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Abstract 
 

 The purposes of this study were to; explain the successes of Mangrove conservation 
according to Self-sufficient Doctrine and community participation with PaknamPran Sub 
District Municipality; and explain correlation among critical successes factors of Mangrove 
conservation according to Self-sufficient doctrine and community participation with Successes 
of Mangrove conservation.   
 This was survey quantitative research 360 samples was selected using stratified 
simple random techniques from residents of Paknampran Sub District Municipality. The 
research instrument used was questionnaires. Data were analyzed using statistical tools 
percentages, mean standard deviation, and Chi square. 
 The findings were as follows; 1) Successes of Mangrove conservation according to 
Self-sufficient Doctrine and community participation with PaknamPran Sub District Municipality 
over all  were moderate level, the  highest was fairness of utilize mangrove resources. 2) 
There were a statistical correlation among Critical successes factors of Mangrove conservation 
according to Self-sufficient Doctrine and community participation with Successes of Mangrove 
conservation at 0.5 statistical level.  
  
Keywords: Successes Mangrove conservation community participation, Paknampran Sub  
                District Municipality   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนกระจายอยู่ใน 24 จังหวัด จากการส ารวจครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2547 
พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น 1460,621.87 ไร่ กระจายอยู่ในภาคตะวันออก จ านวน152,309.76 
ไร่ ภาคกลาง จ านวน 41,426.18 ไร่ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จ านวน 177,293.32 ไร่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ านวน 
1,089,592.61 ไร่ พ้ืนที่ป่าชายเลนของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ 
มีชุมชนเข้าอยู่อาศัยเป็นบางส่วน พบมากในพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัด 
ระนอง พังงา กระบี่ สตูล ตรัง และจังหวัดภูเก็ต และป่าชายเลนอีกส่วนหนึ่งได้ถูกราษฎรบุกรุกครอบครอง
เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงกุ้ง มักพบมากในพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง และ
จันทบุรี บริเวณภาคใต้ชายฝั่งอ่าวไทยและท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ป่าชายเลน
ที่เอกชนมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย และมีอาชีพการปลูกป่าชายเลน แต่ประสบปัญหาไม่คุ้ มทุน จึง
เปลี่ยนแปลงไปท าเป็นนากุ้ง และขายที่ดินให้กับเอกชน และปัจจุบันมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพบมากใน
พ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, http://www.dmcr.go.th, 20 มิถุนายน 2561) 
 ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรส าคัญ และมีประโยชน์อย่างมากเพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งรวมของ
พืชและสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน และนกนานาชนิด มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่
ของชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน เช่น การท าฟืนและถ่าน การท าไม้เสาเข็มและไม้ค้ ายัน การสกัดสาร แทนนิน  
จากเปลือกไม้โกงกางเพ่ือท าสี กาวและการฟอกหนังและอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นประโยชน์ด้านการประมง โดยที่เศษใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ที่ร่วงหล่นจะถูกย่อยสลาย 
เป็นแหล่งอาหารให้สิ่งที่มีชีวิตระดับล่างของพีรามิดพลังงานในห่วงโซ่ของอาหาร ท าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น กุ้งกุลาด า ปูด า ปลากะพงขาว แต่ที่ส าคัญที่สุดป่า
ชายเลนมีความส าคัญต่อการลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็ว
ของพายุก่อนเข้าสู่ฝั่ง เป็นแหล่งกักเก็บตะกอนที่พัดพาจากฝั่งสู่ทะเล ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ชายฝั่งและริมตลิ่งใน
กรณีภัยพิบัติจากคลื่นสินามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่มีป่าชายเลน ช่วยท า
การชะลอความเร็วของคลื่นยักษ์ที่เข้าถล่มชายฝั่ง และชะลอเศษไม้ และเศษตะกอนจ านวนมากที่จะเข้า
ท าลายชุมชนชายฝั่ง (ธรรมรัตน์ นุตะธีระ, http://www.krunok.net, 20 มิถุนายน 2561) 
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 จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรป่าชายเลน ในล าดับแรกได้แก่ ชุมชนใน
พ้ืนที่ ล าดับต่อมาได้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ข้างเคียง และประชาชนทั่วประเทศ คงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทางใดทางหนึ่งได้ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเล็งเห็นความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่า
ชายเลน จากการบุกรุกของนายทุนที่หวังใช้ประโยชน์ส่วนตนและการถูกท าลายไปตามวิถีธรรมชาติ ทรงมี
พระราชด าริให้จัดท าโครงการส่วนพระองค์เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องป่าชายเลน ดังเช่น  โครงการแหลมผักเบี้ย 
จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้น ทรงมีวิสัยทัศน์ในการจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนเพ่ือการจัดการแก้ปัญหาอย่างยั่ งยืน และจากพระราชด าริดังกล่าว พ้ืนที่ที่
ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านป่าชายเลน อาทิเช่น โครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ย ที่สามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน อีกประการหนึ่ง 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ 3,122 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 และในปี พ.ศ. 2547 ได้
ลดลงเหลือ 2,706 ไร่ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, http://chm-
thai.onep.go.th, 21 มิถุนายน 2561) ได้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยศูนย์
สิรินาถราชินีที่ตั้งอยู่ที่อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเต็ม
รูปแบบด้วยความร่วมมือระหว่างชาวชุมชนปากน้ าปราณและบริษัท ปตท.แห่งประเทศไทย จ ากัด แต่ใน
พ้ืนที่อ่ืนโดยเฉพาะที่ดินป่าสงวน คลองบางนางรม ที่มีเนื้อที่กว่า 1,017 ไร่ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 
ไม่เกิน 500 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่สามารถด าเนินการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่า
ชายเลนได้ (ไทยนิวส์, http://aio.thainews.com, 20 มิถุนายน 2561) แล้วยังจะน าพ้ืนที่ดังกล่าวไปสร้าง
บ่อขยะในป่าชายเลนดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนั้นในพ้ืนที่ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นพ้ืนที่มีป่าชายเลนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ถูกบุกรุกเข้ามาท าลาย แม้นว่าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต าบลปากน้ าปราณ จะพยายามเข้า
มาจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนแต่ยังไม่มีประสิทธิผลในเชิงประจักษ์เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ 
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะมีความชัดเจนในบทบาทการจัดการปัญหาอนุรักษ์พ้ืนที่        
ป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติ และชักชวนให้ชุมชนในพ้ืนที่ ร่วมมีบทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะริเริ่มด าเนินกิจกรรมจากภายในชุมชนและขยายตัวเป็น
เครือข่าย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรใด ๆ พฤติกรรมของผู้คนในชุมชนเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติเสมอ 
กรณีของป่าชายเลนก็เช่นเดียวกัน การจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มีประสิทธิผลสูงสุดต้องเริ่ม ด้วย
การน้อมน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชุมชน 
และภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนที่สุดควรริเริ่มน้อมน า
แนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
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อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนของชาวประจวบคีรีขันธ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเป็นตัวแบบ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ ปัจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวในการมี
ส่วนร่วมเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการรับทราบหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ สามารถด าเนินการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ในหลาย
พ้ืนที่ที่ปรากฏจากโครงการตามแนวพระราชด าริ อาทิ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มปากพนัง โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมหนองผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการต่างๆ จ านวนมาก มิอาจน ามา
เสนอได้ครบ สามารถให้การแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิผล
และพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกประการหนึ่งด้วย และตามหลักการจัดการภาครัฐสมัย ใหม่
ชุมชน จะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาของท้องถิ่น เพ่ือการจัดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจาก
ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ผลกระทบของการจัดการจะน าไปสู่
เศรษฐกิจฐานรากที่จะเติบโตจาก รายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลผลิตของชุมชนต่อนักท่องเที่ยว
และเพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากรายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลผลิต
ของชุมชนต่อนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผลจึงต้องมีการศึกษารูปแบบชุมชนร่วมพัฒนาการจัดการพ้ืนที่
ป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงที่ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นตัว
แบบน าร่องปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมี
ประสิทธิผลในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งอื่นๆ ของประเทศไทย 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพ่ืออธิบายความส าเร็จของชุมชนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.2.2 เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการที่ชุมชนร่วมกับเทศบาลต าบลปากน้ า
ปราณ การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน กับความส าเร็จของการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 ความส าเร็จของชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับมาก 
 1.3.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 1.4.1 พ้ืนที่การศึกษาได้แก่ป่าชายเลนในพื้นท่ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ พ้ืนที่เทศบาลต าบล
ปากน้ าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.4.2 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่งผลต่อรูปแบบชุมชนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน
ของหลักการจัดการป่าชายเลน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการความเป็นเจ้าของ (engagement              
theory) 
 1.4.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบชุมชนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.4.4 ระยะเวลาที่ท าการศึกษาปีงบประมาณ 2561 
 
1.5  นิยามศัพท์ 
 หลักการจัดการ (POLC) หมายถึง กระบวนการจัดการที่ประกอบด้วย 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การหาวิธีการและการปฏิบัติที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ตามท่ีก าหนด 
 2. การจัดโครงสร้างองค์การ (Organizing) หมายถึง การเตรียมการ คนน าเอาทรัพยากรเกี่ยวข้อง 
และวัตถุมาบริหารให้แผนบรรลุผลส าเร็จ 
 3. การบังคับบัญชาและภาวะการน า (Leading and Commanding) หมายถึงการจูงใจการใช้
ภาวะการน าเพ่ือโน้มน้าวผู้อื่น ให้บรรลุเป้าหมาย 
 4. การควบคุมงาน (Controlling) หมายถึง ตรวจสอบติดตามแผนเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการน าไป
ปฏิบัติการควบคุมประสิทธิภาพการท างานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ความจ าเป็น (Robbins, 2001, p. 57) 
 ความผูกพันของชุมชน Civic Engagement หมายถึง ความผูกพันที่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ
ในองค์การ หรือในพ้ืนที่ถ่ินก าเนิดที่อยู่อาศัยและร่วมกันเป็นชุมชน ประกอบด้วย การร่วมกันประกอบกิจกรรม
ที่ร่วมกันรับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เกิดจากจิตอาสาไม่ใช่การมุ่งหวังประ โยชน์ส่วนตน เป็น
กิจกรรมที่อาศัยความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่เป้าหมายของชุมชนร่วมกัน แต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีการติดตามประเมินผลเป็น
ระยะ 
 การจัดการแบบมีส่วนร่วมลักษณะพหุภาคี หมายถึงการที่ท าให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เน้นการที่ประชาชนเป็นผู้กระท าเพ่ือประชาชนไม่มีผู้ใดน ามามอบให้ทั้งสิ้น มนุษย์มีศักยภาพที่เท่าเทียม
กันเมื่อได้รับโอกาสและควรช่วยให้มนุษย์ได้ช่วยตนเองและเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเอง (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 
http://agri.stou.ac.th/91721-2pdf, 14 สิงหาคม 2559) แนวคิดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นการพัฒนาการแบบบูรณาการ
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ท าให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม มีดุลยภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรมนุษย์ และชุมชนที่มีจิตส านึกและ
มีศักยภาพในการพัฒนาเข้ามาร่วมท างานในลักษณะด้วยจิตอาสาเข้ามาร่วมการพัฒนาด้วยการระดมสติปัญญา
ท้องถิ่น รักษาสภาพแวดล้อม และร่วมคิดร่วมท าการและประเมินผลงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนทุกเรื่องจน
สามารถน าไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ (อภิชาต ใจอารีย์, 2559, หน้า 111-136) 
 การจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนด้วยหลัก Three E’S จากค าจ ากัดความของ (Postel, 1992, p. 166) 
ประกอบด้วย ความเป็นธรรม (Equity) ความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ (Ecological Integrity) และความประหยัด 
(Efficiency) 
 การพัฒนาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หมายถึง การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด และฟ้ืนฟูทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน, https://www.dol.go.th/ethics/Pages, 23 ตุลาคม 2561) 
 รูปแบบชุมชนร่วมพัฒนาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผูกพันในการจัดการป่าท าให้มีปริมาณสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ปราศจากการท า
ประมงผิดกฎหมายไม่มีการใช้สารเคมี ไม่มีการน าขยะในรูปแบบต่างๆ มาทิ้ง ปราศจากการขัดแย้งในชุมชน 
และกลุ่มคนภายนอก เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติและแหล่งผักผ่อนตามธรรมชาติ (สหภาพสากลว่า
ด้วยการอนุรักษ ์(IUCN) ส านักงานประเทศไทย, 2560, หน้า 2) 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 รู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และแนวทางไปสู่การพัฒนา เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ 
 1.6.2 รู้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบชุมชนร่วมการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
ป่าชายเลนและแนวทางไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับ
รูปแบบการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน 
 1.6.3 รู้ถึงความผูกพันที่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของในองค์การ หรือในพ้ืนที่ถิ่นก าเนิดที่อยู่อาศัย
และร่วมกนัเป็นชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับความส าเร็จในการจัดการ
แก้ไขปัญหา 
 1.6.4 สามารถสร้างตัวแบบและถอดบทเรียนในการจัดการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าชายเลนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับความส าเร็จใน
การจัดการแก้ไขปัญหา 

http://www.dol.go.th/


บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาชายเลนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรํวมกับเทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู๎วิจัยได๎ท้าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินการศึกษาวิจัย ดังตํอไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 
 2.1.1 หลักการจัดการ (POLC) 
 หลักการจัดการมีกระบวนการขั้นตอนหลัก ประกอบด๎วย 
         1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การหาวิธีการและการปฏิบัติที่จะบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
ตามท่ีก้าหนด 
         2. การจัดโครงสร๎างองค์การ (Organizing) หมายถึง การเตรียมการ คนน้าเอาทรัพยากร
เกี่ยวข๎อง และวัตถุมาบริหารให๎แผนบรรลุผลส้าเร็จ 
         3. การบังคับบัญชาและภาวะการน้า (Leading and Commanding) หมายถึง การจูงใจ
การใช๎ภาวะการน้าเพ่ือโน๎มน๎าวผู๎อื่น ให๎บรรลุเปูาหมาย 
         4. การควบคุมงาน (Controlling) หมายถึง ตรวจสอบติดตามแผนเพ่ือให๎แนํใจวําได๎มีการ
น้าไปปฏิบัติการควบคุมประสิทธิภาพการท้างานโดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายและการปฏิบัติงานให๎
ถูกต๎องตามความจ้าเป็น (Robbins, 2001, p. 57)  
         สรุปวํา สิ่งที่ส้าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารได๎แกํการวางแผน ภาวะผู๎น้า การปฏิบัติของ
หนํวยงาน งบประมานที่ใช๎ในการปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ รวมถึงศิลปะในการ   
สั่งการ และประมุขศิลป์ของการจัดการที่บางครั้งเป็นความสามารถสํวนบุคคลที่อาจเรียนรู๎ได๎แตํไมํอาจ
ปฏิบัติได๎เหมือนกันทุกคนและทุกการจัดการใดๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ และชุมชนในการจัดการขยะ
จึงมีปัจจัยทั้งท่ีชํวยให๎ประสบผลส้าเร็จและในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่สํงผลในเชิงลบการจะบริหารจัดการ
จัดการใดๆ ให๎ส้าเร็จจึงต๎องใช๎องค์ความรู๎และประมุขศิลป์ประกอบกันการจัดการขยะซึ่งคนไทยยังมีทัศนคติ
เชิงลบตํอขยะที่เป็นสิ่งทีมองวําสกปรกให๎สามารถประสบผลส้าเร็จจึงเป็นงานที่ยากล้าบากในระดับหนึ่ง 
การจัดการขยะเป็นการจัดการในเชิงพหุภาคี เนื่องจากหนํวยงานหลักในการรับผิดชอบจัดการขยะโดยเฉพาะ
ขยะเหลือศูนย์เป็นการจัดการที่ต๎องใช๎หนํวยงานทั้งภาครัฐได๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรชุมชน 
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และองค์การผู๎ประกอบการ การจัดการให๎บรรลุเปูาหมายมีปัจจัยที่หลากหลาย และสํวนใหญํต๎องอาศัย
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการสร๎างจิตส้านึกในทุกองค์การที่มีสํวนรํวม 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะพหุภาคี 
 2.2.1 การจัดการแบบมีสํวนรํวมลักษณะพหุภาคีมีทฤษฎีบทที่รองรับงานวิจัยเริ่มต๎นจากแนวคิด
การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน และแนวคิดการจัดการองค์กรภาคประชาชน ที่เข๎มแข็งแนวคิดหลักเกี่ยวกับ
การจัดการสภาพแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ซึ่งในแตํละแนวคิดมีสาระส้าคัญสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 
         2.2.1.1 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน มีปรัชญาพ้ืนฐานมาจากการที่ท้าให๎คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเน๎นการที่ประชาชนเป็นผู๎กระท้าเพ่ือประชาชนไมํมีผู๎ใดน้ามามอบให๎ทั้งสิ้น 
มนุษย์มีศักยภาพที่เทําเทียมกันเมื่อได๎รับโอกาสและควรชํวยให๎มนุษย์ได๎ชํวยตนเองและเรียนรู๎ทุ กอยําง
ด๎วยตนเอง (ดิเรก ฤกษ์หรําย, http://agri.stou.ac.th/91721-2.pdf, 14 สิงหาคม 2559) แนวคิดนี้มีจุดเดํน
อยูํที่เป็นการพัฒนาการแบบบูรณาการท้าให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม มีดุลยภาพ ประกอบด๎วย ทรัพยากร
มนุษย์และชุมชนที่มีจิตส้านึกและมีศักยภาพในการพัฒนาเข๎ามารํวมท้างานในลักษณะด๎วยจิตอาสาเข๎า
มารํวมการพัฒนาด๎วยการระดมสติปัญญาท๎องถิ่น รักษาสภาพแวดล๎อม และรํวมคิดรํวมท้าการและประเมินผล
งานที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนทุกเรื่องจนสามารถน้าไปสูํการเป็นชุมชนที่เข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎ (อภิชาติ ใจอารีย์, 
2559, หน๎า 111-136) 
         2.2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรชุมชน แนวคิดดังกลําวเป็นการให๎ความส้าคัญในการรวมตัว
ของชุมชนในระดับฐานรากเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งด๎านสังคมการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็นการศึกษาย๎อนอดีตเพ่ือศึกษาพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง การพ่ึงพาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลตํอการรวมมือในกิจกรรมตํางๆ ในการพัฒนา เป็นการ
สร๎างพลังชุมชนให๎มีอ้านาจที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองตลอดจน
สิ่งแวดล๎อมของชุมชนเปิดโอกาสให๎ท้าให๎ชุมชนเข๎มแข็งได๎ (Karnjanapan, 2001, p. 8; Sanyawiwat, 2007, 
pp. 34-35) 
         2.2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวม เป็นแนวคิดในการสํงเสริม
ให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวนในชุมชนด๎วยการสร๎างจิตส้านึกและแรงจูงใจให๎
ประชาชนมีความตระหนักในการมีสํวนรํวมพัฒนาแก๎ไขปัญหาของชุมชนเป็นการคืนอ้านาจให๎กับชุมชน
ในระดับฐานรากเพ่ือรํวมคิดรํวมพัฒนารํวมแก๎ปัญหารํวมประเมินผลลัพธ์ตามทฤษฎีของ (Cohen and 
Uphoff, 2001, pp. 213) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน การทัศนศึกษาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด
เป็นขั้นตอนการสํงเสริมการมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 
         2.2.1.4 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน หลักการได๎แกํการจัดการสิ่งแวดล๎อมคง
สถานภาพการใช๎ประโยชน์ได๎อยํางทั่วถึงและยืนยาวด๎วยแนวคิดสามประการประกอบด๎วย การใช๎อยํางยั่งยืน 

http://agri.stou.ac.th/91721-2.pdf
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การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม และการสงวนของที่มีคุณคํา และหาได๎ยากตามธรรมชาติ และแนวคิดการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ที่ประกอบด๎วย การใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน การจ้ากัดการบ้าบัดการฟ้ืนฟูตํอของ
เสียและมลพิษที่เกิดขึ้น และน้าไปเป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมหรือโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการที่มุํงเน๎นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎และการสร๎างจิตส้านึกรับผิดชอบตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Jankaew, 2001, p. 29; Inkapatanakul, 
1999, p. 38; Ruangpanid, 2003, p. 20; Department of Environmental Quality Promotion, 1998, 
p. 39) การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากต๎องพ่ึงพาแนวคิดท้ังหมดที่กลําวมาแล๎วยังต๎องพ่ึงพาการจัดการภาครัฐสมัยใหมํที่องค์กรปกครอง
ท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบหลัก เพ่ือให๎การทบทวนวรรณกรรมสมบูรณ์ ผู๎วิจัยจะทบทวนการจัดการภาครัฐ
สมัยใหมํ 
         2.2.1.5 การจัดการภาครัฐสมัยใหมํ เป็นหลักการจัดการที่ภาครัฐได๎ประยุกต์ใช๎หลักการ
จัดการของภาคเอกชนมาเพ่ือแก๎ปัญหาการจัดการสาธารณะที่มีลักษณะเชื่องช๎าอ๎ุยอ๎ายเนื่องจากความเป็น
องค์กรขนาดใหญํ (Bureaucracy) มีข้ันตอนและสายงานการบังคับบัญชาที่ยาว และสลับซับซ๎อน ประกอบด๎วย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ทียึดถือเป็นหลักในการจัดการ กํอให๎เกิดการไมํสนองตอบตํอประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงได๎มีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลตํอการจัดการ (Dunleavy 
et all, 2016, p. 96) ด๎วยแนวทางท่ีประกอบด๎วย หลักการดังนี้ 
          2.2.1.5.1 การปกครองที่ดี (Good Governance) โดยการด้าเนินกระบวนนโยบาย
สาธารณะอยํางเปิดเผย โปุรงใส คาดเดาได๎ และชัดเจน ด๎วยส้านึกแหํงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบและ
การเปิดโอกาสให๎การมีประชาคมท่ีเข๎มแข็งและการมีสํวนรํวมภายใต๎การปกครองตามหลักนิติธรรม 
          2.2.1.5.2 การจัดการนิยม (Managerialism) เป็นแนวคิดทางการจัดการนิยมที่
ประยุกต์แนวคิดการจัดการแบบภาคเอกชน ที่มุํงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากบุคคลากร การจัดองค์กร 
การจัดงบประมาณและการใช๎เทคโนโลยีเน๎นการท้างานที่มีลักษณะกระชับ ลดขั้นตอน และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
          2.2.1.5.3 บริษัทภิบาล (Entrepreneurial Governance) หมายถึง การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในความคิดจากการที่เป็นหนํวยงานภาครัฐที่มุํงในด๎านผลงานโดยไมํค้านึงถึงต๎นทุนและ
ด้าเนินกิจกรรมด๎านสาธารณะที่ไร๎ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องจากไมํต๎องรับผิดชอบผลลัพธ์เพราะรัฐ
เป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมดประกอบกับไมํค้านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นผู๎บริโภค ต๎องปรับ
ทัศน์ มาให๎ความส้าคัญตํอประชาชนผู๎เป็นลูกค๎าและท้างานเชิงบูรณาการกับองค์กรทุกภาคสํวน 
 2.2.2 การจัดการแบบหลังสมัยองค์การแบบราชการ (Post Bureaucratic Organization Management) 
แนวคิดที่มาจากการจัดองค์การหลังระบบราชการคือรัฐต๎องกระจายอ้านาจให๎กับผู๎ปฏิบัติ มีผลงานเป็น
เปูาหมาย รู๎จักรับผิดชอบเปูาหมายองค์การ ลูกค๎าก้าหนดขอบเขตงาน ต๎องท้างานเชิงรุก ให๎ความส้าคัญกับ
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ผู๎ช้านาญการ และไมํกังวลการเปลี่ยนแปลงให๎การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส มีการตอบแทนจากการประเมินผล
งาน 
 สรุป หลักการส้าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมํ ได๎แกํ การคัดสรร มืออาชีพเข๎ามาท้างาน มี
การก้าหนดมาตรฐานการท้างานที่ชัดเจนมีการวัดและประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรม การจัดโครงสร๎าง องค์กร
ที่เน๎นความกระชับแบนราบสามารถตอบสนองตํอภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิผล เน๎นการจ๎างงานแบบพันธ
สัญญา ประยุกต์กลไกการตลาดในการบริหารจัดการสาธารณะ ให๎ความส้าคัญตํอประสิทธิภาพมากกวํา 
ความเสมอภาค ความมั่นคง (Christopher Politt, 2007, p. 110) 
 2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและพหุภาคี 
         2.2.3.1 การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม (Uphoff and Cohen, 1980, 
pp. 213 - 235) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนามีขั้นตอนการด้าเนินการจาก 
          2.2.3.1.1) การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนแรกที่มีความส้าคัญที่สุด เพราะถ๎าประชาชนยังไมํสามารถเข๎าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาด๎วย
ตัวของเขาเอง กิจกรรมตํางๆ ที่ตามมาก็ไร๎ประโยชน์ และประชาชนขาดความเข๎าใจ และมองไมํเห็นความส้าคัญ
ของกิจกรรมนั้น สิ่งหนึ่งที่แนํนอนที่สุดคือ ประชาชนเป็นผู๎อยูํกับปัญหาและรู๎จักปัญหาของตนดีที่สุด แตํ
อาจจะมองปัญหาของตนไมํชัดเจน จนกวําจะมีเพ่ือนมาชํวยวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
          2.2.3.1.2) การมีสํวนรํวมในการวางแผนการด้าเนินงาน และการวางแผนด้าเนิน
กิจกรรม เป็นขั้นตอนตํอไปที่ขาดไมํได๎ เพราะถ๎าหากเจ๎าหน๎าที่ต๎องการ แตํผลงานการพัฒนาวัตถุให๎เสร็จ
สิ้นโดยฉับไวก็จะด้าเนินการวางแผนงานด๎วยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือตํอไปเมื่อขาดเจ๎าหน๎าที่ ประชาชนก็
ไมํสามารถจะด้าเนินการวางแผนงานได๎ด๎วยตนเอง อาจจะมีความยากล้าบากที่ผลักดันให๎เจ๎าหน๎าที่ท้า
หน๎าที่เป็นเพียงเพ่ือนของประชาชนในการวางแผน เพราะประชาชนอาจจะมีการศึกษาน๎อย แตํถ๎าไมํให๎
เขาเข๎ารํวมในขั้นตอนนี้ โอกาสที่ประชาชนจะได๎รับการศึกษา และพัฒนาตนเอง ในการวางแผนด้าเนินงานก็
จะหมดไป เพราะฉะนั้นเจ๎าหน๎าที่จะต๎องท้าใจให๎ได๎วําการศึกษาใดก็ตามต๎องเริ่มจากความยาก งําย เร็ว 
ช๎า จากระดับของผู๎ที่จะรับการศึกษา ไมํใชํจากระดับความรู๎ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ 
          2.2.3.1.3) การมีสํวนรํวมในการลงทุน ปฏิบัติงาน ประชาชนมีแรงงาน และมี
ประสบการณ์ที่สามารถเข๎ารํวมในกิจกรรมขั้นนี้ได๎เพราะในกิจกรรมพัฒนาบางประเภท ถ๎าหากให๎
ประชาชนรํวมลงทุนในกิจกรรม จะท้าให๎เขามีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ เกิดการบ้ารุงรักษา รักและหวงแหน 
ในทางตรงข๎าม ถ๎าเขาไมํมีสํวนรํวมในขั้นตอนนี้ ถ๎าการลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากภายนอก 
ถ๎าเกิดอะไรเสียหาย เขาก็ไมํเดือดร๎อนมากนัก เพราะเมื่อไมํใชํของเขา เขาก็จะไมํบ้ารุงรักษา ไมํรักไมํหวง
แหนนอกจากนั้นการเข๎ารํวมปฏิบัติงานด๎วยตนเอง จะท้าให๎เขาเรียนรู๎การด้าเนินกิจกรรมอยํางใกล๎ชิด 
และสามารถด้าเนินกิจกรรมชนิดนั้นด๎วยตนเองตํอไปได๎ 
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          2.2.3.1.4) การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผลงาน ประชาชนควรมีสํวนรํวม
ในการติดตามและประเมินผลงาน เพ่ือที่จะสามารถบอกได๎วํางานที่ไปนั้นได๎รับผลดี ได๎รับประโยชน์หรือไมํ
อยํางไร ดังนั้นในการประเมินผลควรที่จะต๎องมีทั้งประชาชนในชุมชนนั้นเอง และคนนอกชุมชนชํวยกัน
พิจารณาวํา กิจกรรมที่กระท้าลงไปนั้นเกิดผลดีหรือไมํอยํางไร ซึ่งจะท้าให๎ประชาชนเห็นคุณคําของการท้า
กิจกรรมนั้นรํวมกัน 
 2.2.4 การจัดการด๎วยความผูกพันโดยผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholder Engagement Management 
Theory) 
 หมายความวําเป็นการแสวงหาข๎อตกลงรํวมกันของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ไมํเฉพาะผู๎น้าชุมชนฝุาย
เดียวเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้จึงมีข๎อสรุปที่เกิดจากทุกฝุาย ผู๎น้าชุมชนเพียงแตํอ้านวยความสะดวกในการเตรียมการ
ให๎เกิดการมีสํวนรํวม และน้าผลและข๎อตกลงไปปฏิบัติความส้าคัญของการมีสํวนรํวมในมิติตํางๆ ประกอบด๎วย 
         1) เพ่ิมคุณคําในการตัดสินใจเพ่ือแก๎ไขปัญหาของชุมชน หากเป็นการตัดสินใจฝุายเดียว 
โดยเฉพาะการตัดสินใจแก๎ปัญหาของผู๎น้าชุมชน หรือหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องอาจไมํเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในชุมชน 
         2) ลดเวลาและคําใช๎จํายของหนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการแก๎ไขปัญหา 
สามารถชํวยลดความลําช๎าที่เกิดจากความขัดแย๎งได๎มาก ในกรณีที่ไมํมีการแก๎ไขด๎วยการมีสํวนรํวม ปัญหา
อาจลุกลามขยายความรุนแรงเพ่ิมข้ึนได๎ 
         3) สร๎างฉันทามติ ความชอบธรรมรํวมกันของสมาชิกในชุมชนตํอการแก๎ไขปัญหาเพราะ
การมีสํวนรํวมที่ต๎องอาศัยความรํวมมือของทุกฝุาย โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง 
         4) เพ่ิมความงํายตํอการปฏิบัติตามแนวทางการแก๎ไขปัญหาการแสวงหาทางออกในการ
แก๎ปัญหาของชุมชน มีการระดมความคิดเห็นตํอแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ ซึ่งเป็นผลดีตํอการน้าไป
ปฏิบัติตามแนวทางที่ชัดเจน และทุกฝุายเห็นพ๎องต๎องกัน 
         5) หลีกเลี่ยงการเผชิญหน๎าระหวํางกันของคูํกรณีพิพาท หากมีความขัดแย๎งของสมาชิกใน
ชุมชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ยํอมเป็นความเสี่ยงตํอการเกิดการเผชิญหน๎า
ระหวํางคูํกรณีพิพาทระหวํางกันได๎ 
         6) ด้ารงไว๎ซึ่งความนําเชื่อถือของผู๎น้าชุมชน และ/หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การ
ตัดสินใจของผู๎น้าชุมชน ซึ่งมีลักษณะของการประนีประนอมมาก และอาจจะไมํน้ามาซึ่งการหาข๎อตกลง
รํวมกันได๎ อันท้าให๎การแก๎ปัญหาไมํเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันและการมีสํวนรํวมของประชาชน (Community Engagement 
and People Participation) 
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 ความผูกพันตํอชุมชนจากทฤษฎีความผูกพัน (Engagement Theory) ที่ให๎รํวมคิดรํวมท้าแบบ
หุ๎นสํวนเกิดประโยชน์รํวมทุกฝุายมีการยอมรับคุณคําวัฒนธรรมความรู๎และทักษะของสังคมมาใช๎
ประโยชน์ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (http://www.engagementthailand.org, 2 ธันวาคม 
2560) ความส้าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนมีสํวนรํวมของพหุภาคี และความยั่งยืน อาจวัด
ได๎ที่ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่เกิดขึ้นน๎อยที่สุด ครัวเรือนไมํสร๎างภาระให๎ท๎องถิ่นในการก้าจัดอีก
ตํอไป การรณรงค์ให๎ประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหลํงก้าเนิด จะเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎ท๎องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพ่ือน้าไปก้าจัดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและทันตํอเวลา ไมํมีขยะมูลฝอยตกค๎างเกิดขึ้นการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมของครัวเรือนเป็นหลัก หากสมาชิกในครั วเรือนเห็นความส้าคัญมี
ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต๎อง  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรรํวมวางแผนการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยที่ได๎มีการคัดแยกไว๎แล๎วด๎วยเชํนกัน (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
2551, หน๎า 14-15) 
 สรุป ภาครัฐได๎ด้าเนินการในเรื่องการจัดการขยะด๎วยแนวคิดการจัดการแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็น
ลักษณะปกติของการจัดการภาครัฐของประเทศไทยมายาวนานจึงท้าให๎ผลการปฏิบัติไมํมีประสิทธิภาพ
เทําที่ควรเนื่องจากการขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนรวมถึงผู๎ประกอบการในทุกภาคสํวน 
ด๎วยหลักการจัดการภาครัฐสมัยใหมํการมีสํวนรํวมของภาคีในภาคสํวนตํางๆ มีความส้าคัญยิ่งตํอการบริหาร
จัดการเพราะการมีสํวนรํวมจะท้าให๎ทุกภาคสํวนมีความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของรํวมกันมีความเป็นน้้าหนึ่ง
ใจเดียวกันประกอบกับการมีสํวนรํวมจะสร๎างส้านึกของการมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญของ
การบริหารงานสาธารณะที่บางครั้งมองไมํเห็นประโยชน์ในเชิงประจักษ์ แตํมีผลทางด๎านจิตใจ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นยังขาดแคลนพหุภาคีท่ีมีจิตสาธารณะ ผู๎บริหารองค์การควรเรํงสร๎างเสริมให๎เกิดขึ้นใน
ท๎องที ่
 
2.3  แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และการน าไปปฏิบัติ 
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได๎เปลี่ยนมาให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาประเทศโดยยึด
แนวทางในการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยก้าหนดมาตรการ การใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติควบคูํไป
กับการอนุรักษ์และพิทักษ์รักษาและประการส้าคัญท่ีจะท้าให๎การพัฒนาประเทศประสบความส้าเร็จได๎คือ
รัฐต๎องเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนในสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับรัฐในการพัฒนาประเทศ ไมํวําจะเป็นประชาชน 
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองท๎องถิ่น ดังนั้น ในการจัดการปุาชายเลนก็เชํนเดียวกัน รัฐจะต๎อง
เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการรํวมกับรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได๎บัญญัติรับรองการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
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ธรรมชาติไว๎ด๎วย รัฐจึงมีหน๎าที่ที่จะต๎องด้าเนินการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการปุาชายเลน 
เพ่ือสนองตอบตํอเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกลําว ซึ่งจะท้าให๎การจัดการปุาชายเลนเป็นไปโดยยั่งยืน 
 การพัฒนาประเทศนั้นจ้าเป็นจะต๎องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน้ามาใช๎เป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งผลของการพัฒนาประเทศที่ผํานมา แม๎จะท้าให๎ประเทศมีความเจริญก๎าวหน๎ามากขึ้น ทั้งทางด๎าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม แตํในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติก็ได๎ถูกน้ามาใช๎ประโยชน์อยํางฟุุมเฟือย
สิ้นเปลือง เพ่ือให๎ประเทศมีความเจริญก๎าวหน๎าโดยรัฐไมํมีมาตรการในการคุ๎มครองและปูองกันการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพเพียงพอ ปุาชายเลนก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง 
ที่ได๎ถูกน้าไปใช๎ประโยชน์อยํางฟุุมเฟือยและสิ้นเปลือง เพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย
ของรัฐ ท้าให๎ปุาชายเลนมีปริมาณลดลงและเกิดภาวะความเสื่อมโทรมจนถึงข้ันวิกฤต 
 การพัฒนาประเทศท่ีผํานมาจึงเป็นการพัฒนาอยํางไมํยั่งยืน  มุํงถึงสภาพเศรษฐกิจโด ไมํค้านึงถึง
สภาพแวดล๎อม ดังนั้นในบทที่ 2 จ้าเป็นต๎องกลําวถึงนโยบายของรัฐ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ปุาชายเลน แนวความคิดและหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน บทบาท อ้านาจและหน๎าที่ขององค์กร
ภาครัฐ มาตรการทางกฎหมายในการคุ๎มครองและอนุรักษ์ปุาชายเลน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
ปุาชายเลน 
 2.3.2 นโยบายของรัฐ แนวความคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข๎องกับการจัดการปุาชายเลน 
 จากอดีตที่ผํานมารัฐมีอ้านาจและหน๎าที่ในการจัดการแตํเพียงล้าพัง ซึ่งรัฐไมํสามารถจัดการปุา
ชายเลนได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นเหตุให๎ปุาชายเลนมีปริมาณลดลงเป็นจ้านวนมากและเสื่อมโทรม
จนถึงขั้นวิกฤต ดังนั้นเพ่ือให๎การจัดการปุาชายเลนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รัฐจะต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชน
ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการปุาชายเลน เนื่องจากประชาชนในชุมชนปุาชายเลนนั้นได๎อยูํรํวมกับปุา
ชายเลนมายาวนาน สามารถที่จะใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาชํวยในการบริหารจัดการปุาชายเลนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะแก๎ปัญหาการบุกรุกท้าลายปุาชายเลนและการใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลน 
อยํางฟุุมเฟือยและสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นสาเหตุของการลดปริมาณลงอยํางรวดเร็วและความเสื่อมโทรมของปุา
ชายเลนได๎ 
 ปัจจุบันนโยบายของรัฐได๎ก้าหนดการมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน
รํวมกับภาครัฐ นโยบายและแผนปฏิบัติของรัฐในการจัดการปุาชายเลน ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีที่มี
สํวนชํวยสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการปุาชายเลน เพ่ือจะได๎น้ามาเป็น
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์หาแนวทางการแก๎ไขปัญหาและน้าไปสูํข๎อเทศบัญญัติใช๎บังคับกับชุมชนในเขต
ปุาชายเลนได๎ 
 2.3.3 นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนอยํางบูรณาการ 
 การน้านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาวํา องค์การที่รับผิดชอบสามารถน้าและกระตุ๎น
ให๎ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกลที่ส้าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานให๎บรรลุผลตามนโยบายที่ระบุไว๎
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หรือไมํ แคํไหน เพียงใด หรืออีกนัยหนึ่ง การน้านโยบายไปปฏิบัติให๎ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถใน
การผลักดันในการท้างานของกลไกลที่ส้าคัญทั้งมวล สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได๎ตั้งเปูาหมายเอาไว๎ ดังนั้น 
การน้านโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมและการปฏิบัติ  ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล กลุํม
บุคคล สมรรถนะ และความรํวมมือของหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ความแตกตํางของสภาพแวดล๎อมในแตํละพ้ืนที่รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสํงผลกระทบ
ตํอการบรรลุเปูาหมายที่ได๎ก้าหนดไว๎ 
 นโยบายที่ส้าคัญ ถ๎าต๎องการเปลี่ยนแปลงการจัดการพ้ืนที่ปุาชายเลน ก็ควรจะต๎องศึกษาทุกเรื่อง 
และบูรณาการทุกเรื่อง โดยต๎องมีการทบทวนเรื่องนโยบายการจัดการพ้ืนที่ปุาชายเลนซึ่งเหมือน กันของ
ทุกประเทศ ที่เริ่มต๎นด๎วยหลักการขั้นพ้ืนฐาน และวัตถุประสงค์ เชํน การพัฒนาอยํางยั่งยืน และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายที่ส้าคัญนี้ เรียกวํา Three E’S ซึ่งได๎ให๎ค้าจ้ากัดความโดย (Postel, 1992, 
p.166) เอาไว๎ดังนี้ 
         1. ความเป็นธรรม Equity หมายถึง ความเทําเทียมกันในการได๎ใช๎ พ้ืนที่ปุาชายเลนดังนั้น
ปุาชายเลน จึงเป็นที่สาธารณะของมนุษย์ (public goods) ซึ่งก็มีความส้าคัญตํอของมนุษย์ และความอยูํ
รอดของสังคม นอกจากนั้นแล๎ว จะต๎องค้านึงถึงการปูองกันอุทกภัยความแห๎งแล๎งความอดอยากและความ
รุนแรงอื่นๆ เกี่ยวข๎องกับปุาชายเลน 
         2. ความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ Ecological Integrity หมายความวํา ทรัพยากรปุาชาย
เลนตามธรรมชาติต๎องเป็นปุาชายเลนมีสภาพที่ดี ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลน ควร
ค้านึงถึงสภาพนิเวศที่จะตกทอดไปถึงลูกหลานในอนาคต ที่ควรได๎รับทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนที่มี
คุณภาพที่ดี เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ 
         3. ความประหยัด Efficiency ทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนนั้นมีจ้านวนจ้ากัดและหายาก 
ดังนั้น องค์การที่เกี่ยวข๎องเรื่องการจัดการ ควรค้านึงถึงความคุ๎มทุนในการจัดการและบริการ  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนหนีไมํพ๎นเรื่องการประนีประนอมเกิดจากความขัดแย๎งระหวํางหลักการ
นโยบายกับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ หรือมิติอ่ืนๆ ของหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนอยํางบูรณาการ 
 2.3.4 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหลักการดังนี ้
         1) หลักการทางนิเวศวิทยา (ecosystem approach) มนุษย์เป็นสํวนหนึ่งของระบบนิเวศ
ไมํอาจแยกออกจากกันได๎ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และปัจจัยทางด๎านเทคนิควิชาการ ความสัมพันธ์ดังกลําวชํวยอธิบาย
ผลที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ตํอทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางลึกซึ้ง 
         2) การปฏิบัติอยํางยั่งยืน (sustainable action) ทรัพยากรธรรมชาติ มีอยูํอยํางจ้ากัดมี
ข๎อจ้ากัดในการรองรับอยูํระดับหนึ่ง ดังนั้น การที่จะด้ารงให๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดความยั่งยืน มนุษย์
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จ้าเป็นต๎องศึกษาความเหมาะสมในการใช๎ประโยชน์ และการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างความสมดุลให๎
เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติ และสอดคล๎องกับการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
         3) วิธีการแบบมีสํวนรํวม (participative approach) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต๎อง
เปิดโอกาสให๎สาธารณชนทราบถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ โดยผํานกระบวนการที่เปิดเผย มีการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารที่ฉับไว รํวมกันจัดท้าแผนงาน โครงการตํางๆ เพ่ือให๎การปฏิบัติงานด๎านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแตํละหนํวยงาน และประชาชนในพื้นท่ี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
         4) เน๎นปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี (people-oriented problem) การแก๎ไขปัญหาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานแก๎ไขปัญหาอยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ให๎ความส้าคัญกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยูํอยํางแท๎จริง โดยการจัดท้า
แผน และแนวทางปฏิบัติอยํางผสมผสาน ด๎วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล๎องกับความเป็นจริงในท๎องถิ่น 
         5) การจัดการอยํางเหมาะสม (adaptive management) เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากการ
รับรู๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง มีการประสานงาน รับแนวความคิดใหมํๆ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
และมีความยืดหยุํน สามารถปรับแผนได๎ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการด้าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง 
         6) ความเสมอภาค (equal emphasis) เป็นการให๎ความส้าคัญกับปัจจัยตํางๆ ทั้งด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยด๎านวิชาการในการด้าเนินงาน รวมถึงความแตกตําง
ระหวํางเพศ ความเทําเทียมในภูมิภาค และความแตกตํางในพ้ืนที่ 
         7) มองการณ์ในอนาคต (future orientation) การด้าเนินงานต๎องมีการวางเปูาหมายระยะยาว
ในอนาคต มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล มีข๎อตกลงเห็นชอบรํวมกัน จากทุกฝุายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในเรื่องเกี่ยวกับ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์ พ้ืนที่ด้าเนินการ และวิธีการปฏิบัติ 
 จากหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให๎ทราบวําการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดความ
ยั่งยืนต๎องอาศัยปัจจัยด๎านตําง  ๆที่เชื่อมโยงสอดคล๎องกันกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และปัจจัยทางเทคนิควิชาการ เพ่ือให๎
การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับขีดจ้ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ขณะเดียวกันต๎องมีความเป็น
เอกภาพ มีเครือขํายการด้าเนินงาน เน๎นการมีสํวนรํวมของเครือขําย และประชาชน 
 2.3.5 ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตัวก้าหนดกลุํมของผู๎ที่จะจัดการทรัพยากรนั้นๆ ถ๎าทรัพยากร
ที่ใช๎แล๎ว ต๎องใช๎ระยะเวลานานในการฟ้ืนฟูให๎สูํสภาพเดิม ต๎องให๎หนํวยงานของรัฐเข๎ามาดูแล ถ๎าทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทนั้นต๎องมีการจัดการตลอดทั้งปี ตัวแทนของรัฐ หรือองค์กรรัฐบาลท๎องถิ่น ต๎องเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ
ในการจัดการและประการสุดท๎ายคือทัศนะขององค์กรชุมชนตํอทรัพยากรธรรมชาติวําเป็นสํวนรวมหรือ
สํวนตัว เป็นตัวก้าหนดการจัดการและบ้ารุงรักษาวําควรจะเป็นไปในลักษณะใดจึงจะเกิดประสิทธิผล 
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2.4  การจัดการพื้นที่ป่าชายเลน 
 2.4.1 การพัฒนาการจัดการพ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การประยุกต์
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการรู๎จักใช๎และจัดการ 
อยํางฉลาดและรอบคอบ เลือกใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางรู๎คุณคําและเกิดประโยชน์สูงสุด และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ให๎เกิดความยั่งยืนสูงสุด (ศูนย์ปฏิบัติการตํอต๎านการทุจริต กรมที่ดิน กลุํมงานคุ๎มครองจริยธรรมกรมที่ดิน, 
https://www.dol.go.th/ethics/Pages, 23 ตุลาคม 2561) 
 2.4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการที่รัฐบาล พณ.ทําน 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎น๎อมน้าแนวพระราชด้าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มามอบหมายให๎
กระทรวงมหาดไทย ท้าการพัฒนา 
 
2.5  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชด้าริ ชี้น้าแนวทาง
การด้ารงและปฏิบัติ ตนของประชาชนทุกระดับและการพัฒนาและการบริหารประเทศตามแนวทางการ
ด้าเนินงานแบบสายกลาง โดยเฉพาะการ พัฒนาเศรษฐกิจให๎ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบด๎วย
คุณสมบัติดังนี้ 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีในการผลิตและการบริโภค ไมํเบียดเบียนหรือสร๎างความ
ล้าบากให๎กับตนเอง 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวกับความพอเพียงจะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผลและ
รอบคอบด๎วยการพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข๎องและผลที่คาดวําจะเกิดข้ึน อยํางรอบคอบ 
 ภูมิค๎ุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ ที่จะเกิด
โดยการค้านึงถึงความเป็นไปของสถานการณ์ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยเงื่อนไข ของการตัดสินใจเพื่ออยูํในระดับพอเพียง 2 ประการ 
 1. เงื่อนไขความรู๎ ประกอบด๎วยความรอบรู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาการ รอบด๎าน และน้ามาใช๎ในการ
วางแผนและระวังการปฏิบัติ 
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด้าเนินชีวิต 
  
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จักรกฤษณ์ จันทร์แฉล๎ม (2558, หน๎า 4) กระบวนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนต๎นแบบบ๎านเปร็ดใน ต้าบลห๎วงน้้าขาว อ้าเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวํา 

http://www.dol.go.th/
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 1. สภาพการณ์ของพ้ืนที่ปุาชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาชายเลนชุมชนบ๎านเปร็ด
ใน ประกอบด๎วย 2 ประการ ประการแรก ด๎านสภาพการณ์ เป็นชุมชนที่มีการจัดการอนุรักษ์ปุาชายเลนที่
ประสบความส้าเร็จ เกิดจากความรํวมแรงรํวมใจของชาวบ๎านในชุมชน การกํอตั้งกลุํมอนุรักษ์ปุาชายเลน 
กลุํมสัจจะออมทรัพย์ และการผสานความรํวมมือทั้งภายนอกและภายในชุมชน ประการที่สองมี
กระบวนการฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ ปุาชายเลนชุมชนอยํางเป็นระบบ โดยการสร๎างกติกาชุมชน การวางแผน
กิจกรรม การแพรํองค์ความรู๎ ทั้งนี้ด๎วยการเคารพกติกาชุมชน ความรํวมแรงรํวมใจและรํวมมือกับทุกภาค
สํวน แสดงออกให๎เห็นพลังของชุมชนต๎นแบบแหํงการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 2. ชุมชนต๎นแบบบ๎านเปร็ดในการมีการใช๎แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการฟ้ืนฟูปุาชายเลน โดยชุมชน
มีการน๎อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ผนวกกับการแสวงหาเครือขํายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาชายเลนการ
ใช๎ประโยชน์อยํางถูกต๎องเหมาะสมจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และการจัดการเป็นระบบ ประกอบด๎วยปัจจัย
เงื่อนไขที่สํงผลตํอความส้าเร็จของชุมชน คือ ผู๎น้าชุมชนมีความเข๎มแข็ง ชาวบ๎านในชุมชนมีความผูกพันกับ
ปุาชายเลน และการเปิดโอกาสในการมีสํวนรํวมของชาวบ๎านในชุมชน ท้าให๎ชุมชนแหํงนี้เป็นแหลํงที่อุดม
สมบูรณ์ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลนมากที่สุดแหํงหนึ่งของประเทศไทย 
 3. แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศปุาชายเลนชุมชน 3 ด๎านประกอบด๎วย การจัดตั้งกลุํมอนุรักษ์ปุา
ชายเลนชุมชนบ๎านเปร็ดใน การกํอตั้งศูนย์เรียนรู๎ชุมชนเพ่ือขยายองค์ความรู๎เกี่ยวกับปุาชายเลนสูํชาวบ๎าน
ในชุมชนและผู๎สนใจ และแสวงหาความรํวมมือเพ่ือน้าองค์ความรู๎ใหมํมาปรับใช๎ให๎เกิดการบูรณาการรํวมกับ
ชุมชนผํานการประชุม การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และผํานการเรียนการสอน เพ่ือสร๎างจิตส้านึก 
และความอยูํดีกินดีของชาวบ๎านชุมชนต๎นแบบบ๎านเปร็ดใน และเป็นต๎นแบบแหํงการมีวิถีชีวิตรํวมกับ
ระบบนิเวศธรรมชาติอยํางยั่งยืน 
 กานตนา สุวรรณโณ (2554, หน๎า 3) ปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนตามแนวทาง
พระราชด้าริของชุมชนต้าบลนาเกลือ อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวํา ประชาชนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
ปุาชายเลนตามแนวพระราชด้าริของชุมชน โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนอยูํ ในระดับ
ปฏิบัติบางครั้ง และปัจจัยทางสังคมที่สํงผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนตามแนวพระราชด้าริของ
ชุมชนต้าบลนาเกลือ คือ การใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลน ทัศนคติที่มีตํอการอนุรักษ์ปุาชายเลน และการ
ได๎รับขําวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาชายเลน สํวนปัจจัยสํวนบุคคลที่สํงผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุา
ชายเลน คือ อาชีพประมง และอาชีพสํวนตัว/ค๎าขาย 
 ศีลิยา สุขอนันต์ (2550, หน๎า 4) การจัดการทรัพยากรปุาชายเลนขององค์การบริหารสํวนต้าบล : 
กรณีศึกษาต้าบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาชี้แนะให๎เห็นวํา 
การจัดการทรัพยากรปุาชายเลนขององค์การบริหารสํวนต้าบลปากพูนประสบความส้าเร็จโดยพิจารณา
จาก 3 มิติ คือ การเพิ่มจ้านวนและความหนาแนํนของต๎นไม๎ในปุาชายเลน ความตํอเนื่องของกิจกรรมการ
ปลูกปุาชายเลนขององค์การบริหารสํวนต้าบล และการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนครัวเรือนและรายได๎ตํอ
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ครัวเรือนจากการท้าประมงชายฝั่งดีขึ้น อยํางไรก็ตาม ความส้าเร็จที่เกิดขึ้นนี้นําจะเป็นผลส้าเร็จที่ตํอ
เนื่องมาจากโครงการพรมสีเขียวที่ท้ามาอยํางตํอเนื่องยาวนาน และองค์การบริหารสํวนต้าบลได๎มีเข๎ามี
บทบาทเป็นสํวนเสริมให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น ผลจากการสังเคราะห์วรรณกรรมและการวิจัยเชิงคุณภาพพบวํา มี
ปัจจัยหลายประการที่มีผลตํอความส้าเร็จในการจัดการทรัพยากรปุาชายเลน ได๎แกํ ปัจจัยภายในที่
ประกอบด๎วย บทบาทของผู๎น้า และงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต้าบล และปัจจัยภายนอกที่เอ้ือ
โอกาสให๎การจัดการประสบผลส้าเร็จได๎แกํ นโยบายการกระจายอ้านาจและนโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ และกระแสการพัฒนาอยํางยั่งยืนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในทาง
ตรงกันข๎าม การขาดการติตามและประเมินผล การไมํมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง การขาดแคลนความรู๎
และเทคโนโลยีด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกที่
คํอนข๎างน๎อย เป็นอุปสรรคตํอการจัดการทรัพยากรปุาชาเลนขององค์การบริหารสํวนต้าบลปากพูน และ
แนวทางควรต๎องมีการปรับบทบาทขององค์การบริหารสํวนต้าบลในด๎านนี้ให๎มากขึ้น รวมทั้งสร๎างจิตส้านึก
และสํงเสริมให๎คนในชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรปุาชายเลนมากข้ึน 
 SanWin (2555, หน๎า 1-2) การศึกษาวิถียังชีพในท๎องถิ่นและวิธีปฏิบัติการอนุรักษ์ปุาชายเลนใน
ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสหภาพพมํา เป็นการศึกษาเชิงผสานวิธี พบวํา กิจกรรมที่ท้าให๎การ
อนุรักษ์ปุาชายเลนประสบผลส้าเร็จมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบวิถีความเป็นอยูํของประชาชนตัวอยํางเชํน 
ประชาชนในประเทศไทยสํวนใหญํใช๎ก๏าซธรรมชาติและไฟฟูาในกิจกรรมครัวเรือนประจ้าวัน การใช๎
ประโยชน์จากปุาไม๎และผลิตภัณฑ์จากปุาชายเลนมีน๎อยมาก ในทางตรงข๎ามกับประชาชนในประเทศพมํา
ยังใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎และปุาชายเลนสูงในด๎านการน้ามาใช๎ในการหุงต๎มอาหารและการกํอสร๎าง แม๎วํา
พ้ืนที่ปุาชายเลนในประเทศพมํามีจ้านวนมากมาย แตํในประเทศไทยมีการอนุรักษ์ปุาชายเลนมากกวํา 
การปฏิบัติที่ท้าให๎การอนุรักษ์ปุาชายเลนที่ยั่งยืนหนึ่งปุาชายเลนปุาอยํางยั่งยืน ได๎แกํ การตอบสนองความ
ต๎องการของคนในท๎องถิ่นอยํางเพียงพอและมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัย สํวนการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความยั่งยืนคือ ระบบการจัดเก็บภาษีการประมงอยํางเป็นธรรม ความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญในด๎านการ
ใช๎ประโยชน์ของระบบนิเวศและระบบการด้ารงชีวิตของประชาชนในท๎องถิ่นระหวํางสองประเทศที่ควร
จะน้ามาพิจารณาในการก้าหนดแนวทางปฏิบัติของปุาชายเลนอนุรักษ์ปุาไม๎อยํางยั่งยืน 
 Sakanan Plathong, Jintana Plathong (2017, p. 55) Past and Present Threats on Mangrove 
Ecosystem in peninsular Thailand. ปุาชายเลนในพ้ืนที่ปลายแหลมของประเทศไทย ได๎ถูกท้าลาย
ลดลงจากอุตสาหกรรมที่ใช๎ถํานหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การตัดไม๎เผาถํานท้าฟืน และการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าชายฝั่งที่ปลํอยน้้าเสีย บทความนี้พบวํา สาเหตุหลักของการลดลงของปุาชายเลน ประกอบด๎วย การขาดความรู๎
ด๎านนิเวศวิทยาของปุาชายเลน ประชาชนขาดความเข๎าใจและความตระหนักถึงความส้าคัญของปุาชาย
เลน การขาดการมีสํวนรํวมของชุมชน การละเลยการใช๎กฎหมายตํอผู๎กระท้าผิด และอิทธิพลของกลุํม
ประมงริมฝั่ง ขนาดใหญํและขนาดกลาง การจัดการอนุรักษ์ปุาชายเลน ประเทศไทยต๎องเริ่มต๎นจากการมี
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สํวนรํวมของชุมชนและภาครัฐในการจัดการระบบนิเวศของปุาชายเลน ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศของปุาชายเลน ให๎กับชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลดการใช๎พ้ืนที่ท้าการประมง
บริเวณปุาชายเลน ฟ้ืนฟูประมงชายฝั่ง รักษากฎหมายอยํางเครํงครัด 
 นิธินาถ เจริญโภคราช (2554, หน๎า 2) การมีสํวนรํวมในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนริมคลอง 
เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม๎ริมคลอง ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นงานวิจัยผสานวิธี พบวําระดับการมีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม การปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล๎อม การได๎รับผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และการประเมินผลการ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม ในภาพรวมอยูํในระดับมาก มีแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดล้าคลองและรักษาพันธุ์ไม๎ชายคลอง ทั้งกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา 
สาหรําย ในคลอง การปลูกต๎นกล๎าล้าพูและต๎นโกงกาง และการท้าสวนผลไม๎โดยใช๎ปุ๋ยชีวภาพ 
 ศิขะริน ทรัพย์อดิเรก (2558, หน๎า 1190) ความรู๎ ความตระหนัก และการมีสํวนรํวมของชุมชน
ในการอนุรักษ์ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวํา ประชาชนในชุมชนสํวน
ใหญํมีระดับการมีสํวนรํวมอยูํในระดับต่้า มีความรู๎และความตระหนักเกี่ยวกับปุาชายเลนในระดับสูง แตํ
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ปุาชายเลนของประชาชนอยูํในระดับต่้าและต่้ามาก เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ 
พบวํา ความรู๎มีความสัมพันธ์กับความตระหนัก และความตระหนักมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวม  
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 99 แตํเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎กับ
การมีสํวนรํวมพบวํามีความสัมพันธ์ต่้ามากหรือมีความสัมพันธ์กันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 งานวิจัยทั่วไปเกี่ยวข๎องกับปุาชายเลน 
 โสภณ หะวานนท์ และมงคล ไขํมุกด์ (2540, หน๎า 1) โกงกางทรัพยากรที่มีคุณคําของปุาชายเลน 
ปุาชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญ ทั้งทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและเศรษฐกิจและเป็นแหลํง
สะสมธาตุอาหารตามธรรมชาติของพืชและสัตว์กลําวคือ ทางด๎านสิ่งแวดล๎อมปุาชายเลนมีประโยชน์ในการ
ปูองกันชายฝั่งทะเลจากคลื่นลม ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากกระแสคลื่นและชํวยให๎ดินตะกอน
ทับถมรากไม๎และต๎นไม๎ที่ขึ้นอยูํอยํางหนาแนํนชํวยกลั่นกรองของเสียและเป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์น้้า  และ
สัตว์บกอีกหลายชนิด ปุาชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศอีกระบบหนึ่งที่อยูํระหวํางระบบนิเวศบกกับระบบนิเวศ
ทะเลชํวยให๎ความสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องของระบบนิเวศทั้งสอง เพ่ือให๎เกิดความสมดุลของธรรมชาติส้าหรับ
ในด๎านเศรษฐกิจปุาชายเลนให๎คุณคํามหาศาลกับมนุษย์ เชํน แหลํงสัตว์น้้าเศรษฐกิจจ้าพวกกุ๎ง หอย ปู ปลา 
และไม๎จากปุาชายเลนมาใช๎ประโยชน์ในการกํอสร๎างบ๎านที่อยูํอาศัย เชํน ไม๎โกงกาง เป็นไม๎ปุาชายเลน
ชนิดหนึ่งและนับเป็นไม๎ชนิดเดียวที่มีปริมาณมากในปุาชายเลนของประเทศไทย 
 สมชาย ดิษฐ์ศร (2554, หน๎า 18-19) การสํงเสริมและพัฒนาทางปุาชายเลนอําวคุ๎งกระเบน ใน
พ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวกุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดจันทบุรี ปุาชายเลน
อําวคุ๎งกระเบนที่สมบูรณ์รวมทั้งปุาที่ปลูกขึ้นบริเวณรอบๆ อําวมีเนื้อท่ีประมาณ 1,100 ไรํ เป็นปุาชายเลน
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ผืนเล็กๆ ผืนเดียวที่คงเหลืออยูํในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จึงนับวําปุาชายเลนแหํงนี้มีคุณคําและคุณประโยชน์มากมาย ตํอราษฎรที่อาศัยอยูํบริเวณใกล๎เคียงจนไมํ
สามารถประเมินคําออกมาเป็นตัวเงินได๎ เพราะนอกจากประโยชน์ในด๎านการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง และรักษาความสมดุลตามธรรมชาติชายฝั่งแล๎ว ยังเป็นสถานที่ที่ให๎ข๎อมูลความรู๎ตลอดจนเป็นสถานที่
ท้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งที่เกี่ยวข๎องแกํนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปทั้งชายไทยและชายตํางประเทศงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวมและการจัดการปุาชายเลนของ
ชุมชน มีจ้านวนเจ็ดเรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นงานศึกษา เรื่อง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปา
ชายเลน: ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ท่ีมีการใช๎ประโยชน์จากปุาที่แตกตํางกัน 
 สมชาย โพธิ์ตระกูล (2558, หน๎า 61) การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย 
งานวิจัยมุํงศึกษาสภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย ปัจจัยการบริหารการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย  
แนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย การวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา สภาพการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ปัจจัยการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย ตามกรอบนโยบาย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มี
อิทธิพลตํอการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในภาพรวม เรียงจากมากไปหาน๎อย คือ ปัจจัยภาวะ
ผู๎น้า ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยคําตอบแทนและสวัสดิการ ปัจจัยด๎านสภาพการเมือง ปัจจัย
ลักษณะหนํวยงาน  แนวทางสภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ในประเทศไทย ที่เหมาะสม
กับบริบทในสังคมไทยคือต๎องค้านึงถึงกาลเวลาในโลกของเทคโนโลยี IUCN The World  Conservation 
Union แนวทางการฟ้ืนฟูปุาชายเลน โดยชุมชน หลักการฟ้ืนฟูปุาชายเลนโดยชายเลนโดยชุมชนโดยการ
ให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมอยูํมากมายหลายรูปแบบ มีหลักการดังนี้ 
 1. ควรให๎ชุมชนมามีสํวนรํวม ตั้งแตํเริ่มต๎นของการฟื้นฟู  
 2. ควรน้าองค์ความรู๎ดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ในการฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากร
ปุาชายเลน  
 3. ควรมีการสร๎างจิตส้านึกและเสริมสร๎างแรงจูงใจตํางๆ ให๎กับชุมชน  
 4. ควรมีการให๎ความรู๎และประสบการณ์ตํางๆ แกํชุมชนในฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรปุาชายเลน  
 5. ควรสร๎างผู๎น้าและเครือขํายเพื่อให๎องค์กรชุมชนมีความเข๎มแข็ง 
 Surin On-prom (2014, pp. 87-96) Community Based Mangrove Forest Management in 
Thailand: Key Lesson Learned for Environmental Risk Management. บทความนี้กลําวถึงการ
จัดการความเสี่ยงของสิ่งแวดล๎อม ศึกษากรณีหมูํบ๎านเปร็ดน๎อย จังหวัดตราด ชายแดนกัมพูชา โดยการที่
มีการสร๎างคณะกรรมการหมูํบ๎านและใช๎การประชุมระดมความคิดเห็นการจัดการปุาชายเลน ชุมชนได๎รับ
การกระตุ๎นให๎มีสํวนรํวมในทุกระดับในการวางแผนและการจัดการปุาชายเลน และการสนับสนุนจาก
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หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและสถาบันในระดับชาติ และบทเรียนจากบ๎านเปร็ดน๎อย สามารถน้าไปสูํการจัดการ
ความเสี่ยงของการจัดการปุาชายเลน 
 Pulhin, Juan M. (2017, pp. 247-262) Community Based Mangrove in the Philippines: 
Experience and Challenges in the context of changing Climate. บทความนี้สังเคราะห์เรื่อง
ความท๎าทาย และประสบการณ์ส้าหรับการจัดการโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนใน Philippines ในบริบท
การเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศ Philippines ประสบปัญหาการจัดการปุาชายเลนจาก
การบุกรุกท้าลายโดยมนุษย์และผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ ชุมชนได๎รํวมกันแสวงหากลยุทธ์ในการจัดการรักษาปุาชายเลนเพ่ือให๎ด้ารงสภาพตลอดจนสิทธิใน
การใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลน 
 โชติ ถาวร (2556, หน๎า 1) กระบวนการจัดการปุาชายเลนในชุมชนอําวปุาคลอก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการจัดการปุาชายเลนในชุมชนอําวปุาคลอก จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบวํา กระบวนการจัดการปุาชายเลนในชุมชนอําวปุาคลอก จ้าแนกเป็น 3 รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกัน 
คือ การจัดการโดยรัฐ โดยการใช๎กฎหมายและหนํวยงานราชการเป็นหลัก จนน้ามาสูํวิกฤติปัญหา จนท้า
ให๎ประชาชนในชุมชนต๎องลุกขึ้นมาจัดการด๎วยตนเอง เป็นการจัดการปุาชายเลนโดยชุมชนโดยเป็นฐาน
โดยการเรียนรู๎ เปิดเผยข๎อมูลในพื้นท่ีสาธารณะ และการรวมกลุํมหาทางออก เพ่ือสร๎างความมั่นคงในชีวิต
ให๎สมาชิกและได๎ท้างานรํวมกันตํอไป และการจัดการรํวมที่มีการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบระหวํางชุมชน
กับหนํวยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 สนิท อักษรแก๎ว (ราชบัณฑิต) (2545, หน๎า 809) ปุาชายเลน ทรัพยากรชายฝั่งที่ควรอนุรักษ์ บทความ
นี้ แสดงความส้าคัญของปุาชายเลนในด๎นนิเวศวิทยาและการสูญเสียพันธ์พืชและสัตว์ที่มีคุณคําตํอหํวงโซํ
ทางนิเวศ แนวทางแก๎ไขของนโยบายรัฐบาลเน๎นกิจกรรมหลักส้าคัญ 4 ประการคือ การวิจัยและประยุกต์
ความรู๎ การปลูกฟ้ืนฟูและการปูองกัน การสร๎างจิตส้านึกและการศึกษา และการสาธิตและระบบการจัดการ
อยํางยั่งยืน อยํางไรก็ตาม การมีสํวนรํวมของชุมชนและการบังคับใช๎กฎหมาย จะเป็นปัจจัยส้าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลนของประเทศ 
 Teechawan yanudom (2001, p. 4) the conservation of Mangrove Forest by Local 
people: A case study of Ngao district Amphur Meung, Ranong Province. วิทยานิพนธ์ดังกลําว
ประสงค์จะศึกษาระดับพฤติกรรม ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลน ตลอดจนศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ปุาชายเลนของประชาชนในท๎องถิ่น ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ใช๎การ
วิจัยผสานวิธี พบวํา ประชาชนในท๎องถิ่นสํวนใหญํมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนในระดับปานกลาง 
และพบวํา การใช๎ประโยชน์จากปุาชายเลน เป็นปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนของ
ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สถานภาพทางสังคม (การเป็นสมาชิกกลุํม
ตํางๆ ในชุมชน) ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาปุาชายเลน เป็นปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุา
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ชายเลนของประชาชนในท๎องถิ่นอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สํวนอาชีพ รายได๎ สถานภาพทาง
สังคม (การด้ารงต้าแหนํงในชุมชน) ระยะทางจากบ๎านถึงปุาชายเลน การรับรู๎ขําวสารการอนุรักษ์ปุาชายเลน 
ทัศนคติตํอการอนุรักษ์ปุาชายเลน เป็นปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการอนุรักษ์ปุาชายเลนของประชาชนใน
ท๎องถิ่นอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหาอุปสรรคส้าคัญได๎แกํ การท้าสัมปทานจากกลุํม
นายทุน ประชาชนขาดความรู๎และมุมมองตํอการอนุรักษ์ รวมถึงอาชีพที่ยังต๎องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัญหาผู๎มีอิทธิพลที่ได๎รับการสนับสนุนจากฝุายกฎหมาย ผู๎วิจัยเสนอให๎ต๎องยกเลิกสัมปทานอยํางเด็ดขาด 
ภาครัฐเรํงให๎ความรู๎และมุมองที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ เจ๎าหน๎าที่รัฐควรเพ่ิมเอาใจใสํในปัญหาของ
ชุมชนอยํางทั่วถึง พร๎อมทั้งประสานงานกับเอกชนและชาวบ๎านเพ่ือให๎เกิดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ปุาชาย
เลนให๎มากขึ้น 
 สรุป การทบทวนวรรณกรรมพบวํา การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลน มีปัจจัย
สาเหตุ ที่สรุปได๎ดังนี้ บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบของหนํวยงานภาครัฐ ในด๎านการปูองกันการท้าลาย
ทรัพยากรปุาชายเลนเพ่ือประโยชน์ของพํอค๎าและนักการเมือง ทุกระดับ การให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับชุมชน
เพ่ือให๎เกิดความรักและผูกพันตํอท๎องถิ่นและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สํวนด๎านชุมชนต๎องมีการรวมกลุํม
กันรํวมกันแสวงหาทางออกรํวมกันใช๎ ควรน้าองค์ความรู๎ดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ในการ
ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรปุาชายเลน ควรให๎มีการสร๎างจิตส้านึกและเสริมสร๎างแรงจูงใจตํางๆ ให๎กับ
ชุมชน ควรให๎มีการให๎ความรู๎และประสบการณ์ตํางๆ แกํชุมชนในฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรปุาชายเลน 
ควรสร๎างผู๎น้าและเครือขํายเพ่ือให๎องค์กรชุมชนมีความเข๎มแข็งและการน๎อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสร๎างจิตส้านึกและการด้ารงชีวิตของคนในชุมชนเพ่ือสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี 
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2.7  กรอบความคิดการวิจัย 
 กรอบความคิดการวิจัย อาจมีการปรับเปลี่ยนถ๎าผลการศึกษาเชิงคุณภาพไมํสอดคล๎อง 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบความคิดการวิจัย 

- การมีสํวนรํวมของชุมชน 
- รํวมจัดตั้งองค์กรดูแลทรัพยากรปุาชายเลน 
- รํวมวางแผนการจัดการทรัพยากร 
- รํวมใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร 
- รํวมติดตามประเมินผล 
- รํวมสร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของทรัพยากร 

สร๎างผู๎น้าที่เข๎มแข็ง 
- รํวมกันใช๎ความรู๎ในการแก๎ปัญหาการท้าลาย
ปุา 
 

- การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความพอประมาณในการใช๎ 

ทรัพยากรปุาชายเลน 
- ความมีเหตุผลในการการรักษาระบบนิเวศ 
- การสร๎างภูมิค๎ุมกันในการอนุรักษ์ปุาชายเลน 
 

- การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ปุาชายเลน 
- การใช๎ทรัพยากรปุาอยํางเป็นธรรมทุก
ฝุาย 
- รํวมกันดูแลรักษาความสมบูรณ์ของปุา
และสัตว์และพันธ์พืชความประหยัด 
 

นโยบายภาครัฐ 
- การกระจายอ้านาจการจัดการปุาชายเลน 
- การรักษากฎหมาย 

- การจัดสรรงบประมาณ 
- การสื่อสารและการให๎ความรู๎ตํอประชาชน
และชุมชน 
- ความมุํงม่ันขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- สภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีในการด้าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย 
 3.3 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้น้าชุมชน ผู้บริหาร อปท. ประชาชนในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวน 623 คน Yamane (1970 อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ, 
2550, หน้า 64) ดังนี้ 
 สูตร n = N 
       1 + Ne2 
 เมื่อ n  แทน  จ้านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
  N  แทน  จ้านวนของประชากร 
  e  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 แทนค่า n =   623  = 245 คน 
        1 + 623(0.05)2 
 
 ดังนั้น จ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 245 คน 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายหรือ Simple Random Sampling โดยมี
การก้าหนดจ้านวนประชากรตามประเภทและเขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่น้ามาใช้ใน
การศึกษา ตามตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  จ้านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ เทศบาล 
        ต้าบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลุ่มตัวอย่าง                                        ประชากร                              ขนาดตัวอย่าง 

ประชากรเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ              5,208                                          180 
ประชากรเทศบาลต้าบลปราณบุรี                  15,954                                          179 

        รวม                                           21,162                                        360 

 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ้านวน 245 คน 
 การวัดและการวิเคราะห์ค่าต่างๆ การจ้าแนกทัศนคติต่างๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ได้น้ามาตร
วัดของ Likert จ้านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก้าหนดระดับคะแนน 
การแปลผล ดังนี้ 
  มากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
  มาก   เท่ากับ 4 คะแนน 
  ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
  น้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 
 และการจ้าแนกช่วงของการวัดโดยใช้การค้านวณหาพิสัย ได้ดังนี้ 
 พิสัย  เท่ากับ   Max – Min  เท่ากับ    5 – 1 = 0.80 
        Max      5 
 ดังนั้น มาตรชี้วัดที่เป็นอัตราช่วง จะแสดงได้ดังนี้ 
  1.00-1.80 จะเท่ากับ น้อยที่สุด 
  1.81-2.60 จะเท่ากับ น้อย 
  2.61-3.40 จะเท่ากับ ปานกลาง 
  3.41-4.20 จะเท่ากับ มาก 
  4.21-5.00 จะเท่ากับ มากที่สุด 
 
3.2  เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน้า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยจัดท้าให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้แบ่งส่วนของแบบสอบถามเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการส้ารวจรายการ หรือ Check 
list มีจุดมุ่งหมายในการทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่า
ชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติในส่วนของมาตรฐานนโยบาย 
ทรัพยากรของนโยบาย ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัตินโยบาย ทัศนคติของผู้น้านโยบายไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
 ส่วนที่ 3 จะเป็นข้อมูลผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลต้าบล
ปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ส่วนที่ 4 จะเป็นข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลต้าบล
ปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 แบบสอบถามนี้ใช้หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ในการวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า หรือ Rating Scale (Rensis A Likert, 1960 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2557, หน้า 
153) ดังค่าต่อไปนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง  มากที่สุด 
  4 คะแนน หมายถึง  มาก 
  3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง  น้อย 
  1 คะแนน หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่น้ามาใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือโดยแบ่ง
ได้เป็นขั้นๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ท้าการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ท้าการวิเคราะห์ขอบเขตในการศึกษา น้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาก้าหนดกรอบแนวคิดในเนื้อหา
การศึกษา และน้ามาเป็นแนวทางในการก้าหนดเนื้อหาเพื่อน้ามาสร้างแบบสอบถาม 
 3. น้าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอรับค้าแนะน้า ปรับปรุง และแก้ไขค้าถาม
ต่างๆ ให้ครอบคลุมกับรายละเอียดทั้งหมด 
 4. น้าแบบสอบถามที่ส้าเร็จเรียบร้อยไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ 
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 5. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น้ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หาค่า Alfa Coefficient ของ Cronbach (1974 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2535, หน้า 170-171) 
 6. น้าแบบสอบถามที่ท้าการแก้ไขและผ่านขั้นตอนทั้งหมดโดยสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ควบคุม 
 
3.3  ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. ท้าการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ และเทศบาลต้าบลปราณ
บุรี และท้าการรบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง 
 2. น้าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบทั้งหมด น้าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ท้าการจัดสร้างแบบสอบถามจ้านวน 360 ชุด และน้ามาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนและน้ามาจัดระบบ เพ่ือน้าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลต่อไป 
 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มีการรวบรวมแล้ว จะมีการน้าไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปที่
ชื่อว่า Statistical Package for The Social Sciences โดยได้มีการเลือกใช้สถิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. Descriptive Statistic หรือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มาบรรยายลักษณะต่างๆของตัวแปร 
 2. Inferential Statistic หรือ สถิติเชิงอนุมาน น้ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรที่
มากกว่าสองตัวแปร เพ่ือท้าการทดสอบ สมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2  
 
3.6  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 ในการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมต่างๆ รวมทั้ งผลงานในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ผลของการน้านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ เพ่ือให้มีความชัดเจนของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงท้าการ
นิยามศัพท์ ตัวแปรต่างๆ มีการก้าหนดตัวชี้วัด ระดับการวัดต่างๆ ไว้ในตารางที่ 3.2 
 วิธีด้าเนินการวิจัยจะใช้การวิจัยผสานวิธีเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการค้นคว้าเอกสารและ
การสัมภาษณ์เจาะลึกดังกล่าวเมื่อได้ผลลัพธ์มาแล้วจึงน้ามาวิเคราะห์เนื้อหาตรวจสอบกับกรอบความคิด
แล้วจึงท้าการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษายืนยันผลการค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพและท้าการทดสอบ 
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ความส้าเร็จด้วยการท้าการประชุมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 
 วิธีวิทยาการวิจัย  (research methodology) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่ เทศบาลต้าบล
ปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods 
Research) แบบตามล้าดับขั้น (Sequential Methodology) กล่าวคือ มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยท้าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการส้ารวจเอกสาร (Documentary Analysis) 
และท้าการส้ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพราะต้องการให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติป่าชายเลน และการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ รวมไปถึงปัจจัยที่มีต่อ
ผลลัพธ์ของนโยบาย 
 การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้เป็นการวิจัยตามล้าดับขั้น (Sequential Procedures) ซึ่งนักวิจัย
ค้นหาค้าอธิบายหรือขยายข้อค้นพบจากวิธีการวิจัยแบบหนึ่งด้วยวิธีการวิจัยอีกแบบหนึ่ง กล่าวคือ เริ่มต้น
การวิจัยด้วยการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือค้นหาสภาพการณ์
ทั่วไปของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และการส้ารวจด้วยการสังเกตการณ์ แล้วจึงด้าเนินการ
ส้ารวจด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งศึกษากับตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เพื่อหาข้อสรุปจากประชาชน 
 
ตารางท่ี 3.2 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

นิยามศัพท์ ตัวช้ีวัด ระดับใน
การวัด 

การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง ความพอ 
ประมาณในการใช้ทรัพยากรป่า
ชายเลน  

1. ตัดต้นไม้มาใช้ท้าการเผาถ่านพอใช้ในครัวเรือนหรือ
ขายเมื่อเหลือใช้ 
2. จับปลา ปู และสัตว์น้้าพอส้าหรับเลี้ยงชีวิต 
3. ท้าการปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 
4. ท้าบัญชีครัวเรือนเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 
5. ไม่ใช้สารเคมีหรือยาเบื่อในการจับปลา กุ้งและปู 
6. ทิ้งขยะในพ้ืนที่ป่าชายเลน 

ช่วง
คะแนน 

ความมีเหตุผลในการการรักษา
ระบบนิเวศ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับคุณภาพชีวิตของชุมชนป่า
ชายเลน 

7. สั่งสอนลูกหลานให้รักและหวงแหนไม่ท้าลาย ต้นไม้
และสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 
8. เมื่อมีคนเข้ามาท้าการสร้างบ่อกุ้งบ่อปลาในป่าแจ้ง
เจ้าหน้าที่ 
9. ท้ามาหากินโดยการอยู่ร่วมกับป่าถือว่าป่าเป็นแหล่ง
ท้ากินสมควรรักษาไว้ให้ลูกหลาน 

ช่วง
คะแนน 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

นิยามศัพท์ ตัวช้ีวัด ระดับใน
การวัด 

 10. ใช้เหตุผลในการซักชวนเพ่ือนบ้านในชุมชนเห็น
คุณค่าของป่าชายเลน 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนร่วม
จัดตั้งองค์กรดูแลทรัพยากรป่า
ชายเลนร่วมวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรร่วมใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรร่วม 

11. ร่วมมือก่อตั้งองค์การในการดูแลทรัพยากรป่าของ
ชุมชนภายในพ้ืนที่ 
12. ร่วมวางแผนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 
13. ร่วมควบคุมก้ากับดูแลการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน 
14. รว่มสร้างพฤติกรรมการหวงแหน ทรัพยากรป่า
ชายเลน 
15. ถ่ายทอดแนวคิดการครองตนและการรักถิ่นก้าเนิด
ให้กับลูกหลานในพ้ืนที่ 

ช่วง
คะแนน 

ติดตามประเมินผลร่วม สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าขอทรัพยากร 
ร่วม สร้างผู้น้าที่เข้มแข็ง ร่วมกัน 
ใช้ความรู้พื้นบ้านในการดูแลป่า 

16. ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
17. เฝ้าระวังภัยต่าง ๆที่ท้าลายป่าเช่นไฟป่า การบุกรุก
ป่า 
18. เดินส้ารวจการลักลอบน้าขยะมาทิ้ง 
19. ท้าการประชุมร่วมกันสม่้าเสมอ 
20. อบรมลูกหลานไม่ให้ท้าลายทรัพยากรและป่าชาย
เลน 
21. รวมกันหาผู้น้าที่เป็นหลักในการน้าชุมชนรักษาป่า 
22. ให้ความร่วมมือกับผู้น้าในการดูแลป่า 
23. น้าความรู้ของท้องถิ่นในการดูแลรักษาป่ามาใช้ 
24. ร่วมใช้ความคิดในการป้องกันรักษาป่า 
25. ชุมชนได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เฝ้าระวัง
การบุกรุกป่าชายเลน 
26. ชุมชนรว่มกันฟื้นฟูปลูกป่าและเพาะพันธ์สัตว์น้้า 
27. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในกิจกรรมการ
ดูแลรักษาป่า 

ช่วง
คะแนน 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

นิยามศัพท์ ตัวช้ีวัด ระดับใน
การวัด 

 28. รัฐบาลสั่งการให้มีการจัดการกับผู้บุกรุกป่าชาย
เลนอย่างเด็ดขาด 

 

นโยบายภาครัฐการกระจาย 
อ้านาจการจัดการป่าชายเลน
การรักษา กฎหมายการจัดสรร
งบประมาณการสื่อสาร และการ
ให้ความรู้ต่อประชาชนและ
ชุมชนความมุ่งม่ัน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวะ
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

29. เทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจตรวจพื้นที่และ
จับกุมการบุกรุกป่า 
30. ชุมชนได้รับงบประมาณในการดูแลรักษาป่า 
31. เทศบาลมอบเงินให้ชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล
ป่า 
32. เทศบาลท้าการประชาสัมพันธ์เรื่องความส้าคัญ
ของป่าชายเลน 
33. เทศบาลจัดท้าสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ในการรักษาป่า
ชายเลน แจกตามโรงเรียนและวัด 
34. โรงเรียนและวัดมีการสอนในเรื่องการรักษาป่า 
35. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ้านาจบุกรุกป่า 
36. นักการเมืองระดับชาติสนับสนุนผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นบุกรุกป่า 
37. ชาวบ้านไม่ชอบพวกบุกรุกป่าท้าบ่อกุ้งบ่อปลาใน
ป่าชายเลน 
38. ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการอยู่ร่วมกับป่า 
39. ชาวบ้านรู้ว่าป่าชายเลนปอ้งกันภัยจากพายุและน้้า
ท่วมได้ 
40. คนไทยรังเกียจพวกแอบทิ้งขยะมีพิษในป่าชายเลน 

ช่วง
คะแนน 

ความเป็นธรรม หมายถึง   
ความเท่าเทียมกันในการได้ใช้ 
พ้ืนที่ป่าชายเลน เป็นที่
สาธารณะของมนุษย์ มี
ความส้าคัญต่อมนุษย์และความ
อยู่รอดของสังคม ต้อง  

41. ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน 
42. ทุกคนในชุมชนร่วมมือรักษาป่าชายเลน 
43. ชุมชนและผู้คนภายนอกสามารถร่วมกันใช้
ทรัพยากรป่าชายเลน 

ช่วง
คะแนน 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

นิยามศัพท์ ตัวช้ีวัด ระดับใน
การวัด 

ค้านึงถึงการป้องกันอุทกภัย 
ความแห้งแล้ง ความอดอยาก 
และความรุนแรงอ่ืนๆ เกี่ยวข้อง
กับป่าชายเลน  

44. ชุมชนสามารถท้าประมงชายฝั่งได้โดยไม่ขัดแย้ง
กับประมงอวนลาก 
45. ความเข้าใจว่าป่าชายเลนเป็นพื้นที่สาธารณะทุก
คนมีสิทธิในการใช้และมีหน้าทีดูแลรักษา 

ช่วง
คะแนน 

 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”ผู้วิจัยได้แบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
360 ชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สนับสนุน
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพื้นท่ีเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
4.1  ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน ขนาดของตัวอย่าง 
 t  แทน     ค่าสถิติทดสอบแบบท ี(t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบแบบเอฟ (F-test) 
 df  แทน     ค่าองศาแห่งความเป็นอิสสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมของก้าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS  แทน     ความแปรปรวน (Mean of Sum of Square) 
 *  แทน การมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ANOVA  แทน การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
 
4.2 ผลการศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านความเป็นธรรม 2. ปัจจัยด้านความสมบูรณ์ของสภาพ
นิเวศ 3. ปัจจัยด้านความประหยัด 
 
4.3  วิเคราะห์ผลการวิจัย 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ้

X
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ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประสบการณ์ในการบุกรุกป่า
และล่าสัตว์ในป่าชายเลน การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละโดยน้าเสนอข้อมูลดัง
ปรากฏ ผลในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n) ร้อยละ 

เพศ   
       ชาย 239 66.4 
       หญิง 121 33.6 

อายุ   
       18-24 ปี 154 42.8 
       25-35 ปี 194 53.9 
       36-45 ปี 11 3.1 
       45 ปีขึ้นไป 1 0.3 

อาชีพ   
       เกษตรกรรม 3 0.8 
       รับจ้าง 356 98.9 
       รับราชการ 1 0.3 
       เจ้าของ/พนักงานวิสาหกิจ 0 0.0 
       อ่ืนๆ (ระบุ) 0 0.0 

ระดับการศึกษา   
       ประถมศึกษา 15 4.2 
       มัธยมศึกษา/ปวช. 344 95.5 
       อนุปริญญา/ปวส. 1 0.3 
       ปริญญาตรี 0 0.0 
       ปริญญาโทข้ึนไป 0 0.0 

รายได้   
       8,000 บาท 117 32.5 
       8,001-12,000 บาท 221 61.4 
       12,001-16,000 บาท 21 5.8 
       16,001-20,000 บาท 1 0.3 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n) ร้อยละ 

       20,000 บาทข้ึนไป 0 0.0 

ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่   
       1-5 ปี 57 15.8 
       5-10 ปี 200 55.6 
       10-15 ปี 103 28.6 

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน   
       น้อยที่สุด 0 0.0 
       น้อย 12 3.3 
       ปานกลาง 137 38.1 
       มาก 189 52.5 
       มากที่สุด 22 6.1 

ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและ 
ล่าสัตว์ในป่าชายเลน 

  

       น้อยที่สุด 0 0.0 
       น้อย 12 3.3 
       ปานกลาง 118 32.8 
       มาก 217 60.3 
       มากที่สุด 13 3.5 

รวม 360 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต้าบลปากน้้าปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 และเป็นเพศ
หญิง จ้านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 
 อายุ พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี มากที่สุด จ้านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมา 
อายุอยู่ในช่วง 18-24 ปี จ้านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 อายุระหว่าง 36-45 ปี จ้านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.1 และอายุ 45 ปีขึ้นไป จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ 
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 อาชีพ พบว่า รับจ้าง มากที่สุดจ้านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา เกษตรกรรม จ้านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 รับราชการจ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มากที่สุด จ้านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 
รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และระดับอนุปริญญา/ปวส. จ้านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล้าดับ 
 รายได้ พบว่า 8,001-12,000 บาท มากที่สุด จ้านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมา 
รายได้ 8,000 บาท จ้านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รายได้ 12,001-16,000 บาท จ้านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.8 และรายได ้16,001-20,000 บาท จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล้าดับ 
 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า 5-10 ปี มากที่สุด จ้านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา 
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 10-15 ปี จ้านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
1-5 ปี จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล้าดับ 
 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับมาก
จ้านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับปานกลาง
จ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับมากที่สุด จ้านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับน้อย จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.3 ตามล้าดับ 
 ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลน พบว่า ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและ
ล่าสัตว์ในป่าชายเลนระดับมากจ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมา ประสบการณ์ในการบุก
รุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนระดับปานกลางจ้านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ประสบการณ์ในการ
บุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนระดับมากที่สุด จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และประสบการณ์
ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนระดับน้อยจ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล้าดับ 
 
ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังตารางที่ 4.2-4.5 
 
ตารางที ่4.2  ในภาพรวมการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่ 
        เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(n=360) 

ผลลัพธ์การจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ด้านความเป็นธรรม 3.16 0.288 ปานกลาง 1 

X
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

(n=360) 

ผลลัพธ์การจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

2. ด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 3.12 0.334 ปานกลาง 2 

3. ด้านความประหยัด 3.09 0.319 ปานกลาง 3 

ภาพรวม 3.12 0.313 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
พ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นธรรม ( X = 3.16) อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ ด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ( X = 3.12) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความประหยัด ( X = 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านความเป็นธรรม 

(n=360) 

ด้านความเป็นธรรม ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน
เป็นแหล่งอาหารของชุมชน 

 
3.03 

 
0.181 

 
ปานกลาง 

 
5 

2. ทุกคนในชุมชนร่วมมือรักษาป่าชายเลน 3.03 0.306 ปานกลาง 4 

3. ชุมชนและผู้คนภายนอกสามารถร่วมกันใช้
ทรัพยากรป่าชายเลน 

 
3.06 

 
0.320 

 
ปานกลาง 

 
3 

4. ชุมชนสามารถท้าประมงชายฝั่งได้โดยไม่ขัดแย้ง
กับประมงอวนลาก 

 
3.06 

 
0.329 

 
ปานกลาง 

 
2 

5. ความเข้าใจว่าป่าชายเลนเป็นพื้นที่สาธารณะทุก
คนมีสิทธิในการใช้และมีหน้าทีดู่แลรักษา 

 
3.07 

 
0.304 

 
ปานกลาง 

 
1 

ภาพรวม 3.16 0.288 ปานกลาง  

X

X
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 จากตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ความเป็นธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.16, S.D.= 0.288) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเข้าใจว่าป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ ในการใช้และมีหน้าที่
ดูแลรักษา ( X =3.07, S.D.= 0.304) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ชุมชนสามารถท้าประมงชายฝั่งได้
โดยไม่ขัดแย้งกับประมงอวนลาก (X = 3.06, S.D.= 0.329) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเป็นธรรม
ในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของชุมชน (X = 3.03, S.D.= 0.181) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

(n=360) 

ด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. มีช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนในพ้ืนที่ไห้มีความ
สมบูรณ์ 

 
3.07 

 
0.291 

 
ปานกลาง 

 
5 

2. ชุมชนรักษาป่าชายเลนให้คงสภาพเดิมเพ่ือ
ลูกหลาน 

 
3.09 

 
0.325 

 
ปานกลาง 

 
3 

3. ชุมชนท้าการปลูกต้นไม้ทดแทน ต้นไม้ที่ถูกตัดไป
ท้าประโยชน์ 

 
3.17 

 
0.402 

 
ปานกลาง 

 
2 

4. ช่วยท้าการป้องกันไม่ให้น้้าเสียไหลเข้าในพ้ืนที่ป่า 3.09 0.298 ปานกลาง 4 

5. ไม่ท้าลายสัตว์น้้าที่มีประโยชน์กับป่าเช่น ปลาตีน 3.18 0.444 ปานกลาง 1 

ภาพรวม 3.12 0.334 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านความ
สมบูรณ์ของสภาพนิเวศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.12, S.D.=0.224) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไม่ท้าลายสัตว์น้้าที่มีประโยชน์กับป่าเช่น ปลาตีน ( X =3.29, S.D.=0.474) 
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ชุมชนท้าการปลูกต้นไม้ทดแทน ต้นไม้ที่ถูกตัดไปท้าประโยชน์ (X =3.17, 
S.D.= 0.402) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนในพ้ืนที่
ไห้มีความสมบูรณ์ (X = 3.07, S.D.= 0.291) อยู่ในระดับปานกลาง 

X
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านความประหยัด 

(n=360) 

ด้านความประหยัด ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. มีจัดการความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนด้วยหลักการประนีประนอม 

 
3.09 

 
0.309 

 
ปานกลาง 

 
3 

2. ท้าการบ้ารุงรักษาป่าให้เป็นธรรมชาติ 3.08 0.305 ปานกลาง 5 

3. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
พอเพียง 

 
3.11 

 
0.317 

 
ปานกลาง 

 
2 

4. ใช้ข้อตกลงของชุมชนในการแก้ปัญหา 3.09 0.309 ปานกลาง 4 

5. จัดการท่องเที่ยวป่าชายเลนโดยชุมชน 3.12 0.356 ปานกลาง 1 

ภาพรวม 3.09 0.319 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านความ
ประหยัด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.09, S.D.=0.319)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ จัดการท่องเที่ยวป่าชายเลนโดยชุมชน ( X = 3.45, S.D.= 0.537) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ใช้ข้อตกลงของชุมชนในการแก้ปัญหาและมีจัดการความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนด้วย
หลักการประนีประนอม (X = 3.09, S.D.= 0.309) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ท้าการบ้ารุงรักษาป่าให้เป็นธรรมชาติ (X = 3.08, S.D.= 0.305) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังตารางที่ 4.6-4.9 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที ่4.6  ในภาพรวมการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน 
        พ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ 
        จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

(n=360) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.72 

 
0.272 

 
ปานกลาง 

 
3 

2. การมีส่วนร่วม 3.11 0.291 ปานกลาง 1 

3. นโยบายภาครัฐการกระจายอ้านาจ  การจัดการ
ป่าชายเลน 

 
2.98 

 
0.281 

 
ปานกลาง 

 
2 

ภาพรวม 2.93 0.281 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.93) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมีส่วนร่วม ( X = 3.11) อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ นโยบายภาครัฐการกระจายอ้านาจ การจัดการป่าชายเลน ( X = 2.98) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ( X = 2.72) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(n=360) 

ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. จับปลา ปู และสัตว์น้้าพอส้าหรับเลี้ยงชีวิต 3.01 0.129 ปานกลาง 9 

2. มีการสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกให้กับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่หากมีการเข้ามาติดต่อในด้านต่างๆ  

 
 

 
 

 
 

 
 

X

X
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

(n=360) 

ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

ของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 3.01 0.182 ปานกลาง 8 

3. ท้าการปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 3.03 0.287 ปานกลาง 5 

4. ท้าบัญชีครัวเรือนเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 3.02 0.173 ปานกลาง 7 

5. ไม่ใช้สารเคมีหรือยาเบื่อในการจับปลา กุ้ง และปู 3.05 0.275 ปานกลาง 3 

6. ทิ้งขยะในพ้ืนที่ป่าชายเลน 2.99 0.204 ปานกลาง 10 

7. สั่งสอนลูกหลานให้รักและหวงแหนไม่ท้าลาย 
ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 

 
3.02 

 
0.189 

 
ปานกลาง 

 
6 

8. เมื่อมีคนเข้ามาท้าการสร้างบ่อกุ้งบ่อปลาในป่า
แจ้งเจ้าหน้าที่ 

 
3.06 

 
0.302 

 
ปานกลาง 

 
2 

9. ท้ามาหากินโดยการอยู่ร่วมกับป่าถือว่าป่าเป็น
แหล่งท้ากินสมควรรักษาไว้ให้ลูกหลาน 

 
3.04 

 
0.200 

 
ปานกลาง 

 
4 

10. ใช้เหตุผลในการชักชวนเพ่ือนบ้านในชุมชนเห็น
คุณค่าของป่าชายเลน 

 
3.07 

 
0.271 

 
ปานกลาง 

 
1 

ภาพรวม 2.72 0.272 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 
2.72, S.D.=0.272) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใช้เหตุผลในการชักชวนเพ่ือนบ้านใน
ชุมชนเห็นคุณค่าของป่าชายเลน ( X =3.07, S.D.= 0.271) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เมื่อมีคนเข้า
มาท้าการสร้างบ่อกุ้งบ่อปลาในป่าแจ้งเจ้าหน้าที่ (X = 3.06, S.D.= 0.302) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชายเลน (X = 2.99, S.D.= 0.204) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านการมีส่วนร่วม 

(n=360) 

ด้านการมีส่วนร่วม ( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ร่วมมือก่อตั้งองค์การในการดูแลทรัพยากรป่า
ของชุมชนภายในพ้ืนที่ 

 
3.01 

 
0.217 

 
ปานกลาง 

 
13 

2. ร่วมวางแผนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

 
3.03 

 
0.278 

 
ปานกลาง 

 
8 

3. ร่วมควบคุมก้ากับดูแลการใช้ทรัพยากรป่าชาย
เลน 

 
3.04 

 
0.261 

 
ปานกลาง 

 
7 

4. รว่มสร้างพฤติกรรมการหวงแหน ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

 
3.02 

 
0.229 

 
ปานกลาง 

 
10 

5. ถ่ายทอดแนวคิดการครองตนและการรักถ่ิน
ก้าเนิดให้กับลูกหลานในพ้ืนที่ 

 
3.07 

 
0.274 

 
ปานกลาง 

 
4 

6. ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 3.64 0.683 มาก 1 

7. ร่วมเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่ท้าลายป่าเช่นไฟป่า การ
บุกรุกป่า 

 
2.99 

 
0.158 

 
ปานกลาง 

 
14 

8. ร่วมเดินส้ารวจการลักลอบน้าขยะมาทิ้ง 3.03 0.216 ปานกลาง 9 

9. ร่วมท้าการประชุมร่วมกันสม่้าเสมอ 3.41 0.514 มาก 2 

10. อบรมลูกหลานไม่ให้ท้าลายทรัพยากรและป่า
ชายเลน 

 
3.05 

 
0.248 

 
ปานกลาง 

 
6 

11. รว่มกันหาผู้น้าที่เป็นหลักในการน้าชุมชนรักษา
ป่า 

 
3.06 

 
0.272 

 
ปานกลาง 

 
4 

12. ให้ความร่วมมือกับผู้น้าในการดูแลป่า 3.04 0.261 ปานกลาง 5 

13. น้าความรู้ของท้องถิ่นในการดูแลรักษาป่ามาใช้ 3.02 0.235 ปานกลาง 11 

14. ร่วมใช้ความคิดในการป้องกันรักษาป่า 3.01 0.238 ปานกลาง 12 

ภาพรวม 3.11 0.291 ปานกลาง  
 

X
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 จากตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตาม
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการมี
ส่วนร่วม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (X =3.11, S.D.= 0.291) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ( X =3.64, S.D.= 0.683) อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ร่วมท้าการประชุมร่วมกันสม่้าเสมอ (X =3.41, S.D.= 0.514) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร่วมเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่ท้าลายป่าเช่นไฟป่า การบุกรุกป่า (X = 2.99, S.D.= 0.158) 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลัก 
        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        ด้านนโยบายภาครัฐการกระจายอ้านาจการจัดการป่าชายเลน 

(n=360) 

ด้านนโยบายภาครัฐการกระจายอ านาจการ
จัดการป่าชายเลน 

( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ชุมชนได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เฝ้าระวัง
การบุกรุกป่าชายเลน 

 
3.12 

 
0.321 

 
ปานกลาง 

 
2 

2. ชุมชนร่วมกันฟื้นฟูปลูกป่าและเพาะพันธ์สัตว์น้้า 3.07 0.250 ปานกลาง 4 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในกิจกรรมการ
ดูแลรักษาป่า 

 
3.05 

 
0.238 

 
ปานกลาง 

 
7 

4. รัฐบาลสั่งการให้มีการจัดการกับผู้บุกรุกป่าชาย
เลนอย่างเด็ดขาด 

 
3.06 

 
0.253 

 
ปานกลาง 

 
5 

5. เทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจตรวจพื้นที่และ
จับกุมการบุกรุกป่า 

 
3.04 

 
0.244 

 
ปานกลาง 

 
10 

6. ชุมชนได้รับงบประมาณในการดูแลรักษาป่า 3.02 0.182 ปานกลาง 13 

7. เทศบาลมอบเงินให้ชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลป่า 

 
3.07 

 
0.281 

 
ปานกลาง 

 
3 

8. เทศบาลท้าการประชาสัมพันธ์เรื่องความส้าคัญ
ของป่าชายเลน 

 
3.04 

 
0.244 

 
ปานกลาง 

 
11 

9. เทศบาลจัดท้าสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ในการรักษาป่า
ชายเลน แจกตามโรงเรียนและวัด 

 
3.05 

 
0.254 

 
ปานกลาง 

 
6 

10. โรงเรียนและวัดมีการสอนในเรื่องการรักษาป่า 3.04 0.261 ปานกลาง 9 

X
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

(n=360) 

ด้านนโยบายภาครัฐการกระจายอ านาจการ
จัดการป่าชายเลน 

( ) (Sd.) ระดับ
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

11. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ้านาจบุกรุกป่า 2.97 0.222 ปานกลาง 15 

12. นักการเมืองระดับชาติสนับสนุนผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นบุกรุกป่า 

 
2.96 

 
0.250 

 
ปานกลาง 

 
16 

13. ชาวบ้านไม่ชอบพวกบุกรุกป่าท้าบ่อกุ้งบ่อปลา
ในป่าชายเลน 

 
3.02 

 
0.307 

 
ปานกลาง 

 
14 

14. ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการอยู่ร่วมกับ
ป่า 

 
3.04 

 
0.239 

 
ปานกลาง 

 
12 

15. ชาวบ้านรู้ว่าป่าชายเลนปอ้งกันภัยจากพายุและ
น้้าท่วมได้ 

 
3.05 

 
0.225 

 
ปานกลาง 

 
8 

16. คนไทยรังเกียจพวกแอบทิ้งขยะมีพิษในป่าชาย
เลน 

 
4.11 

 
0.414 

 
มาก 

 
1 

ภาพรวม 2.98 0.281 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
นโยบายภาครัฐการกระจายอ้านาจการจัดการป่าชายเลนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.98, 
S.D.=0.281) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีคนไทยรังเกียจพวกแอบทิ้งขยะมีพิษใน
ป่าชายเลน ( X =4.11, S.D.=0.414) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ชุมชนได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ให้เฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลน (X = 3.12, S.D.= 0.321) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักการเมือง
ระดับชาติสนับสนุนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นบุกรุกป่า (X = 2.96, S.D.= 0.250) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ความส้าเร็จของชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก 
 H0: การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก 

X
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 Ha: การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยที่มผีลต่อความส้าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส้าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 สมมติฐานที ่3 ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่มีความส้าเร็จของการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความแตกต่าง 
 จากผลการศึกษาจากตาราง 
 4.1 พบว่าความส้าเร็จของชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับมาก จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และยอมรับสมมติฐานแย้งว่าการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่
ป่าชายเลนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มผีลต่อความส้าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส้าเร็จของการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ จากลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.3 ความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่มีความส้าเร็จของการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีความแตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.10  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านเพศกับด้านความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

2.115a 
2.262 
1.761 
360 

3 
3 
1 

0.549 
0.520 
0.185 

a. 4 cell (50.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is 2.02 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านเพศกับด้านความเป็นธรรม ไมแ่ตกต่าง 
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ตารางที่ 4.11  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านเพศกับด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

 Value df Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 

14.603a 
15.008 

4 
4 

0.006 
0.005 

Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

0.631 
360 

1 1 

b. 4 cell (40.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .67 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านเพศกับด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ
แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.12  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านเพศกับความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

0.936a 
1.249 
0.029 
360 

4 
4 
1 

0.919 
0.870 
0.864 

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .34 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่า ด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านเพศกับความประหยัด ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.13  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอายกุับปัจจัยด้านความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 

56.193a 
13.734 

9 
9 

0.000 
0.132 

Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

2.465 
360 

1 0.116 

a. 11 cell (68.8%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอายกุับด้านความเป็นธรรมแตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.14  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอายกุับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

122.803a 
15.476 
2.794 
360 

12 
12 
1 

0.000 
0.216 
0.095 

b. 11 cell (68.8%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอายุกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.15  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอายกุับความประหยัด 

  
      Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

28.829a 
13.919 
0.289 
360 

12 
12 
1 

0.004 
0.306 
0.591 

a. 13 cell (65.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .00 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอายกุับความประหยัดแตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.16  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอาชีพกับความเป็นธรรม  

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

28.126a 
9.869 
1.014 
360 

6 
6 
1 

0.000 
0.130 
0.314 

a. 8 cell (66.7%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอาชีพกับด้านความเป็นธรรม แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.17  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอาชีพกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

55.075a 
12.510 
1.384 
360 

8 
8 
1 

0.000 
0.130 
0.239 

a. 12 cell (80.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .01 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอาชีพกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.18  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านอาชีพกับความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

14.661a 
7.723 
0.343 
360 

8 
8 
1 

0.066 
0.461 
0.558 

a. 12 cell (80.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .00 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านอาชีพกับความประหยัดไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.19  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านระดับการศึกษากับความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

52.866a 
9.937 
0.053 
360 

6 
6 
1 

0.000 
0.127 
0.819 

a. 7 cell (58.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านการศึกษากับความเป็นธรรมแตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.20  ตารางนิยามความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

14.468a 
9.714 
0.028 
360 

8 
8 
1 

0.018 
0.286 
0.867 

a.11 cell (73.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .01 
 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านการศึกษากับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 
แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.21  ตารางนิยามความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับปัจจัยด้านความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

23.871a 
7.449 
.660 
360 

8 
8 
1 

.002 

.489 

.417 

a.11 cell (73.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .00 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านการศึกษากับความประหยัด แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.22  ตารางนิยามความสัมพันธ์รายได้ต่อเดือนกับด้านความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

10.642a 
10.422 
2.704 
360 

9 
9 
1 

0.301 
0.317 
0.100 

a. 11 cell (68.8%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านรายได้ต่อเดือนกับความเป็นธรรม ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.23  ตารางนิยามความสัมพันธ์รายได้ต่อเดือนกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

4.758a 
6.497 
1.002 
360 

12 
12 
1 

0.966 
0.889 
0.317 

a. 13 cell (65.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .01 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test รายได้ต่อเดือนกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 
ไมแ่ตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.24  ตารางนิยามความสัมพันธ์รายได้ต่อเดือนกับความความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

5.343a 
6.851 
0.494 
360 

12 
12 
1 

0.946 
0.867 
0.482 

a.14 cell (70.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .0 
 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านรายได้ต่อเดือนกับความความประหยัดไม่
แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.25  ตารางนิยามความสัมพันธ์ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่กับด้านความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

52.866a 
9.937 
0.053 
360 

6 
6 
1 

0.000 
0.127 
0.819 

a. 7 cell (58.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กับด้านความเป็นธรรม 
แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.26  ตารางนิยามความสัมพันธ์ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่กับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

52.866a 
9.937 
0.053 
360 

6 
6 
1 

0.000 
0.127 
0.819 

a. 7 cell (58.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .02 
 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กับความสมบูรณ์ของ
สภาพนิเวศ แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.27  ตารางนิยามความสัมพันธ์ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่กับความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

23.871a 
7.449 
0.660 
360 

8 
8 
1 

0.002 
0.489 
0.417 

a.11 cell (73.3%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .00 
 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ด้านระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่กับความประหยัด 
แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.28 ตารางนิยามความสัมพันธ์การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับความเป็น 
         ธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

1.921a 
3.121 
0.011 
360 

9 
9 
1 

0.993 
0.959 
0.917 

a.10 cell (62.5%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .20
  
 จากตารางที่ 4.28 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
กับความเป็นธรรม ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.29  ตารางนิยามความสัมพันธ์การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับความ 
          สมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

2.891a 
3.906 
0.000 
360 

12 
12 
1 

0.996 
0.985 
0.998 

a.12 cell (60.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .07 
 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
กับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ไม่แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.30 ตารางนิยามความสัมพันธ์การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนกับความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

7.802a 
9.225 
0.164 
360 

12 
12 
1 

0.800 
0.684 
0.686 

a.12 cell (60.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .03 
 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
กับความประหยัด ไม่แตกต่าง 
 
 
 



54 

ตารางที่ 4.31  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนกับ 
         ด้านความเป็นธรรม 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

16.736a 
10.155 
3.425 
360 

9 
9 
1 

0.053 
0.338 
0.064 

a.10 cell (62.5%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .20
  
 จากตารางที่ 4.31 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่า
ชายเลนกับด้านความเป็นธรรมไม่แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.32  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนกับ 
         ความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

13.310a 
9.822 
2.020 
360 

12 
12 
1 

0.347 
0.632 
0.155 

a.12 cell (60.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .07 
 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าด้านความเป็นธรรม ความสมบูรณ์
ของสภาพนิเวศ ความประหยัด จากค่า Chi-square Test ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่า
ชายเลนกับด้านความเป็นธรรมไม่แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 
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ตารางที่ 4.33  ตารางนิยามความสัมพันธ์ด้านประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนกับ 
         ความประหยัด 

  
Value 

 
df 

Asymptotic 
Significance 
(2 – sided) 

Pearson Chi – square 
Likelihood Ratio 
Linear- by-linear 
N of Valid Cases 

8.921a 
8.665 
3.117 
360 

12 
12 
1 

0.710 
0.731 
0.077 

a.13 cell (65.0%) have Expected count less than 5. The minimum expected count is .03 
 
 จากตารางที่ 4.33 พบว่าผลการศึกษาตัวแปรตามได้แสดงค่าปัจจัยด้านความมั่นคงทางสังคม 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความสุขภาพอนามัย จากค่า Chi-square 
Test ความมั่นคงทางสังคม ไม่แตกต่าง 
 
ตารางท่ี 4.34  ค่าความสัมพันธ์ 

 ผลลัพธ์การ
จัดการ
อนุรักษ์ป่า
ชายเลน 

ความ
สมบูรณ์
ของ
สภาพ
นิเวศ 

ความ
ประหยัด 

การจัดการ
อนุรักษ์ป่า
ชายเลน
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การมีส่วน
ร่วม 

นโยบาย
ภาครัฐการ
กระจาย
อ้านาจการ
จัดการป่า
ชายเลน 

ผลลัพธ์การจัดการ
อนุรักษ์ป่าชายเลน 
Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

1 .858** 
 
.000 

.946** 
 
.000 

.378** 
 
.000 

.049 
 
.356 

.255** 
 
.000 

ความสมบูรณ์ของสภาพ
นิเวศ 

.858** 1 .806** .281** .025 .169** 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.000  .000 .000 .636 .000 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 

 ผลลัพธ์การ
จัดการ
อนุรักษ์ป่า
ชายเลน 

ความ
สมบูรณ์
ของ
สภาพ
นิเวศ 

ความ
ประหยัด 

การจัดการ
อนุรักษ์ป่า
ชายเลน
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การมีส่วน
ร่วม 

นโยบาย
ภาครัฐการ
กระจาย
อ้านาจการ
จัดการป่า
ชายเลน 

ความประหยัด .946** .806** 1 .273** -.065 .200** 
Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.000 .000  .000 .216 .000 

การจัดการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.378** 
 
 
.000 

.281** 
 
 
.000 

.273** 
 
 
.000 

1 .198** 
 
 
.000 

.140** 
 
 
.008 

การมีส่วนร่วม 
Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.049 

.356 
.025 
.636 

-.065 
.216 

.198** 

.000 
1 .057 

.283 

นโยบายภาครัฐการ
กระจายอ้านาจการ
จัดการป่าชายเลน 
Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 

.255** 
 
 
.000 
 

.169** 
 
 
.001 
 

.200** 
 
 
.000 

.140** 
 
 
.008 

.057 
 
 
.283 

1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
b. Listwise   N = 360 
 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การจัดการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรจัดการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในเชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยทางสถิติถึง ระดับ 0.01 
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4.5  สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.35 ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุป 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความส้าเร็จของชุมชนมีส่วน
ร่วมการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ
มาก 

 ยอมรับ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จ
ของการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับความส้าเร็จของการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

 สมมตฐิานศูนย์ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชากรที่มีต่อความส้าเร็จของการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีความแตกต่างกัน 

ยอมรับสมติฐานแย้ง  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงปริมาณอย่างผสานเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีวัตถุประสงค ์
 1. เพ่ืออธิบายความส้าเร็จของชุมชนร่วมการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการที่ชุมชนร่วมกับเทศบาลต้าบลปากน้้า
ปราณ การจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน กับความส้าเร็จของการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส้ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 360 คน ได้ท้าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเป็นขั้นตอนจากประชากรในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ 
 5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.3 การอภิปรายผลการศึกษา 
 5.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
5.1  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน 239 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี มากที่สุด จ้านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 
ส่วนใหญ่อาชีพพบว่ารับจ้าง มากที่สุดจ้านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 ส่วนใหญ่การศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. มากที่สุด จ้านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 ส่วนใหญ่มีรายได้  8,001-12,000 บาท 
มากที่สุด จ้านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ส่วนใหญ่ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5-10 ปี มากที่สุด 
จ้านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนระดับมาก จ้านวน 189 คน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 และประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลนระดับมากจ้านวน 
217 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ตามล้าดับ  
 ความส้าเร็จการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
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 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความส้าเร็จการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนตาม
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.313 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความเป็นธรรม เฉลี่ย 3.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.288 อยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อจ้าแนกเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านความเป็นธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.288 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเข้าใจว่าป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่สาธารณะทุกคนมี
สิทธิในการใช้และมีหน้าที่ดูแลรักษา เฉลี่ย 3.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.304 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ชุมชนสามารถท้าประมงชายฝั่งได้โดยไม่ขัดแย้งกับประมงอวนลาก เฉลี่ย 3.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.329 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชน เฉลี่ย 3.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.181 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.12 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.224 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไม่ท้าลายสัตว์น้้าที่มีประโยชน์กับป่า
เช่น ปลาตีน เฉลี่ย 3.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.474 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ชุมชนท้าการปลูก
ต้นไม้ทดแทน ต้นไม้ที่ถูกตัดไปท้าประโยชน์ เฉลี่ย 3.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.402 อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนในพ้ืนที่ไห้มีความสมบูรณ์ เฉลี่ย 3.07 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.291 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความประหยัด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.319 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดการท่องเที่ยวป่าชายเลนโดยชุมชน เฉลี่ย 3.45 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.537 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ใช้ข้อตกลงของชุมชนในการแก้ปัญหาและมีจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนด้วยหลักการประนีประนอม เฉลี่ย 3.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.309 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท้าการบ้ารุงรักษาป่าให้เป็นธรรมชาติ เฉลี่ย 
3.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.305 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ปัจจัยด้านที่มีผลต่อรูปแบบการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 
2.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.281 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.291 
 ปัจจัยด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 2.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.272 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ใช้เหตุผลในการชักชวนเพ่ือนบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าของป่าชายเลน เฉลี่ย 3.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.271 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เมื่อมีคนเข้ามาท้าการสร้างบ่อกุ้งบ่อปลาในป่าแจ้งเจ้าหน้าที่ 
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เฉลี่ย 3.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.302 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทิ้งขยะในพ้ืนที่ป่าชายเลน เฉลี่ย 
2.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.204 อยู่ในระดับปานกลาง  
 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.291 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เฉลี่ย 
3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 อยู่ในระดับปานกลางมาก รองลงมาคือ ร่วมท้าการประชุมร่วมกันสม่้าเสมอ 
เฉลี่ย 3.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.514 อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร่วมเฝ้าระวังภัย
ต่างๆ ที่ท้าลายป่าเช่นไฟป่า การบุกรุกป่า เฉลี่ย 2.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.158 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐการกระจายอ้านาจการจัดการป่าชายเลนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เฉลี่ย 2.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.281 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มี
คนไทยรังเกียจพวกแอบทิ้งขยะมีพิษในป่าชายเลน เฉลี่ย 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.414 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ชุมชนได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เฝ้าระวังการบุกรุกป่าชายเลน เฉลี่ย 3.12 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.321 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักการเมืองระดับชาติสนับสนุนผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
บุกรุกป่า เฉลี่ย 2.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.250 อยู่ในระดับปานกลาง 
  
5.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สรุปความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส้าเร็จของการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและสัตว์ในป่า
ชายเลน ความสัมพันธ์เพศกับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์อายุกับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์อายุกับ
ความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศความสัมพันธ์อายุกับความประหยัด ความสัมพันธ์อาชีพกับความเป็นธรรม 
ความสัมพันธ์อาชีพกับความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับความเป็นธรรม 
ความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ความสัมพันธ์ระดับการศึกษากับความประหยัด 
ความสัมพันธ์ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
กับสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ความสัมพันธ์ระยะเลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กับสมบูรณ์กับความประหยัด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน และประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและสัตว์ในป่าชายเลน ความสัมพันธ์กับอาชีพกับความประหยัด 
ความสัมพันธ์รายได้กับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์รายได้กับสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ความสัมพันธ์
ความรู้กับความเป็นธรรม ความสัมพันธ์ความรู้กับสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ความสัมพันธ์ความรู้กับความ
ประหยัด ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและสัตว์ในป่าชายเลน ความสัมพันธ์กับความเป็นธรรม ประสบการณ์
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ในการบุกรุกป่าและสัตว์ในป่าชายเลน ความสัมพันธ์กับสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ ประสบการณ์ในการบุก
รุกป่าและสัตว์ในป่าชายเลน ความสัมพันธ์กับความประหยัด 
 สรุปจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลความส้าเร็จการจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชาย
เลน ต้าบลปากน้้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลลัพธ์ด้านความเป็นธรรม สมบูรณ์ของสภาพ
นิเวศ และความประหยัด ระดับปานกลาง คือการด้าเนินตามนโยบายจัดการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลน 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น้าชุมชน และสมาชิกในชุมชน
ควรร่วมกันจัดท้าแผน และหาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ยังมีประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมน้อยในกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ดังนั้น หน่วยงานรัฐ และประชาชนจึงควรเข้ามามีบทบาทในการด้าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีคะแนนพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนน้อยดังกล่าวเป็นอันดับแรก ในลักษณะของการปลูกฝังจิตส้านึกให้มีความรัก ความ
หวงแหน และเห็นคุณประโยชน์ของป่าชายเลน มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลป่าชายเลน และทรัพยากร
ป่าชายเลน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องป่าชายเลน ประโยชน์ของป่าชายเลน 
การอนุรักษ์ป่าชายเลน รัฐบาลควรเอาผิดจริงจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมือง
ระดับชาติท้าผิดกฎหมายใช้อิทธิพลบุกรุกป่า 
 
5.3  การอภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปราบผลการศึกษาจากผลลัพธ์การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการความส้าเร็จของการจัด
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับการศึกษาของจักรกฤษณ์ จันทร์แฉล้ม (2558, หน้า 4) กระบวนการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ต้าบลห้วงน้้าขาว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดตราด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 
 1. สภาพการณ์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนและกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ด
ใน ประกอบด้วย 2 ประการ ประการแรก ด้านสภาพการณ์ เป็นชุมชนที่มีการจัดการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่
ประสบความส้าเร็จ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน การก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และการผสานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในชุมชน ประการที่สองมี
กระบวนการฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ ป่าชายเลนชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างกติกาชุมชน การวางแผน
กิจกรรม การแพร่องค์ความรู้ ทั้งนี้ด้วยการเคารพกติกาชุมชน ความร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนแสดงออกให้เห็นพลังของชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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  2. ชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดในการมีการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยชุมชน
มีการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผนวกกับการแสวงหาเครือข่ายอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนการ
ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการเป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัย
เงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของชุมชน คือ ผู้น้าชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวบ้านในชุมชนมีความผูกพันกับ
ป่าชายเลน และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ท้าให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
 3. แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน 3 ด้านประกอบด้วย การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนสู่ชาวบ้าน
ในชุมชนและผู้สนใจ และแสวงหาความร่วมมือเพ่ือน้าองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ให้เกิดการบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนผ่านการประชุม การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผ่านการเรียนการสอน เพ่ือสร้างจิตส้านึก 
และความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน และเป็นต้นแบบแห่งการมีวิถีชีวิตร่วมกับ
ระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 สอดคล้องกับการศึกษาของโสภณ หะวานนท์ และมงคล ไข่มุกด์ (2540, หน้า 1) โกงกางทรัพยากร
ที่มีคุณค่าของป่าชายเลน ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจและเป็นแหล่งสะสมธาตุอาหารตามธรรมชาติของพืชและสัตว์กล่าวคือ ทางด้านสิ่งแวดล้อมป่าชาย
เลนมีประโยชน์ในการป้องกันชายฝั่งทะเลจากคลื่นลม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากกระแสคลื่น
และช่วยให้ดินตะกอนทับถมรากไม้และต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นช่วยกลั่นกรองของเสียและเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้้า และสัตว์บกอีกหลายชนิด ป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศอีกระบบหนึ่งที่อยู่ระหว่างระบบ
นิเวศบกกับระบบนิเวศทะเลช่วยให้ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศทั้งสอง เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ของธรรมชาติส้าหรับในด้านเศรษฐกิจป่าชายเลนให้คุณค่ามหาศาลกับมนุษย์ เช่น แหล่งสัตว์น้้าเศรษฐกิจ
จ้าพวกกุ้ง หอย ปู ปลา และไม้จากป่าชายเลนมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เช่น ไม้โกงกาง 
เป็นไม้ป่าชายเลนชนิดหนึ่งและนับเป็นไม้ชนิดเดียวที่มีปริมาณมากในป่าชายเลนของประเทศไทย 
 สอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย ดิษฐ์ศร (2554, หน้า 18-19) การส่งเสริมและพัฒนาทางป่า
ชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดจันทบุรี ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่สมบูรณ์รวมทั้งป่าที่ปลูกขึ้นบริเวณรอบๆ อ่าวมีเนื้อที่ประมาณ 
1,100 ไร่ เป็นป่าชายเลนผืนเล็กๆ ผืนเดียวที่คงเหลืออยู่ในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จึงนับว่าป่าชายเลนแห่งนี้มีคุณค่าและคุณประโยชน์มากมาย ต่อราษฎรที่อาศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียงจนไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เพราะนอกจากประโยชน์ในด้านการประมง
ชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง และรักษาความสมดุลตามธรรมชาติชายฝั่งแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูล
ความรู้ตลอดจนเป็นสถานที่ท้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งที่เกี่ยวข้องแก่นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งชายไทยและชายต่างประเทศงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและ
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การจัดการป่าชายเลนของชุมชน มีจ้านวนเจ็ดเรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นงานศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์พ้ืนที่ปาชายเลน: ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากป่าที่แตกต่างกัน 
 สอดคล้องกับการศึกษาของสมชาย โพธิ์ตระกูล (2558, หน้า 61) การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย งานวิจัยมุ่งศึกษาสภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
ประเทศไทย ปัจจัยการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพล
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย  แนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 
การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า สภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ปัจจัยการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในประเทศไทย ตามกรอบนโยบาย 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม เรียง
จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยภาวะผู้น้า ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ปัจจัยด้านสภาพการเมือง ปัจจัยลักษณะหน่วยงาน แนวทางสภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ในประเทศไทย ที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทยคือต้องค้านึงถึงกาลเวลาในโลกของเทคโนโลยี  IUCN 
The World  Conservation Union แนวทางการฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยชุมชน หลักการฟ้ืนฟูป่าชายเลน
โดยชายเลนโดยชุมชนโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่มากมายหลายรูปแบบ มีหลักการดังนี้ 
 1. ควรให้ชุมชนมามีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นของการฟื้นฟู  
 2. ควรน้าองค์ความรู้ดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ในการฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลน  
 3. ควรมีการสร้างจิตส้านึกและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน  
 4. ควรมีการให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แก่ชุมชนในฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  
 5. ควรสร้างผู้น้าและเครือข่ายเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 สอดคล้องกับการศึกษาของ Surin On-prom (2014, pp. 87-96) Community Based Mangrove 
Forest Management in Thailand: Key Lesson Learned for Environmental Risk Management. 
บทความนี้กล่าวถึงการจัดการความเสี่ยงของสิ่ งแวดล้อม ศึกษากรณีหมู่บ้านเปร็ดน้อย จังหวัดตราด 
ชายแดนกัมพูชา โดยการที่มีการสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านและใช้การประชุมระดมความคิดเห็นการ
จัดการป่าชายเลน ชุมชนได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในทุกระดับในการวางแผนและการจัดการป่าชาย
เลน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันในระดับชาติ และบทเรียนจากบ้านเปร็ดน้อย 
สามารถน้าไปสู่การจัดการความเสี่ยงของการจัดการป่าชายเลน 
 สอดคล้องกับการศึกษาของ Pulhin, Juan M. (2017, pp. 247-262) Community Based Mangrove 
in the Philippines: Experience and Challenges in the context of changing Climate. บทความนี้
สังเคราะห์เรื่องความท้าทาย และประสบการณ์ส้าหรับการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน Philippines 
ในบริบทการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศ Philippines ประสบปัญหาการจัดการป่า
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ชายเลนจากการบุกรุกท้าลายโดยมนุษย์และผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอากาศ ชุมชนได้ร่วมกันแสวงหากลยุทธ์ในการจัดการรักษาป่าชายเลนเพ่ือให้ด้ารงสภาพ
ตลอดจนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 
 สอดคล้องกับการศึกษาของโชติ ถาวร (2556, หน้า 1) กระบวนการจัดการป่าชายเลนในชุมชน
อ่าวป่าคลอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการจัดการป่าชายเลนในชุมชนอ่าวป่าคลอก จังหวัด
ภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการป่าชายเลนในชุมชนอ่าวป่าคลอก 
จ้าแนกเป็น 3 รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ การจัดการโดยรัฐ โดยการใช้กฎหมายและหน่วยงานราชการ
เป็นหลัก จนน้ามาสู่วิกฤติปัญหา จนท้าให้ประชาชนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการด้วยตนเอง เป็นการจัดการ
ป่าชายเลนโดยชุมชนโดยเป็นฐานโดยการเรียนรู้ เปิดเผยข้อมูลในพ้ืนที่สาธารณะ และการรวมกลุ่มหา
ทางออก เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิตให้สมาชิกและได้ท้างานร่วมกันต่อไป และการจัดการร่วมที่มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5.4  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ความส้าเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลปากน้้าปราณ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ให้ผลกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 2. นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายจากบนลงล่าง ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ผลส้าเร็จก็เกิดอันเนื่องจาก
การขับเคลื่อนเป็นฝ่ายเดียวถ้าจะให้มีความส้าเร็จอย่างสมดุลจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการ
ก้าหนดและน้านโยบายไปปฏิบัติ 
 3. แม้นว่าเป็นนโยบายที่ประชานิยมแต่รัฐบาลมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งจะต้องก้าหนดนโยบาย
ดังกล่าว 
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แบบสอบถามเชิงปริมาณ 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
     ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
      
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ       ชาย   หญิง 
 
2. อายุ    18 - 24 ปี    25 - 35 ปี     36 - 45 ปี      45 ปีขึ้นไป 
 

3. อาชีพ   เกษตรกรรม    รับจ้าง        รับราชการ     เจ้าของ/พนักงานวิสาหกิจ    
   อ่ืน ๆ (ระบุ) .......... 
 

4. ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี        ปริญญาโทข้ึนไป 
  

5. รายได้ต่อเดือน  8,000 บาท  8,001-12,000บาท   12,001-16,000 บาท 

    16,001-20000 บาท    20,000 ขึ้นไป 
 
6. ระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่    1 - 5 ปี      5 - 10 ปี    10 - 15ปี 
 

7. การได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
    มากที่สุด    มาก         ปานกลาง      น้อย     น้อยที่สุด 
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8. ประสบการณ์ในการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ในป่าชายเลน 
   มากที่สุด    มาก         ปานกลาง      น้อย     น้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ความเป็นธรรม 
1. ความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน 

     

2. ทุกคนในชุมชนร่วมมือรักษาป่าชายเลน      
3. ชุมชนและผู้คนภายนอกสามารถร่วมกันใช้
ทรัพยากรป่าชายเลน 

     

4. ชุมชนสามารถท าประมงชายฝั่งได้โดยไม่ขัดแย้ง
กับประมงอวนลาก 

     

5. ความเข้าใจว่าป่าชายเลนเป็นพื้นที่สาธารณะทุก
คนมีสิทธิในการใช้และมีหน้าทีดูแลรักษา 

     

ความสมบูรณ์ของสภาพนิเวศ 
6. ช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลนในพื้นท่ีไห้มีความ
สมบูรณ์ 

     

7. ชุมชนรักษาป่าชายเลนให้คงสภาพเดิมเพ่ือ
ลูกหลาน 

     

8. ชุมชนท าการการปลูกต้นไม้ทดแทน ต้นไม้ที่ถูกตัด
ไปท าประโยชน์ 

     

9. ช่วยท าการป้องกันไม่ให้น้ าเสียไหลเข้าในพ้ืนที่ป่า      
10. ไม่ท าลายสัตว์น้ าที่มีประโยชน์กับป่าเช่น ปลาตีน      
ความประหยัด 
11. จัดการความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและ
นอกชุมชนด้วย หลักการประนีประนอม 

     

12. ท าการบ ารุงรักษาป่าให้เป็นธรรมชาติ      
13. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
พอเพียง 
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14. ใช้ข้อตกลงของชุมชนในการแก้ปัญหา      
15. จัดการท่องเที่ยวป่าชายเลนโดยชุมชน      

 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
16. ตัดต้นไม้มาใช้ท าการเผาถ่าน พอใช้ในครัวเรือน
หรือขายเม่ือเหลือใช้ 

     

17. จับปลา ป ูและสัตว์น้ าพอส าหรับเลี้ยงชีวิต      
18. ท าการปลูกต้นไม้ทดแทนเมื่อมีโอกาสเหมาะสม      
19. ท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย      
20. ไม่ใช้สารเคมีหรือยาเบื่อในการจับปลา กุ้งและปู      
21. ทิง้ขยะในพื้นที่ป่าชายเลน      
22. สั่งสอนลูกหลานให้รักและหวงแหนไม่ท าลาย 
ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน 

     

23. เมื่อมีคนเข้ามาท าการสร้างบ่อกุ้งบ่อปลาในป่า
แจ้งเจ้าหน้าที่ 

     

24. ท ามาหากินโดยการอยู่ร่วมกับป่าถือว่าป่าเป็น
แหล่งท ากินสมควรรักษาไว้ให้ลูกหลาน 

     

25. ใช้เหตุผลในการชักชวนเพื่อนบ้านในชุมชนเห็น
คุณค่าของป่าชายเลน 

     

การมีส่วนร่วม 
26. ร่วมมือก่อตั้งองค์การในการดูแลทรัพยากรป่า
ของชุมชนภายในพ้ืนที่ 

     

27. ร่วมวางแผนในการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

     

28. ร่วมควบคุมก ากับดูแลการใช้ทรัพยากรป่าชาย
เลน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

29. รวมสร้างพฤติกรรมการหวงแหน ทรัพยากรป่า
ชายเลน 

     

30. ถ่ายทอดแนวคิดการครองตนและการรักถิ่น
ก าเนิดให้กับลูกหลานในพ้ืนที่ 

     

31. ใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า      
32. ร่วมเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่ท าลายป่าเช่นไฟป่า การ
บุกรุกป่า 

     

33. ร่วมเดินส ารวจการลักลอบน าขยะมาท้ิง      
34. ร่วมท าการประชุมร่วมกันสม่ าเสมอ      
35. อบรมลูกหลานไม่ให้ท าลายทรัพยากรและป่า
ชายเลน 

     

36. รวมกันหาผู้น าที่เป็นหลักในการน าชุมชนรักษา
ป่า 

     

37. ให้ความร่วมมือกับผู้น าในการดูแลป่า      
38. น าความรู้ของท้องถิ่นในการดูแลรักษาป่ามาใช้      
39. ร่วมใช้ความคิดในการป้องกันรักษาป่า      
นโยบายภาครัฐการกระจายอ านาจการจัดการป่าชายเลน 
40. ชุมชนได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เฝ้าระวัง
การบุกรุกป่าชายเลน 

     

41. ชุมชนรว่มกันฟื้นฟูปลูกป่าและเพาะพันธ์สัตว์น้ า      
42. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในกิจกรรมการ
ดูแลรักษาป่า 

     

43. รัฐบาลสั่งการให้มีการจัดการกับผู้บุกรุกป่าชาย
เลนอย่างเด็ดขาด 

     

44. เทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจพื้นที่และ
จับกุมการบุกรุกป่า 

     

45. ชุมชนได้รับงบประมาณในการดูแลรักษาป่า      

46. เทศบาลมอบเงินให้ชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลป่า 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

47. เทศบาลท าการประชาสัมพันธ์เรื่องความส าคัญ
ของป่าชายเลน 

     

48. เทศบาลจัดท าสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ในการรักษาป่า
ชายเลน แจกตามโรงเรียนและวัด 

     

49. โรงเรียนและวัดมีการสอนในเรื่องการรักษาป่า      
50. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ านาจบุกรุกป่า      
51. นักการเมืองระดับชาติสนับสนุนผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิน่บุกรุกป่า 

     

52. ชาวบ้านไม่ชอบพวกบุกรุกป่าท าบ่อกุ้งบ่อปลาใน
ป่าชายเลน 

     

53. ชาวบ้านสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการอยู่ร่วมกับ
ป่า 

     

54. ชาวบ้านรู้ว่าป่าชายเลนปอ้งกันภัยจากพายุและ
น้ าท่วมได้ 

     

55. คนไทยรังเกียจพวกแอบทิ้งขยะมีพิษในป่าชาย
เลน 
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ประวัติผูวิจัย    

 

ชื่อ – สกุล ส.ต.อ.เอกนรินทร  แกวเพชร 

วัน เดือน ปเกิด 1 ตุลาคม 2531 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี 654 หมู 7 ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ 77120 

สถานท่ีทํางาน สถานีตํารวจน้ํา 5 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจน้ํา อําเภอ 

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนรักษวิทยา 

 พ.ศ. 2553 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

 พ.ศ. 2557 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมา 

เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กอป.) 

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 3 

 พ.ศ. 2557 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

ประสบการณทํางาน  

 พ.ศ. 2553 – 2556 ผูบังคับหมู 

กลุมงานเรือตรวจการณ กองบังคับการตํารวจน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด 

สมุทรปราการ 

 พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน ผูบังคับหมู 

สถานีตํารวจน้ํา 5 กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจน้ํา อําเภอ 

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 




