
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ     

งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐาน และแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยศึกษารายละเอียด        

ในหัวขอตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

2.2 การอนุรักษ  

2.3 การประมงพื้นบาน   

2.4 ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝง 

2.5 ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.7 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

  

2.1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 
 2.1.1   ความหมายของการมีสวนรวม 

              จากการศึกษาของผูวิจัย ไดมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไว มีทั้ง       

ความหมายคลายคลึงกันและแตกตางกัน ซึ่งไดรวบรวมไวดังนี้ 

              สํานักงานแรงงานระหวางชาติ (International  Labour  Office. 1971 : 7)      

ใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมวา หมายถึงความรวมมือ (Cooperating) ในการทาํงานบางสิง่

บางอยางซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบดวย 

      กรรณิกา  ชมดี (2524 : 11) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง 

ความรวมมือของประชาชนไมวาของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันและเขารวม         

รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ โดยกระทําผานกลุม       

องคการเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 
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  ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526 : 20) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง    

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ

รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

  นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 183-186) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา    

หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการ

เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทําบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น ทั้งยังทําใหเกิดความรูสึก  

รวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวย นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเงื่อนไขของการมีสวนรวมวามีอยางนอย    

3 ประการ คือ 

1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม 

2) ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม 

3) ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม 

  สายทิพย  สุคติพันธ (2534 : 92) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา    

หมายถึง การมอบอํานาจพื้นฐานคืนสูประชาชนในการกําหนดการพัฒนา โดยประชาชนจะมี    

สวนรวมในการรเิร่ิมวางแผนและดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยูของตน  

 เพ็ญศรี  รัตนะ (2536 : 14) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง    

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การพิจารณา การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และ

รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการจัดการใชทรัพยากรซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนเอง  

 วิมลรัตน  ศรีสิงห (2538 : 16) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง   

ความเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการ และความตองการจะตองมีมากพอจนเกิด      

โครงการเพื่อการปฏิบัติและเกิดจากความรวมมือของประชาชนทั้งของปจเจกบุคคลหรือกลุมคน

รวมรับผิดชอบ โดยมีการตระหนักวาปฏิบัติการหรือการกระทําทั้งหมดที่ทําโดยกลุมหรือในนาม

กลุมนั้นกระทําผานองคการ 

  ติน  ปรัชญาพฤทธิ์ (2531 : 622) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา      

หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล โดยเขาไปเกี่ยวของหรือเขาไปมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง   

  รีดเดอร (Reeder. 1974 : 39) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง     

การมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมี   

สวนรวมของกลุม 
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  จากความหมายของการมีสวนรวมที่มีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย  

มีความแตกตางกันตามความคิด และประสบการณของแตละบุคคลตลอดจนองคกรหรือ      

หนวยงาน ทั้งยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ สําหรับการศึกษาวิจัยนี้ผูวิจัยไดให     

ความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนไดเขาไป     

เกี่ยวของกับกิจกรรมในองคกร โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน 

ตลอดจนรวมพิจารณากําหนดปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นของตน รวมทั้ง       

การจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ ซึ่งจะมี           

ผลกระทบตอชีวติความเปนอยูของตน 

2.1.2  ทฤษฎีการมีสวนรวม (People  Participation Theory) 

       เนื่องจากการมีสวนรวมเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ในการศึกษาเรื่องการมี        

สวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงครั้งนี้ ไดนําทฤษฎีที่เกี่ยวของ      

มาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

 1)   ทฤษฎีการติดตอส่ือสาร (Communication Theory)  

  โรเจอร  (Roger. 1973 : 45) ไดระบุถึงความสัมพันธระหวางการรับ    

ของใหมกับกระบวนการติดตอส่ือสารไววา การที่บุคคลจะมีการรับของใหมนั้น ขึ้นอยูกับ

กระบวนการติดตอส่ือสาร ชองทางการสื่อสารและปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว ดังนี้ 

 (1)   ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะสวนตัว ไดแก อายุของบุคคล, สถานภาพ

ทางสังคม, ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง รายได ขนาดที่ดิน การถือครองที่ดิน และความสามารถ

เฉพาะอยาง ซึ่งรวมถึงระดับการศึกษา 

 (2)   ชองทางการสื่อสาร ความรู หรือกระบวนการติดตอส่ือสาร ซึ่ง

ประกอบดวย ผูสั่งการ หรือแหลงกําเนิดของสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร 

         ชองทางการสื่อสาร เปนวิธีการที่ผูสงสารสงสารไปยังผูรับสารแยก

ไดเปน  2 ลักษณะคือ 

ก. ชองทางการสื่อสารมวลชน (Mass Media Channel) เปน         

วิธีการถายทอดขาวสารที่เกี่ยวของกับส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หรือส่ิงพิมพ   

อ่ืน ๆ  

ข. ชองทางการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Channel) 

เปนการติดตอระหวางบุคคลเพื่อถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
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โรเจอรยังไดกลาวอีกวา ส่ือมวลชนมีความสําคัญในการเพิ่มความรู   

การแพรกระจายขาวสารรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได และสื่อมวลชนมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลไดมากกวา 

จึงอาจสรุปไดวากระบวนการติดตอส่ือสารมีอิทธิพลตอการเพิ่มความรู 

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได สงผลใหมีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน สรางความ

ตระหนักใหแกบุคคลมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนมากขึ้น 

2).  ทฤษฎีการกระทําสังคม (The Theory of Social Action) 

รีดเดอร (Reeder. 1974 : 39) ไดกลาววาการกระทําทางสังคม      

ประกอบดวย กลุมปจจัยหลายประการ มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยหนึ่ง และไดอธิบายถึงเหตุผลใน

การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลวาขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่เรียกวา ความเชื่อหรือความ  

ไมเชื่อ (believes or  disbelieves) มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง 

รีดเดอร กลาววา การกระทําของมนุษยในเรื่องใดก็ตามขึ้นอยูกับปจจัย    

ดังตอไปนี้ 

(1) เปาหมาย (Goal) 

(2) ความเชื่อที่สืบทอดกันมา (Believes orientation) 

(3) คานิยมมาตรฐาน (Standard values) 

(4) นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habit and custom) 

(5) ความคาดหมาย  (Expectation) 

(6) ความผูกพัน (Commitments) 

(7) แรงเสริม (Reinforcement) 

(8) โอกาส (Opportunity) 

(9) ความสามารถ (Ability) 

(10) การสนับสนุน (Support) 

นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลตอการกระทําทาง

สังคมไวดังนี้ 

(1) ในสถานการณของการกระทําทางสังคม จะเกี่ยวของกับพฤติกรรม

ทางสังคม ซึ่งแตละคนก็มีเหตุผลแตละอยางในการตัดสินใจในการกระทํา 

(2) บุคคลหรือองคการ จะตัดสินใจหรือแสดงการกระทําบนพื้นฐาน
ของกลุม เหตุผลซึ่งตัดสินใจเองไดวาสอดคลองหรือตรงปญหาและสถานการณนั้น ๆ 
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(3) เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ  และเหตุผล          

บางประการอาจตอตานการตัดสินใจ 

(4) เหตุผลนั้นตัดสินใจไดใหน้ําหนักที่แตกตางกันในการเลือกเหตุผล
หรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

(5) เหตุผลที่ เกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้น ไมใชมาจากเหตุผลใด     

เหตุผลหนึ่งหรือทั้งหมด แตเปนกลุมของเหตุผลที่เกี่ยวของกับลักษณะนั้น ๆ 

(6) ในการตัดสินใจ กลุมของเหตุผลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้น ๆ   

จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทุกโอกาส 

(7) กลุมของปจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลตอการกระทําทางสังคมนั้น
ยอมจะมีการเปลี่ยนแปลง 

(8) สําหรับกรณีเฉพาะอยางภายใตการกระทําทางสังคมจะมีบอยครั้ง
ที่ทางเลือกสองหรือสามทาง เพื่อที่จะตองสนองตอสถานการณนั้น ๆ 

(9) ผูกระทําหรือผูตัดสินใจอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
(10)  เหตุผลที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นไดจากทางเลือกที่       

ถูกตองแลว 

เวเบอร (Weber. 1966 : อางถึงใน สุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ. 2534 : 45-46) 

ไดศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย (Human action) โดยใหคําจํากัดความการกระทําวา เปน     

พฤติกรรมของมนุษย ทั้งที่เปนแบบเปดเผยและลึกลับ ซึ่งบุคคลผูทํากําหนดใหมีความหมายเปน

สวนตัว ตามความคิดของ เวเบอร ความเขาใจในระบบความหมายเกิดขึ้นได 2 ประการ กลาวคือ 

(1) ความหมายสวนตัวจากการกระทําของบุคคลหนึ่งสามารถเขาใจได
จากการสังเกตโดยตรง 

(2) มีการเขาใจสิ่งเรา สามารถแสดงความรูสึกออกมาดวยตัวเอง      

ในการใหเหตุผล ซึ่งเปนวัตถุประสงคของผูนําหรือถาการกระทําของบุคคลไมมีเหตุผลแลว อาจจะ

เขาใจสวนประกอบแหงอารมณที่มีการกระทําเกิดขึ้น โดยอาศัยการเขาไปมีสวนรวมที่มีความ    

เห็นอกเห็นใจตอมนุษย ผูสังเกตไมจําเปนตองเห็นดวยกับแนวทฤษฎีหรือจุดมุงหมายขั้นสูงสุดหรือ        

คานิยมของผูนํา แตโดยสติปญญาแลวอาจเขาใจสถานการณและพฤติกรรมที่เกี่ยวของได          

อีกนัยหนึ่ง การกระทําบางอยางเกิดขึ้นจากแรงกระตุนจะมีอยูในสวนลึกของจิตใจผูกระทําและ

สําหรับผูสังเกตนั้นแรงกระตุนเปนพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 
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เวเบอร กลาววา การกระทําทางสังคม มี 4 ข้ัน คือ 

(1) การกระทําที่มีเหตุผล (rational) เปนการกระทําที่ใชวิธีการ         

อันเหมาะสมในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่เลือกไวอยางมีเหตุผล การกระทําดังกลาวมุงไปในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

(2) การกระทําที่เกี่ยวกับคานิยม (value) เปนการกระทําที่ใชวิธีการที่

เหมาะสมเชนกัน เพื่อจะทําใหคานิยมสูงสุดในชีวิตมีความสมบูรณพรอม การกระทําเชนนี้มุงไปใน

ดานจริยธรรมและศีลธรรมอยางอื่น เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนระเบียบในชีวิตทางสังคม 

(3) การกระทําตามประเพณี (tradition) เปนการกระทําที่ไม        

เปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอยางที่ทํากันมาในอดีตเปนหลัก พฤติกรรมการกระทําตามประเพณีที่ไม

คํานึงถึงเหตุผล 

(4) การกระทําที่แฝงตัวดวยความเสนหา (affective) การกระทําที่

คํานึงถึงอารมณและความผูกพันทางจิตใจระหวางผูกระทํากับวัตถุที่เปนจุดมุงหมายของการ

กระทํา การกระทําเชนนี้ก็ไมคํานึงถึงเหตุผลอยางอื่นใดทั้งสิ้น นอกจากเรื่องสวนตัว 

จากทฤษฎีดังกลาว สรุปไดวาการเราใหเกิดกิจกรรมทางสังคมเพื่อให

คนในสังคมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต คานิยม จารีต

ประเพณี ทัศนคติของบุคคล การพัฒนาโดยการใชส่ิงเราที่เหมาะสม นําไปสูการที่สมาชิกในชุมชน

เขารวมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบของการมีสวนรวมดวยความสมัครใจ 

2.1.3   ปจจัยและเงื่อนไขของการมีสวนรวม 

   ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดมีผูวิจัยใหความหมายที่แตกตางกันออกไป 

ดังนี้ 

 รีดเดอร (Reeder.  1983 : 39-53 อางถึงใน ศุภราภรณ  ธรรมชาติ. 2541 : 

14-15) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอการเขามามีสวนรวมของชุมชนไว 11 ประการดังนี้ 

1) การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชื่อพื้นฐาน กลาวคือ บุคคลและ      

กลุมบุคคลจะเลือกแบบและวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐาน 

2) มาตรฐานคุณคา บุคคลและกลุมบุคคลจะปฏิบัติในสิ่งที่สอดคลองกับ 

มาตรฐานคุณคาของตนเอง 

3) เปาหมาย บุคคลและกลุมบุคคลจะมีพฤติกรรมเพื่อปกปองและรักษา 

เปาหมายของตนเอง 
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4) ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา บุคคลและกลุมบุคคลบางครั้งจะมี 

พฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา 

5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุมบุคคลจะมีพฤติกรรมตามที่ตนเอง 

คาดหมายวาควรจะแสดงในสถานการณเชนนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวัง

จากผูอ่ืนดวย 

6) การมองแตตนเอง บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําในสิ่งตาง ๆ ที่ตัวเอง     

คิดวาตัวเองควรตองกระทําเชนนั้น 

7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําในสิ่งตางๆ ในสถานการณ

ที่ถูกบังคับ 

8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําในสิ่งตาง ๆ ตามนิสัย    

ที่ชอบหรือใหสอดคลองกับประเพณีเมื่ออยูในสถานการณนั้น ๆ 

9) โอกาส บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการ

ปฏิบัติของสังคม ตามจํานวนชนิดของโอกาสซึ่งโครงสรางของสังคมเอื้ออํานวยให 

10) ความสามารถ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

บางอยางที่เห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการและสามารถทําในสถานการณเชนนั้นได 

11) การสนับสนุน บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อรูสึกวาไดรับ

การสนับสนุนที่ดีใหกระทําในกิจกรรมนั้น ๆ 

คอฟแมน (Kaufman. 1949 : 183) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม   

ไดแก 

1) ความศรัทธาที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําให   

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน 

2) ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือเกียรติยศ ตําแหนง ทําให

เกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวย ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยม   

ที่จะกระทํา เชน ผูใหญออกปากขอแรงผูนอย 

3) อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชน     

ถูกบีบบังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตาง ๆ เชน บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส 
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นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 183) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม  

ดังนี้ 

1) ความศรัทธาตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ทําให     

ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

2) ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือ มีเกียรติยศ หรือตําแหนงที่ทํา

ใหประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวม ทั้งๆ ที่ยังไมศรัทธาหรือมีความเต็มใจอยางเต็มเปยม

ที่จะกระทํา 

3)  อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูก

บีบบังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตาง ๆ 

 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ (Cohen & Uphoff,1977 : 7-18 อางถึงใน ศุภราภรณ  

ธรรมชาติ. 2541 : 16-17) ไดเสนอบริบทการมีสวนรวมวา ในการศึกษาการมีสวนรวมจะตอง

คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอม ซึ่งมีความซับซอนอยางมาก ไดแก 

1) ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ 

2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

3) ปจจัยทางการเมือง 

4) ปจจัยทางดานวัฒนธรรม 

5) ปจจัยทางดานประวัติศาสตร 

   นอกจากนี้ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ ยังไดเสนอวามีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญ

ในการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชนบท ประกอบดวยประชาชนในทองถิ่น ผูนํา    

ทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนนั้นยังมีปจจัย

หลายอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ไดแก 

1) อายุและเพศ 

2) สถานภาพทางสังคม 

3) ระดับการศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายไดและทรัพยสิน 

6) ระยะเวลาที่อยูอาศัยในทองถิ่น 

7) พื้นที่ถือครองและสภาพการทํางาน 
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             จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม จึงพอสรุปไดวากระบวนการ

ติดตอส่ือสารมีอิทธิพลตอการเพิ่มความรู สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลได ซึ่งจะสงผลให

มีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน สรางความตระหนักใหแกบุคคลมากขึ้น และการเราใหเกิดกิจกรรม

เพื่อใหคนในสังคมเขามามีสวนรวม ตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต คานิยม จารีตประเพณี ทัศนคติ

ของบุคคล ซึ่งจะนําไปสูการเขารวมกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบของการมีสวนรวมดวยความ

สมัครใจ  ดังนั้นตัวแปรทางประชากร สังคมเศรษฐกิจ และทฤษฎีที่กลาวมาแลวขางตน ลวนแตมี

ผลตอการ  มีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้จึงได

สรุปการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงมีสวนเกี่ยวของกับ 3 

ปจจัย คือ 

1) ปจจัยทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัย

อยู  และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

2) ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ไดแก รายได สถานภาพทางสังคม และเขต  

พื้นที่ที่อาศัยอยู 

3) ปจจัยภายนอก ไดแก ความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง และการ

ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

2.1.4   รูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม 

1)   รูปแบบของการมีสวนรวม 

         กรรณิกา ชมดี (2524:13) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน      

10 รูปแบบ คือ 

(1) การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meetings 

(2) การมีสวนรวมออกเงิน (Financial  Contribution) 

(3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Committees) 

(4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership) 

(5) การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interview) 

(6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor) 

(7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (Customers) 

(8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม (Entrepreneur) 

(9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงานหรือเปนลูกจาง (Employee) 

 (10)  การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ  (Material  Contribution) 
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        โคเฮน และ อัพฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1978  อางถึงใน ประสบสุข        

ดีอินทร.  2531 : 21) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4 แบบ คือ  

(1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
(3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 
(4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

2)   ขั้นตอนของการมีสวนรวม 

  ไพรัตน  เตชะรินทร (2527 : 6-7) ไดกลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนาคือ 

(1) รวมทําการศึกษา คนควาถึงปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกดิขึน้

ในชุมชน รวมตลอดถึงความตองการของชุมชน 

(2) รวมคนหาและสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลด

ปญหาของชุมชน หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของ

ชุมชน 

(3) รวมวางนโยบาย หรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัด

และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของชุมชน 

(4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอ   

สวนรวม 

(5) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(6) รวมการลงทนุในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของ
ตนเองและหนวยงาน 

(7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไว 

(8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและ   

กิจกรรมที่ไดทําไวทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
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 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527 : 11-13) ไดอธิบายขั้นตอนของการมีสวนรวม  

ไวเปน 4 ขั้นตอน คือ 

(1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

(2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 

(3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

(4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวม พบวาผูวิจยัสวนใหญ 

ไดศึกษาการมีสวนรวมตามรูปแบบ และขั้นตอนของการมีสวนรวม ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันบาง

ในรายละเอียดที่แยกยอยไปเทานั้น การมีสวนรวมตามรูปแบบและขั้นตอนตาง ๆ เชน การมี     

สวนรวมศึกษาปญหา การมีสวนรวมวางแผน การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมประเมินผล 

เหมาะที่จะศึกษาในกลุมผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบล กํานันหรือผูใหญบาน ซึ่งบุคคล

เหลานี้จะมีบทบาทในรูปแบบและขั้นตอนดังกลาวอยางเดนชัด แตการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษา   

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ในลักษณะทั่วไปที่

ไมใชโครงการพัฒนา ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตน พบวา ชาวประมงพื้นบานที่อาศัยอยูบริเวณ    

ปากแมน้ําบางปะกง มักจะเปนผูที่เขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงทะเลในลักษณะที่     

แตกตางกันไป นอกจากนี้ชาวประมงพื้นบานโดยทั่วไปในบริเวณปากแมน้ําบางปะกงไมไดมี     

สวนรวมในลักษณะกระบวนการกลุม ชุมชนนั้นตางคนตางอยู มีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบ

ปจเจกบุคคล คือตางคนตางอยู ฉะนั้น การศึกษาการมีสวนรวมในครั้งนี้จําเปนตองศึกษาแบบ

ปจเจกบุคคล  

การมีสวนรวม เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง การมีสวนรวมจึงเปนการกระทํากิจกรรมที่

บุคคลหรือกลุมบุคคลกระทําการไปสูจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได

ยึดความหมายการมีสวนรวมของ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2531 : 622) ซึ่งกลาววา การมีสวนรวม     

หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล โดยเขาไปเกี่ยวของ หรือเขาไปมีสวนในการ

ดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง จึงไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ในการวิจัยนี้ หมายถึง การที่ชาวประมงพื้นบานแตละบุคคลเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากร   

ชายฝงทะเลในการดํารงชีวิต  และประกอบอาชีพอยางประหยัด รูคุณคา ตลอดจนการกระทํา    

กิจกรรมหรือรวมกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในการปองกันความเสื่อมโทรม การบํารุงรักษา และการ  

ฟนฟูทรัพยากรชายฝง  
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2.2  การอนุรักษ 
 
 2.2.1    ความหมายของการอนุรักษ 

     อํานาจ เจริญศิลป (2528 :14)  กลาววาการอนุรักษ คือ การสงวนรักษา 

หมายถงึ การใช  การระวังรักษาทรัพยากรดวยวิธีฉลาด และใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

  เกษม จันทรแกว (2530:99-100) กลาววาการอนุรักษ หมายถึง การเก็บ

รักษา สงวนซอมแซม ปรับปรุงและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจะไดเอื้ออํานวย

ใหคุณภาพสูงในการสนองความเปนอยูของมนษุยตลอดไป หรืออีกความหมายก็คอื การใชตาม

ความตองการและประหยัดไวใชเพื่อในอนาคต (Using of immediate needs and saving for 

f u t u r e  u s e ) 

     วิชัย เทียนนอย ( 2 5 3 3 : 1 7 )  กลาววาการอนุรักษ หมายถงึ การนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน และยืดอายุการใชงานใหนานที่สุด ดังนัน้ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติจึงตองกระทําดวยความฉลาด แตมิไดหมายความวาจะเก็บรักษาส่ิงเหลานัน้

โดยมิไดนํามาใชใหเกิดประโยชน 

     นิวัติ เรืองแกว ( 2 5 3 7 : 4 5 )  กลาววาการอนุรักษ หมายถงึ การรูจักนํา

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางชาญฉลาด ใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด สูญเสยี

นอยที่สุด ใชไดนาน และตองกระจายการใชประโยชนใหทั่วถึงกนัโดยถูกตองตามกาลเทศะดวย 

     จากคําจาํกัดความของคาํวาการอนุรักษขางตนพอสรุปไดวา การอนุรักษ คือ 

การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงูสุดตอมนุษยและพยายามที่จะใชทรัพยากรนั้นใหมีอายุยนืยาว     

ที่สุด โดยมีการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุดและเปนการประหยัดไวเพื่อใชใน

อนาคตและกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถงึกนั 

2.2.2   หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  เต็มดวง รัตนทัศนีย และคณะ (2534:35) กลาวถึง วิธกีารอนุรักษ (Method 

conservat ion) วามีหลายวิธีดวยกนัแตจะใชวิธีใดขึ้นอยูกับทรพัยากรธรรมชาติแตละชนิด ดังนัน้         

กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอาจใชวิธเีดียวหรือหลายวิธกีไ็ดดังตอไปนี้ 

   1)   การปองกันรักษา (Protection) โดยการรักษาสภาพตาง ๆ ของ

ทรัพยากรใหคงเดิมทั้งดานปริมาณ และคุณภาพใหยั่งยืนตลอดไป เชน ทิวทัศนธรรมชาติ 

ทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน เปนตน 
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   2)   การบูรณะฟนฟู (Restoration) เปนการซอมบํารุงปฏิสังขรณใหฟนตัว

ขึ้นใหม เชน ปาไมที่ถูกโคนทําลายตองฟนฟูข้ึนมาใหม สัตวมีจํานวนลดลงตองเพาะพันธุเพิ่มข้ึน 

   3)   การปรับปรุงใหดีข้ึน (Improvement) คือ พยายามใชธรรมชาติใหเปน

ประโยชนมากที่สุด และปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติ เชน การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรดิน 

เพื่อใหใชประโยชนจากการทํานาปละครั้งเปนสองครั้ง 

   4)   การใชอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ใชแลวสิ้นเปลืองหมดไป ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน ทรัพยากรแรธาตุตองมีวิธีการพัฒนา

แรข้ึนมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด และตองคํานึงถึงชวงเวลาการใช       

ที่เหมาะสม 

   5)   การนํามาใชใหม (Recycle) ทรัพยากรธรรมชาติบางอยางเมื่อใชแลว

อาจนํากลับมาใชใหมไดอีก เชน เศษเหล็กนํามาถลุงใหม เศษกระดาษ พลาสติก เปนตน 

   6)   การใชส่ิงอ่ืนทดแทน (Substitution) คือ การคิดคนหาสิ่งอื่นมาใชแทน

ทรัพยากรที่หายากหรือกําลังจะหมดไป เชน ใชพลาสติกแทนภาชนะบรรจุน้ําซึ่งตองใชเหล็กชุบ

ดีบุก ใชปูนซีเมนตแทนไมในการทําเฟอรนิเจอร 

   7)   การประดิษฐสิ่งใหมขึ้นมาใชแทน (Inventory) โดยอาศัยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม คนหาสิ่งประดิษฐใหม ๆ ข้ึนมาใชแทนทรัพยากรที่หายาก    

หรือกําลังหมดไป เชน น้ํามัน 

   8)   การสํารวจตรวจคน (Discovery) ทรัพยากรบางอยางอาจถูกปลอยทิ้ง    

ไมไดนํามาใชประโยชน ควรตรวจคนหาทางมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน พลังงานแสงแดด 

กระแสน้ําในแมน้ําลําคลอง 

   นิวัติ เรืองแกว (2537:43-45)  กลาวถึงแนวความคดิและหลักการในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้ 

1) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ มิได

หมายถึง หามใชหรือเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ แตจะตองนํามาใชใหถูกตองตามกาลเทศะ 

(time and space)  

   2)   ทรัพยากรธรรมชาติจําแนกอยางกวาง ๆ ออกเปนทรัพยากรธรรมชาติ    

ที่เกิดขึ้นใหมได เชน ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา ทุงหญา และกําลังงานมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ    

ที่ไมสามารถเกิดขึ้นใหมได เชน น้ํามัน และแรตาง ๆ 
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   3)   ปญหาสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การอนุรักษ

ทรัพยากรดินที่ยังอุดมสมบูรณอยูใหคงคุณสมบัติที่ดีตลอดไป ในขณะเดียวกันจะเปนผลดีตอ

ทรัพยากรอื่น ๆ เชน น้ํา ปาไม และสัตวปาดวย 

   4)   การอนุรักษหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึง

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในเวลาเดียวกันดวยไมควรแยกพิจารณาเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง        

เพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะทรัพยากรทุกอยางมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด 

   5)   ในการวางแผนจัดการทรัพยากรอยางชาญฉลาดนั้น จะตองไมแยก

มนุษยออกจากสภาพแวดลอมทางสังคม หรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ    

เพราะวาวัฒนธรรม และสังคมของมนุษยไดพัฒนาตัวเองมาพรอมกับการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ กลาวโดยทั่ว ๆ ไป การอนุรักษถือไดวาเปนทางแหงการดําเนิน

ชีวิต เพราะมีสวนเกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก 

   6)   ไมมีโครงการอนุรักษใดที่จะประสบความสําเร็จได นอกจากผูใช

ทรัพยากรธรรมชาติจะไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใชอยางชาญฉลาดให

เกิดผลดีในทุก ๆ ดานตอสังคมมนุษย และควรใชทรัพยากรใหอํานวยประโยชนหลาย ๆ ดาน      

ในเวลาเดียวกัน 

   7)   อัตราการใชทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบันจะเปนที่ใดก็ตาม ยังไมอยูใน

ระดับที่จะพยุงซึ่งฐานะความอยูดีกินดีโดยทั่วถึงได เนื่องจากการกระจายการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรยังเปนไปโดยไมทั่วถึง 

   8)   การอนุรักษเกี่ยวของกับมนุษยทุกคน ไมวาจะอยูในเมือง หรือในชนบท 

ความมั่งคั่งสุขสมบูรณของประเทศ ข้ึนอยูกับทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนผูใชทรัพยากรอื่น ๆ ของ

ประเทศนั้น ๆ 

   9)   การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ดวยเหตุใดก็ตาม เทากับเปนการ

ทําลายความศิวิไลซของมนุษย อยางไรก็ดี มนุษยตองยอมรับวา การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ    

ไดเกิดขึ้นอยูทุกหนทุกแหงที่มีการใชทรัพยากรนั้น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได 

   10)   การดํารงชวีิตของมนุษยขึ้นอยูกับส่ิงมีชีวติ ไมวาจะเปนพืชหรือสัตว      

ซึ่งตางก็เกิดมาจากทรัพยากรอื่น ๆ เชน ดิน น้ํา อีกทอดหนึ่ง กาํลังงานของมนุษย ตลอดจน       

การกินดีอยูดี ทั้งทางรางกาย และจิตใจข้ึนอยูกับคุณคาของอาหารที่บริโภค นอกจากปลาและ

อาหารทะเลอืน่ ๆ แลว อาหารทุกอยางไมวาจะเปนผกั ผลไม ถั่ว งา ขาวหรือในรูปของนม เนื้อสัตว

อันเปนผลผลติจากพืชที่สัตวบริโภคเขาไปลวนเกิดมาจากดินทัง้สิน้ 
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   1 1 )   มนุษยจําเปนตองมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ และเชื่อในความ

เปนไปตามธรรมชาติ มนษุยสามารถนาํวทิยาการตาง ๆ มาชวยหรือบรรเทากระบวนการตาง ๆ ที่    

เกิดขึ้นตามธรรมชาติได แตมนุษยไมสามารถจะนําสิง่ใดมาทดแทนธรรมชาติไดทั้งหมดทีเดียว

อยางแนนอน 

   1 2 )   การอนุรักษนอกจากจะเพื่อการอยูดีกินดีของมวลมนษุยแลว ยงั

จําเปนตองอนรัุกษธรรมชาตเิพื่อความสมบูรณและเปนผลดีทางดานจิตใจดวยเชนกัน การอนุรักษ

สภาพธรรมชาติ การอนุรักษสัตวปา เพือ่ความสวยงามและสําหรับการพักผอนหยอนใจหรือเปน

เกมกฬีา เปนตน 

   1 3 )   เปนความจริงทีว่าประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต

ทรัพยากรธรรมชาติกลับลดนอยถอยลงทกุท ี ไมมีใครทราบไดวาการใชทรัพยากรในบั้นปลายนั้น

จะเปนอยางไร อนาคตจึงเปนสิ่งที่มืดมน ถาหากทุกคนไมเร่ิมตนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต

บัดนี้ 

    กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2537:125-128) กลาววาแนวทางการ

อนุรักษสิง่แวดลอมจะตองครอบคลุมปญหาใหญ คือ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและถูก

ทําลาย ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพษิ ซึง่ตัวการสําคัญทีก่อใหเกิดปญหาคือมนุษย ดงันั้นแนวทางการ

อนุรักษสิง่แวดลอมโดยทั่วไปนั้น สามารถกระทาํได ดังนี ้

    1)  การใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ จากพื้นฐานความเชื่อวามนษุย

คือตัวการสําคัญที่ทําใหสิ่งแวดลอมเกิดความเสื่อมโทรม ดังนั้นการแกปญหาจึงควรเริ่มที่มนุษย

กอน ไมใชไปเร่ิมที่สิ่งแวดลอม โดยจะตองใหการศึกษาแกคนในสังคม เพื่อใหไดตระหนักถึง

บทบาทและหนาที่ของตนตอสิ่งแวดลอม รูปแบบของการศึกษาจะตองมีลักษณะเสริมสราง

ทัศนคติ ความคิดเกี่ยวกับการเขาใจและรูจักตนเอง รูจักสังคม และสภาพแวดลอมที่ตนเองมีสวน

รวมอยางแทจริงเพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจตอการเลือกอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ หรือ

เส่ือมโทรมเพียงใด เพราะการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจริง ๆ นั้นไมใชการหยุดขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ หรือการปฏิเสธเทคโนโลยี แตความสําคัญอยูที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคน เพื่อให

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ซึ่งการใหการศึกษาเพื่อ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติใหประชาชนสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นนั้น จะตองทําพรอมกันไปทั้ง

การศึกษาในระบบและนอกระบบในทุกระดับ  โดยอาศัยวิธีการทุกชนิด รวมทั้งการเผยแพร

ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงตัวประชาชนมากที่สุด 
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   2)  การปรับปรุงคุณภาพ เปนวิธีการตรงที่จะชวยแกปญหาการเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรและภาวะแวดลอม  โดยการปรับปรุงฟนฟูใหสภาพแวดลอมดีขึ้น 

   3)  การลดอัตราเสื่อมสูญ การบริโภคของมนุษยในปจจุบันในหลาย

ประเทศมักจะบริโภคทรัพยากรกันอยางฟุมเฟอยและไมคอยไดใชใหอยูในขอบเขตจํากัด  มักมี   

ทัศนคติตอการบริโภคในลักษณะที่วาสามารถบริโภคไดสูงสุดจะทําใหมีความสุขที่สุด ทัศนคติ

เชนนี้จะทําใหปาไมถูกทําลาย  เชน การตัดตนหนึ่งแทนที่จะใชประโยชนไดทุกๆสวน แตกลับใช

ประโยชนสวนที่เปนตนเทานั้น  ที่เหลือ เชน กิ่ง  ใบ หรือสวนที่เปนตอมักถูกทิ้งไป  อันที่จริงแลว    

สิ่งเหลานี้สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งนั้น  ไมควรทิ้งขวางไมเชนนั้นนอกจากจะไดประโยชน

นอยแลวอาจกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง 

   4)  การนํากลับมาใชประโยชนใหม  ประเทศทุนนิยมสวนมากมักใช

ทรัพยากรกันฟุมเฟอย เบื่อแลวทิ้ง ลาสมัยแลวทิ้ง หรือเมื่อชํารุดแลวทิ้งหรือในการผลิตวัสดุ    

เครื่องใชตาง ๆ ยอมมีสวนเปนเศษที่เรียกวาเศษวัสดุ  เชน  เหล็ก  อลูมิเนียม  สังกะสี ทองแดง  

ตะกั่ว  พลาสติก กระดาษ  สิ่งเหลานี้สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหมอีกโดยเก็บรวบรวม

แลวนําไปหลอมใหมเชนพวกโลหะ  หรือกระดาษนําเอาไปยอยแลวผลิตออกมาเปนกระดาษใหม 

   5)  การใชสิ่งทดแทน  ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดดีในอดีตเริ่มรอยหรอ  

เนื่องจากความตองการเกี่ยวกับการบริโภคสูงนั่นเอง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา เพื่อหา  

ลูทางนําทรัพยากรอื่น ๆ  ที่มีคุณภาพเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน มาทําหนาที่ในงานประเภท 

เดียวกัน หนทางที่จะทําไดคือจะตองศึกษาคนควาและวิจัยทรัพยากรอื่น ๆ  ที่ยังไมถูกใชประโยชน

วามีทรัพยากรอะไรบางที่นาจะสามารถนํามาใชประโยชนแทนทรัพยากรเดิมที่กําลังจะหมดไป  

เชน น้ํามันที่มนุษยใชเปนแหลงพลังงานในอนาคตอันใกลตองหมดไป ดังนั้น จึงจําเปนตองหา 

แหลงพลังงานใหมทดแทน  พลังงานใหมที่มนุษยสนใจและกําลังทําการวิจัยอยางรีบเรง คือ      

พลังงานจากดวงอาทิตย  พลังน้ํา  หรือการทดสอบใชกาซหรือแอลกอฮอลแทนน้ํามัน เปนตน 

   6)  การใชสิ่งที่มีคุณภาพรองลงมาจากธรรมชาติ ทรัพยากรชนิดเดียวกัน

อาจมีคุณภาพแตกตางกัน เชน พันธุไมในปาซึ่งมากมาย  มีคุณภาพแตกตางกันออกไป  บางชนิด

มีเนื้อไมแข็งเมื่อนํามาแปรรูปก็จะไดไมที่มีความแข็งแรงทนตอสภาพดินฟาอากาศ  มนุษยจึงนิยม

เลือกไมเหลานี้มาใชประโยชนกอน  นานเขาไมเหลานี้คอยรอยหรอลงจนเกือบจะหมดไป  เชน     

ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง เปนตน ในปจจุบันนี้แมแตไมหลุมพอก็มีแนวโนมจะขาดแคลนเชนกัน    

แตมนุษยยังมีความจําเปนตองใชไมอยู  ดังนั้น แนวทางหนึ่งของการแกปญหา ก็คือการใชไมที่มี

คุณภาพรองลงมา โดยการนําไมไปอบหรืออาบน้ํายาเพื่อรักษาคุณภาพของไมใหทนทาน ปองกัน
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ปลวก มอด  เชื้อรา  ซึ่งมีสวนทําใหไมผุกรอนใหใชไดนานเทียบเทากับไมเนื้อแข็งที่หมดไป ในบาง

ประเทศไมที่จะนํามากอสรางตองอาบน้ํายาเสียกอน โดยออกกฎหมายบังคับ ซึ่งประเทศไทย    

ควรจะตระหนักในเรื่องนี้ 

   7) การสํารวจหาทรัพยากรใหม ๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน ถึงแมวามีการ 

คนหาทรัพยากรมาใชกันอยางมากมายแลวก็ตาม  แตทรัพยากรในธรรมชาติยังมีอยูอีกมากมาย  

ซึ่งเชื่อกันวาหากมีการสํารวจกันอยางจริงจัง  ก็นาจะพบทรัพยากรที่สามารถนํามาใชประโยชนใน

การดํารงชีพของมนุษยอยูอีกมาก 

   8) การป อ งกั น  เ ป น วิ ธี ก า ร โดยตร ง เ กี่ ย ว กั บกา รป อ งกั น ไม ใ ห

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในสิ่งแวดลอมรอยหรอลงรวดเร็วเกินไป หรือปองกันมลสารหรือวัตถุเปน

พิษไมใหแปดเปอนสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัย  รวมทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ในกรณีที่

บรรยากาศมีกาซพิษหรือสารพิษเจือปน  ทําใหน้ําไมสะอาดและไมสามารถใชบริโภคได  เพราะมี

ส่ิงแปลกปลอมขึ้นในรูปของสารพิษและเชื้อโรค  ส่ิงเหลานี้ยอมอยูในสิ่งแวดลอม 

  ประสาน  สุขรังสรรค  (2539:17)  กลาวถึงวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไววา จะตองมุงปองกันมากกวาการแกไขเมื่อเกิดปญหา และพยายามฟนฟู     

ปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหดีขึ้น ตามหลักจริยธรรมสิ่งแวดลอมใน

พระพุทธศาสนา 4 ประการ ที่เรียกวา ปธาน 4  คือ  

  1) สังวรปธาน  ระวังปองกันไมใหมลพิษและความเสื่อมโทรมเกิดขึ้น 

  2) ปทานปธาน ทําลายมลพิษและกําจัดความเสื่อมโทรมที่มีอยูใหหมดไป 

  3) ภาวนาปธาน  สรางและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้น  

  4) อนุรักธนาปธาน  บํารุงสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลวไมใหเสื่อมลง 

 

2.3  การประมงพื้นบาน 
 

  2.3.1    ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมงพื้นบาน 

 มีผูวิจัยหลายทานที่ไดใหความหมายของการประมงพื้นบานที่ใกลเคียงและ 

มีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป ไดแก กังวาลย  จันทรโชติและสมศักดิ์  จุลละศร (2529 : 147)  

และสมศักดิ์ ปราโมกขชุติมา (2527 : 286-291) ไดกลาวถึงการประมงพื้นบานไวใกลเคียงกัน คือ 

เปนการทําประมงแบบดั้งเดิม กระทําโดยชาวประมงผูมีรายไดต่ํา สมรรถภาพของเครื่องมือมีนอย 

ไดผลผลิตต่ํา และมิไดมีการพัฒนาปจจัยตาง ๆ มากนัก สวนการใหความหมายของกรมประมงที่
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ไดจากการประชุมระหวางวันที่ 16-17 ตุลาคม 2523 ณ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ ไดให

ความหมายไวใกลเคียงกันแตเพิ่มเติมในเรื่องขอบเขตของการทําประมงพื้นบาน คือ ทําการประมง

ในบริเวณหางจากฝงไมเกิน 3 กิโลเมตร (เฉลิมพร  ชูศรี. 2543 : 19) สวนการใหความหมายของ 

เมธี  จันทโรปกรณ (2541 : 13) จะกลาวเพิ่มเติมในประเด็นของเครื่องมือประมงแบบดั้งเดิมที่ใช 

เชน อวนลอย อวนติด อวนจม เบ็ด อวนทับตลิ่ง ลอบ เปนตน และไดกลาวเพิ่มเติมในเรื่องของ      

ขนาดเรือที่ใชโดยใชเรือขนาดเล็ก มีความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร 

 จากการใหความหมายของการประมงพื้นบาน ผูวิจัยสรุปวา การประมง    

พื้นบาน หมายถึง การทําการประมงแบบดั้งเดิมดวยเครื่องมือขนาดเล็กไมทันสมัย ใชเรือขนาดเล็ก  

ความยาวเรือไมเกิน 14 เมตร ในบริเวณหางจากฝงไมเกิน 3 กิโลเมตร โดยใชแรงงานสวนใหญใน        

ครอบครัว 

2.3.2   ปญหาของการประมงพื้นบาน 

 ในประเด็นปญหาของการประมงพื้นบานไดมีผูวิจัยที่กลาวถึงปญหาไว 

สองประเด็นหลักดวยกัน ประเด็นที่หนึ่ง จะกลาวถึงปญหาของการประมงพื้นบานในเรื่องของ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง และขอจํากัดในการประกอบอาชีพประมงพื้นบาน เชน     

พื้นที่ที่ใชทําการประมงมีจํากัด เครื่องมือขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเงินทุนและอํานาจการ       

ตอรอง โดยผูวิจัยที่ไดกลาวถึงปญหาไวใกลเคียงกัน ไดแก ชนัญ  วงษวิภาค (2530 : 23) และ    

บุญเลิศ  ผาสุก (2530 : 370-371) รวมถึงกังวาลย  จันทรโชติและสมศักดิ์  จุลละศร (2529 : 148) 

ไดกลาวไวเชนเดียวกัน 

  ประเด็นที่สองไดมีผูวิจัยที่กลาวถึงปญหาของประมงพื้นบาน ในกรณีที่มี

ความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานกับประมงพาณิชย โดยประมงพาณิชยจะมีผลทําให           

ชาวประมงพื้นบานจับทรัพยากรสัตวน้ําไดลดลง และเครื่องมือประมงพื้นบานบางสวนถูกทําลาย  

ซึ่งเปนประเด็นความขัดแยงที่ยังสงผลถึงในปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยที่ไดกลาวถึงประเด็นปญหานี้ ไดแก 

เมธี  จันทโรปกรณ (2541 : 2) วีระ  บุญรักษ และ เพราลัย  นุชหมอน (2533 : 41) และ วราภรณ       

เดชบุญ (2541 : 25) 

 จากการกลาวถึงปญหาของการประมงพื้นบาน ผูวิจัยสรุปถึงปญหาของการ

ประมงพื้นบานเปนสองประเด็นหลัก ไดแก ปญหาเนื่องจากขอจํากัดของการประกอบอาชีพ เชน 

พื้นที่ที่ใชทําประมงมีจํากัด, เครื่องมือขาดประสิทธิภาพ, ขาดแคลนเงินทุน รวมถึงความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรประมง และประเด็นความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานและประมงพาณิชย      
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เนื่องจากประมงพาณิชยจะมีสวนทําลายทรัพยากรสัตวน้ําคอนขางสูง ทําใหชาวประมงพื้นบาน  

จับสัตวน้ําไดลดลง และประมงพาณิชยจะมีผลทําใหเครื่องมือประมงพื้นบานบางสวนถูกทําลาย 

 

2.4  ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝง 
 

2.4.1   ทรัพยากรชายฝงทะเล 
 

      1) คําจํากัดความ 

      ชายฝงทะเล คือ แถบแผนดินนับจากทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มี

ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด (มาโนช วงษสุรีรัตน.  2 5 3 8  :  1 ) 

 ชายฝงทะเล หมายถึง บริเวณที่ระบบนิเวศบนบกมาพบกับระบบนิเวศที่

เปนน้ําทะเล ซึ่งกินเนื้อที่ไปทั้งบนบกและในน้ําพอควร (สุรพล สุดารา.  2533 : 327) 

  สําหรับประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดความกวางพืน้ที่ชายฝง

ทะเล เพ่ือเปนขอบเขตในการวางแผนการพัฒนาที่ดินชายทะเล ไวเทากับ 8 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะ  

ภูมิประเทศของชายฝงทะเลแตละแหงนั้นแตกตางกันไป ตามลักษณะทางธรณีวิทยาของ              

หินเปลือกโลกที่ประกอบเปนชายฝง และอิทธิพลจากการกระทําของคลื่นลม และกระแสน้ําใน

บริเวณนั้น  (วรรณา วงษวานิช.   2 5 3 9  :  4 0 ) 

 ทรัพยากรชายฝงทะเล มีความหมายรวมถึงปาชายเลน ปาพรุ แนวหญา

ทะเล แนวปะการัง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่มีผลสืบเนื่องมาจากทรัพยากรชายฝงทะเล ไดแก 

สัตวปา ของปา หาดชายเลน สิ่งเหลานี้จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟนสภาพได 

(Renewable Resources) และถาหากมีการอนุรักษที่เหมาะสมก็จะเกิดการทดแทนขึ้นมาใหม และ

สามารถทําการบํารุงรักษาสภาพใหคงอยู เพื่ออํานวยประโยชนตอไปไมสิ้นสุด (มาโนช วงษสุรีรัตน. 

2538 : 1) 

2)    ความสําคัญของทรัพยากรชายฝงทะเล 

 ทรัพยากรชายฝงทะเล เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศทั้งโดยทางตรงและทางออม จัดไดวาเปนแหลงที่มี

ความหลากหลายทางดานนิเวศวิทยา ประกอบดวยแนวปะการัง ปาชายเลน หญาทะเล พื้นที่เกาะ 

และชายหาด รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันเปนระบบนเิวศชายฝงทะเล (อําไพ หรคุณารักษ. 

2534 : 4) บริเวณชายฝงทะเลเปนแหลงสะสมธาตุอาหารจากบนบก จึงมีสภาพแวดลอม              

ที่เหมาะสมสําหรับเปนที่วางไข เลี้ยงตัวออน และเปนแหลงอาหารสําหรับสัตวน้ําหลายชนิด          
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มีความสําคัญในดานการปองกันภัยธรรมชาติ เชน คลื่น พายุ ตลอดจนการกัดเซาะพังทลายของ

ชายฝง (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. 2534 : 66) นอกจากนี้สภาพแวดลอม    

ชายฝงยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทองเที่ยว ซึ่งตองอาศัยสภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด

และปราศจากมลพิษ (ประมุข แกวเนียม. 2529 : 4) ระบบนิเวศชายฝงมีความสลับซับซอน     

ความอุดมสมบูรณของสิ่งหนึ่งเกื้อกูลใหสิ่งหนึ่งดํารงอยูได ในทํานองเดียวกันความเสื่อมโทรมของ

สิ่งหนึ่งยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งหมด  

 ธํามรงค ประกอบบุญ (2532 : 7) กลาววา การใชประโยชนจากระบบ

นิเวศชายทะเล มี 3 แบบ คือ 

(1)  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอยางถาวร เชน การพัฒนาเมือง     

การสรางสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน 

(2)   การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตรงจากทรัพยากรชายฝงมาใชประโยชน 

เชน นํามาทําเปนเครื่องประดับ เครื่องใชในครัวเรือน อุตสาหกรรมยา เปนตน 

(3)   การใชประโยชนระบบนิเวศในลักษณะทางออม เชน ใชในกิจกรรม

นันทนาการ ดําน้ํา แลนเรือ ชมนก วายน้ํา การศึกษา เปนตน 

3)   ปญหาทรัพยากรชายฝงทะเล 

   ในปจจุบันไดพบประเด็นปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเล   

ดังนี้ คือ พื้นที่ปาชายเลนไดถูกบุกรุก เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งทางดานปาไม           

อุตสาหกรรม และเหมืองแร จนทําใหเกิดผลเสียตอระบบนิเวศ นอกจากนี้แนวปะการังตาม       

เกาะแกงบริเวณชายฝงตาง ๆ ไดถูกทําลายและเสื่อมโทรมลงไปอยางมาก ซึ่งสาเหตุใหญ         

นอกเหนือจากศัตรูธรรมชาติแลว ยังมาจากกิจกรรมการทองเที่ยวและกิจการประมง เชน การ

ระเบิดปลา การเบื่อปลา การใชอวนลาก การทอดสมอเรือ รวมทั้งตะกอนจากเหมืองแรบนบก และ

เรือขุด จากสภาพปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงสวนใหญ   

ลวนมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย (สันทัด สมชีวิตา. 2535 : 3) 

 4).  แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล 

     จากสภาพปญหาทรัพยากรชายฝงดังกลาว ในระยะหลังประเทศไทยเอง

ไดใหความสําคัญกับทรัพยากรชายฝงทะเลมากขึ้น และไดมีการกําหนดแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรชายฝงทะเลไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ดังนี้ คือ 

-  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง

อยางถูกตอง 
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-  รักษาและฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน ตลอดจนทรัพยากรชายฝงทะเล

ประเภทอื่น ๆ ใหคงอยูในสภาพสมบูรณตลอดไป (สันทัด สมชีวิตา. 2535 : 8) 

    นอกจากนี้ยังไดมีนโยบายการจัดการเพื่อพัฒนาและฟนฟูทรัพยากร  

ชายฝงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545 –2549) เพิ่มเติม ดังนี้ 

 (1)   เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และจัดการเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ไดแก ปาชายเลน ปะการัง ชายหาด แหลงมรดกตามธรรมชาติและทรัพยากร   

อ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศชายฝง ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งการปองกัน และควบคุม

การบุกรุกทําลายทรัพยากรชายฝง 

 (2)  ใหมีการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบผสมผสาน โดยเนนการ

พัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษ และใหมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝงระดับจังหวัด   

การวางผังเมืองในชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการกําหนดเขตการใชประโยชนจากทรัพยากร

ชายฝงใหเหมาะสม และสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 

 (3)   ควบคุมและแกปญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาที่มี       

ผลกระทบตอทรัพยากรชายฝงทะเล รวมทั้งการแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและ

ทําความเสียหายตอสภาพแวดลอม 

 (4) ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และพิจารณา    

จัดตั้งองคกรระดับชาติ เพื่อใหเอ้ืออํานวยตอการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง รวมทั้งใหลด  

ขั้นตอนในการดําเนินงาน และการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว 

 (5)   พัฒนากลไก และระบบขอมูลทรัพยากรชายฝงใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อนํามาใชในการจัดการ และประสานการดําเนินงานทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น      

ใหเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 (6)   ใหมีการติดตาม ตรวจสอบสถานภาพและปญหาทรัพยากรชายฝง 

การดําเนินงานบริหาร การจัดการ ใหเปนระบบและตอเนื่อง โดยเนนใหทองถิ่นเขามามีบทบาท 

และมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว 

 (7) สงเสริมการศึกษา การรณรงค และการประชาสัมพันธใหตระหนัก

ถึงความสําคัญของทรัพยากรชายฝง รวมทั้งการใหความรวมมือของประชาชนในการอนุรักษและ

ปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝง 
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2.4.2 ทรัพยากรปาชายเลน 

          1) คําจํากัดความ 

 มีผูวิจัยที่ใหความหมายของปาชายเลนไวใกลเคียงกนั โดยไดให     

ความหมายไววาปาชายเลน (Mangrove Forest) หมายถงึ สงัคมพชืที่ขึ้นอยูบริเวณปากแมน้าํ 

ปากอาว หรือชายฝงทะเล ประกอบดวยพันธุไมหลายตระกูลและเปนพวกที่มีสีเขยีว(Evergreen 

species) ตลอดปหลายชนิด ซึง่มีลักษณะทางสรีระวทิยาคลายคลงึกัน และสามารถปรับตัวให 

เขากับสภาพถิน่ที่อยูแบบเดียวกนัได มพีนัธุไมสกุลโกงกางเปนไมสําคัญและมีไมตระกูลอ่ืนปะปน

อยูบาง  ซึง่เปนบริเวณทีม่ีน้ําทะเลทวมถึงตามแนวชายฝงทะเล โดยผูวิจัยที่ไดใหความหมายไว  

ใกลเคียงกนั ไดแก สุริยา ภูศิริ ( 2 5 4 0  :  8 )  และวันชยั  อิงปญจลาภ ( 2 5 3 6  :  1 ) 

 ความหมายที่สอง ปาชายเลน คือ กลุมสังคมพืชที่สลับซับซอน ซึง่ขึน้อยู

บริเวณชายฝงทะเลในพื้นที่เขตรอน (Tropical Region) โดยสังคมเหลานี้สวนใหญประกอบดวย 

พันธุไมสกุลโกงกาง (Rhizophora) เปนไมสําคัญ และมีไมตระกูลอ่ืนปะปนอยูบาง รวมทั้งไมพุม 

ขึ้นอยูในบริเวณที่มีน้ําทวมถึงตามชายฝงทะเลหรือบริเวณที่อยูลึกเขาไปจากปากแมน้ํา     

(ปริญญากร  วรวรรณ.  2536 : 85) 

 สรุป ปาชายเลน คือ กลุมของพืชในเขตรอน หรือกึ่งเขตรอนที่ขึ้นอยูตาม

พื้นที่ชายฝง หรือระบบนิเวศวิทยาของปาชายฝงที่ทนตอสภาพความเค็ม เปนกลุมแรกของ         

ส่ิงมีชีวิตที่บุกเบิกชีวิตความเปนอยูลงไปสูทะเลพรอม ๆ กับการชักนําพื้นแผนดินใหลุกล้ําลงไปใน

แนวทะเล ตามบริเวณชายฝงทะเลที่มีโคลนตม และบริเวณที่เชื่อมตอกับแมน้ําลําคลอง 

2)    ความสาํคัญของทรัพยากรปาชายเลน  

(1) ความสําคัญการใชประโยชนดานปาไม 

              ไมจากปาชายเลนไดมีการนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ หลาย        

รูปแบบ และที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในแถบภูมิภาคเอเชียคือ การเผาถาน ไมฟน ไมเสาเข็ม 

และไมค้ํายัน เปนตน โดยเฉพาะประเทศไทย นิยมนําไมจากปาชายเลน มาใชในการเผาถานเปน

จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนไมโกงกาง ทั้งนี้เพราะถานไมโกงกางนั้นถือวาเปนถานไมคณุภาพด ี

นอกจากนี้ปาชายเลนยังมีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยใชในอุตสาหกรรมกล่ันไม ผลผลิตพลอยได

ประกอบดวย กรดน้ําสม เมทริลแอลกอฮอล น้ํามันดิน ซึ่งอุตสาหกรรมกลั่นไมจากปาชายเลนของ

ประเทศไทย มีการดําเนินการอยูเพียงแหงเดียวที่จังหวัดระนอง การใชไมจากปาชายเลนเพื่อ

ประโยชนอื ่นๆ  นอกเหนือจากประโยชนดังกลาวมาขางตนแลวยังสามารถนํามาใชทํา
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เฟอรนิเจอรได เชน ไมแสมและไมตะบูน สําหรับไมอ่ืน ๆ สามารถนํามาใชทําเครื่องมือประมง เชน 

เครื่องมือจับปู หลักสําหรับเลี้ยงหอยแมลงภู เปนตน (สนิท  อักษรแกว. 2532 :11-48) 

  นอกจากจะนําไมจากปาชายเลนมาใชประโยชนแลว เปลือกของ

ไมจากปาชายเลนหลายชนิดยังเปนแหลงของแทนนิน ซึ่งนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน        

ทําหมึก ทําสี ทํากาว สําหรับติดไม ยอมอวนและใชในการฟอกหนัง เปนตน ซึ่งในประเทศไทยนิยม

ใชกันนอยมาก นอกจากนี้สามารถนําบางสวนของตนไมจากปาชายเลนมาใชประโยชนในดาน

สมุนไพรอีกดวย 

 (2)   ความสําคัญการใชประโยชนดานการประมง 

        ปาชายเลนมีบทบาทสําคัญ ในการรักษากําลังผลิตของประมง   

ชายฝงใหมีศักยภาพสม่ําเสมอมาโดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจาก 

  ก.  ปาชายเลนเปนแหลงที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวน้ําในระยะ    

วัยออน เนื่องจากในปาชายเลนมีแพลงกตอนที่เปนอาหารของสัตวน้ําเหลานี้อยูเปนจํานวนมาก       

อันไดแก กุงแชบวย กุงกุลาดํา กุงกุลาขาวไดอาศัยปาชายเลนเปนที่อยูอาศัย และอนุบาลตัวออน

ในบางชวงของวงจรชีวิต สวนกุงตะกาดจะอาศัยตามแหลงน้ําหรือกลางบริเวณปาชายเลน       

นอกจากนี้ปลาและหอยตาง ๆ ก็ไดอาศัยปาชายเลนเปนแหลงอาหาร ที่อยูอาศัยและอนุบาล      

ตัวออน 

  ข.  ปาชายเลนเปนวงจรอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา เนื่องจาก    

สัตวน้ําเหลานี้อาศัยอาหารปฐมภูมิที่ไดจากอินทรียวัตถุที่ยอยสลายจากซากพืช หรือใบไมในระบบ

นิเวศปาชายเลน สัตวน้ําเหลานี้ไดแก หอย ปูและหนอนปลอง ซึ่งเรียกวาผูบริโภคปฐมภูมิ ในขณะ

ที่ผูบริโภคปฐมภูมิและมูลของมัน จะเปนอาหารของผูบริโภคทุติยภูมิ ไดแก ปลาตัวเล็ก ๆ และ      

ลูกปลาขนาดใหญ ซึ่งผูบริโภคทุติยภูมินี้จะเปนอาหารของผูบริโภคตติยภูมิหรือปลาขนาดใหญ   

ตอไป สวนกุงนั้นเปนทั้งผูบริโภคปฐมภูมิ และผูบริโภคทุติยภูมิ นอกจากนั้นมีแพลงกตอนสัตว        

ซึ่งเปนอาหารทุติยภูมิในระบบนิเวศปาชายเลนอีกดวย ดังนั้นรัฐบาลของบางประเทศ โดยเฉพาะ

ในกลุมลาตินอเมริกาหลายประเทศไดกําหนดนโยบายอนุรักษปาชายเลน เพื่อเปนแหลงอาหารใน

การเพิ่มผลผลิตประมงเปนสวนใหญ สวนผลประโยชนดานปาไมถือวาอยูในอันดับรอง 

  ค.  ปาชายเลนกับผลผลิตการประมง การจับสัตวน้ําทะเลของ

ประเทศไทยมีปริมาณเฉลี่ยปละ ไมต่ํากวา 1 ลานตัน โดยที่ประมาณหลายแสนตันเปนกุงชนิด  

ตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีปลากระบอก ปลากระพงขาว ปลานวลจันทรทะเล ปูทะเล หอยแครง และ

หอยนางรม ดังนั้นปาชายเลนจึงเปนแหลงผลิตอาหารทางทะเลตามธรรมชาติที่สําคัญ 
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 (3)   ความสําคัญการใชประโยชนดานการรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ 

   ปาชายเลนทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางระบบนิเวศในทะเลกับระบบ

นิเวศบนบก  เปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะและเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําและสัตวบก       

โดยเฉพาะนกชนิดตาง ๆ อาศัยอยูมาก นอกจากนี้ยังชวยปองกันชายฝงทะเลจากคลื่นลมแรง และ

การกัดเซาะของดิน ในอดีตปญหาการปองกันลมพายุ หรือการพังทลายของดินบนชายฝงสําหรับ

ประเทศไทยนั้นอาจไม รุนแรงนัก  ทั้ งนี้ เพราะบริ เวณชายฝ งยังมีปาชายเลนที่สมบูรณ                  

เมื่อป พ.ศ.2539-2540 ที่ผานมา ไดเกิดน้ําทวม และคลื่นลมแรงบริเวณชายฝงทะเล

นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี ทําใหไดรับความเสียหายจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากปาชายเลน

บริเวณชายฝงทั้ง 2 จังหวัดไดถูกทําลาย และเปลี่ยนสภาพเปนนากุงจํานวนมาก (ศุภราภรณ   

ธรรมชาติ. 2541:31) 

3)   ปญหาทรัพยากรปาชายเลน 

 การเสื่อมโทรมและการลดลงของปาชายเลน มีสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา     

ดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ 

 (1)   การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากร ทําใหความตองการนําไม    

มาใชประโยชนตาง ๆ มากข้ึน เชน ทําถาน กอสรางบานเรือน ทําเครื่องมือประมงและการบุกรุก

เพื่อถือครองเปนกรรมสิทธิ์ 

 (2)  การเปลี่ยนสภาพปาชายเลนเปนนากุง เนื่องจากกิจกรรมเพาะเลีย้ง

กุงไดพัฒนา และเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากใหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจสูง ทําใหมี

การใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการเพาะเลี้ยง ซึ่งเมื่อปาชายเลนถูกเปลี่ยนสภาพเปนนากุงแลวก็ยาก   

ที่จะฟนฟูใหกลับมีสภาพดังเดิมได ซึ่งจะเห็นไดวาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 

 (3)   การทําเหมืองแรในปาชายเลน หรือบริเวณใกลเคียง ทําใหสภาพ

ปาหมดไป และพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลวยากตอการฟนคืนสภาพเปนปาชายเลนไดอีก       

นอกจากนี้ตะกอนน้ําทิ้งจากเหมืองแรบนบกที่ปลอยลงสูบริเวณชายฝงทะเล ยังทําลายปาชายเลน

ใหมีสภาพเสื่อมโทรมลง 

  (4)   การพัฒนาตางๆ เชน การขยายตัวของเมือง การตั้งโรงงาน          

อุตสาหกรรมการสรางทาเรือในพื้นที่ปาชายเลน ทําใหเกิดผลกระทบติดตามมา  

4 )     ผลกระทบปาชายเลน   
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  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ  

กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเลเปนอยางมาก  รวม 3 ประการคือ  (สันติ              

บุญประดับ. 2534 : 33) 

  (1)  ผลกระทบทางดานเคมีและกายภาพ ไดแก การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ปริมาณสารพิษในน้ํา ปริมาณธาตุอาหาร อุณหภูมินํ้า การขึ้นลงของ

น้ําทะเล และการตกตะกอนของปริมาณน้ําขุนขน ตลอดจนการพังทลายของหนาดิน 

  (2)  ผลกระทบทางดานชีวภาพ เชน การเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณและ

ลักษณะโครงสรางของพืช และสัตวน้ํา 

  (3)   ผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศ เชน การสืบพันธุ การ

เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทําลายที่อยู (Habitat) การเปลี่ยนแปลงหวงโซอาหาร (Food chain)        

ที่เกิดขึ้นในระบบปาชายเลนเอง หรือระบบนิเวศอื่นบริเวณชายฝงใกลกับปาชายเลน 

   5)   แนวทางการอนุรักษปาชายเลน (ธวัชชัย สันติสุข  และเต็ม สมิตินันทน. 

2528 : 198) 

  (1)   การรักษาพื้นที่ปาชายเลนที่มีอยูเดิมใหคงไว เปนเรื่องที่ยากพอ     

สมควรและจะตองชวยกันหลาย ๆ ฝาย กรมปาไมจะทําเพียงผูเดียวนั้นเปนไปไดยาก การปองกัน

อยางจริงจัง รวมทั้งการจัดการวางแผนใชที่ดินชายฝงทะเลใหเหมาะสม จะเปนหนทางหนึ่งที่จะ

รักษาสภาพปาชายเลนไวได มาตรการการใชพื้นที่ปาชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ในปจจุบัน ไมวา

จะเปนมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบตาง ๆ ของการใชประโยชนพ้ืนที่ปาชายเลนของกรมปาไม 

และของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ควรจะไดปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งเชื่อวา

หากทําไดพื้นที่ปาชายเลนที่มีอยูคงไมถูกทําลายไปมากนัก นอกจากนี้การจัดพื้นที่ปาชายเลนเปน

อุทยาน และรักษาไวเพื่อการศึกษา เปนเรื่องสําคัญในการอนุรักษเชนเดียวกัน 

    (2)  การเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนใหมากขึ้น มีแนวทางที่จะทําไดโดยการ

ปลูกปา ปจจุบันกรมปาไมมีแนวทางที่จะขยายและสนับสนุนใหมีการปลูกปาชายเลนเพิ่มข้ึนทั้งใน

สวนของราชการและสวนของเอกชน พื้นที่ที่วางเปลาชายฝงทะเล ทั้งที่ผานการทําเหมือง หรือพืน้ที ่   

นากุงที่เลิกไปแลว และมีโอกาสที่จะฟนฟูเปนปาชายเลนขึ้นมาได วิธีการปลูกปาชายเลนก็ไม       

ยุงยากมากนักที่จะพัฒนาพื้นที่เหลานี้ใหเปนปาชายเลนขึ้นมา พื้นที่เลนงอกตามชายฝงก็เปน     

อีกแหงหนึ่งที่สามารถปลูกปาชายเลนได ปจจุบันในภาคเอกชนก็มีความสนใจในการปลูกปา     

ชายเลนมากขึ้น การดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกปาชายเลนทั้งโดยภาครัฐและเอกชน หากมีการ

ดําเนินการอยางจริงจัง คาดวาจะประสบผลสําเร็จอยางแนนอน 
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  (3)  การใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในเรื่องนี ้ กรมปาไมไดมีการประชุม ปรึกษารวมกันระหวางเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน และนักวชิาการ      

ที่เกี่ยวของกบัการใชทรัพยากรจากปาชายเลนอยางสม่าํเสมอ ซึง่กจิกรรมเหลานีค้วรดําเนนิการ    

ตอไป เพื่อหาแนวทางในการใชทรัพยากรประเภทนี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น นกัวิชาการ    

หลายสาขาหลายฝายได พยายามศึกษาวิจัยหาวิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสามารถใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนทัง้ในดานปาไม ประมงและวิธีการผสมผสานระหวางปาไมกับ

ประมงใหมากขึ้น เชื่อวาการใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนคงประสบผลสําเร็จมากขึ้น      

โดยไดผลผลิตสูงขึ้น และปราศจากการทาํลายระบบนิเวศของปาชายเลน 

2.4.3   ทรัพยากรประมง 

 1)   คําจํากัดความ 

พระราชบัญญัติประมง พ.ศ.2490  ไดใหความหมายของสัตวน้ําวา

หมายถึง สัตวและพืชที่อาศัยตลอดอายุขัยในน้ํา ทั้งไขและตัวออน รวมทั้งซากของสัตวและพืช

เหลานั้น ซึ่งสัตวน้ําที่เห็นเดนชัดและเกี่ยวของใชประโยชนเปนอาหารมนุษยอยูทุกวันนี้ ไดแก ปลา 

กุง ปู หอย สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน (กรมประมง.  2538 : 120) 

 2)   ความสําคัญของทรัพยากรประมง 

  ในปจจุบันทรัพยากรประมงจัดวามีความสําคัญตอมนุษย เนื่องจากเปน

แหลงอาหารที่สําคัญและยังเปนแหลงที่ใชประกอบอาชีพของคนสวนใหญ โดยมีผูวิจัยที่กลาวถึง

ความสําคัญของทรัพยากรประมงในประเด็นตาง ๆ คือ เมธี  จันทโรปกรณ (2541 : 28) กลาวถึง

ความสําคัญของทรัพยากรประมงไววา เปนทรัพยากรที่สามารถเกิดใหมทดแทนสวนที่ถูกใชไปได 

และถือเปนทรัพยากรที่ใชรวมกันได (Common Property Resources)  ซึ่งหมายถึงทรัพยากร        

ที่ไมมีผูใดเปนเจาของ ทุกคนมีสิทธิ์ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู  

   วิไลลักษณ  สงฤทธิ์ (2540 : 72) กลาววา ทรัพยากรประมงจัดวาม ี

ความสําคัญมากตอชีวิตคนไทย เนื่องจากเปนแหลงอาหารและสินคาที่สําคัญของประเทศ เพราะ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการทําประมงสูงและมีความเอื้ออํานวยของสภาพภูมิประเทศ

เปนปจจัยเสริม 

  จากการกลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรประมง ผูวิจัยสรุปวา 

ทรัพยากรประมงมีความสําคัญในแงเปนแหลงผลิตอาหารและแหลงประกอบอาชีพ โดยที่

ทรัพยากรประมงเปนทรัพยากรที่ทุกคนสามารถใชรวมกันได ดังนั้นจึงควรมีความตระหนักและ    
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จัดสรรการใชทรัพยากรประมงอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการใชและการ     

เกิดใหมของทรัพยากรประมง 

  3)   ปญหาของทรัพยากรประมง 

    มีผูวิจัยกลาวถึงประเดน็ปญหาทรัพยากรประมงไวใกลเคียงกนั คือ 

ประเด็นทีห่นึง่เปนปญหาเนือ่งจากการใชทรัพยากรที่ไมสมดุล โดยปรมิาณของสัตวน้ําที่จับข้ึนมามี       

มากเกินกวากาํลังของธรรมชาติจะสรางทดแทนไดทัน หรือที่เรียกวา การจบัสัตวน้ําเกนิควร  

     ประเด็นที่สองเปนปญหาเนื่องจากการทําประมงผิดวิธีและผิดกฎหมาย 

เชน การใชยาเบื่อ ไฟฟาช็อต ซึ่งถือเปนการทําลายพันธุสัตวน้ําและบริเวณที่วางไขของสัตวน้ํา

อยางรุนแรง 

    ประเด็นที่สามเปนปญหาเนื่องจากผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนา

ตาง ๆ ไดแก การขยายตัวของชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพน้ําและ

ทรัพยากรประมงในบริเวณนั้น และยังมีผลทําลายแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําอีกดวย โดยผูวิจัยที่

ไดกลาวถึงประเด็นปญหาทรัพยากรประมงที่ใกลเคียงกัน ไดแก วิไลลักษณ สงฤทธิ์ (2540 :  

76-77) และ จําลอง  อรุณเลิศอารีย (2540 : 4) รวมถึง สุขุม  เราใจ (2529 : 16) 

    จากประเด็นปญหาทรัพยากรประมงที่ไดกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปวา

ประเด็นปญหาดานทรัพยากรประมงที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษยเปนหลัก     

ไมวาจะเปนการใชทรัพยากรประมงที่ไมสมดุล หรือการทําประมงที่ผิดวิธีและผิดกฎหมาย และการ

ขยายตัวของแหลงอุตสาหกรรม ลวนแลวแตกอใหเกิดปญหาและผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากร

ประมงซึ่งเปนประเด็นปญหาที่สําคัญในปจจุบัน 

     

2.5  ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง 
  

2.5.1   สถานที่ตั้ง 

                    พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงมีที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาวไทย 

หรือทางตอนใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางละติจูด 13 องศาเหนือ และลองกิจูด 100 องศา   

ตะวันออก โดยมีพื้นที่อยูในเขตเชื่อมตอระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรี พื้นที่สวนใหญ

อยูในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอบางปะกง และพื้นที่เกี่ยวเนื่องบางสวน  

อยูในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดแก ตําบลคลองตําหรุ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 295.61      

ตารางกิโลเมตร หรือ 189.095 ไร มีความยาวติดชายฝงทะเลประมาณ 17.5 กิโลเมตร และ     
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ความยาวตามลําน้ําบางปะกง 23.4 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 22 กิโลเมตร           

ตัวจังหวัดชลบุรี 14  กิโลเมตร  และกรุงเทพมหานคร  40  กิโลเมตร  (พรพิมล  นอยเจริญ.      

2540 : 30) 

    2.5.2   อาณาเขตติดตอ 

       พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดตอกับ  อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา 

  ทิศใต ติดตอกับ  อาวไทย ตําบลบางทราย 

 และตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

  ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

2.5.3    ลักษณะภูมิประเทศ 

        สภาพพื้นที่บริเวณปากแมน้ําบางปะกง เปนที่ราบลุมแมน้ําและที่ราบลุม  

ชายฝงทะเล เกิดจากการทับถมของดินตะกอนแมน้ําบางปะกงและจากทะเล ไดแกพื้นที่ในอําเภอ       

บางปะกง มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่

ปากแมน้ําบางปะกงมีลําคลองนอยใหญกระจายอยูทั่วไปมากกวา 40 คลอง เชน คลองสําโรง 

คลองพระยาวิสูตร คลองทาสะอาน คลองบางเกลือ คลองหอมศีล คลองพานทอง และคลองตําหรุ 

เปนตน (พรพิมล นอยเจริญ. 2540 : 33) คลองเหลานี้มีประโยชนตอการเกษตรกรรม การระบาย

น้ํา และการคมนาคมคอนขางมาก บางคลองมีเสนทางเชื่อมโยงระหวางลําน้ําบางปะกงกับลําน้ํา

เจาพระยา เชน คลองสําโรง เปนตน สวนบริเวณริมแมน้ําและริมคลองที่น้ําทะเลสามารถขึน้ถงึจะมี

ลักษณะเปนปาชายเลน มีตนจาก ตนแสม ตนโกงกางขึ้นอยูทั่วไป สวนของที่ราบติดชายฝงทะเล   

มีลักษณะเปนที่ราบปากแมน้ําซึ่งมีระดับตํ่ามาก เปนหาดโคลนโดยมีแนวปาชายเลนขึ้นตลอดแนว

ชายฝง 

 2.5.4   ลักษณะภูมิอากาศ 

          ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงอยูภายใตอิทธิพลของ       

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะทําใหมี

ฝนตกหนัก เพราะพัดพาเอาความชื้นในทะเลอันดามันและอาวไทยเขามา เร่ิมประมาณเดือน

พฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพา

เอาความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเขามาซึ่งจะทําใหสภาพอากาศแหงและเย็น แตอากาศ      

ไมหนาวเย็นมากนัก เนื่องจากมีอาณาเขตติดตอกับทะเล โดยเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมและ
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สิ้นสุดกลางเดือนกุมภาพันธ ชวงตอระหวางมรสุมทั้งสองนอกจากจะเปนชวงที่สภาพอากาศ         

มีลมมรสุมพัดผานเปนประจําแลว ยังมีลมพายุจร เมื่อพัดผานจะทําใหมีฝนตกหนักในพื้นที่ 

สําหรับในเดือนกันยายนและตุลาคมนอกจากจะมีฝนตกมากเพราะอิทธิพลลมมรสุมแลว ยังไดรับ

อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใตจึงทําใหมีฝนตกตอเนื่องกันเปนเวลานาน 

สําหรับในฤดูรอนจะอยูในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 

          สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในชวง 25.7-29.7 องศาเซลเซียส    

มีปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 1.360 มิลลิเมตร (พรพิมล  นอยเจริญ.  2540 : 35) 

 2.5.5   การปกครอง 

                พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง มีการแบงเขตการปกครองเปน 13 ตําบล 112        

หมูบานมีการปกครองทองถิ่นในรูปของเทศบาล 6 แหง ไดแก เทศบาลทาสะอาน เทศบาล        

บางปะกง เทศบาลบางวัว เทศบาลบางเกลือ เทศบาลทาขาม ซึ่งอยูในเขตอําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีเทศบาลทาสะอานเปนศูนยกลางทางการปกครองของอําเภอ              

สําหรบัเทศบาลคลองตําหรุ อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

 2.5.6  จํานวนประชากร 

  อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรทั้งสิ้น 79,350 คน และ

ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีประชากรทั้งสิ้น 1,568 คน ซึ่งรายละเอียดของขอมูล

ศึกษาจากสวนการปกครอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และองคการบริหารสวนตําบล

คลองตําหรุ  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดังปรากฏในตาราง 1 

2.5.7 การนับถือศาสนา 

       ประชากรสวนใหญรอยละ 99.56 นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ในบริเวณ         

ปากแมน้ําบางปะกงมีวัดถึง 23 แหง มีเพียงเล็กนอยที่นับถือศาสนาคริสตและอิสลาม โดยมีโบสถ 

1 แหง มัสยิด 1 แหง และศาลเจา 8 แหง 

  2.5.8    ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

   ประชาชนในพื้นที่ เชื่ อใน ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อในเรื่ องกฎแหงกรรม               

ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละตําบลมีลักษณะคลายกัน แตจะแตกตางกันบางเล็กนอยตาม       

เชื้อสาย ประเพณีสวนใหญที่ยังยึดถืออยู เชน งานปใหม สงกรานต บวชนาค และงานเทศกาล   

ตาง ๆ 
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ตาราง  1  จํานวนเขตการปกครองในพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง ป 2545 

 

ลําดับที ่ ตําบล พื้นที ่

(ตร.กม.) 

จํานวน 

หมูบาน 

เทศบาล พื้นที ่

(ตร.กม.) 

อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชงิเทรา      1   

 

ทาสะอาน 

 

16.25 

 

8 

 

ทาสะอาน 

 

2.05 

2 บางปะกง 35.44 18 บางปะกง 1.30 

3 สองคลอง 29.00 10 -  

4 หอมศีล 19.63 6 -  

5 บางเกลือ 18.42 7 บางเกลือ 0.62 

6 บางสมัคร 31.42 8 -  

7 บางวัว 22.61 14 บางวัว 2.50 

8 พิมพา 19.81 4 -  

9 หนองจอก 24.53 9 -  

10 บางผึ้ง 12.25 7 -  

11 เขาดิน 20.78 7 -  

12 ทาขาม 21.53 8 ทาขาม 20.22 

อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี           13 

 

คลองตําหรุ 

 

23.94 

 

6 

 

คลองตําหร ุ

 

9.80 

รวม 295.61 112  

 

 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยตาง ๆ พบวามีผูทาํวจิัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ 

ประชาชน ผูนาํอาสาพัฒนาชุมชน กรรมการสภาตําบลและกลุมประชากรเปาหมายอืน่ๆ              

ที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่สําคัญ  ดังนี้ 
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 วลัยภรณ  ดาวสุวรรณ  (2533 : 82)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิน่ 

ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธาน ี พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของผูนาํอาสาพฒันาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูใน

ระดับปานกลาง 

  2)  ปจจัยที่มคีวามสัมพันธตอการมีสวนรวม ไดแก  เพศ  การมีตําแหนงทางสงัคม

และการรับรูขาวสาร 

  3 )   ปจจัยทีไ่มมีความสมัพันธตอการมสีวนรวม  ไดแก  ระยะเวลาที่อยูอาศัยใน     

ทองถิน่และการใชประโยชนจากบึงขนุทะเล 

   วิไลพร  สมบรูณชัย  (2534 : 110-120)  ไดศึกษา  การมีสวนรวมของผูนําอาสา

พัฒนาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในจงัหวดัลําปาง  พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของผูนาํอาสาพฒันาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูใน

ระดับปานกลาง 

  2 )   ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธตอการมีสวนรวมไดแก  เพศ  ระยะเวลาที่อยูอาศัยใน    

ทองถิน่ การมีตําแหนงทางสังคม และการรับรูขาวสาร 

  3)  ปจจยัที่ไมมีความสมัพนัธตอการมีสวนรวมไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

รายได และพื้นที่ถือครอง 

  สุริยา  ยีขุน (2534 :  116)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรปาไมในระบบปาชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลศรีละกอ  อําเภอจักราช  จงัหวัด

นครราชสีมา  พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดปาชุมชนอยูในระดับตํ่า 

  2)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม  ไดแก  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับปาชุมชน  

การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน  การสนิทสนมกับพระสงฆ   การสนใจนโยบายดานปาไม  จํานวน    

ที่ดินทํากิน และประเภทการถือครองที่ดิน 

  3)  ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม  ไดแก  เพศ  อายุ  และระยะเวลาที่อาศัย

อยูในชุมชน 

   ชัยโรจน ธนสนัติ (2535 : 112-113)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการสภาตําบล

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธาน ี  พบวา 

  1 )   การมสีวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบลในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

อยูในระดับปานกลาง 
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  2)  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม  ไดแก  ระยะเวลาที่อยูอาศัยในทองถิ่น          

สถานภาพในตําบล  จํานวนพื้นที่ถือครอง  การไดรับขาวสาร  การไดรับการอบรม  การเปน

กรรมการในกลุมที่ เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  3)  ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ดํารง

ตําแหนง จํานวนบุตรและความตระหนักในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน 

  สถาพร อิทธพิงษ (2536 : 163-164) ไดศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสภา

ตําบลในการอนุรักษปาชายเลน ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหม และกิง่อําเภอนายายอาม จงัหวัด

จันทบุรี พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบล ในการอนุรักษปาชายเลนอยูในระดับ

ปานกลาง 

  2)  ปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวม ไดแก อาย ุจํานวนบตุร ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ที่อาศัยอยูในทองถิน่ อาชพี สถานภาพในตําบล การมีตําแหนงอืน่ ๆ ในชุมชน ประสบการณที่

ไดรับจากการอบรม ความรู และการไดรับขาวสารเกีย่วกับปาชายเลน 

  3 )   ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม ไดแก การใชประโยชนจากปาชายเลน 

 เพ็ญศรี รัตนะ (2536 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในงาน

พัฒนาสิ่งแวดลอมของกรมพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธาน ี พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาสิ่งแวดลอมอยูในระดับตํ่า 

  2)  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก การถือครองที่ดิน การเปนสมาชิกของกลุม 

การรับรูเกี่ยวกับงานพัฒนาสิ่งแวดลอม และการไดรับขอมูลขาวสาร 

  3)  ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ อาชีพ และจํานวนสมาชิกใน      

ครอบครัว 

 สุวรรณี คงทอง (2536 : 112-119) ไดศึกษาการมสีวนรวมของประชาชนในการ

อนุรักษปาชายเลนชมุชนในทองที่อําเภอสเิกา จังหวัดตรัง พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาชายเลนชุมชนอยูในระดับ         

ปานกลาง 

  2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก อาชีพ การไดรับขาวสาร การเปน

สมาชิกกลุม เพศ และการศึกษา 
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  3)  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก รายไดของหัวหนาครัวเรือน 

และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 

 นงเยาว หลีพนัธุ (2537 : 195) ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันา

แหลงน้ําขนาดเล็ก จังหวัดนนทบรีุ พบวา 

  1)   การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง 

  2)   ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก สถานภาพในสังคม การรับรูขาวสาร เพศ 

จํานวนพื้นที่ทํากิน และลักษณะการถือครองที่ดิน 

  3)   ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และความรู เร่ืองการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 

 ฉัตราภรณ วิวฒันวานชิ (2537 : 101-102) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสมัพันธตอการม ี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนในหมูบานพลา และ 

หมูบานพยนู อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง พบวา 

  1)  การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

อยูในระดับตํ่า 

  2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก การคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ

จากการเขารวมกิจกรรม และการไดรับขาวสาร 

  3)  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก ความเชื่อถือในตัวผูนํา ความรู 

ความเขาใจ 

 วิมลรัตน ศรีสิงห (2538  :  292-293)  ไดศึกษาการมสีวนรวมอนรัุกษทรัพยากร        

ธรรมชาติของกลุมสตรีกาญจนบุรี พบวา 

  1)  การมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของกลุมสตรีกาญจนบุรี อยูในระดับ        

ปานกลาง 

  2 )   ปจจัยทีม่ีความสมัพนัธกับการมีสวนรวม ไดแก ระยะเวลาที่อาศัยอยู และการ   

ไดรับขาวสาร 

  3)  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก อายุ ระดับการศึกษาและ

อาชีพ 

 ศิริวรรณ ทาปญญา (2539 : 72) ไดศึกษา ปจจัยที่มผีลตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

แหลงโบราณสถาน กรณีศกึษา:การมีสวนรวมของประชาชนผูที่มถีิ่นพํานักใกลแหลงโบราณสถาน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
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  1)  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม อยูในระดับตํ่า 

  2)  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ    

การไดรับขอมูลขาวสาร และการไดรับการอบรม 

  3)  ปจจัยดานเพศ ศาสนา รายได ภูมิลําเนาที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอ     

การมีสวนรวม 

 พรทิพย อังกุลดี (2539 : 69-73) ไดศึกษา การมีสวนรวมของสตรีผูนําในการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัดราชบุรี พบวา 

  1)  สตรีผูนํามีสวนรวมในการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม อยูในระดับ  

ปานกลาง 

  2)  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกกลุม

ตาง ๆ ความรูความเขาใจและการไดรับขาวสาร 

  3)  ปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวม ไดแก รายได และระยะเวลาที่อาศัยอยู 

 

2.7  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดศึกษาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปนกลุมของตัวแปรอิสระที่ศึกษา  

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได สถานภาพ

ทางสังคม เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู  ความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง และการไดรับขาวสาร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อายุ 

บุคคลที่มีอายุแตกตางกันยอมมีประสบการณและความสามารถแตกตางกัน         

ในสังคมไทยเชื่อวาคนที่มีอายุมากกวา หรืออาวุโสกวา มักจะเปนผูที่มีประสบการณ มีความรู

ความชํานาญมากกวาและเปนที่เชื่อฟงของผูที่มีอาวุโสนอยกวา จึงไดรับการยอมรับบทบาทหนาที่

และโอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากกวา  

   ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นอายุ ไดมีผูวิจัย      

หลายทาน ไดแก บริพันธ ไชยวงศแกว (2527 : 105) ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมของเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และ เก็บ ศรีสงา (2528 : 85) ศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานในเขตชนบท

พื้นที่   ยากจน อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค รวมไปถึงศันสนะ ตันติชาติ (2531 : 48) ศึกษา
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การมี     สวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบลในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก จังหวัด

กาฬสินธุ ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นอายุคลายคลึงกันวา กลุมคนหรือ

บุคคลที่มีอายุมากจะมีการมีสวนรวมมากกวากลุมที่มีอายุนอย 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ อายุมีผลตอประสบการณของบุคคล สังคมไทยนั้น

ถือวาผูสูงอายุควรไดรับการยอมรับนับถือ และมีบทบาทในสังคมมากกวาผูที่มีอายุนอย ดังนั้น 

ความแตกตางกันในดานอายุของประชาชน จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการมีสวนรวมของ

ชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงแตกตางกัน 

 ระดับการศึกษา 

 การศึกษาทําใหบุคคลมีความรู  มีความคิดและมีความเขาใจในชีวิต สังคมและ    

สภาพแวดลอมที่ตัวเองอาศัยอยูและมีสวนรวมไดดี คนในชนบทมักยกยองคนที่มีการศึกษา เพราะ

ถือวา คนที่มีการศึกษายอมมีประสบการณ และสามารถใชความรูมาชวยแกปญหาตาง ๆ ไดดี  

  ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระประเด็นระดับการศึกษา  

ไดมีผูวิจัยหลายทาน ไดแก ถม ทรัพยเจริญ (2525 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร และฉอาน                

วุฑฒิกรรมรักษา (2526 : 114-115) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเขารวมของ

ประชาชนในโครงการสรางงานในชนบท ศึกษากรณีโครงการที่ไดรับรางวัลดีเดน ตําบลคุมพยอม 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นระดับการศึกษา

คลายคลึงกันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีการมีสวนรวมมากกวากลุมที่มีระดบั

การศึกษาต่ํา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการศึกษามีสวนอยางมากที่ทําให

มนุษยเกิดความคิด มีความประพฤติดี สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได ดังนั้น ระดับการศึกษา      

จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร   

ชายฝง 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู 

ประชาชนที่เปนคนในทองถิ่น หรืออาศัยอยูในชุมชนเปนระยะเวลานาน ยอมมีความ   

เขาใจสภาพสังคมและสภาพแวดลอมในชุมชน รวมทั้งมีความรักในทองถิ่นที่อาศัยอยู ตลอดจน     

มีปฏิสัมพันธกับผูคนในชุมชนเปนอยางดี จึงมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรม หรือเปนผูชักจูงผูอ่ืน 

เขารวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น 
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ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระ ประเด็นระยะเวลาที่

อาศัยอยูไดมีผูวิจัยหลายทาน ไดแก ลาวัณย มนตไตรเวทย (2528 : บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็น

ของผูไดรับสิทธิทํากินตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลพบุรี และ สุริยา    

ยีขุน (2534 : 177) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไมในระบบปา  

ชุมชน ศึกษากรณีตําบลศรีละกอ อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึง วิไลพร สมบูรณชัย 

(2434 : 97) ศึกษการมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

จังหวัด ลําปาง และ สถาพร อิทธิพงษ (2536 : 127) ศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภา

ตําบล ในการอนุรักษปาชายเลน ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหม และกิ่งอําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ที่ไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นระยะเวลาที่อาศัยอยูคลายคลึง

กันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูนานจะมีการมีสวนรวมมากกวากลุมที่มี

ระยะเวลาที่อาศัยอยูส้ัน 

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยูใน    

ชุมชนเปนเวลานานกวาเปนกลุมที่มีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมในชุมชน เพราะฉะนั้นเมื่อมี        

กิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลานานกวา จึงนาจะเปนปจจยั

หนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระประเด็นจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนไดมีผูวิจัยหลายทาน ไดแก ชลธิชา ตั้งอั้น (2534 : 147) ศึกษาความรู ความเชื่อ และการ

ปฏิบัติของแมบานในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ศึกษากรณีครัวเรือนคลองแสนแสบ 

กรุงเทพฯ  และอรวรรณ เย็นใจ (2535 : 158) ศึกษาความรูและการปฏิบัติของประชาชนที่อาศัย

บริเวณริมคลองกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ศึกษา

เฉพาะกรณีคลองโองอาง รวมไปถึง รังสี จรูญรัตน (2524 : ก) ศึกษาความรูและความตระหนักของ

พนักงานขับรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ที่มีตอการเปลี่ยนแปลง

ภาวะประชากรในกรุงเทพฯ  และ ศันสนะ ตันติชาติ (2531 : 49) ศึกษาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสภาตําบลในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ  ซึ่งไดสรุป

ผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นจํานวนสมาชิกในครัวเรือนคลายคลึงกันวา กลุมคนหรือ

บุคคลที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากจะมีการมีสวนรวมมากกวากลุมที่มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนนอย จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวากลุมคนหรือบุคคลที่มีจํานวนสมาชิก

ในครอบครัวเปนจํานวนมาก ยอมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถสราง
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แรงผลักดันหรือ   จูงใจใหสมาชิกในครอบครัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ฉะนั้นจํานวน

สมาชิกใน      ครัวเรือน จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานใน

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

รายได 

ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระประเด็นรายไดไดมีผูวิจัย

หลายทาน ไดแก ชลาพรรณ ลิขิตวศินกุล (2532 : 126) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตระหนักใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมของมัคคุเทศกอาชีพ  และ วลัยภรณ ดาวสุวรรณ (2533 : 65) ศึกษาการมี

สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมบึงขุนทะเล ซึ่งไดสรุปผลการวิจัย   

เกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นรายไดคลายคลึงกันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีรายไดสูงจะมีการมี  

สวนรวมมากกวากลุมที่มีรายไดต่ํา 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ประชาชนในชุมชนที่มีรายไดสูง จึงนาจะเปน

ปจจยัหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 สถานภาพทางสังคม 

    การดํารงตําแหนงในสังคม หรือชุมชน ทําใหบุคคลมีบทบาทหนาที่ตางกัน จึงมี      

สวนรวมในกิจกรรมสังคมตางกัน 

  ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระประเด็นสถานภาพทาง

สังคมไดมีผูวิจัยหลายทาน ไดแก สุจินต ดาววีระกุล (2527 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

มีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมูบาน รวมไปถึง สุเมธ แสงนิ่มนวล (2524 :            

บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในกิจกรรมหมูบานแบบคหบาล 

ศึกษาเฉพาะกรณี หมูบานสหกรณเคหะสถานกรุงเทพ โครงการ 4 กรุงเทพมหานคร และ ศันสนะ 

ตันติชาติ (2531 : 49) ศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบลในโครงการพัฒนา    

แหลงน้ําขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระประเด็นสถานภาพ

ทางสังคมเหมือนกันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมจะมีการมีสวนรวมมากกวา   

กลุมที่ไมมีสถานภาพทางสังคม 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการดํารงตําแหนงทางสังคม หรือ     

สถานภาพทางสังคม จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง 
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  ความรู 

      ความรู  หมายถึง  ขอเท็จจริง  (Fact) และความจริง (Truth) รวมทั้งขอมูลที่มนุษย    

รวบรวมสะสมไวจากมวลประสบการณตาง ๆ (Good. 1973 : 325) ความรูจึงเปนปจจัยสําคัญที่

กอใหเกิดความเขาใจและกอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติ ถาประชาชนมีความรูในเร่ืองใด  

ยอมนําไปสูการปฏิบัติในเร่ืองนั้น ๆ ฉะนั้นความรูจึงเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความเขาใจ     

เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ และกอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัตินั้น 

 ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระประเด็นความรู ไดมีผูวิจัย

หลายทาน ไดแก อารยา วัฒนกิจ (2526 : 79) ศึกษาปจจยับางประการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ผูปกครองในกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็ก ในเขตอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ เรวดี       จัน

ทยานี (2530 : บทคัดยอ) ศึกษาความรูและความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบานในการนําพื้นที่

ที่ผานการทําเหมืองแรแลวมาใชประโยชน ศึกษากรณี อําเภอเมือง จังหวัดระนอง รวมถึง    สมใจ 

เข็มเจริญ (2531 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร  ปาไม 

ศึกษากรณีตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ

ประเด็นความรูคลายคลึงกันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีความรูความเขาใจจะมีสวนรวมมากกวา

กลุมที่มีความรูความเขาใจต่ํา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาความรูเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด

พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนั้นความรูเกี่ยวกับเร่ืองทรัพยากรชายฝง จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มี       

ผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

  การไดรับขาวสาร 

      การไดรับขาวสารและการสื่อสาร เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในชวีติ

มนุษย  เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความจําเปนในเรื่องการติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็น ความตองการของคน รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความเขาใจซึ่งกัน

และกัน ทั้งนี้เนื่องจากขาวสารเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย (วุฒิชัย 

จํานงค.  2533 : 3)  

 ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับตัวแปรประเด็นการไดรับขาวสาร ไดมี  

ผูวิจัยหลายทานไดแก สกนธ จันทรักษ (2528 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยบางประการเกี่ยวกับการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดตั้งศูนยเยาวชนตําบล จังหวัดตรัง และวิไลพร สมบูรณชัย (2534 : 

บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดลําปาง รวมถึง ชัยโรจน  ธนสันติ (2535 : 98) ศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการสภาตําบล



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 48  

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี และอนุชิต  อิสริยเมตต  

(2536 : 90) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตระหนักของคณะกรรมการสภาตําบลในการแกไขปญหา

แมน้ําเจาพระยาเนาเสีย ศึกษากรณีอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งไดสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับ  

ตัวแปรอิสระประเด็นการไดรับขาวสารคลายคลึงกันวา กลุมคนหรือบุคคลที่มีการรับรูขาวสารมาก

จะมีสวนรวมมากกวากลุมคนหรือบุคคลที่ไดรับขาวสารนอย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการไดรับขาวสาร นาจะเปนปจจัยหนึง่   

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


