำชำยเลน เช่น โกงกำง แสม โปรง ฝำดดอกแดง ตำตุ่มทะเล ฯลฯ เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ ำเสีย 
คัดกรองขยะ ดูดซับมลพิษที่ปะปนมำกับน้ ำ ท ำให้น้ ำกร่อยในป่ำชำยเลนมีสภำพดี เพรำะระบบรำก
ของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนซึ่งดูดจับออกซิเจนไว้ สำมำรถช่วยบ ำบัดให้น้ ำมีคุณภำพดีขึ้น ก่อนที่จะถูก
ระบำยออกสู่ทะเล เนื่องจำกพ้ืนที่ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันกำรรุกคืบเข้ำมำของน้ ำเค็มจำกทะเล ท ำให้
แหล่งน้ ำจืดซึ่งเป็นคลองขนำดสั้น จ ำนวน 12 คลองเชื่อมต่อกับทะเล มีปริมำณน้ ำจืดในแผ่นดิน
เพียงพอและมีคุณภำพ ไม่กลำยสภำพเป็นน้ ำกร่อยในวงกว้ำง 
  1.3.7.3 เกิดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  ชุมชนต้นแบบ   
บ้ำนเปร็ดใน ต ำบลห้วงน้ ำขำว อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด ได้มีกำรน ำแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 
แบ่งเป็นกำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ คือ กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน/ป่ำเศรษฐกิจ-ป่ำใช้สอย/เศรษฐกิจ
พอเพียง ดั่ งเช่น  (ณิ ฏฐำรัตน์  ปภำวสิทธิ์  และคณะ, 2558 : 4) สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิ ริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระรำชทำนพระรำชด ำริใจควำมส ำคัญ เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2544 
ตอนหนึ่งไว้ ดังนี้ 
   “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าไม้ชายเลนส าคัญที่สุด 
เพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น  า เพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปู ทานกุ้งกันเยอะแยะ 
เพราะฉะนั นป่าชายเลนนี ส าคัญในการที่จะรักษาเอาไว้ เพ่ือรักษาพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ปู ปลาให้มีมาก
เหมือนแต่ก่อน ขณะนี ป่าชายเลนถูกท าลายมากมายก่ายกอง เราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้ถึงคุณค่า
ของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี ด้วย... ข้าพเจ้าก็ขอท่านทั งหลายช่วย
ข้าพเจ้าดูแล อธิบายให้ทราบว่าป่านี ก็คือน  าที่จะเพ่ิมขึ น ป่าชายเลนก็คือที่เราจะมีปลา มีพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง พันธุ์ปู พันธุ์หอยอะไรมากอย่างเดิม เราควรที่จะตั งจิตรมั่นร่วมกันว่าเราจะรักและทนุถนอม
เมืองไทยของเราไว้ก่อนที่จะสายเกินไป ก่อนที่อะไรต่ออะไรจะหมด...”  
 

ซึ่งชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในได้น ำเอำแนวพระรำชด ำริดังกล่ำว มำปฏิบัติต่อยอดในกำรจัดกำร
อนุรักษ์ตำมแนวพระรำชด ำริ อย่ำงได้ผล จนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบได้อย่ำงดีเยี่ยม 
 1.3.8 จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. 2526-2528 สภำพป่ำชำยเลนเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนจำกกำรท ำนำกุ้ง นำยทุนเข้ำขุดลอกคลองแบ่งเขตป่ำชำยเลนเพ่ือท ำบ่อเลี้ยง
กุ้งในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ชำวบ้ำนเริ่มรวมกลุ่มกันปรึกษำปัญหำและผลกระทบอย่ำงหนัก เกิดกำร
ปะทะและต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มชำวบ้ำนนำนนับปี กระทั่งสำมำรถระเบิดประตูน้ ำในนำกุ้งและขับไล่
นำยทุนออกจำกพ้ืนที่ได้ส ำเร็จ และปลำยปี พ.ศ. 2530 ชำวบ้ำนได้ร่วมมือฟ้ืนฟูปลูกพันธุ์ไม้เสริม   
ป่ำชำยเลนเป็นครั้งแรก ทว่ำวิกฤตที่หนักกว่ำกลับเข้ำแทนที่ เม็ดเงินก ำไรงำมจำกกำรท ำนำกุ้ง ท ำให้
ชำวบ้ำนกลับมำท ำนำกุ้งแทบทุกหลังคำเรือน สำรเคมีที่สะสมในนำกุ้งถูกปล่อยลงป่ำชำยเลนโดยตรง    
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ไม่มีระบบก ำจัดน้ ำเสีย กุ้งเกิดโรคระบำด ระบบนิเวศเสื่อมโทรม ควำมหลำกหลำยในป่ำชำยเลนถูก
ท ำลำย และน ำไปสู่วิกฤตรุนแรงที่สุดในปี พ.ศ. 2534 นำกุ้งล่มสลำย ชุมชนมีหนี้สินรวมกันถึง 30 
ล้ำนบำท กลำยเป็นบทเรียนรำคำแพงของชำวชุมชนบ้ำนเปร็ดใน  หลังจำกนั้นชำวบ้ำนในชุมชนจึง
กลับมำร่วมมือฟื้นฟูป่ำชำยเลนขึ้นมำอีกครั้งอย่ำงจริงจัง มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นจนประสบ
ผลส ำเร็จ  
 1.3.9 ผลส าเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  1.  ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำชำยเลนขนำดเนื้อที่ 12,000 ไร่ จนมีควำมอุดมสมบูรณ์
เป็นล ำดับที่ 2 ของประเทศไทย และเป็นล ำดับที่ 20 ต้นๆ ของโลก 
  2.  ได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2542 
  3.  รำงวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2547 (5 ปีแห่งควำมยั่งยืน) 
  4.  งำนวิจัยชุมชนเพ่ือป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำทะเลด้วยกำรท ำเต๋ำยำงให้
เป็นปะกำรังเทียม 
  5.  เกิดกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน ท ำหน้ำที่ดูแลพ้ืนที่ และ
สร้ำงคนรุ่นใหม่สืบสำน ภำรกิจ 
  6.  ใช้งำนวิจัยเพ่ือลดควำมขัดแย้งทำงควำมคิด และรวบรวมผลงำนวิจัยเป็นชุด
ควำมรู้เชิงวัตกรรมของ ชุมชน 
  7. ด้ำนกำรบูรณำกำรผลผลิตจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำ มำสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนเศรษฐกิจ เช่น เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ ำ ธนำคำรปูแสม บ้ำนปลำ โครงกำรหยุดจับร้อยคอยจับ
ล้ำน 
  8. กำรลดหนี้สินชุมชนด้วยระบบสัจจะออมทรัพย์ มีรำยได้ มีเงินออมเดือนละ 
60,000 บำทและกลำยเป็นแบบอย่ำงส ำหรับชุมชนอ่ืนๆ 
 1.3.10 เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน 
(ชุมชน, หน่วยงำนภำครัฐ, หน่วยงำนภำคเอกชน) 
  1.  พระอำจำรย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตรำด 
  2.  ส ำน ำงำนป่ำไม้จังหวัดตรำด 
  3.  เครือข่ำยกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนจังหวัดตรำด  
  4.  ศูนย์กำรเรียนรู้เครือข่ำยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ.ตรำด 
  5.  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้ำนเปร็ดใน 
  6.  ธนำคำรออมสิน 
  7.  กองทุนเพ่ือกำรลงทุนเพ่ือสังคม  
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 1.3.11 การฟื้นฟูระบบนิเวศ เกิดกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำชำยเลนขนำดเนื้อที่ 12,000 
ไร่ จนมีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นล ำดับที่ 2 ของประเทศไทย และเป็นล ำดับที่ 20 ต้นๆ ของโลก มีควำม
หลำกหลำยของระบบนิเวศป่ำชำยเลนที่สมบูรณ์และครบวงจรชีวิต กลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่ำชำยเลนตัวอย่ำง และได้รับรำงวัลลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ. 2542 
  ชุมชนข้ำงเคียงเกิดควำมเข้ำใจกำรจัดกำรป่ำชำยเลนมำกขึ้น ชุมชนหนองโสนยินดี
เลิกกำรท ำประมงอวนรุน อวนลำก ภำครัฐ (ป่ำไม้ ประมง) ยอมรับกำรท ำงำนของชุมชนบ้ำนเปร็ดใน 
ทรัพยำกรหน้ำทะเลเพิ่มข้ึน จ ำนวนคนเข้ำมำบุกรุกลดลง 
  บูรณำกำรผลผลิตจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำ  มำสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
เศรษฐกิจ เช่น เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ กิจกรรมธนำคำรปูแสมและบ้ำนปลำ โครงกำร “หยุดจับร้อยคอย
จับล้ำน” ให้จับปูแสมในคืนแรม 4-5-6 ค่ ำ เพียง 3 คืน ในเดือน 11 หรือเดือนตุลำคม เพรำะเป็นช่วง
ที่ปูแสมวำงไข่และเป็นตัวอ่อน ท ำให้มีลูกปูแสมเติบโตได้ในทุกปี ชำวบ้ำนมีรำยได้จำกกำรจับปูแสม
เพ่ิมข้ึน 
  ลดหนี้สินชุมชนด้วยระบบสัจจะออมทรัพย์ สำมำรถปลดหนี้สินชำวบ้ำนจำก 30 
ล้ำนบำท เหลือ 10 ล้ำนบำท มีรำยได้ มีเงินออมเดือนละ 60,000 บำท และกลำยเป็นต้นแบบกำร
จัดกำรระบบสัจจะออมทรัพย์ ให้กับชุมชนต่ำงๆ เข้ำมำศึกษำดูงำน 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงปริมำณผลผลิตและรำยได้ที่เพ่ิมข้ึนของชำวชุมชนบ้ำนเปร็ดใน 
 

ชนิด ปี พ.ศ. 2541 ปี พ.ศ. 2546 
ปูแสม 
 
ปูด ำ 
 
หอย 

8 ก.ก./ วัน (50 บำท/ ก.ก.) 
(ผู้เก็บหำ 6 คน) 
10,000 บำท/ครั้ง/3 เดือน/ครัวเรือน 
(ผู้เพำะเลี้ยง 6 คน) 
5 ก.ก./ วัน (25 บำท/ ก.ก.) 
(ผู้เก็บหำ 5 คน) 

15 กก./ วัน (40 บำท/กก.) 
(ผู้เก็บหำ 30 คน) 
15,000 บำท/ครั้ง/3 เดือน/ครัวเรือน 
(ผู้เพำะเลี้ยง 20 คน) 
6 กก./ วัน (30 บำท/กก.) 
(ผู้เก็บหำ 10 คน) 

 

อ้ำงอิงจำก กำรปริโตเลียมแห่งประเทศไทย จ ำกัด(มหำชน)(2550) 
 
  นอกจำกนั้นแล้วในชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในยังเกิดกลุ่มเยำวชนลูกไม้ป่ำเลน 
ด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรต่ำงๆ เป็นมัคคุเทศก์น้อยในกำรน ำชมเส้นทำงศึกษำระบบ
นิเวศป่ำชำยเลนและบ้ำนพักโฮมสเตย์ เรียนรู้แนวคิดและกำรท ำงำนจำกแกนน ำ เป็นกำรสร้ำงคนรุ่น
ใหม่ขึ้นมำสืบสำนภำรกิจ เกิดกำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรวำงแผนงำนด้ำนต่ำงๆ  อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนี้  (1)  วำงแผนยุทธศำสตร์ชุมชนด้ำนกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ชุมชน  (2)  วำงแผน     
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ยุทธศำตร์ชุมชนด้ำนกำรป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล (3) จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์และฟ้ืนฟู   
ป่ำชำยเลน ระดมทุนจำกภำยในชุมชน หำแหล่งทุนสนับสนุนจำกภำยนอกเพ่ิมเติม และมีระบบ
จัดกำรด้วยรูปแบบสัจจะออมทรัพย์ 
 1.3.12 การขยายเครือข่าย เกิดกำรจัดค่ำยสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล เพ่ือขยำย
เครือข่ำยไปสู่ระดับครอบครัวในชุมชนบ้ำนเปร็ดใน และเครือข่ำยชุมชนภำยนอก เกิดเวทีแลกเปลี่ยน
ของหน่วยงำน องค์กรสนับสนุน และใช้เวทีประชำคมหมู่บ้ำนทุกวันที่  4 ของเดือน ในกำร
ประชำสัมพันธ์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ ำงชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน 
ดังนี้  
  1.  เพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งเครือข่ำยระดับพ้ืนที่ ในหมู่บ้ำนใกล้เคียง สร้ำง
กิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร สร้ำงข้อตกลงร่วมกัน มีเวทีสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมเสมอภำคของเครือข่ำยระดับชุมชน และระดับต ำบล 
  2.  เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยโดยยกระดับแผนกำรจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชน และ
ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลระดับต ำบล จัดกระบวนกำรน้ ำเสนอแผนเข้ำสู่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือ
ประสำนแผนจัดกำรระดับหมู่บ้ำนสู่กำรจัดกำรระดับต ำบล สร้ำงเวทีสนับสนุนบทบำทและกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนของ อบต. ต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล 
  3.  สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้เครือข่ำยระดับจังหวัดตรำด โดยมีกลุ่มองค์กร 
32 องค์กร และกลุ่มเยำวชน 2 กลุ่ม และสร้ำงเครือข่ำยชำยฝั่งทะเลบูรพำ 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตรำด) และเครือข่ำยทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมภำคตะวันออก 9 จังหวั ด ผ่ำนเวทีเสวนำ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
  จะเห็นได้ว่ำกว่ำจะเกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่       
ป่ำชำยเลนของบ้ำนเปร็ดใน จะต้องผ่ำนเหตุกำรณ์มำกมำยตั้งแต่ในอดีต ที่เกิดจำกกำรขำดกำรจัดกำร
ที่ดี ภำครัฐยังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับผืนป่ำชำยเลนที่มีประโยชน์มหำศำล มีกำรปล่อยให้เกิดกำรท ำ
สัมปทำนของพวกนำยทุนเข้ำมำรุกล้ ำถำงป่ำเพ่ือท ำนำกุ้ง และใช้ประโยชน์จำกป่ำชำยเลน โดยไม่
ค ำนึงถึงทรัพยำกรที่จะหมดไป และไม่สำมำรถทดแทนได้ในเร็ววัน หรือแม้กระทั่งหน่วยงำนภำครัฐ
เองที่มีกำรพัฒนำอย่ำงผิดทิศทำง กำรตัดถนนหนทำง กำรถำงป่ำเพ่ือให้สัมปทำนแก่โรงงำน
อุตสำหกรรม ท ำให้ในอนำคตลูกหลำนจะไม่มีโอกำสได้ใช้สอยประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
ป่ำชำยเลน กำรที่ชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในสำมำรถรวมกลุ่มต่อสู้กับอุปสรรคต่ำงๆ นำนับประกำร 
รวมทั้งพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำรถ ที่ได้ให้ไว้แก่ชำวชุมชน ท ำให้ชุมชนแห่งนี้สำมำรถเกิดเป็นต้นแบบในกำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนเอำไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงคนกับป่ำชำยเลน และให้ลูกหลำนได้ใช้
ประโยชน์ และมองเห็นถึงคุณค่ำของป่ำชำยเลนสืบไปในอนำคต 



 

 
 

82 

2. การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนชุมชนบ้ำนเปร็ดในมีพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จำก
ช่วงแรกๆที่มีกำรรุกล้ ำเข้ำมำของนำยทุนเข้ำท ำกำรแผ้วถำงป่ำชำยเลนเพื่อท ำนำกุ้ง ชำวบ้ำนในชุมชน
เริ่มมีกำรรวมตัวกันเพ่ือต่อต้ำนพวกนำยทุน และเริ่มพัฒนำจนเกิดเป็นควำมร่วมือด้ำนต่ำงๆ ของ
ชุมชน ดังจะเห็นได้จำกกำรรวมกันก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลน หรือกำรรวมตัวกันเพ่ือตั้งกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ขึ้นมำ เพ่ือท ำให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีกับคนในชุมชน สำมำรถแบ่งช่วงของกำร
พัฒนำกำรในกำรจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนบ้ำนเปร็ดใน ดังนี้ (แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนและ
ทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน, 2549 : 4-5) 
 ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2526 – 2528 เกิดเหตุกำรณ์ที่สภำพป่ำชำยเลนเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงชัดเจน โดยที่มีพวกนำยทุนเข้ำมำขุดลอกคลอง แบ่งเขตป่ำชำยเลนเพ่ือเข้ำมำท ำนำกุ้งในเขต
พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ในขณะที่นำยทุนก ำลังบุกรุกท ำลำยป่ำอยู่นั้น ได้มีชำวบ้ำนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็น
ด้วยและได้เข้ำมำท ำกำรคัดค้ำนต่อต้ำนพวกนำยทุน และได้เริ่มเข้ำมำพูดคุยปรึกษำหำรือถึงปัญหำ
และผลกระทบต่ำงๆ ที่จะตำมมำ จำกกำรที่นำยทุนเข้ำมำโดยเฉพำะกำรที่ชำวบ้ำนเห็ นป่ำชำยเลน  
ถูกท ำลำย จึงได้เกิดกำรรวมตัวของชำวบ้ำนในชุมชนมำกขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มต่อต้ำนพวกนำยทุน 
 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2529 – 2530 มีนักกำรเมืองในจังหวัดตรำดได้เห็นสภำพปัญหำเรื่องป่ำ 
ชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน จึงได้เริ่มมีกำรเข้ำมำช่วยเหลือสนับสนุนต่อต้ำนพวกนำยทุน ชำวบ้ำนได้ร่วมมือ
ต่อต้ำนอิทธิพลมืดของพวกนำยทุนในพ้ืนที่อย่ำงจริงจัง โดยมีข้ำรำชกำรกรมป่ำไม้ ทหำรเรือ และ
ต ำรวจเข้ำมำช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง จบประสบผลส ำเร็จสำมำรถขับไล่พวกนำยทุนออกไปได้ และใน
ปลำยปี พ.ศ. 2530 นี้เอง ที่ชำวบ้ำนได้เริ่มมีควำมร่วมมือช่วยกันฟ้ืนฟูพลิกฟ้ืนผืนป่ำ โดยกำรปลูก
พันธุ์ไม้เสริมป่ำชำยเลนเป็นครั้งแรก 
 ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2531 – 2541 เกิดกำรดูแลผืนป่ำชำยเลนของชำวบ้ำนควบคู่ไปกับกำร
ท ำมำหำกิน โดยชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนเปร็ดในมีกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ตรวจตรำดูแลพ้ืนที่ป่ำชำยเลน
ไม่ให้ถูกบุกรุกท ำลำย และร่วมกันฟ้ืนฟูปลูกป่ำเสริม โดยมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่ 1 
จังหวัดตรำด เข้ำมำสนับสนุนกล้ำไม้ ในวันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. 2541 เกิดกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และ
พัฒนำป่ำชำยเลนขึ้นอย่ำงเป็นททำงกำร โดยมีสมำชิกคือชำวบ้ำนเปร็ดใน มีลักษณะกำรบริหำร
แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 20 ครัวเรือน มีกำรแบ่งเขตรับผิดชอบดูแลป่ำชำยเลนออกเป็น 5 โซน 
จำกพ้ืนที่ป่ำชำยเลนประมำณ 12,000 ไร่ วันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2541 ปลูกป่ำเสริมหลังจำกที่มีกำร
ก่อตั้งกลุ่ม โดยที่ชำวบ้ำนได้มีกำรรวมตัวกันอนุรักษ์ป่ำชำยเลนขึ้นและในปีนี้เอง วนศำสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เข้ำมำให้กำรสนับสนุนให้ควำมรู้ช่วยเหลือด้ำน
วิชำกำรจัดกำรป่ำชำยเลนในรูปแบบของ “ป่ำชำยเลนชุมชน”  



 

 
 

83 

 ช่วงที่  4 ปี พ.ศ. 2543 – 2545 องค์กรชำวบ้ำนริเริ่มมีกำรทดลองวิจัยเก็บข้อมูล      
เช่น กำรเพ่ิมผลผลิตของสัตว์น้ ำ มีกำรท ำธนำคำรปูด ำ บ้ำนปลำ พร้อมกับปลูกป่ำเสริมในพ้ืนที่ป่ำ
เสื่อมโทรม ศึกษำปริมำณกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรปูด ำ ตุลำคม ปี พ.ศ. 2545 มีกำรตั้งสถำนี
พัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 4 (น้ ำเชี่ยว ตรำด) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเข้ำมำรับผิดชอบ
พ้ืนที่และให้กำรสนับสนุนแก่องค์กรชำวบ้ำนฟื้นฟูป่ำชำยเลนชุมชน 
 ช่วงที่  5 ปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน องค์กรชุมชนมีกำรร่วมกันกับสถำบันวิชำกำร          
มีกำรศึกษำทดลองเพ่ือให้ทรำบถึงกำรพังทะลำยของหน้ำทะเล มีกำรวำงเต๋ำยำงป้องกันและติดตำม
กำรพังทะลำยของหน้ำทะเล ศึกษำติดตำมพวกปูแสม และรำยได้ของชำวบ้ำนในชุมชนเพ่ิมขึ้นจำก
กำรเก็บหำปูแสม  
 ชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนเปร็ดในนั้นผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำมำก กับกำรที่ต้องต่อสู้กับพวก
นำยทุนโดยขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐอยู่หลำยปี จนกระทั่งมีชำวบ้ำนที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีผู้น ำที่ดี 
สำมำรถรวบรวมจัดตั้งกลุ่มต่ำงๆ ขึ้นมำ ต่อต้ำนพวกนำยทุน ซึ่งหลังจำกนั้นมีหลำยหน่วยงำนที่เห็น
ควำมส ำคัญของป่ำชำยเลนได้ยื่นมือเข้ำมำช่วย จนท ำให้ป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดในกลำยเป็นต้นแบบของ
กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูผืนป่ำเฉกเช่นทุกวันนี้ 
 

2.1 ยุทธศาสตร์การท างาน 
 ยุทธศำสตร์ในกำรกำรท ำงำนเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 
นั้นมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ชุมชน มีกำรป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล      
มีกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมทั้งยังมีกำรประสำนควำมร่วมมือและกำรประชำสัมพันธ์      
มำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำชำยเลน ดังนี้ 
 2.1.1 การศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชน
และทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน (2549: 11) 
  1.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำวิจัยหน้ำทะเล ให้เห็นถึงวิธีกำร ผลที่
ได้รับ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อป่ำชำยเลนที่เพ่ิมข้ึน และลดลง 
  2.  มีกำรขยำยพ้ืนที่วำงปะกำรังเทียม (เต๋ำยำง) และมีกำรแบ่งโซนพ้ืนที่วำง
ปะกำรังเทียม 
  3.  มีกำรค้นหำวิธีกำรแบบองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเพ่ิมพ้ืนที่ดินเลน 
เช่น กำรปักหำงแย้ บริเวณพ้ืนที่คลอง 6  
  4.  มีกำรศึกษำติดตำมประเมินผลทรัพยำกรสัตว์น้ ำที่อยู่บริเวณป่ำชำยเลนของ
ชุมชน เช่น ปูแสม หอยแครง หอยหวำน หอยปำกเป็ด หอยหลอด และสร้ำงแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำ  
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โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น คือ กำรสร้ำงกร่ ำ (เป็นกำรปักกระบอกไม้ไผ่ลงไปในแหล่งน้ ำเพ่ือล่อให้      
ลูกปลำเข้ำมำอำศัยตำมแนวกร่ ำ) 
  5.  มีกำรปรับปรุงกฎระเบียบข้อตกลงกำรเก็บหำปูแสม คือ ขนำดของปูแสมที่
เก็บหำ ช่วงเวลำในกำรเก็บหำ และบริเวณพ้ืนที่ในกำรเก็บหำ 
  6.  มีกำรศึกษำกำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของทรัพยำกรสัตว์น้ ำทำงทะเล เช่น กุ้ง
มังกร กั้ง แมงดำทะเล และสัตว์ป่ำ เช่น ลิงแสม หิ่งห้อย และผึ้ง 
  7.  มีกำรศึกษำวิธีกำรเพ่ิมรำยได้ของชำวบ้ำนจำกกำรเก็บหำผลผลิตจำกป่ำชำย
เลนของชุมชน และจำกทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
  8.  มีกำรศึกษำดูงำนเพื่อเพ่ิมศักยภำพองค์กรชำวบ้ำนและเครือข่ำยประชำชน 
 2.1.2 การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนและ
ทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน (2549: 11-12) 
  1.  มีกำรก ำหนดเขตอนุรักษ์พิเศษบริเวณคลอง 7 – 8 จัดท ำป้ำยและก ำหนด
กฎระเบียบข้อตกลงต่อแนวทำงกำรปฏิบัติ มีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งให้กำรสนับสนุน 
  2.  มีกำรตรวจลำดตระเวนพ้ืนที่ป่ำชำยเลนชุมชน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ร่วมกัน ได้แก่ 
รสทป., รสทช., ประมงอำสำ, อพปร., ต ำรวจอำสำชุมชน และกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลน 
บ้ำนเปร็ดใน โดยที่กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งสนับสนุนค่ำตอบแทนชุดปฏิบัติกำร  
  3.  มีกำรสร้ำงจุดตรวจกลำงทะเลห่ำงจำกฝั่ง 1 – 2 กิโลเมตร และจุดตรวจพ้ืนที่
คลอง 7 
  4.  มีกำรสร้ำงเส้นท่ำงเดินศึกษำธรรมชำติ และวิจัยพันธุ์สัตว์น้ ำใหม่บริเวณพ้ืนที่
คลอง 7 
  5.  มีกำรก ำหนดกฎระเบียบกำรเก็บหำ และใช้ประโยชน์จำกไม้ในป่ำชำยเลน 
หอยแครง ปูแสม เป็นต้น 
 2.1.3 การประสานความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ (แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชน
และทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน, 2549 : 12) 
  1.  มีกำรขยำยพันธมิตร ค่ำยสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งทะเล 
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ เยำวชน และครอบครัวชำวบ้ำนปร็ดใน 
  2.  มีกำรผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์กำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรผลิตสื่อท้องถิ่น ผลิต
วิดีโอชุดประสบกำรณ์บทเรียน และสร้ำงเครื่องมือกำรท ำงำนฐำนข้อมูลรวมทั้งแหล่งข้อมูลชุมชน 
  3.  มีกำรฝึกอบรมในด้ำนกำรผลิตและพัฒนำสื่อท้องถิ่นในระดับชุมชน 
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  4.  มีเวทีแลกเปลี่ยนส ำหรับให้หน่วยงำน องค์กรสนับสนุน ใช้ประชุมหมู่บ้ำน  
ทุกวันที่ 4 ของเดือน ใช้ประชำสัมพันธ์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนำ   
ป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน 
 

2.2 เป้าหมายของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 ในสมัยก่อนที่ชุมชนบ้ำนเปร็ดในยังไม่สำมำรถรวมกลุ่มกัน เพ่ือต่อสู้กับพวกนำยทุน 
สภำพชุมชนถูกนำยทุนเข้ำครอบง ำและบุกรุกท ำลำยพ้ืนที่ป่ำชำยเลนของชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์จำก
ป่ำชำยเลนของชุมชน ท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้น้อยเนื่องจำกต้องตกเป็นเบี้ยล่ำงของนำยทุนอยู่เป็น
ระยะเวลำหลำยปี หลังจำกที่ชำวบ้ำนสำมำรถรวมกลุ่มต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มสัจจะ  
ออมทรัพย์ ฯลฯ ท ำให้ชุมชนบ้ำนเปร็ดในมีพลังในกำรทวงคืนผืนป่ำ และพ้ืนที่ท ำกินจำกพวกนำยทุน 
ก็เริ่มมีเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ ที่มีต่อป่ำชำยเลนและชุมชน กล่ำวคือ (แผนจัดกำรป่ำชำยเลน
ชุมชนและทรัพยำกรชำยฝั่งบ้ำนเปร็ดใน, 2549 : 13) 
 2.2.1 จุดมุ่งหมายของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน คือ ชำวชุมชนบ้ำนเปร็ดในต้องมี
อำชีพ อยู่ดี กินดี และปลอดภัย มีผู้น ำที่ดี มีกำรประสำนประโยชน์ ร่วมกันของชุมชน ชำวบ้ำนต้อง
ร่วมใจ ดูแล อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลน และต้องป้องกันกลุ่มพวกนำยทุนไม่ให้เข้ำมำท ำ
ควำมเสียหำยต่อชุมชน สร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม และชำวชุมชนต้องใช้วิธีแก้ปัญหำควำม
ยำกจนโดยใช้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน 
 2.2.2 วัตถุประสงค์ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน คือ กำรที่ผู้น ำชุมชน และชำวบ้ำน
เปร็ดในร่วมกันในกำรตั้งวัตถุประสงค์ในกำรช่วยกันดูแล ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่ำชำยเลนอันน่ำหวงแหน
เพ่ือให้ยังคงมีผืนป่ำไว้ให้ลูกหลำนในอนำคต ดังนี้ 
  1.  เพ่ือรักษำไว้เป็นแหล่งท ำมำหำกินให้กับคนในชุมชน 
  2.  เพ่ือจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลอย่ำงยั่งยืน 
  3.  เพ่ือให้เป็นแหล่งอนุบำลพันธุ์สัตว์น้ ำ และเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำตำมธรรมชำติ 
  4.  เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำชำยเลนของประชำชน และ
หน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ง 
  5.  เพ่ือรักษำผืนป่ำชำยเลนและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเลไว้ให้เป็นมรดกของโลก 
 

2.3 ข้อตกลง และกฎระเบียบ ป่าชายเลนของชาวชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 ชำวบ้ำนชุมชนบ้ำนเปร็ดในได้มีกำรจัดท ำข้อตกลง กฎระเบียบ ในกำรใช้ป่ำชำยเลน 
เพ่ือให้ “คนกับป่ำชำยเลน” สำมำรถอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกันได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 
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 1.  ห้ำมไม่ให้ผู้ใดท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรท ำลำยป่ำไม้ ทรัพยำกรป่ำชำยเลนชุมชน หรือ
เข้ำไปยึดถือ ครอบครอง ล้ ำแนวเขตป่ำชำยเลนชุมชน 
 2.  ห้ำมน ำไม้ออกจำกป่ำ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรชุมชน 
 3.  ห้ำมไม่ใหผู้้ใดเอำไม้ในป่ำชำยเลนชุมชนไปใช้เพื่อหำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 
 4.  ก่อนท ำกำรตัดหรือโค่นไม้ในป่ำชำยเลน ผู้กระท ำกำรต้องแจ้งต่อกรรมกำรชุมชน
เป็นลำยลักษณ์อักษร จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 
 5.  พ้ืนที่ระหว่ำงคลอง 7 และคลอง 8 จัดให้เป็นเขตพิทักษ์ป่ำชำยเลนและสัตว์น้ ำ 
 6.  ห้ำมไม่ให้มีกำรตั้งบ้ำนเรือนหรือที่อยู่อำศัยอยู่บริเวณเขตป่ำชำยเลนชุมชนอย่ำง
ถำวร เว้นแต่เป็นที่ท ำกิจกรรมของกลุ่มฯ หรือที่พักจุดตรวจของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
 7.  ห้ำมตัดไม้ท ำลำยป่ำ หรือท ำให้ต้นไม้ตำยด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น กฎนี้ยังมีควำมยืดหยุ่นส ำหรับชำวบ้ำนที่มีฐำนะยำกจน และกำรตัดเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรสำธำรณะ ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์จำกป่ำชำยเลนด้วยกำรตัดไม้ได้ตำมจ ำนวนที่ขอ
อนุญำต ตำมท่ีคณะกรรมกำรชุมชนจะเป็นผู้เห็นสมควร เห็นได้ว่ำกฎระเบียบต่ำงๆ ของชุมชนต้นแบบ
บ้ำนเปร็ดใน ได้สะท้อนภำพของชำวชุมชน ที่รักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำชำยเลนแห่งนี้เป็นอย่ำงยิ่ง 
ซึ่งในกฎระเบียบยังมีควำมยืดหยุ่นให้ชำวบ้ำนที่ยำกจน และที่จะน ำไปใช้เพ่ือสำธำรณะประโยชน์ได้ใช้
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม สอดคล้องกับกำรที่ว่ำให้คนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับป่ำได้ ชุมชนจึง
จะเกิดควำมเข้มแข็ง และยั่งยืน  
 

3. การบริหารจัดการองค์กรชาวบ้านของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 ชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในมีกำรรวมกลุ่มอนุรักษ์พัฒนำป่ำชำยเลนขึ้นมำ เพ่ือกำรฟ้ืนฟู
ป่ำชำยเลน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวบ้ำนในชุมชน โดยที่โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรกลุ่ม
อนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน มีดังนี้ (แผนจัดกำรป่ำชำยเลนชุมชนและทรัพยำกรชำยฝั่ง
บ้ำนเปร็ดใน, 2549 : 18) 
 

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน 
 1.  คณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
  1.1 ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 บ้ำนเปร็ดใน 
  1.2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 บ้ำนเปร็ดใน 
  1.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน 
  1.4 สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมู่ที่ 2 บ้ำนเปร็ดใน 
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 2. คณะกรรมกำรโดยกำรเลือกตั้ง เลือกจำกตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มละ 2 คน 
 3. ต ำแหน่งของคณะกรรมกำร กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนบ้ำนเปร้ดในมีต ำแหน่ง
ต่ำงๆ ดังนี้ 
  3.1 ประธำนกรรมกำร 1 ต ำแหน่ง 
  3.2 รองประธำนกรรมกำร 2 ต ำแหน่ง 
  3.3 เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก อย่ำงละ 1 ต ำแหน่ง 
  3.4 เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร อย่ำงละ 1 ต ำแหน่ง 
  3.5 คณะกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนจำกตัวแทนของกลุ่ม 
 

3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม 
 กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนำป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดในมีกำร
ท ำอย่ำงเป็นระบบ ขั้นตอน มีกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยที่ประธำนกลุ่ม มีหน้ำที่ในกำร
ติดต่อประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐและเอกชน รองประธำนกลุ่ม มีหน้ำที่ในกำรขยำยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือไปยังชุมชนข้ำงเคียงอ่ืนๆ นอกจำกนั้นแล้วภำยในกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ออกเป็นกลุ่มดูแลรักษำป่ำชำยเลน คอยท ำหน้ำที่ผสำนงำนกับสมำชิกในกลุ่มออกตรวจตรำดูแลป่ำ
ชำยเลนในบริเวณที่ก ำหนดไว้ โดยกำรท ำงำนใน 1 อำทิตย์ จะมีกำรตรวจป่ำชำยเลนทั้งหมด 2 ครั้ง/
กลุ่มผู้ดูแล และใน 1 อำทิตย์ กลุ่มผู้ดูแลรักษำป่ำชำยเลนจะต้องดูแลให้ครบพ้ืนที่ๆก ำหนดไว้ทั้งหมด 
ทั้งยังต้องมีกำรจดบันทึกสิ่งต่ำงๆ ที่ส ำคัญในกำรออกตรวจตรำป่ำชำยเลนในแต่ละครั้งอีกด้วย อีกทั้ง
ต้องมีกำรสลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปทุกอำทิตย์ และมีกลุ่มบริกำร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
หัวหน้ำกลุ่มท ำอำหำร มีหน้ำที่ติดต่อผสำนงำนไปยังกลุ่มท ำอำหำรที่มีกำรรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้น และ
หัวหน้ำกลุ่มจัดบ้ำนพัก มีหน้ำที่ติดต่อผสำนงำนไปยังบ้ำนพักแต่ละหลัง ดังแผนภูมิที่ 9 
 

4. ประวัติและข้อมูลทั่วไปของผู้น าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 กำรศึกษำพ้ืนที่ป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน ผู้วิจัยท ำควำมเข้ำใจในบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือพิจำรณำตีควำมหมำยในงำนวิจัยนี้ โดยท ำกำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกต จำกผู้น ำชุมชน
ที่มีบทบำทต่อกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนในพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนเปร็ดใน ทั้งหมด 4 ท่ำน ซึ่งมีส่วนช่วยให้
ชุมชนแห่งนี้ประสบควำมส ำเร็จในกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ข้อมูลพ้ืนฐำน 
และภูมิหลังของผู้น ำชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน มีรำยละเอียดดังนี้   
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          เลขำฯ 
             เหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 
              หัวหน้ำกลุ่ม 1         หัวหน้ำกลุ่ม 2          หัวหน้ำกลุ่ม 3            หัวหน้ำกลุ่ม 4                        หัวหน้ำกลุ่ม  
                        คนขับเรือ                    คนขับเรือ                    คนขับเรือ                  คนขับเรือ                     
         
                                                                                                                                       กลุ่มท ำอำหำร                      กลุ่มบ้ำนพัก 
 
         
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 9 แสดงโครงสร้ำงกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลนชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน 

 
4.1 พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต 
 พระอำจำรย์สุบิณ ปณีโต ผู้มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวัฒนธรรม สำขำภูมิปัญญำชำวบ้ำน 
(คุณภำพชีวิต) พุทธศักรำช 2540 ท่ำนจ ำพรรษำอยู่ ณ วัดไผ่ล้อม อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
พระอำจำรย์สุบิณออกบวชเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2516 และยังครองสมณเพศอยู่จนถึงปัจจุบันรวม 
40 พรรษำ ขณะนี้ท่ำนอำยุ 61 ปี ท่ำนพระอำจำรย์สุบิณสอบได้นักธรรมเอก และเป็นผู้ที่สนใจ      
ในกำรศึกษำและปฏิบัติธรรมเป็นอย่ำงมำก ท่ำนพระอำจำรย์เคยไปปฏิบัติธรรมในที่ต่ำงๆ มำแล้ว
หลำยแห่ง ด้วยควำมที่ท่ำนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม และยังเป็นพระนักพัฒนำ ท่ำนจึงได้ธุดงค์ไปยังที่
ต่ำงๆ ท ำให้ได้รู้ถึงวิถีชีวิต ปัญหำควำมยำกจนของชำวบ้ำนในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ธุดงค์ผ่ำนไป ท่ำนจึง
ได้เริ่มศึกษำและเชิญชวนชำวบ้ำนให้รวมตัวเป็นกลุ่มเพ่ือมำช่วยกันคิดแก้ไขปัญหำ โดยน ำธรรมมะมำ

ประธำนกลุ่มอนุรักษ์ฯ 
 

รองประธำนกลุม่อนุรักษ์ฯ 
 

รองประธำนกลุม่อนุรักษ์ฯฯ 
 

กลุ่มดูแลรักษำ กลุ่มบริกำร 

H
 
g
j
h
g
j
f หมำยถึง สมำชิกในแต่ละกลุ่มจะมี 2  ชุด 6-7 

คน 
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ปรับใช้กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสอนให้ชำวบ้ำนรู้จักร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน พระอำจำรย์ 
สุบิณ ได้เริ่มเผยแพร่แนวคิดกำรรวมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แก่ชำวบ้ำนที่จังหวัดตรำด ซึ่งช่วงแรกแม้จะ
มีอุปสรรคค่อนข้ำงมำกก็ตำม แต่ท่ำนก็เพียรพยำยำม สอนให้ชำวบ้ำนรู้จักควำมสำมัคคี กำรพ่ึงตนเอง 
กำรเสียสละ และกำรประหยัด ให้ชำวบ้ำนรู้จักประโยชน์ของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จนภำยหลัง
ชำวบ้ำนเกิดควำมคิดคล้อยตำม และเห็นประโยชน์จำกที่ท่ำนแนะน ำ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ขึ้น ซึ่งคล้ำยๆกับเป็นธนำคำรของชำวบ้ำน  โดยมีชำวบ้ำนบริหำรจัดกำรเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนกันเอง  
 ในกรณีของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดในท่ำนได้เล่ำให้ฟังตอนที่เข้ำไปเริ่มต้นให้ควำมรู้แก่
คนในชุมชน และปัญหำกำรเข้ำมำของนำยทุนว่ำ 

 

“...คือ เขาท าอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าตอนนั นนากุ้งมันระบาดมากแล้วก็พวก
อิทธิพลนายทุนมันก็ใช้อ านาจเอาแม็คโครเข้าไปท าลายจุดศูนย์กลางของป่า ทีนี 
ชาวบ้านเขาก็ลุกขึ นมาต่อสู้กัน แต่ก็สู้เขาไม่ได้ ก็เรียกว่ากลางคืนก็ต้องนอน
หลบๆ ซ่อนๆ เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะยิงใครตอนไหน นายทุนใครจะส่งใครมา
เก็บใคร ทีนี เราก็บอกว่าถ้าเอ็งเป็นอยู่อย่างนี  เห็นจะไม่มีทางสู้เขาหรอก ก็เลย
พอดีทีมงานของหมอประเวศน์ จันทร์ไพบูรณ์ เขามาดูงานที่นี่ในสมัยกองทุน
ของฟองสบู่แตกปีสี่ศูนย์ ที่กู้เงินมิยาซาว่าญี่ปุ่นมา และเขาก็เอามาสนับสนุน
ส่วนหนึ่ง บอกวิธีการไม่ใช่สู้อย่างนี  เขาก็ถามอาตมาว่าถ้าเขาจะให้งบมาส่วน
หนึ่งจะเอาไปลงที่ไหน จะเอาไปช่วยท าอะไร อาตมาก็บอกว่าอยากไปสนับสนุน
ชุมชนที่เขาดูแลป่า ทีนี ก็ถามว่าเหตุผลอะไรถึงจะเอางบไปลงทุนท าทางเดินท า
อะไรนี่ อาตมาบอกว่าเหตุผลข้อที่หนึ่ง ถ้าป่าตรงนี มีคนเข้าไปดูแลเนี่ย ถ้าป่ามัน
สมบูรณ์มากเท่าไรอาหารแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น  าก็จะมีมากเท่านั น แล้วมัน
เพาะพันธุ์แล้วเนี่ยมันคงไม่กินเฉพาะคนที่นี่มันก็ลงทะเลไป ก็กลายเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ที่ ใหญ่โดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนมาอีกจ านวนมากๆ มาลงทุนด้วย
เงินเดือนมากๆ ในแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น  า เพราะมันมีแหล่งโดยธรรมชาติที่
สมบูรณ์ ฉะนั นคนจับกินก็จับกิน จับขายกันได้ทั งหมด อันที่สองถ้าป่ ามัน
สมบูรณ์ฝนมันจะตกก็คงไม่ได้ตกเฉพาะที่นี  มันก็จะชุ่มชื นไปทั่ว อันที่สาม 
ต้นไม้มันสมบูรณ์เกิดออกซิเจนเพ่ือที่ขจัดมลภาวะโลกร้อน มันก็คงรับผลส่วน
ไม่ใช่เฉพาะเป็นนัย ฉะนั นอาตมามองภาพกว้างแล้วก็ชวนเขาไปดู ว่าเนี่ยฉะนั น
ไอ้เจ้าหน้าที่เสียอีก ที่มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนกลับไม่ท าหน้าที่ แต่ชาวบ้านเขา
ลุกขึ มาหวงแหนท าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้คิดสนับสนุนเขาบ้าง แล้วเขาท าด้วยหัวใจ  
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ไอ้นั่นท าด้วยด้วยค าสั่ง มันคนละแบบกันนี่ท าด้วยหัวใจ ก็เลยตั งงบลงไป แล้ว
เสร็จก็ดึงกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ท่านผู้หญิงจุฑาวรรณ มาท าโครงการต่อ...” 
(พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558) 
 

 ปัจจุบัน พระอำจำรย์สุบิณ ปณีโต เป็นที่ปรึกษำของชำวบ้ำนในหลำยชุมชนและหลำย
จังหวัด มีเงินสัจจะออมทรัพย์ของกลุ่มชำวบ้ำนในชุมชนต่ำงๆ หมุนเวียนรวมกันแล้วนับพันล้ำนบำท 
รวมถึงชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในควำมส ำเร็จของกำรริเริ่มจัดตั้งกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ของท่ำนอีกชุมชนหนึ่งด้วย 

 

 
 

ภำพที่ 5 พระอำจำรย์สุบิณ ปณีโต (ผู้ริเริ่มเผยแพร่วิธีกำรก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์) 
 

4.2 นายอ าพร แพทย์ศาสตร์  
 นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ หรือที่ชำวบ้ำนรู้จักกันในนำม “ก๋งอ๊ีด” อดีตผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 2 
ชุมชนบ้ำนเปร็ดใน เมื่อ พ.ศ. 2539 และยังเคยได้รับเลือกให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ห้วงน้ ำขำว เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอำยุ 64 ปี และยังได้รับเลือกให้เป็น “ประธำนกลุ่มสัจจะ     
ออมทรัพย์” และเมื่อก่อนยังเคยเป็นประธำนกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนชุมชนอีกด้วย อำชีพหลัก คือ 
กำรท ำสวนทุเรียน และสวนเงำะ นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ คือ บุคคลที่ได้ร่วมต่อสู้ทวงคืนผืนป่ำ    
ชำยเลนจำกพวกนำยทุนและอ ำนำจรัฐมำอย่ำงยำวนำน และยังยังเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกำรก่อตั้งกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ ตำมค ำแนะน ำของท่ำนพระอำจำรย์สุบิณ ปณีโต จนประสบผลส ำเร็จเกิดเป็นกลุ่มที่
เข้มแข็งของชำวชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ ได้เล่ำประวัติของชุมชนใน
สมัยก่อนให้ฟังว่ำ 
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 “...ชุมชนดั งเดิมของบ้านเปร็ดในเป็นชุมชนที่อยู่กับป่าชายเลน โดย
อาชีพหลักของชาวบ้านคือการท านาข้าว ตอนนั นการใช้ประโยชน์จากป่า คือ 
การใช้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน จนกระทั่ง ปี 2526 เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน เนื่องจากการท านาข้าวไม่ประสบผลส าเร็จ ที่ส าคัญคือ “มีคนต่างถิ่นที่มี
ความรู้ด้านการเลี ยงกุ้งเข้ามาจากจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม” อะไร
พวกนี  ซึ่งจะเลี ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช่เลี ยงแบบพัฒนา (การดันน  าทะเลเข้า
มากักเก็บไว้ในพื นที่นาระยะหนึ่งแล้วให้เชื อกุ้งจากธรรมชาติเจริญเติบโต) ถาม
ว่าดีไหม ดี เพราะรายได้ดีกว่าการท านามหาศาลเลย เดือนนึงอาจจะมีรายได้
สองหมื่นถึงสามหมื่นบาท และในช่วงนั นเช่นกันเมื่อชาวบ้านท านากุ้งในพื นที่นา
ของตัวเอง แต่ก็มีกลุ่มทุนที่เขาหาพื นที่สาธารณะที่จะท านากุ้ง ซึ่งเป้าหมายของ
เขาก็คือเข้ามาในหมู่บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน  าขาว ซึ่งในขณะนั นก็ยังมีกลุ่ม
สัมปทานการตัดไม้เผาถ่านอยู่  ฉะนั นกลุ่มที่ เข้ามาเชื่อมโยงกันก็คือกลุ่ม
สัมปทานกับกลุ่มที่จะหาพื นที่การเลี ยงกุ้งก็คือ “กลุ่มทุน” ที่อยู่นอกพื นที่
ทั งหมด วิธีการของกลุ่มทุนก็คือ “เข้ามาแยกคนในชุมชนให้แตกเป็นสองส่วน” 
คือกลุ่มอนุรักษ์ป่า และกลุ่มที่จะท านากุ้ง วิธีการที่กลุ่มทุนใช้ก็คือ เขาจะมาท า
คันกั นน  าเค็มให้ แต่จริงๆ แล้ววัตถุประสงค์คืออ านวยความสะดวกในการเข้าไป
ตัดไม้ โดยกลุ่มที่จะอนุรักษ์พื นที่ป่าเอาไว้ต้องใช้กลยุทธ์ กลอุบาย ทุกรูปแบบ
เพ่ือผลักดันกลุ่มทุนที่มีทั ง “อ านาจรัฐ” และ “อ านาจเงิน” ที่เหนือกว่าชุมชน
มาก และกลุ่มทุนยังมีเครือข่ายร่วมกับ “กลุ่มสัมปทานตัดไม้” โดยที่ในช่วงนั น
ชุมชนต้องใช้เวลาต่อสู้กันอยู่นานถึง 4 ปี ถึงจะผลักดันกลุ่มทุนออกจากพื นที่ได้ 
โดยต้องใช้ทั งวิธีการที่ทั งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย เพราะชาวบ้านที่ต่อสู้ใน
สมัยนั นมีจ านวนน้อย...”  
(นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 พฤษจิกายน 2558) 

 

 ปัจจุบัน นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ ยังเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน คอยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนชุมชน เป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้ที่เข้ำมำศึกษำดูงำน 
รวมถึงเป็นวิทยำกรประจ ำโรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน คอยถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำงๆ กับเยำวชนของชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
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ภำพที่ 6 นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ (ปรำชญ์ชุมชน ประธำนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้ำนเปร็ดใน) 
 
4.3 นายมาโนช ผึ้งรั้ง  
 นำยมำโนช ผึ้งรั้ง ปัจจุบันอำยุ 45 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 ต ำบลบลห้วงน้ ำขำว ได้รับ
เลือกให้ด ำรงต ำแหน่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550  ผู้ใหญ่มำโนช ผึ้งรั้ง เป็นผู้ที่คร่ ำหวอดอยู่กับชุมชนตั้งแต่
สมัยยังเป็นเด็กและยังเป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้กับกลุ่มทุน และอ ำนำจรัฐตั้งแต่ในอดีต ด้วยควำมรักและ   
หวงแหนป่ำชำยเลนและทรัพยำกรของชุมชนบวกกับกำรเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน    
บ้ำนเปร็ดใน เป็นผู้น ำในกำรตรวจดูแลและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติป่ำชำยเลน จำกกำรเข้ำมำของ
พวกนำยทุนและชำวบ้ำนในต่ำงพ้ืนที่ที่เข้ำมำลักลอบตัดไม้ป่ำชำยเลน หรือกำรลักลอบจับสัตว์ทะเล
ในช่วงฤดูวำงไข่ ด้วยควำมรักป่ำชำยเลนและหน้ำที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำรน ำมำใช้ในชุมชน เช่นกำรท ำเกษตรไร้สำรเคมีในชุมชน ผู้ใหญ่มำโนช ผึ้งรั้ง 
ยังได้ฝำกข้อคิดให้กับเยำวชนและคนรุ่นหลัง ไว้ว่ำ  
 

“...เด็กรุ่นหลังส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ถ้าในชุมชนนั นๆ ไม่มีการสร้างค่าย 
(ค่ายเยาวชน) สร้างจิตส านึกให้เด็กในชุมชนมีส านึกรักบ้านเกิด ซึ่งเหมือน
โรงเรียนบ้านเปร็ดในเนี่ย ผอ. เอาด้วย ชุมชนเอาด้วย เด็กตอนนี พูดปร๋อเลย 
เห็นความแตกต่างที่แต่ก่อนนี ให้พูดยกไมค์ให้หนีหมด แต่ตอนนี ไม่ต้องเลย 
เสนอกันเอง พูดเองเลย อยากให้ชุมชนต่างๆ หาเงินกองกลางตรงไหนมาจัด
ค่ายรวมกัน มาศึกษาภูมิปัญญาของตนเองให้เกิดเป็นส านึกรักบ้านเกิด...”  
(นายมาโนช ผึ งรั ง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558) 
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 ปัจจุบัน ผู้ใหญ่มำโนช ผึ้งรั้ง ได้รับเลือกให้เป็นประธำนกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนของชุมชน
บ้ำนเปร็ดใน คอยเป็นผู้น ำกลุ่มอนุรักษ์ตรวจตรำป่ำชำยเลนของชุมชนต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน และเป็น 
ผู้คอยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ชำวบ้ำนในชุมชน ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ ของชุมชน 
 

 
 

ภำพที่ 7 นำยมำโนช ผึ้งรั้ง (ผูใ้หญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 ประธำนกลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนชุมชนต้นแบบบ้ำน
เปร็ดในต ำบลห้วงน้ ำขำว อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด) 

 
4.4 นายชวภณ แสงจันทร์ 
 นำยชวภณ แสงจันทร์ แต่เดิมเป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมอ่ำวใหญ่ เข้ำมำรับ
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเปร็ดในได้เกือบ 4 ปี เป็นผู้ริเริ่มกำรใช้แผงโซล่ำเซลเพ่ือใช้ในชุมชน
ต้นแบบบ้ำนเปร็ดใน และพลิกฟ้ืน “กลุ่มเยำวชนลูกไม้ป่ำเลน” ให้กลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง หลังจำก
กิจกรรมนี้ห่ำงหำยไปจำกชุมชนเป็นระยะเวลำหลำยปี เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้นโยบำยของโรงเรียนไม่ได้
มุ่งเน้นกำรท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ป่ำชำยเลนเท่ำที่ควร พอได้รับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     
บ้ำนเปร็ดในมำ ก็ได้ศึกษำเรียนรู้กิจกรรมเก่ำๆ ของชุมชน ได้เห็นควำมส ำคัญของกลุ่มเยำวชนลูกไม้
ป่ำชำยเลน ซึ่ง ผอ.ชวภณ แสงจันทร์ เล่ำให้ฟังว่ำ  
 

“...ในช่วงที่เข้ามารับต าแหน่งปีแรกรู้สึกแปลกใจที่เด็กนักเรียนไม่รู้จัก
ต้นไม้ในชุมชนแม้แต่ต้นเดียว ในฐานะที่ดูด้านการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับชุมชน
ทุกอย่างเพราะใจที่ชอบ โดยใช้หลักการของ บ้าน วัด โรงเรียน มีกิจกรรมอะไร
ก็เอาเด็กลง เอาเด็กลงป่า เอาเด็กไปปลูกป่า ให้เด็กเรียนรู้ จัดกิจกรรม และได้
ร่วมมือกับสถาบันธรรมรัตน์ จัดแคมป์ลูกไม้ป่าเลนเมื่อปีห้าสี่ เด็กจากที่ไม่เคยรู้ 
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ต้นไม้เลย ไม่เคยรู้วงจรชีวิตของป่าชายเลนเลย เด็กของผมเวิร์คมากเลย 
สามารถที่จะเรียนรู้จากที่ไม่รู้เลย จนสามารถเป็นมัคุเทศน์ได้ทั งที่ไม่ใช่ของง่าย
โดยเด็กผมจะน าผู้ที่มาศึกษาป่าชายเลนชุมชนลงป่าเลย แล้วใครรับผิดชอบเรื่อง
ประวัติ ใครจะเล่าเรื่องของกลุ่มพลังงาน ใครจะเล่าเรื่องของโซนป่า สามชั นของ
ป่า จากท่ีเด็กพูดไม่เป็น ไม่กล้าแสดงออก เดี่ยวนี มันคนละเรื่องแล้ว...”  

 (นายชวภณ แสงจันทร์ สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)   
  

 ปัจจุบัน ผอ.ชวภณ แสงจันทร์ ยังเป็นก ำลังหลักในกำรให้ควำมรู้ในชุมชน คอยเป็น
วิทยำกรให้กับคณะผู้ที่มำศึกษำดูงำนภำยในชุมชน และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนป่ำชำยเลนชุมชน ไปยัง
ชุมชนอ่ืนๆ ข้ำงเคียง 
 

 
 

ภำพที่ 8 นำยชวภณ แสงจันทร์ (ผอ. โรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน ผู้พลิกฟ้ืนกิจกรรมลูกไม้ป่ำเลน) 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการลงพ้ืนที่ท า
การวิจัยภาคสนาม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ กระบวนการ ปัจจัยเงื่อนไข และแนววิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ส าหรับเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  
 ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  
 ตอนที่ 3 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  

 
ตอนที่ 1 สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 

ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 จากการที่ได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.  กลุ่มผู้น าชุมชนบ้านเปร็ดใน 
 2.  กลุ่มนักวิชาการ 
 3.  กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านเปร็ดใน 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1. สภาพการณ์
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 2. กระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ที่ท าให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาป่าชายเลนของชุมชน อธิบายได้ ดังนี้ 
 

1.1 สภาพการณ์พื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 1.1.1 สภาพการณ์พื้นที่ป่าชายเลนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ เรื่องสภาพการณ์พ้ืนที่ป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน พบว่า ในอดีตชาวบ้านในชุมชนย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน ชุมชนบ้าน
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เปร็ดในมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีการท านาข้าวเป็นอาชีพหลัก ต่อมา เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นป่าชาย
เลนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ หรือสัตว์น้ า ท าให้ดึงดูดกลุ่มนายทุนจากนอก
พ้ืนที่ ซึ่งอาศัยอ านาจรัฐเข้ามาหาผลประโยชน์จากการได้สัมปทานการตัดไม้ป่าชายเลน และการเข้า
มาถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในการท านากุ้ง โดยกลุ่มนายทุนใช้วิธีการเข้ามาโฆษณาชวนเชื่อเรื่อง
ผลประโยชน์ ท าให้คนในชุมชนเกิดการแตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ยังต้องการสงวน
และอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไปเข้าพวกกับนายทุน วิธีการของกลุ่มนายทุน คือ ใช้
การอ้างผลประโยชน์จากการท านากุ้งเป็นตัวล่อให้ชาวบ้านในชุมชนติดกับ ซึ่งท าให้วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชนเปลี่ยนไป จากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการท านาข้าว และจับสัตว์น้ า 
เปลี่ยนมาเป็นการตัดถางป่าชายเลนเพื่อรุกพ้ืนที่เข้าไปท านากุ้ง โดยมีผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มนายทุน 
จากค าบอกเล่าจากผู้ที่เป็นแกนน าหมู่บ้านคัดค้านการตัดถางป่าชายเลนในอดีตว่า 
 

“...ผมเป็นแกนน ำตั้งแต่สมัยต่อสู้กับกลุ่มนำยทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. ยี่สิบ
กว่ำๆ เป็นแกนน ำในกำรพำพ่ีน้องให้ลุกขึ้นต่อสู้กับกลุ่มนำยทุน ในสมัยนั้นกำร
ต่อสู้รุนแรง มีกำรใช้อำวุธกันอยู่บ้ำง กลำงคืนมีเสียงปืนเหมือนอยู่ชำยแดน 
เพรำะมีกำรยิงขู่กันไม่ได้ว่ำยิงกันตำยอะไรไม่มี แต่ว่ำจะยิงขู่กันไปขู่กันมำ เพ่ือ
ว่ำไม่ให้เขำเข้ำมำท ำแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเป็นกำรสร้ำงควำมร ำคำญกันเท่ำนั้นเอง 
ที่ส ำคัญเลย คือ กำรต่อสู้กับชุมชนเอง เพรำะชำวบ้ำนไปเข้ำกับกลุ่มนำยทุน 
กลำยเป็นเรื่องล ำบำกขึ้นไปอีกเพรำะไปหลงเชื่อกลุ่มนำยทุนที่ ให้สิทธิ
ผลประโยชน์จำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่มในเรื่องของกำรแบ่งที่ป่ำสัมปทำนจำก
รัฐ คนละ 15 ไร่ สัมปทำนป่ำส่วนหนึ่งท ำเป็นแปลงเพำะเลี้ยงส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งท ำเป็นแปลงตัดเผำถ่ำน โดยใช้ชื่อ “โครงกำรสหกรณ์กำรเพำะเลี้ยงอ ำเภอ
แหลมงอบ” คนในหมู่บ้ำนก็เฮโลไปเป็นสมำชิกของเขำเกือบทั้งหมู่บ้ำน มีคนที่
ไม่เห็นด้วยไม่ถึงสิบคน จำกสี่ห้ำร้อยคน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 1 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558) 

 

  คุณลุงถวัลย์ โต้งโล้ง เมื่อก่อนเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปร็ดใน มีอาชีพท าสวน และ
จับสัตว์ทะเลขาย ปัจจุบันย้ายไปอยู่หมู่บ้านหนองคันทรงที่อยู่ข้างเคียง เคยเป็นหนี้สินจากการกู้ยืม
เงินมาท านากุ้ง แต่ยิ่งท าก็ยิ่งเกิดเป็นหนี้สินถึงกว่าสามแสนบาท เนื่องจากกุ้งเกิดโรคระบาดหนักท าให้
ไม่ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  
 

“...เมื่อก่อนก็ไปหลงเชื่อนำยทุน แต่พอท ำไปท ำมำเจ๊งกลำยเป็นหนี้ 
หลังจำกนั้นลุงก็ช่วยปลูกป่ำ และไปร่วมต่อต้ำนนำยทุน ไปร่วมเดินขบวนขับไล่  
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ท ำกันเอง ร้องเรียนกันเอง เขำไปที่ท ำเนียบกัน เฉพำะหมู่บ้ำนเดียวเป็นหนี้ร่วม
สำมสิบสี่สิบล้ำน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 10 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 
ธันวำคม 2558) 

 

  ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ที่เห็นความส าคัญของป่าชายเลน ช่วยกัน
ท าการรวบรวมชาวบ้านจ านวนน้อยนิด ที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกลุ่มนายทุนและอ านาจรัฐ ซึ่งกลุ่ม
ชาวบ้านเพียงไม่กี่คนนี้เองที่มองเห็นประโยชน์ระยะยาวของป่าชายเลน ที่สามารถจะท าให้เกิดความยั่งยืน
ในอาชีพของชาวบ้านในชุมชน เข้ามาต่อสู้ปกป้องผืนป่าด้วยหลากหลายวิธี สาเหตุส าคัญที่ท าให้รวบรวม
ชาวบ้านได้มากขึ้น คือ นากุ้งที่ชาวบ้านร่วมกับนายทุนท าอยู่เกิดล่ม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้สามารถ
รวบรวมชาวบ้านให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จนเอาชนะและขับไล่กลุ่มนายทุนรวมถึงอ านาจรัฐ ท าให้ชุมชน
กลับมาด าเนินชีวิตในวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถหารายได้จากป่าชายเลนซึ่งนับว่ามีรายได้ไม่น้อย 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีสัตว์ทะเลเข้ามาอาศัยมากท าให้ชาวบ้านสามารถจับไปขายได้เป็นจ านวนมาก เป็นการ
พ่ึงพิงกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับป่าชายเลน ตามที่ท่านพระอาจารย์สุบิณ ปณีโต ได้ให้นิยามไว้ว่า 
“การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับป่า” ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืนตามมา  
  ปัจจุบันชุมชนบ้านเปร็ดใน ถูกจัดให้เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า
ชายเลน ชาวบ้านในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
กลุ่มลูกไม้ป่าเลน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร เป็นต้น จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งกว่าชุมชนบริเวณป่าชายเลนของที่อ่ืนๆ  
 

“...ในอดีตเรำมีอำชีพท ำนำ สมัยก่อนสวนผลไม้ไม่มี เรำมีอำชีพเสริม
เกี่ยวกับป่ำเลน หำกินด้วยกำรเก็บหำของป่ำ เช่น ปูแสม ปูด ำ และปลำในล ำ
คลอง เมื่อก่อนเรำก็จะอยู่กับป่ำเป็นส่วนใหญ่หลังจำกเสร็จจำกกำรท ำนำข้ำว
เรำไม่มีอำชีพอ่ืนก็ลงป่ำเลน ตั้งแต่อดีตมำตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ เรำมีควำมผูกพัน
กับป่ำเลนค่อนข้ำงจะเยอะ บำงครั้งช่วงที่ท ำนำข้ำวพอตกเย็นเรำก็เก็บหำของ
ป่ำพวกปลำมำท ำเป็นอำหำรบ้ำง ขำยบ้ำง ในปีสี่หนึ่ง เรำมีกำรตั้งกลุ่มขึ้นมำ
ดูแลป่ำชำยเลน งำนหลัก คือ กำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลน ตรวจเฝ้ำระวังกลุ่มนำยทุนที่
ยังไม่ออกไป ซึ่งมีกำรลักลอบตัดไม้เผำถ่ำนอยู่ มีกำรสร้ำงแผนข้อตกลงกัน
ขึ้นมำในปีสี่สอง โดยอำศัยชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรร่ำงแผน และก็กำรใช้
ประโยชน์จำกป่ำชำยเลนจะใช้กันอย่ำงไรให้ป่ำยั่งยืนไม่เกิดควำมเสียหำย 
ช่วยกันป้องกันกลุ่มนำยทุนกลับเข้ำมำบุกรุกเหมือนในอดีต และแก้ไขควำม
ยำกจนโดยใช้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่เรำมีอยู่...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 
1 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558) 
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  สอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ รังสะดินนิน เยาวชนที่เกิดและเติบโตที่หมู่บ้านเปร็ดใน 
ธีรวัฒน์ อยู่ในกลุ่มลูกไม้ป่าเลนและยังเป็นทั้งวิทยากรคอยให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับป่าชายเลน หน้าที่
ส าคัญอีกอย่างคือเป็นอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนของหมู่บ้าน  
 

“...ผมเกิดและโตอยู่ในชุมชน เริ่มส ำรวจป่ำชำยเลนมำได้ 3-4 ปี โดย
จะมีกำรสอนกันรุ่นสู่รุ่น (รุ่นพ่ีสอนกับรุ่นเด็กลงไป) ให้รู้จักต้นไม้และสัตว์น้ ำที่
อำศัยในป่ำชำยเลน ท ำให้เกิดกลุ่มลูกไม้ป่ำเลน คือ เด็กๆ ที่อยู่ในชุมชน...” 
(ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 8 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 

 
1.2 พันธุ์ไม้ที่มีความหลากชนิดในป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามท าให้พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนของชุมชนบ้านเปร็ดใน พบว่า     
มีความหลากหลายของนิดพันธุ์พืชไม่ใช่แค่เพียงป่าโกงกางเพียงอย่างเดียว ซึ่งพืชในป่าชายเลนล้วนมี
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศธรรมชาติ ไม่ใช่แต่เพียงเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะของทะเลเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด และยังเป็นแหล่งท ามาหากินที่
ส าคัญของชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดในที่ส าคัญมี 16 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อทรัพยากรสัตว์น้ าและ
ความสมบูรณ์หลากหลายของพันธ์ไม้ในป่าชายเลน โดยพบในพ้ืนที่ป่าที่มีการแบ่งชั้น ซึ่งแต่ละชั้นของ
ป่าชายเลนก็จะมีลักษณะของพันธุ์พืชที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย  
 1.  แสมขาว (Avicennia alba Blume) พบบริเวณป่าหน้าทะเล 
 2.  แสมด า (Avicennia officinalis L.) พบบริเวณป่าชั้นกลางและหน้าทะเล 
 

 
แสมขาว         แสมด า  

 

ภาพที่ 9 
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 3.  ล าแพนหิน (Sonneratia griffithli Kurz) พบบริเวณป่าหน้าทะเล 
 4.  โปรงแดง (Cariops tagal (Perr.) C.B Rob) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงหน้าทะเล 

 

  
ล าแพนหิน     โปรงแดง  

 

ภาพที่ 10 
 
 5.   ตะบูนด า (Xylocarpus moluccensis (Lam.) M. Roem.) พบบริเวณป่าชั้นกลาง 
 6.  โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronala Poir) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงหน้า
ทะเล 
 

           
            ตะบูนด า      โกงกางใบใหญ ่

 
ภาพที่ 11 

 
 7.  โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงหน้า
ทะเล 
 8.  ลุ่ย (ถั่วขาว) (Brugulera cylindrida (L.) Blume) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงหน้า
ทะเล 
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โกงกางใบเล็ก    ลุ่ย (ถั่วขาว) 

 

ภาพที่ 12 
 

 9.  ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum Koenig) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงชั้นบน 
 10. จาก (Nypa fruticans Wurmb) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงชั้นบน 
 

            
จาก     ตะบูนขาว 

 

ภาพที่ 13 
 

 11.  ปอทะเล (Hibiscus tiliaseus L.) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงชั้นบน 
 12.  เป้งทะเล (Phoenix paludosa Roxl) พบบริเวณป่าชั้นกลางถึงชั้นบน 
 

            
  ปอทะเล     เป้งทะเล 

ภาพที่ 14 



 101 

 13. ฝาดดอกแดง (Lumnizera littoria (Jack) Voigt) พบบริเวณป่าชั้นบน 
 14.  ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha L.) พบบริเวณป่าชั้นบน 
 

              
 ตาตุ่มทะเล     ฝาดดอกแดง 

 

ภาพที่ 15 
 

 15. หวายลิง (Flagellaria indica L.) พบบริเวณป่าชั้นบน 
 16. ปรงทะเล (Acrostichum aureum L.) พบบริเวณป่าชั้นบน 

 

        
 ปรงทะเล     หวายลิง 

 

ภาพที่ 16 
 

 พันธุ์ไม้ในพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่มีความหลากหลายเหล่านี้    
มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพบว่าชาวบ้านในชุมชนไม่ได้อาศัยประโยชน์ทางตรงจากการ
ตัดไม้ในป่าชายเลน ยกเว้นแต่มีความจ าเป็นจริงๆ เช่น การจับสัตว์น้ าเพ่ือท ามาหากิน การน าไม้ในป่า
ชายเลนมาซ่อมแซมบ้านซึ่งต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังมีการปลูกป่าเพ่ิมเติมท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนเพ่ิมขึ้น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ส าหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในด้วยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมที่
ได้รับจากป่าชายเลนของชุมชน เช่น การช่วยลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าจ านวนมาก เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีอากาศ
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บริสุทธิ์เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความหลากหลายและมีขนาดใหญ่ ระหว่างการนั่งเรือศึกษาพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลนบ้านเปร็ดในของตัวผู้วิจัย ธีรวัฒน์ รังสะดินนิน ได้เล่าให้ฟังหลายอย่างถึง
ความส าคัญละความหลากหลายของป่าชายเลนว่า 
 

“...ต้นล ำแพนหินหำดูยำกหน่อย แต่มีประโยชน์มำกตรงที่รำกของต้น
นี้จะมีจ ำนวนมำก สำมำรถช่วยลดกำรกัดเซำะหน้ำดินได้ดีมำก ส่วนต้นตะบูน
เมื่อล ำต้นมีขนำดใหญ่จะสวยงำมมำก โดยเฉพำะเวลำที่ต้นผลัดใบ ใบของต้น
ตะบูนจะมีหลำกสี ทั้งสีแดงและสีเขียว ส่วนปลำที่อำศัยอยู่ตำมล ำคลองของป่ำ
นั้นจะมีรสชำดที่อร่อยกว่ำปลำในทะเล เช่น ปลำกระบอก ก็จะมีรสชำดที่ดีกว่ำ
หวำนกว่ำกันมำก...” (ธีรวัฒน์ รังสะดินนิน สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2558) 

 

 
วิถีชาวบ้านในชุมชน 

 
ภาพที่ 17 

 

 คุณลุงอ านวย ชูมณี ยังบอกเล่าเกี่ยวกับความส าคัญของความหลากชนิดพันธุ์ไม้ในป่า
ชายเลน ที่ต้องอาศัยความส าคัญของระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติที่ว่า 
 

“...ควำมคิดของคนในชุมชนมองไปในเรื่องของควำมหลำกหลำยของ
ป่ำชำยเลน ควำมหลำกหลำยของกุ้ง หอย ปู ปลำ ที่เกิตำมธรรมชำติ ตำม
ระบบนิเวศ ป่ำไม้โกงกำงอย่ำงเดียวไม่ท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยในเรื่องของ
สัตว์และอำชีพ เพรำะสัตว์บำงชนิดไม่ได้อยู่ในป่ำโกงกำงอย่ำงเดียว หลำยชนิด
ก็อยู่ในป่ำปรง ป่ำจำก ที่ถือว่ำเป็นวัชพืชก็จะมีปูแสมก้ำมแดงอยู่เป็นจ ำนวน
มำก ท ำให้ทั้งคนเปร็ดใน และคนในหมู่อ่ืนสำมำรถเข้ำมำจับเพ่ือกำรท ำมำหำ
กิน และน ำไปค้ำขำยได้...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 1 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกำยน 2558) 
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ภาพที่ 18 ปูแสมก้ามแดง 
   

 คุณลุงอ าพร แพทย์ศาสตร์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ก๋งอ๊ีด” ท่านเป็นอดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเปร็ดใน และเป็นหนึ่งในแกนน าก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้เล่าให้ฟังถึง
ประโยชน์จากป่าชายเลนที่ต้องมีความหลากหลาย และประโยชน์ทางอ้อมที่สามารถให้ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์จากต้นโกงกางเมื่อจ าเป็นว่า 
 

 “...ประโยชน์อีกทำงหนึ่งของพวกต้นโกงกำงนอกจำกมีไว้ป้องกันกำร
กัดเซำะหน้ำดินแล้ว ถ้ำใครมีฐำนะยำกจนก็สำมำรถน ำมำซ่อมแซมบ้ำนเรือนได้
เพียงแต่ต้องขออนุญำตจำกกลุ่มอนุรักษ์ฯ เขำก่อน ต้องยำกจนจริงๆ นะ 
ไม่อย่ำงนั้นก็ให้ตัดไม่ได้ เพรำะป่ำคงจะหมด...” (นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2558) 
 

 
 

ภาพที่ 19 ไม้โกงกางในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 
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1.3 สภาพปัญหาของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงสภาพปัญหาของชุมชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าปัญหา
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน มีดังนี้  
 1.3.1 การหาผลประโยชน์ คือ กลุ่มนายทุนที่เข้ามาเพ่ือหาพ้ืนที่ท านากุ้ง และอ านาจรัฐ
จากการได้รับสัมปทานการตัดไม้เผาถ่านซึ่งทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความ
พยายามที่จะแยกคนในชุมชนออกเป็นสองฝ่ายเข้ามาหาผลประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ป่าชายเลนชุมชน การบุกรุกเข้ามาท านากุ้งโดยการโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวบ้านหลงเชื่อว่าจะสร้าง
รายได้อย่างมหาศาลโดยไม่ได้มองถึงผลกระทบในระยาวจนท าให้เกิดนากุ้งล่มสลาย ชาวบ้านเป็น
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนเพ่ือท านากุ้งแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ จนท าให้ชาวบ้านในชุมชน
รวมตัวกันต่อต้าน วิธีการของชาวบ้านในชุมชน คือ 1. มีการประชุมชาวบ้านในชุมชน 2. มีการเชิญ
กลุ่มนายทุนมาชี้แจงในเรื่องการกระท าที่ไม่เหมาะสมกับป่าชายเลน 3.ท าการร้องเรียนไปทางผู้ว่า
ราชการจังหวัด และ 4. ปี พ.ศ. 2528 ก็ท าหนังสือไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับไล่กลุ่ม
นายทุนและอ านาจรัฐออกจากพ้ืนที่ได้ส าเร็จ 
 

“...คนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำมีควำมรู้ในกำรเลี้ยงกุ้ง มำจำกสมุทรสำครและ
สมุทรสงครำม ถ้ำเปรียบเทียบรำยได้กับกำรท ำนำถำมว่ำดีกว่ำไหม ดีกว่ำ
มหำศำลเลย เดือนหนึ่งอำจมีรำยได้สองถึงสำมหมื่นบำท แต่ช่วงนั้นปัญหำคือ
ชำวบ้ำนท ำนำกุ้งในพ้ืนที่นำข้ำวของตนเอง และก็มีกลุ่มทุนที่เขำหำพ้ืนที่ป่ำ
สำธำรณะที่จะท ำนำกุ้งซึ่งเป้ำหมำของเขำคือเข้ำมำในหมู่บ้ำนเปร็ดใน เพรำะมี
พ้ืนที่ป่ำชำยเลนมำกประมำณหมื่นสองพันไร่ แต่ช่วงนั้นป่ำชำยเลนของบ้ำน
เปร็ดในยังมีสัมปทำนตัดไม้เผำถ่ำนอยู่ ดังนั้นจึงมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่ม
สัมปทำนและกลุ่มหำพ้ืนที่ในกำรเลี้ยงกุ้ง เป็นกลุ่มทุนที่อยู่นอกพ้ืนที่ทั้งหมด 
แล้วกลุ่มทุนพวกนี้ก็หำวิธีกำรที่จะแยกคนในชุมชนออกเป็นสองส่วน...”  
(ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกำยน 2558) 
 

  สอดคล้องกับค าบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ คนที่ 1  ที่เล่าถึงกลุ่มนายทุน  
ที่เข้ามาโฆษณาชวนเชื่อเรื่องผลประโยชน์และความร่ ารวยจากการท านากุ้ง และวิถีทางแห่งการต่อสู้
ของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับนายทุน จนสามารถเอาชนะและขับไล่กลุ่มนายทุนได้ในที่สุด ดังนี้ 
 

   “…ชำวบ้ำนไปหลงเชื่อกลุ่มนำยทุน กลำยเป็นเรื่องล ำบำกมำกขึ้นไป
อีก กลุ่มนำยทุนให้สิทธิผลประโยชน์จำกพ้ืนที่ป่ำที่ได้รับสัมปทำนจำกรัฐ คนที่
ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้มีไม่ก่ีคนก็ลุกขึ้นมำต่อสู้  โดยวิธีกำรต่อสู้  คือ กำรประชุม 
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ชำวบ้ำน กำรเชิญกลุ่มนำยทุนมำชี้แจงในเรื่องกำรกระท ำของเขำที่ไม่ชอบมำพำ
กลในควำมคิดชำวบ้ำนว่ำท ำแบบนี้ป่ำคงจะหมด แล้วก็ท ำร้องเรียนไปทำงผู้ว่ำ 
และปี พ.ศ. 2528 ก็ท ำหนังสือไปถึงกระทรวงเกษตรฯ เลยมีค ำสั่งมำถึงอธิบดี
กรมป่ำไม้ พอปี พ.ศ. 2529 กรมป่ำไม้ก็ลงมำดู มำจัดกำร ก็เลยยุตินำยทุนเขำก็
ถอยออกทั้งหมดเลย...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 1 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2558) 
 

 1.3.2 ความไม่เข้าใจ หมายถึง ชาวบ้านยังไม่เข้าใจถึงผลกระทบด้านลบจากการท านา
กุ้งที่มีความเสี่ยงไม่ประสบผลส าเร็จ การต้องกู้ยืมเงินจ านวนมากมาลงทุน คือ หลังจากขับไล่กลุ่ม
นายทุนออกไปแล้วชาวบ้านยังมีการเลี้ยงกุ้งอยู่ ดังนั้น พ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชนจึงถูกท าลายลง
เกือบ 5,000 ไร่ จากความไม่เข้าใจนี้เองท าให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา หมายถึง การปรับ
พ้ืนที่นาใหม่ให้เป็นระบบสี่เหลี่ยมแล้วปรับพ้ืนที่ให้เสมอกันแล้วปล่อยพันธุ์กุ้งและใช้ยาปฏิชีวนะใน
การให้อาหารกุ้งลงไปโดยใช้เครื่องจักรตีน้ าจากภายนอกเข้ามาในนากุ้ง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล
ท าให้ชาวบ้านต้องไปกู้ยืมเงินมาท านากุ้ง จากการท านากุ้งแบบพัฒนานี้เองท าให้เกิดปัญหาการเป็น
หนี้สินจากการเลี้ยงกุ้งที่ไม่ประสบผลส าเร็จตามมามากมายทั้งหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2536 จากความไม่
เข้าใจของชาวบ้านดังกล่าว สอดคล้องกับค าบอกเล่าของ คุณลุงถวัลย์ โต้งโล้ง ที่เล่าให้ฟังว่าชาวบ้าน
เป็นหนี้สินรวมกันถึงสามสิบล้านบาท กว่าที่จะปลดหนี้สินได้บางคนต้องใช้เวลาถึงสิบกว่าปี บางคนก็
ถึงขนาดที่กลายเป็นหนี้สินจนสิ้นเนื้อประดาตัวว่า 
 

“...ลุงเป็นคนเปร็ดในบ้ำนเกิดอยู่ที่นี่แต่ย้ำยไปอยู่ หนองคันทรง 
ปัจจุบันท ำสวน เลี้ยงปลำกระพง สมัยก่อนก็ตัดไม้เผำถ่ำนขำย อยู่ๆ คนมำชวน
ท ำนำกุ้ง โดยจะมำแบ่งปันที่ให้คนละประมำณ 30 ไร่ นำยทุนเขำก็มำหลอก
ชำวบ้ำน ฝ่ำยหมู่สองเขำก็ต่อต้ำนอนุรักษ์ไว้ ตอนแรกลุงก็เห็นด้วยกับกำรท ำนำ
กุ้งเพรำะคิดว่ำรำยได้จะดี ทีแรกก็ไปกู้มำลงทุนได้ผลดีเคยได้ก ำไรสูงสุด 4 เดือน
ได้เงินมำล้ำนบำท ท ำไปท ำมำเจ๊ง กลำยเป็นหนี้สำมแสน เป็นหนี้เกือบสิบปี 
บำงคนที่ทำงเกลี้ยง บำงคนหมดตัวเลย...” (คุณลุงถวัลย์ โต้งโล้ง สัมภำษณ์เมื่อ
วันที่ 5 ธันวำคม 2558) 

 

 1.3.3 ความไม่รู้กติกา เนื่องจากองค์ความรู้ไม่แพร่หลายออกไปภายนอกชุมชนมากนัก
ท าให้เกิดการลักลอบท าประมงผิดกฎหมายและการจับสัตว์น้ าแบบผิดวิธี  นายอ าพร เล่าให้ฟังถึง
ปัญหาส าคัญของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่เกิดจากการเข้ามาหาสัตว์ทะเลจากนายทุนนอกพ้ืนที่ซึ่ง
ท าประมงแบบผิดกฎหมายในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน โดยการใช้เรือลากอวนขนาดใหญ่หรือใน  



 106 

ภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า “เรืออวนรุน” เรือประเภทนี้เวลาจับสัตว์ทะเลก็จะใช้อวนตาถี่ลากไปตามพ้ืน
เพ่ือการจับสัตว์ทะเลได้จ านวนครั้งละมากๆ ท าให้เกิดความสูญเสียต่อสัตว์ทะเลที่ก าลังอยู่ในช่วง
อนุบาล และสัตว์ทะเลขนาดเล็กซึ่งยังไม่โตพอที่สมควรจะจับ ท าให้ชาวบ้านในชุมชนจับสัตว์ทะเล 
เพ่ือท ามาหากินและเลี้ยงชีพได้จ านวนน้อยลงกว่าอดีต ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

“...ปัญหำคือองค์ควำมรู้มันจะมีอยู่เฉพำะในชุมชน มันไม่แตกออกไป
ข้ำงนอกเรำก็มีปัญหำว่ำเรำหยุดแต่คนข้ำงนอกเข้ำมำจับเพรำะว่ำส่วนหนึ่งคือ
เขำไม่รู้กติกำของเรำ ในพ้ืนที่ป่ำหนึ่งหมื่นสองพันไร่เนี่ยมันกินพ้ืนที่หลำยต ำบล
คนที่เข้ำมำหำประโยชน์ก็มำจำกหลำยต ำบลเข้ำมำหำทรัพยำกรด้วย...”  
(นำยอ ำพร แพทย์ศำสตร์ สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกำยน 2558) 
 

  คุณไตรรัตร์ เรือนงาม ปัจจุบันด ารงค์ต าแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลนที่ 4 จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้คร่ าหวอดเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ป่าชายเลนมากว่าสิบปี คอยท า
หน้าที่ประสานงาน ให้ค าแนะน าการอนุรักษ์ และดูแลผู้บุกรุกท าลายป่าชายเลน เล่าถึงปัญหาของ
การท าประมงที่ไม่รู้กติกาของคนนอกหมู่บ้าน การใช้เรือขนาดใหญ่เข้ามาจับหาสัตว์ทะเลบริเวณป่า
ชายเลนเช่น เรือดุน เรืออวนรุนว่า 
 

“...ถ้ำเป็นประมงพ้ืนบ้ำนเนี่ยไม่มีปัญหำหรอก ที่มีปัญหำแน่ๆ คือ กำร
ท ำประมงผิดกฎหมำย พวกเรือดุน และเรืออวนรุน ที่เข้ำมำก็จะลำกจับสัตว์น้ ำ
ไปหมด...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 
ภาพที่ 20 เรืออวนรุน 

 

1.3.4 การลักลอบจับสัตว์น้้าจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนของชาวต่างชาติ 
และการเพิ่มขึ้นของประชากรที่กลับเข้ามาอาศัยในพื้นที่ คุณไตรรัตน์ เรือนงามยังพูดถึงปัญหาที่  
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เกิดจากการล้นทะลักของประชากรว่า เกิดการทะลักเข้ามาของชาวต่างชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเมื่อมีเวลาว่างจากการเป็นลูกเรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้ามารับจ้างหรือเช่าเรือ
เพ่ือมาจับสัตว์ทะเลในพ้ืนที่ของชุมชน ชาวต่างชาติเหล่านี้มีความสามารถในการจับสัตว์ทะเลได้เป็น
จ านวนมากโดยทางภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนี้ 

 

“...เมื่อมีชำวต่ำงชำติจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำมำก พวกเขำหำกิน
เก่งมำก สู้ทุกรูปแบบ ซึ่งพวกนี้กระเด็นจำกเรือท่ีไม่ได้ออกทะเลมำเยอะ และมำ
รับจ้ำงหรือเช่ำเรือเล็กออกมำดักลอบ และเรำไม่สำมำรถไปห้ำมได้ ก็คิดดูแล้ว
กันว่ำ กระทะใบนี้ (พ้ืนที่ป่ำชำยเลนบ้ำนเปร็ดใน) จะไหวไหม...”  
(ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2558) 
 

  ชาวบ้านในชุมชนท่านหนึ่งปัจจุบันมีอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านเปร็ดใน เป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัตว์ทะเลจากการบุกรุกจับสัตว์
ทะเลแบบผิดวิธี และการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่เข้ามาจับสัตว์ทะเลในพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชน เล่าให้
ฟังว่า 
 

“...คนในพ้ืนที่ก็หำกินกับป่ำกันมำตั้งแต่สมัยปู่ ย่ำ ตำ ยำย แต่ก่อนหำ
กินกันง่ำยเดินไปแป๊บเดียวก็ได้แล้ว แต่ตอนนี้หำยำกเพรำะต่ำงชำติเข้ำมำเยอะ 
ส่วนมำกเป็นชำวเขมร แล้วเขำไม่ได้หำแบบเรำ เขำอยำกได้กุ้งเยอะเขำก็ใช้ยำ
หยอดที่ต้นน้ ำ พอน้ ำไหลลงกุ้งก็ตำยก็ไปรอดักเก็บกัน เวลำเรำไปงมกันเห็นกุ้ง
มันเกยตื้นก็รู้แล้วว่ำมันโดนยำ ทีนี้ชำวบ้ำนก็เลยตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มอนุรักษ์
เข้ำมำเวียนดูกันจนพวกลักลอบหำยไป...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 9 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2558) 

 

  นอกจากนั้นแล้วจากการลดลงของปริมาณเรืออวนรุน และเรือจับสัตว์ทะเลที่มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการควบคุมอย่างจริงจังขึ้นของภาครัฐในเรื่องการขึ้นทะเบียนเรือให้ถูกต้อง 
และการเก็บภาษีอย่างจริงจัง เรือเหล่านี้จึงไม่สามารถออกจับสัตว์ทะเลได้ท าให้สัตว์ทะเลขนาดเล็กยัง
มีโอกาสเติบโตขึ้นมาบ้างว่า 
 

“...ตอนนี้โชคดีขึ้นนิดนึงตรงที่เรือใหญ่ไม่ออก ก็ยังพอจะไม่ร้องนะ
ส ำหรับพวกที่หำกินชำยฝั่ง ก็ยังจับหอย จับกุ้งได้ตัวใหญ่ ...” (ผู้ให้ข้อมูล
สัมภำษณ์ คนที่ 5 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 
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  อีกด้านที่ท าให้เกิดปัญหาตามมาของสภาพการณ์ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน เกิดจากปัญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากรในพ้ืนที่จากการที่รายได้ของ
ชาวบ้านในชุมชนดีท าให้ประชากรที่ออกไปอยู่นอกพ้ืนที่กลับเข้ามาท ากินในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เข้ามาอาศัยภายในชุมชน ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าลายป่าชาย
เลน และปริมาณสัตว์ทะเลที่อาศัยในป่าชายเลนไม่พอเพียงต่อการท ากิน ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่
สอดคล้อง ดังนี้  
 

“...ถ้ำถำมถึงว่ำป่ำจะลดลงไหมในอนำคตน่ะคงจะไม่ลดลง แต่ถ้ำถำม
ว่ำสัตว์น้ ำจะลดลงไหมน่ะก็คงจะลดลง เมื่อก่อนลงไปแค่ปลำยนำนิดเดียวได้
เยอะเลยหำบกันไม่ไหว เดี่ยวนี้บำงทีปูแสมออกไปทั้งคืนได้แค่กิโลเดียว จำกคน
ที่กลับมำอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้น และคนจำกนอกพ้ืนที่เข้ำมำมำก...” (ผู้ให้
ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 9 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2558) 

 

 1.3.5 แนวทางการด้าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน คือ ระหว่างภาครัฐกับความคิดของ
ชาวบ้านในชุมชน การที่ภาครัฐเมื่อลงมาดูพ้ืนที่และศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนแล้ว ยังขาดความ
ต่อเนื่องจริงจังและยังไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของชุมชนรวมถึงบริบทของชุมชนที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ มีการตั้งกติกาที่เข้มงวดจนเกินไปไม่มีความยืดหยุ่นต่อชุมชน ป้ารัชนี สังข์
ทิน กล่าวว่าถึงแม้ว่าจะมีการประสานงานกันในหลายหน่วยงาน แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของชาวบ้านและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน อีกทั้งยังขาดการรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้านในชุมชน ท าให้การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน ดังนี้ 
 

“...ตอนนี้ภำครัฐก็เริ่มมำเรื่อยๆ หน่วยงำนรัฐเข้ำมำช่วยเหลือเยอะ
ตั้งแต่พระเทพฯ ท่ำนเสด็จมำ บำงทีกฎของภำครัฐเขำเข้ำมำบีบเรำในบำงเรื่อง
ที่เปลี่ยนวิถีชีวิต ถำมว่ำอยำกให้เขำเข้ำมำช่วยเหลือไหมก็อยำกนะ แต่ก็คือ
บำงครั้งเขำต้องฟังคนในหมู่บ้ำนบ้ำง ต้องคุยกันน ำกฎมำปรับเข้ำหำกัน จะใช้
กฎเหล็กมำเลยก็ไม่ดีอันไหนอ่อนได้อันไหนแข็งได้ก็ว่ำกันไป...” (ผู้ให้ข้อมูล
สัมภำษณ์ คนที่ 9 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2558) 

 

 “...ในช่วงปี 2537 ทำงกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเข้ำมำสำง
ป่ำเพ่ือปลูกป่ำ มันก็เกิดผลกระทบเนื่องจำกพ้ืนที่ที่เขำเข้ำมำสำงป่ำมันเป็น
แหล่งหลบซ่อนของปูแสมกับหอย เขำเผำป่ำเพ่ือปลูกป่ำใหม่ท ำให้แหล่งอำหำร
และแหล่งรำยได้เรำหมดไป หลังจำกนั้นเรำก็คัดค้ำน จริงๆ แล้วค ำว่ำระบบ
นิเวศไม่ได้จะมีแค่ต้นโกงกำงกับแสม อะไรที่มองว่ำเป็นวัชพืชมันก็ไม่ใช่วัชพืช 
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มันเป็นแหล่งหลบซ่อนของหอย ของปู...” (ผู้ ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่  2 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษจิกำยน 2558) 

 

  นักวิชาการป่าไม้ หัวหน้าสถานีพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ที่ 4  (น้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด ให้ความเห็นต่อการสนับสนุนของภาครัฐได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในบางส่วน
ของบทสัมภาษณ์มีความไม่สอดคล้องกับชาวชุมชนอยู่บ้าง แต่อีกแง่มุมหนึ่งที่กล่าวถึงความช่วยเหลือ
ต่อชุมชนและความเพียงพอต่อความต้องการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนก็ยังมีความสอดคล้องกันในเรื่อง
ของความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพอจากภาครัฐ ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

“...กำรสนับสนุนจำกภำครัฐต่อชุมชน แน่นอนผมว่ำชุมชนได้รับกำร
สนับสนุนมำกข้ึนโดยเฉพำะกับทำงประมงก็คงมำรับฟังและคุยกันได้มำกกว่ำแต่
ก่อน ทำงเรำก็พยำยำมสนับสนุนเต็มที่และพยำยำมดึงเอกชนที่ติดต่อเข้ำมำท ำ
กิจกรรมและโครงกำร ตรงไหนที่เหมำะสมที่เขำเข้ำมำท ำ “ซีเอสอำร์” ก็ลงไป
ท ำ เช่น ปลูกป่ำ แต่ถำมว่ำพอเพียงไหมมันคงไม่พอเพรำะป่ำชำยเลนมันมี
ระดับชั้นที่ชัดเจนพอสมควรกับพันธ์ไม้ เพรำะมีเรื่องของควำมเค็มและควำม
แข็งนิ่มของดิน ต่อให้วันนี้เทงบมำให้หมื่นล้ำนก็ไม่พอเพรำะป่ำมันใหญ่ ในส่วน
รำชกำรก็ต้องรอนโยบำยจำกด้ำนบนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำพอสมควร และ
ปฏิบัติยำกในบำงพ้ืนที่อย่ำงเช่นกำรจะขับไล่คนออกจำกพ้ืนที่อุทยำนป่ำชำย
เลนหรือจะให้คนอยู่ รัฐบำลไหนขึ้นมำก็ไม่กล้ำหยิบยกขึ้นมำ พอให้คนอยู่ก็จะ
กลำยเป็นซื้อเสียง ทำงเรำก็ต้องรับลูกจำกนโยบำยภำครัฐ ผมท ำงำนที่นี่มำ 12 
ปี บำงทีก็ต้องท ำงำนเอำใจชำวบ้ำน นโยบำยภำครัฐเองกับทำงชุมชนก็ขัดกัน
บ้ำง ตัวเรำเหมือนเป็นตัวกลำง ท ำงำนล ำบำกบำงทีก็อยำกหยุดไปเลย...” (ผู้ให้
ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 

 

1.2 กระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 1.2.1 การสร้างกติกาชุมชน 
  จากการลงพ้ืนที่ศึกษาและการศึกษาจากเอกสาร พบว่าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ด
ใน ร่วมกันสร้างกติกาชุมชนที่ชัดเจนเพ่ือการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและสัตว์น้ าบริเวณป่าชาย
เลนชุมชน และการสร้างแผนกิจกรรม ที่มีความเป็นรูปธรรม โดยน ามาใช้อย่างจริงจัง นายอ าพร 
แพทย์ศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ดใน ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการสร้างกติกาเพ่ือ
การจัดการป่าชายเลนชุมชนไว้ว่า เพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน ชาวชุมชนมีความ
ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนระหว่างคนกับป่า และช่วยกันดูแล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู      
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ทรัพยากรป่าชายเลน ป้องกันกลุ่มนายทุนไม่ให้เข้ามาท าความเสียหายแก่ชุมชน สร้างความร่วมมือกับ
กลุ่มทุกกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านในชุมชนโดยใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ในชุมชน โดยมีการตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชน และบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 
ดังนี้ (แผนจัดการป่าชายเลนชุมชนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านเปร็ดใน 2549: 14-15) 
  1.2.1.1 มีกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชน ดังนี้ 
   1. ไม้ใช้สอย  
    1.1 คนในชุมชนมีสิทธิ์ขอใช้ไม้ตามระเบียบได้ทุกคน 
    1.2 คนนอกชุมชน ต้องได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และ
ต้องเป็นการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ เป็นต้น 
    1.3 ขั้นตอนการขอใช้ไม้ใช้สอย มีแบบค าขอใช้ไม้ซึ่งขอได้จาก
คณะกรรมการชุมชน และต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ไม้หรือไม่ให้ใช้ไม้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน โดยพิจารณาจากล าดับความเดือดร้อนของผู้ร้องขอใช้ไม้   
ใช้สอย และลักษณะการน าไม้ไปใช้ประโยชน์ 
   2. การจับปู 
    2.1 ปูแสม  
     2.1.1 (คนในหมู่บ้าน) เฉพาะชาวบ้านเปร็ดใน และสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษ์ฯ โดย ห้ามจับในฤดูวางไข่ (ขึ้น 4,5,6,7 แรม 4,5,6,7 ของเดือน 11) ทั้งนี้จะมีการพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูวางไข่ในแต่ละปีของปูแสม 
     2.1.2 ทุกคนมีสิทธิ์จับได้ในบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป แต่ห้ามจับบริเวณ
พ้ืนที่ระหว่างคลอง 7-8  
     2.1.3 ห้ามใช้ยาเบื่อ เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย และห้ามจับแบบ
ท าลายซึ่งจะท าให้ปูสูญพันธุ์ 
     2.1.4 ห้ามจับปูขนาดเล็ก โดยคนจับปูสามารถเข้าร่วมพิจารณา
เป็นกรณีไป 
     2.1.5 (คนนอกหมู่บ้าน) จะจับได้โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎที่คณะกรรมการตั้งไว้  และเสียค่าธรรมเนียมให้กับกองทุน
พัฒนาป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณา
จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
    2.2 ปูด า 
     2.2.1 (คนในหมู่บ้าน) เฉพาะชาวบ้านเปร็ดในและสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษ์ฯ ทุกคนมีสิทธิ์จับได้ในบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป แต่ห้ามจับบริเวณพ้ืนที่ระหว่างคลอง 7 -8 
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     2.2.2 ห้ามจับปูจิ๋วหรือปูเล็ก (ประมาณ 18-22 ตัว/กิโลกรัม)  
     2.2.3 (คนนอกหนู่บ้าน) ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับกองทุน
พัฒนาป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน 
   3. ปลา กุ้ง หอย  
    3.1 คนในหมู่บ้าน เฉพาะชาวบ้านเปร็ดในและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ 
ทุกคนมีสิทธิ์จับได้ในบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป แต่ห้ามจับบริเวณพ้ืนที่ระหว่างคลอง 7 -8 
    3.2 คนนอกหมู่บ้าน ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม
อนุรักษ์ฯ  
   4. ผึ้ง  
    4.1 คนในหมู่บ้านเปร็ดในทุกคนมีสิทธิจับ และไม่อนุญาตให้คนนอก
หมู่บ้านเก็บหา 
    4.2 ห้ามทุกคนตีผึ้งบริเวณพ้ืนที่ระหว่างคลอง 7-8  
   5. หิ่งห้อย ให้อนุรักษ์ไว้เพ่ือการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีหิ้งห้อย
อยู่อาศัย 
   6. สัตว์ป่า ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิดในบริเวณพ้ืนที่เขตปกครองของหมู่ที่ 
2 บ้านเปร็ดใน 
  1.2.1.2 มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ดังนี้ 
   1. กรณีการลักลอบตัดไม้โดยไม่ขออนุญาตจากคณะกรรมการ  
    (คนในหมู่บ้านเปร็ดใน) 
    1.1 จะมีการตักเตือนและชี้แจงท าความเข้าใจโดยคณะกรรมการ  
    1.2 ลงโทษโดยให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
    1.3 ตัดสิทธิต่างๆ ที่มีในชุมชนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
แล้วแต่กรณีความผิด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
    1.4 ปรับต้นละ 100-500 บาท พร้อมยึดของกลางโดยคณะกรรมการ 
    (คนนอกหมู่บ้านเปร็ดใน) 
    1.5 ตักเตือนพร้อมยึดของกลางโดยคณะกรรมการ 
    1.6 ปรับต้นละ 100-500 บาท พร้อมยึดของกลางโดยคณะกรรมการ 
   2. กรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบเรื่องทรัพยากรป่าชายเลนชุมชนและชายฝั่ง
ทะเลบทลงโทษ มีดังนี้ 
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    2.1 ตักเตือนและยึดของกลางโดยคณะกรรมการ 
    2.2 ปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาท โดยคณะกรรมการ 
    2.3 น าตัวส่งเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายก าหนดไว้ 
  กฎระเบียบ กติกาของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในสามารถน ามาใช้ในกาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนได้จริง สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ก็ยั งมี
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

“...ก็มีกำรร่วมกันกับแต่ละหมู่บ้ำน แต่ละต ำบล ในระเบียบของเรำมี
อยู่นะว่ำ ถ้ำวิกฤติ เรำก็จะให้คนนอกใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรแค่พอกิน แต่
ถ้ำวิกฤติยังไม่เกิดเรำก็ยังไม่ให้ สมัยก่อนก็มีนะ มีกลุ่มที่มำจับสัตว์แบบท ำลำย
ล้ำงมำจำกสมุทรปรำกำร เหมำรถมำเลย มำทีห้ำหกสิบคน เขำเข้ำมำจับโดยใช้
ยำเบื่อหยอดรูแล้วก็มำเก็บปู เรำก็ต้องเข้ำไปห้ำมปรำมไม่ให้เขำจับ บำงทีก็
ตักเตือนไปก่อน กฎระเบียบเรำมีเรำก็ใช้แต่ต้องอยู่บนฐำนของควำมอะ -
ลุ่มอะหล่วยต่อกัน เพรำะก็ต้องเข้ำใจว่ำเขำก็ประกอบอำชีพของเขำ...” (ผู้ให้
ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2558) 

 

“...กำรที่เรำจะท ำให้กฎระเบียบส ำฤทธิ์ผลได้เรียกว่ำจะต้อง ระเบิด
จำกภำยใน คือ ชุมชนเองต้องหำควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ร่วมกันต่อต้ำน
อิทธิพลทุกรูปแบบ ทั้งนี้ผู้ที่จะร่วมต่อสู้จึงจ ำเป็นที่จะต้องเป็นคนดี ไม่รับส่วย 
แต่ต้องท ำด้วยควำมเหมำะสม...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 สัมภำษณ์เมื่อ
วันที่ 8 ธันวำคม 2558) 

 

 1.2.2 การวางแผนกิจกรรมจัดการป่าชายเลนชุมชนและทรัพยากรชายฝั่งบ้านเปร็ดใน 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
มีการวางแผนกิจกรรมจัดการป่าชายเลนชุมชนที่ชัดเจน มีการแบ่งภาระงานส าหรับผู้รับผิดชอบ     
ในแต่ละส่วน การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภายชุมชนและภายนอกชุมชน การสร้างกรอบ
เวลาในการจัดการกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนชุมชนโดยแบ่งพ้ืนที่ในการ
จัดการ การวางแผนเพ่ือศึกษาวิจัยภายในชุมชน การวางแผนเพ่ือบริหารจัดการ การวางแผนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนส าหรับกองทุนจัดการป่า และมีแผนการติดตามประเมินผลเป็นระยะ  
การวางแผนงานในลักษณะนี้ท าให้ชุมชนบ้านเปร็ดในสามารถพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนจนประสบ
ผลส าเร็จ เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสาร สามรถสรุปเป็นแผนกิจกรรมของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน ดังนี้ 
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  1. แผนกิจกรรมส าหรับการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ป้องกันการใช้ประโยชน์จากป่า
ชายเลนและพ้ืนที่ชายฝั่ง ประกอบด้วย 
   1.1 มีการการปลูกป่าเป้ง 
   1.2 มีการก าหนดเขตพิทักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ า โดยการจัดท าป้ายแสดง
ข้อมูล และก าหนดกฎระเบียบต่างๆ 
   1.3 มีการออกลาดตระเวนตรวจป่าชายเลนในพื้นท่ีต่างๆ ของชุมชน 
   1.4 มีการก าหนดให้ซ่อมแซมบอร์ดข้อมูล หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
   1.5 มีการก าหนดจุดตรวจ 
   1.6 มีการประสานงานกับภาครัฐ 
   1.7 มีการก าหนดข้อตกลงในการเก็บหาทรัพยากรป่าชายเลนชุมชน 
(กฎระเบียบ) ประเภท ไม้/หอย/ปู/ผึ้ง ฯลฯ 
  2. แผนการศึกษาวิจัยภายในชุมชน  
   2.1 มีการท าเต๋ายาง 
   2.2 มีการติดตามประเมินผลปูแสม 
   2.3 มีการปักหางแย้ 
   2.4 มีการศึกษาการเพ่ิมทรัพยากรทางทะเล เช่น กั้ง หอย แมงดาทะเล     
กุ้งมังกร กร่ า หิ่งห้อย ผึ้ง ลอบ 
   2.5 มีการไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น การเลี้ยงกั้งแก้ว กุ้งมังกร  
   2.6 มีการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 
  3. แผนการบริหารจัดการ 
   3.1 มีการจัดท าบอร์ดการเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนไว้ในศูนย์ศึกษาเรียนรู้ 
   3.2 มีการสร้าง/พัฒนาทางเดินเท้าเพ่ือศึกษาป่าชายเลนชุมชน 
   3.3 มีการสร้างหอดูพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชน 
   3.4 มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 แปลง 
   3.5 มีการแบ่งสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ออกเป็น 6 กลุ่ม 
   3.6 มีการระดมทุน งบประมาณเพ่ือมาดูแลจัดการป่าชายเลน 
   3.7 มีการประชุมกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และร่วมกับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
   3.8 มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าชายเลน 
  4. แผนการประชาสัมพันธ์ 
   4.1 มีการจัดท าหนังสือพิมพ์ และแผ่นประชาสัมพันธ์ (เรื่องกฎระเบียบ) 
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   4.2 มีการประสานงานกับสื่อมวลชน 
   4.3 มีการจัดค่ายเยาวชนลูกไม้ป่าเลน และค่ายประชาชนร่วมกันฟ้ืนฟูป่า 
ชายเลนชุมชน 
   4.4 มีการจัดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาทัวร์ศึกษาป่าชายเลน 
   4.5 มีการประชุมในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
   4.6 มีการอบรมผลิตสื่อสื่อท้องถิ่น 
  5. แผนกองทุนจัดการป่าชายเลน 
   5.1 มีการจัดตั้งกองทุนป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน 
   5.2 มีการระดมทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน 
  6. แผนการติดตามประเมินผล 
   6.1 มีการสรุปทบทวนบทเรียนประจ าปี 
   6.2 มีการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 
   6.3 มีการประชุมทบทวนหลังการด าเนินกิจกรรม 
  โดยแผนงานดังกล่าวข้างต้น จะมีผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์  
ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน สถานีพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ 4 (น้ าเชี่ยว) 
จังหวัดตราด โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต ารวจ  กลุ่มเก็บหาปูแสม กลุ่มหมู่บ้านอาสาและป้องกันตนเอง
(อพป.) ส านักทรัพยากรและพ้ืนที่ชายฝั่ง. และผู้น าชุมชนบ้านเปร็ดใน นอกจากผู้รับผิดชอบหลักแล้ว 
ผู้สนับสนุนแผนงานกิจกรรม ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน RECOFTC ส านักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย(สกว.) ผู้ว่าราชการจังหวัด สถานีประมงอ่าวช่อ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) รวมทั้ง
ชาวบ้านเปร็ดใน ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

 “...โดยมำกเรำมีแผนใช้กำรวิจัย ใช้นักวิชำกำรมำรวบรวมข้อมูลให้ มี
กำรเก็บเอกสำรแล้วมำดูว่ำในสำมปีต้นไม้โตเท่ำไร สูงเท่ำไร เรือนยอดมีเท่ำไร 
มีสัตว์น้ ำเท่ำไรเรำเก็บข้อมูลหมด ...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 3 สัมภำษณ์
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2558) 
 

 “...เรำมีกำรวำงแผนร่วมกันกับหลำยหน่วยงำน เช่น มี รสทช. ต ำรวจ
น้ ำ มีชำวบ้ำนเป็นกรรมกำรใช้คัดเลือกขึ้นมำจำกคนในหมู่บ้ำน จำกกลุ่มต่ำงๆ 
ทำงจังหวัดก็มำช่วยกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 31 
ตุลำคม 2558) 
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 1.2.3 แผนการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนชุมชน 
  ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน มีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วงน้ าขาว และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงกลุ่ม
ต่างๆ ภายในชุมชน เพ่ือพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนส าหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานส าหรับน าไปเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ชาวบ้านในชุมชนมีการประชุมหารือถึงแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการจัดการสร้างทางเดิน  
  สมัยก่อนทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของบ้านเปร็ดในมีขนาดที่เล็ก ท าให้
ไม่สะดวกในการเดินเพ่ือศึกษาธรรมชาติ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2554 ทางชุมชนได้มีแผนการสร้างทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติเพ่ิมเติม แต่เนื่องจากในปีนั้นชุมชนบ้านเปร็ดในยังขาดประสบการณ์ ท าให้การ
ก่อสร้างต้องใช้รถแม็คโครในการเข้ามาแผ้วถางเพ่ือสร้างทางเดินเท้า ท าให้ท าลายทรัพยากรป่าชาย
เลนโดยรอบทางเดินไปเป็นจ านวนมาก ต่อมาหลังจากสร้างไปได้ส่วนหนึ่งทางชุมชนจึงมีมติให้หยุด
สร้าง เพ่ือหาแนวทางในการท าให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2558 จึงได้มีมติให้ด าเนินการต่อ แต่การด าเนินงานก่อสร้างจะต้องใช้คนเข้าไปก่อสร้างเท่านั้น ไม่ให้มี
เครื่องจักรขนาดใหญ่ คือ รถแม็คโครเข้าไป เมื่อการก่อสร้างทางเดินแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ และสัตว์ทะเลบริเวณป่าชายเลนส าหรับผู้ที่สนใจศึกษา
กระบวนการทางธรรมชาติของป่าชายเลนในอนาคต ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 

 

 “...เมื่อก่อนทำงเดินเก่ำเป็นโคลนและขนำดเล็ก ทำงเดินแบบใหม่มันก็
ดีนะ แต่ถ้ำใช้แม็คโครเข้ำไปสร้ำงก็จะมีผลต่อป่ำ จะเสียหำยมำกเพรำะแม็คโค
รต้องใช้พ้ืนที่ เวลำเข้ำไปทีก็ตีป่ำพังหมด แล้วยังต้องตัดไม้ในป่ำเอำมำรองให้
แม็คโครวิ่งเข้ำไป พอทีนี้ทำงผู้ว่ำก็ลงมำดูเองไม่ ให้เอำลง เป็นแบบนี้หมู่บ้ำนก็
เลยเหมำให้คนท ำ ใช้คนมันรักษำสภำพแวดล้อมได้ดีกว่ำ กำรสร้ำงทำงเดินหำก
ว่ำเสร็จก็จะมีประโยชน์มำกกว่ำเดิมจะได้มีที่ศึกษำดูงำนส ำหรับคนที่เขำสนใจ
ป่ำชำยเลน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 14 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 
2559) 
 

 “...กำรสร้ำงทำงเดินถ้ำมำกเกินไปทำงชุมชนก็จะไม่ยอม ต้องใส่ใจ
ธรรมชำติด้วย กำรใช้คนเข้ำไปสร้ำงก็ดีกว่ำกำรใช้เครื่องมือหนักมำก เพรำะป่ำ
จะเสียหำยน้อยกว่ำ ได้ประโยชน์ต่อผู้สนใจป่ำอีกมำก เรื่องคนที่เข้ำมำก่อสร้ำง
ก็มีกำรเกณฑ์มำจำกหลำยพ้ืนที่ทั้งเด็กนักเรียนและผู้ที่ว่ำงจำกงำนประจ ำก็ลง
ไปช่วยกัน มีทั้งคนในชุมชนแล้วก็คนนอก...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 3 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2559) 
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ภาพที่ 21 ทางเดินแบบใหม่ที่ก าลังก่อสร้าง กว้าง 1.60 เมตร 
 

  กล่าวได้ว่า สภาพการณ์ของชุมชนบ้านเป็รดในกว่าที่จะพัฒนามาถึงในปัจจุบัน
ชุมชนต้องผ่านร้อนผ่านหนาว มีอุปสรรคนานับประการถาโถมเข้าใส่ ท าให้เกิดแรงผลักดันในการหา
หนทางแก้ปัญหา เกิดการสร้างกติกาชุมชน เป็นต้นแบบแห่งการสงวนรักษาป่าชายเลนได้อย่าง
ประสบผลส าเร็จ และยั่งยืน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 10 
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        ก่อให้เกดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของสภาพปัญหาชุมชนและการสร้างกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
                 ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

การหาผลประโยชน์จาก
กลุ่มนายทุน 

ความไมเ่ข้าใจของชาวบ้าน
ในชุมชน 

ความไมรู่้กติกาของ
ประชาชนนอกชุมชน 

การลักลอบจับสตัว์น้ า
อย่างผิดวิธ ี

ความคิดเห็นท่ีไม่
สอดคล้องกัน 

ชาวบ้านหลงเชื่อนายทุน 

ชาวบ้านท านากุ้ง 

สัมปทานตดัไม้เผาถ่าน 

ชาวบ้านกู้ยืมเงินเพื่อท านา
กุ้งแบบพัฒนา 

หนี้สินชุมชน 30 ล้านบาท 

สภาพปัญหาชุมชน 

องค์ความรู้ไม่แพร่หลาย 

ใช้เรืออวนรุนจับสัตว์น้ า 

การทะลักเข้ามาหากินใน
พื้นที่ของต่างชาติ 

ชาวบ้านและภาครัฐมี
ความเห็นไม่ตรงกันในการ

อนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 

สร้างกติกาชุมชน 

ผูน้ ำรวบรวมคน
จดัตั้งกลุ่มอนุรักษ ์

ร่างกติกาชุมชน 

ชาวบ้าน
สามารถปลด
หนี้ชุมชนได้

จากการปฏิบตัิ
ตามกติกา

ชุมชน 
การวางแผนกิจกรรม 

แผนประชาสัมพันธ์ 

แผนศึกษาวิจัย 

แผนบ ารุงรักษาป้องกัน
การใช้ประโยชน์จากปา่

ชายเลน 

การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชาวบ้านในชุมชน
กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
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ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด้าเนินการ 
ฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

 

 ในตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้าน
การด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน พบว่าจากแนวปฏิบัติ
และปัจจัยเงื่อนไขนี้ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนจนมี
ความยั่งยืนจนได้รับยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1. 
แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศของชุมชน 2. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการฟ้ืนฟูป่ าชายเลนชุมชน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชน 
 การที่องค์กรจะบรรลุผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ องค์กรต้องมีแนวทางปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ในเรื่องการเรียนรู้ขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่มีอยู่ และการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญที่น าไปสู่เป้าประสงค์และแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้นั้นจะต้องปลูกฝังลงไปใน
แนวทางที่องค์กรปฏิบัติการ ชุมชนบ้านเปร็ดในมีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ
ได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  งานที่ท าต้องเป็นปกติวิสัยของงานประจ าวัน 
 2.  ต้องมกีารปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร 
 3.  ต้องส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  
 4.  มุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันความรู้ทั่วองค์กร และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 5.  เกิดข้ึนจากโอกาสที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญและมีความหมาย 
 การที่องค์การที่มีผผลการปฏิบัติงานสูง หรือองค์การที่มีสมรรภนะสูง หรือองค์การแห่ง
ความเป็นเลิศ หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า High Performance Organization (HPO) ได้นั้นจะต้องมี
องค์ประกอบต่างๆ คือ การปรับตัวขององค์การจะต้องสอดรับกับอนาคต คุณค่าและคุณภาพ เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในระยะยาว มีการสร้างการประสานงาน มีการท างานเป็นทีม มีความ
ผูกพัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการเปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้าง 
ถือเป็นลักษณะขององค์การที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (HPO) โดยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดในที่สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าวประกอบด้วย ดังนี้ 
 2.1.1 การน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน 
  แบบอย่างของการด าเนินชีวิตที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการ
ด าเนินชีวิตที่ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ด  
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ในนั้นมาจากความตั้งใจจริง ความพยายาม และความสมัคสมานสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนโดยใช้
หลักคิดตามหลักของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข การกระท าเหล่านี้ล้วนเป็นข้อพิสูจน์ความส าเร็จของการน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและประสบผลส าเร็จ  
  ท่านพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เป็นผู้น าทางปัญญาได้เล็งเห็นสภาพปัญหาและ   
เข้ามาให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยใช้หลักธรรมะ เป็นตัวกลางในการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน 
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยให้ยึดหลักคุณธรรม และปัญญาในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ตลอดจนสร้างแนวคิดการแก้ไขปัญหาบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งชาวบ้านได้น ามายึดถือ
ปฏิบัติและร่วมกันจัดกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน คือ การจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพ่ือจัดสวัสดิการครบวงจรชีวิต ส าหรับเป็นทุนในการด ารงชีพและพัฒนางานอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งด้าน
สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท่านได้ใช้หลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์” ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่สอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อน น ามาเป็นแนวทางในการตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ 
โดยมุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีของ
การสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและจิตใจ ให้ชุมชนพ่ึงตนเองและบริหารตนเองโดยวิธีการ
หมุนเวียนเงินในกองทุนภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกท าธุรกรรมด้านการเงิน แทนการใช้บริการจาก
สถาบันการเงินที่จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า เช่น การกู้กับธนาคาร หลังจากด าเนินกิจกรรม
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยได้ร่วมกับชุมชนก่อตั้งกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า โดยร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับผู้ท าสัมปทานป่าชายเลนอย่างผิดกฎหมาย 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการท านากุ้ง ปัญหาการลักลอบตัดไม้ จนถึงปัญหาเรืออวนลาก อวน
รุน  นอกจากช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัญหาน้ าทะเลกัดเซาะพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งยังถือปัญหา
ส าคัญ เร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งชาวเปร็ดในได้ร่วมกันประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีท้ องถิ่นที่
เรียกว่า “เต๋ายาง” ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมาใช้ชะลอความแรงของคลื่นที่กัดเซาะพ้ืนที่
ชายฝั่ง ตลอดจนยังได้สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องความมั่งคงทางด้านอาหาร จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดกติกาเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การหยุดจับปูในฤดูวางไข่ เป็นต้น 
  กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนนี้เองได้เชื่อมโยงสู่กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้าน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพป่า ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการศึกษา เช่น กิจกรรมโฮมสเตย์ของชุมชนเปร็ดใน 
ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวเปร็ดใน และขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดการสร้างความตระหนักใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากได้ก าหนดกติกาใน
การรองรับและจัดสรรนักท่องเที่ยวให้เข้าพักตามบ้านสมาชิกอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเจ้าของโฮมสเตย์
จะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพ่ือสามารถถ่ายทอด วิถีชีวิต ภูมิ-
ปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเปร็ดในให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างชัดเจน  กฎกติกาเหล่านี้ถือได้
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ว่าเป็นการควบคุมก ากับไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนมากเกินกว่าศักยภาพที่ชุมชนจะรองรับได้ 
และเป็นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ชุมชนเปร็ดในยังมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
สาธารณะ  ที่คนในชุมชนมาท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในหลายกลุ่ม อาทิ ศูนย์
สาธิตการตลาดเอนกประสงค์บ้านเปร็ดใน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สหกรณ์แปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน 
ประปาหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าเลน กลุ่มวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยง กลุ่มผู้เก็บหาปู
แสม อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหมู่บ้าน ท าให้เกิดความรู้รักสามัคคีกัน ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ด
ในมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนในกิจกรรมเหล่านั้น คือ บ้านเปร็ดในไม่เคยมีปัญหาการลักขโมย และหากมีงาน
บุญเมื่อใด ชาวเปร็ดในทั้งหมดจะเข้าไปร่วมอย่างเต็มใจและเต็มก าลังความสามารถ สิ่งเหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงวิถีความเป็นอยู่ของชาวเปร็ดในที่เกื้อกูล มีความไว้ใจซึ่งกันและกัน รวมกันสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้บนฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ กล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเปร็ดใน คือ วิถีแห่งความ
พอเพียงและยั่งยืน ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้  
 

“...น้ำท ำสวนหลำยอย่ำงปนกัน มีทั้งส้ม มะนำว กล้วย มะพร้ำว ใช้
ทฤษฎีของในหลวงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และยังเข้ำร่วมโครงกำรของ
พระเทพฯ ในหมู่บ้ำนเขำคัดเลือกเอำแค่ 2 คน น้ำก็ได้รับเลือกให้เข้ำร่วมกับเขำ
ด้วย ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนเขำก็ท ำตำมๆ กันมำก...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 9 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2558) 

 

“...อำชีพหลักก็ท ำสวนเงำะ สวนยำง อำศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่ำชำยเลนจะอยู่ในกลุ่มบริกำรพวกบ้ำนพักโฮมส -
เตย์ ท ำอำหำร ช่วยเขำปลูกป่ำชำยเลน ป้ำช่วยเขำทุกเรื่อง วิถีชีวิตก็ต้องอยู่กับ
ควำมพอเพียง พระเทพฯ ท่ำนเสด็จมำเม่ือประมำณปี 53 ชำวบ้ำนก็ภูมิใจ ท่ำน
ยังทรงตรัสอีกว่ำให้รักษำควำมดีนี้เอำไว้แล้วท่ำนจะกลับมำอีก...” (ผู้ให้ข้อมูล
สัมภำษณ์ คนที่ 7 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2558) 

 

 2.1.2 การแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 
  ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีการแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนกับ
ชุมชนต่างๆ ข้างเคียงและในพ้ืนที่อ่ืน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายหน่วยงาน การแสวงหา
เครือข่ายเหล่านี้เองที่เป็นฟันเฟืองในการผลักดันให้เกิดการฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่างมีระบบเกิดเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน มีการขยายและประสานความร่วมมือเมื่อออกไปดูงานนอกพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่างเป็นประจ า ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
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 “...เรำมีกำรจัดประชุมเป็นประจ ำกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ก็มีทั้งภำครัฐและบำงทีก็เป็นนักวิชำกำรจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ นอกจำกนี้แล้วก็มีหู่บ้ำนใกล้เคียงและกำรไปดูงำนในพ้ืนที่ห่ำงไกลเพ่ือ
น ำมำพัฒนำองค์ควำมรู้ในชุมชนอยู่ตลอด...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 3 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 
 

  จากการแสวงหาเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ชุมชนบ้านเปร็ดในได้รับองค์
ความรู้ต่างๆ และยังน าองค์ความรู้ในชุมชนออกไปเผยแพร่จนเกิดการยอมรับในวงกว้าง โดยมี
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านเปร็ดในเป็นแกนกลางใน
การด าเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชน โดยมีเครือข่ายที่เก่ียวข้องที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน 
  2.  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านเปร็ดใน 
  3.  สถานีพัฒนาฯ ที่ 4 (น้ าเชี่ยว) จังหวัดตราด 
  4.  ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) 
  5.  สถานีประมงชาย ฝั่ง 
  6.  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
  7.  องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  8.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  9.  ธนาคารออมสิน  
  10.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 เครือข่ายต่างๆ ที่ส าคัญของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
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 2.1.3 การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท าการศึกษา พบว่าเนื่องจากป่าชายเลน
ของต าบลห้วงน้ าขาว มีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศท าให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้
ทรัพยากรป่าชายเลนชุมชนหลายกลุ่ม การที่จะจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงต้องท าอย่างเป็น
ระบบ และระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างแต่ละฝ่าย ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน
เปร็ดในเอง มีส่วนส าคัญในการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาการ
สื่อสาร การพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ การลดผลกระทบ
ทางด้านลบต่อชุมชน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ชาวชุมชนยังมีการรับฟังความคิดเห็นที่จะน าไปสู่การก าหนด
วิสัยทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนชุมชน ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในเป็นชุมชน
ที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานเพ่ือท าให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชาย
เลนได้อย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน โดยที่ชุมชนไม่ได้มองเฉพาะแค่ประโยชน์ของคนในชุมชน
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองไปถึงความยั่งยืนทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหาร
ทะเลซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านในชุมชนและประชาชนที่เข้ามาหากินจากภายนอกพ้ืนที่อีก
ด้วย ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

“...เรำก็หำกิน เขำก็หำกิน บำงทีจะไปห้ำมเขำไม่ให้เข้ำมำซะทีเดียว
มันก็ไม่ได้ ใจเขำใจเรำ ในเมื่อป่ำมันใหญ่ทรัพยำกรทั้งต้นไม้และสัตว์ทะเลมันก็
เยอะตำมไปด้วยก็ต้องแบ่งปันกัน แต่ต้องใช้วิธีกำรที่เหมำะสมถ้ำไม่เหมำะสม
ชำวบ้ำนที่เขำเสียผลประโยชน์ จับสัตว์ทะเลไม่ได้เขำก็คงคัดค้ำน เพรำะมันเป็น
แหล่งท ำมำหำกิน แต่ไม่ใช่เฉพำะของชำวบ้ำนในชุมชนนะ คนอ่ืนๆ ก็มีสิทธิด้วย
เหมือนกัน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 8 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2558) 

 

“...ป่ำชำยเลนของชุมชนเรำจริงๆ แล้วก็ไม่ได้แค่เพียงเป็นป่ำของ
ชุมชน แต่เป็นป่ำของประเทศ ใครๆ ก็สำมำรถเข้ำมำท ำกินได้ แต่ถ้ำเข้ำมำใน
พ้ืนที่ก็ต้องยอมรับกติกำชุมชน เข้ำมำท ำอย่ำงถูกต้องถูกวิธี บำงคนคิดว่ำ
ชำวบ้ำนเปร็ดในนี่หวง จริงๆ แล้วไม่ใช่ ไม่ได้หวง แค่ต้องท ำให้ถูกวิธี ไม่ใช่เข้ำ
มำท ำลำยทรัพยำกรทั้งป่ำทั้งสัตว์ทะเลจนไม่เหลือให้ชำวบ้ำนท ำกิน ถ้ำท ำถูกวิธี
ชุมชนก็ยอมรับได้ ทรัพยำกรก็สำมำรถแบ่งปันกันได้ ตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียก็ปฏิบัติตำมกติกำชุมชนเป็นอย่ำงดีแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ยังท ำผิด
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อยู่ ก็ต้องคอยสอดส่องดูแลกันไป...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 2.1.4 การจัดการอย่างเป็นระบบ 
  จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนบ้านเปร็ดในถือเป็นต้นแบบ
ในด้านการจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างเป็นระบบ ซึ่งชุมชนมีระเบียบ
แบบแผนในการจัดการที่ชัดเจน มีการวางแผนในระยะสั้น และระยะยาว ท าให้เกิดผลส าเร็จในการมี
พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น สิ่งหนึ่งในด้านการจัดการที่ส าคัญ คือ การจัดการองค์กรชาวบ้านที่มีการวาง
โครงสร้างคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ (แผนจัดการป่าชายเลนชุมชนและ
ทรัพยากรชายฝั่งบ้านเปร็ดใน, 2551)  
  1. คณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
   1.1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเปร็ดใน 
   1.2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเปร็ดใน 
   1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปร็ดใน 
   1.4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านเปร็ดใน 
  2. คณะกรรมการโดยการเลือกตั้ง โดยเลือกจากตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์     
กลุ่มละ 2 คน 
  3. คณะกรรมการในแต่ละข้อ จะด ารงอยู่ในต าแหน่งเปป็นวาระ มีวาระคราวละ 
2 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  4. ต าแหน่งของกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเปร็ดในมีต าแหน่งต่างๆ 
ดังนี้ 
   4.1 ประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง 
   4.2 รองประธานกรรมการ 2 ต าแหน่ง 
   4.3 เหรัญญิก 1 ต าแหน่ง 
   4.4 ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 ต าแหน่ง 
   4.5 เลขานุการ 1 ต าแหน่ง 
   4.6 ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ต าแหน่ง 
  เมื่อการจัดการองค์กรชาวบ้านถูกน ามาใช้อย่างจริงจัง ท าให้ชุมชนเกิดความเป็น
ต้นแบบด้านการจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในที่สุ ด ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่
สอดคล้อง ดังนี้ 
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 “...เรำมีกำรรวมกลุ่มกันหลำยกลุ่ม มีกำรท ำแผนฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว โดยกำรวำงโครงสร้ำงของแผนกำรจัดกำรก็คือจะต้องมี
กำรก ำหนดตัวคณะกรรมกำรเพ่ือจัดกำรป่ำชำยเลน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
และเรำมีกำรวำงแผนกันอย่ำงชัดเจน...” (ผู้ ให้ข้อมูลสัมภำษณ์  คนที่  3 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 “...หมู่บ้ำนเปร็ดในเรำมีคณะกรรมกำรที่ได้จำกกำรคัดเลือก และคณะ
กรรมโดยต ำแหน่ง หน้ำที่ก็คือจัดท ำแผนงำนและดูแลจัดกำรฟ้ืนฟูรวมถึง
อนุรักษ์ป่ำชำยเลน เรำมีกำรก ำหนดเป็นวำระครำวละสองปี แต่คณะกรรมกำร
ชุดเดิมถ้ำไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องก็ยังสำมำรถถูกเลือกกลับมำด ำรงต ำแหน่ง
ต่อได้...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2558) 
 

  กล่าวได้ว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในประสบผลส าเร็จได้
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชน โดยชาวบ้านในชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(philosophy of sufficiency economy) มาใช้ในการด าเนินชีวิต นอกจากนั้นแล้วชุมชนเองได้
แสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสียกับพ้ืนที่ป่า มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ท าให้ชุมชนแห่ง
นี้เป็นต้นแบบที่ดีของการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 
  

2.2 ปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลในด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชน 
 ปัจจัยที่มีบทบาทให้ส่งผลต่อการฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชน จะต้องมีหลากหลายปัจจัยจึงจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการจัดการ การอนุรักษ์ และการฟ้ืนฟูป่าชายเลน การที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่
ภาคสนามท าให้ทราบถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชนบ้านเปร็ดในจน
ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนที่ส าคัญอยู่ 3 ปัจจัย ดังนี้ 
 2.2.1 ผู้น้าชุมชนเข้มแข็ง 
  การที่จะพัฒนากลไกการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือเป็นการหนุนเสริมให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ แก่ชุมชนให้เกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนจ าเป็นที่จะต้องมีผู้น าชุมชนที่มีความรู้ มีศักยภาพ และมีเจตคติที่ดี   
ในการน าชุมชนสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนในรูปแบบของการจัดการที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนนั้นๆ กล่าวคือ การที่จะท าให้แผนการจัดการฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชนประสบ  
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ผลส าเร็จได้ผู้น าชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมา มีการจัดประชุมหมู่บ้านเพ่ือ
รับฟังปัญหาและจัดให้มีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งมีการ
จัดให้ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
  จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสังเกต พบว่าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ป่าชายเลนอย่างดีเยี่ยม นั่นคือ การที่ผู้น าชุมชนมีการแสวงหาองค์ความรู้จากพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งใกล้เคียง
และพ้ืนที่ห่างไกล มีการจัดให้เกิดการประชุมหมู่บ้านในทุกเดือน รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ 
อย่างเป็นประจ า อีกทั้งในการประชุมยังเปิดโอกาศเพ่ือรับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนจากตัวแทน
ชาวบ้านเพ่ือน ามาหาแนวทางการแก้ปัญหาและหาข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน ถ้อยค าสัมภาษณ์    
ที่สอดคล้อง ดังนี้  
 

 “...หมู่บ้ำนเรำมีผู้น ำชุมชนที่ดี เข้ำใจสภำพต่ำงๆของหมู่บ้ำน สมัยก่อน
ผู้น ำในชุมชนต่อสู้กับพวกนำยทุนมำนำน เสี่ยงมำกบำงครั้งก็ต้องคอยหลบๆ 
ซ่อนๆ จำกกำรถูกปองร้ำย ถ้ำไม่เข้มแข็งจริงคงอยู่ไม่ได้ ป่ำนนี้ป่ำเรำไม่เหลือ
หรอก...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 9 สัมภำษณ์เมือ่วันที่ 5 ธันวำคม 2558) 
 

 “...ผู้น ำในชุมชนของเรำมีกำรจัดกำรประชุมหมู่บ้ำนตลอดเลย ประชุม
กันไม่เคยขำดอย่ำงผู้ใหญ่บ้ำน กับนำยกฯ ก็จะเป็นผู้น ำในกำรประชุมบำงทีเขำ
ก็ไปร่วมประชุมกับชุมชนอื่น หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ เวลำประชุมก็มีคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน และชำวบ้ำนเข้ำร่วมประชุมถกปัญหำกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนเรำ...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 8 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 
2558) 
 

 “...ปัจจัยส ำคัญเลยในกำรมองชุมชนก็คือตัวชุมชนเองถ้ำผู้น ำชุมชนไม่
ค่อยเข้มแข็งทำงเรำก็ต้องเข้ำไปช่วยเข้ำไปเสริมมำก เข้ำไปดูแลและพูดคุยมำก
แต่ถ้ ำผู้ น ำชุมชนเข้มแข็งแล้ วก็ลิ้ งค์ ง่ำย เพรำะเขำไปพบไปเจอได้รับ
ประสบกำรณ์และไปดูงำนมำกมำยพอสมควร ดังนั้นมันจะมีผลคือโครงกำรไม่
ต้องเขียนมำกและสำมำรถน ำไปท ำได้เลย อย่ำงเปร็ดในก็ถือเป็นหมู่บ้ำนตัวไฮ
ไลท์ เพรำะผู้น ำชุมชน ตัวชุมชนเขำเข้มแข็ง...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 
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 2.2.2 ความผูกพันกับป่าชายเลน 
  ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีความผูกพันกับป่าชายเลนมาก ชาวบ้านในชุมชน    
มีความรักและหวงแหนป่าชายเลนโดยมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพ่ือเข้ามาดูแล
พ้ืนที่ป่าอย่างจริงจัง นอกจากภายในกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วชาวบ้านในชุมชนเองที่ไม่ได้เข้าร่วม
อยู่ภายในกลุ่มก็มีความผูกพันกับป่ามากเนื่องจากมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าชายเลนอย่างลึกซึ้ง 
ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ว่าจะอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนอย่างไร เพราะถือว่าป่าชายเลนของชุมชนนั้น
เป็นแหล่งรายได้ และแหล่งท ามาหากิน ความผูกพันในระดับมากนี้เองส่งผลท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน ความผูกพันกับป่าชายเลนนี้นอกเหนือจากความที่เป็นคนภายในพื้นที่แล้ว
ยังมาจากการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนกับป่า กิจกรรมเหล่านี้มีการส่งเสริมกันตั้งแต่ในระดับ
เยาวชนจนถึงในระดับผู้ใหญ่ นักวิชาการ ข้าราชการในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ ท าให้เกิดเครือข่ายการ
อนุรักษ์รวมถึงท าให้เกิดความผูกพันระหว่างคนที่มาจากต่างพ้ืนที่ได้เห็นคุณค่าของป่าชายเลน 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เช่น กิจกรรมลูกไม้ป่าเลน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมให้ประชาชนและ
นักวิชาการเข้ามาศึกษาดูงานภายในพ้ืนที่ ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้  
 

“...ป่ำเป็นที่ท ำมำหำกินของชำวบ้ำนที่หนึ่ง เวลำอยำกกินพวกสัตว์น้ ำ
ก็ไปหำที่ป่ำชำยเลนได้ เวลำอยำกสร้ำงบ้ำนก็เอำต้นโกงกำงทำมร้ำงท ำเป็นฐำน
ได้ ต้นโปรงแดงก็เอำมำย้อมผ้ำได้ ดังนั้นก็เลยมีควำมผูกพันระหว่ำงคนในชุมชน
กับป่ำมำก...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 11 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 
2558) 

 

“...รู้สึกผูกพันและภูมิใจกับป่ำชำยเลนเพรำะท ำให้ชำวบ้ำนได้มีที่ท ำมำ
หำกิน มีรำยได้จำป่ำชำยเลน หลังจำกเรียนจบก็อยำกจะกลับมำท ำประมงและ
ท ำสวนช่วยพ่อแม่ในหู่บ้ำน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 12 สัมภำษณ์เมื่อ
วันที่ 6 ธันวำคม 2558) 

 

“...ถ้ำพูดถึงควำมผูกพันกับป่ำชำยเลนพอเรำมองเห็นป่ำแล้วเขียวๆ ก็
รู้สึกสบำยใจ ถ้ำมีคนจำกข้ำงนอกเข้ำมำท ำลำยป่ำก็จะต้องเข้ำไปช่วยสอดส่อง
ดูแลไม่ให้เขำมำท ำลำยป่ำชำยเลน...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 7 สัมภำษณ์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558)  

 

 2.2.3 การมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือ
กันเองภายในหมู่บ้าน ต่อสู้กับอ านาจทุนจนสามารถเอาชนะด้วยพลังของชุมชนเอง ปัจจุบันชุมชนเอง
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มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดในขึ้น โดยประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 
20 ครัวเรือน แบ่งเขตรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็น 5 เขต มีการให้สมาชิกจัดเวรยามผลัดกัน
ออกลาดตระเวนดูแลป่าชายเลน การลักลอบตัดไม้ เผาถ่าน และระบบนิเวศ การให้กรมทรัพยากร
ชายฝั่งและชาวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดท าแผนการจัดการป่าชายเลนชุมชน โดยศึกษาสภาพป่า   
ท าแนวเขต ท าแผนที่ แบ่งพ้ืนที่การจัดการอย่างเป็นระบบ การวางกฏระเบียบข้อตกลงร่วมกันในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการขยายเครือข่ายสู่ชุมชนใกล้เคียงเพ่ือจัดการป่าชายเลนและแก้ปัญหา 
หน้าทะเลที่ถูกกัดเซาะร่วมกับชุมชนอ่ืนๆ ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้  
 

 “...กำรมีส่วนร่วมในชุมชนของหมู่บ้ำนเปร็ดในเรำก็คือ ชำวบ้ำนทุก
คนมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ช่วยกันตำมก ำลังใครมีก ำลังมำกก็ช่วยมำก 
ชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกัน แล้วกลุ่มต่ำงๆ ก็มีส่วนร่วมกับกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
ทั้งหมด เพรำะรู้ว่ำป่ำชำยเลนก็คือแหล่งท ำมำหำกินของเรำอีกทำงหนึ่ง...” 

 (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 “...ผมมีส่วนร่วมในกำรดูแลป่ำชำยเลนจำกกำรอยู่ในกลุ่มตรวจป่ำ เรำ
แบ่งกลุ่มกันปฏิบัติหน้ำที่ตำมวันที่กลุ่มก ำหนด คนที่จะท ำมำหำกินกับป่ำชำย
เลนของชุมชนเรำก็ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ชำวบ้ำนในชุมชนก็เข้ำใจกันดี 
นอกจำกในชุมชนเรำเองก็มีกำรตกลงกับชุมชนใกล้เคียงด้วย ท ำให้เขำเข้ำใจว่ำ
ต้องช่วยกันดูแลป่ำ เพรำะเป็นแหล่งท ำมำหำกิน และเป็นแหล่งทรัพยำกรที่
ส ำคัญของชำติ ...” (ผู้ ให้ข้อมูลสัมภำษณ์  คนที่  13 สัมภำษณ์ เมื่อวันที่  6 
ธันวำคม 2558) 
 

“...ชำวบ้ำนเขำเข้ำมำมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ท ำอะไรกันเขำเต็มใจช่วย 
ตอนตั้งกลุ่มแรกๆจนกระทั่งได้รับรำงวัลชำวบ้ำนก็ท ำกันเองทั้งหมด จริงๆ แล้ว
ภำยในชุมชนก็สำมำรถดูแลชุมชนด้วยกันเองได้ จำกกำรมีส่วนร่วมกัน ...” (ผู้ให้
ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 7 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558) 
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แผนภูมิที่ 12 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลส าเร็จในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
                 ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 
 
 

การน้อมน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ร่วมกันแสวงหาเครือข่าย
อนุรักษ์ป่าชายเลน 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียใช้
ประโยชน์จากปา่ชายเลน

อย่างเหมาะสม 

มีการจัดการที่เป็นระบบ 

(สร้างแผนจดัการป่าชายเลน) 
แนวปฏิบัติท่ี

เป็นเลิศ 

ชุมชนต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ความผูกพันกับป่าชายเลน ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วม 

ปัจจัยเงื่อนไข 
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ตอนที่ 3 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมีมากมายหลายรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ป่าชายเลนที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการจับสัตว์ทะเล การเข้ารุกรานจากประชาชน ต่างพ้ืนที่      
ที่ยังไม่เข้าใจถึงสภาพธรรมาติของระบบนิเวศที่ต้องอาศัยวัฎจักรการเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ ท าให้มี
การบุกรุกท าลายระบบนิเวศป่าชายเลนไปเป็นจ านวนมาก กาลเวลาที่ล่วงเลยผ่านในอดีตท าให้ชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดในตระหนักถึงความส าคัญของแนวทางการฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลน เพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้คน
รุ่นหลังมีที่ท ากิน และรักษาสภาพแวดล้อมให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในปัจจุบันชุมชนมีการ          
ให้ความส าคัญกับแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน โดยชุมชนเองต้องอาศัยการศึกษา 
ให้เข้าใจถึงบริบทของพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต ผู้วิจัยพบว่า แนวทางที่ส าคัญของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 
 

3.1 การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 
 การจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่ส าคัญในชุมชน คือ    
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนพลังของชุมชนในการอนุรักษ์
ป่าชายเลน และตามมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มลูกไม้ป่าเลนเพ่ือสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนรุ่นหลัง กลุ่มลูกไม้ป่า
เลนนี้เองคอยสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาภายในชุมชนต้นแบบบ้าน
เปร็ดใน ถือเป็นแนวทางส าคัญอย่างยิ่งยวดที่ช่วยต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ นานับประการที่ถาโถมเข้ามา    
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนจากการหาผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และความยั่งยืน
ทางอาชีพของชาวชุมชนรวมถึงประชาชนที่มีสิทธิท ากินในพ้ืนที่ป่าชายเลน  
 ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในได้รวบรวมชาวบ้านให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันจากจ านวนคนที่
น้อยนิด ผู้น าชุมชนในสมัยก่อนน าโดย นายอ านวย ชูมณี และ นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ เป็นแกนน า     
ในการต่อสู้ และแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านน าไปปรับทัศนคติของการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใหม่ หลังจากท่ีชาวบ้านส่วนมากในสมัยก่อนไปหลงเชื่อนายทุน
แล้วเข้ามาท าการแผ้วถางป่าชายเลนของชุมชนเพ่ือขยายพ้ืนที่ท านากุ้งจนเกิดวิกฤตินากุ้งล่มสลาย เหตุนี้
เองที่ท าให้ชาวบ้านเข้าใจวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่มีความยั่งยืนทางอาชีพ ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นจ านวนมากขึ้นจนสามารถช่วยกันผลักดันจนกลุ่มนายทุนออกพ้ืนที่ส าเร็จ  
 ผลผวงจากการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในนี้เอง ถือเป็นแนวทางที่ส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนตามมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือ
กับกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนท าให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ถ้อยค า
สัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
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 “...แนวทำงที่ส ำคัญของบ้ำนเปร็ดในเรำอย่ำงหนึ่งเลย คือ กำรจัดตั้ง
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนขึ้นมำดูแลผืนป่ำ ท ำให้เกิดควำมยั่งยืนทำงกำรหำเลี้ยง
ชีพของชำวบ้ำน เมื่อมีกลุ่มอนุรักษ์แล้ว กลุ่มเองก็ท ำให้เห็นเป็นแบบอย่ำงกับ
ชำวบ้ำน คอยให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ รวมทั้งคอยหำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ คอยปรับ
ควำมคิดของชำวบ้ำนเพ่ือน ำกลับมำฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนของหมู่บ้ำน ก็จะท ำให้เกิด
ควำมยั่งยืนในอำชีพ และของชุมชนต่อไป...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 1 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 “...กลุ่มอนุรักษ์เรำถือเป็นแกนกลำงของกำรขับเคลื่อนกำรฟ้ืนฟูป่ำ
ชำยเลนของชุมชน เรำน ำมำเชื่อมโยงกับกลุ่มสัจจะฯ เพ่ือจะได้ท ำให้เกิดควำม
เข้มแข็งภำยใน ใครที่เข้ำกลุ่มสัจจะก็จะต้องมีหัวใจอนุรักษ์ป่ำชำยเลน จึงจะ
สำมำรถกู้เงินในกลุ่มได้ เลยท ำให้เกิดควำมเข้มแข็งขึ้นในหมู่บ้ำนเปร็ดในของ
เรำ...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 

 

3.2 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อขยายองค์ความรู้ชุมชน 
 จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือท าการศึกษา พบว่าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน   
มีการให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะให้ความรู้ภายในชุมชนเองแล้วยังมีการ
ขยายความรู้และภูมิปัญญาของหมู่บ้านไปยังผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา โดยภายในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ 
 

 
 

ภาพที่ 22 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน 
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 การตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในนี้เองเป็นแนวทางที่เปรียบเสมือนการรวบรวม   
ถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบ้านเปร็ดใน
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มีความต้องการจะด าเนินวิถีชีวิตของชุมชน โดยอาศัยพลังของชุมชนร่วมกับ
พ้ืนฐานของภูมิปัญญา และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถสื บทอด 
และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปจนกระทั่งถึงกลุ่มคนรุ่นหลังได้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ภูมิปัญญา
ของชาวเปร็ดใน ที่โดดเด่นคือวิธีคิดแบบองค์รวมในการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้  
 1.  ภู มิ ปั ญ ญ าของก าร ใช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรม เข้ าม าส อดแท รก การด า เนิ น งาน
สาธารณประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
 2.  ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เช่น การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ชายเลนบ้านเปร็ดใน การตั้งกติกาหยุดจับร้อย คอยจับล้าน  
 3.  ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและหน้าทะเล ได้แก่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเต๋ายางเพ่ือชะลอความแรงคลื่น และป้องกันปัญหามิให้เรืออวนรุนสามารถเข้ามาสร้าง
ความเสียหายแก่แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าบริเวณหน้าทะเลได้  
 4.  ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรพลังงาน ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการ
ผลิตเตาเผาถ่านเพื่อจัดการกับเศษก่ิงไม้จากสวนผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

ภาพที่ 23 ภาพภายในศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน 
 
 ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดในนี้เองถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
จิตส านึก และยังเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่ชาวชุมชนส่วนใหญ่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด 
ภูมิความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาสัมผัสเพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยนภายในชุมชน โดยอาศัยสถานที่เรียนรู้
ตามแหล่งทรัพยากรของชุมชน แต่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะต้องอยู่ภายในศูนย์เรียนรู้เท่านั้น  ศูนย์เรียนรู้  
แห่งนี้ยังมีการน าผู้เรียนรู้ลงพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชน และการล่องเรือพาชมแนวเต๋ายางและแนวไผ่
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ป้องกันการกัดเซาะ รวมทั้งท าให้ผู้ที่สนใจสามารถน าภูมิความรู้ในศูนย์ไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

“...ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเรำถือเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรให้ควำมรู้กับ
ชำวชุมชนเป็นอย่ำงมำก จะเห็นได้ว่ำภำยในศูนย์เรียนรู้จะมีบอร์ดต่ำงๆ ที่แสดง
ถึงควำมส ำคัญของป่ำชำยเลน ไม่ ใช่ ให้ เฉพำะคนในหมู่บ้ำนเท่ำนั้นนะ 
นักวิชำกำรหรือผู้ที่สนใจศึกษำที่มำจำกภำยนอกก็สำมำรถเข้ำมำศึกษำเรียนรู้
ภำยในศูนย์ได้เลย มีทั้งวิดีทัศน์ให้ดูสำมำรถมำเป็นหมู่คณะก็ได้...” (ผู้ให้ข้อมูล
สัมภำษณ์ คนที่ 2 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558)  

 

“...มีกำรจัดแคมป์ลูกไม้ป่ำเลนเมื่อปีห้ำสี่ เด็กจำกที่ไม่เคยรู้ต้นไม้เลย 
ไม่เคยรู้วงจรชีวิตของป่ำชำยเลนเลย เด็กของผมเวิร์คมำกเลย สำมำรถที่จะ
เรียนรู้จำกที่ไม่รู้เลย จนสำมำรถเป็นมัคคุเทศน์ได้ทั้งที่ไม่ใช่ของง่ำยโดยเด็กผม
จะน ำผู้ที่มำศึกษำป่ำชำยเลนชุมชนลงป่ำเลย แล้วใครรับผิดชอบเรื่องประวัติ 
ใครจะเล่ำเรื่องของกลุ่มพลังงำน ใครจะเล่ำเรื่องของโซนป่ำ สำมชั้นของป่ำ จำก
ที่เด็กพูดไม่เป็น ไม่กล้ำแสดงออก เดี่ยวนี้มันคนละเรื่องแล้ว...” (ผู้ให้ข้อมูล
สัมภำษณ์ คนที่ 6 สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2558) 

 

“...ศูนย์เรียนรู้ของเรำถือเป็นศูนย์กลำงในกำรกระจำยควำมรู้ให้กับ
ชำวบ้ำนในชุมชนจนท ำให้ตอนนี้ชำวบ้ำนส่วนมำกไม่ว่ำจะเป็นผู้สูงอำยุหรือ
วัยรุ่น แม้กระทั่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็เข้ำใจและรู้จักป่ำชำยเลนและภูมิ
ปัญญำชุมชนเป็นอย่ำงดี ทุกคนสำมำรถให้ควำมรู้กับผู้ที่สนใจได้เลย  ตอนนี้
อยำกให้มีกำรจัดควำมร่วมมือกับภำยนอกชุมชนเข้ำมำเรียนรู้เรื่องป่ำชำยเลน
กับเรำให้มำกๆ ถ้ำท ำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 3 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2558) 

 

3.3 การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ 
 ชุมชนควรมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากหน่วยงานที่ให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน และควรให้หน่วยงานเหล่านั้นตระหนักถึง
แนวทางและเข้าใจทัศนคติที่ทีต่อป่าชายเลนของชาวชุมชน การท างานระหว่างหน่วยงานต้องท าเพ่ือ
ชุมชน โดยต้องยึดถือมติของชาวชุมชนเป็นหลัก เรียกว่า “ชุมชนน าหน่วยงานร่วม” ชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดในมีการแสวงหาความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา การ
จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกัน โดยภาคส่วนเหล่านั้น
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เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษาได้เข้ามาให้ความร่วมมือเป็นจ านวนมาก เช่น การให้นักเรียน
ในสถานศึกษามาลงพ้ืนที่เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน การสนับสนุนนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสั งคมขององค์ กร (Corporate Social Responsibility) และความร่วมมือของ
หน่วยงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะกรมทรัพยากรชายฝั่งซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนอย่างจริงจัง ปัจจุบัน
แนวทางความร่วมมือนี้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนชุมชนอย่างเป็นระบบ     
มีกฎกติการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า และต้องเกิดความคุ้มค่าโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนในระยะยาว ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง 
ดังนี้ 
 

“...ควำมร่วมมือของทำง ทช. เรำก็ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกชุมชนบ้ำน
เปร็ดใน แล้วก็มีควำมโชคดีที่สมเด็จพระเทพฯ ท่ำนเสด็จมำ ท่ำนก็ได้ให้สนอง
พระโอษฐ์ตำมเรื่องอนุรักษ์ที่นี่ แล้วเรำก็ส่งเสริมงบประมำณโดยขอจำกทำง
จังหวัด เรำก็ช่วยเหลือไฟท์ เอำจนได้  เพรำะเร็วกว่ำของบจำกทำงกรม
ทรัพยำกรฯ ตอนนี้ทุกควำมคิดทั่วประเทศ ทุกสถำบันก็ระดมสมองระดม
ควำมคิดมำช่วยกันภำยในชุมชน อีกท้ังทำงเรำยังมีโครงกำรคือ พระรำชบัญญัติ 
ส่งเสริมควำมมีส่วนร่วมกับชำวชุมชน โดยให้ตัวแทนจำกชุมชนบ้ำนเปร็ดในเข้ำ
มำเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมกำร...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่ 5 สัมภำษณ์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2558) 
 

 การหาความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ และการความ
ตั้งใจจริงของชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ซึ่งหมายความว่าชุมชนบ้านเปร็ดในเองนั้นต้อง
เข้าใจถึงความส าคัญของป่าชายเลน สามารถถ่ายทอดองค์ความสู่รู้ชุมชน ช่วยกันขจัดอิทธิพลจาก
ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่คอยเข้ามาหาผลประโยชน์จากป่าชายเลนของชุมชน ทั้งการเข้ามาโดยอาศัย
อ านาจรัฐ และอ านาจทุน อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในต้องการเห็นความยั่งยืนทาง
อาชีพ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเพ่ือลูกหลานของชุมชนจะได้มีผืนป่าไว้ท ามาหากิน        
เป็นแหล่งรายได้หลักที่ส าคัญในอนาคต ถ้อยค าสัมภาษณ์ที่สอดคล้อง ดังนี้ 
 

“...ทำงชุมชนก็หำควำมร่วมมือกันตลอด ท ำกันจริงจัง ควำมร่วมมือก็มี
ทั้งกับทั้งสถำบันธรรมรัตน์ มหำวิทยำลัยเกษตรฯ และก็สถำบันอ่ืนที่เขำสนใจ 
รวมทั้งควำมร่วมมือจำกภำครัฐหน่วยงำน ทช. และก็ทำงจังหวัด อย่ำงเอกชน
บำงที่เขำก็เข้ำมำช่วยเช่นเรื่องเต๋ำยำงล่ำสุดก็มีบริษัทโตโยไทร์ เอำยำงมำท้ิงให้   
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แล้วไอ้ควำมร่วมมือนี่เรำก็ต้องช่วยกันตลอด ขจัดภัยจำกอิทธิพลที่จะเข้ำมำ
ท ำลำยแหล่งท ำมำหำกินของชุมชนเรำ...” (ผู้ให้ข้อมูลสัมภำษณ์ คนที่  2 
สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558) 

 

 กล่าวได้ว่า แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1. การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 2. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
และ 3. การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ โดยการที่ชุมชนประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าชายเลน จะอาศัยปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ คือ เงื่อนไขผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 
เงื่อนไขความผูกพันกับผืนป่าชายเลน และเงื่อนไขการมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้เกิดจากชาวบ้านในชุมชน
ร่วมแรงร่วมใจจนเกิดเป็นหลักแห่งความยั่งยืนของป่าชายเลน และความยั่งยืนทางอาชีพของชาวบ้าน
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 13 
 
 
 
 
  
 
 
4 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเงื่อนไขและแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของ 
                 ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

ปัจจัยเงื่อนไข 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปยังศูนย์

เรียนรู้ชุมชน 

การแสวงหาความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน 

การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลน 

แนวทางการฟ้ืนฟู 

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าชายเลน 

และ 
ความยั่งยืนของทรัพยากรป่าชายเลน 

ความยั่งยืนทางอาชีพของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน 

ความผูกพันกับป่า
ชายเลน 

ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วม 



 135 

 
 



 

 
 

 



 
 

บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาถึง
สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน น้าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด้าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลน และ 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 วิธีด าเนินการวิจัย การวิจัยเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราดครั้งนี้เป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative-  
Research) เพ่ือให้ทราบถึงสภาพการณ์ กระบวนการในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปัจจัย
เงื่อนไข ที่ท้าให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว จังหวัดตราด โดย ใช้การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) การวิเคราะห์จากแหล่งเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ผู้วิจัยได้ท้าการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – 
Structure Interview) การสังเกต และอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ เครื่อง
บันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกภาพ และสมุดบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ท้าการน้าข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Data) คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และข้อมูลจากบันทึกการสังเกต (Observation) แล้วน้ามา
ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) ด้านแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่ง
บุคคล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท้าการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดย
ตีความสร้างจากข้อสรุปรวบรวมมาได้ และวิเคราะห์โดยมีการจ้าแนกชนิดของข้อมูล (Typological 
Analysis) น้าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบข้อมูล  (Data Organizing)  แยกเป็นประเด็นทางด้านกายภาพ   
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ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระท้าที่เกิดขึ้นรวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ และด้านเนื้อหา    
มาท้าการหาข้อสรุป (Conclusion) แล้วน้ามาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่ท้าการ
วิจัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยท้าการสรุปผลการวิจัยตามล้าดับ โดยแบ่งการน้าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด้าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 ตอนที่ 3 แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

 ตอนที่ 1 สภาพการณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชาย
เลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 ผู้วิจัยพบว่าสภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนสามารถแบ่งได้เป็น  2 ด้าน คือ 1. ด้าน
บริบทของชุมชน 2. ด้านกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน 
 1.  ด้านบริบทของชุมชน 
  จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้น้าชุมชน และชาวบ้านในชุมชน 
พบว่าชุมชนบ้านเปร็ดในมีการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบจากในอดีต มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลนเป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นแล้วชุมชนบ้านเปร็ดในเองก็ยังคงมีสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่ยังจ้าเป็นต้องได้รับการการดูแลแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป สามารถจ้าแนกออกเป็นประเด็นด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 สภาพการณ์ในปัจจุบัน ชุมชนบ้านเปร็ดในเกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนจากการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว และเป็นชุมชนที่มีการจัดการด้านการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ประสบความส้าเร็จ อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนที่
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้านขึ้นและได้ขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอ่ืนๆ ข้างเคียง โดยกลุ่มที่
เป็นแกนหลักของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมี 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 2. 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านเปร็ดใน และมีกลุ่มย่อยอ่ืนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มลูกไม้ป่า
เลน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร กลุ่มกองทุนเงินล้าน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะท้างานประสานกับ   
ทั้งสองกลุ่มแกนหลัก ท้าให้ชุมชนบ้านเปร็ดในมีความเข้มแข็งทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และทางอาชีพ   
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รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนชุมชน จากการร่วมแรงใจของทุกกลุ่มในชุมชนที่ประสาน
ร่วมมือกันท้างาน ช่วยกันเฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลนอย่างเป็นระบบและมีความเป็นรูปธรรม  
 1.2 การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในรู้จักการใช้
ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า มีการสอนกันรุ่นต่อรุ่นให้รู้จักพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความฟุ่มเฟือย และมีการปลูกป่าเสริมท้าให้พ้ืนที่
ป่าชายเลนของชุมชนเพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิดความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชน การ
ใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ ชุมชนเองมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสร้าง
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ การสร้างทางเดินต้องมีการผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้านในชุมชนและมี
การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่มีต่อป่าชายเลนอย่างถี่ถ้วนมาก่อน ท้าให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์
ไม้ส้าหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนได้ต่อไปในอนาคต และสามารถใช้เป็น
แนวป้องกันการกัดเซาะของน้้าทะเล สามารถช่วยลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี 
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามเขียว
ขจีรวมทั้งเป็นพ้ืนที่มีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ยามค่้าคืนยังเป็นแหล่งอาศัย
ของฝูงหิ่งห้อยจ้านวนมากดูสวยงามประทับใจแก่ผู้ที่ได้สัมผัสบรรยากาศ  
 1.3 สภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชน จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ท้าการศึกษาพบสภาพ
ปัญหาของชุมชน 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.3.1 ความไม่รู้กติกา ความไม่รู้กติกาจากบุคคลและนายทุนจากภายนอกพ้ืนที่เป็น
ปัญหาส้าคัญของชุมชน เนื่องจากองค์ความรู้ภายในชุมชนเองถึงแม้จะมีความพยายามเผยแพร่ แต่ยัง
ไม่แพร่หลายออกไปยังพื้นท่ีห่างไกลเท่าใดนัก  
  1.3.2 การลักลอบจับสัตว์น้้าผิดกฎหมาย สาเหตุส้าคัญของการลักลอบจับสัตว์น้้า
อย่างผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรใน
พ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ทั้งการทะลักเข้ามาของชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน เข้ามาเป็นแรงงานของ
เรือประมงขนาดใหญ่ที่ลักลอบเข้ามาจับสัตว์ทะเลในพื้นที่อนุบาลสัตว์ โดยใช้เรืออวนรุนและเครื่องมือ
ขนาดใหญ่ในการจับ และยังมีการลักลอบเข้ามาจับสัตว์ทะเลในฤดูวางไข่ ท้า ให้สัตว์ทะเลในพ้ืนที่ลด
จ้านวนลง  
  1.3.3 แนวทางการด้าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน ความคิดของชาวบ้านในชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐยังมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกันถึงแม้จะมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ในด้าน
การปลูกป่าทดแทน ซึ่งชาวชุมชนบ้านเปร็ดในมีความเห็นว่าควรปล่อยให้ป่ าชายเลนเจริญเติบโตเอง
ตามธรรมชาติเพราะป่าจะมีความหลากหลายโดยตัวเอง ขณะที่ทางฝ่ายภาครัฐเองกลับมองว่าควรต้อง
ตัดสางป่าชายเลนเพราะจะท้าให้ป่าเติบโตได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้นแล้วทั้งชาวบ้านและภาครัฐ
เองก็จะมีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านเปร็ดในได้อย่าง
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ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่้าเสมอ ท้าให้การจัดการป่าชายเลนชุมชนประสบ
ความส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 2. ด้านกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน 
  2.1 การสร้างกติกาชุมชน ชาวบ้านในชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชนมีการร่างกฎกติกา 
เพ่ือน้ามาใช้กับป่าชายเลนของชุมชน กติกานี้ไม่ได้ใช้เฉพาะชาวบ้านในชุมชนเท่านั้น แต่บุคคล 
ภายนอกก็ต้องปฏิบัติตามกติกาชุมชนด้วย มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ทหาร และ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือเข้ามาช่วยก้ากับดูแล รวมทั้งชาวชุมชนเองก็ยังมีกลุ่มอนุรักษ์ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือดูแล
ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยเฉพาะ เพ่ือสอดส่องดูแลผู้กระท้านอกกติกาด้วยการว่ากล่าวตักเตือน  
ทางวาจาก่อนถ้ายังพบการกระท้าผิดซ้้าจึงค่อยส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าเนินการ โดยเป้าหมาย
ที่แท้จริงของการสร้างกติกานี้มีไว้เพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดี ความปลอดภัย และสามารถให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างคนกับป่า  
  2.2 การวางแผนกิจกรรม ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีการวางแผนกิจกรรมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง การวางแผนกิจกรรมนี้เองท้าให้ชุมชนเกิดการจัดการป่าชาย
เลนที่ดีจนเกิดเป็นต้นแบบของการจัดการด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน สามารถแบ่งกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ แผนกิจกรรมส้าหรับการฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา ป้องกันการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและ
พ้ืนที่ชายฝั่ง แผนการศึกษาวิจัยภายในชุมชน แผนการบริหารจัดการ แผนการประชาสัมพันธ์ แผน
กองทุนจัดการป่าชายเลน และแผนการติดตามประเมินผล โดยแผนที่วางไว้มีการจัดท้าเป็นรูปเล่มเพ่ือ
แจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้อย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านเปร็ดใน สถานีพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ 4 (น้้าเชี่ยว) จังหวัดตราด 
โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต้ารวจ  กลุ่มเก็บหาปูแสม อพป. รสทช. รสทป. และผู้น้าชุมชนบ้านเปร็ดใน 
นอกจากผู้รับผิดชอบหลักแล้ว ผู้สนับสนุนแผนงานกิจกรรม ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน 
RECOFTC สกว. ผู้ว่าราชการจังหวัด สถานีประมงอ่าวช่อ และพอช. เข้ามาช่วยเหลือจนประสบ
ความส้าเร็จตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ ทั้งนี้เกิดจากการวางแผนกิจกรรมที่ดีของชุมชน 
  2.3 การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมผ่านแผนการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ การ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติของชุมชนแก่ผู้ ที่สนใจจากภายนอกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะนักวิชาการ ข้าราชการ และนักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจัดการป่าชายเลน สภาพของ
ป่าชายเลน สัตว์ทะเล และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าชายเลน โดยมีมัคคุเทศน้าโดยปราชญ์ชุมชน 
และกลุ่มลูกไม้ป่าเลนท้าการบรรยาย ท้าให้เกิดการขยายองค์ความรู้สู่ภายนอกชุมชน สามารถน้าไป
พัฒนาพื้นที่อ่ืนๆ ให้ประสบผลส้าเร็จเฉกเช่นเดียวกับชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในได้ในอนาคต 
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 สรุป สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของ
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จากในอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่างด้านสภาพการณ์สูง เนื่องจากในอดีต 
ชุมชนเองยังไม่ได้เริ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างจริงจัง ท้าให้โดนกลุ่มนายทุนที่อาศัยอ้านาจรัฐเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากการได้สัมปทานการตัดไม้ในป่าชายเลน เข้ามาหว่านล้อมชาวบ้านให้ท้านากุ้งด้วย
การตัดถางป่าท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดจ้านวนลงลงอย่างมาก จนเกิดการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
ขึ้นมา สามารถขับไล่กลุ่มนายทุนออกนอกพ้ืนที่ได้ส้าเร็จ ปัจจุบันชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีความ
แตกต่างจากในอดีต เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีความเข้าใจถึงวิถีทางแห่งความยั่งยืนทางอาชีพ มี
ความพร้อมที่จะรับมือกับการคุกคามผืนป่าชายเลนจากภายนอก มีการสร้างกติกา และวางแผนอย่าง
เป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เกิดเป็น
กระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนที่ยั่งยืน สามารถน้ามาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนบริเวณป่า
ชายเลนแห่งอื่นท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้อีกทางหนึ่ง 
 

 ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขด้านการด้าเนินการฟ้ืนฟูป่าชายเลนจนเกิด
ความส้าเร็จของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน เกิดจากความตั้งใจท้าเพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชาย
เลนอย่างจริงจัง มีการปลูกฝังกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นผ่านการอบรม กิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ปลูกฝังจิตส้านึกอย่างเป็นประจ้าจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีโครงสร้าง จนได้รับการยก
ย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบ ที่โดดเด่น คือ ชาวบ้านในชุมชนได้น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้จนเกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสรุปปัจจัจจัยเงื่อนไขแห่งความส้าเร็จได้ ดังนี้ 
 1.  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชน 
  1.1 การน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน  ชาวชุมชนใช้การด้าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักคิดแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ช่วยแก้ไขปัญหาทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งการน้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท้าให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนั้นแล้วชาวชุมชนบ้านเปร็ดในยังได้รับข้อแนะน้า
จากพระอาจารย์สุบิณ ปณีโต ท่านได้ใช้หลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สอน
ให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อน น้ามาเป็นแนวทางในการตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมาท้างาน
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นแกนหลักของชุมชน ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน
จะมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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  1.2 การแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน สิ่งภาพสะท้อนส้าคัญที่ท้าให้
ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในประสบความส้าเร็จในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ชาวชุมชนเองไม่ได้นิ่งนอนใจกลับ
ยังแสวงหาเครือข่ายเพ่ิมเติมจากชุมชนนอกพ้ืนที่ห่างไกลผ่านการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน น้าความรู้ที่
ได้รับจากพ้ืนที่ต่างๆ มาปรับใช้ภายในชุมชนจนประสบผลสัมฤทธิ์ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเฉกเช่นที่เราเห็นในปัจจุบัน 
  1.3 การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชาวบ้านในชุมชน
ไม่ได้ปฏิเสธการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนของบุคคลภายนอกชุมชน เพียงแต่ชาวบ้านและผู้น้า
ชุมชนบ้านเปร็ดในจะเข้าไปมีส่วนส้าคัญในการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับฟังความคิดเห็น 
พิจารณาการสื่อสาร การพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบจากกิจกรรมการด้าเนินงานต่างๆ เพ่ือลด
ผลกระทบทางด้านลบต่อชุมชน มีการก้าหนดบทบาทหน้าที่ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ชาวชุมชนยังมีการรับฟังความคิดเห็นที่จะน้าไปสู่การ
ก้าหนดวิสัยทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนชุมชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
  1.4 การจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดการในชุมชนบ้านเปร็ดในมีความเป็นระเบียบ
แบบแผน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน คือ การวางโครงสร้างของผู้ที่จะเข้ามาจัดการงานอนุรักษ์ป่าชาย
เลนของกลุ่มผู้น้าชุมชน ซึ่งผู้ที่เข้ามารับต้าแหน่งไม่ว่าจะเข้ามาโดยต้าแหน่ง หรือได้รับคัดเลือกเข้ามา
จะมีความเข้าใจภาระหน้าที่เป็นอย่างดี ท้าให้ระบบการจัดการภายในชุมชนสามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ ได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะชุมชนบริเวณป่าชายเลนเท่านั้น 
 

 2. ปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลในด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน 
  2.1 ผู้น้าชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนบ้านเปร็ดในเคยผ่านการต่อสู้กับกลุ่มนายทุนมาอย่าง
ยาวนานในอดีต ผู้น้าชุมชนในสมัยนั้นต้องมีความเข้มแข็งด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งความเข้มแข็ง   
นี้เองได้ส่งผลมาถึงผู้น้าชุมชนในปัจจุบัน สามารถยืนหยัดต่อสู้กับอ้านาจทุนที่แฝงตัวเข้ามาเพ่ือหา
ผลประโยชน์จากป่าชายเลนชุมชนอย่างรู้เท่าทัน นอกจากนั้นแล้วผู้น้าชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในเอง
ยังแสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืน จัดประชุมหมู่บ้านเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้มาแก่ชาวบ้านเปร็ดใน 
ท้าให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนและรู้เท่าทันอ้านาจทุน 
  2.2 ความผูกพัน ความผูกพันกับป่าชายเลนถือเป็นปัจจัยส้าคัญด้านหนึ่งที่เป็ น
กระจกสะท้อนภาพความส้าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ชาว
ชุมชนมีความรักและหวงแหนป่าชายเลนอย่างลึกซึ้ง ชาวบ้านเกิดและเติบโตภายในชุมชนเมื่อเกิด
ความผูกพันธ์นี้แล้วก่อให้เกิด “ส้านึกรักบ้านเกิด” ดังเช่น เด็กๆ ในชุมชนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะกลับเข้า
มาพัฒนา อนุรักษ์ ดูแลผืนป่าชายเลนของพวกเขาในอนาคต 
 



 141 

  2.3 การมีส่วนร่วม ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนบ้าน
เปร็ดในเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนในหมู่บ้านมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่กระท้า
ผิดกติกาของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ทั้งนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชน
ข้างเคียงอีกหลายชุมชน เกิดเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ 
 สรุป แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของชุมชนบ้านเปร็ด
ในจนได้รับยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบนั้นเป็นส่วนสะท้อนให้เกิดความยั่งยืนของไม้ป่าชายเลน ความ
ยั่งยืนทางอาชีพจากการจับสัตว์ทะเลขาย การน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การมี
ผู้น้าชุมชนเข้มแข็ง ความผูกพันธ์ และการมีส่วนร่วมจากภายนอกและภายในชุมชนเองก็ดีท้าให้การ
จัดการต่างๆ ในชุมชนประสบผลส้าเร็จ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศในด้านการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ผืนป่าชายเลน   
 

 ตอนที่ 3 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 การฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน เพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่น
หลังมีที่ท้ากิน และรักษาสภาพแวดล้อมให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในปัจจุบันชุมชนมีการให้
ความส้าคัญกับแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน ดังนี้ 
 1.  ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 
  แนวทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในเปรียบเสมือนเป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนด้าเนินงานการดูแลผืนป่าชายเลนชุมชน ทั้งยังเป็นหัวใจหลักที่คอยพัฒนาแสวงหาองค์
ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน คอยเป็นแบบอย่าง ให้ค้าแนะน้า ปรับทัศนคติความคิดของคนในชุมชนให้
เป็นไปตามวิถีแห่งการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลน การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดในอย่างยิ่งยวด ถือเป็นเสาหลักของชุมชนอย่างแท้จริง 
 2.  ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อขยายองค์ความรู้ชุมชน 
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดในมีแนวทางในการพัฒนาความรู้ ขยายความรู้ และ
แสวงหาความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนทางอาชีพแก่คนในชุมชน ตลอดจนสามารถสืบทอด
และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปจนกระทั่งถึงกลุ่มคนรุ่นหลังได้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ภูมิปัญญา
ของชาวเปร็ดใน ที่โดดเด่นคือวิธีคิดแบบองค์รวมในการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้ 1. ภูมิปัญญา
ของการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาสอดแทรกการด้าเนินงานสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 2. ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 3. ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ
หน้าทะเล ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเต๋ายางเพ่ือชะลอความแรงคลื่น และป้องกันปัญหามิให้เรือ
อวนรุนสามารถเข้ามาสร้างความเสียหายแก่แหล่งอนุบาลสัตว์น้้าบริเวณหน้าทะเลได้ 4. ภูมิปัญญา
การจัดการทรัพยากรพลังงาน ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการผลิตเตาเผาถ่านเพ่ือจัดการกับ
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เศษกิ่งไม้จากสวนผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวความคิดแบบองค์รวมที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนถ่ายทอด
ออกไปนี้เองเป็นแรงเสริมแก่ชุมชนให้มียั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 3.  การแสวงหาความร่วมมือ 
  การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือเป็นแนวทางส้าคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ความร่วมมือนี้เองที่เป็นแรงสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถดูแลจัดการป่าชายเลนได้อย่างเป็นระบบ แต่กระนั้นชุมชนยังต้องการความร่วมมือจาก
ภาครัฐเ แต่ความต้องการของชาวบ้านในชุมชนคือต้องให้รัฐรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยที่
ชุมชนเองเป็นหัวใจหลักความร่วมมือจากภาครัฐเป็นตัวเสริมความคิดของชาวบ้านผ่านการประชุม
หารือ จากการแสวงหาความร่วมมือนี้ เองได้มีการสร้างกฎกติการในการใช้ทรัพยากรธรรมช าติ       
ป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า และต้องเกิดความคุ้มค่าโดยค้านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมของป่า
ชายเลนในระยะยาว ป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในจึงยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ
เฉกเช่นวันนี้และตลอดไป 
 สรุป แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในต้องอาศัย
การสร้างความร่วมมือผ่านทางทุกภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน ประชาสังคม ผ่าการด้าเนินงานของกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน โดยใช้การเรียนการสอนผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่องค์รวมแห่งความรู้สู่ชาวบ้าน สร้างวิถีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนทางอาชีพและทรัพยากรป่าชายเลน
ชุมชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์จากแหล่งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย มีประเด็นส้าคัญท่ีน้ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.  การศึกษาด้านบริบทของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน  
  จากการศึกษาพบว่าสภาพการณ์ของชุมชนในอดีตมีความแตกต่างต่างจากใน
ปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตผู้น้าชุมชนและชาวบ้านเปร็ดในต้องต่อสู้กับกลุ่มนายทุนที่ เข้ามาหา
ผลประโยชน์เชิงแอบแฝง การได้รับสัมปทานป่าบกจากนโยบายของภาครัฐและการหว่านล้อมถึง
ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากการท้านากุ้งที่ต้องมีการตัดถางป่าชายเลนเป็นวงกว้าง ด้วย
หลากหลายวิธีการทั้งแนวทางการเจรจาประชุมกับกลุ่มนายทุน การร้องเรียนต่อภาครัฐเพ่ือขับไล่กลุ่ม
นายทุน แนวทางดังกล่าวส้าเร็จลุล่วงสามารถท้าให้กลุ่มนายทุนออกนอกพ้ืนที่ได้ในปี พ.ศ. 2530 
ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนมีความเข้าใจสภาพการณ์และรู้ความหมายของการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
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เป็นอย่างดี มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในขึ้นมาดูแลอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นที่รักและ
หวงแหนของชาวชุมชน และจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เข้ามาเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุรักษ์ผ่านการให้
สิทธิในการออม และการกู้ยืมดอกเบี้ยต่้าแก่ชาวบ้านในและนอกชุมชนที่ปฏิบัติตามกติกาชุมชนอย่าง
เคร่งครัด  
  1.1 การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในยังมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่าเพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรและอาชีพที่ต้องอาศัย
ธรรมชาติป่าชายเลน ท้าให้สามารถพลิกฟ้ืนผืนป่ากลับมาดังเดิม สอดคล้องกับ ปริญญา นุตาลัย 
(2535: 135) ที่กล่าวถึงความหมายของการอนุรักษ์ว่าเป็นการเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง 
และใช้ต่อทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ืออ้านวย ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
ได้ตลอดไป โดยอาศัยหลักการของการอนุรักษวิทยา ดังนี้ 1. การใช้อย่างมีเหตุผลและอย่างชาญฉลาด 
คือเป็นการใช้ตามความต้องการแต่เมื่อถึงเวลาต้องใช้อย่างฉลาด และประหยัดไว้เพ่ือส้าหรับใช้ใน
อนาคต ตลอดจนต้องค้านึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน  2. 
มีการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมก่อนน้ามาใช้ใหม่  3. ประหยัดในการใช้-ทรัพยากร 
สงวนทรัพยากรที่หายากที่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป และทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถหามา
ทดแทนได้ นอกจากนั้นแล้วชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในยังมีการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนด้านอ่ืนๆ 
อีก คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนเองมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ท้าให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ส้าหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของ
ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต และใช้เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน และเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยเพาะพันธุ์ เป็นที่อนุบาลสัตว์น้้าจ้านวนมาก สอดคล้องกับ โสมสกาว  เพชรานนท์ (2554: 11-
13) กล่าวถึงทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและทรัพยากรประมงไว้ว่า ป่าชายเลน ระบบนิเวศป่าชายเลน
เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อการถ่ายเทสาร  อาหารและพลังงานระหว่างระบบนิเวศป่าบกและระบบ
นิเวศทางทะเล จึงมีความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งอาหารที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้้า      
มีบทบาทต่อวัฏจักรของคาร์บอน เป็นแหล่งที่มีการงอกของแผ่นดินใหม่ สามารถป้องกันการพังทลาย
ของชายฝั่ง บ้าบัดน้้าเสียของแหล่งชุมชน แหล่งไม้ส้าหรับใช้สอยของมนุษย์ แหล่งสัตว์น้้าเศรษฐกิ จ
และแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ลดและชะลอความเร็วของกระแสน้้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงามเขียวขจีรวมทั้งเป็นพ้ืนที่มีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะ
ส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
  1.2  สภาพปัญหา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันชุมชนบ้านเปร็ดในได้รับการยกย่องให้เป็น
ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนแล้วก็ตาม ชุมชนเองก็ยังประสบ
ปัญหานานับประการที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการป่าชายเลน
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ชุมชนให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คือ ความไม่รู้กติกา เป็นสาเหตุของปัญหาการรุกล้้าเข้าท้าลาย
สภาพของระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากองค์ความรู้ที่ยังไม่ค่อยแพร่หลายออกสู่
ภายนอกมากนักถึงแม้ชุมชนจะมีความพยายามขยายองค์ความรู้ออกไปแล้วก็ตาม  อีกทั้งการพัฒนา
ขยายตัวของชุมชนออกมาท้าให้มีผู้ไม่รู้กติกาชุมชนมาอาศัยในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น การลักลอบจับสัตว์น้้า
ผิดกฎหมาย เกิดจากการไหลทะลักเข้ามาของประชากรในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ด
ในมีอาณาบริเวณที่ใหญ่ โดยขนาดพ้ืนที่ประมาณ 12,000 ไร่ ท้าให้ทั้งชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือน
บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามาอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ในการท้ามาหากิน
จนเกิดการล้นของบริมาณผู้ท้ากินและจ้านวนของสัตว์น้้าในป่าชายเลนชุมชน ท้าให้สัตว์ทะเลลด
จ้านวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นวงกว้าง แนวทางการด้าเนินงาน
ทีไ่ม่สอดคล้องกัน ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน
ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ท้าให้เกิดความล่าช้าในการวางแผนงานเพราะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากทั้งสองฝ่าย เพ่ือหาข้อสรุปการจัดการป่าชายเลนชุมชน 
  สภาพปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(2551: 41) กล่าวถึงสาเหตุที่ท้าให้ป่าชายเลนที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ และสัตว์นานาชนิดลดลงว่าเกิด
จากกิจกรรมต่างๆ ที่ ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชายเลน ได้แก่  1. การท้าสัมปทานที่ไม่ท้าตาม
ข้อก้าหนดของรัฐ รวมทั้งการบุกรุกท้าลายป่า โดยมีการตัดไม้น้าไปใช้ประโยชน์ 2. การเพาะเลี้ยวสัตว์
น้้าในพ้ืนที่ป่าชายเลนซึ่งต้องมีการตัดไม้ในพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือท้าการเพาะเลี้ยงก่อน เช่น การท้านา
กุ้ง 3. การท้าการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ป่าชายเลน เช่น การท้านาเกลือ 4. การขยายตัวของชุมชน การ
ก่อสร้างสะพานปลาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะท้าให้พ้ืนที่ป่าลดลงแล้ว ยังเกิดการระบายน้้าเสียและขยะมูล
ฝอยลงสู่ทะเล 5. การสร้างถนน การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และรวมถึงการก่อสร้างพัฒนาอ่ืนๆ 
ในพ้ืนที่ป่าชายเลน  
 2.  ด้านกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน 
  จากการศึกษาพบว่ากระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบ 
บ้านเปร็ดใน ได้แก่ การสร้างกติกาชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน การจับสัตว์น้้าในพ้ืนที่      
ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม การใช้กติกาชุมชนมีความยืดหยุ่นเน้นการพัฒนาทัศนคติความคิดของ
ชาวบ้าน เช่น โครงการหยุดจับร้อยคอยจับล้าน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจท้าให้ชาวบ้านมีความเข้าใจถึง
หลักการจับสัตว์น้้านอกฤดูวางไข่ ผู้น้าชุมชนและชาวบ้านชุมชนบ้านเปร็ดในร่วมกันร่างกฎระเบียบ
ส้าหรับน้ามาใช้ในชุมชนและมีบทลงโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืนตามขั้นตอนจากโทษสถานเบา เช่น การตัด
สิทธิในการกู้ยืมเงินจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้บ้าเพ็ญประโยชน์ การปรับเงิน จนถึงโทษสถาน
หนัก คือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือการน้าตัวส่งด้าเนินคดีตามกฎหมาย เป้าหมายของการ
ร่างกฎระเบียบกติกาขึ้นมา คือ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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ถูกต้องเหมาะสมและเพ่ือความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับ     
จิระ  จินตนุกูล(2540: 23-25) แนวทางที่จ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินการ เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนให้
คงไว้ได้ตามเป้าหมาย และสามารถ อ้านวยประโยชน์ได้ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน ปรับปรุง
กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนให้สอดคล้องกับสถานการณ์   
ที่มีการบุกรุท้าลาย ยึดถือ ครอบครอง และจับจองเพ่ือการได้มาซึ่งเอกสิทธิ์ที่ดินป่าชายเลนโดยไม่
ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การอนุรักษ์ และการปลูกฟ้ืนฟูป่าชายเลน สามารถด้าเนินการได้ผลอย่างแท้จริง  
และปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่าชายเลน ให้มีการร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และให้มีการพัฒนาและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าและหน่วยจัดการป่าชายเลน จากการป้องกันปราบปราม และการควบคุมการท้าไม้ มาเป็น
นักส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนมากขึ้น และ ทิพวรรณ ภู่นาค (2553 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า การ
ควบคุมและการบังคับใช้ระเบียบของชุมชน โดยชุมชนปฏิบัติตามท่ีกฏหมายของประเทศก้าหนด และ
มีกฏของชุมชนที่ชุมชนตั้งขึ้น คือ ห้ามตัดไม้ในเขตป่าชายเลน ถ้าจ้าเป็นต้องน้าไปใช้ประโยชน์ได้
เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น แต่ต้องมีการปลูกทดแทน และมีบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน ซึ่งชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดในสามารถน้าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลในด้านการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่
ธรรมชาติป่าชายเลน 
  จากการศึกษาพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่เป็นส่วน
ส้าคัญซึ่งท้าให้เกิดความเป็นต้นแบบของชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน ผลแห่ง
ความเป็นเลิศของชุมชน (High Performance Organization) มีการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 การน้อมน้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านเปร็ดในมีการน้อมน้าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นส่วนส้าคัญในการด้าเนินวิถีชีวิตท้าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้
หลักคิดแบบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เข้ามาปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาจากองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงใหม่ๆ และการน้าเอา
หลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์” ท้าให้ชาวบ้านเข้าใจถึงหลักแห่งการท้าอะไรต้องท้าเรื่องที่
ส้าคัญก่อนเสมอ สอดคล้องกับ นรินทร์ สังขรักษา (2552) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา    
เกิดการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ เป็นการเปลี่ยนอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา ที่ต้องอาศัย  
องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
จิตวิทยา เป็นพ้ืนฐานในการมองปัญหา เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมพ้ืนฐาน โดย
สิ่งที่น้ามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และ จิรายุ  อิศรางกูล ณ อยุธยา(2549) และพิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์(2551) กล่าวว่า 
ความพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
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ที่ดี ซึ่งหลักการทั้งสามข้อมีเงื่อนไขที่จะใช้ให้ประสบผลส้าเร็จ 2 ข้อเป็นพ้ืนฐานส้าคัญ คือเงื่อนไข
ความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม รวมเรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ก่อให้เกิดชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมท่ีมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  3.2 การแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ชุมชนน้าโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่า  
ชายเลนบ้านเปร็ดในมีการแสวงหาเครือข่ายที่มีอุดมการณ์ของการอนุรักษ์และมีพ้ืนฐานความรู้
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเข้ามาช่วยอนุรักษ์ดูแลผืนป่าชายเลนจากภายนอกพ้ืนที่อย่างจริงจัง การ
แสวงหาเครือข่ายนี้เองน้ามาซึ่งองค์ความรู้และศาสตร์แขนงใหม่สู่ชุมชน ท้าให้สามารถพัฒนาพ้ืนที่
พร้อมกับอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีชีวิตชีวา เพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลและต้นไม้ในป่าชาย
เลนให้มีความหลากชนิดพันธุ์ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าชายเลนของชุมชน สอดคล้องกับ อภีษฎา  คุณาพร
ธรรม (2551 : บทคัดย่อ) ท้าการศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของ
เครือข่ายองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด 
พบว่า ภายในชุมชนเกิดการพัฒนาทางด้านประชาสังคม มีการให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน โดยพัฒนาขึ้นมาจนเป็นการรวมกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้าน
เปร็ดใน” รวมทั้งมีการขยายเครือข่ายจนเกิดเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ ท้าให้การ
ด้าเนินงานของชุมชนเกิดความเป็นเลิศด้านการจัดการฟ้ืนฟูอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน ดังเช่นปัจจุบัน   
  3.3 การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่มีส่วนได้
เสียกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนชุมชนมีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามกติกา
ชุมชนเป็นอย่างดี ผู้ที่ใกล้ชิดคร่้าหวอดอยู่กับชุมชนเข้าร่วมประชุมในชุมชนเป็นประจ้าจะมีความเข้าใจ
ถึงการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลนในระยะยาวมากกว่า กระนั้นแล้วก็ยังพบว่าการใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มคนภายนอกพ้ืนที่ยังมีการลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้้าอยู่เป็นระยะ ซึ่งการกระท้าดังกล่าวไม่สามารถ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีชาวบ้านในชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ก็ยังช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด
เพ่ือจ้ากัดปริมาณผู้ลักลอบกระท้าผิดกติกาชุมชนอยู่เป็นนิจ 
  3.4 การจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้น้าชุมชนบ้านเปร็ดในและชาวบ้านมีการประชุม
หมู่บ้านน้าโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่เป็นประจ้าโดยก้าหนดในทุก วันที่ 8 ของเดือน โดยมีการวาง
แผนการจัดการอย่างเป็นระบบ ท้าให้เกิดความเป็นเลิศจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบของการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของประเทศไทย การจัดการอย่างเป็นระบบมีการวางแผนงานทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว มีการสร้างการยอมรับตามมติของชุมชนสามารถลดความขัดแย้งภายในชุมชนและความเข้าใจที่
ไม่ตรงกับภาครัฐได้เป็นอย่างดี เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของป่าชายเลนชุมชนรวมทั้งความอยู่ดี
กินดีของชาวบ้านในชุมชนบ้านเปร็ดใน สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2547: 23-24) การสร้างฉันทา
มติ ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความชอบธรรมและเป็นการสร้างการยอมรับ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท้า
ให้การน้าโครงการหรือนโยบายไปสู่การปฏิบัติง่ายขึ้น และประหยัดทรัพยากร 
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 4.  ปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลในด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน 
  4.1 ผู้น้าชุมชนเข้มแข็ง ปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ท้าให้ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน
มีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนมาจากการที่ชุมชนมีผู้น้าที่เข้มแข็งผ่านร้อนผ่านหนาว
จากการต่อสู้ฟ้ืนฟูผืนป่าชายเลนอันที่ที่ท้ากินแหล่งส้าคัญของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชน
เป็นอย่างดี แสวงหาความรู้และหน่วยงานสนับสนุนจากในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่อย่างเป็นประจ้า โดย
สามารถน้าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านการประชุมหมู่บ้านอย่างเป็นขั้นตอนมีความเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับ อับดุลคอเล็ด เจะแต (2557: 311-314) กล่าวถึง กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่ว่า ภาวะผู้น้า คือ การมีผู้น้าที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะเป็นผลดีต่อการดาเนินงานในลักษณะที่
เป็นส่วนรวม และสิ่งที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญของผู้นาชุมชนจะต้องเป็นคนที่จะเข้ามาอาสาเพ่ือส่วนรวม
อย่างแท้จริงจึงจะทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4.2  ความผูกพัน ชาวบ้านเปร็ดในมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน
ชุมชนเป็นอย่างมาก การที่ในอดีตชุมชนบ้านเปร็ดในเคยถูกกลุ่มนายทุนเข้ารุกล้้าแผ้วถางป่า โฆษณา
ชวนเชื่อโดยอาศัยนโยบายของภาครัฐในอดีตในการชักจูงให้ท้านานากุ้งกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผลจาก
การท้านากุ้งเป็นวงกว้างดังกล่าวท้าให้ชุมชนตกเป็นหนี้สินจ้านวนมหาศาลจากการกู้ยืมเงินมาลงทุน
แล้วไม่ประสบผลส้าเร็จ เหตุการณ์นี้ท้าให้ชาวบ้านและผู้น้าชุมชนตระหนักถึงปัญหาของการท้ากิน    
ที่ไม่ยั่งยืน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชุมชนได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมาเพ่ือแสวงหา
ความจริงแห่งความยั่งยืนทางอาชีพ การอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน เมื่อการอนุรักษ์ประสบความส้าเร็จ
สามารถเพ่ิมปริมาณผืนป่าชายเลนและสัตว์ทะเลได้ ท้าให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักรู้ซึ้ งถึงความ
ยั่งยืนของผืนป่าก็เปรียบเสมือนการมีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน ชาวบ้านชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จึง
มีความรักและผูกพันกับป่าชายเลนเป็นอย่างมากเช่นทุกวันนี้ สอดคล้องกับ สิทธิโชค เดชภิบาล 
(2554: 118) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณพ้ืนที่ป่าชายเลน ศึกษาเฉพาะชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทุนทางสังคมของชุมชนที่
เป็นเงื่อนไขส้าคัญประการหนึ่งนั้น คือ การที่ชาวชุมชนมีความผูกพันกับป่าชายเลนจึงท้าให้มีความรู้
ความเข้าใจในความส้าคัญและคุณประโยชน์ของป่าชายเลนเป็นอย่างดี เพื่อให้มีทรัพยากรป่าชายเลน
ไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 
  4.3 การมีส่วนร่วม ชาวบ้านชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีการเข้าถึงการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเป็นอย่างมากผ่านการจัดประชุมหมู่บ้าน การจัดประชุมกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง 
คือ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน ชุมชนมีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ผ่านผู้น้าที่เป็น
ตัวแทนของชาวบ้านที่ท้างานอนุรักษ์ร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐ ท้าให้การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความมีส่วนร่วมนี้เองเป็นแรงผลักให้ชุมชนเกิดการจัดการ
ที่ประสบความส้าเร็จอย่างยั่งยืน ตรงกับค้ากล่าวของ ทวีทอง  หงส์วิวัฒน์ (2527) ทีว่า การมีส่วนร่วม
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เป็นกิจกรรมที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใช้และกระจาย
ทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด้ารงชีพตามความจ้าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม โดยประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาของตนเองด้วย 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายที่จะท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 5.  แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
  ชุมชนมีแนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนที่ประสบผลส้าเร็จจนได้รับยกย่อง
เป็นชุมชนต้นแบบนั้น อาศัยแนวทางท่ีส้าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  5.1 การก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยผู้น้าชุมชน ถือเป็นหัวใจหลัก
ของกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน กลุ่มอนุรักษ์นี้เองน้าโดยผู้น้าชุมชนที่เข้าใจสภาพ
ปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดี ไม่เฉพาะแต่ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน แต่ยังรวมถึงปัญหาทางอาชีพ
และการอยู่ดีมีกินของชาวบ้านในชุมชน และยังคอยน้าองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อ
ชาวบ้านในชุมชนให้น้าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางการประชุมของหมู่บ้าน ตรงกับค้ากล่าว
ของ สมศักดิ์  สุนทรนวพัฒน์ (2551: 6) เรื่องแนวทางการฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยชุมชน ที่ได้กล่าวถึง
หลักการฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมประการหนึ่งคือ การสร้างผู้น้าและ
เครือข่ายเพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อที่ชุมชนคนชายฝั่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน และหาแนวทางในการที่จะสนับสนุนการท้างานฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนระหว่างกัน 
เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและประสบผลส้าเร็จมากข้ึนในการร่วมมือกันในอนาคต   
  5.2 การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือขยายองค์ความรู้ชุมชน เป็นแนวทางให้เกิดการ
เป็นชุมชนต้นแบบ (Best Practice) ที่ผู้น้าชุมชนใช้เพ่ือขยายองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาสู่ชุมชน
บ้านเปร็ดในและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนนี้ยังเป็นที่รวบรวมความรู้ถือเป็น “คลัง
ปัญญา” แก่ผู้สนใจที่เข้ามาศึกษากระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนผ่านการ
บรรยายจากวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ในชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน) วิทยากรเหล่านี้ไม่เพียงจะเป็นผู้ใหญ่
เท่านั้น ยังรวมถึงเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเปร็ดในที่ผ่านการลงพ้ืนที่ศึกษาป่าชายเลนชุมชนและ
ได้รับการอบรมจนรู้จักต้นไม้และสัตว์น้้าทุกชนิดที่มีอยู่ในพ้ืนที่ป่าป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ดังค้ากล่าว
ของ วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล (2545: 12) ที่ว่า เพ่ือหา Best Practice ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และไม่
ซับซ้อน ความรู้ต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองนี้จะสามารถใช้อ้างอิงได้ และจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของ
องค์กร เพ่ือถ่ายทอดสู่ผู้สนใจศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
  5.3 การแสวงหาความร่วมมือ แนวทางนี้ถือเป็นการต่อยอดกระบวนการฟื้นฟูระบบ
นิเวศให้เกิดความยั่งยืน และเกิดเครือข่ายอนุรักษ์กับพ้ืนที่ใกล้เคียงและห่างไกล ชุมชนต้นแบบบ้าน
เปร็ดในมีการแสวงหาความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และ
สถานศึกษาต่างๆ รวมถึงการลงพ้ืนที่ในพ้ืนที่ห่างไกล เช่น จังหวัดทางภาคใต้ที่มีป่าชายเลนจ้านวน
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มาก เพ่ือแสวงหาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ สร้างเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ขึ้นมา ท้าให้เกิดความ
เข้มแข็ง สอดคล้องกับ นันท์นภัส อิทธิชาญสีห์ (2554 : บทคัดย่อ) ท้าการศึกษาเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านคลองลัด ต้าบลบางตะบูนออก 
อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนใน
ชุมชน มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ การถ่ายทอดผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การถ่ายทอดผ่านปราชญ์ผู้รู้ 
และการถ่ายทอดกันเองของชาวบ้าน โดยมีการเสนอแนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านต่างๆ 
ไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1.ต้องมีการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อ
เพ่ิมความหลากหลายในการน้ามาใช้ประโยชน์ 2. ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3. มีการจัดตั้งศูนย์แสดง
สินค้าที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่มีการประดิษฐ์ขึ้นและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนามเรื่องกระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่สามารถน้าไปใช้พัฒนา
ด้านต่างๆ ต่อไป ดังนี้ 
  1.1 การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ประโยชน์จากป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดในมีมากมายอนันต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรจัดเก็บชุดความรู้ของประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้รับจากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่มีความหลากชนิดอย่างเป็นระบบ สร้างการรับรู้ปลูกฝังจิตส้านึกทาง
ความคิดแก่ เด็ กและเยาวชนในชุมชนอย่ างต่ อ เนื่ อง เพ่ื อให้ เข้ าใจคุณ ค่ าของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างคุ้มค่าที่สุด ท้าให้เกิดการอยู่ดี
กินดีของชาวบ้านในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต 
  1.2 จากการศึกษาท้าให้ทราบสภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชนที่ยังต้องการการ
แก้ไขอย่างจริงจังผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาจากการสร้างความรับรู้กฎกติกา
แก่คนนอกชุมชนรวมทั้งชาวต่างชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่พบว่ามีการเข้ามาลักลอบจับสัตว์น้้า
อย่างผิดวิธีและเข้ามาท้ากินในพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างจริงจังจังจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม อันจะท้าให้
ป่าชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้้าเพ่ิมปริมาณขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชพที่ต้อง
อาศัยท้ากินในพ้ืนที่ป่าชายเลนบ้านเปร็ดในในระยะยาว อีกปัญหาส้าคัญ คือ ความแนวทางการ
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ด้าเนินงานระหว่างภาครัฐและชุมชนยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร จึงควรจัดการเสวนาระหว่าง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนบริเวณป่าชายเลนเพ่ือความเข้าใจที่สอดคล้อง
กันในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากขึ้นกว่าเดิม 
  1.3 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นกระบวนการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชน 
พบว่า การจัดการด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติป่าชายเลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในมีการสร้างกติกา
ชุมชน การวางแผนกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการขยายองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ภายในชุมชน ท้าให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับองค์ความรู้การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างดีเยี่ยม 
สะท้อนภาพความเป็นชุมชนต้นแบบได้เป็นอย่างดี ดังนั้นควรมีการขยายองค์ความรู้ภายในให้
แพร่หลายออกไปสู่ภายนอกชุมชน ที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือให้ชุมชน
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่ประสบผลส้าเร็จนี้ออกไป
ยังพ้ืนที่ห่างไกลได้รับความรู้น้าไปปฏิบัติตามให้เกิดผล ดังเช่น “ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน” 
  1.4 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาท้าให้พบปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลในด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
คือ การมีผู้น้าชุมชนที่ดีคอยเป็นก้าลังหนุนเสริมแก่ชุมชนผ่านการแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆ เข้ามา
พัฒนาต่อยอดความส้าเร็จของชุมชน อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนยังมีความรักผูกพันกับป่าชายเลนอย่าง
แนบแน่น เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผืนป่าชายเลนอันเป็นที่รักยิ่งของชุมชน ท้าให้เกิด 
“ส้านึกรักบ้านเกิด” กับชุมชน ดังนั้น ควรหาวิธีการรักษาศักยภาพผู้น้าชุมชน และปลูกฝังความรัก 
ความผูกพันที่มีต่อผืนป่าชายเลนบ้านเปร็ดในแก่เยาวชนของชุมชนเพ่ือเติบโตขึ้นมาเป็นผู้น้าชุมชนที่ดี
ต่อไปในอนาคต  
  1.5 แนวทางการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในที่พบ 
คือ แนวทางของการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างจริงจัง กลุ่มอนุรักษ์นี้เองเป็นหัวใจแห่งการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนชุมชน อีกทั้งการแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ก็ด้าเนินการผ่านกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแห่งการฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่าชายเลนชุมชน โดยการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้แขนงต่างๆ แก่ชุมชน ดังนั้น ควร
ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สู่ชุมชนภายนอกให้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดในเพ่ิมขึ้นโดยผ่านการสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
สถานศึกษาเพ่ือความยั่งยืนของฐานความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด   
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เพียงพ้ืนที่เดียว ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เพ่ือน้ามาเปรียบเทียบถึงจุดเด่น จุดด้อย ของกระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนด้านต่างๆ  
  2.2 ปัญหาของพ้ืนที่ป่าชายเลนมีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนในระยะ
ยาว จึงควรมีการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการประมงแบบผิดกฎหมายในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ปัญหาการทะลักเข้ามาท้ากินของคนต่างถิ่นในพ้ืนที่ป่าชายเลน ปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่
แพร่หลาย เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการจั ดการพ้ืนที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
  2.3 ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ถือเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแพร่ความรู้ชุมชนแก่ผู้ที่
สนใจ ดังนั้น ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือน้าไปขยายองค์ความรู้
หลากแขนงท่ีประสบความส้าเร็จให้กับชุมชนอ่ืนๆ น้าไปใช้พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
  2.4 ควรมีการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับ     
ป่าชายเลนให้หลากหลายบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน  
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แนวค าถาม (Interview guide) 
กลุ่มที่ 1 : ผู้น าชุมชน บ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน  าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

 

 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในพื นที่ศึกษา เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน วิธีด าเนินการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ วิธีด าเนินการ
จัดตั งศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชน วิธีด าเนินการจัดตั งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วิธีการในการให้ความรู้
แก่ชาวบ้านในชุมชนต้นแบบป้านเปร็ดในและพื นที่ใกล้เคียง 
 

แนวทางการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม 
1.ด้านการจัดการด้าน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าชายเลน ของชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

- ประวัติความเป็นมา ที่ก่อให้เกิดการจัดการจนเป็นชุมชนต้นแบบ 
  ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นอย่างไร 
- ท่านมีข้ันตอนอย่างไร ในการจัดการด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  
- ท่านมีการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ด้านการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน อย่างไร 
- ท่านคิดว่ามีแนวทางอย่างไร เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ให้ยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต 
- ท่านมวีิธีการปรับปรุงด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  ป่าชายเลน อย่างไร 
- ท่านมีความคาดหวังอย่างไร ต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนในอนาคต 
- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าชายเลน ได้แก่อะไรบ้าง 
2. ด้านวิธีด าเนินการ
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนที่
ของชุมชนต้นแบบ 
บ้านเปร็ดใน 

- ท่านใช้วิธีการเช่นไร ในการด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

- ท่านมีข้ันตอนอย่างไร ในการด าเนินการภายในกลุ่มอนุรักษ์ 
- กลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน มีเครือข่ายการด าเนินงาน 

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มอนุรักษ์ของพ้ืนที่ข้างเคียง อย่างไรบ้าง 
- ท่านสามารถวัดระดับความส าเร็จ ในการด าเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ 

ได้อย่างไร 
- ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงาน ได้แก่อะไรบ้าง 
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แนวทางการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม 
3. วิธีด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ให้ข้อมูลความรู้
ชุมชนต้นแบบ 
บ้านเปร็ดใน 

- ประวัติ ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชนต้นแบบ
บ้านเปร็ดใน เป็นอย่างไร 

- วิธีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชน เป็นอย่างไร 
- รูปแบบการให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชน เป็นอย่างไร 
- การจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชนมีประโยชน์ อย่างไรบ้าง  
- ท่านมีวิธีการปรับปรุงการให้ข้อมูลความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน อย่างไรบ้าง 
- ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์ให้ข้อมูลความรู้ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

มีอะไรบ้าง 
4. วิธีด าเนินการจัดตั้ง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
ของชุมชนต้นแบบ 
บ้านเปร็ดใน 

- การริเริ่มจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เกิดจากสาเหตุ ปัจจัย ใดบ้าง 
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของชุมชนท่านได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจาก

แหล่งใด และด้านไหนบ้าง 
- งบประมาณในการด าเนินงานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้รับจากแหล่ง

ใด และมีการจัดการอย่างไร 
- ท่านคิดว่ามีสาเหตุปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของกลุ่ม

สัจจะออมทรัพย์ในชุมชนของท่าน 
- ท่านคิดว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์กับป่าชายเลน 

ประกอบด้วยด้านใดบ้าง 
- ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้เกิดความไม่ประสบผลส าเร็จของ

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ คืออะไร 
5. วิธีการในการให้ความรู้
แก่ชาวบ้านในชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดในและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

- ท่านมีวิธีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน อย่างไร 
- ท่านมีการประยุกต์ใช้ แนวคิดใดบ้างในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านใน

ชุมชน 
- วิธีการให้ความรู้แก่ชุมชนมีการสอดแทรกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า

ชายเลน อย่างไร 
- ท่านมีความคาดหวังอย่างไร ต่อการได้รับความรู้ของชาวบ้านในชุมชน

ของท่านในอนาคต 
- ท่านอยากฝากข้อคิด เรื่องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน เกี่ยวกับเรื่องใด 

อย่างไรบ้างไหม  
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แนวทางการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม 
6. ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ 

- ปัญหาในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การพัฒนาพ้ืนที่ป่าชายเลนด้านอื่นๆ คือ
อะไรบ้าง 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของท่าน  
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แนวค าถาม (Interview guide) 
กลุ่มที่ 2 : กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชายเลน 

 

 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ ผู้ให้ข้อมูลในพื นที่ศึกษา      
เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่
ธรรมชาติป่าชายเลน การสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชายเลน การมี   
ส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
 

แนวทางการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม 
1. ด้านการให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติ 
ป่าชายเลน 

- การให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน ประกอบด้วย
ด้านใดบ้าง 

- ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน มีความส าคัญ
อย่างไรบ้าง  

- เรื่องใดที่ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่า
ชายเลนให้ครอบคลุมมากขึ้น และมีวิธีการอย่างไร 

- ท่านมีความร่วมมือในการวางแผนงานการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน  
   ด้านใดบ้าง 
- ท่านสามารถประเมินผลการด าเนินงาน จากความร่วมมือด้านการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน อย่างไร 
- ท่านจะสานต่อความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ให้ยั่งยืน

ต่อไป อย่างไร 
- ปัญหาและอุปสรรค ในการร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ธรรมชาติ 
  ป่าชายเลน คืออะไรบ้าง 

2. ด้านการสนับสนุนใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ธรรมชาติป่าชายเลน 

- ท่านคิดว่าปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้เกิดการสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง 

- ท่านมีส่วนช่วยในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
อย่างไร 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน มีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
- สิ่งที่ท่านต้องการให้มีการสนับสนุนเพิ่มข้ึนในการอนุรักษ์ คืออะไรบ้าง 
- ท่านจะมีวิธีการเชิญชวนให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้ามาช่วย   
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แนวทางการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม 
2. (ต่อ) สนับสนุนในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู อย่างไร ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

- ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มีอะไรบ้าง 
3. ด้านการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ธรรมชาติป่าชายเลน
ของชุมชนต้นแบบบ้าน
เปร็ดใน 

- ท่านมีส่วนร่วมอย่างไร กับชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน 

- ท่านคิดว่าจะสามารถชักชวนคนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของชุมชนบ้านเปร็ดใน อย่างไร 

- ในความคิดของท่าน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 
หมายถึงอย่างไร 

- ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (เช่น  
  ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต) อย่างไรบ้าง 
- ท่านมีความภาคภูมิใจกับเรื่องใดมากที่สุด ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน อย่างไรบ้าง 
- ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นแบบ 
  บ้านเปร็ดใน มีอะไรบ้าง และเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
- ท่านมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อย่างไร 

4. ปัญหาอุปสรรค์ และ
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ 

- ปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชาย
เลนของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 

- ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางอ่ืนๆ ส าหรับชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน 
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แนวค าถาม (Interview guide) 
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน  าขาว จังหวัดตราด 

 

 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี  ลักษณะการด ารงชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบ การร่วมแรงร่วมใจกันของ
คนในชุมชน รวมถึงความเกี่ยวดองกับส่วนราชการ วิธีการอนุรักษ์ และรักษาพื นที่ป่าชายเลนของ
ชาวชุมชน รวมทั งหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาจัดการ เขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชาย
เลนชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน  าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

ค าถาม 
1. ท่านประกอบอาชีพ อะไรเป็นอาชีพหลัก และอาชีพที่ท่านคิดว่าสามารถสร้างรายได้ให้ท่านได้อย่าง  
   พอเพียง มีอะไรบ้าง อย่างไร 
2. รายได้จากการประกอบอาชีพของท่านจากอดีตถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น หรือลดลง หรือไม่ เพราะเหตุใด  
3. ให้ท่านอธิบายถึงความผูกพันธ์ระหว่างคนในพ้ืนที่ กับป่าชายเลน 
4. นอกเหนือจากอาชีพหลักของท่านแล้ว ท่านมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน

ชุมชนบ้านเปร็ดใน อย่างไรบ้าง 
5. ท่านคิดว่าชาวบ้านในชุมชนของท่าน มีส่วนร่วม ร่วมแรง ร่วมใจ ต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน 

กันอย่างไรบ้าง 
6. ภาครัฐหรือส่วนราชการ มีความเก่ียดอง และมีส่วนร่วมกับชุมชนของท่าน ต่อการอนุรักษ์ 
   ป่าชายเลน อย่างไรบ้าง 
7. ท่านมีความภูมิใจ กับค าว่าชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน อย่างไร 
8. ท่านมีวิธีการอย่างไร ที่จะช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
9. ท่านคิดว่าป่าชายเลนในชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน จะมีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต หรือไม่   
   เพราะเหตุใด 
10. ท่านอยากให้มีการพัฒนาความมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ของชุมชนบ้านเปร็ดใน

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพิ่มขึ้น ในด้านใด และอยากให้มีการเพ่ิมเติม ด้านใดบ้าง 
11. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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แบบบันทึกการสังเกตไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
 

 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับ สภาพบริบททั่วไป วิถี
การด าเนินชีวิตของชุมชนที่รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย การออมโดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน การแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน การปฏิบัติตามกฏกติกา  
ที่ชุมชนได้มีการตั งไว้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชาวบ้าน การด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนในการให้ความรู้กับชาวบ้านใน
ชุมชน ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน  าขาว จังหวัดตราด 
 

กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
1. วิถีชีวิต รวมถึง
พฤติกรรม 
 
 
 
 

- งานที่ท า 
- ความเป็นอยู่ 
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของ

ชาวบ้านในชุมชน 
- พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย 
- ความตั้งใจในการท าหน้าที่ 
- ความเอาใจใส่แก่ป่าชายเลน 
- ความกล้าแสดงออกทางความคิด 

 

2. การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
- ความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 
- ความมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ใน

การอนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 
- ความร่วมมือภายในชุมชนในการ

อนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 

 

3. การปฏิบัติตาม
กติกาชุมชน 

- ความเคารพต่อกฏระเบียบชุมชน 
- การสอดส่องดูแลให้กติกาชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 
- การปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายในการดูแลป่าชายเลน 
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กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 
 
 
 

- แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- การแสดงออกให้เห็นความทุ่มเทใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

 

5. บทบาทหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

- การแบ่งหน้าที่ในการท างานอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู 

- ภาวะความเป็นผู้น า ของผู้น าชุมชน 
- การเข้าอกเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค 

ในกาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูของชาวบ้าน 
- การแบ่งเวลาในการรับผิดชอบดูแล

พ้ืนที่ป่าชายเลน 
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แบบบันทึกการสังเกตมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
 

 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับ การร่วมกลุ่มท ากิจกรรม
หยุดจับร้อย คอยจับล้าน การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ธรรมชาติป่าชายเลน การเข้าร่วม
โครงการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน รวมถึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประชุมของหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นการตั งข้อสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบล 
ห้วงน  าขาว จังหวัดตราด 
 

กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
1. การร่วมกลุ่มท า
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมกิจกรรมหยุดจับร้อย 
  คอยจับล้าน 
- การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา

ป่าชายเลน 
- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
- การร่วมแสดงความคิด 
- ภาวะความเป็นผู้น าภายในกลุ่ม 
- การร่วมเสนอแนะแนวทางอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูป่าชายเลนใหม่ๆ 

 

2. การรว่มโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ป่าชายเลน 
 

- หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
โครงการ 

- บุคคลิกของผู้ให้ความรู้ 
- ขั้นตอนวิธีการในการให้ความรู้ 
- ความตั้งใจในการเรียนรู้ 

 

3. การเข้าร่วมการ
ประชุมของหมู่บ้าน 
 
 
 

- บรรยากาศในการประชุม 
- การร่วมรับฟังความคิดเห็น 
- ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพของ

ชาวบ้านระหว่างร่วมการประชุม 
- หัวข้อต่างๆ ในการประชุม 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้น าชุมชน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

1 นายอ านวย ชูมณี หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

2 นายอ าพร แพทย์ศาสตร์ 31 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

3 นายมาโนช ผึ งรั ง 1 / 2 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

4 พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด 
 
 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
นักวิชาการ 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

5 นายไตรรัตน์ เรือนงาม 4 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 

6 นายชวภณ แสงจันทร์ 60 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ชาวบ้าน 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 

7 นางวันดี แพทย์ศาสตร์ 31 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

8 นายธีรวัฒน์ รังสะดินนิน 47 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

9 นางรัชนี สังข์ทิน 58/2 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

10 นายถวัลย์ โต้งโล้ง 53 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 

11 ด.ญ.จิราพรรณ ผึ งรั ง 55/2 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

12 ด.ญ.อมรรัตน์ ผึ งรั ง 62/1 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

13 นายประสิทธิ อินทสุวรรณ 30 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 

14 นายสมนึก ห้วงน  า 70 หมู่ 2 ต.ห้วงน  าขาว อ.เมือง จ.ตราด 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางข้อมูลผลการสังเกต 
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ผลการสังเกตไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตเกี่ยวกับ สภาพบริบททั่วไป วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน      
ที่รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย การออมโดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน    
ในชุมชน การแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน การปฏิบัติตามกฏกติกาที่ชุมชนได้มีการตั้งไว้ 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลนของชาวบ้าน การด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น าชุมชนในการให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน ของชุมชน
ต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบลห้วงน้ าขาว จังหวัดตราด  
 

กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
1. วิถีชีวิต รวมถึง
พฤติกรรม 
 
 
 
 

- งานที่ท า 
- ความเป็นอยู่ 
- ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของ

ชาวบ้านในชุมชน 
- พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย 
- ความตั้งใจในการท าหน้าที่ 
- ความเอาใจใส่แก่ป่าชายเลน 
- ความกล้าแสดงออกทางความคิด 

อาชีพส่วนใหญ่ท าสวนและจับสัตว์
น้ าขาย มีสิ่งยึดเหนี่ยวคือศาลเจ้าปู่
น้อย มีการใช้สอยที่พอเพียง มีการ
ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่ลักลอบจับ
สัตว์ทะเลในช่วงวางไข่ และชาวบ้าน
ยังมีการแสดงออกทางความคิดกับ
ผู้น าชุมชน 

2. การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
- ความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน 
- ความมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ใน

การอนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 
- ความร่วมมือภายในชุมชนในการ

อนุรักษ์ฟ้ืฟูป่าชายเลน 

ชาวบ้านเปร็ดในเข้าร่วมกิจกรรม
หยุดจับร้อยคอยจับล้านทุก
ครวัเรือน การเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ปราชญ์ชุมชนและเยาวชนกลุ่มลูกไม้
ป่าเลน อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนให้
ความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชาย
เลนเป็นอย่างดี 

3. การปฏิบัติตาม
กติกาชุมชน 

- ความเคารพต่อกฏระเบียบชุมชน 
- การสอดส่องดูแลให้กติกาชุมชนมี

ความเข้มแข็ง 
- การปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับ

มอบหมายในการดูแลป่าชายเลน 

มีการเคารพระเบียบชุมชนผ่าน
ข้อก าหนดของกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ กลุ่มต่างๆ จะมี
หน้าที่ดูแลป่าชายเลนตามภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ 
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กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 
 
 
 

- แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
- การแสดงออกให้เห็นความทุ่มเทใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูผ่านการ
ประชุมตามวาระของกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ มีการก าหนดเป็นกิจกรรม
หยุดจับร้อยคอยจับล้าน กิจกรรม
การลงพ้ืนที่กับกลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่า
เลน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการ
แสดงออกอย่างจริงจังถึงความทุ่มเท
ดูแลป่าชายเลนของชุมชน  

5. บทบาทหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

- การแบ่งหน้าที่ในการท างานอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู 

- ภาวะความเป็นผู้น า ของผู้น าชุมชน 
- การเข้าอกเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค 

ในกาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูของชาวบ้าน 
- การแบ่งเวลาในการรับผิดชอบดูแล

พ้ืนที่ป่าชายเลน 

มีการแบ่งหน้าที่การท างานตาม
ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ชัดเจน ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าใน
ระดับสูง ยอมรับฟังปัญหาของ
ชุมชนผ่านการประชุมหมู่บ้าน และ
ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ หลังจากประชุม
เสร็จสิ้นจะมีการมอบหมายงานแก่
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างหน้าที่ 
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ผลการสังเกตมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
 

 
 ผู้วิจัยได้ท าการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับ การร่วมกลุ่มท ากิจกรรมหยุด   
จับร้อย คอยจับล้าน การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลน การเข้าร่วม
โครงการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน รวมถึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประชุมของหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นการตั้งข้อสังเกตในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ของชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต าบล 
ห้วงน้ าขาว จังหวัดตราด 
 

กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
1. การร่วมกลุ่มท า
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมกิจกรรมหยุดจับร้อย
คอยจับล้าน 

- การเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าชายเลน 

- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
- การร่วมแสดงความคิด 
- ภาวะความเป็นผู้น าภายในกลุ่ม 
- การร่วมเสนอแนะแนวทางอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูป่าชายเลนใหม่ๆ 

ชาวบ้านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหยุดจับร้อยคอยจับล้าน
เป็นอย่างดี กลุ่มอนุรักษ์มีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ภายในกลุ่ม
สามารถพูดคุยปัญหาที่ได้พบผ่านการ
ประชุม เพื่อหาข้อยุติของปัญหาได้
เป็นอย่างดี ผู้น าในการประชุมมี
ภาวะการเป็นทั้งผู้น า และผู้ฟังที่ดี 
อีกท้ังชาวบ้านมีการเสนอแนว
ทางการพัฒนาป่าชายเลน คือ การ
สร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

2. การร่วมโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ป่าชายเลน 
 

- หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
โครงการ 

- บุคคลิกของผู้ให้ความรู้ 
- ขั้นตอนวิธีการในการให้ความรู้ 
- ความตั้งใจในการเรียนรู้ 

หน้าที่รับผิดชอบของผู้ให้ความรู้น า
โดยปราชญ์ชุมชน คือ นายอ านวย ชู
มณี และ ผอ.ชวภณ แสงจันทร์ และ
ยังมีอาสาสมัครกลุ่มลูกไม้ป่าเลน การ
ให้ความรู้จะผ่านการลงพ้ืนที่จริง 
โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีการจด
บันทึกสิ่งที่พบเห็นจากการลงพ้ืนที่
ศึกษา 
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กรอบในการสังเกต รายการที่สังเกต ผลการสังเกต 
3. การเข้าร่วมการ
ประชุมของหมู่บ้าน 
 
 
 

- บรรยากาศในการประชุม 
- การร่วมรับฟังความคิดเห็น 
- ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพของ

ชาวบ้านระหว่างร่วมการประชุม 
- หัวข้อต่างๆ ในการประชุม 

บรรยากาศการประชุมเป็นกันเองแต่
เมื่อถึงวาระที่ผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่า
ชายเลน เช่น การสร้างทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ การประชุมจะมีความ
เข้มข้นจริงจัง ท าให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มผู้น าชุมชน โดยที่
สัมพันธภาพภายในกลุ่มการประชุม
หลังจากเสร็จจากความเข้มข้นก็จะ
เข้าสู่ภาวะปกติ แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ในชุมชนที่แนบแน่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือข้อความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก จ 
รูปภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 24 แสดงบรรยากาศที่สวยงามของป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
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ภาพที่ 25 แสดงบรรยากาศการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 

 
 

        
 

        
 
 

ภาพที่ 26 แสดงบรรยากาศการประชุมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
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