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 This research aims to study concepts, regulations and case study relating to 

reforestation and to analyze the dynamics of mangrove in the estuaries areas of Bang 

Pakong River, Chachoengsao Province, as well as to propose how to protect existing natural 

conditions and to increase additional trees to the mangrove, measures to control activities 

that affect a well-being of natural environment and wetlands in accordance with the role of 

public participation for sustainable community development. Employed research methods 

consist of gathering information and inventories from various secondary and electronic 

sources, followed by existing conditions field survey. Structured interview and questionnaire 

from stakeholders were also conducted; comments and opinions were handled by utilizing 

comparative content analysis method. 

 Findings from the research revealed that in the Bang Pakong River estuary area 

vicinity there are many land use activities such as agriculture, fishery, industry, as well as 

aquaculture. The main activities that causing damage to degradation of mangrove, directly 

and indirectly, are disconnecting of aquaculture activities on the river bank because of funding 

shortage and activities in the water discharging sewerage without treatment directly to the 

river. Together with high potential of land with basic infrastructure for other developments, the 

mangrove degraded gradually. In order to mitigate these problems, the concerned authorities 

resort to drawing a specific development plan for the estuary areas. Furthermore, it is also 

found that there are several regulations and measures related to controlling natural 

environment destruction but cannot restrain such degradation at all. Thus, the researcher has 

recommended by way of strengthen such mechanisms to manage main causes directly and 

indirectly. Increasing trees in the mangrove areas by currently employed measures couples 

with reforestation by local community participation can create valuable land and the mangrove 

within the estuary for the Bang Pakong residents to live and make a living, safely from natural 

disaster, in accordance with controlling measures within each different district depend on its 

role and function. After all, improved mangrove areas environmentally will benefit the 

sustainability of economy in the future. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 ปากแมน้ําบางปะกง มีลักษณะเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญของภาคตะวันออก ปากแมน้ํา
บางปะกงมีระบบนิเวศที่หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร ท่ีวางไข และ
อนุบาลตัวออนใหกับสัตวน้ํานานาชนิด ซ่ึงส่ิงนี้มีคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษย แตก็มีความ
เปราะบางออนไหวตอความเปล่ียนแปลงไดงาย มีมูลคาตอส่ิงแวดลอมและมีศักยภาพในการผลิต 
ทําใหพื้นท่ีมีการพัฒนาในดานคมนาคมขนสง ชุมชนเมือง อุตสาหกรรม ดานการประมงทางทะเล 
ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการดานการทองเท่ียว ซ่ึงมีการพ่ึงพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติจนสงผลตอระบบนิเวศและขาดสมดุล จึงสงผลใหเกิดปญหาความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เชน การสูญเสียพื้นปา สูญเสียปาชายเลน ขาดแคนนํ้า 
คุณภาพน้ําเส่ือโทรม ความขัดแยงระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม  
 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปาชายเลนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตคนในชุมชน สงผลตอสัตว
น้ํา ปจจุบันปาชายเลนท่ียังคงดํารงอยูทามกลางปญหาเส่ือมโทรมท่ีลดลงอยางตอเนื่อง จึงทําให
พื้นท่ีปาชายเลนในชุมชนไดถูกเปล่ียนสภาพ เพ่ือประโยชนในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
อุตสาหกรรม และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีไดผลกําไรแตกลับไปทําลายปาชายเลนใหเสียหาย สาเหตุ
ท่ีรุนแรงเกิดจากการทํานากุงเนื่องจากมักจะถูกแผวถางและทําลายเพ่ือสรางบอกุง และบอเลี้ยงกุง
จําเปนตองใชน้ํากรอยหรือน้ําเค็ม เพราะพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการประกอบการ ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหปาชายเลนเส่ือมโทรม และการขยายโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ   จากภาค
เกษตรกรรมสูภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว คือ การกําหนดการใชประโยชนท่ีดินของกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559 ไดเนนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ติดชายฝงทะเลอาวไทย ตําบลทาขาม ตําบลบางปะกง 
และการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการขนสงสินคา รองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 
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 จากสถานการณ และประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอ
ความพื้นปาชายเลนท่ีมีเอกลักษณ และคุณภาพชีวิตของคนในปากแมน้ําบางปะกง สาเหตุท่ีสงผล
ปญหา กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ในพื้นท่ี ซ่ึงมีเจตนารมยหรือวัตถุประสงคที่แตกตางกัน เกิด
ความขัดแยงในการตีความและการบังคับใช รวมถึงนโยบายจากการปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงสวน
ใหญมุงเนนในเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานท่ีเติบโตตามเศรษฐกิจของเมือง แต
อยางไรก็ตามขาดการใหความสําคัญ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศตออนาคต 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงมีความเรงดวนและสมควรอยางยิ่งท่ีจะทําการวิจัยเพื่อคนหา
วาในปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศ และปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําบางปะ
กงมีสภาพเปนอยางไร เพื่อนําไปสูการคนหาแนวทางเพ่ือการฟนฟูระบบนิเวศและปาชายเลนดวย
การมีสวนรวมของประชาชน คูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดานชุมชนเมือง อุตสาหกรรม การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ตลอดจนการฟนฟูและปลูกปาเพิ่มเติมในพ้ืนท่ีชายฝงอาวไทยบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกงตอไป 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ความมุงหมายของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาแนวทางฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน คูไปกับการพัฒนาดานชุมชนเมือง 
อุตสาหกรรมและดานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยมีเงื่อนไขในการประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ควบคุมการปลอยน้ําเสีย ของเสียที่ทําลายส่ิงแวดลอม จากกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นท่ี และหาแนว
ทางการฟนฟูปลูกปาเพิ่มเติมในพื้นท่ีชายฝง 
 2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  2.1 เพื ่อศึกษาคนหาแนวทางและมาตรการในการฟนฟูพื ้นที่ปาชายเลนปาก
แมน้ําบางประกง อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากท่ีสุด 
  2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลน  
  2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา(บอกุง)ท่ีสงผลกระทบตอพื้นท่ีปาชาย
เลน โดยอยูรวมกับพื้นปาชายเลนอยางเหมาะสม 
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ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตทางดานพื้นท่ี    

                       ในการวิจัยไดกําหนดขอบเขตใหครอบคลุมชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และบริเวณปากแมน้ําบางปะกงท่ีติดตอกับอาวไทยตอนบน มีพื้นท่ี 298.02 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ี อําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลคลองตําหรุ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีขอบเขต ดังนี้คือ (แผนท่ี 1) 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
แผนท่ีท่ี 1 พื้นที่วิจัย อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีมา: สถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 5 ชลบุรี,  ฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) (ชลบุรี: 
สถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 5, 2558) 
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 ขอบเขตทางดานเนื้อหา 
 ขอบเขตดานเนื้อหา ครอบคลุมการศึกษาในหัวขอเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้ คือ 
                 1. ลักษณะทางดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และส่ิงแวดลอม บทบาท
โดยรวมของชุมชนบางประกง และทิศทางรูปแบบการเติบโตของชุมชนบางประกง  
 2. แนวความคิดและหลักการมีสวนรวมของประชาชนและสิทธิของประชาชนที่
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                  
 3. มาตรการทางดานกฎหมายในการควบคุมพื้นท่ีปาชายเลน และแนวทางในการฟนฟู
ระบบนิเวศและเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนของภาครัฐ 

4. การสัมภาษณและวเิคราะหความคิดเหน็ของเจาหนาท่ีของรัฐ ผูประกอบการดาน
เพาะ เล้ียงสัตวน้ํา และประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ีปากแมน้ํา ท่ีมีตอมาตรการและแนวทางใน
การฟนฟู ระบบนิเวศและเพ่ิมพื้นท่ีปาชายเลน 

 5. การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีวิจัยบริเวณปากแมน้ําบางปะกงใหสามารถ
ใชประโยชนท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของชุมชน และการ
เติบโตทางดานเศรษฐกิจ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 คําถามในการวิจัย 
 1. ปจจุบันพื้นท่ีปาชายเลนถดถอยและเส่ือมโทรม จะสามารถดํารงอยู และฟนฟูพื้นท่ี
ปาชายเลนข้ึนมาไดอยางไร 
 2. ในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางไร 
 คําตอบในการวิจัย 
 1. รัฐควรดําเนินกําหนดเขตคุมครองส่ิงแวดลอมทางทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีปา
ชายเลนเพ่ือคุมครองปาชายเลน 
 2. การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบดูแลผูทําความเส่ือมโทรมทรัพยากร
และฟนฟู  
 3. กําหนดรูปแบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําตามกฎเกณฑและมาตรการ ท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
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กระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยประกอบดวยการทํางาน 7 ข้ันตอนหลัก ไดแก 
 1. การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการฟนฟูปาชาย
เลน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. การศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิซ่ึงเปนเอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
องคประกอบทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม พื้นท่ีชุมชนบางประกงและปาชายเลน
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  
 3. การสํารวจภาคสนามการสํารวจทางลักษณะทางกายภาพ องคประกอบของทาง  
ดานกายภาพ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม พื้นท่ีชุมชนบางประกง และปาชายเลนบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกง 

4.  การวิเคราะหและสรุปแนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมปาชายเลนในพ้ืนท่ีปาก
แมน้ําบางปะกงของหนวยงานภาครัฐท่ีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 5. การสัมภาษณความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีเปนหนวยงานราชการผูมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาเมืองในเขตชุมชนบางประกง และผูประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ประเภทบอกุงท่ีมีตอแนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมปาชายเลนในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง
ของหนวยงานภาครัฐ 
 6. การประมวลผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง กลุม
ตัวอยาง รวมกับแนวความคิด ทฤษฎีและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีไดจากการศึกษาขางตน เพื่อสรุปรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 7. การสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะการอยูรวมกันอยางยั่งยืนระหวางกิจกรรมทาง
เกษตรและพื้นท่ีปาชายเลนปากแมน้ําบางปะกง 
 
วิธีวิจัย 
 1. วิธีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน ใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 
  1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดานทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ
กับการฟนฟูปาชายเลน ใชวิธีการเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิท่ีเปนตําราเอกสารทางวิชาการ 
เอกสารงานวิจัย  และการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนส่ืออิเล็กทรอนิกส 
                      1.2 การศึกษาขอมูลลักษณะพ้ืนท่ีทางดานสภาพปจจุบันและการเติบโตของชุมชน
เมืองบางปะกง การพัฒนากิจการดานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ผลกระทบตอปาชายเลน ใชวิธีการเก็บ
รวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และการสํารวจภาคสนาม 
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 2. วิธีการดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมจํานวน 
15 ตัวอยางใชวิธีการรวบรวมดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 
Questionnaire and Interview Methods)   
 3. วิธีการวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาท่ีไดจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ (Comparative Content Analysis) 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

พื้นท่ีวิจัยบริเวณปาชายเลนปากแมน้ําบางประกง มีการใชประโยชนท่ีดินอ่ืนๆหลาย
ประเภท อาทิ พื้นท่ีชุมชนท่ีอยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมหนัก 
สถานท่ีนันทนาการ การพักผอนหยอนใจ และกีฬา การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ฯลฯ ซ่ึงการใชประโยชน
ท่ีดินเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาเหตุทําใหส่ิงแวดลอมของปาชายเลนเส่ือมโทรมได ในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตครอบคลุมไวเฉพาะเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับปญหาความเส่ือมโทรมท่ีมี
สาเหตุมาจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําประเภทบอกุงเทานั้น  
 
นิยามศัพท 
 1. การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน หมายถึง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน โดยใหชุมชนในทองถ่ินดั้งเดิมเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือ องคกรอ่ืน ๆ ของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 
 2. พื้นท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูระหวางพื้นท่ีใด ๆ ตั้งแตสอง
พื้นท่ีหรือมากกวา เพื่อชวยลดผลกระทบซ่ึงกันและกันท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมในพื้นท่ีดังกลาว 
ซ่ึงสวนใหญแลว พื้นท่ีแนวกันชนจะถูกนํามาใชกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้แลว ยังถูกนํามาใชในการควบคุมและปองกันการกระจายของเช้ือโรคอีกดวย ซ่ึง Buffer 
Zone มีความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 3. ปาชายเลน หมายถึง พื้นท่ีปาไมในบริเวณชายฝงทะเลและปากแมน้ําท่ีน้ําทะเลทวม
ถึง สวนมากประกอบดวยพันธุไม  เชน  แสม  โกงกาง  และจาก เปนตน มีความพิ เศษดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีออนไหวเปราะบาง มีระบบนิเวศน้ําเค็มและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนสถานท่ีสําหรับวางไข อนุบาลตัวออน และขยายพันธุสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ําและสัตว
ทะเล 
 4. บริเวณปากแมน้ํา หมายถึง บริเวณท่ีแมน้ําบางปะกงไหลลงสูอาวไทย ครอบคลุม
พื้นท่ี บางสวนในอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลคลองตําหรุ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีขอบเขตตามแผนท่ี 1 และมีพื้นที่ 298.02 ตารางกิโลเมตร 
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 5. การฟนฟูปาชายเลน หมายถึง การเพ่ิมพื้นท่ีปาไมโดยการปลูกตนไมเพิ่มเติม และ
การดํารงรักษาและฟนฟูระบบนิเวศของปาชายเลนจากความเส่ือมโทรมใหกลับสูสภาพดั้งเดิมท่ี
สมบูรณ ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับเปนสถานท่ีวางไข อนุบาลตัวออน และขยายพันธุ
สัตวสัตวทะเล 

 
แหลงขอมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากสํารวจภาคสนาม  และการสัมภาษณ   
 2. ขอมูลทุติยภูมิ  เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย  เชน  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
สํานักงานเทศบาลบางประกง  และเว็บไซดท่ีเกี่ยวของ 
 3. สถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 5 (ชลบุรี) 
 
อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แบบสํารวจลักษณะทางดานกายภาพและสํารวจกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย
การสังเกตการณในการเพาะเล้ียงและบันทึกในแบบสํารวจ 
 2. แบบสอบถามและสัมภาษณ 
 
การเสนอผลการวิจัย 
 1. รายงานฉบับสมบูรณขนาด A 4  ตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย
เนื้อหา ตารางขอมูล แผนภูมิ แผนท่ี แผนภาพ แผนผัง รูปภาพ ประกอบการบรรยาย มีเนื้อหารวม
ท้ังหมด 7 บท คือ บทท่ี 1 บทนํา บทท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารรายงานวิจัยและ
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาการวิจัย บทท่ี 3 การออกแบบการวิจัย บทท่ี 4 บริบทของพ้ืนท่ีวิจัย 
บทท่ี 5 การดําเนินการวิจัย บทท่ี 6 สรุปการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ และบทที่ 7 
บทสรุป 

2. การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการ โดยเตรียมเอกสาร
ผลงานในรูปแบบ สไลด PowerPoint เพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ และบทความสําหรับ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 3. การนําเสนอในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) รายงานวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ 
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บทท่ี 2 
 

การศึกษาแนวความคดิ กฎหมาย และกรณศึีกษาเพือ่การอนรักษ์ป่าชายเลนุ  
 
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและอนุรักษปาชายเลน 
 เนื่องจากพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณชายฝงปากแมน้ําบางปะกง พบวาไมมีมาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองและอนุรักษปาชายเลนโดยตรง เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเร่ือง
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและอนุรักษปาชายเลน พื้นท่ีปาชายเลนท่ีไมไดอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ ไมไดอยูในเขตอุทยานแหงชาติ  ปจจุบันมีพระราชบัญญัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับปาชายเลน ซ่ึงสามารถจําแนกได ดังนี้ 
 1. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเล ประกอบดวย พระราชบัญญัติ สงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 2. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย กฎหมายเกี่ยวกับ
ท่ีดิน กฎหมายเกี่ยวกับน้ําและประมง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรแรและปโตรเลียม และกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490   
 3. มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมีมติท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาชายเลนอยาง
ตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2521 จํานวนหนึ่ง เชน มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2521 เร่ือง 
รายงานการประเมินผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมของปาชายเลน ของโครงการพัฒนาแหลง
ชุมชนและสะพานเทียบเรือ หมูบานตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2530 เร่ือง การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลนประเทศไทย มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2539 เร่ือง ปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเพาะเล้ียงกุง
ของประเทศไทยเปนตน 
 4. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2540-
2559) สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมไดกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2540-2559) โดยจําแนกรายละเอียดนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทยออกเปนนโยบายหลัก จํานวน 6 นโยบาย
ประกอบดวย 
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  4.1 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใชประโยชน
และลดปญหาความขัดแยง เรงรัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมใหเปนปจจัยพื้นฐาน
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   4.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคอยางเปนระบบ รวมท้ัง
เสริมสรางพลังความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชน และประชาชน 
   4.1.3 สนับสนุนการใชหลักการทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสรางความเปนธรรมในสังคม 
   4.1.4 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังรองรับสิทธิและหนาท่ีการเปนเจาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.1.5 สนับสนุนการศึกษา วิจัย และเสริมสรางโครงขายพื้นฐานระบบขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   4.1.6 สงเสริมการสรางจิตสํานึกและจิตวิญญาณดานการอนุรักษใหแก
ผูบริหารในหนวยงานของรัฐ นักการเมืองทุกระดับ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปเพื่อใหเกิดการ
ประสานแนวความคิดทางดานการพัฒนาและการอนุรักษใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  4.2 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษ 
   4.2.1 ลดและควบคุมปญหามลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม คมนาคมและกิจกรรมกอสราง ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยู
ของประชาชน รวมท้ังฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกิดสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   4.2.2 สนับสนุนใหมีการจัดการของเสียและสารอันตรายอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพพรอมท้ังจัดใหมีระบบปองกันและแกไขกรณีฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ 
   4.2.3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษใหเกิดเอกภาพในการ
กําหนดนโยบาย แผนและแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ กฎหมาย องคกร และเงินทุนตองมีความสอดคลอง
และสนับสนุนใหการดําเนินการบริหารและการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยใหผูกอมลพิษ
ตองรับผิดชอบ รวมท้ังการใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน และมีการประสานความรวมมือใน
การจัดการมลพิษ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
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  4.3 นโยบายแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมปองกัน สงวนรักษา อนุรักษ 
ฟนฟู แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมใหมีศักยภาพที่เหมาะสมและเปนมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของประเทศ 
  4.4 นโยบายส่ิงแวดลอมชุมชนใหมีการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นท่ีสีเขียว 
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใหมีวิถีชีวิตท่ี
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและมีความสวยงาม สอดคลองกับระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
  4.5 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อส่ิงแวดลอมเสริมสรางสมรรถนะ
ของชุมชนในทุกระดับใหมีความเขมแข็งและเกิดขบวนการความรวมมือในการจัดการส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 
  4.6 นโยบายเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอมพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ
กระทรวงโดยจําแนกเปนนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหาร
จัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
  5.1 ประเมินสถานภาพ และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  5.2 สงวน อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู เพื่อดํารงสภาพสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
และจัดการการใชประโยชน เพื่อตอบสนองความตองการตามศักยภาพใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 
รวมท้ังสงเสริม และดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  5.3 สรางมูลคาเพิ่มท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประเภทเพื่อการใชประโยชนใหคุมคา 
  5.4 จัดทําระเบียบ กฎเกณฑ และระบบการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ทองถ่ิน และประชาชนทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง แบงปนผลประโยชนอยางยุติธรรม 
ตลอดจนกําหนดขอเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติทุก
ประเภท อยางยั่งยืน และสอดคลองกับสถานการณบนฐานขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา 
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 6. นโยบายดานส่ิงแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสามารถ
จําแนกไดดังนี้ 
  6.1 ดําเนินการใหชุมชนท้ังในชนบท และในเมืองมีสภาพแวดลอม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยประสานการวางผังเมือง และจัดระเบียบชุมชน ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี 
  6.2 ปองกัน รักษา และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมใหดีข้ึน และอยูในระดับมาตรฐาน
ท่ีไมเปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม 
  6.3 ดําเนินการปองกัน และควบคุมสภาวะความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
กับสุขอนามัยท่ีจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต และสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
  6.4 สรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถปกปอง คุมครอง และฟนฟู
ส่ิงแวดลอมชุมชน ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร 
โบราณคดีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหเปนมรดกสืบทอดไปยังอนุชน
รุนตอไป 
 เ ม่ือพิจารณารายละเอียดของนโยบายท้ังในระดับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และระดับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลว 
พบวานโยบายท้ังหมดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
ลักษณะและระดับตาง ๆ กันอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาไม
นั้น พบวา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดกําหนดนโยบายการ
ดําเนินการ โดยจําแนกเปน 4 นโยบาย ดังนี้ 
 นโยบาย 1 เพิ่มพื้นท่ีปาเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศ โดยเปนพื้นท่ีปาอนุรักษไม
นอยกวารอยละ 30 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 20 เพื่อใหสามารถสนองความตองการทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม 
 นโยบาย 2 นโยบายการใชประโยชนพื้นท่ีปาตองเปนไปตามวิถีทางในเชิงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 นโยบาย 3 นโยบายปองกันรักษาปาธรรมชาติท่ีเหลือไมใหถูกบุกรุกทําลาย 
 นโยบาย 4 นโยบายลดความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม และทรัพยากร
อ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
 

เนื้อหา ประเภทกฎหมาย 
กฎหมายวาดวยแนวนโยบาย
แหงชาติ 

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนด
แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมไว 
รวมท้ังรับรองชุมชนใหมี สิทธิรวมกับรัฐในการอนุรักษและใช
ประโยชนในทรัพยากร- ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฎหมายวาดวยการใชท่ีดิน
และการจดัการระบบนิเวศ 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497  
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

กฎหมายวาดวยการจัดการ
ระบบนิเวศและพันธพืชพนัธ
สัตว 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 

กฎหมายวาดวยผังเมืองและ
โครงการ 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
พระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 
มติคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2530 กับ พ.ศ. 2543 

กฎหมายวาดวยทรัพยากร
ประมง 

พระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. 2490 

 
ท่ีมา: สิทธิพร ภิรมยร่ืน ,  โครงการอบรมผูบริหารองคกรสวนทองถ่ินเพื่อการวางแผนพัฒนาและ
จักการสภาพแวดลอมทางกายภาพ  (กรุงเทพฯ: คณะ, 2548), 1-3. 
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 ดังนั้น ในพื้นท่ีปาชายเลนจึงตองนํามาตรการ ขอกําหนด ทางกฎหมายส่ิงแวดลอม เพื่อ
ควบคุมดูแลปาชายเลนใหคงอยูอยายั่งยืนตอไป 
 
แนวความคิดและหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในอดีตท่ีผานมาไดถูกมองวาเปนภารกิจ
ของภาครัฐแตเพียงฝายเดียว สงผลใหประชาชนโดยท่ัวไปเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีรัฐจะตองดูแลรักษามิใชหนาท่ีของประชาชนแต
ประการใด โดยรัฐจะเปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนเปนเพียงผูรองรับ
ตามนโยบายแลวดําเนินการปฏิบัติเทานั้น อันเปนการมองขามศักยภาพและความสามารถของ
ประชาชนในชุมชนไป ซ่ึงนา ไปสูความไมสอดคลองกับปญหาและความตองการภายในกรอบ
วัฒนธรรม การดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินดังนั้น แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนจึง
มิใชเปนเพียงกระบวนการในการปรับปรุงการพัฒนาเทานั้นหากแตยังหมายความถึงการเปน
ทางเลือกในการพัฒนา(Alternative development) ท่ีมีประสิทธิภาพเนื่องจากพ้ืนฐานในการมีสวน
รวมของประชาชนดังกลาวยอมนา ไปสูการยอมรับในกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ของรัฐมากข้ึน แต
การมีประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได มีความจา 
เปนท่ีภาครัฐจะตองสนับสนุนและผลักดันใหเกิดข้ึนมาซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะตองตราเปนกฎหมาย
รองรับจึงจะทาใหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เกิดประสิทธิผลได 
 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ถาจะแปลตรงตัวยอมหมายถึง กิจกรรมท่ี
ตองอาศัยความรวมมือของประชาชนในการกระทํา ซ่ึงจะตองประกอบดวย 2 สวน คือ บุคคลและ
การกระทํา ท้ังนี้การทําใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เกิดความรูสึกผูกมัดตอเร่ืองนั้น
และมีสวนรวมในการปฏิบัติ จะทํา ใหบุคคล กลุม ชุมชน เกิดความรูสึกวาตนเองไดลงทุน ใหความ
คิดเห็น การตัดสินใจและอุทิศพลังงานทุกอยางเพ่ือใหไดมาซ่ึงวิธีการแกปญหานั้น ๆ ซ่ึงมีผลทําให
เกิดความเปล่ียนแปลงทัศนคติของตนเองและเทคนิคในการกอใหเกิดการมมีสวนรวม เชน การ
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ หรือการใหแรงเสริม 
 การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (mental and emotional 
involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม (group situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาว
เปนเหตุเราใจใหกระทําการ (contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับท้ังทําใหเกิดความรูสึก
รวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย โดยสรุปวาการมีสวนรวมประกอบดวยปจจัยสามประการ คือ 
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 1. การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการเกี่ยวของท้ังตัว ไมใชเฉพาะเพียงแต
เกี่ยวของดานกําลังกายหรือทักษะ กลาวคือ ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิต (ego-involved) 
ไมเพียงแตเฉพาะดานการงาน (task-involved) ทางสังคมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ (self-involved) กบั
กลุมและตองการเห็นผลสําเร็จของการทํา งานนั้นดวย จึงเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม 
 2. การกระทําการให เม่ือผูมีสวนรวมไดบังเกิดความเกี่ยวของดานจิตใจและอารมณ
แลวก็เทากับเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเร่ิมและสรางสรรค กระทําการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม โดยเหตุนี้การมีสวนรวมจึงเปนมากกวาการยินยอม ท่ีจะกระทําการตามคําส่ัง 
ซ่ึงเปนการกระทําโดยปราศจากการยินยอมพรอมใจและความคิดริเร่ิมสรางสรรค การมีสวนรวมจึง
เปนความสัมพันธทางอารมณและจิตใจแบบ“ยุคลวิถี” คือมีการติดตอส่ือสารท้ังไปและกลับ
ระหวางบุคคลนั้นและกลุม 
 3. การรวมรับผิดชอบ เม่ือเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจ อารมณและไดกระทําการใหแก
สถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวยเพราะการมี
สวนรวมเปนกระบวนการ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน
การมีสวนรวมในกระบวนการติดสินใจทางการปกครองของรัฐท่ีสงผลกวางไกลโดยใหประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจและรวมตัวตามผลประโยชนหรือแนวทางที่หลากหลายขยายยอยไปทุก
ระดับ ท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ิน โดยเนนวาการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมี
กระบวนการที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจทางปกครองของรัฐ ตั้งแตระดับชาติ จนถึง
ระดับทองถ่ินท่ีสามมารถยอมรับสิทธิตามกฎหมายในกระบวนการไตสวนสาธารณะ มีการรับรู
ขอมูลขาวสาร และตองมีการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากร 
 การมีสวนรวมของประชาชนไดแบงระดับออกเปน 6 ระดับ 
 คือระดับท่ี 1 รวมรับรู หมายถึง รัฐไดใหขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือ
กิจกรรมแกประชาชน เม่ือรัฐมีความคิดริเร่ิมหรือมีนโยบายท่ีจะใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
แลวเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูโดยการใหขอมูลขาวสาร ซ่ึงการเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง
ราชการที่มอบใหแกประชาชนนั้น นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามี
สวนรวมดวย 
 ระดับท่ี 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เม่ือประชาชนไดรวมรับรูขอมูล
ขาวสารจากรัฐแลวประชาชนก็จะรวมคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ความจําเปนและความตองการ
ท่ีตองใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้น พรอมรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อหนวยงานเจาของโครงการ
หรือกิจกรรม หรือหนวยงานหรือผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจจะไดนา ไปใชประกอบการพิจารณาตอไป 
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 ระดับท่ี 3 รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ หมายถึง รวมพิจารณาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
กับโครงการหรือกิจกรรม การเลือกพื้นท่ีตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี ท่ีจะต้ัง
โครงการควรจะมีสวนรวมพิจารณารับหรือปฏิเสธไมใหโครงการตั้งในพ้ืนท่ีหากเห็นวามาตรการที่
ใชในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการการติดตามตรวจสอบไมชัดเจนและไมเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบได 
 ระดับท่ี 4 รวมดําเนินการ หมายถึง รวมในการลงทุน รวมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
หรือรวมปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีสวนรวมนี้อาจจะทําไมไดในทุกประเภทของโครงการเชน 
หากเปนโครงการท่ีจําเปนตองใชผูมีความรูเฉพาะดาน ผูชํานาญการ หรือ เทคโนโลยีช้ันสูง แลว
บางคร้ังเปนความยุงยากท่ีจะใหประชาชนเขามีสวนรวมปฏิบัติงานได แตหากเปนโครงการหรือ
กิจกรรมระดับทองถ่ิน เชน การจัดการปาลุมนา หรือทรัพยากรอื่นท่ีใชภูมิปญญาชาวบานได 
ชาวบานหรือประชาชนในทองถ่ินก็เขารวมดําเนินการไดหรือเปนการรวมดําเนินการดวยการลงทุน
ถือหุนก็ยอมถือวามีการรวมดําเนินการได 
 ระดับท่ี 5 รวมติดตาม และประเมินผล หมายถึง การรวมตรวจสอบและติดตามการดา
เนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ วาเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคหรือไม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว ไดมีการนา
มาตรการลดผลกระทบมาใชหรือไม มีการใชระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนหรือไมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้จะเปนประโยชนตอการพิทักษรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางมาก เพราะประชาชนจะทําหนาท่ีคอยเฝาระวังและเตือน
ภัย การดําเนินงานโครงการเพื่อปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงทีกอนท่ีจะมีผลรายเกิดข้ึนและ
เม่ือมีการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแลวก็ตองมีการประเมินผลวาการดําเนินการนั้น ๆ 
บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด มีการนํามาตรการ การปองกันแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมมาใชหรือไม และผลของการดําเนินการเปนอยางไร เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ
พิจารณานาเอามาตรการท่ีเหมาะสามมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ระดับท่ี 6 รวมรับผล หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินไปแลว 
ยอมไดมาซ่ึงผลประโยชนและผลกระทบท้ังท่ีเปนผลกระทบดานบวก และผลกระทบดานลบท้ังตอ
ประชาชนและตอส่ิงแวดลอม โดยท่ีประชาชนหลีกเล่ียงไมพนท่ีจะตองรับเอาผลที่เกิดข้ึนมานั้น (นิ
รันดร จงวุฒิเวศน, 2527: 183) 
 การมีสวนรวมของประชาชนท้ัง 6 ระดับนั้น หากประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวน
รวมดวยทุกระดับแลวยอมถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีสมบูรณตามแนวคิดการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
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 จากการแบงระดับในการเขามามีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผูแบงระดับการมีสวนรวมไวตาง ๆ กันดังกลาวนั้น การที่
ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในระดับใดไดบางนั้นข้ึนอยูกับรัฐวาจะสงเสริม และสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับใด แตในการจัดการปาชายเลนน้ัน หากรัฐไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมต้ังแต ระดับของการรวมรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิด รวม
แสดงความคิดเหจน รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล ไปจนถึงรวมรับผลกระทบแลว ก็จะทําใหการจัดการปาชายเลนน้ันเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลน ผูเขียนจึงมีความเหจนวาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนควรแบงออกเปน 6 ระดับดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร ไดแก ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการปา
ชายเลนไมวาจะเปนขอมูลาขาวสารจากภาครัฐ ไมวาจะเปนในเร่ืองของนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ 
ตลอดจนระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอปาชายเลนและขอมูลขาวสารจากภาค
ประชาชนดวยกันเอง ท่ีมีความเกี่ยวของกับปาชายเลน ซ่ึงการรับรูขอมูลขาวสารนี้ถือวาเปน
จุดเร่ิมตนท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลนในระดับอ่ืนตอไป 
 2. การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น เปนการเขามามีสวนรวมของประชาชน
ในการเสนอถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับการจัดการปาชายเลน ตลอดจนเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน จากการจัดการปาชายเลน 
 3. การมีสวนรวมพิจารณารวมตัดสินใจ เม่ือประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดการปาชายเลน โดยการรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็นแลว จะตองมีการรวมพิจารณาตัดสินใจ
เพื่อท่ีจะนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงานตอไป 
 4. การมีสวนรวมในการดําเนินการ เม่ือประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการปา
ชายเลนโดยรวมพิจารณา รวมตัดสินใจแลว ระดับของการมีสวนรวมในระดับตอไปคือ รวมในการ
ดําเนินการ โดยประชาชนจะตองรวมกันดําเนินการตามท่ีไดมีการพิจารณาตัดสินใจรวมกันไว 
 5. การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เม่ือไดมีการดําเนินการใด ๆ ใน
การจัดการปาชายเลนแลว ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลวาปาชายเลนน้ันไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีประชาชนหรือชุมชนได
กําหนดข้ึนไวหรือไมรวมท้ังการตรวจสอบดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑในชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการ การจัดการปาชายเลนวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
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 6. การมีสวนรวมรับผล การท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชายเลน
ประชาชนจะตองรวมรับผลท้ังการรับผลประโยชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการใน
การจัดการจากหลักการมีสวนรวมของประชาชน และระดับในการเขามามีสวนรวมของประชาชน
ดังกลาวนั้นสรุปไดวา สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลน 
จะตองเกิดจากความตองการที่แทจริงของประชาชนในการเขามามีสวนรวม รัฐเปนเพียงผูใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของประชาชนเทานั้น หากการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปาขายเลนเกิดข้ึนจากการที่รัฐไดกําหนดกรอบและนโยบายแลวให
ประชาชนนําไปปฏิบัติตามนั้นถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีไมไดมาจากความตองการของประชาชน
อยางแทจริง ซ่ึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติรับรองสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ปาชายเลนนั้น การท่ีจะทาใหการตัดการปาขายเลนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตองมี
การรวมกลุมกันของประชาชน โดยมีรูปแบบขององคกรและการมีสวนรวมระดับตาง ๆ ท่ีมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมท้ังนี้จะตองมีการตรากฎหมายออกมาบัญญัติรับรองรูปแบบขององคกร การ
มีสวนรวมและระดับของการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการปาชายเลนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป ซ่ึงนั่นก็หมายความวาในการจัดการปาชาย
เลนนั้น รัฐจะตองใหการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนได 
 เขามามีสวนรวมในการจัดการปาชายเลนดวย ซ่ึงในปจจุบันนี้ กฎหมายท่ีนามาบังคับใช
กับการจัดการปาชายเลนในปจจุบัน ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 นั้น 
การจัดการปาชายเลนยังกระทํา โดยองคกรของรัฐแตเพียงฝายเดียว ยังไมมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพ่ือบัญญัติรับรองสิทธิ ในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลนแตอยาง
ใด จึงมีความเหจนวา รัฐมีหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการตรากฎหมายออกมาบัญญัติรับรองสิทธิ ในการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลยตอไปเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญอันจะเปนการรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชายเลน
อยางแทจริง 
 แนวทางในการกําหนดบทบาท อํานาจ และหนาท่ีขององคกรภาครัฐอาจมีอุปสรรคตอ
การปฏิบัติตามแนวทางขององคกรภาครัฐในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไมคงท่ีอยู
ตลอด แตหากมีระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายออกมารองรับเพื่อใหปฏิบัติตามแนวทางนโยบาย
ของภาครัฐก็จะไมเกิดปญหาของการไมปฏิบัติตามนโยบาย ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงบทบาท อํานาจ
และหนาท่ีขององคกรภาครัฐในการกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะปาชายเลน (สุนีย มัลลิกะมาลย, 2545: 58 -61) 
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บทบาท อํานาจ และหนาท่ีขององคกรภาครัฐ อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
ตารางท่ี 2 อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
 

อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546 

พ.บ.ร.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกคลองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกคลองทองถ่ิน 
เ ร่ื อ งกํ าหนด อํ านาจและหน า ท่ี ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององคกรการ
บริหารสวนจังหวัด 

1. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. 
ดังตอไปนี้ (มาตรา 45) 

 (1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอ
กฎหมาย 

 (2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด และประสานจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด 

 (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (4) ประสานและใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราช
กาลสวนทองถ่ินอ่ืน 

 (5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอง
แบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืน 

 

1. อบจ.มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดังนี้ 
(มาตรา 17) 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตน เองและประสานการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 (2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (3) การประสานและใหความรวมมือใน
การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 (4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมาย
จะตองแบงใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน 
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ตารางท่ี 2 อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
 (6) อํ า น า จ ห น า ท่ี ข อ ง จั ง ห วั ด ต า ม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายใน
เขตสภาตําบล 

 (7) คุ ม ค ร อ ง  ดู แ ล  แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  (7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีดประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน 

 (8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ี
ของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต
องคกรการบริหารสวนจังหวัด และ
กิจกรรมนั้นเปนการสมควรใหราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคกรการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ห รือกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหอํานาจหนาท่ีขององคกรการ
บริหารสวนจังหวัดบรรดาอํานาจหนาท่ี
ใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลาง หรือ
ร าชการส วนภู มิ ภ าคอาจมอบให
องคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได 
ท่ังร้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (5) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปา
ไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 (6) การจัดการศึกษา 
 (7) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความ

เสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน 

 (8) การสง เสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม 

 (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม 

 (11) การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
 (12) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษ

ตาง ๆ  
 (13) การจัดการดูแลสถานีขนสงท้ังทาง

บกทางน้ํา 
 (14) การสงเสริมการทองเท่ียว 
 (15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน 

และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจาก
สหการ 

 (16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและ
ทางน้ําท่ีเช่ือมตอ 
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ตารางท่ี 2 อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
2. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บ ริ ห า รส ว น จั ง ห วั ด ต อ ง เ ป น ไป เ พื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรการบริหารสวนจังหวัด 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจักจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และหลักเกณฑและวิ ธีการ ท่ีกระทรวง 
มหาดไทยกําหนด(มาตรา 45/1) 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการ
ใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืน หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืนท่ีอยูนอกเขตจังหวัดได เมื่อไดรับความ
ยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอ่ืนหรือ
องคกรการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 46) 

4. กิจการใดเปนกิจการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดพึงจัดทําตามอํานาจหนาท่ี ถาองคกร
ก า รบ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ไ ม จํ า กั ด ทํ า 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจมีคําส่ัง
ใหราชการสวนกลางหรือราชการสวน
ภู มิภาคจัดทํากิจการนั้นได  : ในกรณี ท่ี
ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค
จัดทํากิจกรรมตามวรรคหนึ่งใหคิดคาใชจาย
และคาภาระตาง ๆ ตามความเปนจริงไดตาม
อัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม (มาตรา 47) 

2. ลักษณะของการดํ า เนินงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดในการใหบริการ
สาธารณะในเขตจังหวัด มีดังนี้ 

 (1) ดําเนินงานโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ี
เกิดศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 (2) เปนการดํ า เนินงาน ท่ีปรากฏถึง
กิจกรรมท่ีมีภาพรวมขององคกร
ปกครองทองถ่ินในจังหวัดท่ีมุงตอ
ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ
ประชาชนเปนสวนรวมและไมเขา
ไปดําเนินงานท่ีองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิน อ่ื น ใน จั งหวั ดส าม า รถ
ดําเนินการไดเอง 

 (3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือ
โครงการในลักษณะท่ีมีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่องหรือผูท่ีไดรับประโยชน
ในองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน
มากกวา 1 แหงข้ึนไป 
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ตารางท่ี 2 อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีองคกรการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
5. องคกรการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการ

แกเอกชล สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐ
วิสากิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนโดย
เรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ 
(มาตรา 48) 

6. องคกรสวนบริหารจังหวัดอาจมอบใหเอก
ชลกระทํากิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของ
องคกรการบริหารสวนจังหวัดและเรียกเก็บ
คาทําเนียมคาบริการหรือคาตอบแทนท่ี
เกี่ยวของแทนองคการบริหารสวนจังหวัดได
แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด
เสียกอน : หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การใหกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง  ให
เปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด : สิทธิในการตามวรรคหน่ึง เปน
สิทธิเฉพาะตัวโอนไมได (มาตรา 49)  

7. การดําเนินการขององคการบริหารสวน
จังหวัดท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชยอาจทําได
โดยตราเปนขอบัญญัติ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 50) 

 

 
ท่ีมา: สิทธิพร ภิรมยร่ืน ,  โครงการอบรมผูบริหารองคกรสวนทองถ่ินเพื่อการวางแผนพัฒนาและ
จักการสภาพแวดลอมทางกายภาพ  (กรุงเทพฯ: คณะ, 2548), 1-3. 
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ตารางท่ี 3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
 เทศบาลตําบล ขอ(1)-(9) 
 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
 (3) รั กษาความสะอาดของถนนหรือ

ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการ
กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 (4) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 (5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 (8) บํารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทอง ถ่ิน  และวัฒนธรรม อันดีของ
ทองถ่ิน 

 (9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาท่ีของเทศบาล 

 เทศบาลเมือง ขอ (1)-(16) 
 มีหนาท่ีเชนเดียวกันกับเทศบาลตําบลตามขอ 

(1)-(9)และมีหนาท่ีเพิ่มอีกดังนี้ 
 (10) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
 (11) ใหมีโรงฆาสัตว 
  
  

1. เทศบาล มี อํ านาจและหน า ท่ี ในการ
จั ด ระบบการบ ริก ารสาธารณะ เ พ่ื อ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตัวเอง ดังนี้ (มาตรา 16) 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง 

 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก 
ทางน้ําและทางระบายน้ํา 

 (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทา
เทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ 

 (4) การสาธารณูปโภคและการกอสราง
อ่ืน ๆ  

 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การสงเสริม การฝก และประกอบ

อาชีพ 
 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการ

ลงทุน 
 (8) การสงเสริมการทองเท่ียว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
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ตารางท่ี 3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 12) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ

และรักษาคนเจ็บไข 
 (13) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
 (14) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
 (15) ใหมีบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดย

วิธีอ่ืน 
 (16) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือ

สถานสินเช่ือทองถ่ิน 
 เทศบาลนคร ขอ(1)-(23) 
 มีหนาท่ีเชนเดียวกันกับเทศบาลตําบลตามขอ 

(1)-(16)และมีหนาท่ีเพิ่มอีกดังนี้ 
 (17) ใหมีบํารุงการสงเคราะหมาดาเด็ก 
 (18) กิจการอ่ืนซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณะ

สุข 
 (19) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยใน

รานจําหนายอาหารโรงมหรสพและ
สถานบริการอ่ืน 

 (20) จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและปรับปรุง
แหลงเส่ือมโทรม 

 (21) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ 
ทาขาม และท่ีจอกรถ 

 (22) การวางผังเมืองและการควบคุมการ
กอสราง 

 (23) การสงเสริมกิจการทองเท่ียว 

(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน 

 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและ
การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

    (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 

    (14) การสงเสริมกีฬา 
    (15) การสงเสริมประชาธิปไตย  ความ

เสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

    (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใน
การพัฒนาทองถ่ิน 

    (17) การรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

    (18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของ
เสีย 

    (19) ก า รส าธ า รณะ สุข  ก า รอนา มั ย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

    (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌา
ปนสถาน 

 (21) การควบคุมการเล้ียงสัตว 
  อํ านาจหน า ท่ี ของ เทศบาลตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
 23) การรักษาความปลอดภัย ความเปน

ระเบียบเรียบรอย และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

 (24) การจัดการ การบํารุงรักษาและการ
ใ ช ป ร ะ โ ย ชน จ า กป า ไ ม  ท่ี ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 (25) การผังเมือง 
 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 (28) การควบคุมอาคาร 
 (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การ

สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยากรสิน 

 (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะ 
กรรมการประกาศกําหนด 

2. มีหน า ท่ีอาจจัด ทํ ากิ จการใด  ๆ  ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

 เทศบาลตําบล 
 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
 (2) ใหมีโรงฆาสัตว 
 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
 (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของ

ราษฎร 
 (6) ใหมีสาธารณูปการ 
 (7) จัดทํากิจการซ่ึงจํา เปนเพื่อ เปนการ

สาธารณสุข 
 (8) จัดต้ังและบํารุงโรงเรียน 
 (9) ใหมีการบํารุงสถานีท่ีสําหรับการกีฬา

และพลศึกษา 
    (10) ใหมีการบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว

และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (11) ปรับปรุงแหลงเส่ือโทรม และรักษา

ความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 
 เทศบาลนคร 
 อาจทํากิจการอ่ืน ๆ เชนเดียวกันเทศบาล

เมืองตามขอ (1)-(12) 
 

2. อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามขอ 1 ตอง
ดํ า เนินการ  “แผนปฏิบัติการกํ าหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
การปกครองสวนทองถ่ิน” 
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ตารางท่ี 3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล (ตอ) 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 3. การปฏิบัติงานตามอํานาจหนา ท่ีของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจาง การตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 
ท่ีมา: สิทธิพร ภิรมยร่ืน ,  โครงการอบรมผูบริหารองคกรสวนทองถ่ินเพื่อการวางแผนพัฒนาและ
จักการสภาพแวดลอมทางกายภาพ  (กรุงเทพฯ: คณะ, 2548), 1-3. 
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กรณีศึกษา โครงการ  HONOR AWARDThe Sungei Buloh Wetland Reserve Master Plan Lim 
Chu Kang, Northern Singapore 
 การศึกษาโครงการตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อนําขอมูลมาปรับใชในพื้นท่ีกําลังอนุรักษ
และเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลน 
 

 
 
ภาพท่ี 1 วิสัยทัศน Sungei Buloh 
ท่ีมา:  Lim Chu Kang,   Sungei Buloh, accessed June 15, 2015, available from  http://www. 
sla.org/2010awards/147.html 
 
 1. วิสัยทัศน Sungei Buloh  
  วิสัยทัศน คือ การเปนศูนยกลางของพ้ืนท่ีชุมน้ําช้ันนําและศูนยการเรียนรูธรรมชาติ
ใหบริการสิงคโปรและภูมิภาค มันมีเปาหมายท่ีจะสงออกผลิตภัณฑสิงคโปรท่ีไมซํ้ากันและการวาด
กับประสบการณของประเทศคูคาท่ีจะชวยยกระดับชุมชนทองถ่ินของเรา  
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  จัดทําแผนแมบทเปนโครงการท่ีบรรลุเปาหมายท่ีจะยายสํารองของพื้นท่ีชุมน้ํา
ธรรมชาติจากสวนสาธารณะไปท่ีการศึกษาในระดับภูมิภาคและสถานท่ีวิจัยขณะท่ีการรักษาเสนห
แบบชนบทสัญลักษณ ตั้งแตเปดพื้นดินในป 1993 Sungei Buloh ไดรับหัวใจของชาวสิงคโปรและ
เติบโตในสัดสวนท่ีเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ียืนระหวางประเทศ เปนบทบาท Sungei Buloh เติบโตท่ีบึง
สํารองแผนแมบท Sungei Buloh มีจุดมุงหมายท่ีจะยาย Sungei Buloh ไปขางหนาเพื่อตอบสนอง
โอกาสและความทาทายขางหนาขณะท่ีการรักษาสัตวปาพื้นเมืองท่ีโดดเดนและเสนหแบบชนบท 
  สิงคโปรอันดับท่ีหกออกมาจาก 94 ประเทศสําหรับจํานวนท่ีรํ่ารวยท่ีสุดของปาชาย
เลนชนิดท่ัวโลกนี้เชนเดียวกับการรับรูของ Sungei Buloh เปนสวนหน่ึงของเครือขายระหวาง
ประเทศเพ่ือการอนุรักษ Shorebird อพยพและ Associatino ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตแหงอุทยาน
มรดกเปนท้ังเกียรติและความรับผิดชอบ 
  ในเดือนมิถุนายนป 2002 Sungei Buloh บึงสํารองไดรับการเสนอช่ือเขาชิงท่ีประสบ
ความสําเร็จโดยรัฐบาลสิงคโปรไดรับการยอมรับท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษ 
Shorebird ภายใตเอเชียเซียน Shorebird เครือขายภาคตะวันออก (ตอนนี้เปนท่ีรูจักในเอเชียเซียนใน
เสนทางหางหุนสวนจํากัดตะวันออก) . ในปตอไปในเดือนธันวาคมป 2003 Sungei Buloh Wetland 
สํารองถูกเสนอช่ือเขาชิงท่ีประสบความสําเร็จโดยรัฐบาลสิงคโปรท่ีจะเปนอุทยานมรดกอาเซียน
และปาโกงกางที่จะอนุรักษเปนตัวแทนท่ีดีของมรดกทางธรรมชาติท่ีสําคัญของภูมิภาคอาเซียน 
  ในพ้ืนท่ี Sungei Buloh Wetland สํารองเปนของสิงคโปรราชกิจจานุเบกษาเพียง
ธรรมชาติสํารองปองกันปาชายเลนซ่ึงเปนหนึ่งในปาหายไปเร็วท่ีสุดในโลกของ SBWR แสดงให
เห็นถึงความสมดุลระหวางการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของเราและการพัฒนาท่ีเห็นได
ชัดในการแสวงหาความรูทางเศรษฐกิจ SBWR เปนเพียงหนึ่งใน 19 สวนสาธารณะและ
สวนสาธารณะในภูมิภาคนาสนใจเปนพิเศษหาในสิงคโปรท่ีใหบริการประชากรของสิงคโปร แมวา 
Sungei Buloh เปนหนึ่งในส่ีธรรมชาติสํารองในสิงคโปรก็เปนเพียงคนเดียวท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปน
ผูนําความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําท่ีจัดแสดง 
 2. การวิเคราะหพื้นท่ี 
  2.1 อุทกวิทยาที่ตั้ง  
   SBWR ต่ําและทําหนาท่ีเปนบอไปยังพื้นท่ีโดยรอบ SBWR มีบอน้ํากรอยหลัก
แมน้ํากรอยและแนวช้ันดินท่ีเปนน้ําข้ึนน้ําลง โดย Kranji เดินศึกษาธรรมชาติมีน้ําทะเลชายฝงทะเล
เปนหลัก ระดับน้ําท่ีชายฝงและปากแมน้ําแมน้ําผันผวนสองคร้ังตอวันดวยน้ําและน้ํา SBWR เปน
พื้นที่พิเศษท่ีแมจะเปนเพียง 130 เฮกเตอรในบริเวณท่ีดินเราสามารถหาในสามประเภทท่ีแตกตางกนั
ของนํ้าทะเลน้ํากรอยและน้ําจืด 
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  2.2 ธรณีวิทยาและสภาพดิน 
   ธรณีวิทยาของ SBWR เปนเร่ืองปกติของพื้นท่ีชายฝงทะเลของสิงคโปร
ประกอบดวยช้ันต้ืน ๆ ของดินทรายซ่ึงถูกน้ําพัดพามาจมท่ีสองฟากแมน้ํา ลาสุด การตรวจสอบดิน
ของหลุมเจาะท่ีระดับความลึกประมาณ 25 เมตรในป 1991 และ 1999 พบวามีดินออนดวยพันธุไมผุ 
สัดสวนท่ีสูงข้ึนของดินตะกอนดินทรายอยางหนักกับต้ังขอสังเกตในระดับท่ีลดลง 
  2.3 นิเวศนวิทยา 
   SBWR เปนบึงปาชายเลนเขตรอนสวนใหญของชายฝงทะเล 130 ไรสวนใหญ
ประกอบดวยสระนํ้ากรอยน้ําบริเวณปากแมน้ําแมน้ํา, แนวช้ันดินน้ําข้ึนน้ําลง โกงกางข้ึนเต็มท่ีและ
ปาชายเลนท่ีรายรอบ พื้นท่ีชุมน้ําท่ีเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีชายฝงทะเลดวยพื้นท่ีชุมน้ําธรรมชาติและท่ี
มนุษยสรางขึ้นเชนเดียวกับท่ีแมน้ําบริเวณปากแมน้ําโกงกางเรียงรายตามธรรมชาติ 
   พื้นท่ีชุมน้ําท่ีไดรับการประกาศใหเปนธรรมชาติสํารองและมีท่ีเหลือปาเดิม 
ของปาชายเลนท่ีมีความสมบูรณทางดานนิเวศวิทยาเปนหยอมซ่ึงเปนท่ีเกาแก เปนตัวแทนท่ีสมบูรณ
กลุมท่ีใหญท่ีสุดของปาชายเลนบนเกาะหลักของสิงคโปร 
   แหลงทองเท่ียวหลักของ SBWR มีนก มากกวา 212ในประเทศและการอพยพ
ยายถ่ินของนกสายพันธุท่ีไดรับการบันทึกไวใน SBWR ท่ีมีมากกวารอยละ 60 ของสิงคโปรสาย
พันธุนกและบางสวนของพวกเขาในประเทศและตางประเทศท่ีใกลสูญพันธุ 
   เปาหมายของการจัดทําแผนแมบทจึงจะมีการระบุจะเปนสองเทาเพื่อสงเสริมที่
อยูอาศัยในพ้ืนท่ีชุมน้ํามีสุขภาพดีสําหรับ SBWR, KNT และลิมชูกังของปาชายเลนดวยการ
เช่ือมโยงของความหลากหลายทางชีวภาพเปนความหลากหลายทางชีวภาพทางเดินและโดยการลด
ระดับท่ียอมรับไดสงผลกระทบเชิงลบใด ๆ กับสัตวปาและแหลงท่ีอยูอาศัยของพวกเขา  
   เพ่ือสงเสริมการเดินพักผอนหยอนใจสําหรับประชาชนสิงคโปร Kranji การ
เช่ือมโยงไปยังอางเก็บน้ํา Kranji เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีจะ SBWR และในระดับท่ีนอยกวา
ของปาชายเลนลิมชูกังในกรณีท่ี STB แผนการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ืออยางนอยรักษาประชาชน
เขาถึง Kranji เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและ Sungei Buloh Wetland สํารองจากที่มีอยูจุดการ
เขาถึงประชาชนไมเพียง แตผูคนเช่ือมโยงพ้ืนท่ีผานทางท่ีมีความหลากหลายของแหลงท่ีอยูอาศัยก็
ยังทําหนาท่ีเปนทางเดินความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว 
   จัดทําแผนแมบทแนะนําความรวมมือและความเปนหุนสวนระหวางกิจกรรม 
Sungei Bulohและพันธมิตรทองถ่ินและระดับภูมิภาคภายใตการสามจังหวะเชิงกลยุทธ 
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   1. พื้นที่ชุมน้ําท่ีมีชีวิตอยู 
   2. ไบโอส่ือการสอน 
   3. สถานท่ีมีความแตกตาง 
  2.4 พื้นที่ชุมน้ําท่ีมีชีวิตอยู  
   แรงผลักดันของพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีอาศัยอยูจะประสบความสําเร็จผานการเช่ือมตอ
ของธรรมชาติรอบ SBWR ท่ีจะสรางความหลากหลายทางชีวภาพทางเดินเพื่อการอนุรักษปาชาย
เลนและสัตวปา มันจะเปนความยั่งยืนเปนหลักของธรรมชาติสํารองจะไดรับการจัดการท่ีดีกวา
สําหรับคาความหลากหลายทางชีวภาพในขณะท่ีบริเวณของสงวนจะไดรับการจัดการสําหรับการใช
งานท่ีพักผอนหยอนใจเพิ่มข้ึน 
   นอกจากนี้ยังมีแผนในการดําเนินการกําหนดเขตท่ีมีความสําคัญสําหรับพื้นท่ี
กิจกรรมของมนุษยในพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีสงวนเพื่อปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนของการเขาชม
ของมนุษยเชนเดียวกับการปกปองการวิจัยทางวิทยาศาสตรและคุณคาของพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ 
  2.5 ทางชีวภาพส่ือการสอน 
   กลยุทธนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะเติบโตเขาชมผานไดรับความกาวหนาในการแข็งคา
ของพ้ืนท่ีชุมน้ําจากเร่ิมตนถึงระดับผูเช่ียวชาญจากทองถ่ินเพื่อมุมมองท่ีตางประเทศเชนท่ีพวกเขา
ใหการเยี่ยมชมซํ้าไป Sungei Buloh เปนสวนหนึ่งของกลยุทธนี้ Sungei Bulohพื้นท่ีชุมน้ํา สํารองจะ
ไดรับการออกแบบตามส่ีชนิดของระดับกิจกรรม: 
   โซนท่ี 1 (โซนกิจกรรม สูง) นี้พื้นท่ี เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและศูนยผูเขา
ชมใหผูเขาชมดวยการเผชิญหนาคร้ังแรกมือโตตอบกับปาชายเลนและท่ีอยูอาศัยชายฝงทะเล มันมี
ความหมายที่จะกําหนดเปาหมายผูเขาชมในกลุมพื้นท่ีประกอบกิจกรรมของนักทองเท่ียว และชม
นิทรรศการในศูนยบริการ 
   โซนท่ี 2 (ปานกลางกิจกรรมโซน) ตั้งอยูท่ีดานหนาของชายฝง Sungei Buloh 
พื้นที่ชุมน้ํา Reserve ของผูเขาชมโซนนี้จะมีประสบการณมากข้ึนสํารวจและประสาทสัมผัส 
   โซนท่ี 3 (ต่ํากิจกรรมโซน) ซ่ึงเปนโซนความเขมตํ่ากับการแทรกแซงนอยท่ีสุด
เพื่อการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความเงียบสงบของ 
   โซนท่ี 4 (โซนกิจกรรมตํ่ามาก) มันเปนโซน จํากัด การรักษาหลักของสงวน
ของพ้ืนท่ีชุมน้ําเพื่อการอนุรักษและการวิจัย 
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ภาพท่ี 2 การอนุรักษปาชายเลน The Sungei Buloh Wetland Reserve Mastre Plan  
ท่ีมา: Lim Chu Kang,  accessed  June 15, 2515,  available  http://www.asla.org/2010awards/ 
147.html 
 
 สิงคโปรมีแผนแมบทในการอนุรักษปาชายเลน The Sungei Buloh Wetland Reserve 
Mastre Plan เดิมรัฐบาลสิงคโปรตองการสงวนรักษาใหเปนพื้นท่ีชุมน้ําเพื่ออนุรักษนก และสัตวปา
นานาชนิด รวมท้ังความหลากหลายทางดานชีวภาพ แตเนื่องจากในป ค.ศ.2008 สิงคโปรเห็นวาควร
เปดพื้นท่ีเปนแหลงเรียนรูของชุมชน และยกระดับใหเปนASEAN Heritage Park ใชเปนแบบอยาง
ในการเรียนรูแหลงธรรมชาติประเภทปาชายเลนและแหลงชุมน้ําของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต ดังนั้นจึงไดจัดทําผังแมบทเพื่อการอนุรักษข้ึนโดยความรวมมือของผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ 

http://www.asla.org/2010awards/147.html
http://www.asla.org/2010awards/147.html
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ไดแก National University of Singapore (NUS) National Technology of University (NTU) 
National Society of Singapore (NSS) และหนวยงานอ่ืน ๆ โดยการอํานวยการของรัฐบาล ตาม
วัตถุประสงคดังนี้ 
 1. ฟนฟูสภาพแหลงชุมน้ําใหมีความสมบูรณทางธรรมชาติ คงความหลากหลายดาน
ชีวภาพ และปกปองการรุกลํ้าจากมลภาวะท่ีมีผลกระทบตอสภาพทางธรรมชาติและการอยูอาศัย
ของสัตวปา 
 2. ยกระดับใหเปนแหลงทองเท่ียวทางนิเวศและธรรมชาติปาชายเลนท่ีดีท่ีสุดของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต สามารถเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ของสิงคโปรมีแผนงาน
ยกระดับเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ของสิงคโปร 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แผนแมบทในการอนุรักษปาชายเลน The Sungei Buloh Wetland Reserve Mastre Plan   
ท่ีมา: Lim Chu Kang,  accessed  June 15, 2515,  available  http://www.asla.org/2010awards/ 
147.html 
 

http://www.asla.org/2010awards/147.html
http://www.asla.org/2010awards/147.html
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ภาพท่ี 4 ภาพถายทางอากาศของโครงการอนุรักษปาชายเลนของประเทศสิงคโปร  
ท่ีมา: Lim Chu Kang,  accessed  June 15, 2515,  available  http://www.asla.org/2010awards/ 
147.html 
 
 ซ่ึงเราจะไมภาพแบบนี้ในปาชายเลนประเทศไทยอยางแนนอน ถาภาครัฐ และองคกร
อิสระ ยังทํางานกันแบบไมมีพัฒนาการดังเชนปจจุบัน 
 ภาพความสําเร็จของโครงการนี้ ไดสะทอนใหเห็นความพยายามและความรวมมือของ
ภาครัฐและภาควิชาการของประเทศสิงคโปรในการเดินหนาสูการเปน HUB ท้ังทางดานการ
ทองเท่ียวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแตกตางจากกรณีของประเทศไทย ทุกทานคงจะ
ทราบดีวา ประเทศไทยมีแหลงชุมน้ําท่ีมีขนาดใหญ และมีศักยภาพระดับสูงในการพัฒนาไปสูการ
เปนแหลงเรียนรูของภูมิภาค แตปจจุบันไมพบวาสามารถดําเนินการไปสูเปหมายดังกลาวได ดัง
กรณีของทะเลสาบสงขลา (แมสภาพพรอมบริบทจะมีความแตกตางจาก The Sungei Buloh 
Wetland Reserve ของสิงคโปรอยูบาง) ซ่ึงเปนทะเลสาบแหงเดียวของโลกท่ีมีท้ังน้ําจืด น้ํากรอย 
และนํ้าเค็ม พื้นท่ีโดยรอบมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกวาแหลงธรรมชาติของประเทศ
สิงคโปร แตสภาพปจจุบันของทะเลสาบสงขลากําลังอยูในสภาวะเส่ือมโทรม ท้ังการถูกรุกลํ้าจาก
มนุษย การเปนสถานท่ีรองรับขยะและน้ําเสียจากชุมชน รองน้ําต้ืนเขินและสภาพทางนิเวศท่ี
แปรเปล่ียนในชวง 8 ปท่ีผานมารัฐฯไดใชงบประมาณไปแลวมากกวา 2,000 ลานบาทในการศึกษา
จัดทําแผนแมบท  ตลอดจนการวางผังฟนฟูสภาพ แตปจจุบัน แทบมองไมเห็นผลงานและความ

http://www.asla.org/2010awards/147.html
http://www.asla.org/2010awards/147.html
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เคล่ือนไหวท่ีเกิดจากกิจกรรมการอนุรักษและการพัฒนา   คนไทยอีกจํานวนมากยังไมทราบวาเรามี
ทะเลสาบที่เปนแหลงธรรมชาติขนาดใหญซ่ึงมีความสําคัญ เราไมมีพิพิธภัณฑทะเลสาบที่เปนศูนย
รวมแหงการเรียนรูระบบนิเวศลุมน้ําทะเลสาบ  เราไมมีศูนยขอมูลกลางในการศึกษาคนควาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เราไมมีศูนยการทองเท่ียวในทะเลสาบสงขลาท่ีมีมาตรฐานซ่ึงสามารถยนืยนั
ถึงการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศที่มีความสําคัญระดับโลก 
 
แนวคิดระบบบําบัดน้ําเสียของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ปญหาเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนปญหาที่มีความสําคัญท่ีมักจะเกิดควบคูกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา ซ่ึงเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ กลาวคือ การพัฒนายิ่ง
รุดหนาปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมและภาวะมลพิษก็ยิ่งกอตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ประเทศ
ไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ีกําลังประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะน้ี ท้ังนี้เพราะการพัฒนา
เศรษฐกิจในชวงท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน แตไมไดมีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู มีสภาพเส่ือมโทรมลง และปญหาตาง ๆ ดาน
ส่ิงแวดลอมก็เพ่ิมข้ึน ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและระบบนิเวศ จึง
ทรงใหมีการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงสวนใหญจะเปนวิธีการท่ีจะทํานุบํารุง
และปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหดีข้ึนในดานตาง ๆ โดยในดานการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมนั้น ทรงเนนงานการอนุรักษและฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองของปญหาน้ําเนาเสีย พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญไดแก หลักการ "น้ําดีไลน้ําเสีย" หลักการบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา ทฤษฎี
การบําบัดน้ําเสียดวยการผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบการเติมอากาศ ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสีย
ดวยระบบบอบําบัดและวัชพืชบําบัด และ "กังหันน้ําชัยพัฒนา" ซ่ึงมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ 
 1. ทฤษฎี "น้ําดีไลน้ําเสีย" ไดทรงนําหลักการบําบัดน้ําเสียโดยการทําใหเจือจางตาม
แนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "น้ําดีไลน้ําเสีย" โดยใชหลักการตามธรรมชาติ
แหงแรงโนมถวงของโลก เปนการใชน้ําคุณภาพดีมาชวยบรรเทาน้ําเนาเสีย ดังพระราชดํารัส
เกี่ยวกับการใชพื้นที่ในอําเภอธัญบุรี เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 แต 3,000 ไรนั่นมันอยูสูง จะ
นําน้ําโสโครกจากท่ีนี่ไปท่ีโนนตองสูบไปไมไหว แตวาจะทําเปนบึงใหญท่ีจะเก็บน้ําไดสําหรับเวลา
หนาน้ํามีน้ําเก็บเอาไว หนาแลงก็ปลอยลงมา สวนหนึ่งอาจปลอยลงมาสําหรับลางกรุงเทพ ไดเจือ
จางนํ้าโสโครกในคลองตาง (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอม, 2537: 31-2) อีกท้ังได
พระราชทานแนวพระราชดําริโดยรับน้ําจากแมน้ําเจาพระยา สงเขาไปตามคลองตาง ๆ เชน คลอง
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บางเขน คลองบางซ่ือ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร และคลองบางลําภู เปนตน โดยกระแสน้ําจะ
ไหลแผกระจายขยายไปตามคลองซอยท่ีเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาอีกดานหนึ่ง ดังนั้นเม่ือทําการ
ปลอยน้ําใหไหลเวียนจากปากคลองไปปลายคลองไดอยางเหมาะสม ก็ยอมจะชวยเจือจางน้ําเนาเสีย
ไดมากโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง (สํานักงาน กปร., 2540: 101) 
 2. การบําบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัย
ในการปรับปรุงคุณภาพของแหลงน้ําท่ีมีอยูแลว เชน บึงและหนองตาง ๆ เพื่อทําเปนแหลงบําบัดน้ํา
เสีย โดยหนึ่งในจํานวนนั้นไดแก โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหลักการ
บําบัดน้ําเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ําเสียดวยผักตบชวา 
 3. การบําบัดน้ําเสียดวยการผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบเติมอากาศ ดวยทรง
หวงใยในปญหาน้ําเนาเสียท่ีเกิดข้ึนในหนองหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนแหลงรับน้ําเสีย
จากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ท่ีมีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสีย 
พระบาสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียดวยการ
ผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบการเติมอากาศ ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมง
รวมกับกรมชลประทานดําเนินการศึกษาและกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในบริเวณดังกลาว โดยมี
ระบบบําบัดดวยพืชน้ําซ่ึงเปนวิธีการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีธรรมชาติในพ้ืนท่ี 84.5 ไร และไดมีการ
กอสรางแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2537 (สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 2539: 222) 
 4. การบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอบําบัดและวัชพืชบําบัด โครงการวิจัยและพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาภาวะมลพิษท่ีมีผลตอการดํารงชีพของ
ประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองตาง ๆ ยังขาดระบบบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ จึงทรงใหมีการดําเนินการตามโครงการดังกลาวข้ึนในพื้นท่ี 1,135 ไร โดยเปน
โครงการศึกษาวิจัยวิธีการบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธี
ธรรมชาติ 
 5. กังหันน้ําชัยพัฒนา ในปจจุบัน สภาพมลภาวะทางน้ํามีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน จึง
จําเปนตองใชเคร่ืองกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพ่ือการบําบัดน้ําเสีย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณการเติมอากาศ และทรงคนคิดทฤษฎีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการ
เติมอากาศ โดยใชวิธีทําใหอากาศสามารถละลายลงไปในนํ้าเพื่อเรงการเจริญเติบโตและการเพาะ
ตัวอยางรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจํานวนมากพอท่ีจะทําลายส่ิงสกปรกในนํ้าใหหมดส้ินไปโดยเร็ว 
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ "กังหันน้ําชัยพัฒนา" ซ่ึงเปนรูปแบบ
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ส่ิงประดิษฐท่ีเรียบงาย ประหยัด เพื่อใชในการบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนและแหลง
อุตสาหกรรม และไดมีการนําไปใชงานท่ัวประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ, 
2539: 218-9) 
 6. การกําจัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงมีพระราชดําริใหทําการศึกษา ทดลองวิจัยดูวา 
จะใชปลาบางชนิดกําจัดน้ําเสียไดหรือไม ปลาเหลานี้นาจะเขาไปกินสารอินทรียในบริเวณแหลงน้ํา
เสีย ซ่ึงปรากฏวาปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เชน ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแกการ
เล้ียงในน้ําเสีย และชอบกินสารอินทรีย จึงชวยลดมลภาวะในแหลงน้ํา วิธีการนี้สามารถนํามาใช
ประโยชนในการกําจัดน้ําเสียได ซ่ึงจะมีตนทุนต่ํา และสามารถเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําไดอีกทางหนึ่ง 
(สํานักงาน กปร., 2531: 52) 
 ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization 
: FAO) ไดทูลเกลาฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในดานการพัฒนาการเกษตร (Agricola Medal) 
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ในฐานะท่ีทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจอุทิศพระองค เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผูซ่ึงประกอบอาชีพ
เพาะปลูก บํารุงรักษาน้ํา และบํารุงรักษาปา ซ่ึงทรงยึดหลัก "สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อ
ความม่ันคงในอนาคต" เปนหลักปฏิบัติ เพื่อใหประจักษชัดเจนจากความสําเร็จในดานการพัฒนา 
โดยองคการฯ สดุดีพระองควา ทรงพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับความยุติธรรมของสังคม ซ่ึงได
ปรากฏเห็นเปนตัวอยางจากนโยบายเร่ืองการแบงท่ีดินทํากินเพื่อเกษตรกรและผูทํานุบํารุงรักษาปา 
ทรงวิริยะอุตสาหะในเร่ืองการกักเก็บน้ําใหเพียงพอเพื่อประกันผลผลิตอาหาร การอนุรักษสันปนน้ํา
และปองกันการกัดเซาะผิวดิน ทรงสนับสนุนเผยแพรการเกษตรสมบูรณ ซ่ึงรวบรวมแหลงน้ําเพื่อ
การเพาะปลูก และขยายพันธุสัตวใหเจริญเติบโตขึ้น ตลอดจนการบํารุงผิวดิน ทรงมีพระอุตสาหะ
อันสูงสงในการสงวนรักษาพันธุพืช ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยชาติในการคนควาเร่ือง
อาหาร ท้ังนี้ เนื่องจากทรงมีสายพระเนตรอันกวางไกลในการท่ีจะทําใหโลกปราศจากความหิวโหย 
และประชาชนมีอาหารเพียงพอตอการดํารงชีวิต  
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บทท่ี 3 
 

การออกแบบการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรปาชานเลน แนวความคิด เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยเนนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการปาชาย
เลน ศึกษาเฉพาะปาชายเลนในเขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ
สังเกตจดบันทึก พูดคุย สัมภาษณ และสนทนากลุมผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนใกลกับปาชายเลนคือ 
เทศบาลบางปะกง และ เทศบาลทาขาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนนวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม และ
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และนํามาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาการอนุรักษปาชายเลน 
 
กระบวนการวิจัยภาคสนาม 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพื้นท่ี เก็บรวบรวบขอมูลเบ้ืองตนจากเว็บไซต 
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม รวมไปถึงนโยบาย ผังเมืองรวม ผังการใชประโยชนท่ีดินปา
ชายเลน แผนผังตาง ๆ  
 2. การศึกษาจากเอกสาร เปนการศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการจัดการปาชายเลนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศนวิทยาปาชายเลน 
กฎหมายคุมครองและอนุรักษปาชายเลน จากรายงานวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธรวมถึงบทความจาก
วารสารตาง ๆ ไดทําการสํารวจ สัมภาษณ ชาวประมงกิจการเพาะเล้ียง  
 3. การศึกษากรณีประเทศสิงคโปรแนวทางการอนุรักษ 
 4. นักศึกษา (ผูวิจัย) เสนอแนวทางการอยูรวมกันระหวางกิจการดานการประมง กับ
การอนุรักษปาชายเลน การจัดการกับของเสียในระบบการเพาะเล้ียง 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ไดแก 
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 1. กลุมนักวิชาการทางดานกรมประมง จํานวน 2 ทาน 
 2. กลุมบุคลากรของสถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 5 (ชลบุรี) ประมาณ 3 คน 
 3. กลุมชาวประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 10 ทาน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการเก็บขอมูล
จึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการสํารวจภาคสนามและการวิเคราะหไดแก 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแกกลองถายรูป แผนท่ีแสดงขอบเขต
บากแมน้ําบางปะกง แผนท่ีภาพถายทางอากาศ เพื่อการสํารวจและปรับปรุงช้ันขอมูลตาง ๆ  
 2. เคร่ืองมือ GIS Object Land โปรแกรมสรางแผนท่ี ทางภูมิศาสตร โดยสามารถสราง
แผนท่ีเสนทางตาง ๆ ดวยโครงสรางของช้ันและคุณสมบัติท่ีหลากหลาย และสามารถกําหนดดวย
ตัวคุณเอง 
 3. เคร่ืองมือ การทําแบบสัมภาษณ เพื่อหาแนวคิดท่ีแตกตาง จากขอเสนอ 

 
การดําเนินการเก็บและวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปรูปแบบการจัดทําผัง Zoning โดยกําหนดขอบังคับ
การใชพื้นท่ีแตละสวนท่ีมีบทบาทพ้ืนท่ีแตกตางกัน และเสนอแนวทางการแกปญหาปาชายเลน
เส่ือมโทรมโดยขอมูลท่ีจะนํามาใชในการสัมภาษณผูเชียวชาญทางดานประมง ทางดานนักพัฒนา
พื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ 
 1. แนวโนมการเติบโตพ้ืนที่เพาะเล้ียง 
 2. ขอจํากัดในการนําเนินการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 3. ผลกระทบจากกิจการเพาะเล้ียงท้ังหมดของขอมูล 
  3.1 การตั่งถ่ินฐานลุมแมน้ําบางปะกงในอดีต 
  3.2 รูปแบบการต้ังถ่ินฐาน 
  3.3 การเติบโต ของชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหจากจํานวน
ประชากร อดีตจนถึงปจจุบัน 
  3.4 สภาพปาชายเลนปจจุบัน ชุมชนบางปะกง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  3.5 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนบางปะกง 
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  3.6 ปจจัยทางดานกายภาพของชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3.7 ปจจัยระบบขนสงระหวางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครฯ 
  3.8 ระบบคมนาคมขนสง ชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3.9 การใชประโยชนพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงของชุมชนบางปะกง 
  3.10 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ําบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การใชประโยชนท่ีดินในพื้นที่ปาชายเลน 
  4.2 การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีปาชายเลน 
  4.3 การเปล่ียนแปลงแนวเขตชายฝงทะเลที่มีผลตอปาชายเลน 
  4.4 สรุปแนวโนมการเติบโตของชุมชนบางปะกง บริเวณปากแมน้ําบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4.5 สรุปประเมินผลของกิจกรรมการฟนฟูปาชายเลน 
  4.6 การจําแนกและกําหนดเขตพื้นท่ี 

 
วิธีการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 การจัดการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน โดยรวบรวมขอมูล การเติบโตของเมืองต่ังแต
อดีตจนถึงปจจุบันบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคม ทางส่ิงแวดลอม ท่ี
เปนสาเหตุ สงผลโดยตรงทําใหปาชายเลนเส่ือมโทรม และขอเสนอจากนักวิชาการ โดยใชวิธีการ
สัมภาษณ ดังนี้ 
 1. การเติบโตของชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงนั้นไมมีการควบคุมทางผังเมืองต่ัง
แตอดีต 
 2. ทางดานเศรษฐกิจ 
 3. ทางดานสังคม 
 4. ทางดานส่ิงแวดลอม 
 5. แนวทางแกปญหาความเส่ือมโทรมของปาชายเลน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6. การวิเคราะหขอจํากัดการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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บทท่ี 4 
 

สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ี และการเติบโต บริเวณ ปากแมน้ําบางปะกง 
อําเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ระบบนิเวศปากแมน้ําบางปะกงและสาเหตุความเสื่อมโทรมปาชายเลน 
 ระบบนิเวศบริเวณปากแมน้ําเปนระบบนิเวศของน้ํากรอยซ่ึงเกิดจากน้ําจืดจากแมน้ําใน
แผนดินไหลลงสูทะเลเกิดเปนระบบนิเวศท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากเปนบริเวณที่มีการปะทะ
และผสมของน้ําเค็มและน้ําจืดจึงสงผลใหปจจัยทางกายภาพและชีวภาพหลายๆปจจัย เปล่ียนแปลง
ในชวงกวางและแตกตางจากระบบนิเวศอ่ืน  และโดยธรรมชาติแลวบริเวณปากแมน้ําจะ
ประกอบดวยทรัพยากรปาชายเลนซ่ึงเปนปาท่ีมีชนิดพันธุไมหลายๆชนิด ปรับตัวใหมีชีวิตอยูใน
บริเวณระบบนิเวศพิเศษนี้ไดดี และเปนบริเวณท่ีสรางความอุดมสมบูรณใหกับพื้นท่ีปากแมน้ํา 
เนื่องจากมวลธาตุอาหารและดินตะกอนท่ีลองลอยมากับมวลน้ําในแมน้ําก็จะตกตะกอนหรือ
กระจายอยูบริเวณปากแมน้ํานี้ กอเกิดแหลงอาหารอันกวางใหญอันอุดมสมบูรณ สงผลใหพื้นท่ี
ดังกลาวเปนแหลงอยูอาศัยและแหลงอนุบาลตัวออนของสัตวน้ํานาๆชนิด ซ่ึงมนุษยนํามาใช
ประโยชนในการยังชีพและสรางรายไดมาเปนเวลานาน การใชประโยชนในพ้ืนท่ีตางๆเหลานี้ มี
การใชประโยชนอยางหลากหลาย ท้ังการใชประโยชนจากตัวทรัพยากรปาไม และสัตวน้ํา รวมถึง
การใชประโยชนจากพื้นท่ีปาชายเลน ท้ังการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและการตั้งถ่ินฐานบานเรือน   

             พื้นท่ีปาชายเลนซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีสําคัญในระบบนิเวศปากแมน้ําเนื่องจากเปนพื้นท่ีสวนใหญ
ของระบบนิเวศนี้ ความหมายของปาชายเลนคือ สังคมของพืชท่ีข้ึนตามฝงทะเลหรือปากแมน้ําท่ี
ไดรับอิทธิพลจากความเค็มของน้ําทะเล พรรณไมท่ีพบในปาชายเลนเปนพรรณไมท่ีปรับตัวไห
เจริญเติบโตไดดีในพื้นท่ีพิเศษนี้ เชน ตนโกงกาง แสม ลําพู  และจาก เปนตน 
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 พื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงพบวาพื้นท่ีนี้เหมาะสมตอการต้ังถ่ินฐานเปนชุมชน เพราะมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตรการเมือง  การปกครองตอรัฐมาทุกสมัย  พบวา
สภาพแวดลอมและการคาไดเปนปจจัยสําคัญในการเลือกทําเลที่ตั้งถ่ินฐาน ในพ้ืนท่ีดังนี้ 
 1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญของการตัดสินใจของผูคนและรัฐในการดําเนิน
นโยบายอพยพและกวาดตอนผูคนเขามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะเม่ือการคาระหวาง
ชุมชนมีความสําคัญ ทําเลท่ีตั้งชุมชนใกลเสนทางคมนาคมท้ังทางน้ําและทางบกไดมีผลตอการ
เติบโตของชุมชนไมนอยกวาความอุดมสมบูรณของผืนดิน โดยเฉพาะทําเลที่ตั้งนั้นสามารถควบคุม
สินคาจากแหลงผลิตตอนในไดก็จะทําใหมีบทบาทในการเปนเมืองทาการคา จากหลักฐานทาง
โบราณคดีช้ีใหเห็นวาชุชนเหลานี้มีบทบาทในการเปนศูนยรวมของเสนทางคมนาคมและเสนทาง
การคาท่ีรุงเรืองระหวางดินอดนภายในกับภายนอก   
 2. ปจจัยดานยุทธศาสตร   การสงครามและการปองกันประเทศ เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีที
ความสําคัญในการกําหนดท่ีตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากความตองการของรัฐในการขยายอิทธิพลทาง
การเมืองหนาดานสามารถสกัดกองทัพขาศึกไดกอนท่ีจะเขาไปถึงเมืองหลวง นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายอํานาจเพื่อครอบครองพื้นท่ีอันเปแหลงท่ีมาของสินคาและแรงงาน ซ่ึงในกรณีนี้จะไมเกี่ยวพัน
กับคววามเหมาะสมของทําเลท่ีตั้งถ่ินฐานซ่ึงนึกถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชนการกวาดตอน
ผูคนจากหัวเมืองเขามาต้ังถ่ินฐานในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงชวงรัตนโกสินทรโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเมืองนั้น ๆ ใหเปนท่ีระดมพลในยามสงครามและเปนดานปองกันภัย
จากขาศึกและเปนแหลงผลิตในยามสงบเพ่ือเล้ียงพลเมืองและเสบียงในกองทัพ 
 3. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม การท่ีสินคาสําคัญของภาครัฐเปนของปาทําใหผูคนนิยมอาศัย
อยูในพื้นท่ี ๆ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ทําใหบางคร้ังเผชิญอันตรายจากสัตวปาซ่ึงมีอยูชุกชุม เชน
เสือ ชาง จระเข รวมถึงไขปามาเลเรียและโจรผูราย ซ่ึงปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
ปญหาเหลานี้เปนส่ิงท่ีราษฎรและรัฐคํานึงถึงเม่ือตองเดินทางเขามาในชุมชนหางไกลจากเมืองหลวง
ตองมีการเตรียมตัวปองกันภัยจากส่ิงตาง ๆ เชน มีการจัดเวรยามคอยตรวจตราความปลอดภัยในชุมชน 
 ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไดมีสวนกําหนดลักษณะและความสําคัญของชุมชนตาง ๆ ที่ตั้ง
ปากแมน้ําบางปะกงใหแตกตางกันไปแตละชวงเวลา มีผลใหรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่นี้
แตกตางกับพื้นท่ีทางฝงตะวันตกของราชธานีซึ่งปรากฏรองรอยของชุมชนหนาแนนมาตั้งแตอดีต
อยูในทางการคาท่ีสําคัญระหวางภูมิภาคและต้ังอยูระหวางรัฐที่เปนคูสงครามสําคัญของรัฐในปาก
แมน้ําบางปะกงก็มิไดถูกทอดท้ิงจากราชธานี ดังปรากฏวาพื้นที่ฝงตะวันตกออกก็ไดมีการตั้งเมือง
หนาดานข้ึนเชนกัน 
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จํานวนประชากร  
 จํานวนประชากร ณ เดือนกันยายน 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 685,721 คน แยกเปนชาย 
335,983 คน เปนหญิง 349,738 คน มีครัวเรือนท้ังส้ิน 248,437 ครัวเรือน  
 

 
 
ภาพท่ี 6 แสดงประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่ีมา: กรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา,  จํานวนประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา:ฝาย
ทะเบียนราษฎร, 2557). 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนประชากร จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

ป/พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2550 323,500 335,466 658,966 
2551 326,360 338,470 664,830 
2552 328,304 340,679 668,983 
2553 330,716 343,217 673,933 
2554 333,151 346,219 679,370 
2555 335,983 349,738 685,721 
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ตารางท่ี 4 จํานวนประชากร จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ตอ) 
 

ป/พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2556 338,125 352,101 690,226 
2557 340,964 354,514 695,478 
2558 343,846 357,056 700,902 

 
ท่ีมา: กรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ระบบสถิติทางการทะเบียน (ฉะเชิงเทรา:ฝายทะเบียน
ราษฎร, 2557). 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนประชากร อําเภอบางปะกง  
 

ประชากรทั้งหมด 
ป พ.ศ. 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2550 29.137 30,526 59,663 
2551 22,783 23,783 46,566 
2552 22,951 23,969 46,920 
2553 23,218 24,234 47,452 
2554 23,524 24,619 48,143 
2555 23,890 24,974 48,869 
2556 24,373 25,495 49,868 
2557 24,832 25,959 50,791 
2558 25,497 26,447 51,944 
2559 25,680 26,667 52,347 

 
ท่ีมา: กรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ระบบสถิติทางการทะเบียน (ฉะเชิงเทรา:ฝายทะเบียน
ราษฎร, 2557). 
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ตารางท่ี 6 จํานวนประชากร พื้นท่ีวิจัยอําเภอบางปะกง 3 ตําบล ต.บางปะกง ต.สองคลอง  
 ต.ทาขาม และอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ต.คลองตําหรุ 
 

ป พ.ศ.2558 ประชากรท้ังหมด 
อ.บางปะกง 8,177 
ต.บางปะกง 4,080 
ต.สองคลอง 3,515 
ต.ทาขาม 7,789 

ต.คลองตําหรุ 4,409 
 
ท่ีมา: กรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ระบบสถิติทางการทะเบียน (ฉะเชิงเทรา:ฝายทะเบียน
ราษฎร, 2557). 
 
 ปจจุบันชุมชนบางปะกงไดกลายเปนท่ีพักอาศัยท่ีรองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีใกลเคียง เสนทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา ท่ีพัฒนาข้ึนในชุมชนและพื้นท่ีใกลเคียงทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางของเมืองท่ีเห็นไดจากรูปราง ขนาด และขอบเขตของเมือง รวมไป
ถึงการใชประโยชนอาคารและการใชท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําใหพื้นท่ีท่ีพักอาศัยท่ีเปนชุมชน
ชาวประมงริมฝงทะเลไดกลายเปนพื้นท่ีเส่ือมโทรมและพ้ืนท่ีบริเวณปาชายเลนมีสภาพเส่ือมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว โดยผลการศึกษาการเติบโตและบทบาทตั้งแตอดีตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอีก
รูปแบบหน่ึง ท่ีทําใหทราบถึงปจจัยหลักและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตจากการศึกษามี 3 
ปจจัย คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ, ปจจัยทางดานยุทธศาสตร, ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 
 
สภาพทางกายภาพปจจุบันชุมชนบางปะกงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ปจจุบัน มีลักษณะชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีหนาแนนบริเวณตอนบนของชายฝง อาว
ไทยเร่ิมขยายตัวเขาสูพื้นท่ีปาชายเลนอยารวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ของภาครัฐ
และการเปล่ียนแปลงทางอาชีพจากการเกษตรเปนประมงท่ีมีรูปแบบเพาะเล้ียงสัตวน้ําเชิงพาณิชย
และอุตสาหกรรมขยับขยายเพิ่มข้ึน ท่ีมีศักยภาพทางคมนาคมขนสงพรอมสงออกของภาค
ตะวันออก ส่ิงนี้ทําใหพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงเกิดการบุรุกพื้นท่ีปาชายเลน เพื่อใชประโยชนท่ีดิน
ไปทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจมากกวาการอนุรักษพื้นท่ีปาชายเลน 
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ภาพท่ี 7 สภาพปาชายเลนปจจุบัน ชุมชนบางปะกง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพท่ี 8 สภาพปาชายเลนปจจุบันชุมชนบางปะกงบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพท่ี 9 สภาพปาชายเลนปจจุบันชุมชนบางปะกงบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 48

  
ภาพท่ี 10 สภาพปาชายเลนปจจุบันชุมชนบางปะกงบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพท่ี 11 สภาพปาชายเลนปจจุบันชุมชนบางปะกงบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



 50

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจชุมชนบางปะกง 
 สภาพทางเศรษฐกิจของปากแมน้ําบางปะกงพ้ืนท่ีมีความหลากหลายมูลคาจากการใช
ประโยชนโดยตรงม่ีเกิดข้ึน ประกอบดวย การประมง การเพราะเล้ียงสัตวน้ํา การเกษตร น้ําสําหรับ
การอุปโภค บริโภค การคมนาคมขนสง การทองเท่ียวและอุตสาหกรรม เปนตน มูลคาการใช
ประโยชนอาจแตกตางกันไปในแตละพื้นท่ี ลุมน้ําบางปะกงจัดเปนลุมน้ําท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของ
เมือง ของภาคตะวันออกของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ีในหลายจังหวัด เชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกงมีระบบนิเวศท่ีหลากหลายซ่ึงประกอบดวย 
ระบบนิเวศปาไม เกษตรกรรม ชุมชน และชายฝง พื้นท่ีชุมน้ําท่ีสําคัญมากประเภทหน่ึงในลุมน้ําบาง
ปะกง คือ ปากแมน้ําบางปะกง พื้นท่ีบริเวณนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศแหงหนึ่ง 
ประกอบดวยดังนี้ 
 การประกอบอาชีพดานคาขายเปนพื้นท่ีใหกําหนดใหเปนศูนยกลางการคา และบริการ
ในเขตอําเภอบางปะกงจึงเปนศูนยกลางการขายสินคาอุปโภค รวมไปถึงบริการตาง ๆ  
 การประกอบอาชีพทางเกษตรและประมงเปนหลัก แตในปจจุบันประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากประกอบอาชีพทางการเกษตรประสบกับปญหา
ขาดแคลนน้ํา แตยังคงเหลือการประกอบอาชีพประมงอยูคือการทําประมงบริเวณปากอาว มีการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํานี้ในบริเวณริมปากอาวพื้นท่ีสาธารณะ การเล้ียงปูทะเล การเล้ียงหอยแครง เปนตน 
 การประกอบอาชีพอุตสาหกรรม สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มีลักษณะเปนการผลิต เชน การผลิตอุปกรณและช้ินอิเล็กทรอนิกส การผลิตกระจก ซ่ึง
ตั้งอยูเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงภาคตะวันออกทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก (ปจจุบัน
ประมาณ 65 แหง) สามารถสรางรายไดใหแกเทศบาลบางปะกง เทศบาลทาขาม ตลอดจนประชากร
ใหทองถ่ินไดประกอบและมีรายไดเพิ่ม  
 
ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 
 การทองเท่ียงทางธรรมชาติ เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีเกาะกลางปากแมน้ําบางปะกง หรือ เกาะ
นก มีพื้นท่ี 125 ไร โดยเทศบาลไดทําการกอสรางสะพานไมเพ่ือใชเปนทางเดินยาวประมาณ 900 
เมตร หอดูนก ศาลาจุดพักชมพันธุไม บริเวณเกาะนกนี้เปนพื้นท่ีปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ 
เปนแหลงขยายพันธุสัตวน้ําและนกชนิดตาง ๆ นอกจากพื้นท่ีเกาะนกแลว ทุกปบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกงจะมีฝูงปลาโลมา เขามาหาอาหาร โดยพบในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ โดยจะมี
บริการเรือเพ่ือพานักทองเท่ียวออกไปชมฝูงปลาโลมา 
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ปจจัยทางดานยุทธศาสตร 
 ลักษณะการตั้งถ่ินฐานชุมชนบางปะกงอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา มีท่ีตั้งเช่ือมตอ
กันหลายจังหวัด เชนปราจีนบุรี สระแกว นครนายก กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทราจึงศักยภาพในดานการผลิต ขนสงสินคา และสงออกสินคาตางจากภาคตะวันออกเหนือ  
 1. ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 เสนทางกรุงเทพฯ – ชลบุรี สายใหม (มอเตอรเวย) 
ระยะทาง 82 กิโลเมตร เปดใชงานเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2541 
 2. ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 เสนทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ดานตะวันออก 
(บางพลี –บางปะอิน) ระยะทาง 64 กิโลเมตร เปดใชงานเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2542 
 3. ทางพิเศษ มี 7 สายทาง และทางเช่ือมตอทางพิเศษ 3 แหง ครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง ระยะทางรวม 207.9 กิโลเมตร ประกอบดวย 
  3.1 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร ประกอบดวย  
   3.1.1 สายดินแดง-ทาเรือ  
   3.1.2 สายบางนา-ทาเรือ 
   3.1.3 สายดาวคะนอง-ทาเรือ 
  3.2 ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร ประกอบดวย 
   3.2.1 สวน A เร่ิมตนท่ีถนนรัชดาภิเษก ผานบริเวณทางแยกตางระดับพญาไท 
(โรงกรองน้ําสามเสน) ส้ินสุดแนวสายทางท่ีถนนพระราม 9 ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร 
   3.2.2 สวน B เช่ือมตอกับสวน A บริเวณทางแยกตางระดับพญาไท (โรงกรอง
น้ําสามเสน)ผานยมราช ถนนศรีอยุธยา ถนนสาทร ถนนจันทน ถนนพระรามท่ี 4 ส้ินสุดแนวสาย
ทางท่ีบริเวณบางโคลระยะทาง 9.4 กิโลเมตร 
   3.2.3 สวน C เช่ือมตอกับสวน A บริเวณถนนรัชดาภิเษก ผานถนนประชาช่ืน 
มุงไปทางทิศเหนือส้ินสุดท่ีถนนแจงวัฒนะ ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร 
   3.2.4 สวน D เช่ือมตอกับสวน A บริเวณถนนพระราม 9 ไปทางทิศตะวันออก
ส้ินสุดท่ีบริเวณถนนศรีนครินทร ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร 
  3.3 ทางพิเศษบูรพาวิถี เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร มีแนวสายทางเร่ิมตนท่ี
ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบางนา โดยใชพื้นท่ีเกาะกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 
ตอนบางนา-บางปะกงไปทางทิศตะวันออก ขามแมน้ําบางปะกง ส้ินสุดท่ีจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 55 
กิโลเมตร 
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  3.4 ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค เปนทางพิเศษยกระดับขนาด 6 ชองจราจร 
เร่ิมตนจากปลายทางพิเศษฉลองรัชและซอนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยก
ตางระดับอาจณรงคเช่ือมตอกับทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 
  3.5 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เปนทางยกระดับขนาด 6 ชอง
จราจรมีแนวสายทางตอเช่ือมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษกดานใต ชวงถนนพระรามท่ี 2-
ถนนสุขสวัสดิ์จากถนนสุขสวัสดิ์บริเวณพระประแดงขามแมน้ําเจาพระยาไปทางทิศตะวันออกผาน
ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทรและถนนเทพารักษ ไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 
ตอน บางนา-บางปะกง บริเวณบางพลีระยะทาง 22.5 กิโลเมตร 
  นอกจากนี้ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดดําเนินการกอสรางทางเช่ือมตอทาง
พิเศษ 3 แหง ดังน้ี 
  1. ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิ เช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการทางพิเศษบูรพาวิถีและอํานวยความสะดวกในการเดินทางสูทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิดวยระบบโครงขายทางพิเศษ 
  2. ทางเช่ือมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี
เพื่อเช่ือมตอเสนทางคมนาคมของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพา
วิถี และถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตกใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 12 แสดงระบบเสนทางคมนาคมระหวางเมืองหลวงกับ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่ีมา: สํานักนโยบาย และยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทวงคมนาคม  
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ระบบคมนาคมขนสง ภายในชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ชุมชนบางปะกงอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครโดยอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ตอนบางนา-
บางปะกงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 45 กิโลเมตร 
 สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปเปนท่ีราบริมฝงแมน้ําบางปะกง มีแมน้ําบางปะกงไหลผานบริเวณ
ชุมชน มีคลองสาขากระจายไปท่ัวพื้นท่ีของชุมชน คลองสําคัญไดแก คลองสําโรง คลองสกัดส่ีสิบ 
และคลองสกัดแปดสิบ คลองตาเอ่ียม คลองพระยาวิสูตร คลองลาดขวาง และคลองพานทองเปนตน 
การตั้งถ่ินฐานในอดีต เกาะกลุมและกระจายอยูริมฝงแมน้ําบางปะกง บริเวณชุมชนทาสะอานชุมชน
บางปะกง ชุมชนทาขามบริเวณริมสองฝงคลองสําคัญตาง ๆ และริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) ตอมาเม่ือมีการตัดถนนสายทางหลวงแผนดินหมายเลข 314 และ 34 (บางนา-ตราด)
เช่ือมผานพื้นท่ีของชุมชนบางปะกงทําใหชุมชนท่ีเกาะกลุมอยูริมคลองและแมน้ําบางปะกงขยายตัว
มาอยูริมทางหลวงดังกลาว ประกอบกับความเจริญของการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและ 
 ดานพาณิชยกรรม ไดขยายตัวออกมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการและ
กรุงเทพมหานคร ทําใหชุมชนเกาะกลุมริมถนนหนาแนนข้ึน มีการขยายตัวของแรงงานตางถ่ินและ
เนื่องดวยเปนเสนทางท่ีสําคัญท่ีมีการคมนาคมสะดวก ทําใหชุมชนไดเริ่มขยายตัวสูดานในของพื้นที 
 

 
 
ภาพท่ี 13  แสดงทัศนียภาพชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย, 2559) 
 



 56

การใชประโยชนพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงของชุมชนบางปะกง 
 พื้นที่ชุมน้ําประเภทปากแมน้ํา (estuary) สวนใหญมีคุณคาทางเศรษฐกิจดานการเพราะล้ี
ยงสัตวน้ํา การปะมงการเกษตรการทองเท่ียวแหลงไมใชสอยและผลผลิตจากปาชายเลนท่ีไมใชเนื้อ
ไม และเปนแหลงอุปโภคบริโภคน้ํา เปนตน มีการใชประโยชนพื้นท่ีในดานการเพราะเล้ียงปลา
กระชัง การทองเท่ียว นาเกลือ บอกุงธรรมชาติ แปลงหอยแครง แปลงหอยแมลงภู ประมงชายฝง 
และผลผลิตจากปาชายเลน   
 
ตารางท่ี 7 มูลคาการใชประโยชนทรัพยากรพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง ป 2555 
 

มูลคาการใชประโยชนทรัพยากร  
รูปแบบการใชประโยชน โดยเฉล่ียตอครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/ป) 
โดยรวมในปากแมน้ําบางปะ

กง(บาท/ป) 
การเพาะเล้ียงปลากระชัง 1,448,198 280,950,340 
การทองเท่ียว 10,417 416,680 
นาเกลือ 280,940 11,799,480 
บอกุง 312,140 14,982,720 
แปลงหอยแครง 250,207 5,754,761 
แปลงหอยแมลงภู 44,414 4,841,126 
ผลผลิตจากปาชายเลน 29,445 323,895 
ประมงชายฝง 758,261 8,340,868 

รวม 327,409,871 
 
 ปากแมน้ําบางปะกงเปนพื้นท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ
พันธุพืชและพันธุสัตวนานาชนิดทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพ้ืนท่ีปากแมน้ําบางปะกง พบวา มี
คุณคาดานการเปนแหลงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม เปน
สถานท่ีมีสุนทรียภาพงดงามและเปนสถานท่ีท่ีควรอนุรักษไวในอนาคต มูลคาจากการไมไดใช 
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การใชประโยชนท่ีดินในอนาคต อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค 
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา การดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวของหรือชนบท ในดานการ
ใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ 
สภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ในการวางผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนโยบายและมาตรการเพื่อ
จัดระบบการใชประโยชนท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและโครงขายบริการสาธารณะ โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 1. ใหชุมชนบางปะกงเปนศูนยกลางการผลิตแหงหนึ่งในภาคตะวันออก 
 2. สงเสริมและพัฒนาดานท่ีอยูอาศัย การทองเท่ียว พาณิชยกรรม และการบริการ ให
สัมพันธกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
 3. พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให 
เพียงพอและไดมาตรฐาน 
 4. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณปากแมน้ําบงปะกงคอนขางแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนจากการแปรภาพถายดาวเทียมพบวามีการขยายตัวของพื้นท่ีเมืองซ่ึงรวมเขตอุตสาหกรรม 
และการขยายตัวของชุมชนที่คอนขางสูงทําใหมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงตอพื้นท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินดานตาง ๆ เชน การเกษตรกรรม พื้นท่ีปาชายเลน โดยพบวาในตําบลทาขามจะมี
แนวโนมสูงท่ีสุด และรองลงมา ไดแก ตําบลบางปะกง ซ่ึงขอมูลจากการศึกษาในคร้ังนี้จะไม
สอดคลองกับการประกาศ กฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 การใหพื้นท่ีบริเวณ ปากแมน้ําบางปะกงเนนภาคอุตสาหกรรม คอนขางสูง
จากอดีตป 2545 ในปจจุบันไมมีแนวคิดในกรฟนฟูปาชายเลนในป -2559 ท่ีชัดเจน 
 เนื่องจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับAEC
และตลาดโลกยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ียุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตามการควบคุมทางผังเมือง ในป 2554 
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ภาพท่ี 14 แสดงแผนท่ีการประกาศเขตผังเมือง ตําบลบางปะกง ทาขามและสองคลองป 2545  
ท่ีมา : โครงการพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาผังเมือง  
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ภาพท่ี 15 แสดงแผนท่ีการประกาศเขตผังเมือง ตําบลบางปะกง ทาขามและสองคลองป 2559  
ท่ีมา : โครงการพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาผังเมือง  
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ปจจัยทางดานระบบนิเวศท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ําบางปะกง 
 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําบางปะกงในแตละนิเวศ มี
ความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงความสัมพันธและมีอิทธิพลตอนิเวศอ่ืน ๆ ระหวางกันในลุมน้ําบาง
ปะกง ซ่ึงจะเห็นวาความเช่ือมโยงท่ีมีอิทธิพลตอนิเวศอ่ืน ๆ คือ บทบาทของนิเวศแหลงน้ําเปนหลัก 
ดังสรุปการเช่ือมโยงสถานการณและประเด็นปญหาระหวางนิเวศไดดังน้ี 
 1. นิเวศแหลงน้ํา เปนนิเวศหลักของลุมน้ําท่ีสงผลโดยรวมตอนิเวศอ่ืน ๆ ความไม
สมดุลของอุปสงคและอุปทานของแหลงน้ําเนื่องจากแหลงน้ํามีสภาพเส่ือมโทรมจากกิจกรรมตาง ๆ 
ทําใหสงผลทั้งในดานปริมาณนํ้าและคุณภาพน้ําซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ําเพื่อดํารงชีวิต
ของคนในลุมน้ําสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในกิจกรรมการอุปโภคบริโภคในเมืองการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรการหลอเล้ียงพื้นท่ีปาไมปาชายเลนและการเปนแหลงอยูอาศัยของ
ทรัพยากรสัตวน้ํา เปนตน 
 2. นิเวศปาไมความอุดมสมบูรณของนิเวศปาไมซ่ึงเปนตนน้ําลําธารของลุมน้ําจะสงผล
ตอความสมบูรณของนิเวศลุมน้ําโดยรวมปญหาการลดลงของพ้ืนท่ีปาไมและผืนปาเส่ือมโทรม
สงผลใหเกิดน้ําทาเขาสูแหลงน้ําลดลงขาดประสิทธิภาพในการชวยลดกรองความรุนแรงของภัย
ธรรมชาติ เชน น้ําทวม หรือดินถลมลงสูพื้นท่ีตอนลาง ซ่ึงมีผลกระทบตอนิเวศเมือง ชุมชน และ
พื้นที่เกษตรกรรม 
 3. นิเวศเกษตรกรรม ซ่ึงแตเดิมเคยมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงผลิตท่ีสําคัญของ
ประเทศ เม่ือเกิดผลกระทบจากนิเวศอื่น ๆ เชน แหลงน้ํา เมือง และชายฝงทําใหสถานภาพพื้นท่ี
ทางการเกษตรกรรมเปล่ียนแปลงไปจะสงผลตอการชะลางพังทลายของดินลงสูแหลงน้ําและชายฝง
ทะเลมีการพังทลายของตล่ิงและการปนเปอนของสารพิษทางการเกษตรกรรมออกสูส่ิงแวดลอม
นอกจากนี้การขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะเล้ียงสัตวน้ําสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ี
ปาไมเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันการปนเปอนของสารพิษทางการเกษตรก็อาจสงผลตอชุมชนใน
เขตเมืองได  
 4. นิเวศเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม นิเวศเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม เปนนิเวศที่
เปนหลักในการบริโภคทรัพยากรในลุมน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการผลิตกิจกรรมตาง ๆ ของ
เมืองเกิดผลกระทบตอนิเวศอ่ืน ๆ เชนจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมตาง ๆ สงผลตอการ
ลดลงของพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีปาชายเลน ตลอดจนมีการรุกลํ้าทางน้ําตาง ๆ ซ่ึง
เปนผลกระทบทางกายภาพท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี นอกจากน้ี ในดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ของ
เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของเมืองท้ังขยะ น้ําเสีย และของเสียอ่ืน ๆ จะถูกระบายออกสูแหลงรองรับ
ตาง ๆ ท้ังแหลงน้ํา พื้นท่ีเกษตรกรรม และชายฝงทะเล ทําใหสภาพทางนิเวศของพื้นท่ีนั้น ๆ อยูใน
สภาวะเส่ือมโทรม 
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 5. นิเวศชายฝงทะเล พื้นท่ีชายฝงทะเล ซ่ึงเปนพื้นท่ีทายน้ําสุดของลุมน้ํา กอนท่ีแมน้ํา
บางปะกงจะออกสูอาวไทยในเขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเส่ือมโทรมของชายฝง
ทะเลท้ังจากภาวะ การรุกตัวของน้ําเค็ม ภาวะมลพิษจากแหลงกําเนิดตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เปนการบุกรุกทําลายสภาพแวดลอม ทําใหเกิดผลกระทบตอเมืองกับนิเวศอ่ืน ๆ เชน ผืนปาชายเลน
ท่ีลดลงและเส่ือมโทรม ทําใหขาดแหลงอนุบาลสัตวน้ํา สงผลตอความสมบูรณของทรัพยากร
ประมงและสัตวน้ําลดลง การขาดปาชายเลนเพื่อบรรเทาภัยธรรมชาติและกรองสารพิษกอนลงสู
ทะเล เนื่องจากพ้ืนท่ีชายฝงถูกกัดเซาะและตล่ิงพังทลาย เปนตน 
 

 

ภาพท่ี 16 ความสัมพันธเชิงบทบาทของระบบนิเวศในลุมน้ําบางปะกง 
ท่ีมา: โครงการประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ปญหา สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
 สภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามมิตินิเวศตางๆ ท่ีมีความสําคัญ 
สามารถจําแนกประเดน็ปญหาไดดงันี ้
 1. ภาวะมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ บริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกงและบริเวณใกลเคียง 
ท้ังเขตชุมชน เขตอุตสาหกรรม และแหลงประกอบอาชีพทางการเกษตร ท้ังการเพาะปลูก ฟารม
เล้ียงสัตว การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา มีการปนเปอนลงสูแหลงน้ําโดยตรง และขาดการจัดการท่ีเหมาะสม 
ทําให ้ําบริเวณปากแ น้ําบางปะกงเส่ือมโทรมโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง คุณภาพน ม
 2. การขยายตัวของเขตชุมชนบริเวณใกลปากแมน้ําบางปะกง ไดแก เทศบาลตําบลบาง
ปะกง  เทศบาลตําบลทาขาม   เทศบาลตําบลคลองตําหรุ   ท้ังชุมชนดั้งเดิมและชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม 
ตามการขยายตัวของพื้นท่ีอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวนัออก กอใหเกิดปริมาณน้ําเสียและของเสียเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั 
แหลงประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก ฟารมเล้ียงสัตว ท่ีอยูริมฝงแมน้ําบางปะกง และไมมี
ะบบจัดการของเสียจากฟารม ทําใหแหลงน้ํามีปริมาณแอมโมเนียซัลไฟด และบีโอดสูีง และเปน
ันตรายตอสัตวน้ํา โดยเฉพาะสัตวน้ําวัยออน ร

อ 

 

 
ภาพท่ี 17 ภาพรวมความเช่ือมโยงของปญหา สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในบริเวณปากแมน้ํา 
 บางปะกง ในปพ.ศ. 2555  
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การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลน  
 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปาชายเลนเกิดจากการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลนเพื่อ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน ทาเทียบเรือ การเกษตร นาเกลือ นากุง เปนตน  พื้นท่ีและการกระจายปาชายเลน 
อําเภอบางปะกง มีตําบลท่ีมีพื้นท่ีปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530, 22 
สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จํานวน 32,821.63 ไร โดยมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเปนปาชายเลน 
จํานวน 6,992.81 ไร มีหนวยงานรับผิดชอบดูแลพ้ืนปาชายเลน สวนบริหารจักการทรัพยากรปาชาย
เลนท่ี 1 และสถานีทรัพยากรปาชายเลนท่ี 5  
 
ตารางท่ี 8 การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนที่ปาชายเลน ป พ.ศ. 2552 จังหวัด

ฉะเชิงเทราจําแนกตามเขตอําเภอ (ไร)  
 

ท่ี ตําบล หรือ (เกาะ) พื้นที่ปาชายเลนตามมติ ครม. พื้นที่ท่ีมีสภาพเปนปาชายเลน 

1 เขาดิน 3,437.16  2,087.00  
2 ทาขาม 8,494.90  1,636.20  
3 ทาสะอาน 607.78  123.30  
4 บางปะกง 10,521.42  2,025.77  
5 บางผ้ึง 622.54  401.57  
6 สองคลอง 9,137.83  718.97  

รวม 32,821.63  6,992.81  
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การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีปาชายเลนแสดงการเปรียบเทียบปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2530 กับ พ.ศ. 2543  
 จากปญหาการลดลงของพื้นท่ีปาชายเลนดังกลาว คณะรัฐมนตรี (15 ธันวาคม 2530) ให
ความเห็นชอบกับแนวทางและผลการจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลนตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
 มติคณะรัฐมนตรีท้ัง2เร่ืองเพื่อประเมินผลการนํามาตรการของรัฐมาใชในการควบคุม
และแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของปาชายเลน โดยพิจารณาจากกิจกรรม 8 เร่ืองหลัก ไดแก 1) 
การใชประโยชนทางราชการ (สรางศูนยราชการ ถนน สถาบันการศึกษา และสถานีอนามัย)     2) 
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3) ปลูกปา 4) สรางทาเรือน้ําลึกและทาเทียบเรือ 5) สรางเตาเผาถาน        6) ท่ีอยู
อาศัย 7) ทําเหมืองแร  8) อ่ืน ๆ (การทํานาเกลือ สรางถนนเพื่อขนสงจากแหลงหิน สรางปมน้ํามัน
และโรงงานอุตสาหกรรม) พบวาหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 เร่ือง 
รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบันของปาไมชายเลน ฯ การขออนุญาตใชประโยชนในพื้นท่ีปา
ชายเลนของทางราชการมีจํานวนสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ในขณะท่ีกิจกรรมสวนใหญของ
เอกชนลดจํานวนลงดวยผลของมติคณะรัฐมนตรี แตหนวยงานของรัฐกลับมีสวนสําคัญตอการ
สูญเสียสภาพปาอันเนื่องมาจากความพยายามในการผลักดันโครงการท้ังหลายในพ้ืนท่ีปาชายเลน 
ดังนั้นในการกําหนดมาตรการหยุดยั้งการทําลายปาชายเลนของรัฐบาล หนวยงานของรัฐจะตอง
ยอมรับในขอตกลงรวมกันในอันท่ีจะรักษาไว  ซ่ึงพื้นท่ีปาชายเลนเปนเบ้ืองตน เพื่ออยางนอยให
บรรลุเปาหมายในการสงวนใหมีพื้นท่ีปาชายเลนไมนอยกวา 1 ลานไร ตามนโยบายและแผนการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
 1. นโยบาย มาตรการ และหลักการการใชประโยชนในพื้นท่ีปาชายเลนคณะรัฐมนตรีมี
มติ(19สิงหาคม2523)เห็นชอบมาตราการการใชประโยชนในปาชายเลนเพิ่มเติมหลักการอีก 4 ขอ 
  1.1 ใหมีการตรวจสอบภาพถายทางอากาศของบริเวณปาชายเลนแหงชาติ นั้น 
กอนท่ีจะมีการดําเนินการตามโครงการ 
  1.2 มิใหมีการถอนสภาพปาบริเวณท่ีจัดทําโครงการเพียงแตอนุญาตใหใชพื้นท่ี
บริเวณนั้นตามโครงการที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 
  1.3 มิใหมีการออกสค.1นส.3โฉนดหรือเอกสารสิทธ์ิการใชประโยชนท่ีดินแก
ราษฎรที่เขจามาอยูอาศัยในบริเวณนั้น 
  1.4 เจาของโครงการพัฒนาจะตองทําการประเมิณผลกระทบตามที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแหงชาติ กําหนดให 
 



 67

 
 
 
 
 

 

แผ
นที่

ที่ 5
  แ
สด

งก
าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บป
าช
าย
เลน

ตา
มม

ติค
ณะ

รัฐ
มน

ตรี
  พ

.ศ.
 25

30 
กับ

 พ.
ศ. 

254
3 

ที่ม
า : 

จัด
ทํา
โด
ยร
ะบ

บภ
ูมิส

าร
สน

เท
ศ G

IS 
 จา

กส
ถา
นีพ

ัฒน
าป
าช
าย
เลน

ที่ 5
 (ช

ลบุ
รี) 



 68

สรุป สาเหตุการลดลงของปาชายเลนพื้นท่ีบริเวณปากแมน้ําบางปะกงลดลง 
 เกิดจากการใชประโยชนท่ีดินในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยเฉพาะการเล้ียงกุง การ
เล้ียงปลา นอกจากนี้ยังเปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังเปนแหลงประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ท้ังหมดนี้ทําการปลอยน้ําเสียลงสูพื้นที่สาธารณะโดยตรง และการตัดไมเพื่อประกอบกิจการ
ตาง ๆ สงผลท้ัง ปาลดลง สัตวน้ําลดลง ในมติคณะรัฐมนตรีใหคุมครองพ้ืนท่ีปาชายเลนใน 
พ.ศ.2530 แตขาดความชัดเจนในเร่ืองผังเฉพาะพื้นท่ีปาชายเลนท่ีเปนตัวกําหนดวาพื้นนั้นสามรถทํา
อะไรไดหรือทําอะไรไมไดบาง ขาดหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการจัดทําโครงการท่ีทําใหเห็นความ
ชัดเจนในการอนุรัษ ฟนฟูและพัฒนาพื้นท่ีท่ีปาชายเลนอยางสมดุล 
 
การเปล่ียนแปลงธรรมชาติสงผลกระทบตอพื้นท่ีวิจัย การกัดเซาะชายฝง 
 1. การกระทําจากธรรมชาติ 
  การกัดเซาะชายฝง มีสาเหตุจากกระบวนการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ เชน ลม 
คล่ืนและกระแสน้ํารวมถึงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนพื้นท่ีปาชายเลนเปนพื้นท่ีเพาะเล้ียง
สัตวน้ํา และนาเกลือโดยชายฝงของจังหวัดฉะเชิงเทรามีชายฝงท่ีถูกกัดเซาะอยางรุนแรงถึงรอยละ 
60 ของความยาวของชายฝงท้ังจังหวัดท่ีเหลืออีกรอยละ40 เปนชายฝงคงสภาพบริเวณปากแมน้ําบาง
ปะกง (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2549) ปญหาการกัดเซาะ
สวนใหญปรากฏใหเห็นคอนขางมากท่ีบริเวณชายฝงตําบลสองคลอง ระยะทางท่ีถูกกัดเซาะ9
กิโลเมตรมีการดําเนินการปองกันการกัดเซาะชายฝงท้ังจากองคการบริหารสวนตําบลสองคลองและ
จากสวนกลางแตก็ยังมีการกัดเซาะอยูเนื่องจากสภาพพื้นท่ีเปนดินออนและเหลวทําใหการแกไข
ปญหาเปนไปไดยาก และน้ําทวมปลอยคร้ัง 
 2. การกระทําของมนุษย 
  จากการมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคมโดยใชทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการ
ผลิต และในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตินอยเกิน ทํา
ใหเกิดความเส่ือมโทรมตอพื้นท่ีซ่ึงเปนตัวเรงใหกระบวนการกัดเซาะชายฝงเกิดความรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาดานคมนาคมขนสง กาพัฒนาดานอุตสาหกรรม การขยายตัวดาน
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบไรทิศทาง 
  นอกจากปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลแลวยังพบปญหาการกัดเซาะตามลําน้ําบาง
ปะกงในหลายบริเวณเนื่องจากลักษณะอันคดเค้ียวของลําน้ําสงผลใหกระแสน้ําปะทะแนวริมน้ํา
อยางรุนแรงจนเกิดการกัดเซาะ 
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สรุปสถานการณปาชายเลนและสิ่งแวดลอม บริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ปากแมน้ําบางปะกง อดีตเปนพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณ เปนแหลงผลิตการเกษตรท่ีสําคัญ 
ท้ังการปลูกขาวสวนมะมวงฟารมสุกรและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําซ่ึงทําใหพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงมี
ความหลากหลายและความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมท้ังครอบคลุม
ระบบนิเวศแหลงน้ํา และนิเวศชายฝงทะเลทําใหมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเพื่อเปนฐาน
การผลิตของภาคตะวันออกของประเทศอยางยั่งยืนดวย สําหรับในปจจุบัน พื้นท่ีปากแมน้ําบางปะ
กงมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมลงอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของชุมชนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนอยางไรทิศทางและการขยายตัวของการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
(เล้ียงกุง)ท่ีเพิ่มข้ึนอยางไรทิศทางเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม จาการสํารวจขอมูลของพื้นท่ีจึงพบ
ปญหา 5 แบบ คือ ระบบนิเวศปาชายเลน นิเวศเกษตารกรรม นิเวศเมืองและอุตสหกรรม นิเวศแหลง
น้ํา และนิเวศชายฝงทะเล  
 ผลการดําเนินงานสรุปขอเสนอพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมปากแมน้ําบางปะกงท่ีไดใช
กระบวนการสํารวจพื้นท่ีและบทบาทของพ้ืนท่ีนํามาวิเคราะหและสรุป ไดดังนี้ 
 พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงเปนสวนหนึ่งของอาวไทยตอนในซ่ึงเคยจัดเปนบริเวณชายฝง
ทะเลที่มีความหลากหลายมีความอุดมสมบูรณสูงท่ีสุดแหงหนึ่งของโลกความอุดมสมบูรณนี้
กอใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือประโยชนหลายประการคือเปนแหลงอาศัยและแหลงเพาะพันธุสัตว
น้ํา เปนแหลงทําประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงท่ีสําคัญของประเทศรวมท้ังเปนท่ีตั้งชุมชน
ชายฝงท่ีมีกิจกรรมสัมพันธกับทะเลท้ังในดานการประมงการทองเท่ียวการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การคมนาคมขนสงทางนํ้าอีกดวยเปนที่นาเสียดายท่ีปจจุบันระบบนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง
อยูในสภาพเส่ือมถอยลงเนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ จากการใชประโยชนของมนุษยเชนการบุกรุก
ทําลายพ้ืนท่ีปาชายเลนเพื่อทําการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงสงผลใหพื้นท่ีปาชายเลนลดลงการทํา
ประมงมากเกินกําลังผลิตของธรรมชาติและการใชเคร่ืองมือประมงทําลายลางทําใหทรัพยากร
ประมงลดลงเปนอยางมากนอกจากนี้ผลของการขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมทําใหมี
การท้ิงน้ําเสียและขยะลงสูแมน้ําบางปะกงจนทําใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม 
 จากสภาพความสําคัญของพื้นท่ีท้ังทางดานกายภาพชีวภาพการใชประโยชนของมนุษย
และคุณคาตอคุณภาพชีวิตและสภาพปญหาท่ีกําลังอยูในปจจุบันทําใหพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงนี้
สมควรท่ีจะประกาศเปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมโดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในพื้นท่ีอยางยั่งยืนและคงความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีและเพื่อใหบรรลุเปาหมายมาตรการท่ีกําหนดในเขตพ้ืนท่ี
คุมครองส่ิงแวดลอมควรตอบสนองตอวัตถุประสงค 
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 การจําแนกพื้นท่ีภายใตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน 
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ประกอบดวย การศึกษาขอมูลจากประเด็นปญหาตอปาชายเลนโดย
นํามาแบงพื้นกําหนดตาม บริบท มาตรการและเง่ืองไขเพิ่มเติม ท่ีรักษาปาชายเลนคงอยู คูไปกับ
กิจกรรมท่ีมีอยูเดิมในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) ในการประกอบกิจกรรมท่ีไมสงผลตอ
ส่ิงแวดลอมไมมีผลกระทบตอปาชายเลน 
 

ประเภทการใชท่ีดิน 
 พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม  
 พื้นท่ีคุมครองปาชายเลน  
 พื้นท่ีงอก 
 พื้นท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
 พื้นท่ีการกัดเซาะ  

 
ภาพท่ี 19 การจําแนกและกําหนดเขตพื้นท่ี (ผังเฉพาะพื้นท่ีปาชายเลน) 
 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
 4. พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
 5. การนําไปปฏิบัติ ขอหามทํากิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอปาชายเลน 
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ตารางท่ี 9 พื้นที่ควบคุมดานส่ิงแวดลอม โดยมีการระบุถึงกฎเกณฑ 
 

ข้อห้ามในพืน้ทีก่ารฟนฟูปาชายเลน 
เขตพืน้ที ่ กจิกรรมทีห้่าม 

พื้นท่ีปาชายเลนท่ีคงอยู 
 

• ตองมีใบอนุญาตใหทําการปะมง หรือเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
• หามกอมลพิษ 
• หามใชสารพิษ หรือกระแสไฟฟาในการทําประมง  

พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะ
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• หามเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา(บอกุง) ยกเวนแตมีใบประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
• หามท้ิงนํ้าเสียสูพื้นท่ีสาธารณะ 
• หามท้ิงของเสียลงในแมน้ํา ลําคลอง 
• หามใชสารพิษ หรือกระแสไฟฟาในการทําประมง 
• หามประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอม 

พื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ให
กําหนดพ้ืนท่ีเปนสาธารณะ
ประโยชน 
(1) พื้นท่ีงอก 
(2) พื้นท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 500 เมตร 
(3) พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 

• หามกิจกรรม ทุกประเภท 
• หามตัดไมทุกประเภท 
• ขุด ถม หรือ เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีชายหาด 
• กิจกรรมทุกชนิดท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพ้ืนท่ี 
• การรุกล้ําทางนํ้า ยกเวนเพื่อการประมง(รูปแบบชาวบาน) 
• หามกอสราง ปลูกพืชดานเกษตรกรรม  
• หามกอสรางโครงสรางชายฝงซ่ึงเปนการรบกวนสมดุลของชายฝง
ทะเล 
• การรุกล้ําทางนํ้า ยกเวนเพื่อการประมง 
• กอมลพิษ 
• หามจับสัตว 
• หามกอสราง ปลูกพืชดานเกษตรกรรม  
• หามตัดไมทุกประเภท 
• หามกอสรางโครงสรางชายฝงซ่ึงเปนการรบกวนสมดุลของชายฝง
ทะเล 

4. พื้นท่ีการกัดเซาะ • หามกิจกรรม ทุกประเภท 
• หามตัดไมทุกประเภท 
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บทท่ี 5 
 

การดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินการวิจัยเปนการรวบรวมขอมูลลักษณะทางกายภาพภายในปากแมน้ําบางปะ
กงเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูล โดยในบทนี้ ประกอบดวย ข้ันตอนการเตรียมดําเนินการเก็บ
ขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นฐาน การดําเนินการวิเคราะหขอสังเกตและปญหาที่เกิดข้ึนระหวาง
ดําเนินการ ผลท่ีไดจากการดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําฐานขอมูลพื้นฐาน จะนําไปสูการ
ดําเนินการวิเคราะห และการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญ ซ่ึงผลการวิเคราะหท่ีไดจะสามารถนําไปสู
การเสนอแนะการประยุกตใชในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสามารถแจกแจง
รายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
 1. สรุปแนวคิด และแนวทางการฟนฟูปาชายเลนปากแมน้ําบางประกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 2. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ 
 3. สรุปการดําเนินการวิจัย 
 
สรุปแนวคิด และแนวทางการฟนฟูปาชายเลนปากแมน้ําบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมของปาชายเลนพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 ความสําคัญของปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญ ท้ังในดานการ
ปา การประมง และส่ิงแวดลอมท่ีสวยงาม เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ํานานชนิด สงใหเกิด
ประโยชนตออาชีพในชุมชนไดอยางคุมคาตอการฟนฟูปาชายเลน  
 ระบบนิเวศที่เกิดข้ึนในปาชายเลนน้ันเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีมีตอซ่ึงกันแระ
กันระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม พืชพรรณธรรมชาติตาง ๆ สรุปความสําคัญของปาชายเลน ดังนี้ 
 1. ปาชายเลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติ เพ่ือปองกันลมพายุ การพังทลายของดินท่ีอยู
บริเวณชายฝง 
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 2. ปาชายเลนชวยปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ รากของตนไมในปาชายเลนท่ีงอกออกมา
เหนือพื้นดิน จะทําหนาท่ีคลายตะแกรงธรรมชาติ คอยกล่ันกรองส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ท่ีมาจากมนุษยทํา
ใหชายฝงสะอาดข้ึน 
 3. ปาชายเลนทําใหพื้นดินบริเวณชายฝงงอกขยายออกไปในทะเล รากของตนไมในปา
ชายเลน นอกจากจะปองกันแลวยังชวยใหเกิดตะกอนท่ีแขวนลอยมากับน้ําทับถมกันเกิดเปน
แผนดินงอกใหม   
 แนวทางการแกปญหาความเส่ือโทรมปาชายเลนพ้ืนท่ีปากแมน้ําบางปะกง จาก
การศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ ทางดานชุมชนเมือ/อุตสาหกรรม ทางดานทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
ทางดานทรัพยากรปะมงและการศึกษาทางกฎหมาย มาตรการที่มีอยูเดิมโดยมีการจัดการคุมครอง 
อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลน แตปาชายยังคงเส่ือมถอยไปเร่ือง ในปจจุบัน จึงมีแนวทางการเพิ่มเติม
ชองวางมาตรการท่ีมีอยูของกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของตอส่ิงแวดลอมใหชัดเจนตอการคุมครอง อนุรักษ 
และฟนฟูปาชายเลน ไปในทิศทางการควบคุมกิจการท่ีสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมปาชาย 
โดยมีแบงเปน 3 ลักษณะท่ีมีกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
 3. พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
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 1. ขอเท็จจริงในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ําระเบียบกรมประมงวาดวยการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิต ดังน้ี 
  1.1 ใหพนักงานเจาหนาท่ีและผูขออนุญาตทําการประมง หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ในท่ีอนุญาต ปฏิบัติตามประกาศของแตละจังหวัดในเร่ืองท่ีอนุญาตประเภทน้ันๆ และใหผูขอ
อนุญาตทําการประมง หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ําในท่ีอนุญาต อายุ 3ป ดังนี้ 
   1.1.1 ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ีนายอําเภอทองท่ี 
   1.1.2 ถาผูขออนุญาตเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตว
น้ําในท่ีอนุญาตนั้นอยูแลว  
   1.1.3 ในกรณีท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดท่ีตั้ง
เคร่ืองมือประจําท่ี หรือกําหนดท่ีอนุญาตเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหแกขออนุญาตใชเคร่ืองมือหรือการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
  1.2 ระเบียบผูประกอบการการฟารม การเพาะพันธุ อนุบาลสัตวน้ํา 2 ป 
   1.2.1 ใบรับรองสุขลักษณะของสถานประกอบการและการผลิต 
   1.2.2 ใบรับรองกรมประมงประกันคุณภาพประกอบการและสินคา 
   1.2.3 เพื่อคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
   ท้ังนี้เปนการสรางความม่ันใจผูบริโภคท่ังคนไทยและตางประเทศ 
 แนวคิดการเพิ่มเติมมาตรการระเบียบในการขออนุญาต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอกุง)  
 1. ผูประกอบการทุกขนาดตองทําการขออนุญาตประกอบการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) 
 2. เพิ่มเติมกฎระเบียนในการขออนุญาตรายป ดังน้ี 
  2.1 ผังกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 
 3. ส่ิงท่ีตองมีในผังกําหนดขนาด แตละกิจกรรมท่ีตางกันตองมีผังการเล้ียงกุงในการขอ
ประกอบกิจการใหตรวจสอบ มีขนาดดังนี้ 
  3.1 พื้นที่บอเพาะเล้ียง มีขนาดสัดสวน 50 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.2 พื้นที่ปลูกตนไม มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.3 พื้นที่บอพักน้ํา มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.4 บอเก็บของเสีย มีขนาดสัดสวน 10 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 4. ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจการท่ีมีอยูเดิมดานการเพาะเล้ียงสัตว
น้ําท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 50 ไร 
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 5. หามปลอยน้ําเสียกอนบําบัด หามท้ิง ข้ีกุง ระบบน้ีเปนการลดการปลอยน้ําเสียสูพื้นที่
สาธารณะ 
 6. พื้นท่ีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนําพื้นท่ีมา
พัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นท่ีเปนผลตอบแทนหรือใหเอกชลเชาทํากิน
(หามปลอยพื้นท่ีรกราง) 
 

 
 
ภาพท่ี 20  ตัวอยางในการจัดผังการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 
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พื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
 1. พื้นที่งอก 
 2. พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
 3. พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
 1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
  การประกาศพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงใหเปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงได
กําหนดหลักเกณฑการประกาศเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 มาตรา 43 กําหนดให รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดใหพื้นท่ีตอไปนี้เปนเขตคุมครองส่ิงแวดลอม 
   1.1.1 พื้นที่ท่ีมีลักษณะเปนพื้นท่ีตนน้ําลําธาร 
   1.1.2 พื้นที่ท่ีมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีแตกตางจากพื้นท่ีอื่นโดยท่ัวไป 
   1.1.3 พื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลาย หรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยโดยงาย 
   1.1.4 พื้นที่ท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ และพ้ืนท่ี
นั้นยังไมไดถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ 
  1.2 มาตรา 45 กําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนเขตคุมครองส่ิงแวดลอม
กลาวคือ เปนพื้นท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผังเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร 
เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตควบคุมมลพิษแตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสงแสดลอม
รุนแรงข้ึน จําเปนตองไดรับการฟนฟูปาชายเลน และสวนราชการที่เกี่ยวของ มีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไมสามารถท่ีจะทําการแกไขปญหาไดใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ เสนอรัฐมนตรีขออนุญาตเขาดําเนินการ เพื่อเพ่ิมมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง 
 2. คณะรัฐมนตรีมีมติ พ.ศ.2530 
  มีการในการจัดการปาชายเลนและมีมาตรการเด็ดขาด 10 ขอ ท่ีจะหยุดยั้งการทําลาย
ปาชายเลนตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตลอดจนใหระงับการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชาย
เลนของทางราชการในกรณีการใชประโยชนพื้นท่ีปาชายเลนโดยถูกตองตามกฎหมาย จึงเห็นควร
ใหเพิ่มเติมเง่ือนไขในการนํามติดังกลาวไปปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมในการใชบังคับและ
จัดการปาไมชายเลน ตามท่ีขอเสนอ ท้ัง 10 ขอ ดังนี้ 
  2.1 อนุญาตใหราษฎรที่ไดเขาไปอาศัยทํากินในเขตปาชายเลนโดยมิไดมีเอกสาร
สิทธ์ิกอน มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ยังคงอยูอาศัยทํากินตอไปไดในพ้ืนท่ีท่ีได
ทํากินอยูจริง แตท้ังนี้ตองไมเกินครอบครัวละ 25 ไร    
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  2.2 เขตพ้ืนท่ีดังกลาวในขอ 1 ใหกรมปาไมจัดการดูแลรักษาในลักษณะเปนเขตกัน
ชน (Buffer Zone) ยกเวนพื้นท่ีเพาะเล้ียง ซ่ึงกรมประมงจะดําเนินการตามขอ 10 เพื่ออนุรักษปาชาย
เลนตลอดแนวชายฝงทะเล หากปรากฏวาในทองท่ีใดมีการบุกรุกจรดชายฝงทะเล ใหกันแนวเขต
กวางไมนอยกวา 100 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเลเพื่อฟนฟูใหเปนปาชายเลนท่ีสมบูรณ เพื่อให
พื้นท่ีท่ีอนุญาตใหราษกฎรอาศัยทํากินนั้นเปนเขตกันชนอยูหลังแนวเขตปาชายเลน เวนแตบริเวณ
ชายฝงทะเลตอนใดมีลักษณะทางกายภาพท่ีไมอํานวยใหกันแนวเปนปาชายเลนจรดฝงทะเลไดถึง 
100 เมตร 
  2.3 ในกรณีท่ีราษฎรตองเสียพื้นท่ีทํากิน เพราะถูกกันแนวเขตปาชายเลนตามขอ 2 
ใหจัดพื้นท่ีใกลเคียงท่ียังมีอยูชดเชยใหเขาทํากินแทนเทาจํานวนเนื้อท่ีท่ีตองเสียไปแตไมเกิน 25 ไร 
  2.4 ใหผูไดรับสัมปทานทําไมปาชายเลนอยูแลวกอนวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 คงมี
สิทธ์ิทําไมตอไปจนส้ินอายุสัมปทาน แตถามีผูไดรับสัมปทานรายใดปฏิบัติการไมเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในสัมปทานอันเปนเหตุใหเพิกถอนสัมปทานไดก็ใหเพิกถอนสัมปทานน้ันเสีย 
  2.5 ผูประกอบธุรกิจสะพานปลาและการคาสัตวน้ําท่ีไดปลูกสรางอาคารถาวรและ
ดําเนินการมากอนวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาตใหใชพื้นท่ีในเขตปาชาย
เลนไดตอไป ไมเกินระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 โดยหามมิใหขยายพื้นท่ีทําการ
พรอมท้ังใหกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อปองกันผลกระทบสภาพปาและส่ิงแวดลอม หากอาคารท่ี
ปลูกสรางไว เส่ือมโทรมหมดสภาพกอนกําหนดเวลาท่ีอนุญาต ก็ใหกรมปาไมเลิกการอนุญาตใหใช
ประโยชนท่ีดินดังกลาว และหลังจากหมดระยะเวลาการอนุญาตแลว หากเปนกรณีทาเทียบเรือ
ขนาดเล็กท่ีรัฐเปนผูสรางและมิไดดําเนินการทางธุรกิจ ใหกรมปาไมเปนผูดําเนินการอนุญาต 
  2.6 ท่ีอยูอาศัยหรือรานคาในหมูบานในเขตปาชายเลนท่ีมีอยูกอนวันท่ี  23 
กรกฎาคม 2534 ใหดําเนินการอนุญาตใหคงอยูตอไปได แตหามมิใหปลูกสรางเพ่ิมเติมหรือขยาย
ขอบเขตพรอมท้ังใหกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อปองกันผลกระทบสภาพปาและ ส่ิงแวดลอม 
  2.7 ใหคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดําเนินการ เพื่อเรียกเก็บคาใชประโยชนพื้นท่ีในเขตปาชายเลนในกรณีตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชพื้นท่ีและขนาดของพื้นท่ีท่ีใชรวมทั้งผลกระทบและความ
สูญเสียสภาพความสมบูรณของปาชายเลนและสภาพแวดลอมประกอบดวย โดยใหนํารายไดจาก
การเก็บคาใชประโยชนท่ีดินดังกลาวสมทบสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษปาชายเลนของกรมปาไม 
  2.8 ในพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําหลังแนวเขตปาชายเลน ใหกรมประมงดูแล 
และจัดใหมีระบบน้ํา ระบบบําบัดและระบบกําจัดของเสียเพื่อรักษาสภาพปาชายเลนและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม 
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  2.9 ใหนําพื้นท่ีปาชายเลนที่จําแนกออกเปนเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปา
ชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 มารวมเปนพื้นท่ีเขตอนุรักษ ท้ังหมด
เวนแตบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไดอนุญาตใหมีการใชประโยชนในกรณีตาง ๆ ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ใหกรมปา
ไมจัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตอนุรักษใหแจงชัด รวมท้ังแสดงแนวเขตพื้นท่ีท่ีอนุญาตใหราษฎรเขา
อาศัยทํากินเพื่อจัดเปนเขตกันชนตามขอ 2 ใหกรมปาไมเรงรัดจัดทําแผนท่ีแสดงแนวเขตดังกลาวให
เสร็จโดยเร็วท่ีสุดและใหจัดสงแผนท่ีท่ีทําเสร็จแลวใหหนวยราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณประจําปใหกรมปาไมในการอนุรักษ และฟนฟูปาชายเลน 
  2.10 ในพื้นท่ีเขตอนุรักษตามขอ 10 หามมิใหอนุญาตการใชประโยชนพื้นท่ีปาชาย
เลนในทุกกรณีท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเปดโอกาสใหปาชายเลนไดฟนตัวกลับคืนสูความอุดม
สมบูรณอันจะเปนการเกื้อกูลการใชประโยชนตอไปไดในอนาคต 
 3. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 
พื้นท่ีท่ีดินในบริเวณหมายเลข 10 ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม ทางดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะหาง 500 เมตร 
 แนวคิดเพิ่มเติมคณะรัฐมนตรีมีมติ พ.ศ.2530 เพื่อคุมครองปาชาย และกฎกระทรวงให
ใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 
 1. กําหนดการใชประโยชนท่ีดินคุมครองพื้นท่ีปาชายเลนเพื่อรักษาธรรมชาติ หาม
กระทบกระเทือนตอระบบนิเวศ โดยใช ท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2535โดยมาตรา 43  กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นท่ีตอไปน้ีเปนพื้นท่ีคุมครอง
ส่ิงแวดลอมพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง 
 2. จัดทําแผนจัดการปาชายเลนเฉพาะพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง ใหเหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ โดยรับความคิดเห็นจากชุมชน 
 3. หามทํากิจกรรมทุกประเภท ท่ีเปนอันตรายตอระบบนิเวศปาชายเลน  
 4. พัฒนาอาชีพพื้นบาน ดานประมงชายฝง ดานเพาะปลูก ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมี
อยูเดิม ในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง โดยจัดต้ังโครงการในการพัฒนาอาชีพ 
 5. พื้นทีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนําพื้นท่ีมา
พัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นท่ีเปนผลตอบแทน 
 6. ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจกรรมท่ีมีอยูเดิม 
 7. สงเสริมโครงการปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทางดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะหาง 500 เมตร 
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 8. การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เม่ือไดมีการดําเนินการใด ๆ ใน
การจัดการปาชายเลนแลว ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลวาปาชายเลนน้ันไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีประชาชนหรือชุมชนได
กําหนดข้ึนไวหรือไมรวมท้ังการตรวจสอบดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑในชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการ การจัดการปาชายเลนวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว   
 9. การจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยภาครัฐ และภาคเอกชลท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี
วิจัย เกษตรกรรม  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนกรรมการ ดูแล
รักษาพื้นท่ีปาชายเลน  
 พื้นท่ีประสบภัยจากผลกระทบจากความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ 
 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการกัดเซาะชายฝงทะเลบริเวณแมน้ําบางปะกง 
สาเหตุการกัดเซาะบริเวณปากแมน้ําบางปะกง เกิดจากระบวนการตามธรรมชาติ และการกระทําการ
ของมนุษยก็เปนสาเหตุทําใหทรัพยากรทางธรรมชาติเส่ือมโทรม ซ่ึงเปนการเรงกระบวนการกัด
เซาะชายฝง และพื้นท่ีตอเนื่อง โดยแยกตามลักษณะการใชพื้นท่ีชายฝงและริมแมน้ําบางปะกง เพ่ือ
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติระหวางการงอก การกัดเซาะ และการตกตะกอน 
 1. มาตรากรทางกฎหมายในการควบคุมการมีส่ิงปลูกสรางบนชายฝง มีดังนี้ 
  1.1 การจัดการทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดแก มาตรการ  67 วรรค 2 แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดกลาวไววา “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพ
ตอชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูเสียหาย ใหความเห็น
กอนมีการดําเนินการกอสราง” 
  1.2 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 
46 ไดอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการของสวนราชการ รัฐวิสากิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบส่ิงแวด
ดอม ซ่ึงตองจัดทํารายการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
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 ตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรการ 49 ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
 1. การกอสรางหรือขยายส่ิงกอสรางบริเวณหรือในทะเล 
 2. กําแพงริมชายฝงหรือติดแนวชายฝงความยาวต่ังแต 20เมตรข้ึนไปใหเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในการอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ 
 3. รอดักทราย เข่ือนกันทรายใหเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
ในการอนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ 
 3. แนวเข่ือนกันเคล่ือนนอกฝงทะเลทุกขนาด 
 แนวคิดเพิ่มเติมการฟนฟูปาชายเลน บริเวณกัดเซาะชายฝง 
 1. รูปแบบการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีใชในปจจุบันมี 3 รูปแบบ ไดแก 
  1.1 วิธีการปองกันและแกไขทางธรรมชาติ ไดแกการฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน 
ปาชายหาด แหลงหญาทะเล และแนวปะการัง เพ่ือลดความรุนแรงของคล่ืนท่ีกระทบฝง ถือเปนวิธี
ปองกันการกัดเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ แตตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความม่ันคงแข็งแรง
ใหกับชายฝง 
  1.2 วิธีการทางวิศวกรรม  ใชโครงสรางทางวิศวกรรมดักตะกอนทรายและสลาย
พลังงานคลื่น หรือสรางหาดทรายเพิ่มเติม เพ่ือปองกันและรักษาสภาพชายฝง โดยใชหลักการทาง
วิชาการ มีการศึกษา วิเคราะหครอบคลุมทุกมิติ 
  1.3 เข่ือนกันคล่ืน (Breakwater) เปนโครงสรางแบบแข็ง สรางขนานกับแนวชายฝง
เพ่ือขวางการเคล่ือนตัวของคล่ืน มีรูปรางโครงสรางและลักษณะตางกันตามสภาพพื้นท่ี เชน แบบ
กองหิน แทงคอนกรีต เปนตน ซ่ึงอาจวางตัวริมแนวชายฝงหรือเปนแนวกันคล่ืนนอกชายฝง 
(Offshore breakwater) เพื่อสลายพลังงานคล่ืนในระยะไกลกอนกระทบกับชายฝง 
 แนวทางปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟู 
 1. แนวคิดโครงการปลูกตนไมใชหนี้ 
  เกิดแนวทางตองการปลดเปล้ืองหนี้  โดยสงเสริมการปลูกตนไม 5 ระดับ เพื่อให
พึ่งพาตนเองไดและใชตนไมท่ีปลูกมาปลดหน้ี/และปลดหนี้แผนดินเสนอแนวทางผานทางสํานัก
นายกรัฐมนตรีในนามสภาผูนําชุมชนแหงชาติผูรับผิดชอบ และมีแนวทางใหแตละเครือขายเปน
ผูดําเนินการนํารอง ทําการขับเคล่ือนภายใตโครงการปลูกตนไมใชหนี้รวม  19  เครือขายท่ัว
ประเทศ รวมท้ังเครือขายลุมน้ําหลังสวน  ในการดําเนินงานของเครือขายลุมน้ําหลังสวน เกิดคําถาม
ท่ีนาสนใจจากประชาชนวา 
 1. โครงการปลูกตนไมใชหนี้ คนไมมีหนี้สินปลูกตนไมเขาโครงการไดหรือไม? 
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 2. มีหนี้สินเล็กนอย แตมูลคาตนไมมากเกินกวาจะทําอยางไร? 
  ไดมีโครงสรางวิธีคิดเกี่ยวกับการปลูกตนไมแลวนําเขาฝากไวท่ีองคกร เชน ธนาคาร  
แลวใหคาเปนทรัพยสิน ภายใตช่ือธนาคารตนไม แนวคิดนี้เกิดกอนหนาโครงการปลูกตนไมใชหนี้ 
เคยเสนอแนวคิดบางแลวแตไมมีองคกรใดใหความสนใจ 
 3. แนวคิดพงศา  ชูแนม แนวคิดหลักของ พงศา ชูแนม  คือ  ตนไมควรมีคา  ขณะท่ีมี
ชีวิต  แตในความจริงปจจุบันตนไมจะตองตายเสียกอนจึงมีคา จึงนาจะใหคาหรือสรางคาตนไม 
ขณะมีชีวิตและเพื่อใหโอกาสคนท่ีปลูกตนไมซ่ึงมีหนี้หรือไมมีหนี้สิน จึงเกิดการบูรณาการระหวาง
โครงการปลูกตนไมใชหนี้กับธนาคารตนไม และตกลงใชช่ือในการดําเนินการของกลุมเครือขาย
จังหวัดชุมพร ระนอง เปน ธนาคารตนไมแทน ปลูกตนไมโดยมุงหวังใหธนาคารตนไม  มีแนวคิดท่ี
จะใหภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกตนไมเศรษฐกิจ ในท่ีดินทํากินของตนเองแลวสราง
มูลคาตนไม  เปนทรัพยสิน เปนเงิน เพื่อใชทรัพยสินดังกลาว ไปเปนทุน หรือคํ้าประกันหนี้สิน 
หรือชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) หรือธนาคารอ่ืน ๆ หรือสถาบัน
การเงินของรัฐ  ตลอดจนการใช มูลคาไมเปนหลักทรัพย  หรือ หลักประกันตาง ๆ ท่ีจะตองทํา
ระหวางรัฐกับประชาชน 
 4. ธนาคารตนไม   มีแนวคิดใหชุมชนปลูกตนไมในท่ีดินสวนรวม  เพื่อสรางมูลคาเปน
ทรัพยสิน ของชุมชนสวนรวม 
 5. ธนาคารตนไม  มีแนวคิดจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหแผนดิน และมุงแกปญหาโลกรอน 
ดวยแนวคิดสรางโลก 5 ใบ บนโลกใบเดียว กลาวคือสรางสีเขียวเพิ่มพูนบนโลกหลายระดับกวา
ปกติ  5 เทา 
 6. ธนาคารตนไม  มีแนวคิดใหเกษตรกรรักแผนดินทํากิน และสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ท่ีดิน  ตลอดจนปองกันการซ้ือขายท่ีดิน 
 7. ธนาคารตนไม มีแนวคิดในการรับรองสิทธิตนไมท่ีปลูกและรับรองสิทธิในท่ีดินท่ี
ประชาชนไดปลูกตนไม สิทธิทํากินในท่ีดินดังกลาวหมายถึง สิทธิทํากินตามท่ีกฎหมายกําหนดให 
แตท่ีดินยังเปนของรัฐ และเปนเสมือนท่ีดินของชุมชน และสังคมโดยรวม 
 8. ธนาคารตนไม  มีแนวคิดการสรางจิตสํานึกอนุรักษ สรางเครือขาย กลุมคนท่ีปลูก
ตนไม 
 9. ธนาคารตนไม  มีแนวคิดในการสรางความพอเพียง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืนใหกับมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม 
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 10. ธนาคารตนไม มีแนวคิดการดํารงวิถีการเกษตรท่ีมุงเอาภูมิปญญาชาติพันธุไทยทํา
การเกษตร ใหเกิดความหลากหลายในพ้ืนท่ี และสรางสมดุลแกระบบนิเวศน ตามแนวทางปา 3 
อยาง ประโยชน 4 อยาง หลักการธนาคารตนไม 
 หลักการที่ 1 ตนไมท่ีประชาชนปลูก  ณ  ท่ีใด  ประชาชนมีสิทธิในการเปนเจาของ 
หลักการนี้หมายถึง การใหคาแกสิทธิชุมชน สิทธิประชาชน ใหเกิดการรูสึกเปนเจาของ  เพราะ
ปญหาท่ีผานมาเสมือนวาประชาชนไมไดเปนเจาของ จึงไมเห็นคุณคาความหมายของตนไม 
 หลักการท่ี 2 ตนไมท่ีประชาชนปลูก  ณ  ท่ีใด  ประชาชนยอมมีสิทธิดูแลรักษา  คิด
มูลคาและการตัดเพ่ือเปนสินคา  หมายถึงการใหสิทธิในการดูแล จัดการ และสิทธิในการจัดการ 
เพื่อการคาขาย เปนสินทรัพยเล้ียงชีพได เหมือนพืชเกษตรอื่น 
 หลักการท่ี 3 ผืนแผนดินท่ีประชาชนปลูกตนไม ประชาชนยอมไดรับการรับรองสิทธิ
ท้ังตนไมและท่ีดินใหเปนของประชาชน หมายถึง ท้ังตนไมท่ีประชาชนปลูก และผืนแผนดินท่ี
ประชาชนปลูก พึงจะตองไดรับรองสิทธิข้ันพื้นฐาน ใหประชาชนรูซ้ึงถึงความเปนเจาของตาม
สมควร อีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิของคนในการถือครองตองมาจากตนไม ท่ีกอกําเนิดข้ึนในแผนดินนั้น
ดวย สิทธิทํากินในที่ดินดังกลาวหมายถึง สิทธิทํากินตามท่ีกฎหมายกําหนดให แตท่ีดินยังเปนของ
รัฐ และเปนเสมือนท่ีดินของชุมชน และสังคมโดยรวม 
 หลักการที่  4   ตนไมท่ีประชาชนปลูก  ยอมเปนทรัพยของประชาชนและตนไมทุกตน
ยอมมีมูลคา  หมายถึงการรับรองคุณคา มูลคา แกตนไมของประชาชนและใหคานั้นตกเปนทรัพย
ของประชาชนสูการตกทอดเปนไมมรดกเชนทรัพยอ่ืนๆ 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการฟนฟูปาชายเลน 
 1. ระบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําสามารถเปนประกันคุณภาพของสินคาจากการตรวจสอบ
จากกรมประมงในการประกันสินคาปลอดสารพิษเปนผูรับรองในการสงออกสูตางประเทศหรือใน
ประเทศ 
 2. ระบบนํ้าในพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําแบบหมุนเวียนสามารถเพ่ิมระยะเวลาในการ
เพาะเล้ียงจาก 2 คร้ังตอป 4คร้ังตอป สามารถยกเลิกการปลอยน้ําเสียสูคลองสาธารณะ 
 3. สามารถลดโลกรอน 
 4. การเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนบริเวณชายฝงหรือริมแมน้ําชวยลดการกัดเซาะชายฝงอยา
ยั่งยืน 
 5. ลดอากาศรอนในพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําและพื้นท่ีอ่ืน ๆ  
 6. การเพิ่มพื้นท่ีปลูกตนไม 20%ของพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา อาจเปนไมผลท่ีสามารถ
เพิ่มรายไดนอกจาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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การวิเคราะหและสรุปรูปแบบการสัมภาษณ 
 โดยกําหนดขอบังคับการใชพื้นท่ีแตละสวนท่ีมีบทบาทพื้นท่ีแตกตางกันและเสนอแนว
ทางการแกปญหาปาชายเลนเส่ือมโทรมโดยขอมูลท่ีจะนํามาใชในการสัมภาษณผูเชียวชาญทางดาน
ประมง ทางดานนักพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 5 (ชลบุรี) และผูประกอบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําราย
ใหญและรายเล็ก ดังนี้ 
 กลุมนักวิชาการดานกรมประมง  
 นางวันทนา เจนกิจ กลุมนักวิชาการทางดานกรมประมง  
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
  1.1 กําหนดรูปแบบกิจกรรมที่สามารถเขามาใชพื้นท่ีตามกฎหมาย ควรหากิจกรรม
ท่ีสามารถเพ่ิมรายไดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการปลูกปาใหชัดเจนกวาและเหมาะสมกับพื้นท่ี 
  1.2 แนวทางฟนฟูปาชายเลน ในพื้นท่ีเอกชลที่เส่ือมโทรมจากอาชีพเพราะเล้ียง (บอ
กุง) มีการดูแล บอกุงท่ีมีการมาขออนุญาตเพื่อประกอบการ ทางกรมประมงมีการดูแลและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลอยูเสมอในการสุมตรวจ และรูปแบบการจัดท่ีมีความชัดเจนข้ึนทําให
ผูเล้ียงมีความเขาใจในการขออนุญาต 
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
  กําหนดกิจกรรมบังคับใช     
 3. พื้นที่ฟนฟูปาชายเลน  
 แนวคิดการเผยแพรขาวสงเสริมการปลูกปาชายเลยใหมากข้ึน ในชองทางอ่ืน ๆ  
 รัตนาวลี  บุสสวลดิ์ กลุมนักวิชาการทางดานกรมประมง 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
  1.1 การเพาะเล้ียงเห็นดวยใหมีการบําบัดน้ํากอนจะปลอยสูแมน้ํา ลําคลอง และให
มีการตรวจสอบในชุมชนดวย 
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
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  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
  แนวทางฟนฟูปาชายเลน และอนุรักษ โครงการอนุรักษไมใชไมมีประโยชนทาง
ทรัพยากร ถาทุกคนเห็นวาการอนุรักษ คือการไมใชประโยชนจะทําใหไมเกิดกลุมคนท่ีจะเขามาทํา
หนาท่ีดูแลรักษา แตอยากจะใหมีปาท่ีเปนปาอนุรักษ ไมมีประโยชน ถูกเก็บไวเปนพื้นท่ีอนุรักษ มี
ปาท่ีทุกคนนําไปใชประโยชนได ในสวนปาอนุรักษไมใหมีกิจกรรมใด ๆ เลย เห็นดวยกับกรณีท่ี
ศึกษาสามารถเรียนรูได และหาวิธีเพื่อปองการความเส่ือโทรมจนหมดหนทางในการแกปญหา 
 3. พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
  3.1 ชุมชนนี้นาจะมีการขุดคุยแนวทางการในการแกปญหา ไมใชการนําแนวคิด
จากท่ีอ่ืนมาใชในการปองกันการกัดเซาะ เพราะการมีทําอะไรก็ตามในทางแนวเขตชายฝงจะสงผล
กระทบไดในระยะยาว ถามีการพิจารณาเร่ืองระบบนิเวศ การพัฒนาท่ีทําใหเกิดผลกะทบดวย 
 นายศิริพงษ เดชโพธ์ิพระ หัวหนาฝายสถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 5 (ชลบุรี) 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน  
  1.1 พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม สาเหตุท่ีกอใหเกิดน้ําเนาเสีย สวนใหญ อุตสาหกรรม 
การเล้ียงกุง ท่ีเปนเหตุสําคัญ และมีผลกระทบตอน้ําเสียเปนอยางมาก ทางดานอุตสาหกรรมนํ้ามีขอ
กฎหมายควบคุมอยูแลว แตการเพาะเล้ียงสัตวน้ํานั้นยังขาดกฎหมายควบคุมท่ีชัดเจน และการขยาย
กิจกรรมดานการเพาะเล้ียงนั้นมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วหากขาดการควบคุมหรือมีขอกําหนดใน
เร่ืองการจัดการน้ําเสียของพื้นท่ีผูประกอบกิจการดานเพาะเล้ียง และแนวคิดการปลูกตนไมริมคัน
บอ เพาะผูประกอบการนั้นมีปญหาการพังทลายของคันบอตนไม เชนแสมทะเลแถมยังชวยฟอกน้ํา
ไดอีกดวย 
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
  การฟนฟูปาชายเลน และอนุรักษ มีแนวคิวการสรางแรงจูงใจ คือการอนุรักษแบบใช
ประโยชนกับปาไดเพราะระยะเวลาการเติบโต การฟอกอากาศของตนไม นั้นมีระยะเวลา คุณสมบัติ
การฟอกอากาศลดประสิทธิภาพลงประมาณ 7-8 ป เลยเปนท่ีนาสนใจทําไมไมใชประโยชนจาก
ตนไมแลวปลูกใหมเปน10 เทาของการตัด1ตน เชน โกงกาง อาชีพสวนใหญของชุมชนนั้น 
ประกอบประมงขนาดเล็ก อาชีพเสริมการพานักทองเท่ียวชมทัศนียภาพ ปลาโลมา ท่ีสรางรายได
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เปนอยางดีแตปจจุบันปลาโลมาไดหายไปเพราะอาหารไมมีสาเหตุมาจากนํ้าเสีย ปาชายเลนน้ันมี
ระบบนิเวศในการฟอกน้ําเปนอยางดี 
 3. ขอแนะนํา แนวทางสรางแรงจูงใจตอกิจกรรมจากการเพาะเล้ียงในพื้นท่ีไมสามารถ
มีเงินลงทุน เปนกิจกรรมอ่ืนไดในแบบไหน Zoning plan พื้นท่ีปากแมน้ําบางประกงท่ีมีคุณคาทาง
ส่ิงแวดลอมดานปาชายเลนน้ันมีความเส่ือมโทรมตอการบุกรุกของมนุษย แตพื้นท่ีสวนใหญเปน
ของเอกชล และเปนเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ควรมีแนวทางฟนฟูปาชายเลน 
แบบไหนบาง เขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 นั้นไมมีกฎหมายรองรับแตงเรา
สามารถนําเนินคดีไดจากการรองเรียนของชาวบาน หรือการกอสรางตาง ๆ ตามชายฝงตองผานการ
ตรวจสอบทางดานกฎหมาย แนวทางการฟนฟูปาชายเลนตองมีความรวมมือจากชุมชนน้ันมี
ประสิทธิภาพอยางมาก เชน แหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุรี เปนโครงการท่ีผมทําอยู ชาวบานนั้นประกอบ
อาชีพท่ีใชประโยชนจากปาชายเลนอยู ผมเรียกวาการอนุรักษปาชายแบบพึ่งพา ไมใชการอนุรักษ
นิยมแบบปจจุบันท่ีทํากันอยูผูประกอบกิจการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา รายใหญ 
 ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใหญ/รายเล็ก 
 นางอัญชลี  นพเจริญ ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
 แตกอนหนานี้ทําเกษตร ปลูก ผัก มะมวง หมาก แตมีเหตุการณเกิดข้ึนน้ําทวม ทําใหทุก
อยางตายหมดและน้ําก็เค็มข้ึนเลยหันมาล้ียงกุงท่ีใหผลประโยชนได  
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
  1.1 การเล้ียงกุงของทางบอกุงมีมาตรฐานในการดูแลของกรมประมงอยูแลวมันอาจ
มีการแอบปลอยน้ําลงสูคลองบาง แตไมเคยท่ีจะท้ิงเลนลงสูคลองเพราะมันเปล่ียนเปนดินได
สามารถนํากลับมาใชตอได สวนการปลูกปาในบอก็ไมชอบเทาไรเพาะใบไมจะลงไปในบอแตถา
ใบใหญก็ไมมีปญหา แตถามีกฎวาตองเพิ่มพื้นปา30%ก็ไมมีปญหาเพราะมันเปนกฎหมาย 
 2. พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
  2.1 มีปญหาอยางมากในการทําเข่ือนปองกันการพังของดิน และราคาท่ีทํามันสูง
มาก อยากใหมีหนวยงานมาชวยดูแลเร่ืองนี้ การปลูกตนไมแกปญหาระยะยาวไดจริงก็สนับสนุน 
 3. ขอแนะนํา เห็นดวยในการปลูกปาสงเสริมถาไมมีผลเสียตอพ้ืนท่ีทํากิน แตถาทําเปน
แนวการรับบริจาคเงินเพื่อการฟนฟู นาจะงายกวาใหมีการรวมมือในการไปปลูกปา 
 นายสาโรจน  นพเจริญ อดีตเปนราชการ สอนหนังสือ  
 แตก็ลาออกมาเพราะเบ่ือระบบ และเปนหนี้สินมากพอ เลยหันมาเล้ียงกุงเพื่อปลดหน้ี 
แตการลงทุนก็สูงมาก  
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 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
  1.1 การเล้ียงกุงเม่ือกอนเล้ียงแบบไมมีส่ิงปองกันเล้ียงแบบไมมีระบบ แตผลมี
ภรรยาท่ีทําบอกุงท่ีมีระบบปองกัน ระบบท่ีมีข้ันตอนในการดูแลผลผลิตนั้นเห็นไดแตตางกันมา ผม
เลยหันมาทําแบบภรรยา ส่ิงนี้มันเห็นท่ีผลผลิตแตก็ข้ึนอยูวาคนอ่ืนนั้นจะทําตามระบบน้ันนอยมาที่
ไมกลาท่ีจะลงทุนทําเพราะ คาใชจาย เพราะระบบมันยุงยาก เพราะกลัวท่ีจะทํามันไมไดกําไร แตส่ิง
ท่ีเสนอมานําสามรถเพ่ิมเงินในบัญชีมากข้ึนและเล้ียงงายกวาแบบเกา ข้ันตอนในการขออนุญาตเล้ียง
ยากมากกวา และใชเวลานานกวาจะไดใบประกอบอาชีพนี้ ทําได แตถามีระเบียบท่ีชัดเจนและไดใบ
ประกอบอาชีพไดเร็วข้ึนก็เห็นดวย 
 2. ขอแนะนํา การฟนฟูปาชายเลน และอนุรักษ แนวคิกการฟนฟู มันดีท่ีทําให
ส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน มีปาเพิ่มข้ึน มีสัตวน้ําเพิ่มข้ึน เหมือนอดีตท่ีสามารถหากินในคลอง แมน้ําได มัน
เปนชีวิตท่ีเรียบงาย แตในปจจุบันส่ิงเหลานั้นไมคอยมีลดนอยลง การฟนฟูปาชายเลน ทําใหสัตวน้ํา
กลับมาเหมือนเดิมมันก็คุมกับการลงทุน 
 นายไชยรัตน  โชติปทุมวรรน อดีตรับราชการ สอนหนังสือ  
 1. พื้นที่ควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน  
  1.1 การจัดระบบเล้ียงในฟารมนั้นมีระบบท่ีชัดเจนตอการปลอยน้ําเสียสูคลอง 
พื้นท่ีเก็บของเสียง และการมีบอพักน้ําท่ีพอจะนําน้ํากลับมาใชใหมนั้นเปนประโยชนตอเรา แตการ
เพิ่มพื้นท่ีปา 30% นั้นรวมพ้ืนท่ี ถนนดวยหรือไม ถารวมดวยท่ีฟารม ก็อาจมีการสงเสริมปลูกพืชผล 
ท่ีใหผลกําไรตอเราก็ยินดีตอ ระเบียบการขออนุญาตประกอบกิจการ 
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
  มีแนวทางฟนฟูแบบอื่นหรือไมท่ีไมตองเขารวม หรือไมแบงพื้นท่ีเล็กนอยเปนท่ี
เพาะตนกลา  
 ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวรายเล็ก 10 ฟารม  
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน  
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  1.1 กฎท่ีวาดวยการขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพสวนใหญไมเห็นกับการเสียพืน้ท่ี
บอเล้ียงเปนบอพักน้ําเพราะ เปนสิทธิของเคา สวนเร่ืองการมีใบประกอบการ สวนใหญมีพอคามา
ซ้ือจึงไมตองมีใบอนุญาต มาทําใหเกิดความยุงยากในการปรับบอเล้ียงใหม และเสียเงิน 
  1.2 ถาทําตามระเบียบท่ีกําหนดแลวทางรัฐจะรับประกันอาชีพ 
  1.3 การเพาะเล้ียงบางคร้ังขาดทุน การฝกอาชีพอ่ืนๆ ท่ีสามารถสรางรายไดดีกวา
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
 
ตารางท่ี 10 สรุปรูปแบบการสัมภาษณ  
 

กลุมนักวิชาการ
ทางดาน 
การประมง 

บุคลากรสถานี
พัฒนา 

ปาชายเลนท่ี 5 
(ชลบุรี) 

กลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

รายเล็ก รายใหญ 
กําหนดเขตพืน้ท่ี 

เห็น 
ดวย 

ไม 
เห็น 
ดวย 

เห็น 
ดวย 

ไม 
เห็น 
ดวย 

เห็น 
ดวย 

ไม 
เห็น 
ดวย 

เห็น 
ดวย 

ไม 
เห็น 
ดวย 

พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะ
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(บอกุง) 

⁄  ⁄   ⁄ ⁄  

พื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมให
กําหนดพ้ืนท่ีเปนสาธารณะ
ประโยชน 
(1) พื้นท่ีงอก 
(2) พื้นท่ีโลงเพ่ือการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม 500 
เมตร 

(3) พื้นท่ีปาชายเลนท่ีคงอยู 

⁄  ⁄  ⁄  ⁄  

พื้นท่ีการกัดเซาะ ⁄  ⁄    ⁄  
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สรุปการดําเนินการวิจัย 
 ผลจากการสัมภาษณพื้นท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศเพราะเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีคุณคา
ตอการดํารงรักษาไว เนื่องจากพื้นท่ียังคงมีความสมบูรณบริเวณชายฝงและริมแมน้ําบางปะกง และ
มีหนวยงานท่ีดําเนินการดูแลในการฟนฟูปาชายเลน ท่ีมีนโยบายจาก (สผ.) เปนผูสนับสนุน แต
พื้นท่ีดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) นั้นมีกฎระเบียบในการประกอบอาชีพไมชัดเจนในการขอ
อนุญาตเพ่ือการประกอบการทําใหพื้นท่ีเอกชลบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
ถึงแมจะมีหนวยงานตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเพิ่มกฎระเบียบในการขออนุญาต 
ประชาชนสวนใหญประกอบกิจการดานการเพาะเล้ียงยังเปนระบบท่ีไมมีการควบคุมเหมือนฟารม
ขนาดใหญ  
 จากการสัมภาษณสวนใหญผูประกอบการรายเล็กไมเห็นดวยตอการบังคับใช เพิ่มกฎ 
ระเบียบการขออนุญาตประกอบกิจการถึงผูประกอบการรายเล็กจะเห็นผลดี จากผูประกอบการราย
ใหญก็ตาม ไมเห็นตอกฎ ระเบียบท่ีตั้งข้ึน 
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บทท่ี 6 
 

สรุปการวิเคราะห อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การจัดการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน โดยรวบรวมขอมูล การเติบโตของเมืองต่ังแต
อดีตจนถึงปจจุบันบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานสังคม ทางส่ิงแวดลอม 
และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ท่ีใชผลประโยชนจากธรรมชาติเกินจึงเปนสาเหตุ สงผลโดยตรงทําใหปา
ชายเลนเส่ือมโทรม ความเส่ือมโทรมของปาชายเลนน้ันสงผลกระทบใหมีการเปล่ียนแปลงของ
อาชีพคนในพื้นท่ีและยังสงผลตอชายฝงเกิดการกัดเซาะ และสงผลตอสัตวน้ําท่ีเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ําในการดํารงชีวิต 
 1. สรุปผลการวิเคราะห 
 2. อภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัย 
 3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นท่ีปาชายเลน 
 4. สรุปการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน 
 
สรุปผลการวิเคราะหการสัมภาษณ 
 การเติบโตของชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงน้ันไมมีการควบคุมทางผังเมืองตั่งแต
อดีต จึงเปนสาเหตุใหเกิดการเขาไปตั้งท่ีอยูอาศัยและทํากินท่ีมีสภาพส่ิงแวดลอมท่ีสมบูรณ ยิ่งนาน
วันการเขามาอยูอาศัยของคนในชุมชนโดยท่ีไมมีการควบคุมดูแลจัดระเบียบ ทําใหส่ิงแวดลอมถูก
ทําลายไปเลยๆ โดยท่ีไมมีการรักษาดูแลตอการใชส่ิงแวดลอม โดยแบงแยกเปนไปในทิศทางการ
ควบคุมกิจการท่ีสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมปาชาย โดยมีแบงเปน 4 ลักษณะท่ีมีกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลนสวนใหญผูประกอบการรายใหญมีระบบท่ีคลายกัน
กฎระเบียบขาด แคการจัดผังในการประกอบการท่ีแบงพื้นท่ีการประกอบกิจการ ผูประกอบการราย
เล็นนั้นไมเห็นดวยตอกฎ ระเบียบในการบังคับใหทําการขออนุญาตประกอบกิจการ เนื่องจากไม
ตองการระเบียบการใดๆในการประกอบอาชีพ    
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 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
   สวนใหญพื้นที่ยังคงสมบูรณของปาชายเลนละยังไมมีกิจกรรมเขามาใชพื้นท่ีหา
ไมมีการกําหนดพื้นท่ีเปนเขตคุมครองส่ิงแวดลออยางเปนทางการแลวนั้น จะสงผลตอความเส่ือม
โทรมและสงผลตอการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีปาชายเลน 
  2.3 พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
   พื้นกัดเซาะเกิดจากความเส่ือมโทรมจากปาชายเลนท่ีเปนตัวปองกันการถูกการ
ทําลายจากธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึนจากโรครอน แนวทางการแกปญหาอยางยั่นยื่นนั้นคือการฟนฟูปา
ชายเลนใหคงกลับมา  
 
อภิปรายผลที่ไดจากการวิจัย 
 พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง เปนสวนหน่ึงของชุมชน ซ่ึงเคยจัดเปนบริเวณชายฝงทะเลที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีความสมบูรณ ท่ีสุดแหลงหนึ่ง  ความสมบูรณนี้กอให เกิด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือประโยชนหลายประการ คือเปนแหลงอาศัย เปนแหลงคาขาย เปนแหลงเพาะ
พันธสัตวน้ํา เปนแหลงทําประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงท่ีสําคัญ รวมท้ังเปนท่ีตั้งชุมชน
ชายฝงท่ีมีกิจกรรมสัมพันธกับทะเล ท้ังดานการประมง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการคมนาคม
ทางนํ้าอีกดวย เปนท่ีนาเสียดายท่ีปจจุบันระบบนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงอยูในสภาพเส่ือม
ถอยลงเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดจากมนุษย เชน การเปลี่ยนแปลงจากประมงชายฝงเปนประมง
เชิงพาณิชย (การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) แถมยังสงผลตอระบบนิเวศนจากการปลอยน้ําเสีย ของเสียลงสู
พื้นที่สาธารณะ จนทําใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม  
 พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางทรัพยากร การใชประโยชนของมนุษย และสภาพปญหา
ท่ีกําลังประสพอยูในปจจุบัน ทําใหพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงนี้สมควรท่ีจะดําเนินการเปนเขตพื้นท่ี
คุมครองส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นท่ีอยางยั่งยืน 
และเพ่ิมเติมพื้นท่ีปาชายเลน เพ่ือบรรลุเปาหมาย จึงมีมาตรการในการกําหนดเขตพื้นท่ีตามบทบาท
ของแตละพ้ืนท่ี ดังนี้  
 1. กําหนดเขตพื้นท่ีดยประกาศใหพื้นท่ีคุมครองทางส่ิงแวดลอม 
 2. กําหนดกฎเกณฑ เง่ือนไข เพิ่มเติมจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมโดยเพิ่ม 
มาตรการบางอยางใหชัดเจนตอการปฏิบัติตามใหถูกตองที่ ไดยับยั้งการทําลายปาชายเลน และ
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ฟนฟูปาชายเลนใหเพิ่มข้ึน ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาทางดานการขยายตัวชุมชนเมือง การพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรม กิจการดานการเพาะเล้ียงสัตวนี้ และภัยธรรมชาติ ท่ีสงปญหาตอ ทําใหน้ําเนา
เสีย สัตวน้ําลดลง 
 3. แนวทางฟนฟูปาชายเลนจากการมีสวนรวมของชุมชนบางปะกง โดยการจัดต่ัง
ธนาคารตนไมของ พงศา ชูแนม คือแนวทางตองการปลดหน้ี จากการปลูกตนไม เพาะตนกลา ท่ี
สรางแรงจูงใจในการฟนฟูปาชายเลน จัดต้ังศูนยฟนฟูปาชายเลนในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง และ
การรับบริจาคจากธุรกิจท่ีทําลายส่ิงแวดลอม  
 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นท่ีปาชายเลน 
 1. การแกไขปญหาปาชายเลนเหลือนอยลงพื้นท่ีวิจัยพื้นมีลักษณะเปนลุมน้ําชายฝงบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การแกปญหาการกําหนดเขตแตละประเภทท่ีแตกตางจากการใชประโยชน
ท่ีดินท่ีตางกัน ดังนี้ 
  1.1 ประเภทพื้นท่ีดินงอกและพื้นท่ีประการมติรัฐมนตรี 2530 ใหเปนพื้นท่ีคุมครอง
และสงเสริมการปลูกปา 
  1.2 ประเภทพ้ืนที่วางในอาคาร พื้นท่ีวางอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 
และสงเสริมใหพื้นที่วาเปนการปลูกไมยืนตนและพื้นท่ีระยะรนตามพื้นท่ีแบงเขต   
  1.3 ประเภทบริเวณที่  ท่ีดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง สงเสริมการปลูกปาผูปลูกปามาจากผูกระทํา
ลายส่ิงแวดลอมเชน อุตสาหกรรม การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
  1.4 ประเภทกิจการดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยมีรูปแบบการจัดระบบการจัดการ
น้ําเสีย การเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนในพ้ืนท่ีประกอบกิจการเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ท่ีเกิดจาก
การทําลายส่ิงแวดลอม 
 2. การแกไขปญหาการพังทลายของดิน แบงเปน 2 พื้นที่ 
  2.1 พื้นท่ีกัดเซาะชายฝงท่ีมีความรุนแรงของคล่ืนทําใหพื้นท่ีกัดเซาะกระจายไป
พื้นที่อ่ืนอยางรวดเร็ว เนื่องจากปาชายเลนถูกทําลายไป แนวทางการแกปญหามี 2 แบบนี้ 
   2.1.1 การสรางเข่ือนกันการกัดเซาะ 
   2.1.2 การปลูกปาทดแทน  
  2.2 พื้นที่กัดเซาะริมแมน้ําบางปะกง โดยมีการรนระยะจากแมน้ําบางปะกง 10 เมตร 
แลวทําการปรับหนาดินใหเปนขัน ขุดบอน้ําระหวางระยะรน  
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 3. การสงเสริมโครงการฟนฟูปาชายเลน เปนแนวคิดการปลูกตนไมใชหนี้ โดยตั้งเปน
ธนาคารจะใหภาคประชาชนในการปลูกตนไมเศรษฐกิจ ในท่ีทํากินของตน ทําใหเปนทรัพยสิน 
เปนเงิน เปนคํ้าประกันหนี้สิน หรือชําระหนี้ผานธนาคารเกษตรปละสหกรณการเกษตร (ธกส.) มี
หลักการ ดังนี้ 
  หลักการที่ 1 สรางตนไมใหมีราคา ประชาชนความรูเจาของ 
  หลักการที่ 2 ประชาชนปลูกตนไมที่ใดประชาชนมีสิทธิตนนั้น การดูแล จัดการ 
ใชหนี้ เหมือนพืชเกษตร โดยใหไปฝากธนาคารตนไมทําการบันทึกเหมือนสมุดบันทึก 
  หลักการที่ 3 พื้นที่ใดที่มีกากรปลูกตนไม ประชาชนยอมมีสิทธิตนนั้น แตที่ดิน
เปนของรัฐ 
  หลักการที่ 4 ประชาชนปลูกตนไม ตนไมนั้น ตกเปนของลูก หลาน ตอไป 
 
สรุปการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
  ผลการประมาณความพึงพอใจหลังการแนวคิกการฟนฟูปาชายเลน ปากแมน้ําบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแกพื้นที่ควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอ
กุง) พื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม พื้นท่ีการกัดเซาะ จากการศึกษาพบวา กลุมผูสัมภาษณสวนราชการ
มีความเห็นพึงพอใจเปนบางขอและกลุมผูประกอบการรายใหญเห็นดวยที่จะเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ 
สวนรายเล็นนั้นไมเห็นดวยตอกฎ ระเบียบในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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บทท่ี 7 
 

บทสรุป 
  
 การวิจัยในบทท่ีผานมาเปนการดําเนินการวิจัยภาคสนามการสัมภาษณของปาชายเลน
และคาหารแนวทางการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่นยื่นไปกับกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจของพื้นท่ีวิจัย 
ปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประมวลผล การวิเคราะหผลท่ีได การอภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะแนวทางการวางแผนอนุรักษฟนฟูปาชายเลน ระเบียบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและ
แนวทางฟนฟูปาชายเลนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน  ในบทนี้ เปนการสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคและผลท่ีไดรับจากการวิจัย ขอจํากัดในการวิจัย และการเสนอแนะหัวขอท่ีควร
ดําเนินการวิจัยตอเนื่องไปอีก 
 
สรุปสาระสําคัญและผลท่ีไดรับจากการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือการฟนฟูปาชายเลน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจยั
กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยไว 3 ขอ ดังท่ีปรากฏในบทท่ี 
1 หลังจากไดดําเนินการวิจยัตามกระบวนการและวิธีการวิจัยท่ีกําหนดไวในบทที ่1 และ 3 จนสําเร็จ
ลุลวงไดผลตามท่ีกําหนดไวตามวัตถุประสงค สรุปไดดังนี้  
 1. ทฤษฏี แนวคดิ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการฟนฟูปาชายเลน บริเวณปากแมน้ําบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองและอนุรักษปาชายเลนพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ี
ไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ไมไดอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ปจจุบันมีพระราชบัญญัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับปาชายเลน ดังนี้ 
   1.1.1 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรชายฝงทะเล ประกอบดวย พระราชบัญญัติ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
   1.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
กฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน กฎหมายเกี่ยวกับน้ําและประมง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ กฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรแรและปโตรเลียมกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490   
   1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไดมีมติท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปาชาย
เลนอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2521 จํานวนหน่ึง เชน มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2521 
เร่ือง รายงานการประเมินผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมของปาชายเลน ของโครงการพัฒนาแหลง
ชุมชนและสะพานเทียบเรือ หมูบานตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 
ธันวาคม 2530 เร่ือง การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลนประเทศไทย มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2539 เร่ือง ปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการเพาะเล้ียงกุง
ของประเทศไทยเปนตน 
   1.1.4 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(พ.ศ. 2540-2559) เม่ือพิจารณารายละเอียดของนโยบายในระดับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรุปไดวามีนโยบายหลักอยู 4 เร่ือง ดังนี้ 
    นโยบายท่ี 1 การเพ่ิมพื้นท่ีปาเปนรอยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศ โดยเปน
พื้นท่ีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 30 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 20 เพื่อใหสามารถสนองความ
ตองการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม 
    นโยบายท่ี 2 การใชประโยชนพื้นท่ีปาตองเปนไปตามวิถีทางในเชิงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
    นโยบายท่ี 3 การปองกันรักษาปาธรรมชาติท่ีเหลือไมใหถูกบุกรุกทําลาย 
    นโยบายท่ี 4 การลดความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม และ
ทรัพยากรอื่น ๆ 
  1.2 การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (mental and 
emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (group situation) ซ่ึงผลของการ
เกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการ (contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับท้ัง
ทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เม่ือไดมีการ
ดําเนินการใด ๆ ในการจัดการปาชายเลนแลว ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลวาปาชายเลนน้ันไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่ประชาชน
หรือชุมชนไดกําหนดข้ึนไวหรือไม  รวมท้ังการตรวจสอบดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ อันเปนการฝา
ฝนตอกฎหมาย หรือกฎเกณฑในชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการการจัดการปาชาย
เลนวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอยางไร 
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  1.3 ระบบนิเวศปากแมน้ําบางปะกงและสาเหตุความเส่ือมโทรมปาชายเลน 
   1.3.1 สาเหตุความเส่ือมโทรมปาชายเลน เกิดจากการศักยภาพของพื้นท่ีท่ีเอ้ือตอ
การขนสง ทําเลท่ีตั้งเหมาะแกการอยูอาศัย และการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรม การ
คมนาคมท่ีสะดวกและมีการขยายถนนเพ่ือรองรับการขนสงสินคาจากภาคอ่ืนๆ และการพัฒนา จาก
ภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)ของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และจากยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC)และตลาดโลก และจาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ีมียุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ตามการควบคุมทางผังเมือง ในป 2554  
   1.3.2 ระบบนิเวศทางน้ําท่ีมีเอกลักษณ 2 ลักษณะคือ น้ําจืดและน้ําเค็ม เปนตัว
เอ้ือตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) และผลกระทบจากระบบนิเวศชายฝงเส่ือมโทรมจากการปลอย
น้ําเสียทําการประมงชายฝงเร่ิมลดลง แมกระท่ังการเพาะเล้ียงปลากระชังลดลงอยางรวดเร็ว ผลจาก
การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมีแรงจูงใจจากรายได ทําใหคนในพ้ืนท่ีวิจัยทําการขยาย กิจการ
เพาะเล้ียงอยางรวดเร็ว เกิดผลกระทบตอปาชายเลนจากการถางปา เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศทาง
น้ําเนื่องจากการปลอยน้ําเสียสูพื้นที่สาธารณะเพื่อถายน้ําเกาท้ิงน้ําน้ําใหมมาใชสําหรับการประกอบ
กิจการคร้ังตอไป  
 2. สรุปการวิเคราะหแนวทางการแกปญหาความเสื่อมโทรมปาชายเลนในพ้ืนท่ีปาก
แมน้ําบางปะกง 
  ทิศทางการควบคุมกิจการท่ีสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมปาชายมุงไปสูการแบง
พื้นที่ออกเปน 3 ประเภทและมี ขอกําหนดในการควบคุม ดังนี้ 
  2.1 พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
   2.1.1 ผูประกอบการทุกขนาดตองทําการขออนุญาตประกอบการเพาะเล้ียงสัตว
น้ํา(บอกุง) 
   2.1.2 เพิ่มเติมกฎระเบียนในการขออนุญาตรายป ดังน้ี 
    ผังกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) 
   2.1.3 ส่ิงท่ีตองมีในผังกําหนดขนาด แตละกิจกรรมท่ีตางกันตองมีผังการเล้ียงกุง
ในการขอประกอบกิจการใหตรวจสอบ มีขนาดดังนี้ 
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    พื้นที่บอเพาะเล้ียง มีขนาดสัดสวน 50 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
    พื้นที่ปลูกตนไม มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
    พื้นที่บอพักน้ํา มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
    บอเก็บของเสีย มีขนาดสัดสวน 10 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
   2.1.4 ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจการที่มีอยูเดิมดานการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 50 ไร 
   2.1.5 หามปลอยน้ําเสียกอนบําบัด หามท้ิง ข้ีกุง ระบบน้ีเปนการลดการปลอยน้ํา
เสียสูพื้นที่สาธารณะ 
   2.1.6 พื้นทีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนํา
พื้นท่ีมาพัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นที่เปนผลตอบแทนหรือใหเอกชลเชา
ทํากิน (หามปลอยพื้นท่ีรกราง) 
  2.2 พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอมใหกําหนดพื้นท่ีตอไปนี้เปนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน 
   พื้นที่งอก 
   พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะหาง 500 เมตร 
   พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
   2.1.1 กําหนดการใชประโยชน ท่ีดินคุมครองพื้นท่ีปาชายเลนเพื่อรักษา
ธรรมชาติ หามกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศ โดยใช ท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2535โดยมาตรา 43  กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นท่ีตอไปนี้เปนพื้นท่ี
คุมครองส่ิงแวดลอมพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง 
   2.1.2 จัดทําแผนจัดการปาชายเลนเฉพาะพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง ใหเหมาะสม
กับบริบทพื้นท่ี โดยรับความคิดเห็นจากชุมชน 
   2.1.3 หามทํากิจกรรมทุกประเภท ท่ีเปนอันตรายตอระบบนิเวศปาชายเลน  
   2.1.4 พัฒนาอาชีพพื้นบาน ดานประมงชายฝง ดานเพาะปลูก ดานการเพาะเล้ียง
สัตวน้ําท่ีมีอยูเดิม ในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง โดยจัดต้ังโครงการในการพัฒนาอาชีพ 
   2.1.5 พื้นทีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนํา
พื้นที่มาพัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นท่ีเปนผลตอบแทน 
   2.1.6 ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจกรรมท่ีมีอยูเดิม 
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   2.1.7 สงเสริมโครงการปลูกปาชายเลนในพื้นท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ทางดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะหาง 500 เมตร 
   2.1.8 การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เม่ือไดมีการดําเนินการ
ใด ๆ ในการจัดการปาชายเลนแลว ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลวาปาชายเลนน้ันไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีประชาชนหรือชุมชนได
กําหนดข้ึนไวหรือไมรวมท้ังการตรวจสอบดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑในชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการ การจัดการปาชายเลนวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว   
   2.1.9 การจัดต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวยภาครัฐ และภาคเอกชลท่ีเกี่ยวของ
กับพื้นท่ีวิจัย เกษตรกรรม  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนกรรมการ 
ดูแลรักษาพื้นท่ีปาชายเลน 
  2.3 พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน  
   รูปแบบการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีใชในปจจุบันมี 3 รูปแบบ ไดแก 
   2.3.1 วิธีการปองกันและแกไขทางธรรมชาติ ไดแกการฟนฟูและอนุรักษปาชาย
เลน ปาชายหาด แหลงหญาทะเล และแนวปะการัง เพื่อลดความรุนแรงของคล่ืนท่ีกระทบฝง ถือเปน
วิธีปองกันการกัดเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ แตตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความม่ันคง
แข็งแรงใหกับชายฝง 
   2.3.2 วิธีการทางวิศวกรรม ใชโครงสรางทางวิศวกรรมดักตะกอนทรายและ
สลายพลังงานคล่ืน หรือสรางหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อปองกันและรักษาสภาพชายฝง โดยใชหลักการ
ทางวิชาการ มีการศึกษา วิเคราะหครอบคลุมทุกมิติ 
   2.3.3 เข่ือนกันคล่ืน (Breakwater) เปนโครงสรางแบบแข็ง สรางขนานกับแนว
ชายฝงเพื่อขวางการเคลื่อนตัวของคล่ืน มีรูปรางโครงสรางและลักษณะตางกันตามสภาพพื้นท่ี เชน 
แบบกองหิน แทงคอนกรีต เปนตน ซ่ึงอาจวางตัวริมแนวชายฝงหรือเปนแนวกันคล่ืนนอกชายฝง 
(Offshore breakwater) เพื่อสลายพลังงานคล่ืนในระยะไกลกอนกระทบกับชายฝง 
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สรุปการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณ 
 ในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาความ
เส่ือมโทรมปาชายเลนในพ้ืนท่ีปากแมน้ําบางปะกง (ตามขอ 1.2) จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม ซ่ึง
ประกอบดวย กลุมนักวิชาการทางดานกรมประมง จํานวน 2 คน กลุมบุคลากรของสถานีพัฒนาปา
ชายเลนท่ี 5 (ชลบุรี) จํานวน 3 คน และกลุมชาวประมงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) จํานวน 10 คน 
 ผลจากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นตอพื้นท่ีปาชายเลนบริเวณปาก
แมน้ําบางปะกงวามีความสําคัญตอระบบนิเวศเพราะเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีคุณคาตอการดํารงรักษาไว 
เนื่องจากพ้ืนท่ียังคงมีความสมบูรณบริเวณชายฝงและริมแมน้ําบางปะกง และมีหนวยงานท่ี
ดําเนินการดูแลในการฟนฟูปาชายเลน ท่ีมีนโยบายจาก (สผ.) เปนผูสนับสนุน แตพื้นท่ีดานการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) นั้นมีกฎระเบียบในการประกอบอาชีพไมชัดเจนในการขออนุญาตเพ่ือการ
ประกอบการทําใหพื้นท่ีเอกชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ถูกทําลายอยางรวดเร็ว ถึงแมจะมี
หนวยงานตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การเพิ่มกฎระเบียบในการขออนุญาต ประชาชน
สวนใหญประกอบกิจการดานการเพาะเล้ียงยังเปนระบบท่ีไมมีการควบคุมเหมือนฟารมขนาดใหญ  
  จากการสัมภาษณความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมปาชายเลน
ในพ้ืนท่ีปากแมน้ําบางปะกง สวนใหญผูประกอบการรายเล็กไมเห็นดวยตอการบังคับใช เพิ่มกฎ 
ระเบียบการขออนุญาตประกอบกิจการ  ถึงแมวา ผูประกอบการรายเล็กจะเห็นผลดีจาก
ผูประกอบการรายใหญก็ตาม โดยไมเห็นดวยกับกฎ ระเบียบท่ีตั้งข้ึน 
  
ขอเสนอแนะแนวทางการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน บริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 บริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีลักษณะเปนพื้นท่ีชุมน้ํา เปนแหลงอาหาร ท่ีวางไข และ
อนุบาลสัตว และมีทรัพยากรสมบูรณและมีคุณคาตอการดํารงชีวิตของประชาชน ในการใช
ประโยชนท้ังการอุปโภค บริโภค  เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การทองเที่ยว 
เปนแหลงทําการประมงชายฝง พื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมมากมาย เหมาะแกการอนุรักษ ฟนฟูและประกาศ
เปนเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม เพื่อใหกิจกรรมนั้นคงอยูคูกับการฟนฟูปาชายเลน  
 1. ชุมชนมามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนของการฟนฟู นับต้ังแตข้ันตอนของการวางแผน 
เพื่อใหม่ันใจวาอยูบนพ้ืนฐานของความตอง การของชุมชนอยางแทจริง เชน การใหชุมชนมีความ
เขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพื้นท่ีท่ีจะทําการฟนฟู วิธีการฟนฟูท่ี
ชุมชนจะทําไดและมีความเหมาะสม วันท่ีจะทําการปลูก ข้ันตอนของการดูแลบํารุงรักษาและการ
ปลูกซอมแซม 
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 2. การสรางจิตสํานึกและเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและ ความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวา
ตนเองเปนผูท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพง ธรรมชาติ เปน
แหลงเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา และเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต อยางเชน การปลูกตนจากวันนี้เพื่อ
ไวใหชุมชนทําการเก็บ เกี่ยวใบจากไวทําตับจากมุงหลังคาบาน 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน บริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตน ไดผลสรุปของการวิจัยในข้ันตอนแรกเทานั้น อยางไรก็ตาม 
ในการวิจัยยังมีขอจํากัด คือ 
 1. ผลสรุปการวิจัยคร้ังนี้ยังไมไดนํากลับไปตรวจสอบกับความเห็นของประชากรใน
พื้นท่ีวิจัย เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และกลุมตัวอยางมีจํานวนนอยจึงควรนําผลการวิจัยไป
ตรวจสอบกับความคิดเห็นของประชากรในพ้ืนที่อีกคร้ังหนึ่งวาสวนใหญเห็น ดวยหรือไม 
 2. นอกเหนือจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชนบอกุงแลว ในพ้ืนท่ีวิจัยบริเวณปาชายเลน
ปากแมน้ําบางประกงยังมีการใชประโยชนท่ีดินอ่ืนๆหลายประเภท อาทิ พื้นท่ีชุมชนท่ีอยูอาศัยและ
พาณิชยกรรม (ชุมชนบางปะกง) อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมหนัก (เชน บริษัทสหวิริยา
เพลทมิล จํากัด เปนตน) พื้นที่นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ (เชน สนามกอลฟรอยัลเลคไซด 
และคันทรีแอนดมารีนาซิตี้) ซ่ึงการใชประโยชนท่ีดินท้ังหลายเหลานี้อาจ เปนสาเหตุทําให
ส่ิงแวดลอมของปาชายเลนเส่ือมโทรมได และไมไดอยูภายในขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้ 
 3. แนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมปาชายเลนในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกงท่ี
เสนอแนะในการวิจัย เปนการแกปญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ประเภทบอกุงเทานั้น 
ยังไมครอบคลุมการแกปญหาความเส่ือมโทรมท่ีมีสาเหตุมาจากอ่ืนๆ เชน ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป 
 จากขอจํากัดขางตนผูวิจัยขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับหัวขอในการวิจัยข้ันตอไป ดงันี้ 
 1. การวิจัยแบบมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี (Participatory research) เพื่อคนหา
แนวทางการฟนฟูระบบนิเวศและแกปญหาความเส่ือมโทรมของปาชายเลน ดวยมาตรการทั้ง
ทางบวกและทางลบ 
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 2. การวิจัยท่ีมีขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหาครอบคลุมการใชประโยชนท่ีดินทุกประเภท 
ท่ีปรากฎในพ้ืนท่ีบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมธรรมชาติและระบบ
นิเวศพื้นท่ีชุมน้ําและปาชายเลน 

3.3 การวิจัยเพื่อคนหาแนวทางการแกปญหาความเส่ือมโทรมปาชายเลนในพ้ืนท่ีปากแม น้ําบางปะ
กงท่ีมีสาเหตุมาจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําประเภทอ่ืนๆ รวมไปถึงสาเหตุความเส่ือมโทรมท่ีมาจาก
การใชประโยชนท่ีดินประเภทอื่นๆ เชน ชุมชนท่ีอยูอาศัย และอุตสาหกรรม เปนตน 
 การคนควาอิสระเร่ือง “การฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” นี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตรการวางแผน
ชุมชนและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค ไดผลตามท่ีคาดวาจะไดรับท้ัง 3 ขอ อยางไรก็ตาม การวิจัยยังมีขอจํากัดหลายขอ ดังท่ี
กลาวไปแลวนั้น ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะหัวขอการวิจัยสําหรับผูท่ีสนใจจะทําการวิจัยตอไปอีก ซ่ึง
จะทําใหการวิจัยในหัวขอนี้ไดผลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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แบบสัมภาษณการคนควาอิสระ 
“การฟนฟูปาชายเลนอยางยัน่ยืนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจังหวดัฉะเชิงเทรา” 

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 
1. เพศ      ชาย  หญิง 
 
2. ช่ือ………………………………นามสกุล……………………………………………………… 
 
3. สถานะ  นักศึกษา  อาจารย 
   บุคลากร  ประชาชนท่ัวไป     
    โปรดระบุ ……………………………………………   
 
4. สังกัดคณะ/สํานัก /สถาบัน /หนวยงาน ………………………………………………… 
 
5. วุฒิการศึกษา      �   ต่ํากวาปริญญาตรี                 � ปริญญาตรี                
  �  สูงกวาปริญญาตรี   
 
6. อายุ �   ต่ํากวา 20 ป �   20 - 40 ป 
  �   41 ปข้ึนไป     
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สวนท่ี 2 การจําแนกพื้นท่ีเพื่อการฟนฟูปาชายเลน 
 การจําแนกพื้นท่ีภายใตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน 
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ประกอบดวย การศึกษาขอมูลจากประเด็นปญหาตอปาชายเลนโดย
นํามาแบงพื้นกําหนดตาม บริบท มาตรการและเง่ืองไขเพิ่มเติม ท่ีรักษาปาชายเลนคงอยู คูไปกับ
กิจกรรมท่ีมีอยูเดิมในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) ในการประกอบกิจกรรมท่ีไมสงผลตอ
ส่ิงแวดลอมไมมีผลกระทบตอปาชายเลน  
 แนวทางการแกปญหาความเส่ือโทรมปาชายเลนพ้ืนท่ีปากแมน้ําบางปะกง จาก
การศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ ทางดานชุมชนเมือ/อุตสาหกรรม ทางดานทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
ทางดานทรัพยากรปะมงและการศึกษาทางกฎหมาย มาตรการที่มีอยูเดิมโดยมีการจัดการคุมครอง 
อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลน แตปาชายยังคงเส่ือมถอยไปเร่ือง ในปจจุบัน จึงมีแนวทางการเพิ่มเติม
ชองวางมาตรการท่ีมีอยูของกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของตอส่ิงแวดลอมใหชัดเจนตอการคุมครอง อนุรักษ 
และฟนฟูปาชายเลน ไปในทิศทางการควบคุมกิจการท่ีสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมปาชาย 
โดยมีแบงเปน 4 ลักษณะท่ีมีกฎหมายเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม เฉพาะกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) ท่ีสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมตอแหลงน้ํา ตอปาชายเลน   
 2. พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
  2.1 พื้นที่งอก 
  2.2 พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
  2.3 พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
 3. พื้นที่การกัดเซาะ ท่ีไดรับผลกระทบตอความเส่ือมโทรมตอปาชายเลน 
 

ประเภทการใชท่ีดิน 

 พื้นท่ีควบคุมกิจกรรม  

 พื้นท่ีคุมครองปาชายเลน  

 พื้นท่ีงอก 

 พื้นท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 

 พื้นท่ีการกัดเซาะ  
 
ภาพท่ี 22 การจําแนกและกําหนดเขตพื้นท่ี (ผังเฉพาะพื้นท่ีปาชายเลน) 
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แนวคิดการเพิ่มเติมมาตรการระเบียบในการขออนุญาต เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (บอกุง)  
 1. ผูประกอบการทุกขนาดตองทําการขออนุญาตประกอบการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา(บอกุง) 
 2. เพิ่มเติมกฎระเบียนในการขออนุญาตรายป ดังน้ี 
  2.1 ผังกิจการการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 
 3. ส่ิงท่ีตองมีในผังกําหนดขนาด แตละกิจกรรมท่ีตางกันตองมีผังการเล้ียงกุงในการขอ
ประกอบกิจการใหตรวจสอบ มีขนาดดังนี้ 
  3.1 พื้นที่บอเพาะเลี้ยง มีขนาดสัดสวน 50 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.2 พื้นที่ปลูกตนไม มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.3 พื้นที่บอพักน้ํา มีขนาดสัดสวน 20 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
  3.4 บอเก็บของเสีย มีขนาดสัดสวน 10 ใน 100 ของพื้นท่ีท้ังหมด 
 4. ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจการท่ีมีอยูเดิมดานการเพาะเล้ียงสัตว
น้ําท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 50 ไร 
 5. หามปลอยน้ําเสียกอนบําบัด หามท้ิง ข้ีกุง ระบบน้ีเปนการลดการปลอยน้ําเสียสูพื้นที่
สาธารณะ 
 6. พื้นทีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนําพื้นท่ีมา
พัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นท่ีเปนผลตอบแทนหรือใหเอกชลเชาทํากิน
(หามปลอยพื้นท่ีรกราง) 
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ภาพท่ี 23 ตัวอยางในการจัดผังการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 
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ภาพท่ี 24 ตัวอยางในการจัดการน้ําการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (บอกุง) 
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
พื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ใหกําหนดพื้นท่ีเปนสาธารณะประโยชน 
 1. พื้นที่งอก 
 2. พื้นที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 500 เมตร 
 3. พื้นที่ปาชายเลนท่ีคงอยู 
 
แนวคิดเพิ่มเติมคณะรัฐมนตรีมีมติ พ.ศ.2530 เพื่อคุมครองปาชาย และกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง
เมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2554 
 1. กําหนดการใชประโยชนท่ีดินคุมครองพื้นท่ีปาชายเลนเพื่อรักษาธรรมชาติ หาม
กระทบกระเทือนตอระบบนิเวศ โดยใช ท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2535โดยมาตรา 43  กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นท่ีตอไปนี้เปนพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม
พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง 
 2. จัดทําแผนจัดการปาชายเลนเฉพาะพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง ใหเหมาะสมกับบริบท
พื้นที่ โดยรับความคิดเห็นจากชุมชน 
 3. หามทํากิจกรรมทุกประเภท ท่ีเปนอันตรายตอระบบนิเวศปาชายเลน  
 4. พัฒนาอาชีพพื้นบาน ดานประมงชายฝง ดานเพาะปลูก ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมี
อยูเดิม ในพื้นท่ีปากแมน้ําบางปะกง โดยจัดต้ังโครงการในการพัฒนาอาชีพ 
 5. พื้นทีรกรางท่ีประชาชนไมสามารถดําเนินการทํากิจการได รัฐสามารถนําพื้นท่ีมา
พัฒนาเปนพื้นท่ีปลูกปาทดแทน โดยรัฐจายคาเชาพื้นท่ีเปนผลตอบแทน 
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 6. ทํารายงานผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) กิจกรรมท่ีมีอยูเดิม 
 7. สงเสริมโครงการปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ีโลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทางดานใต ซ่ึงเปนเสนขนานระยะหาง 500 เมตร 
 8. การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เม่ือไดมีการดําเนินการใด ๆ ใน
การจัดการปาชายเลนแลว ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลวาปาชายเลนน้ันไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ีประชาชนหรือชุมชนได
กําหนดข้ึนไวหรือไมรวมท้ังการตรวจสอบดูแลมิใหมีการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑในชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการ การจัดการปาชายเลนวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว   
 9. การจัดต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวยภาครัฐ และภาคเอกชลท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ี
วิจัย เกษตรกรรม  การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปนกรรมการ ดูแล
รักษาพื้นท่ีปาชายเลน  
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พื้นประสบภัยจากผลกระทบจากความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติ 
 1. แนวคิดเพิ่มเติมการฟนฟูปาชายเลน บริเวณกัดเซาะชายฝง 
  1.1 รูปแบบการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงท่ีใชในปจจุบันมี 3 รูปแบบ ไดแก 
   1.1.1 วิธีการปองกันและแกไขทางธรรมชาติ ไดแกการฟนฟูและอนุรักษปาชาย
เลน ปาชายหาด แหลงหญาทะเล และแนวปะการัง เพื่อลดความรุนแรงของคล่ืนท่ีกระทบฝง ถือเปน
วิธีปองกันการกัดเซาะโดยเลียนแบบธรรมชาติ แตตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความม่ันคง
แข็งแรงใหกับชายฝง 
   1.1.2 วิธีการทางวิศวกรรม  ใชโครงสรางทางวิศวกรรมดักตะกอนทรายและ
สลายพลังงานคล่ืน หรือสรางหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อปองกันและรักษาสภาพชายฝง โดยใชหลักการ
ทางวิชาการ มีการศึกษา วิเคราะหครอบคลุมทุกมิติ 
   1.1.3 เข่ือนกันคล่ืน (Breakwater) เปนโครงสรางแบบแข็ง สรางขนานกับแนว
ชายฝงเพื่อขวางการเคลื่อนตัวของคล่ืน มีรูปรางโครงสรางและลักษณะตางกันตามสภาพพื้นท่ี เชน 
แบบกองหิน แทงคอนกรีต เปนตน ซ่ึงอาจวางตัวริมแนวชายฝงหรือเปนแนวกันคล่ืนนอกชายฝง 
(Offshore breakwater) เพื่อสลายพลังงานคล่ืนในระยะไกลกอนกระทบกับชายฝง 
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ตารางท่ี 11 พื้นที่ควบคุมดานส่ิงแวดลอม โดยมีการระบุถึงกฎเกณฑ 
 

การนําแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 

เขตพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีหาม 
การฟนฟูปาชายเลน 1. ตองมีใบอนุญาตใหทําการปะมง หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

2. หามกอมลพิษ 
3. หามใชสารพษิ หรือกระแสไฟฟาในการทําประมง 

พื้นที่ควบคุมกจิกรรมการเพราะ
เล้ียง (บอกุง) และพ้ืนท่ีไมไดทํา
ประโยชน 
 

1. ตองมีใบอนุญาตใหทําการปะมง หรือเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
2. หามท้ิงของเสียลงในแมน้ํา ลําคลอง 
3. หามใชสารพษิ หรือกระแสไฟฟาในการทําประมง 
4. หามประกอบการประเภทอุตสาหกรรม ท่ีสงผลตอ

ส่ิงแวดลอม 
พื้นที่คุมครองปาชายเลน ระยะ 
500 เมตร 

1. กิจกรรม ทุกประเภท 
2. หามตัดไมทุกประเภท 
3. ขุด ถม หรือ เปล่ียนแปลงพืน้ท่ีชายหาด 
4. กิจกรรมทุกชนิดท่ีเปล่ียนแปลงสภาพนิเวศของพ้ืนท่ี 
5. การรุกลํ้าทางนํ้า ยกเวนเพื่อการประมง(รูปแบบ

ชาวบาน) 
6. หามกอสราง ปลูกพืชดานเกษตรกรรม  
7. หามกอสรางโครงสรางชายฝงซ่ึงเปนการรบกวนสมดุล

ของชายฝงทะเล 
พื้นที่ขยายพ้ืนที่เลน 1. การรุกลํ้าทางนํ้า ยกเวนเพื่อการประมง 

2. กอมลพิษ 
3. หามจับสัตว 
4. หามกอสราง ปลูกพืชดานเกษตรกรรม  
5. หามตัดไมทุกประเภท 
6. หามกอสรางโครงสรางชายฝงซ่ึงเปนการรบกวนสมดุล

ของชายฝงทะเล 
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