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การอนุรักษ	ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู 
ตําบลบางปูใหม� อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
นาทนนท� นาทา1 

 

บทคัดย�อ 
 การศึกษาการอนุรักษ�ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม  อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค�ดังนี้  เพ่ือศึกษาการอนุรักษ�และการมีส วนร วมใน
การอนุรักษ�ป�าชาเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม  อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด 
โดยกลุ มตัวอย าง ได/แก  เจ/าหน/าของสถานตากอากาศบางปู จํานวน 5 คน เก็บข/อมูลโดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึก และวิเคราะห�ข/อมูลโดยทฤษฎีเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบว า ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะคล/ายคลึงกัน คือ ความเข/าใจเก่ียวกับ
การอนุรักษ�ป�าชายเลน ได/แก  เจ/าหน/าท่ีของสถานตากอากาศบางปู เป7นไปในลักษณะเดียวกัน       
และครอบคลุมในทุกด/านเก่ียวกับการอนุรักษ�ป�าชายเลน กล าวคือ การทําให/สิ่งแวดล/อมตามแนว
ชายฝ9:งเกิดความอุดมสมบูรณ� และอยู ให/คนรุ นหลังได/รับชมจากรุ นสู รุ น นอกจากการอนุรักษ�ป�าชาย
เลนแล/วยังกล าวถึงการอนุรักษ�พ้ืนท่ีและสภาพแวดล/อมบริเวณใกล/เคียงด/วย ซ่ึงไม เพียงแต จะอนุรักษ�
เท านั้นแต จะต/องเป7นการอนุรักษ�อย างยั่งยืน เพ่ือก อให/เกิดการพัฒนาอย างยั่งยืน การมีส วนร วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ�ป�าชายเลน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะคล/ายคลึงกัน แต อาจแตกต าง
กันบางส วนอันเนื่องมาจากกลุ มของนักท องเท่ียวหรือเด็กนักเรียนท่ีมาทัศนศึกษา กลุ มตัวอย าง 
จํานวน 3 คน ให/คําจัดกัดความไว/ว า การมีส วนร วมของประชาชนนั้นเกิดข้ึนจากการเชิญชวนหรือการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ�ของสถานตากอากาศบางปูท่ีจะจัดทําข้ึนในแต ละครั้ง ก็จะมีนักท องเท่ียว         
และประชาชนในพ้ืนท่ีมาร วมกิจกรรมในการอนุรักษ�ครั้งนี้ กลุ มตัวอย าง จํานวน 2 คน ให/คําจํากัด
ความไว/ว า การมีส วนร วมของประชาชนนั้นเกิดจากการท่ีนักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาสมัครใจ               
ท่ีจะอนุรักษ�โดยไม มีการเชิญชวนจากกิจกรรมแต มีส วนน/อยมาก และนักเรียน นักศึกษา ท่ีทางสถาบัน
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 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท/องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
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จัดให/มาทัศนศึกษา ซ่ึงการมีส วนร วมในรูปแบบนี้จะส งผลดีเป7นอย างมากอันเนื่องมาจากความสมัคร
ใจและความสนุกสนานในการปลูกป�าชายเลน 
 

คําสําคัญ : การอนุรักษ�ป�าชายเลน, สถานตากอากาศบางปู 

 

บทนํา 
 ป�าชายเลนว าป�าชายเลนเป7นระบบนิเวศท่ีมีคุณค ามหาศาล และมีความสําคัญต อมนุษย�หลาย
รูปแบบ คุณประโยชน�ท่ีเห็นได/ชัดเจนท่ีสุดคือ การใช/ประโยชน�จากไม/ชายเลนเพ่ือการเผาถ าน ต/นไม/
ในป�าชายเลนปลูกง าย โตเร็ว จึงมีรอบตัดฟFนน/อยกว าต/นไม/ ในป�าชายเลนหลายเท า ไม/ป�าชายเลน
นอกจากจะใช/เผาถ าน ยังมีการใช/ประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆ คือ เป7นไม/ฟFน ไม/เสาเข็ม ไม/คํ้ายัน         
ไม/ก อสร/าง แพปลา อุปกรณ�การประมง และเฟอร�นิเจอร� ป�าชายเลนยังเป7นแหล งยังชีพของประชาชน
ยากไร/ท่ีอาศัยอยู ตามชายฝ9:งทะเล โดยช วยเอ้ืออํานวยป9จจัยในการดํารงชีพหลายประการ เช น หลักไม/
สําหรับใช/อุปกรณ�จับสัตว�น้ํา เปลือกไม/บางชนิดใช/ย/อมแห และอวนให/คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้งในป�าชาย
เลน ผลจากการใช/รับประทาน ใบจาก ใช/มวนยาสูบและมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตว�น้ําในป�าชายเลน
เป7นอาหาร พืชบางอย าง เช น เหงือกปลาหมอ ตาตุ ม เป7นยารักษาโรค เป7นต/น นอกจากนั้นประชาชน
เหล านี้ยังประกอบอาชีพการประมงชายฝ9:งโดยการจับสัตว�น้ําในป�าชายเลนอีกด/วย 
 ป�าชายเลนยังทําหน/าท่ีเสมือนเข่ือนปHองกันคลื่นจากทะเลท่ีสามารถซ อมแซมตนเองได/     
เม่ือได/รับความเสียหายจากพายุ ป�าชายเลนช วยกันความรุนแรงของพายุจนไม ก อให/เกิดอันตราย      
ต อมนุษย� และระบบนิเวศท่ีอยู บริเวณถัดเข/ามาส ประชาชนท่ีปลูกบ/านเรือนตามชายฝ9:งทะเลจึงมัก    
จะปลูกไม/ชายเลนไว/เป7นแนวแน นถึบ เพ่ือช วยบรรเทาวาตภัยท่ีเกิดข้ึนเสมอ ในขณะเดียวกันป�าชาย
เลนยังทําหน/าท่ีดักกรองสารปฏิกูลและสารมลพิษต าง ๆ จากบนบกไม ให/ลงสู ทะเล โลหะหนักหลาย
ชนิดเม่ือถูกพัดพามาตาม กระแสน้ํา ก็จะตกตะกอนลงท่ีบริเวณดินแลนในป�าชายเลน ขยะและคราบ
น้ํามันต าง ๆ ก็จะถูกดักกรองไว/ในป�าชายเลนเช นกัน นอกจากนั้นการท่ีป�าชายเลนปรากฏอยู ตาม      
ท่ีราบชายฝ9:งทะเลและปากแม น้ํา แนวป�าชายเลนจะช วยบรรเทาความเร็วของกระแสน้ําลง             
ทําให/ตะกอนดินท่ีพัดพามากับกระแสน้ําตกตะกอนทับถมเกิดแผ นดินงอกข้ึน จึงอาจกล าวได/ว าป�า  
ชายเลนช วยเพ่ิมพ้ืนท่ีประเทศ ป�าชายเลนเป7นท่ีอยู อาศัยวางไข  หาอาหาร เจริญเติบโตของสัตว�น้ํา   
วัยอ อนหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว�น้ําเศรษฐกิจ เช น ปูทะเล ปลากระบอก ปลากะรัง หอยนางรม ฯลฯ 
 ป�าชายเลนยังมีความสําคัญในฐานะแหล งผลิตสารอินทรีย�ระบบนิเวศชายฝ9:งทะเล อ่ืน ๆ    
และมีความสัมพันธ�อย างใกล/ชนิดกับระบบนิเวศหญ/าทะเล และแนวปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา
หลายชนิดในบริเวณป�าชายเลนในลําคลองหน/าป�าชายเลน หรือบริเวณหาดเลนชายฝ9:งทะเล เช น      
กุ/งกุลาดํา ปลากะพง ปลากะรัง หอยนางรม หอยแครง ฯลฯ ล/วนแต ต/องพ่ึงพาสารอาหารจากป�า    
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ชายเลนท้ังสิ้น นอกจากนั้นการท่ีป�าชายเลนมีลักษณะพิเศษหลายอย างและความงดงามอุดมไปด/วย
พรรณไม/นานาชนิดท่ีมีใบ ดอก และผลสวยงาม อีกท้ังเป7นท่ีอยู อาศัยของสัตว�ชนิดต างๆ ท่ีมีลักษณะ
สีสัน สวยงาม เช น ปูก/ามดาบ และยังมีลําคลองลดเลี้ยวไปมา ทําให/ป�าชายเลนเป7นแหล งท องเท่ียว
พักผ อนหย อนใจท่ีสําคัญอย างยิ่ง เช น อุทยานแห งชาติอ าวพังงา อุทยานแห งชาติหมู เกาะพีพี อุทยาน
แห งชาติหาดเจ/าไหม และอุทยานแห งชาติหมู เกาะชุมพร เป7นต/น โดยป�าชายเลนจะเพ่ิมความสวยงาม
แปลกตาให/แก ทิวทัศน�บริเวณชายฝ9:งทะเลได/เป7นอันมาก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข/องกับการอนุรักษ�ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้ 
 ธีรเดช ชูมณี ได/ทําการศึกษาเรื่อง การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลน
ของประชาชนชุมชนบ/านเปร็ดใน ตําบลห/วงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลน และ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนของประชาชนชุมชนบ/านเปร็ดใน ตําบลห/วงน้ํา
ขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด จําแนกตามป9จจัยพ้ืนฐานส วนบุคคล ประชากรท่ีใช/ในการวิจัยมีจํานวน 
140 คน สถิติท่ีใช/ในการวิเคราะห�คือ ค าความถ่ี (Frequency) ค าร/อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (µ) 

ค าส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และสถิติ (Compare mean) ผลการวิจัย พบว า โดยภาพรวม
ประชาชนชุมชนบ/านเปร็ดมีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนอยู ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป7นรายด/านพบว า การอนุรักษ�ทรัพยากรณ�น้ําโดยถาพรวมอยู ในระดับน/อย ด/าน
การอนุรักษ�ทรัพยากรต/นไม/โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ด/านการอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโดยภาพ
รวมอยู ในระดับมาก และด/านการอนุรักษ�ป�าชายเลนในภาพรวมอยู ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ป9จจัยพ้ืนฐานส วนบุคคล ดังนี้ เพศ พบว า ประชาชนท่ีเป7นเพศชายมีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนมากกว าเพศหญิง อายุ พบว า ประชาชนในกลุ มอายุ 31-40 ปa มีการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนมากกว ากลุ มอายุอ่ืน ๆ ระดับการศึกษา พบว า 
ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติป�าชาย
เลนมากกว ากลุ มการศึกษาระดับอ่ืน ๆ การประกอบอาชีพหลัก พบว า ประชาชนท่ีมีอาชีพหลักทําการ
ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา) มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนมากกว ากลุ ม
อาชีพหลักอ่ืน ๆ การประกอบอาชีพเสริม พบว า ประชาชนท่ีไม มีอาชีพเสริมมีการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมป�าชายเลนมากกว ากลุ มอาชีพอ่ืน ๆ และการรับรู/ข าวสารเก่ียวกับ
สิ่งแวดล/อม พบว า ประชาชนท่ีได/รับข าวสารจากหนังสือพิมพ�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมป�าชายเลนมากกว าการรับรูข าวสารแหล งอ่ืน ๆ (ธีรเดช ชูมณี, 2557, 1-106) 
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 ปาริฉัตร นัคเรศ ได/ทําการศึกษาเรื่อง การอนุรักษ�ป�าชายเลนโดยกลุ มผู/อนุบาลลูกพันธุ�หอย
นางรม ตําบลปากน้ําประแสร� อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค�เพ่ือสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมของกลุ มผู/อนุบาลลูกพันธุ�หอยนางรม ตําบลปากน้ําประแสร� อําเภอแกลง จังหวักระยอง รวมถึง
สภาพป9ญหาและแนวทางแก/ไขในการอนุรักษ�ทรัพยากรป�าชายเลน โดยประยุกต�วิธีการประเมินชุมชน
แบบเร งด วน การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร/าง และการประชุมกลุ มย อยในการเก็บข/อมูล และใช/สถิติ
อย างง ายในการวิเคราะห�ข/อมูล ผลการศึกษา พบว า กลุ มผู/อนุบาลลูกพันธุ�หอยนางรมฯ มีสมาชิก
จํานวน 18 คน เป7นเพศชายและเพศหญิงเท ากัน อายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปa ร/อยละ 44 ของสนามชิกก
ลุ มประกอบอาชีพอนุบาลลูกพันธุ�หอยนางรมเป7นอาชีพหลัก ร/อยละ 39 ไม มีท่ีดินถือครองเป7นของ
ตนเอง การใช/ประโยชน�จากพ้ืนท่ีป�าชายเลนประแสร�-พังราด ของสมาชิกกลุ มเป7นการใช/ประโยชน�
ด/านการประมง โดยนําสายตุ/มปูนไปแขวนไว/ในลําคลองใกล/แนวป�าชายเลนซ่ึงเป7นแหล งอนุบาลสัตว�
น้ําวัยอ อน เพ่ือล อเชื้อหอยหรือลูกพันธุ�หอยนางรมให/มาเกาะ ใช/ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนก็
สามารถเก็บลูกพันธุ�หอยนางรมท่ีเกาะลูกตุ/มปูนไปจําหน ายได/ ในการประกอบอาชีพดังกล าวส วนใหญ
ใช/แรงงานในครัวเรือนและสามารถสร/างรายได/ค อนข/างดี เพ่ืออนุรักษ�ป�าชายเลน กลุ มผู/อนุบาลลุก
พันธุ�หอยนางรมได/กําหนดกฎระเบียบอย างไม เป7นทางการเก่ียวกับการใช/ประโยชน�ป�าชายเลน 
มาตรการอ่ืน ๆ เช น การปลูกป�าชายเลนและการรณรงค�สร/างจิตสํานึกรักษ�ป�าชายเลนมีการ
ดําเนินการอย างสมํ่าเสมอ สําหรับป9ญหาในการอนุรักษ�ป�าชายเลนเกิดจากความเห็นท่ีแตกต างกัน
เก่ียวกับเรื่องพ้ืนท่ีทํากิน ป9ญหาบุคคลภายนอกลักลอบตัดไม/ ป9ญหาน้ําเสียจากฟาร�มกุ/งและโรงงาน
อุตสาหกรรม และป9ญหาด/านงบประมาณสนับสนุนท่ีไม เพียงพอ ซ่ึงแนวทางในการจัดการกับป9ญหา
เหล านี้ กลุ มผู/อนุบาลลูกพันธุ�หอยนางรมเสนอว าควรมีการพูดคุยกันระหว างกลุ มต าง ๆ เพ่ือสร/าง
ความเข/าใจท่ีตรงกัน ให/การศึกษาแก คนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีใช/ประโยชน�ในพ้ืนท่ีให/
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค าของป�าชายเลน นอกจากนั้นควรสร/างความตระหนักอย างต อเนื่อง
ให/แก เยาวชนเพ่ือเห็นถึงความจําเป7นต/องมีมาตรการในการอนุรักษ�ป�าชายเลนด/วย (ปาริฉัตร นัคเรศ, 
2554, 1-56) 
 สุริยา ทานะมาศ ได/ทําการศึกษาเรื่อง การอนุรักษ�ป�าชายเลนโดยความร วมมือขององค�การ
บริหารส วนตําบลและชุมชน ตําบลคลองพน อําเภอคลองท อม จังหวัดกระบ่ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
ถึงความร วมมือในการอนุรักษ�ป�าชายเลน โดยองค�การบริหารส วนตําบลและชุมชน การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหมู บ/านท่ีอยู ติดชายฝ9:งทะเลในตําบลคลองพน อําเภอคลองท อม 
จังหวัดกระบ่ี ใช/วิธีเก็บข/อมูลโดยใช/วิธีการสังเกตและการสนทนากลุ ม ผลการศึกษาพบว า ประชาชน
คิดว าหากชุมชนให/ความร วมมือในการอนุรักษ�ป�าชายเลนจะเกิดประโยชน�กับท/องถ่ินอย างมหาศาล 
ไม ว าจะเป7นด/านสิ่งแวดล/อม ด/านเศรษฐกิจ ตลอดจนเป7นการอนุรักษ�ป�าชายเลนไว/ให/กับลูกหลานได/
ใช/ประโยชน�อย างยั่งยืน ประชาชนส วนใหญ มีความเห็นว า ป9ญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการร วมมือ
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ในการอนุรักษ�ป�าชายเลน คือ ความร วมมือของคนในชุมชนในการดูแลรักษาป�า ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาลไม ชัดเจน การเอาจริงเอาจังของภาครัฐท่ีลงโทษกับผู/กระทําผิดมีน/อย เพราะยังมีคนบางกลุ มท่ี
ยังแอบตัดไม/ทําลายป�าชายเลน นอกจากนี้อุปสรรคท่ีสําคัญอีกอย างหนึ่งในการอนุรักษ�ป�าชายเลน คือ 
ความไม เข/าใจของคนในชุมชนในการท่ีจะใช/ประโยชน�จากป�าชายเลน การให/ชุมชนมีส วนร วมในการ
อนุรักษ�ป�าชายเลนในลักษณะให/ชุมชนดําเนินการและมีบทบาทในการกํากับดูแลให/มากข้ึนมากกว าใน
อดีตก็จะทําให/มีการใช/ทรัพยากรอย างยั่งยืน ซ่ึงการจัดการป�าชายเลนในลักษณะดําเนินการโดยชุมชน 
จะทําให/เกิดการพัฒนาท้ังในรูปแบบทรัพยากรมนุษย�และทรัพยากรธรรมชาติทําให/สามารถใช/
ประโยชน�ได/อย างยั่งยืน (สุริยา ทานะมาศ, 2554, 1-48) 
 เอกชัย ไขแสง ได/ทําการศึกษาเรื่อง การมีส วนร วมในการอนุรักษ�ป�าชายเลนของประชาชนใน
จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการมีส วนร วมตามข้ันตอนและตามรูปแบบการมีส วนร วม
ในการอนุรักษ� รวมท้ังป9ญหา อุปสรรค และข/อเสนอแนะ รวบรวมข/อมูลโดยใช/แบบสัมภาษณ�กลุ ม
ตัวอย าง 395 คน โดยสุ มจากประชาชนท่ีอาศัยอยู ในพ้ืนท่ีท่ีมีป�าชายเลนในจังหวัดตรัง วิเคราะห�
ข/อมูลโดยใช/คอมพิวเตอร�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� หาค าสถิติร/อยละ และ
ฐานนิยม ผลการวิจัยพบว า ประชาชนมีส วนร วมในการอนุรักษ�ป�าชายเลนท้ังในลักษณะการมีส วนร วม
ตามข้ันตอนและรูปแบบการอนุรักษ�ป�าชายเลนอยู ในระดับน/อย ประชาชนมีความต/องการมีส วนร วม
ในการอนุรักษ�ป�าชายเลนตามข้ันตอนการอนุรักษ�ป�าชายเลนอยู ในระดับมากท่ีสุดแต ในลักษณะการมี
ส วนร วมในการอนุรักษ�ป�าชายเลนตามรูปแบบอยู ในระดับมาก สําหรับป9ญหาและอุปสรรค�ในการ
อนุรักษ�ป�าชายเลนของประชาชนมีดังนี้ คือ (1) ไม มีความรู/เพียงพอ (2) ประชาชนไม มีเวลา (3) ไม มี
ผู/นําชุมชน (4)มีป9ญหาทางด/านเศรษฐกิจ (5) เกรงกลัวผู/มีอิทธิพล (6) เจ/าหน/าท่ีของรัฐไม ให/ความ
ร วมมือ เจ/าหน/าท่ีของรัฐไม ปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาชนได/ให/ข/อเสนอแนะว า (1) ให/เจ/าหน/าท่ีของ
รัฐเปยแพร ความรู/ให/กับประชาชน และให/เผยแพร ข/อมูลข/าวสารให/กับประชาชนให/มากยิ่งข้ึน (2) ให/
เจ/าหน/าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายอย างเคร งครัด (3) หาวิธีการลดอํานาจผู/มีอิทธิพลโดยเร งด วน (4) ให/
ประชาชนช วยสละเวลาร วมดําเนินกิจกรรม (5) ให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐฝhกอบรมผู/นําชุมชนเพ่ือเป7นผู/นําใน
การดําเนินกิจกรรมและให/ส งเสริมอาชีพท่ีม่ันคงแก ประชาชน (เอกชัย ไขแสง, 2535, 1-129) 
 สําราญ รักชาติ ได/ทําการศึกษาเรื่อง การมีส วนร วมของประชาชนในการอนุรักษ�ป�าชายเลน
ปากน้ําเวฬุ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับการมีส วนร วม 
และศึกษาป9จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส วนร วมของประชาชนในการอนุรักษ�ป�าชายเลนปากน้ําวัด
เวฬุ จังหวัดจันทบุรี ข/อมูลท่ีใช/ในการศึกษารวบรวมได/จากการใช/แบบสอบถามท่ีสร/างข้ึน สอบถาม
กลุ มเปHาหมายท่ีอาศัยอยู รอบพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 360 ครัวเรือน วิธีวิเคราะห�ทางสถิติท่ีใช/เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ�ระหว างตัวแปรอิสระแต ละตัวกับตัวแปรตาม ใช/วิธีไคสแควร�ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 
เปอร�เซ็นต�ด/วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป ผลการศึกษาพบว า ประชาชนท่ีทําการศึกษาส วนใหญ 
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เป7นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.95 ปa มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนต/น มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.61 คน มีภูมิลําเนาเดิมเกิดในหมู บ/าน มีระยะเวลาการต้ังถ่ินฐานเฉลี่ย 47.44 ปa มี
ขนาดพ้ืนท่ีถือครองเฉลี่ย 20.52 ไร  มีอาชีพทําการประมงเป7นอาชีพหลัก มีอาชีพเกษตรกรเป7นอาชีพ
รอง มีรายได/ของครัวเรือนและรายจ ายของครัวเรือนเฉลี่ย 98,318.89 และ 88,213.33 บาทต อปa 
ตามลําดับ มีความต/องการท่ีดินเพ่ิมเฉลี่ย 17.68 ไร  เป7นสมาชิดกลุ มทางสังคมไม เคยได/รับการ
ฝhกอบรม มีประสบการณ�ในการอนุรักษ�ทรัพยากรป�าไม/ มีประสบการณ�การทํางานร วมกับเจ/าหน/าท่ี มี
ความรู/เก่ียวกับระบบนิเวศป�าชายเลนอยู ในระดับสูง มีระดับการมีส วนร วมในการอนุรักษ�ป�าชายเลน
ปากน้ําเวฬุ จังหวัดจันทบุรี มีค าเฉลี่ยเท ากับ 2.12 ส วนป9จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการมีส วนร วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ�ป�าชายเลนแห งนี้ ได/แก  ระดับการศึกษา ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน อาชีพหลัก 
รายได/ของครัวเรือน ขนาดพ้ืนท่ีถือครอง การได/รับการฝhกอบรม ประสบการณ�ในการอนุรักษ�
ทรัพยากรป�าไม/ และประสบการณ�การทํางานกับเจ/าหน/าท่ี (สําราญ รักชาติ, 2548, 1-122) 
 

ผลการวิจัย 
ความเข*าใจเก่ียวกับการอนุรักษ	ป�าชายเลน 

จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะคล/ายคลึง
กัน คือ ความเข/าใจเก่ียวกับการอนุรักษ�ป�าชายเลน ได/แก  เจ/าหน/าท่ีของสถานตากอากาศบางปู 
เป7นไปในลักษณะเดียวกันและครอบคลุมในทุกด/านเก่ียวกับการอนุรักษ�ป�าชายเลน กล าวคือ การทํา
ให/สิ่งแวดล/อมตามแนวชายฝ9:งเกิดความอุดมสมบูรณ� และอยู ให/คนรุ นหลังได/รับชมจากรุ นสู รุ น 
นอกจากการอนุรักษ�ป�าชายเลนแล/วยังกล าวถึงการอนุรักษ�พ้ืนท่ีและสภาพแวดล/อมบริเวณใกล/เคียง
ด/วย ซ่ึงไม เพียงแต จะอนุรักษ�เท านั้นแต จะต/องเป7นการอนุรักษ�อย างยั่งยืน เพ่ือก อให/เกิดการพัฒนา
อย างยั่งยืน 
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ	ป�าชายเลน 

จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะคล/ายคลึง
กัน แต อาจแตกต างกันบางส วนอันเนื่องมาจากกลุ มของนักท องเท่ียวหรือเด็กนักเรียนท่ีมาทัศนศึกษา 
กลุ มตัวอย าง จํานวน 3 คน ให/คําจัดกัดความไว/ว า การมีส วนร วมของประชาชนนั้นเกิดข้ึนจากการ
เชิญชวนหรือการจัดกิจกรรมอนุรักษ�ของสถานตากอากาศบางปูท่ีจะจัดทําข้ึนในแต ละครั้ง ก็จะมี
นักท องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีมาร วมกิจกรรมในการอนุรักษ�ครั้งนี้ กลุ มตัวอย าง จํานวน 2 คน 
ให/คําจํากัดความไว/ว า การมีส วนร วมของประชาชนนั้นเกิดจากการท่ีนักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาสมัครใจ
ท่ีจะอนุรักษ�โดยไม มีการเชิญชวนจากกิจกรรมแต มีส วนน/อยมาก และนักเรียน นักศึกษา ท่ีทางสถาบัน
จัดให/มาทัศนศึกษา ซ่ึงการมีส วนร วมในรูปแบบนี้จะส งผลดีเป7นอย างมากอันเนื่องมาจากความสมัคร
ใจ และความสนุกสนานในการปลูกป�าชายเลน 
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ป.ญหาของการอนุรักษ	ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม� อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะท่ีคล/ายคลึง
กัน เนื่องจากป9ญหาของการอนุรักษ�ชายเลนของสถานตากอากาศบางปูมีประเด็นหลักอยู สองเรื่อง คือ 
(1) ป9ญหาน้ํามันท่ีมาจากเรือบรรทุกสินค/าในทะเล (2) ป9ญหาเก่ียวกับเรื่องขยะและสิ่งปฏิกูลต าง ๆ 
ซ่ึงถือว าเป7นป9ญหาใหญ พอสมควรในการอนุรักษ�ป�าชายเลนซึงกลุ มตัวอย างจํานวน 5 คน ให/คําจํากัด
ความไว/ว าเป7นป9ญหาท่ีแก/ยาก เนื่องจากอยู ติดกับทะเลย อมมีน้ํามันรั่วไหลออกมา และเรื่องของขยะ
ในสถานตากอากาศบางปูซ่ึงข้ึนอยู กับจิตใต/สํานึกของบุคคลท่ีมาท องเท่ียวเอง 
อุปสรรคของการอนุรักษ	ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม� อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะท่ีแตกต าง
กันโดยสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากเจ/าหน/าท่ีแต ละคนทํางานกันคนละรูปแบบ โดยเจ/าหน/าท่ีคนท่ีหนึ่งได/ให/
คําจํากัดความไว/ว า อุปสรรคของการนุรักษ�ป�าชายเลนนั้น คืองบในการจัดทําหรือก อต้ังกิจกรรม 
เจ/าหน/าท่ีคนท่ีสองให/คําจํากัดความว า อุปสรรคของการอนุรักษ�ป�าชายเลนเกิดจากป9ญหาน้ําข้ึนสูง ไม 
สามารถลงไปปลูกต/นไม/ได/ เจ/าหน/าท่ีคนท่ีสามให/คําจํากัดความว า อุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลน 
คือการไม ให/ความร วมมือของประชาชน นอกจากไม อนุรักษ�แล/วยังทําลายด/วย เจ/าหน/าท่ีคนท่ีสี่ และ
คนท่ีห/า ได/ให/คําจํากัดความไว/ว า อุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลนนั้น คือกิจกรรมท่ีไม มีความดึงดูด
หรือเชิญชวนให/นักท องเท่ียวและคนในพ้ืนท่ีสนใจ 
การแก*ป.ญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ	ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม� 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบจาการสัมภาษณ�ในลักษณะท่ี
คล/ายคลึงกัน โดยให/คําจํากัดความไว/ว า การแก/ป9ญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลน หาก
มองจากภาพรวมแล/ววิธีแก/ไขคือการขอความร วมมือจากประชาชนหรือนักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาใช/
บริการให/ช วยกันอนุรักษ�และรักษาไว/ ซ่ึงวิธีการคือการติดปHายบอกหรือเตือนนักท องเท่ียวว าจะต/อง
ปฏิบัติอย างไร เช น การติดปHายในเรื่องของการท้ิงขยะ การติดปHายวิธีการหรือข/อปฏิบัติในการปลูกป�า
ชายเลน และการให/เจ/าหน/าท่ีของสถานตากอากาศบางปูเป7นผู/อบรมหรือให/ความรู/แก นักท องเท่ียวท่ี
เดินทางมาใช/บริการ เป7นต/น ไม เพียงแต ขอความร วมมือจากนักท องเท่ียวเท านั้น เจ/าหน/าท่ีในสถาน
ตากอากาศบางปูต/องคิดหรือเสนอแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให/การพัฒนานั้นเป7นการพัฒนาอย าง
ยั่งยืนและคงอยู ให/คนรุ นหลังได/รับชมและอนุรักษ�ป�าชายเลนสืบต อไป 
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แนวทางในการอนุรักษ	ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม� อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 จากการสัมภาษณ�กลุ มตัวอย าง จํานวน 5 คน ได/คําตอบการสัมภาษณ�ในลักษณะเดียวกันคือ 
การอนุรักษ�ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปูนั้น สามารถทําได/หากประชาชนให/ความร วมมือ
หรือเข/าร วมกิจกรรม และดําเนินกิจกรรมนั้นอย างเป7นข้ันเป7นตอนและถูกต/อง นอกจากนี้ยังสามารถ
ทําได/โดยยึดทฤษฎีการพัฒนาอย างยั่งยืนเพ่ือก อให/เกิดการพัฒนาท่ีไม ก อให/เกิดผลในระยะสั้นแต 
ต/องการให/เกิดผลระยะยาว และนานท่ีสุด เพ่ือให/คนรุ นหลังได/มาสานต อในการพัฒนานี้ เนื่องจาก
ป9จจุบันนี้ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปูกําลังจะหมดไปอันเนื่องมาจากผู/คนให/ความสนใจกับ
การมาดูนกมากกว าการมาอนุรักษ� จึงก อให/เกิดเป7นกิจกรรมเชิญชวนนักท องเท่ียวหรือประชาชนใน
พ้ืนท่ีมาร วมกันในการปลูกป�าชายเลน และสิ่งท่ีสําคัญคือการประชาสัมพันธ�ในการให/ความรู/แก 
นักท องเท่ียวท่ีเดินทางมา เพราะความรู/เรื่องการอนุรักษ�ป�าชายเลนนั้นไม ได/นํามาใช/แค ท่ีนี้ท่ีเดียว แต 
ยังสามารถนําไปพัฒนาหรือให/ความรู/ในสถานท่ีอ่ืนได/อีกด/วยเช นกัน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการอนุรักษ�ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปู ตําบลบางปูใหม  อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได/ดังนี้ 
 1. ป�าชายเลนเป7นระบบนิเวศท่ีมีคุณค ามหาศาล และมีความสําคัญต อมนุษย�หลายรูปแบบ 
คุณประโยชน�ท่ีเห็นได/ชัดเจนท่ีสุดคือ การใช/ประโยชน�จากไม/ชายเลนเพ่ือการเผาถ าน ต/นไม/ในป�าชาย
เลนปลูกง าย โตเร็ว จึงมีรอบตัดฟFนน/อยกว าต/นไม/ในป�าชายเลนหลายเท า ไม/ป�าชายเลนนอกจากจะใช/
เผาถ าน ยังมีการใช/ประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆ คือ เป7นไม/ฟFน ไม/เสาเข็ม ไม/คํ้ายัน ไม/ก อสร/าง แพปลา 
อุปกรณ�การประมง และเฟอร�นิเจอร� ป�าชายเลนยังเป7นแหล งยังชีพของประชาชนยากไร/ท่ีอาศัยอยู 
ตามชายฝ9:งทะเล โดยช วยเอ้ืออํานวยป9จจัยในการดํารงชีพหลายประการ เช น หลักไม/สําหรับใช/
อุปกรณ�จับสัตว�น้ํา เปลือกไม/บางชนิดใช/ย/อมแห และอวนให/คงทน น้ําผึ้งจากรังผึ้งในป�าชายเลน      
ผลจากการใช/รับประทาน ใบจาก ใช/มวนยาสูบและมุงหลังคา ตัวหนอนและสัตว�น้ําในป�าชายเลนเป7น
อาหาร พืชบางอย าง เช น เหงือกปลาหมอ ตาตุ ม เป7นยารักษาโรค เป7นต/น นอกจากนั้นประชาชน
เหล านี้ยังประกอบอาชีพการประมงชายฝ9:งโดยการจับสัตว�น้ําในป�าชายเลนอีกด/วย 
 2. อุปสรรคของการนุรักษ�ป�าชายเลนนั้น คืองบในการจัดทําหรือก อต้ังกิจกรรม เจ/าหน/าท่ีคน
ท่ีสองให/คําจํากัดความว า อุปสรรคของการอนุรักษ�ป�าชายเลนเกิดจากป9ญหาน้ําข้ึนสูง ไม สามารถลง
ไปปลูกต/นไม/ได/ เจ/าหน/าท่ีคนท่ีสามให/คําจํากัดความว า อุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลน คือการ
ไม ให/ความร วมมือของประชาชน นอกจากไม อนุรักษ�แล/วยังทําลายด/วย เจ/าหน/าท่ีคนท่ีสี่ และคนท่ีห/า 
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ได/ให/คําจํากัดความไว/ว า อุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลนนั้น คือกิจกรรมท่ีไม มีความดึงดูดหรือเชิญ
ชวนให/นักท องเท่ียวและคนในพ้ืนท่ีสนใจ 

3. การแก/ป9ญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ�ป�าชายเลน หากมองจากภาพรวมแล/ววิธีแก/ไขคือ
การขอความร วมมือจากประชาชนหรือนักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาใช/บริการให/ช วยกันอนุรักษ�และรักษา
ไว/ ซ่ึงวิธีการคือการติดปHายบอกหรือเตือนนักท องเท่ียวว าจะต/องปฏิบัติอย างไร เช น การติดปHายใน
เรื่องของการท้ิงขยะ การติดปHายวิธีการหรือข/อปฏิบัติในการปลูกป�าชายเลน และการให/เจ/าหน/าท่ีของ
สถานตากอากาศบางปูเป7นผู/อบรมหรือให/ความรู/แก นักท องเท่ียวท่ีเดินทางมาใช/บริการ เป7นต/น ไม 
เพียงแต ขอความร วมมือจากนักท องเท่ียวเท านั้น เจ/าหน/าท่ีในสถานตากอากาศบางปูต/องคิดหรือเสนอ
แนวทางในการพัฒนา เพ่ือให/การพัฒนานั้นเป7นการพัฒนาอย างยั่งยืนและคงอยู ให/คนรุ นหลังได/รับชม
และอนุรักษ�ป�าชายเลนสืบต อไป 
 4. การอนุรักษ�ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปูนั้น สามารถทําได/หากประชาชนให/
ความร วมมือหรือเข/าร วมกิจกรรม และดําเนินกิจกรรมนั้นอย างเป7นข้ันเป7นตอนและถูกต/อง 
นอกจากนี้ยังสามารถทําได/โดยยึดทฤษฎีการพัฒนาอย างยั่งยืนเพ่ือก อให/เกิดการพัฒนาท่ีไม ก อให/เกิด
ผลในระยะสั้นแต ต/องการให/เกิดผลระยะยาว และนานท่ีสุด เพ่ือให/คนรุ นหลังได/มาสานต อในการ
พัฒนานี้ เนื่องจากป9จจุบันนี้ป�าชายเลนของสถานตากอากาศบางปูกําลังจะหมดไปอันเนื่องมาจาก
ผู/คนให/ความสนใจกับการมาดูนกมากกว าการมาอนุรักษ� จึงก อให/เกิดเป7นกิจกรรมเชิญชวน
นักท องเท่ียวหรือประชาชนในพ้ืนท่ีมาร วมกันในการปลูกป�าชายเลน และสิ่ง ท่ีสําคัญคือการ
ประชาสัมพันธ�ในการให/ความรู/แก นักท องเท่ียวท่ีเดินทางมา เพราะความรู/เรื่องการอนุรักษ�ป�าชายเลน
นั้นไม ได/นํามาใช/แค ท่ีนี้ท่ีเดียว แต ยังสามารถนําไปพัฒนาหรือให/ความรู/ในสถานท่ีอ่ืนได/อีกด/วยเช นกัน 

 

ข*อเสนอแนะ 
 1. ติดปHายประกาศเชิญชวนให/นักท องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีมาร วมกันอนุรักษ�ป�า     
ชายเลน 
 2. ให/ความรู/แก ประชาชนหรือนักท องเท่ียวท่ีเดินทางมายังสถานตากอากาศบางปู 
 3.ปลูกฝ9งจิตสํานึกให/แก คนรุ นหลังเพ่ือให/เกิดการพัฒนาอย างยั่งยืน 
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