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Abstract 

Most local knowledge of mangrove management is tacit knowledge, carried in 
people’s minds or shared collectively among group or community members. This study was 
initiated by Department of Marine and Coastal Resources and conducted by Thailand 
Environment Institute, sought to compile, analyze and categorize such knowledge, aiming to 
create a systematic record which can be disseminated and put to practical use. The study was 
based on eight participatory case studies of communities in different socio-economic and 
geographic contexts in Thailand. 

 The study found that local knowledge of mangrove management is increasingly 
absorbing and blending with outside knowledge. Some topics are restricted to certain 
communities; others are common to several communities but may differ in detail from 
community to community. Broadly speaking, local knowledge of mangroves which includes 
knowledge, beliefs and practices can be divided into four interrelated categories: 1) 
ecological knowledge; 2) knowledge on rehabilitating and preserving mangroves; 
3) knowledge on mangrove sustainable uses; and 4) knowledge on developing community 
organizations to manage mangroves. 

 The daily use of local knowledge plays an important part in adapting it to changing 
conditions and ensures its persistence. Developing community organizations to manage 
mangroves is another important mechanism for passing on local knowledge. To support the 
use of local knowledge, government agencies and other concerned bodies should work 
together to promote community mangrove management, develop local sources of knowledge, 
integrate local knowledge into the education and research systems, and develop knowledge 
management systems.  
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนนี้ ริเริ่มขึ้นโดยความรวมมือระหวางกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย  ซึ่งไดทําการรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชาย

เลน  ที่สวนใหญเปนความรูแบบแฝงเรนอยูกับบุคคล ชุมชน และทองถิ่นตางๆ ใหเปนความรูที่ชัดแจง ผานการจัดการ

ความรู ดวยการบันทึกและจัดระบบใหเปนหมวดหมู  เพื่อเผยแพรและนําไปประยุกตใชตอไป โดยคัดเลือกชุมชนที่มีบริบท

ตางกันและตั้งกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มาเปนกรณีศึกษา จํานวน 8  กรณี ซึ่งชุมชนดังกลาวไดมีสวน

รวมและสนับสนุนการศึกษาดวย 
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ผลการศึกษาพบวา การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลนของชุมชนตางๆ ไดมีการรับเอาความรูใหมๆ จาก

ภายนอกเขามาผสมผสานมากขึ้น ภูมิปญญาทองถิ่นบางอยางเปนเรื่องเฉพาะพื้นที่ บางเรื่องพบไดและปรากฏอยูในหลาย

ชุมชน แตอาจมีเนื้อหาแตกตางกัน  ผลจากการศึกษานี้ไดจัดหมวดหมูภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนทั้งความรู ความเชื่อ และ

วิถีการปฏิบัติ ออกเปน 4 หมวด ไดแก (1) ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกบัระบบนิเวศปาชายเลน (2) ภูมิปญญาทองถิ่นในการ

ฟนฟูและรักษาปาชายเลน (3) ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน (4) ภูมิปญญาทองถิ่นในการ

พัฒนากลุมและองคกรชุมชนเพื่อจัดการปาชายเลน    

ภูมิปญญาทองถิน่ในการจัดการปาชายเลนแตละหมวดหมูจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  โดยพบวาภูมิปญญาเกี่ยวกับ

ระบบนิเวศปาชายเลน เปนพื้นฐานของการประยุกตใชภูมิปญญาหมวดอื่นๆ  แตปจจัยสําคัญในการใชและรักษาใหภูมิ

ปญญาที่เกี่ยวกับปาชายเลนยังคงมีอยูตอไป คือ การพัฒนากลุมและองคกรชุมชน  แมวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน เปนสวนสําคัญที่ทําใหภูมิปญญานั้นๆ ใหมีการปรับตัวและคงอยูตอไป  แตกลุมและองคกรชุมชนเพื่อการ

จัดการปาชายเลน ไดเปนกลไกสําคัญที่ทําใหมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น  

บทความนี้ไดนําเสนอหมวดหมูของภูมิปญญาทองถิ่น พรอมกรณตีัวอยางที่นาสนใจ แสดงความสัมพันธระหวางหมวดหมู 

พรอมเสนอใหมีการสงเสริมการจัดการปาชายเลนโดยชุมชน การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน การขยายฐานความรูสูระบบ

การศึกษาและวิจัย และการพัฒนาระบบฐานขอมูล   

คําสําคัญ:  การจัดการปาชายเลน ภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชน การจัดการความรู 
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1. บทนํา 

การจัดการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง
อยางยั่งยืน  เปนแนวทางที่ทุกฝายพยายามดําเนินการ 
ดวยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและทุกภาค
สวน  รวมถึงการประยุกตใชองคความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสนับสนุนตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่
เพื่อฟนฟูและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ใหกับ
ระบบนิเวศชายฝง   

เนื่องจากภูมิปญญาทองถิ่นสวนใหญ เปน
ความรูที่แฝงเรน (Tacit Knowledge) ติดอยูกับผูที่ 
ไดรับการถายทอดและผูใชภูมิปญญานั้นๆ จําเปนตอง
รวบรวมและบันทึกใหเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit 
Knowledge) จําแนกหมวดหมูและจัดระบบ เพื่อให 
เกิดการเผยแพรและถายทอดที่กวางขึ้น อันจะนําไปสู
การสรางความรูใหมตอไป   จาการทบทวนเอกสาร พบ
การใชคําใกลเคียงกับคําวา “ภูมิปญญาทองถิ่น” อาทิ 
ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาพื้นบาน ความรูทองถิ่น  
เปนตน  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดวยความ
รวมมือกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทย  ไดทําการศึกษา 
สํารวจ และรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปา
ชายเลน  ซึ่งไดใหความหมายครอบคลุม  ความรูของ
มนุษยอันเกิดจากประสบการณ  การเรียนรู  การ
สืบทอด และความเฉลียวฉลาดในการแกปญหา
และจัดการปาชายเลน ที่มีความสอดคลองและ
ผสมผสานกับสภาพแวดลอม เช่ือมโยงวิถีชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่นนั้นๆ   

พื้นที่ศึกษา 8 พื้นที่ ไดแก (1) บานเปร็ดใน 
จังหวัดตราด  (2) บานเขายี่สาร  จังหวัดสมุทรสงคราม  
(3) ตําบลลีเล็ด  จังหวัดสุราษฎรธานี (4) บานขนาบ
นาก จังหวัดนครศรีธรรมราช (5) บานบางติบ  จังหวัด
พังงา (6) บานบางโรง  จังหวัดภูเก็ต  (7) บานทุงตะเซะ 

จังหวัดตรัง และ (8)  บานโคกพยอม  จังหวัดสตูล   ซึ่ง
กระจายตวัอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ทั้งบริเวณ
ชายฝงอาวไทย และฝงทะเลอันดามัน   

ภาพที ่1:  ที่ต้ังและการกระจายตัวของชุมชนกรณีศึกษา 

ชุมชนโดยสวนใหญมีการจัดการโดยชุมชนมา
อยางตอเนื่องกวา 10 ป  ยกเวนชุมชนลีเล็ดและชุมชน
บานโคกพยอม ที่ชุมชนเริ่มจัดการปาชายเลนมา
ประมาณ 5 ป สวนกรณีบานขนาบนาก และบานเขายี่
สาร เปนกรณีการจัดการปาชายเลนโดยปจเจกบุคคล
และครอบครัว มานานแลวเชนกัน  ชุมชนเหลานี้ลวนมี
อาชีพที่เกี่ยวของกับปาชายเลน  มีการเก็บหาพืชและ
สัตวน้ําในปาชายเลนเพื่อบริโภคในครัวเรือนและการคา  
และใชไมในปาชายเลนสําหรับทําเครื่องมือประมง  

  ประเทศไทย 

อาวไทย 

ทะเลอันดามนั 
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2. ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศปา
ชายเลนที่คนพบ 

 ความสัมพันธในระบบนิเวศปาชายเลน 
 การแบงเขตพันธุพืช 
 แหลงที่อยูของสัตวน้ํา 
 ระบบน้ําขึ้นน้ําลง 

ชุมชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับชนิดพืช วงจร
ชีวิตและแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตว สภาพดินฟา
อากาศ ระบบน้ําขึ้นน้ําลง ที่เกี่ยวของกับการทํามาหากิน
ในบริเวณปาชายเลน  และเขาใจดีวาส่ิงมีชีวิตในปาชาย
เลนมีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยเห็นวาตรงกันวาปาชาย
เลนจําเปนตองประกอบดวยพืชหลายชนิด เพราะแตละ
ชนิดจะมีฤดูการออกดอกและผลไมตรงกัน จึงทําใหผ้ึง 
แมลง และนกในปาไดมีอาหารไดตลอดทั้งป  สําหรับไม
ชั้นลางซึ่งอาจถูกมองวาเปนวัชพืช แตชุมชนเห็นวาเปน
แหลงเพาะพันธุหอย เปนที่อยูอาศัยของปูตางๆ และ
ชวยมิใหแสงแดดสองถึงดินเลนมากเกินไป จึงเหมาะ 
กับการอยูอาศัยของสัตวหนาดิน  สวนไมที่ยืนตนหรือ
ลมตายมีความสําคัญเชนกัน  เพราะเปนที่อยูของนก
บางชนิด  ตนไมเหลานี้ยังดูดซับน้ําจืดไวใหสัตวในปา
ชายเลนไดหากินในหนาแลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีตัวอยางความรูของชุมชนบานเปร็ดใน ซึ่ง
รูวา “ปูแสม” ในปาชายเลนที่นั่น มี 2 ชนิด คือ ปูแสมกาม
ขาวและปูแสมกามแดง โดยปูแสมกาวขาวมีขนาดเล็ก
กวาและกระดองแข็งกวา ชอบอาศัยในบริเวณดินเลน

กลองขอความ 1: ขอมูลชุมชนกรณีศึกษาทีเ่กีย่วของกับปาชายเลน 

จากการสํารวจ พบวารูปแบบการใชประโยชนจากปาชายเลนของครัวเรือนในชุมชนตางๆ สวนใหญเปนการเก็บ
หาพืชและสัตวน้ําเพื่อบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 41.9-98.6 ยกเวนที่บานโคกพยอม พบวามีการใชไมในครัวเรือน 
สูงถึงรอยละ 67.5 เนื่องจากนําไปใชทําเครื่องมือประมง ชุมชนตางๆ ใชประโยชนจากปาชายเลนเพือ่การคาไมมากนัก คิด
เปนเพียงรอยละ 10-18 โดยเปนการจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนในทุกชุมชน และใชประโยชนตนจากที่ตําบลลีเล็ด  

ชุมชนมีความเห็นวา ปาชายเลนมคีวามสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก เปนแหลงอาหาร แหลงทีอ่ยูของสัตวน้ําวัย
ออน และเปนทีก่ําลังคลื่นลม สมาชิกในชุมชนจึงเขารวมกิจกรรมอนุรักษปาชายเลน สูงถึงรอยละ 86.2-95.8 ยกเวนที่
ตําบลลีเล็ด  มีผูเคยเขารวมกิจกรรม รอยละ  45.4  แตในขณะเดียวกันชุมชนตางๆ ก็เห็นวายังมีปญหาการบุกรุกและ
ลักลอบตัดไมในปาชายเลนจากนายทุนภายนอกและชุมชนขางเคียง 

กลองขอความ 2: แหลงที่อยูของพืชใน 
ปาชายเลนบานบางโรง 

 แสมดําและถั่ว  ชอบดินโคกและทราย บริเวณ
กลางปาชายเลน 

 โกงกางใบเล็ก  ชอบดินเลนออน มักขึ้นถัดมา
จากโกงกางใบใหญประมาณ 10 เมตร 

 โกงกางใบใหญ ชอบดินเลนออนและลึก  
บริเวณริมคลองหรืออาว 

 พังกาหวัสุมดอกแดง  ชอบดินเลนแข็ง  ขึ้นติด
กับเขตปาบก ตองการพื้นที่มากสําหรับราก
หายใจและพูพอน  จงึเติบโตไดดีในพ้ืนที่กวางๆ  

 จาก ชอบดินเลนออนริมคลอง   บริเวณที่จาก
เติบโตไดดี โกงกางจะไมชอบ 

 โปรงแดง  ชอบดินเหนียว บริเวณกลางปา
จนถึงเขตปาบก และสามารถเติบโตในดินทราย
และทรายปนเลนดวย 

 ตะบูนขาวและตะบูนแดง ชอบดินเลนแข็ง 
บริเวณกลางปา หากปลูกบริเวณชายปาริม
ทะเลจะไมรอด เพราะตองปลูกดวยเมล็ด ซึ่งจะ
ลอยน้ํา 
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หรือเลนผุในปาโกงกางและปาชั้นนอก สวนปูแสมกาม
แดงจะชอบอยูบริเวณโขดที่เปนดินแข็งสูงขึ้นพื้นน้ําหรือ
โขดปู ซึ่งอยูในปาปรง ฝาด แสม และตาตุม ปูแสมจะ
วางไขในชวงขึ้น 4-6 ค่ํา และแรม 4-6 ค่ํา ของเดือน 6 
และเดือน 11 ของทุกป    

สวนความรูเรื่องปูดําและปลากระบอก ที่บาน
บางติบ ชุมชนระบุวา  “ปูดํา” ซึ่งอาศัยในปาชายเลนจะ
ลอกคราบในชวงน้ําตาย 6-10 ค่ํา ชวงนี้ปูดําจะออนแอ 
จึงหลบซอนตัวใตรากไม หลังลอกคราบ 25 วัน ก็จะ
ผสมพันธุ เมื่อไขเจริญเต็มที่หรือไขนอกกระดอง จะวาย
น้ําออกไปสลัดไขในทะเล ตอจากนั้นไขและลูกปูดําจะ
ลอยตามกระแสน้ํา กลับเขามาหากินและเติบโตในปา
ชายเลน สวน “ปลากระบอก” จะวางไขในปาชายเลน  

ชวงเดือน 5-6 สามารถเห็นลูกปลากระบอกไดทั่วไปใน
ปาชายเลน  แตพอโตขึ้นจะออกหากินนอกชายฝงไปกับ
กระแสน้ําลง และกลับเขามาในปาชายเลนตาม
กระแสน้ําขึ้น   

ชุมชนยังใชความรูมาแบงเขตปาชายเลน เชน 
การแบงเขตตามพันธุไมเดนและแบงเขตตามอิทธิพลน้ํา
ขึ้นน้ําลง นอกจากนี้ ยังมีความรูที่เกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณของปาชายเลน ซึ่งดูไดจากคลองที่ไหลผานปา
ชายเลน กลาวคือ ปาชายเลนที่มีคลองไหลผานหลาย
สายและมีความคดเคี้ยวกวา จะมีความสมบูรณ
มากกวา สวนกลับมาของสัตวบางอยางที่หายไป เชน 
นาก  เพราะปาชายเลนสมบรูณขึ้น มีอาหารใหมันพอที่
อาศัยอยู  

 

ตารางที่ 1   ความรูทองถิ่นเรื่องแหลงที่อยูของสัตวในปาชายเลน   

ชุมชน พันธุสัตว ลักษณะเดน สภาพที่อยู การผสมพันธุและวางไข 

เปร็ดใน ปูแสม เปนปขูนาดเล็ก มี 2 ชนิด ปูแสม

กามขาวกระดองจะแข็งกวา 

และมขีนาดเล็กวาปูแสมกาม

แดง 

ปูแสมกามขาวจะอาศัยอยูในปา

โกงกางและดานนอกแถว

ชายทะเล สวนปูกามแดงจะอยู

ไดทั้งระบบนิเวศน้ํากรอยและ

น้ําเค็ม 

ปูแสมในบริเวณนีจ้ะวางไข

ในชวงขึ้น 4-6 คํ่า และแรม 4-6 

คํ่า เดือน 6 และ 11 ของทุกป 

บางติบ ปูดํา กินทั้งซากสัตวและใบไมที่รวง

หลนในปาชายเลน อายุนอยมสีี

กระดองเปนสีดําทั้งตัว เมื่ออายุ

มากกระดองจะสแีดงเขม   

อาศัยเฉพาะบริเวณที่เปนปา

ชายเลนทึบ หรือมีรากโกงกาง

ขึ้นหนาแนน และชอบอยูใน

บริเวณที่มีเลนมากๆ 

ผสมพันธุหลังจากการลอกคราบ

ไดประมาณ 25 วัน ซึ่งในชวงชีวิต

ของตัวเมียจะออกไขได 4 คร้ัง 

บางติบ ปลากระบอก กินสาหรายเปนอาหาร มีลําตัว

เพรียวยาว เกล็ดบริเวณหลังจะ

มีสีคล้ํา 

ตอนเปนลกูปลาจะอาศัยในปา

ชายเลน เมื่อใหญจะเขามาใน

ปาหาอาหารในปาเฉพาะชวงน้ํา

ขึ้น 

มีชวงฤดูผสมพันธและทอง

ในชวงเดือนกุมภาพันธถึง

มีนาคมและวางไขในปาชายเลน

ในชวงเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคม 

ลีเล็ด หิ่งหอย มีความไวตอสารเคมี  อาศัยอยูบริเวณตนไมริมน้ํา 

และในปาชายเลน ที่มีน้ําทวมถึง

ซึ่งไมมีมดแดงอยู เพราะเปน

ศัตรูที่สําคัญ และเปนบริเวณที่

ไมมีการใชสารเคมี  

เร่ิมลงวางไขเดือนมกราคมถึง

มีนาคม  วางไขบนพ้ืนดินและ 

ตัวออนจะซอนตัวใตใบไม กินตัว

ออนหอยทากเปนอาหาร 
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3. ภูมิปญญาทองถิ่นในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่นในการฟนฟูและรักษา
ปาชายเลนที่คนพบ   

 ความเชื่อทางศาสนา 
 การปลูกเสริมปาชายเลน 
 การตัดสางปาชายเลน 
 การเฝาระวังและปองกันการทําลายปาชาย
เลน 

 การจําแนกเขตปาชายเลน 

ชุมชนเรียนรูวิธีการฟนฟูและรักษาปาชายเลน  

โดยใชภูมิปญญาที่หลากหลาย พบมีการใชหลักศาสนา

อิสลามเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ชัดเจน  ที่

ชุมชนบานบางโรงและชุมชนบานบางติบ   ซึ่งเนนการ

เขาใจและเคารพธรรมชาติ  ยึดหลักสายกลางในการ

ดําเนินชีวิตเพื่อความสมดุล     

ชุมชนตางๆ มีการฟนฟูปาชายเลนมาอยาง

ตอเนื่อง โดยใชกิจกรรมปลูกเสริมปาชายเลนเปนกุศโล

บายดึงคนเขาทํากิจกรรม  สรางความรูสึกรักและเปน

เจาของที่จะรวมกันดูแลรักษาปาชายเลนตอไป ชุมชน

บานบางโรงมีความรูในการคัดเลือกชนิดพันธุไม ที่

เหมาะสมพื้นที่ ซึ่งไดผานการลองผิดลองถูกมาระยะ

หนึ่ง  สวนชุมชนบานเขายี่สาร เรียนรูในการเก็บรักษา

ฝกโกงกางเพื่อนําไปปลูกในสวนปาโกงกาง สําหรับ

นําไปเผาถานตอไป 

 

 

 

 

 

 

สวนการตัดสางปาชายเลน  เพื่อเรงการ

เจริญเติบโตของตนไมและเพิ่มปริมาณเนื้อไมนั้น  ชุมชน

สวนใหญไมเห็นดวย  เนื่องจากตองการใชประโยชนจาก

ปาชายเลนในดานอื่นๆ มากกวาการใชไม   และเชื่อวา

ปาจะสามารถปรับตัวใหเขาสูสมดุลไดเองตามธรรมชาติ   

นอกจากนี้ ไดมีการเฝาระวังการทําลายปา

ชายเลน  ซึ่งในชวงแรกๆ ที่มีการบุกรุกรุนแรง ชุมชนได

แบงพื้นที่เพื่อชวยกันลาดตระเวน ตอมาคอยๆ ทําความ

เขาใจกับผูที่หากินในปาชายเลนและกลุมนําเที่ยว ให

ชวยสอดสองและเฝาระวัง สวนการปองกันการกัดเซาะ

และพังทลายของชายฝง พบที่บานเปร็ดใน มีการนํา 

“เตายาง” มาใช  โดยมัดยางรถยนต 6 เสน ในลักษณะ

คลายลูกเตา เทปูนซีเมนตลงไปในยางรถยนตเสนลาง

เพื่อถวงไมใหถูกพัดไปกับกระแสน้ํา  ซึ่งชุมชนระบุวาเตา

ยางยังสามารถเปนแหลงที่อยูของสัตวน้ําวัยออนดวย 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนไดมีการกําหนดเขตและกฎระเบียบการ

ใชประโยชนปาชายเลน เพื่อใหเกิดการใชประโยชน

อยางเปนธรรมและยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน  

ประกอบดวย   

(1) เขตอนุรักษ เขตปาที่มีความอุดมสมบูรณ  

หามใชประโยชนหรือทํากิจกรรมใดๆ บาง

กลองขอความ 3: ภูมิปญญาในการดูแลรักษา
ฝกโกงกาง 

           เลือกเฉพาะฝกที่แกจัด มีความสมบรูณ 

โดยฝกที่รวงหลนตองมีสีออกเหลอืงๆ หลอดฝกยาว 

หากเปนฝกที่อยูบนตนขั้วฝก ควรจะมีสีน้ําตาลแดง

ปนชมพู ฝกที่เกบ็มาแลวสามารถเก็บไวได 1 เดือน 

โดยตองเรียงใหเปนระเบียบ หันโคนฝกออกจากกนั 

เพ่ือปองกันไมใหรากงอกกอนนําไปปลูก และตองรด

ดวยน้ํากรอยทุกวนัๆ ละ 1-2 คร้ังเพื่อปองกันไมให

มอดเจาะ  

ภาพที่ 2: เตายางที่ถูกวางบริเวณแนวชายฝงทะเลบานเปร็ดใน 
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ชุมชนเรียกเขตศึกษาระบบนิเวศ เขตผลิต

พันธุไม เปนตน   

(2) เขตฟนฟู  เขตปาที่มีสภาพเสื่อมโทรม 

เพื่อทําการปลูกเสริม และเปนแหลง 

พิ ทักษรักษาที่อยูของสัตวตางๆ    

(3) เขตใชสอย สามารถนําทรัพยากรจากปา

ชายเลนมาใชสอยได แตหากตองการใช

ไมจะตองขออนุญาตจากกรรมการ และ

ทําการปลูกเสริมตามที่กําหนด บาง

ชุมชนแบงเขตนี้ออกเปน  เขตสมุนไพร

และเขตปาอาหาร    

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2:  การกําหนดเขตการใชประโยชนและกฎระเบียบการใชประโยชนปาชายเลน 

ชุมชน การแบงเขต การใชไม การจับสัตวน้ําและสัตวอื่น บทลงโทษ 

เปร็ดใน เขตอนุรักษ 

เขตอนุรักษพิเศษ 

ตองขออนญุาตกอน โดยทุกคนใน
ชุมชน คนนอกชุมชนที่เดือนรอนและ
เพ่ือสาธารณะประโยชน  มีสิทธิขอ
ใชไม  

หามจับปูแสมในฤดูวางไข  
หามใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย หามจับสัตวน้ําและตี
ผึ้งในเขตอนุรักษ 

ปรับตนละ 100-
500 บาท พรอมยดึ
ของกลาง 

ลีเล็ด เขตอนุรักษ ทั้งปาเกาและปาใหมเปนเขตอนุรักษ
ทั้งหมด การใชไมตองขออนญุาต
กอนและปลูกทดแทน 5 เทา 

หามใชเครื่องมือประมงผิด
กฎหมาย 

ตักเตือน หรือสง
ดําเนินการตาม
กฎหมาย 

บางติบ เขตพิทักษรักษสตัวน้ํา 

เขตเพื่อศึกษาระบบนิเวศ  

เขตเพื่อการฟนฟู 

เขตใชสอย 

หามใชประโยชนใดๆ ในเขตเพือ่
การศึกษาฯ ในเขตใชสอยผูมีสวน
รวมในกิจกรรมอนุรักษใชประโยชน
ไดโดยขออนุญาตกอนและปลูก
ทดแทน 10 เทา 

หามจับสัตวน้ําในเขตพิทักษ-
รักษสัตวน้ํา หามการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย และ
กําหนดขนาดตาอวนที่อนญุาต 

การตักเตือนและ
ยึดของกลาง 

ทุงตะเซะ เขตอนุรักษ 

เขตฟนฟู 

เขตใชสอย 

เขตสมุนไพร 

ผูมีสวนรวมในการอนุรักษและผู
เดือดรอนสามารถขออนุญาตใชไมใน
เขตใชสอยได  โดยปลูกทดแทน 5 
เทา และดูแลจนกวาจะรอด 

ไมไดกําหนดชัดเจน ปรับ 5,000-
10,000 บาท 
ขึ้นอยูกับจํานวนไม
ที่ลักลอบตัด 

โคกพยอม ปาเฉลิมพระเกยีรติ 

ปาเมล็ดพันธุกลาไม 

ปาใชสอย 

ปาสมุนไพร 

ปาผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑพ้ืนบาน 

ใชไมในครัวเรือนไดแตตองแจงกอน 
3 วันและปลูกทดแทน 5 เทา หาม
บุคคลภายนอกเกบ็ลูกฝก พันธุไม 
จากปาชายเลน กอนไดรับอนุญาต 

ไมไดกําหนดชัดเจน ปรับ 500 – 1,000 
บาท 

ภาพที่ 3:  ปายแสดงแนวเขตปาชายเลนที่บานทุงตะเซะ 
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4. ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนปาชายเลน 

 ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนปา
ชายเลนที่คนพบ 

 สมุนไพรในปาชายเลน 
 การใชประโยชนตนจาก 
 การสรางสวนปาชายเลน 
 การจัดแหลงเรียนรูและการทองเที่ยว 

ในปาชายเลน 
 การประมงพื้นบาน 
 ผลิตภัณฑพื้นบาน 

  ภูมิปญญาทองถิ่นในดานนี้มีหลากหลายตาม

สภาพแตละพื้นที่  สวนใหญเปนการใชประโยชนพืชใน

ปาชายเลน การประมงพื้นบาน และการใชประโยชน

ทางออม เชน การทองเที่ยว เปนตน  พบการใชสมุนไพร

จากพันธุไมปาชายเลนในชุมชนตางๆ รวม 37 ชนิด   

มีการประโยชนตนจาก กวา 10 ประเภท  กรณี

การทําน้ําตาลจากที่บานขนาบนาก สามารถเปนอาชีพ

หลักใหกับชุมชน มีการทําสวนปาโกงกางเพื่อเผาถานที่

บานเขายี่สาร  ซึ่งลวนมีระบบการจัดการที่ดี นอกจากนี้ 

ยังมีการใชประโยชนจากปาชายเลนในรูปแบบตางๆ อีก  

เชน การใชสียอมผาจากพืชในปาชายเลนที่ชุมชนบาน

ทุงตะเซะ  และการทําขนมลูกโรยที่ชุมชนบานโคกพยอม  

ซึ่งสืบทอดมาตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่  2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน ปาชายเลนไดกลายเปนแหลงเรียนรู

และแหลงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากขึ้น ชุมชนตางๆ 

ไดมีการสํารวจ กําหนดจุดเดน และเสนทางศึกษา โดย

มักเปนจุดชมพืชและสัตวหายาก ชมวิถีประมงพื้นบาน 

ชมหิ่งหอย การแปรรูปอาหารจากปาชายเลน รวมถึง

สรางทางเดินศึกษาธรรมชาติในปาชายเลน บางชุมชนมี

บริการนั่งเรือชมปาชายเลน และโฮมสเตย  ซึ่งสามารถ

สรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ชุมชนจะให

ตอนรับนักทองเที่ยวและผูมาเยือนอยางญาติมิตร เนน

การศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน  โดยไมมีการ

จัดฉาก  เพราะเกรงจะเปนการทําลายชุมชน นอกจากนี้ 

ชุมชนยังเนนการแลกเปลี่ยนขอมูล จึงไดรับความรูใหมๆ 

จากผูมาเยือนอยูเสมอ 

กลองขอความ 5: สียอมผาจากพืชในปาชายเลน
ที่บานทุงตะเซะ  

 เปลอืกลูกตะบูนขาว      ใหสีน้ําตาลออน 

 ใบแสม  ใหสีชมพูออน   

 แกนในของหลุมพอทะเล ใหสีเหลอืง  

 ใบพังกา  ใหสีชมพูออน   

 ลูกจากแก  ใหสีเทาและดํา  

 เปลอืกพังกา  ใหสีน้ําตาลเขม  

กลองขอความ 4: การใชประโยชนจากตนจาก 

 ใบจากออน -  มวนยาสูบ สานเสือ่ 
 ใบจากแก – หอขนม เครื่องจักสาน และตับ
จากมุงหลังคา 

 ทางจาก – มุงหลงัคา  เครื่องมอืประมง   
หักเงี่ยงปลา 

 กานใบจาก – สานตะกรา  ทําไมกวาด 
 ผลจาก – ขนมหวาน ปรุงอาหาร 
 น้ําหวานจากงวงจาก -  น้ําสม น้าํตาลจาก 
ตังเม และสุราพ้ืนบาน 

ภาพที่  4:   ฝกถั่วขาว และขนมลกูโรยซึ่งทํามาจากฝกถั่วขาว 
ที่บานโคกพยอม 
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ในการจับสัตวน้ําในบริเวณปาชายเลนและ

ชายฝง ยังคงมีการใชเครื่องมือประมงพื้นบาน โดยไม

ทําลายสัตวน้ําขนาดเล็กและสัตวหนาดิน  เลือกจับ

เฉพาะสัตวน้ําขนาดที่ตองการ กรณี “กร่ํา” ที่ชุมชนลีเล็ด 

ยังเปนเสมือนบานปลาที่มีสัตวน้ําเขามาอาศัยและหลบ

ภัย นอกจากนี้ ยังมีการละเวนและไมจับในฤดูวางไข 

อยางกรณี “หยุดจับรอย คอยจับลาน” ที่ชุมชนเปร็ดใน 

ซึ่งชุมชนมีความรูเกี่ยวกับวงจรชีวิตของปูแสม จึงรวมกัน

หยุดจับปูแสมในชวงวางไข  

  

 

 

 

 

 

 

 

5. ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 

ในการจัดการปาชายเลน  

ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนากลุมและ
องคกรชุมชนในการจัดการปาชายเลนที่คนพบ 

 การริเริ่มกลุม 
 แนวคิดและพัฒนากลุม/องคกรชุมชน 
 การขยายผล 
 การรักษาความยั่งยืน 

การกอตั้งกลุมหรือองคกรชุมชน สวนใหญเกิด
จากแรงกดดันจากภายนอก  และการเผชิญกับปญหา
จากการสัมปทานเผาถานและการบุกรุกทํานากุง   คน
ในชุมชนจึงรวมตัวกัน โดยมีผูนําทั้งทางการและผูนํา
ตามธรรมชาติเปนผูจุดประกายและระดมความรวมมือ
ในชมุชน  แมตอมาปญหาไดคล่ีคลายไป  ก็ยังมีการทํา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง  และไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกภายหลัง ยกเวนชุมชนบานบางติบ 
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตระยะ
ริเริ่มกลุม 

 

ลักษณะของกลุมและองคกรในแตละชุมชน 
สามารถแบงได 3 รูปแบบ ไดแก  

1) ไมมีการกอตั้งกลุม แตอาศัยผูนําตาม
ธรรมชาติและสมาชิกในชุมชน  เชน ชุมชน
บานบางโรง ซึ่งไมมีกลุมหลักในการจัดการ
ปาชายเลน จะอาศัยผูนําธรรมชาติและ
กลุมตางๆ ที่มีอยูในชุมชนชวยกันดูแล  

2) รวมตัวเปนกลุมแบบหลวมๆ  ผูนํากลุม
มีบทบาทหลัก  เชน  คณะกรรมการปา
ชายเลนบานทุงตะเซะและกลุมลีเล็ดนํา
เที่ยวเพื่อการอนุรักษ  

3) กอตั้งกลุมในรูปแบบคณะกรรมการ มี
โครงสรางและมีแผนการจัดการ  เชน 
กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลนบาน
เปร็ดใน  กลุมบริหารจัดการทรัพยากรบาน
บางติบ  และกลุมอนุรักษปาชายเลนและ
แหลงทองเที่ยวบานโคกพยอม    

 

ภาพที่ 5:  การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในบริเวณปาชายเลน ที่ลีเลด็และบานบางโรง 
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ตารางที่ 3:   การริเริ่มกลุมและกอต้ังองคกรชมุชนตางๆ ในการจัดการปาชายเลน 

การรเิริ่มรวมกลุม การกอต้ังองคกรชุมชน 
ชุมชน 

ป พ.ศ. แรงกดดัน ผูจุดประกาย ป พ.ศ. ช่ือองคกรชุมชน ผูสนับสนุน 

เปร็ดใน 2526 ทําสัมปทานปาชายเลนผิด

เงื่อนไข การบุกรุกและปลอย

น้ําเสียจากนากุง   

ผูใหญบาน 2541 กลุมอนุรักษและพัฒนาปา

ชายเลนบานเปรด็ใน 

รองผูวาฯ ผูชวย

ปาไมจังหวัดฯ     

ลีเล็ด 2535 การถางกอนปลูกปาของ

โครงการรัฐ 

สมาชิกใน

ชุมชน 

2548 กลุมลีเล็ดนําเที่ยวเพ่ือการ

อนุรักษ  

องคกรพัฒนา

เอกชน  

บางติบ 2538 การสัมปทานปาชายเลน และ

เครื่องมือประมงทําลายลาง 

ผูใหญบาน 2546 กลุมบริหารจัดการทรัพยากร

บานบางติบ 

สถานีพัฒนาปา

ชายเลน 

บางโรง  2535 การสัมปทานปาชายเลน การ

ทํานากุง และการบุกรุกที่ดิน 

ผูนําศาสนา

ในชุมชน 

- - - 

ทุงตะเซะ 2534 การสัมปทานปาชายเลน    ผูใหญบาน 2540 คณะกรรมการปาชายเลน

บานทุงตะเซะ 

องคกรพัฒนา

เอกชน 

โคกพยอม 2545 ความไมเทาเทียมดานโอกาส

การพัฒนาจากรัฐ ความเสื่อม

โทรมของปา จากการ

สัมปทาน 

สมาชิกใน

ชุมชน 

2546 กลุมอนุรักษปาชายเลนและ

แหลงทองเทีย่วบานโคก

พยอม 

องคกรพัฒนา

เอกชน 

 

ความยั่งยืนของกลุมและองคกรชุมชน มัก
ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูนํา และการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน  โดยมีการเรียนรูจากกรณีอื่นๆ  หรืออาจไดรับ
การกระตุนจากบุคคลและหนวยงานภายนอก ที่เขามา
สงเสริม  สําหรับแนวคิดและทิศทางการทํางานของกลุม
และองคกรชุมชน แมจะมีความแตกตางกันไปในแตละ
พื้นที่ แตก็พบลักษณะรวม คือ ใชแผนเปนตัวกําหนด

ทิศทางการจัดการ  ใชกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
เปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร  เชื่อมโยงการ
จัดการในระบบนิเวศยอย เชน อาว ลุมน้ํายอย  ดําเนิน
กิจกรรมอนุรักษควบคูกับการใชประโยชน  สงเสริม
บทบาทของเด็กและสตรี  สรางเครือขายความรวมมือ
กับภายนอก และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  

ภาพที่ 6: ศูนยการเรียนรูบานทุงตะเซะ     ภาพที่ 7:  กิจกรรมของกลุมอนุรกัษบานบางติบ 
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4. ศักยภาพในการใชภูมิปญญาทองถิ่นการจัดการปาชายเลน  

การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
ปาชายเลน ไดรับผลกระทบจากการนําความรูและ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาประเทศ การ
จัดระบบการเรียนการสอน ที่เปนแบบแผนเดียวกัน    
ทําใหเกิดทัศนคติวาความรูทางวิทยาศาสตร เปนส่ิงที่
สามารถพิสูจนไดในเชิงประจักษ สามารถอธิบายได
ดวยเหตุผล  สวนภูมิปญญาทองถิ่นไดถูกลดคา
กลายเปนความรูที่ลาหลัง และเปนความเชื่อที่งมงาย  

นอกจากนี้ กระแสการพัฒนาที่ทําใหคนใน
ชุมชนทองถิ่นมุงเขาเมือง เพื่อการศึกษาตอและหางาน
ทํา  ยิ่งทําใหคนหางไกลจากภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น 
การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุน
ใหมไดถูกตัดทอนหายไป  การดํารงชีวิตแบบสมัยใหม
ไมมีความจําเปนในการใชภูมิปญญาทองถิ่นอีกตอไป   

ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับความสําคัญ ใน
ระดับนโยบายมากขึ้น  โดยแผนพัฒนาประเทศได
กําหนดใหมีการพัฒนา และสงเสริมการนําภูมิปญญา
ทองถิ่น มาประยุกตใชเพื่อเปนฐานในการพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การ
สาธารณสุข การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อันจะ
นําไปสูการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  แตการนํา
นโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติยังไมมีการดําเนินงาน
ที่เปนรูปธรรม   

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตาม ไดพบการเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่นในพื้นที่ตางๆ สูกลุมเยาวชน โดยผานหลักสูตร
ทองถิ่น การปลูกจิตสํานึกใหเด็กรักปาชายเลน  บาง
ชุมชน เริ่มกอตั้งกลุมเยาวชนเพื่อสานตอภูมิปญญา
ทองถิ่น สงเสริมบทบาทสตรีในการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยเฉพาะดานอาหารและผลิตภัณฑเครื่องใช 
สงเสริมใหกลุมประมงเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยการนําเครื่องมือประมงพื้นบาน
กลับมาใชใหม นอกจากนี้ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษและโฮมสเตย  ยังสามารถเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่นสูนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอก   

แตเนื่องจากภูมิปญญาทองถิ่นสวนใหญเปน
ฐานความรูที่อยูในชุมชน  แมจะผานการเรียนรูและ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ   แตยังเปนความรู
เฉพาะถิ่น  ที่ยากแกการเขาใจและการนําไปใชของคน
ตางถิ่นตางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นที่
มีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ปจจุบันการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากสวน
ใหญเปนความรูที่ติดอยูกับบุคคล  ยังขาดการบันทึก
และถายทอดสูคนรุนใหมในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ พบวา
ศักยภาพในการนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
สนับสนุนการจัดการปาชายเลนในระดับพื้นที่ ขึ้นอยู
กับความเขมแข็งของชุมชน ในการจัดการปาชายเลน 

ภาพที่ 8:  การถายทอดการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
แกคนรุนใหมในชุมชน 

ภาพที่  9:  บทบาทของผูหญงิในการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่เกี่ยวของกับปาชายเลน ในการเตรียมอาหาร 
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และการมีวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับปาชายเลน  โดย
เห็นไดชัดเจนวาหากชุมชนยังมีการจัดการและการใช
ประโยชนจากปาชายเลน ยอมทําใหมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับปาชายเลน การใชภูมิปญญาทองถิ่นจึงมี

โอกาสที่จะถูกนํามาใชอยูเสมอ  แตก็ไมอาจปฏิเสธได
วา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ ไดมีสวน
สําคัญในการรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไวดวย เชน  การ
ทองเที่ยว การแปรรูปผลผลิต เปนตน    

7. สรุปและขอเสนอ  

การจัดการปาชายเลนของประเทศ ไดให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้ง
สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชมากขึ้น ตาม 
ลําดับ จึงไดมีการสํารวจ รวบรวมและจัดระบบภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน  เพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชไดตอไป   ซึ่งชุมชนตางๆ ก็
ตระหนักดีวาภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู จะมีโอกาสสูญ
หายได  หากไมมีการรวบรวมและบันทึก เพราะสวน
ใหญเปนความรู ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติ ซึ่งติดอยูกับ
ตัวคนที่เปนผูสูงอายุ ผูที่ประกอบอาชีพประมงหรือเคย
ทําการประมง  ผูนํากลุมและองคกรอนุรักษในชุมชน  
และผูที่เขาไปใชประโยชนจากการเก็บหาพืช และสัตว
ในปาชายเลน  โดยถายทอดสูคนรุนใหมไมมากนัก    

ผลจากการสํารวจและรวบรวมภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน ไดจําแนกออกเปน 4 
หมวด ไดแก (1) ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ปาชายเลน (2) การฟนฟูและรักษาปาชายเลน (3) การ
ใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน (4) การพัฒนากลุม

และองคกรชุมชนเพื่อจัดการปาชายเลน   โดยสามารถ
พบภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศในทุกชุมชน
ที่มีการจัดการปาชายเลน  แมบางเรื่องจะพบในบาง
ชุมชน เนื่องจากมีระบบนิเวศแตกตางกัน  ภูมิปญญา
ในหมวดแรกนี้  ถือไดวาเปนพื้นฐานที่นําไปสูการ
จัดการปาชายเลนใหเกิดประสิทธิภาพ  สวนการ
พัฒนากลุมและองคกรชุมชนมักเปนประสบการณที่ได
เรียนรูและแลกเปลี่ยนกันระหวางชุมชน  ทําใหมี
ทิศทางและรูปแบบไมแตกตางกันมากนัก   

เห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นแตละหมวดหมู 
มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (ดังแสดงในแผนภาพ)  
โดยอาจกลาวไดวา หากไมมีความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น ก็จะไมเกิดการจัดการที่ดี ทั้งการฟนฟู การ
รักษา  การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการพัฒนา
กลุม/องคกร  และหากไมมีกลุมหรือองคกรชุมชนและ
การจัดการที่ดี  ก็จะไมมีปาชายเลนเหลืออยูในชุมชน
ตางๆ และจะทําใหการใชภูมิปญญาทองถิ่นหมดไปได     

 

 

 

 

 

 
 

 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการพัฒนากลุมและองคกรชุมชน 

เพื่อการจัดการปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการฟนฟูและรักษาปาชายเลน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน 

 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ในการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลน 

ชุมชน 

-  ภูมิปญญาทองถิ่น 
จากชุมชนอื่น  

-  ความรูทางวิชาการ 
-  ความรูอ่ืนๆ จาก
ภายนอก 

ภาพที่ 10:   ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปาชายเลน 
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สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นในจัดการปา
ชายเลนมีทั้งความรู ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติ ซึ่งมา
จากการถายทอดจากบรรพบุรุษ การนําภูมิปญญา
จากภายนอกมาปรับใช และจากการเรียนรูดวย
ประสบการณตรง จึงทําใหมีความรูและวิธีการที่
แตกตางกันไป  ภูมิปญญาที่พบไดในทุกชุมชน สวน
ใหญเปนความรูเรื่องระบบนิเวศปาชายเลน การฟนฟู
และรักษาปาชายเลน และการแบงเขตการใชประโยชน 
สวนที่พบในบางชุมชน จะเปนความรูเกี่ยวกับพืช
และสัตวที่สําคัญของแตละชุมชน ภูมิปญญาเรื่อง
สมุนไพร  และบางภูมิปญญา เปนเรื่องเฉพาะถิ่น  
เชน  การใชหลักศาสนาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  
การปองกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝง  และการ
จัดการสวนปาชายเลนเพื่อเผาถาน  เปนตน 

ดวยภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องที่อยูที่ใน
ชุมชน การจะสนับสนุนและนํามาใชจึงควรเริ่มที่การ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ใหสามารถใช
ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง สวนแนวทางที่สําคัญอื่นๆ ในการสงเสริมและ
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการปา
ชายเลน ประกอบดวย การพัฒนาแหลงเรียนรูใน
ชุมชน การขยายฐานความรูเขาสูระบบการศึกษา
และวิจัย เพื่อใหเกิดการยอมรับที่กวางขวางขึ้น และ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล  รวมทั้งการประสาน
ความรวมมือกันในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน   เพื่อใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปปรับใช
ในการจัดการปาชายเลนใหกวางขวางมากขึ้น 
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