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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนและการใช้ ประโยชน์ป่า
ชายเลน เชิงนิเวศวิถีของชุ มชนตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการวางแปลงสารวจข้ อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของ พืชป่ าชายเลนและสัมภาษณ์ครัวเรือนในสามชุมชน พบพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลน 10 ชนิด 7 สกุล 6
วงศ์ มีค่าเฉลี่ยจานวนชนิดพันธุไ์ ม้ เท่ากับ 3.7±2.1SD และค่าเฉลี่ยจานวนต้ นเท่ากับ 266±137SD ซึ่งสามารถแบ่งสังคม
ของหมู่ไม้ เป็ น 2 ประเภท คือ สังคมหมู่ไม้ ในสกุลแสม พบเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับทะเล และสังคมหมู่ไม้
โปรงแดง-ตะบูนขาว พบในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับชุมชน จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความหลากหลาย
และลักษณะโครงสร้ างของพืชป่ าชายเลนพบว่ า ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index: H′ ) เท่ากับ
0.65±0.5SD ความสม่าเสมอของชนิดพันธุ์ (Species Evenness: E) เท่ากับ 0.66±0.3SD และดัชนีความสาคัญ (Importance
Values Index: IVI) สูงสุดคือ แสมทะเล มีค่าเท่ากับ 227 สาหรับการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขี องชุมชนพบว่า
ระดับการใช้ ประโยชน์ทางตรงและทางอ้ อมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (F =
161.778; p-value = 0.000) เนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และฐานทรัพยากรป่ าชายเลนที่แตกต่างกัน โดย
ชุมชนหมู่ท่ี 6 มีการใช้ ประโยชน์ทางตรงเพื่อเป็ นแหล่งจับสัตว์นา้ หมู่ท่ี 4 ใช้ ประโยชน์ไม้ ป่าชายเลนเพื่อเผาถ่าน และหมู่ท่ี
1 ใช้ ประโยชน์ไม้ ป่าชายเลนเพื่อ การก่อสร้ างบ้ านเรือน นอกจากนี้ ชุมชนหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 มีการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อม
เพื่ อเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด ขณะที่หมู่ท่ี 6 ใช้ ประโยชน์ในด้ านการเป็ นแหล่ งอนุ บาลสัตว์นา้ ซึ่งการใช้
ประโยชน์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับนิเวศวิถขี องแต่ละชุมชน
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช การใช้ ประโยชน์ป่าชายเลน นิเวศวิถี
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Abstract
This study aims at assessing the plant biodiversity and mangrove forest utilization based on community ecological
pathway in Khlong Tamru Sub-district, Mueang District, Chon Buri Province by conducting the mangrove forest’s plots
survey and household interviews in three communities. 10 species in 7 genera of 6 families are found with the average
species of 3.7 ±2.1SD and the average number of trees of 266 ±137SD. These trees can be classified into 2 communities,
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Avicennia community which found only in the plots near by the sea and Ceriops-Xylocarpus community which found in
the plots near by the communities. The results of mangrove plant’s diversity and structure analysis showed that the
Diversity Index (H’) is 0.65 ±0.5SD and the Species Evenness (E) is 0.66 ±0.3SD. Avicennia marina has the highest
important value index (IVI) of 227. Relating to the ecological pathway of mangrove forest utilization, the direct and
indirect use of the three communities are significantly different at the level of 0.01 (F = 161.778; p-value = 0.000),
due to the differences of economy, society, and mangrove forest resources. In details the major direct use of mangrove
forest in Moo 6 community is fishery. While Moo 4 uses timbers for charcoal, and Moo 1 uses lumbers for construction.
Indirect use of mangrove forest for ecotourism is found in Moo 1 and Moo 4; while aquaculture is found in Moo 6 as
major activities. The direct and indirect uses of mangrove forest are relevant to ecological pathway of each community.
Keywords: plant biodiversity, mangrove forest utilization, ecological pathway

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนและการศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของ
ชุมชนตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบ่งวิธกี ารดาเนินงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสารวจและ เก็บข้ อมูล
ด้ านนิเวศวิทยาในพื้นที่ป่าชายเลน และการเก็บข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนโดยวิธกี ารสัมภาษณ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทนา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนนับว่ามีความสาคัญและมีคุณค่าต่อมนุษย์เป็ นอย่ างยิ่ง เนื่องจากเป็ น
แหล่งกาเนิดปัจจัยสี่ท่จี าเป็ นต่อการดารงชีวิต และเป็ นฐานทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อีกทั้ง
ทรัพยากรป่ าชายเลนยังมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะเป็ นแหล่งอนุบาลและหลบภัยของสัตว์นา้ วัยอ่อน
นอกจากนี้ ป่ าชายเลนยั งมีบทบาทในการรั กษาสมดุ ลของระบบนิ เวศ เป็ นแนวป้ องกันคลื่ นและพายุ รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง
(Upadhyay, Ranjan, & Singh, 2002, pp. 1329-1338; Mazda, Wolanski, & Ridd, 2007, p. 20; Cannicci, et al., 2008, pp.
186-200; Kathiresan, 2012, pp. 70-89) อย่ างไรก็ตาม ในปั จจุ บันพบว่ ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้ นที่ป่าชายเลนทั้งในด้ าน
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้ องถิ่นหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบที่ยังคง
ดารงชีวิตด้ วยการพึ่งพิงป่ าชายเลน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, น. 26-29)
จากผลการสารวจพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยพบว่า มีพ้ ืนที่ลดลงอย่างเห็นได้ ชัดจาก 2.29 ล้ านไร่ ใน ปี
พ.ศ. 2540 เหลือเพี ยง 1.53 ล้ านไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการให้
สัมปทานไม้ ป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์พ้ ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาความเสื่อมโทรมของป่ าชายเลน และคุณภาพนา้ ทะเลชายฝั่ง ส่งผลให้ ปริมาณ
สัตว์นา้ ลดลง มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากที่พ่ึงพาธรรมชาติไปประกอบอาชีพอื่น และอาจทาให้ ประชาชน ขาดความ
ตระหนักหรือละเลยความสาคัญของทรัพยากรป่ าชายเลนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบนั ยังคงเป็ นภาระที่ภาครัฐต้ องเร่งดาเนินการ
แก้ ไขปัญหาต่อไป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554, น. 25-50)
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนประกอบกับการศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลน เชิง
นิเวศวิถขี องชุมชนตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่เป็ นการศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชาย
เลนทางตรงและทางอ้ อม แต่ ยังให้ ความสาคัญ กับการศึ กษาเชิง ลึก ถึงวิถีพ้ ื นบ้ านหรื อ แนวปฏิบัติข องชุ ม ชนที่พ่ึ ง พิ ง
ทรัพยากร ป่ าชายเลนที่ได้ รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่มคี ่ามหาศาลนั้น ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็ นองค์ความรู้สาคัญที่จะนาไปใช้ ประโยชน์ในการสังเคราะห์แนวทาง การ
จัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่สอดคล้ องกับการพัฒนารูปแบบการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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1. การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการวิเคราะห์สงั คมพืชป่ าชายเลน
การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพื ชป่ าชายเลน โดยการวางแปลงตัวอย่ างขนาด 40 เมตร× 40 เมตร
จานวน 6 แปลง และวางแปลงย่อย 3 ขนาด ซ้ อนทับมุมล่ างด้ านขวาของแปลงใหญ่ทุกแปลง ได้ แก่ ขนาด 10 เมตร× 10 เมตร
ขนาด 4 เมตร× 4 เมตร และขนาด 1 เมตร× 1 เมตร จากนั้นทาการสารวจและเก็บข้ อมูลชนิดพันธุพ์ ืช จานวนต้ นไม้ ขนาด
ความสูงและความโตที่เส้ นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตรจากระดับพื้น (Diameter at Breast Height; DBH) โดยแบ่งหมู่
ไม้ ออกเป็ น 3 ขนาด ได้ แก่ ไม้ ใหญ่ (tree) ทาการสารวจและเก็บข้ อมูลภายในแปลง 10 เมตร× 10 เมตร ไม้ หนุ่ม (sapling)
ทาการสารวจและเก็บข้ อมูลภายในแปลง 4 เมตร× 4 เมตร และกล้ าไม้ (seedling) ทาการสารวจและเก็บข้ อมูลภายในแปลง 1
เมตร × 1 เมตร แล้ วนาผลการสารวจที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลโดยวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.1 ดัชนีความสาคัญ (Importance Values Index: IVI) คือ ผลรวมของความหนาแน่ นสัมพั ทธ์ (Relative
Density: RD) ความเด่ นสัมพั ทธ์ (Relative Dominance: RDO) และความถี่สัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้ แต่ละชนิด (Relative
Frequency: RF) ซึ่งหาได้ จากสูตร (ดอกรักและอุทศิ , 2552, น. 76-77)
IVI
= RD + RDO + RF
………. (1)
สูตรคานวณ
1.2 ความหนาแน่นสัมพันธ์ (Relative Density: RD)
RDA =
ความหนาแน่นของชนิด A (DA)
x 100
………. (2)
ความหนาแน่นรวมของไม้ ทุกชนิดในแปลงตัวอย่าง
1.3 ความหนาแน่นของพันธุไ์ ม้ แต่ละชนิด (Density: D)
DA
= จานวนต้ นทั้งหมดของชนิด A ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง
………. (3)
พื้นที่ท้งั หมดของแปลงตัวอย่างที่ทาการศึกษา
1.4 ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance: RDO)
RDOA =
ความเด่นของชนิด A (DOA)
x 100
………. (4)
ความเด่นรวมของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิดในแปลง
1.5 ความเด่นของพันธุไ์ ม้ แต่ละชนิด (Dominance: DO)
DOA =
พื้นที่หน้ าตัดรวมของชนิด A
………. (5)
พื้นที่ท้งั หมดที่ทาการศึกษา
1.6 ความถี่สมั พัทธ์ของพันธุไ์ ม้ แต่ละชนิด (Relative Frequency: RF)
RFA =
ความถี่ของชนิด A (FA)
x 100
………. (6)
ความถี่รวมของพันธุไ์ ม้ ทุกชนิดในแปลง
1.7 ความถี่ของพันธุไ์ ม้ ชนิดนั้น (Frequency: F)
FA
=
จานวนแปลงตัวอย่างที่ชนิด A ปรากฏ x 100
………. (7)
จานวนแปลงตัวอย่างทั้งหมดที่ทาการสารวจ
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index: H′ ) และความสม่าเสมอของชนิดพันธุ์ (Species
Evenness: E) ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป Paleontological Statistics เวอร์ช่นั 2.09 (Hammer, 2001)
2. การสารวจการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถี
การศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกพื้นที่ศึกษาโดยคานึงถึงการเป็ นชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน มีการใช้ ประโยชน์ป่า
ชายเลนโดยตรง มีความโดดเด่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร หรือเคยมีการบุกรุกทาลายหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์พ้ ืนที่
ป่ าชายเลนไปทากิจกรรมอื่น ๆ แล้ วหันกลับมาฟื้ นฟูป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ดังนั้น การสารวจการใช้ ประโยชน์ป่าชาย
เลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชน โดยเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสัมภาษณ์ โดย การสัมภาษณ์เป็ น ราย
ครัวเรือน จึงเลือกพื้นที่ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็ นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ศึกษา มีจานวน 3
หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ท่ี 1 บ้ านนาเกลือ (160 ครัวเรือน) หมู่ท่ี 4 บ้ านกลาง (180 ครัวเรือน) และหมู่ท่ี 6 บ้ านปากคลอง
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(20 ครัวเรือน) โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จานวนหน่วย
ครัวเรือนที่ทาการสัมภาษณ์จะเป็ นไปตามสัดส่วนของจานวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน
สาหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้ จากแบบสัมภาษณ์ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อนาเสนอข้ อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ได้ จากการวิเคราะห์
ทางสถิติ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิตเิ ชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
การใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขี อง 3 หมู่บ้าน โดยวิธวี ิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
ผลการศึกษา
1. การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลน
ผลการสารวจความหลากหลายของพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน พบไม้ จานวน 1,367 ต้ น ประกอบด้ วย
พันธุไ์ ม้ ป่าชายเลน 10 ชนิด 7 สกุล 6 วงศ์ โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน มีจานวนชนิดพันธุใ์ กล้ เคียงกันคือ หมู่ท่ี 1 พบชนิดพันธุไ์ ม้
8 ชนิด หมู่ท่ี 4 และ 6 พบชนิดพันธุไ์ ม้ หมู่ละ 6 ชนิด (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1) ค่าเฉลี่ยจานวนชนิดพันธุไ์ ม้
เท่ากับ 3.7±2.1SD และค่าเฉลี่ยจานวนต้ นเท่ากับ 266±137SD
จากการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index: H′ ) พบว่ า H′ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.65±0.5SD โดยพื้นที่ป่าชายเลนของหมู่ท่ี 1 มีค่า H′ มากที่สดุ เท่ากับ 1.44 รองลงมาคือ หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 4 ซึ่งมี
ค่ า H′ เท่ากับ 1.35 และ 1.29 ตามลาดับ ส่วนค่ าความสม่าเสมอของชนิดพันธุ์ (Species Evenness; E) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.66±0.3SD โดยพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของหมู่ท่ี 1 มีค่า E มากที่สดุ เท่ากับ 1.61 รองลงมาคือ หมู่ท่ี 6 และหมู่
ที่ 4 ซึ่งมีค่า E เท่ากับ 1.45 และ 0.91 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ชนิดและจานวนของพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลนในตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จานวน (ต้น)
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 1
ACANTHACEAE
แสมขาว (Avicennia marina)
แสมทะเล (Avicennia officinalis)
EUPHORBIACEAE
ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha)
MALVACEAE
โพทะเล (Thespesia populnea)
MELIACEAE
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)
ตะบูนดา (Xylocarpus moluccensis)
RHIZOPHORACEA
โปรงแดง (Ceriops tagal)
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
LYTHRACEAE
ลาพู (Sonneratia caseolaris)
ลาแพน (Sonneratia alba)
จานวนต้นรวม
จานวนชนิดรวม

รวม

84
281

149
206

106
36

339
523

1

2

-

3

3

-

1

4

9
9

7
-

69
-

85
9

20
-

297
27

49
8

366
35

1
2
410
9

688
6

269
6

1
2
1,367
10

จากผลการสารวจความหลากหลายของพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลนครั้งนี้ สามารถแบ่งสังคมของหมู่ไม้ ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
สังคมหมู่ไม้ ในสกุลแสม และสังคมหมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว โดยสังคมหมู่ไม้ ในสกุลแสมเป็ นสังคมที่มีชนิดพันธุไ์ ม้ แสมขาว
และแสมทะเลเป็ นชนิดพันธุไ์ ม้ เด่น ซึ่งในการสารวจครั้งนี้จะพบเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ติดกับทะเลเท่านั้น ขณะที่สงั คม
หมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว เป็ นสังคมที่มชี นิดพันธุไ์ ม้ โปรงแดงและตะบูนขาวเป็ นชนิดพันธุไ์ ม้ เด่น ซึ่งพบเฉพาะในพื้นที่ป่าชาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วงศ์/ชื่อสามัญ (ชื่อวิทยาศาสตร์)
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เลนในบริเวณที่อยู่ตดิ กับชุมชน โดยพื้นที่ป่าชายเลนของแต่ละหมู่บ้านจะพบชนิดพันธุไ์ ม้ และดัชนีความสาคัญของพันธุไ์ ม้
ที่แตกต่างกัน (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2) ดังนี้
1. สังคมหมู่ไม้ ในสกุลแสม ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 พบพันธุไ์ ม้ เด่นคือ แสมทะเล มีค่า IVI สูงสุด เท่ากับ 227 ส่วนในพื้นที่
หมู่ท่ี 4 พบพันธุไ์ ม้ เด่นคือ แสมทะเลและแสมขาว มีค่า IVI เท่ากับ 127 และ 103 ตามลาดับ สาหรับพื้นที่หมู่ท่ี 6 พบพันธุไ์ ม้ เด่น
คือ แสมขาวและแสมทะเล มีค่า IVI เท่ากับ 216 และ 84 ตามลาดับ
2. สังคมหมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 พบพันธุไ์ ม้ เด่นคือ โปรงแดงและตะบูนขาว มีค่า IVI สูงสุด
เท่ากับ 107 และ 84 ตามลาดับ ส่วนในพื้นที่หมู่ท่ี 4 พบพันธุ์ไม้ เด่นคือ โปรงแดง มีค่า IVI สูงสุด เท่ากับ 201 สาหรับ
พื้นที่หมู่ท่ี 6 พบพันธุไ์ ม้ เด่นคือ ตะบูนขาวและโปรงแดง มีค่า IVI สูงสุด เท่ากับ 175 และ 96 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (mean ±SD) ขนาดความโตที่เส้ นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH), ความสูง (H), ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD),
ความเด่นสัมพัทธ์ (RDO), ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และดัชนีความสาคัญ (IVI) ของชนิดพันธุ์ไม้ ป่าชายเลนที่แตกต่างกันของชุ มชน
ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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หมู่บา้ น/ชื่อสามัญ (ชื่อวิทยาศาสตร์)
สังคมหมู่ไม้ในสกุลแสม
หมู่ท่ี 1 (ติดทะเล)
แสมขาว (Avicennia marina)
แสมทะเล (Avicennia officinalis)
หมู่ท่ี 4 (ติดทะเล)
แสมขาว (Avicennia marina)
แสมทะเล (Avicennia officinalis)
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
โปรงแดง (Ceriops tagal)
หมู่ท่ี 6 (ติดทะเล)
แสมขาว (Avicennia marina)
แสมทะเล (Avicennia officinalis)
สังคมหมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว
หมู่ท่ี 1 (ติดชุมชน)
ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha)
ตะบูนดา (Xylocarpus moluccensis)
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)
โปรงแดง (Ceriops tagal)
โพทะเล (Thespesia populnea)
ลาพู (Sonneratia ovata)
ลาแพน (Sonneratia alba)
หมู่ท่ี 4 (ติดชุมชน)
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha)
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)
โปรงแดง (Ceriops tagal)
หมู่ท่ี 6 (ติดชุมชน)
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)
โปรงแดง (Ceriops tagal)
โพทะเล (Thespesia populnea)

DBH (cm)

H (m)

RD(%) RDO(%)

23
77

25
75

RF(%)

25
75

IVI

8.1 ±1.9
7.7 ±1.7

4.5 ±1.9
4.8 ±1.7

73
227

9.7 ±3.4
8.1 ±3.4
15.7±6.1
8.3

7.1 ±2.6
5.7 ±1.8
13.2 ±5.7
8.0

39
54
6
0

40
41
19
0

25
32
36
4

103
127
61
4

11.6 ±5.3
12.6 ±6.2

11.4 ±6.7
6.7 ±2.4

75
25

67
33

75
25

216
84

7.3
8.9 ±5.4
11.8 ±7.9
7.7 ±3.8
7.0 ±3.5
15.9
7.8 ±4.3

10.0
3.5 ±1.3
7.8 ±5.8
4.4 ±2.2
4.7 ±2.8
4.0
2.9 ±0.5

2
20
20
44
7
2
4

1
21
42
28
3
4
2

4
17
22
35
13
4
4

7
58
84
107
22
10
11

18.5 ±9.8
13.2 ±7.8
10.2 ±3.7
8.7 ±3.1

10.0 ±1.0
11.0
10.0 ±2.9
8.7 ±2.4

1
1
2
96

17
33
15
36

4
4
22
70

22
38
39
201

11.0 ±5.5
10.3 ±4.9
10.3 ±4.2
11.1

4.9 ±2.1
8.2 ±4.2
5.9 ±2.7
8.0

6
54
39
1

5
71
24
0

13
50
33
4

24
175
96
5
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จากการสารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า พื้นที่ ป่ าชาย
เลนบริเวณอ่าวไทยตัว ก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนั้น มีความหลากหลายของพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลนค่อนข้ างต่า (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดชั นี ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
ภายในพื้นที่ศึกษาในทั้ง 3 หมู่บ้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยพื้นที่ ป่ าชายเลนหมู่ท่ี 1 มีความหลากหลาย
ของชนิ ดพั นธุ์สูงสุด (H′ = 1.44) รองลงมาคื อ หมู่ ท่ี 6 (H′ = 1.35) และหมู่ ท่ี 4 (H′ = 1.29) ตามล าดั บ ซึ่ ง
สอดคล้ องและเชื่อมโยงกับลักษณะของการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขี องชุมชน
2. การสารวจการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถี
ผลการสารวจการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า วิถีชีวิตที่ดารงอยู่โดยการพึ่งพิงทรัพยากร
ป่ าชายเลนหรือนิเวศวิถีของชุมชนซึ่งมีการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้ อมของชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน มี
ระดับการใช้ ประโยชน์ทางตรงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (F = 161.778; p-value = 0.000)
และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธกี ารของ Scheffe พบว่า ชุมชนหมู่ท่ี 6 มีระดับปริมาณ
การใช้ ประโยชน์แตกต่างจากชุมชนหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีการใช้ เป็ นแหล่งจับ
สัตว์นา้ ตามธรรมชาติมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23±0.69SD รองลงมาคือการเผาถ่าน (0.15±0.39SD) การเป็ นแหล่ง
ยารักษาโรค (0.14±0.35SD) การใช้ เป็ นไม้ ฟืน (0.11±0.34SD) และการเป็ นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ (0.10±0.30SD)
ส่วนการใช้ ประโยชน์ท่พี บน้ อยสุดคือ การใช้ ไม้ เพื่อการก่อสร้ าง (0.06±0.25SD) การใช้ ไม้ เพื่อประดิษฐ์เครื่องใช้ ไม้ สอย
(0.05±0.22SD) ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายชุมชนพบว่า แต่ละหมู่บ้านมีการใช้ ประโยชน์เชิงนิเวศวิถีแตกต่างกัน
โดยหมู่ท่ี 6 ใช้ ประโยชน์ในการเป็ นแหล่งจับสัตว์นา้ ตามธรรมชาติมากที่สดุ หมู่ท่ี 4 ใช้ ประโยชน์ไม้ ป่าชายเลนเพื่อการเผาถ่าน
มากที่สดุ และหมู่ท่ี 1 ใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นไม้ ในการก่อสร้ างมากที่สดุ
สาหรับการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อมพบว่า ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านมีระดับการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อมที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (F = 6.563; p-value = 0.002) และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
รายคู่โดยวิธกี ารของ Scheffe พบว่า ชุมชนหมู่ท่ี 1 มีระดับปริมาณการใช้ ประโยชน์แตกต่างจากชุมชนหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยมี ก ารใช้ ประโยชน์ เ พื่ อการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมากที่ สุ ด
(0.99±11.0SD) รองลงมาคือ การบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ คลื่น และอุทกภัย (0.98±13.0SD) การเป็ น แหล่ง
ดู ดซั บคาร์ บอน (97.0±16.0SD) การช่ วยป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง (97.0±17.0SD) การเป็ นแหล่ งอนุ บาลสัตว์ น้า
(95.0±21.0SD) และการเป็ นแหล่งรองรับของเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรม (82.0±38.0SD) ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อ
วิเคราะห์เป็ นรายชุมชนพบว่า หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 มีการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มากที่สดุ (ร้ อยละ 95.6 ของจานวนแบบสัมภาษณ์หมู่ท่ี 1 และร้ อยละ 99.4 ของจานวนแบบสัมภาษณ์หมู่ท่ี 4) ส่วนหมู่ท่ี 6
ใช้ เป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นา้ (ร้ อยละ 100 ของจานวนแบบสัมภาษณ์หมู่ท่ี 6)
นอกจากนี้ ยังพบว่าพันธุไ์ ม้ ท่สี ารวจพบทั้ง 10 ชนิด ชุมชนสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในเชิงนิเวศวิถี โดยอาศัย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็ นอาหารและสรรพคุณทางการแพทย์ได้ ทุกส่วน ตั้ งแต่ราก ลาต้ น กิ่ง ใบ
เปลือก ดอก และผล (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)

331

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 การใช้ ประโยชน์พืชป่ าชายเลนตามภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นของชุมชนตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนิดพืช
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การใช้ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
1. ก้ านและใบเผาไฟรมควัน แก้ พิษจากสัตว์ทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลมีพิษ
2. เปลือก เป็ นยาบารุงกาหนัด แก้ ปวดฟัน ตาพอกฝี แตก
3. กระพี้ เป็ นยาแก้ พิษงู
แสมขาว (Avicennia marina)
4. แก่น ต้ มนา้ แก้ ลมในกระดูก แก้ กระษัย โดยมากจะใช้ ค่กู บั แก่นแสมสาน (ขี้เหล็กป่ า)
เป็ นยาขับโลหิตเสียของสตรี หรือใช้ ด่มื แก้ ท้องร่วง
5. ลาต้ น เป็ นเชื้อเพลิง เป็ นไม้ พ้ ืน ทาสากตาข้ าว เสาโป๊ ะ ด้ ามคิวบิลเลียด
1. ใบ ฟอกและขับโลหิตระดู รสเค็ม แก้ กระษัยขับลม ขับโลหิตและนา้ คาวปลา
2. แก่น แก้ เลือดลม แก้ ลมในกระดูก แก้ กระษัย ฟอกและขับโลหิตระดู ถ่ายระดูเน่าเสียและ
แสมทะเล (Avicennia officinalis)
แก้ ปัสสาวะพิการ
3. ลาต้ นใช้ เป็ นเชื้อเพลิง ก่อสร้ าง เช่น เสาเข็ม เสาบ้ าน
1. ผลสุก มีกลิ่นหอมและนิ่มรับประทานได้ ผลแก่ ตาคั้นเอานา้ กินแก้ ท้องร่วง
2. ราก ดับพิษร้ อน ถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว
ลาแพน (Sonneratia alba)
3. เปลือกและต้ น แก้ โรคผิวหนัง แก้ แผลเปื่ อยพุพอง
4. รากหายใจ นาไปทาจุกไม้ กอ๊ กปิ ดขวด ทุ่นลอยในการประมง
1. ดอกมีรสเปรี้ยวนามารับประทานกับนา้ พริกหรืออาหารรสจัดได้
ลาพู (Sonneratia ovata)
2. ผล มีรสเปรี้ยวรับประทานเป็ นกับข้ าวและทาเป็ นขนมกินเล่นได้
1. ผลและเมล็ด แก้ ท้องร่วง เป็ นยาบารุง แก้ ไอ ขี้เถ้ าจากเมล็ดแก้ โรคหิด
ตะบูนดา (Xylocarpus moluccensis)
2. เปลือกและผล ใช้ พอกแก้บวม รับประทานแก้ อหิวาตกโรค
3. เปลือก ให้ นา้ ฝาดใช้ สาหรับย้ อมผ้ า
1. เปลือกและเมล็ด มีสรรพคุณใช้ เป็ นยาบารุงร่างกาย เป็ นยาแก้อาการไอ ช่วยแก้
อาการท้องร่วง ใช้ เป็ นยาแก้ บดิ ใช้ ต้มเพื่อล้ างแผล
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)
2. เปลือก ให้ นา้ ฝาดใช้ สาหรับย้ อมผ้ า
3. เนื้อไม้ ใช้ ทาเฟอร์นิเจอร์สาหรับตกแต่งได้
1. ราก ใช้ ตาผสมกับขิงทาเป็ นยาพอก ยาทาแก้ อาการบวมตามมือและเท้า นารากมาฝน
ทาแก้ บวมและคัน
2. แก่นไม้ ใช้ เป็ นส่วนผสมในการปรุงยาช่วยในการขับลมแก้ ไข้ ลม กัดเสมหะ
ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha)
3. เนื้อไม้ นามาเผาและควันที่เกิดจากการเผาใช้ รักษาโรคเรื้อน
4. ใบ แก้ ลมบ้ าหมู
5. ยาง ใช้ ทารักษาโรคโลน สังคัง ยางต้ มกับนา้ มันพืชใช้ ทาแก้โรคเรื้อน ทาถูนวดแก้ ปวดตามข้ อ
1. ราก ใช้ กนิ เป็ นยาบารุง ยารักษาอาการไข้ ยาระบายอ่อน ๆ ยาขับปัสสาวะ
2. ดอก ใช้ ต้มกับนา้ นมหยอดหู ใช้ สาหรับรักษาอาการเจ็บหู
3. เปลือก ใช้ เป็ นยาทาให้ อาเจียน
โพทะเล (Thespesia populnea)
4. เมือกที่ได้ จากเปลือกสดนามาแช่นา้ ใช้ สาหรับรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
5. ใบและเปลือก ใช้ ทาเป็ นผงยาใช้ ใส่รักษาแผลเรื้อรังและแผลสด
6. ผลและใบ ใช้ ตาพอกแก้ หิด
1. เปลือก ตาให้ ละเอียดฟอกแผล ห้ ามเลือด ต้ มกับนา้ เพื่อล้ างบาดแผล แก้ ท้องร่วง
โปรงแดง (Ceriops tagal)
2. ลาต้ น ใช้ ทาฟื น เผาถ่าน ทาที่อยู่อาศัย เครื่องมือประมง
1. เปลือก ใช้ ต้มกับนา้ ดื่มเป็ นยาสมาน แก้ ท้องร่วง คลื่นเหียนอาเจียน แก้ บิดเรื้อรัง
หรือตาให้ ละเอียดพอกแผลสดห้ ามเลือดได้ ดี
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
2. ใบอ่อน นามาบดหรือเคี้ยวให้ ละเอียดพอกแผลสดห้ ามเลือดและป้ องกันเชื้อโรคได้
3. ลาต้ น ใช้ ก่อสร้ าง เผาถ่าน ฝักทาไวน์ เปลือกใช้ ย้อมแห อวน เชือก
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนในชุมชนตาบลคลองตาหรุ พบพันธุไ์ ม้ ท้งั หมด 10
ชนิ ด 7 สกุ ล จาก 6 วงศ์ โดยพบค่ า เฉลี่ ย จ านวนชนิ ด พั น ธุ์ไ ม้ เท่ า กับ 3.7±2.1SD และค่ า เฉลี่ ย จ านวนต้ น เท่ า กับ
266±137SD ชนิดพันธุไ์ ม้ ท่พี บ คือ แสมทะเล ลาพู ลาแพน ตะบูนดา ตะบูนขาว ตะตุ่ม โพทะเล โปรงแดง โกงกางใบเล็ก
และแสมขาว ซึ่งจากการศึกษายังแสดงให้ เห็นว่าป่ าชายเลนในเขตชุมชนตาบลคลองตาหรุท้งั 3 หมู่บ้าน มีจานวนชนิดพันธุ์
ใกล้ เคียงกัน โดยหมู่ท่ี 1 พบ 7 ชนิด หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 6 พบ 6 ชนิด ซึ่งจานวนความหลากหลายของชนิดพันธุท์ ่พี บ ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีจานวนชนิดพันธุไ์ ม้ ใกล้ เคียงกับรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ เคยสารวจพันธุ์
ไม้ ป่าชายเลนในพื้นที่ตาบลคลองตาหรุ ซึ่งพบพันธุไ์ ม้ ป่าชายเลนจานวน 8 ชนิด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, น.
112) และพบว่าค่าเฉลี่ย H′ เท่ากับ 0.65±0.5SD และค่าเฉลี่ย E เท่ากับ 0.66±0.3SD โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน มีค่า H′
ใกล้ เ คีย งกัน คือ หมู่ ท่ี 1 มีค่ า H′ มากสุด เท่ า กับ 1.44 หมู่ ท่ี 6 และหมู่ ท่ี 4 มีค่ า H′ เท่ า กับ 1.35 และ 1.29
ตามลาดับ ส่วนค่า E มีการผันแปรไปตามหมู่ท่ศี ึกษา โดยหมู่ท่ี 1 มีค่า E มากที่สดุ เท่ากับ 1.61 รองลงมาคือ หมู่ท่ี 6
และหมู่ท่ี 4 ซึ่งมีค่า E เท่ากับ 1.45 และ 0.91 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
พบว่า ค่าเฉลี่ย H′ เท่ากับ 0.69 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, น. 112) โดยมีค่าเฉลี่ย E เท่ากับ 0.45 (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559, น. 33)
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขี องชุมชนตาบลคลอง
ตาหรุ พบว่า ลักษณะของการใช้ ประโยชน์เชิงนิเวศวิถีของทั้ง 3 ชุมชนมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับลักษณะของความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ปรากฏในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ ชุมชนหมู่ท่ี 1 มีการใช้ ประโยชน์จากพืชป่ าชายเลนโดยตรงใน
ด้ านการใช้ ไม้ เพื่อก่อสร้ างบ้ านเรือน ซึ่งการก่อสร้ างบ้ านเรือนโดยใช้ ไม้ น้ันต้ องใช้ ไม้ ท่มี ีปริมาตรขนาดใหญ่ ซึ่งต้ องอาศัย
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตหลายสิบปี สาหรับชุมชนหมู่ท่ี 6 ซึ่งเป็ นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิม มีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
ป่ าชายเลนเชิงนิเวศวิถีเน้ นหนักในเรื่องของการใช้ ประโยชน์ด้านการจับสัตว์นา้ เป็ นหลัก และประโยชน์ทางอ้ อมคือเป็ นแหล่ง
อนุบาลสัตว์นา้ แต่เนื่องด้ วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทาลายโดยการกัดเซาะชายฝั่ง ทาให้ ชุมชนต้ องช่วยกันป้ องกันแนวชายฝั่ง
โดยการปั กไม้ ไผ่ชะลอคลื่น พร้ อมทั้งปลูกป่ าและรักษาพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลือเพื่อเป็ นแหล่ งอนุบาลและเพาะพันธุส์ ตั ว์นา้
ตามธรรมชาติ สาหรับชุมชนหมู่ท่ี 4 พบว่า มีการใช้ ประโยชน์ทางตรงด้ านการเผาถ่าน ทั้งนี้ ชุมชนจึงมีการปลูกสร้ างสวนป่ าใน
พื้นที่กรรมสิทธิ์เพื่อใช้ ประโยชน์จากไม้ ฟืนและถ่าน และมีการจัดการสวนป่ าแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมี การการใช้ ประโยชน์
จากบริการของระบบนิเวศชายป่ าชายเลนเพื่อทางอ้ อมคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ และความเป็ นอยู่ของ
คนในชุมชน ทาให้ คนในชุมชนช่วยกันฟื้ นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน ที่เหลืออยู่เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนต่อไป โดยใน
ประเทศไทยมีชุมชนหลายแห่ งที่ประสบความสาเร็จจากภูมิปัญญาและวิถีของชุมชนในการจัดการ ป่ าชายเลนในรูปแบบและ
วิธกี ารที่แตกต่างกัน เช่น ชุมชนตาบลลีเล็ด (อ่าวบ้ านดอน) จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมชนบางติบ จังหวัดพังงา และชุมชน
บ้ านเปร็ดใน จังหวัดตราด เป็ นต้ น (Sathirathai and Barbier, 2001; Sudtongkong and Webb, 2008; กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, 2551) ดังนั้น องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนาไปประกอบการสังเคราะห์แนวทางและพัฒนารูปแบบ
การใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนอย่างยั่งยืน
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ และขยายผลไปสู่พ้ ืนที่ชุมชนอื่น ๆ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็ นรูปธรรม
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จากผลการศึกษาการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถสี ามารถสรุปได้ ว่า ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน มีลักษณะการใช้
ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้ อมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด โดยมีความสอดคล้ องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคม และฐานทรัพยากรที่มีในพื้นที่ กล่าวคือ ชุมชนหมู่ท่ี 6 มีการใช้ ประโยชน์ทางตรงเพื่อเป็ นแหล่งจับสัตว์นา้ มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับลักษณะการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อมเพื่อเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์นา้ ชุมชนหมู่ท่ี 4 มีการใช้ ประโยชน์ทางตรงโดยการ
ใช้ ไม้ ป่าชายเลนเพื่อการเผาถ่านมากที่สดุ ส่วนการใช้ ประโยชน์ทางอ้ อมมากที่สดุ คือด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาหรับ
ชุ มชนหมู่ท่ี 1 พบว่ ามีการใช้ ประโยชน์ไม้ ป่าชายเลนเพื่ อการก่อสร้ างบ้ านเรือนเป็ นส่วนมาก และมีการใช้ ประโยชน์
ทางอ้ อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สดุ

333
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนตาบลคลอง
ตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สรุปได้ ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนนั้น พบพันธุไ์ ม้ จานวน 10 ชนิด
7 สกุล 6 วงศ์ โดยแบ่งสังคมของหมู่ไม้ เป็ น 2 ประเภท คือ สังคมหมู่ไม้ ในสกุลแสม พบเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับ
ทะเล และสังคมหมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว พบในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับชุมชน และด้ านการใช้ ประโยชน์จากป่ าชาย
เลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละพื้นที่ ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการ
คงอยู่ของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ท่แี ตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้ เห็นถึงการใช้ ประโยชน์ ป่ าชายเลนที่มี
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนที่ยังประโยชน์นานาประการทั้ง
ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้ อม ที่ชุมชนได้ รับและพึ่งพิงมาตลอด ซึ่งลักษณะของการใช้ ประโยชน์ดังกล่าวจะ
น าไปสู่ก ารสร้ างต้ นแบบที่ดีข องแนวทางปฏิบัติในการใช้ ประโยชน์ท รัพยากรป่ าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุ มชนที่จะ
ก่อให้ เกิดความยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่ าชายเลนต่อไปในอนาคตได้
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