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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูของชุมชนในการอนุรักษปาชายเลน  การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการอนุรักษปาชายเลน  อิทธิพลของความรูตอการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปาชายเลน และ

ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในพื้นที่ชุมชนบานสหกรณและชุมชนบานชายทะเล จังหวัดสมุทรสาคร  ดําเนิน

การศึกษาโดยการใชแบบสอบถาม  ชาวบานในชุมชนบานสหกรณ  จํานวน 190 ชุด และชาวบานชุมชนบาน

ชายทะเล จํานวน 81 ชุด  รวมทิ้งสิ้น 271 ชุด ประมวลผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชคาสถิติรอย

ละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะหสถิติที (t - test)  

และความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One way ANOVAs) 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน  56.8%   อายุ  46  ปขึ้นไป  คิดเปน  

26.6%  รายไดเฉล่ีย  5,001-10,000  บาทตอเดือน  คิดเปน  66.4%  ไมไดเรียนและศึกษาระดับประถมศึกษา       

คิดเปน  46.5%  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา  20  ป  คิดเปน  72%  ประกอบอาชีพหลักคือประมง  

คิดเปน  42.8%  และสวนใหญไมมีอาชีพเสริม  คิดเปน  57.2%  กลุมตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับปาชายเลนอยู

ในระดับมาก  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  อายุ  รายได  ระดับการศึกษา  และอาชีพเสริม  ไมมีผลตอการมีสวน

รวมในการอนุรักษปาชายเลน  สวนดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนและอาชีพหลัก  มีผลตอการมีสวนรวมใน

การอนุรักษปาชายเลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  สําหรับอุปสรรคในการมีสวนรวมและการอนุรักษปา

ชายเลนที่สําคัญคือ  การขาดการการขาดการประชาสัมพันธ  และการขาดหนวยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษปา

ชายเลนในการเขามาอบรม  ใหความรู  และขาวสาร  เพื่อจะเปนตัวกระตุนใหชาวบานมีความรูพื้นฐานในเรื่องปา

ชายเลน  และชาวบานเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนมากยิ่งขึ้น    

ดังนั้นควรมีการใหความรูเพิ่มเติมแกเยาวชนและชาวบานในชุมชน  เพื่อเปนแรงผลักดันใหเยาวชนและ

ชาวบานในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนใหคงอยูตอไป ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  นําไปใชในการประกอบการกําหนดแนวทางใน

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลนตอไป    

คําสําคัญ : ความรู  การมีสวนรวม  ปาชายเลน 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the knowledge of the communities in the conservation of 

mangrove  forest, the involvement of local communities in the conservation of mangrove forest, the 

influence of knowledge on the involvement of communities in the conservation of mangrove forest and 

study the problems and obstacles in the area Bann-Sahakorn and Baan-Chaytalay,  Samut Sakhon. 

Conducted by the query, People in Bann-Sahakorn of 190 sets, Baan-Chaytalay  81 sets  and total of 

271 sets. Processed by using the program SPSS, the use of statistics (Percentage), average (Mean), 

standard deviation, statistical analysis (t-test) and analysis of variances (One way ANOVAs).      

The results showed that the samples are mostly female for 56.8%, age more 46 years for 

26.6%, average revenue 5,001-10,000 bath per month for 66.4%, Not attending primary school for 

46.5%, time living in the community for more than 20 years for 72%, the main occupation of fishing for 

42.8%  and No secondary profession for 57.2%. The samples are knowledgeable about the 

mangrove forest level. Personal factors of gender, age, earnings, education level and no secondary 

profession. Not affect their participation in the conservation of mangroves forest. Most of the time 

living in the community and the main occupation. Affect their participation in the conservation of 

mangrove forests are statistically significant at 0.05. For the barriers to participation and conservation 

of mangrove forests is important, the lack of publicity, The lack of a role in the conservation of 

mangrove forests in the coming train, to learn and news. To provide people with basic knowledge 

about mangrove forest and people participation in mangrove forest conservation much more.      
Should provide more knowledge to the youths and people in the community. The young and 

people were more conscious of conserving mangrove forest. The findings of this study will benefit the 

community and relevant organizations and used in the formulation of guidelines to promote the 

participation of local communities in the conservation of the mangrove forest.  

Key words : knowledge, involvement, mangrove 
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คํานํา 

ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนมากเปนอันดับที่ 9 ของประเทศในเขตรอนแถบเอเชีย  ซึ่งมีพื้นที่ปาชาย

เลนเปนรอยละ 36 ของความยาวตามแนวชายฝงทะเลทั้งหมด  โดยมีพื้นที่ปาชายเลนประมาณ  1,579,696  ไร  

ซึ่งพบไดตามชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกและอาวไทยฝงตะวันตก  และยังพบไดที่ชายฝงอันดามัน  พื้นที่ปาชาย

เลนที่พบในภาคกลาง  มีพื้นที่ปาชายเลน 67,963 ไร  ภาคตะวันออก  มีพื้นที่ปาชายเลน 165,205 ไร ภาคใตฝง

ตะวันออก  มีพื้นที่ปาชายเลน 212,894 ไร  และโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันตกตั้งแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 

กระบี่ ตรังและสตูล  ที่มีพื้นที่ปาชายเลนมากถึง 1,133,634 ไร  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,2550)   
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มนุษยเราไดมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนในจํานวนมากทั้งทางตรงและทางออมใน

กิจกรรมตางๆ  อาทิเชน  ในแงของการเปนแหลงอาหาร  ในแงของการเปนแหลงของสมุนไพรที่ใชรักษาโรคตางๆ  

อีกทั้งปาชายเลนยังมีประโยชนในแงของการกอสรางบานเรือน ทําอุปกรณเครื่องใชตกแตงตางๆ  และยังมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตในแงของการประกอบอาชีพ  เปนตน  การนําทรัพยากรในปาชายเลนมาใช

ประโยชนในดานตางๆ มีมากอยางตอเนื่อง  ซึ่งสงผลทําใหพื้นที่ปาชายเลนหลายแหงเกิดความเสื่อมโทรมและลด

จํานวนลงเปนอยางมาก  สงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นที่อาศัยปาชายเลนเปนแหลงอาหาร  และเปนแหลง

ประกอบอาชีพ  โดยสรางรายไดใหแกชุมชนทองถิ่น  แตถาในชุมชนรวมมือกันและเล็งเห็นความสําคัญของการ

นําความรูเกี่ยวกับปาชายเลนที่มีอยูมาบูรณาการรวมกับการอนุรักษ  ซึ่งสงผลทําใหทรัพยากรปาชายเลนเพิ่มขึ้น

จากเดิม และสิ่งสําคัญชุมชนไมควรหยุดการอนุรักษปาชายเลนไวเพียงเทานี้  แตชุมชนควรตระหนักถึงความรูกับ

การอนุรักษปาชายเลน  เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรปาชายเลนแหงนี้ตอไปในอนาคต  

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง อิทธิพลของความรูตอการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน  เพื่อจะเปนประโยชนตอองคกรหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่นนําไปใช

ประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน 

เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของความรูตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน       ชุมชน

บานสหกรณ  และชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความรูของชุมชนทองถิ่นตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถิ่นตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน ตลอดจนศึกษาถึงอิทธิพลของความรูตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน  ดําเนินการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบรูณและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา มีรายระเอียดในแตละ

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนบานสหกรณ หมูที่ 4 จํานวน  590  

ครัวเรือน  และชุมชนบานชายทะเล หมูที่ 8 จํานวน  252  ครัวเรือน  รวมทั้งส้ิน 842 ครัวเรือน (องคการบริหาร

สวนตําบลพันทายนรสิงห, 2554) 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คํานวณจากจํานวนประชากร 842 ครัวเรือน 

โดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane (1973) อางถึงใน จิตราภา (2550) ที่

ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน  271 คน  

ดังนั้นกลุมตัวอยางจะมีจํานวนทั้งหมด หรือประมาณ  271 ครัวเรือน นํามาคิดในอัตราสวนไดขนาดของ

กลุมตัวอยาง ไดชุมชนบานสหกรณจํานวน 190 ชุด และชุมชนชายทะเลจํานวน 81 ชุด รวมทั้งหมด 271 ชุด  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
 ผูวิจัยดําเนินการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก

หนังสือ ตํารา บทความวิชาการและระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เปน

ชาวบานในชุมชนบานสหกรณ และชุมชนบานชายทะเล ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 271 ครัวเรือน  ในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน  พ.ศ.2554 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางจากจํานวนทั้งหมด  271  คน  ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง  

154   คน  คิดเปนรอยละ  56.8   มีอายุ  46  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  26.6   มีรายไดตอเดือนเฉลี่ยอยูที่  5,001-

10,000  บาทตอเดือน  คิดเปนรอยละ  66.4  ไมไดรับการศึกษาและมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)  

คิดเปนรอยละ  46.5   มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนมากกวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  72   และประกอบอาชีพ

หลักคือประมง  คิดเปนรอยละ  42.8   และประชาชนสวนใหญไมมีอาชีพเสริม  คิดเปนรอยละ  57.2    
ความรูตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ในการอนุรกัษปาชายเลน 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับปาชายเลนและการอนุรักษปาชายเลน  

อยูในระดับมาก  ซึ่งคิดเปนรอยละ  80   ซึ่งจะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับปาชายเลนและการ

อนุรักษปาชายเลน  จึงเปนผลทําใหความรูเกี่ยวกับปาชายเลนสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการ

อนุรักษปาชายเลนอยางเห็นไดชัด 
การศึกษาเปรยีบเทียบการมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ในการอนุรกัษปาชายเลน         

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยพบวา  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  อายุ  รายได  ระดับการศึกษา  และอาชีพเสริม  ไม

สงผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน   สวนปจจัยดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนและอาชีพหลัก  

สงผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05   
 ปญหาและอปุสรรคในการอนุรักษปาชายเลน 

จากการศึกษาวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมและการอนุรักษปาชายเลนที่สําคัญคือ  

การขาดการประชาสัมพันธ  และการขาดหนวยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษปาชายเลนเขามาอบรม  ใหความรู

และขาวสารแกชาวบาน  จึงเปนเหตุทําใหชาวบานขาดการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน   

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยพบวา  ผลการศึกษาความรูที่มีตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปา

ชายเลน  อยูในระดับที่กลุมตัวอยางมีความรูมาก  และจากการศึกษายังพบอีกวาปจจัยดานระยะเวลาที่อาศัยอยู

ในชุมชนสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน  ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
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กับผลงานวิจัยของ  สถาพร  อิทธิพงษ  (2536 : 16) พบวา  ประชาชนที่อาศัยอยูในทองถิ่นนานมีสวนรวมในการ

อนุรักษปาชายเลนมากกวาผูที่อาศัยอยูในทองถิ่นไมนาน  และยังพบอีกวาปจจัยดานอาชีพหลักยังสงผลตอการมี

สวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลน  ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  พร

ทิพย  สีลาน  (2516 : 13)  พบวา  อาชีพทําใหบุคคลมองเห็นสิ่งแวดลอมในแงที่แตกตางกัน  บุคคลสวนใหญ

ยอมสนใจแตส่ิงแวดลอมที่เอื้ออํานวยประโยชนแกอาชีพของตนเทานั้น 

ขอเสนอแนะควรมีการใหความรูเพิ่มเติมแกเยาวชนและชาวบานในชุมชน  เพื่อเปนแรงผลักดันให

เยาวชนและชาวบานในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนใหคงอยูตอไป   ขอมูลตางๆ ที่ไดจาก

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  นําไปใชในการประกอบการกําหนดแนวทาง

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษปาชายเลนตอไป    
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