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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่วิเคราะห์สภาพพื้นที่นากุง้ร้างตาํบลคลองโคนอาํเภอ 

เมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ดว้ยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของชุมชนในมิติของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบันากุง้ร้างอนัประกอบดว้ยเจา้ของนากุง้ร้างผูน้าํชุมชน

ชุมชนและเจา้หนา้ที่รัฐ  ศึกษาความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการพฒันาความย ัง่ยืน

โดยการปลูกป่าชายเลนคืนสู่ระบบนิเวศ ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่านโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์

มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทน (IRR) และอตัราส่วนกาํไร-ตน้ทุน (BCA) และเสนอ

แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการนากุง้ร้างในมิติการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

ผลการศึกษาพบวา่ตาํบลคลองโคนมีพื้นท่ีนากุง้ร้างประมาณ 15,000 ไร่ และเมื่อลงสํารวจ

สัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ ชุมชนคลองโคนเคยมีประสบการณ์ในการเล้ียงกุง้ และผลเสียหายที่เกิดข้ึน 

กระทบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน ปัจจุบนั (ปี 2556) ชุมชนมีอาชีพเล้ียง

หอยแครง จบัสัตวน์ํ้ า และปลูกป่าชายเลนเพิ่มข้ึนในพื้นที่นากุง้ร้าง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ และพบว่าการปลูกป่าชายเลนเพือ่การอนุรักษ์มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มากที่สุดคือ 

728,190.19 บาทต่อไร่ รองลงมาก็คือเพื่อขายคาร์บอนเครดิตซ่ึงมีมูลค่า 169,483.76 บาทต่อไร่ และ

นอ้ยท่ีสุดคือเพื่อขายถ่าน มูลค่า 57,895. 69 บาทต่อไร่ ค่าผลตอบแทนภายใน (IRR) พบวา่การปลูก

ป่าชายเลนเพือ่อนุรักษ,์ ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่านมีค่าร้อยละ 60 22และ 20 ตามลาํดบั และ

อตัราส่วนกาํไร-ตน้ทุน (BCA) พบวา่ปลูกป่าชายเลนการอนุรักษ ์ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่าน 

มีมูลค่า 13.77 13.29 และ 5.19 ตามลาํดบัตน้ทุนของคาร์บอนเครดิตในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเน้ือ 



 

ไมมี้ค่า 2.6 ยโูรต่อmtCO2e  แสดงวา่ตลาดคาร์บอนควรมีราคาท่ีสูงกวา่ 2.62 ยโูรต่อmtCO2e 

โครงการน้ีจึงจะมีกาํไร 

สรุปไดว้า่ชุมชนมีความสนใจในการจดัการนากุง้ร้างในรูปแบบของการปลูกป่าชายเลน

เพือ่การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ ์ ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่าน แต่ชุมชนยงัขาดปัจจยัทางดา้นเงิน

ลงทุนในระยะยาว การจดัการอยา่งเป็นระบบ และยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัคาร์บอนเครดิต  การ

ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ ์ขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่าน สามารถทาํให้เกิดความสมดุลทั้ง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  เพือ่การพฒันานากุง้ร้างอยา่งย ัง่ยนื 
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The aims of this research are to apply Remote Sensing and Geographic 

Information System classify the abandoned shrimp farm area of Klong Kone 

community,  Muang District, Samut Songkram Province, to study their economic, 

social and environmental dimensions for sustainable development (SD) of the 

community and, to appraise the economic feasibility of the sustainable development 

in term of mangrove forest plantation for eco-system, carbon credit trading, and 

charcoal selling using comparative of Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), and Benefit- Cost Analysis (BCA).  Survey community and in-depth 

interviews were used for data collection.  

            The results of this study showed that the area of abandoned shrimp farm in 

this community is 15,000 rai. Most of community members have known and 

experienced that the overused of mangrove forest for shrimp farming caused 

unbalance of economic, social and environment. At present, the community are more 

aware of mangrove forest conservation which they can earn income from blood 

cockle (Anadaragranosa), fishery and eco-tourism.  In addition, the mangrove forest 

plantation for eco-system had NPV valued of 728,190.19 bath/rai, for carbon credit 

trading had valued of 169,483.76 baht/rai and for charcoal selling had valued of 

57,895.69 bath/ra. The IRR showed that for eco-system, carbon credit trading, and 

chacoal selling had respectively valued of 60, 22, and 20 per cent.  And BCA also  



 

showed that valued of 13.77, 13.29, and 5.19 as same.  For carbon credit, mangrove 

forest plantation for wood selling, it cost  2.62 euro per mtCO2e, discout rate at 3..  

That’s mean carbon market should have price at least 2.62  Euro per mtCO2e that 

could be profit. 

Although the community is interested but they lack of fund and knowledgy 

on carbon credit calculationa and trading.  Government should support the for 

making  equilibium among economic, social and environment in order to sustainable 

development.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและแนวคิดในการศึกษา 

 

สถานการณ์และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็ น

แรงผลักดันสําคัญท่ีทําให้นานาประเทศหันมาร่วมมือกันป้ องกันและแก้ไขพร้อมทั้งเสริมสร้าง

ศักยภาพในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ดังนั้นจึง

มีการจัดตั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้น

เพื่อกําหนดพันธกรณีให้ประเทศต่างๆหันมาร่วมมือและดําเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจึงเป็นท่ีมาของแนวทางและกรอบ

ความร่วมมืออย่างเป็ นรูปธรรมต่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาประเทศจึงได้ตกลงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2537 และลงนามให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2545 จากการให้สัตยาบันครั้งนั้นส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเข้าร่วมลด

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้

สําหรับประเทศกําลังพัฒนาจะได้รับเครดิตท่ีเรียกว่า Certified Emission Reductions (CERs) หรื อ

การซื้อขายคาร์บอนเครดิต จากการดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development 

Mechanism: CDM) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างหน่ึงก็คือ การปลูกป่ า โดยเฉพาะการปลูก

ป่ าชายเลน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4 เท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2551) 

และการปลูกป่ าชายเลนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และสังคม ป่ าชายเลน

ของไทยมีเนื้อท่ีรวมประมาณ 1.45 ล้านไร่ กระจายอยู่ใน 24 จังหว ัดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและ

กํากับดูแลของสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซ่ึงมีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน อัน  
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ครอบคลุมทั้งการป้องกนัพื้นท่ีป่าชายเลนมิใหล้ดนอ้ยลง การฟ้ืนฟูโดยการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม 

และการปลูกป่ าเสริมเพือ่ฟ้ืนฟูป่าชายเลนให้ คืนสภาพกลบัสู่ป่ าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ให้ มาก

ท่ีสุด (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) พื้นท่ีป่ าชายเลนใน

ประเทศไทยได ้นาํไป ใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่ าง ๆ หลายรูปแบบ โดยประมาณวา่ นาํพื้นท่ีป่ าชาย

เลนไปใชป้ระโยชน์  ในกิจกรรมต่ าง ๆ ทางเศรษฐกิจแล ้วรวม 1.27 ล ้านไร่  แยกเป็นการเพาะเล้ียง

สัตว นํ้ าประมาณ 400,000 ไร่  แหล่ งชุมชน 31,000 ไร่  และอื่นๆ (การเกษตรกรรมและโรงงาน

อุตสาหกรรม) 836,328 ไร่  การเพาะเล้ียงสตัว นํ้าโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเล้ียงกุ ้งกุลาดาํ โดยประมาณ

ว่ ามีการนาํพื้นที่ป่าประมาณร้ อยละ 30 ของพื้นที่ป าชายเลนที่หมดไป ซ่ึงเป็ นผลมาจากการเล้ียง    

กุ ้งกุลาดาํได ้ให ้ผลตอบแทนสูงมากในช่ วงท่ีผ ่านมาเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ กุ ้งเป็ นท่ีต ้องการของตลาด 

ส่ งออก เช่ น ญ่ีปุ นและสหรัฐ อเมริกา (สนัติ  บางออ้, 2543: 20) 

จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัหน่ึงในประเทศไทยมีพื้นท่ีติดกบัชายฝ่ังทางตอนบนของ 

อ่าวไทยเคยมีป่าชายเลนเป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปี 2552  ป่าชายเลนลดลงเป็นจาํนวน

มากจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลน ดงัตารางท่ี 1.1  

ตารางที ่1.1  สภาพการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าชายเลนในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

พ.ศ. เนือ้ทีป่่าชายเลน (ไร่) ร้อยละ 

2518 51,250 32.73 

2522 47,800 30.52 

2529 306 0.195 

2536 5,775 3.688 

2539 7,156.25 4.57 

2543 15,956.57 10.19 

2547 14,112.42 9.01 

2552 14,242.75 9.09 

 

แหล่งทีม่า:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สาํนกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน, 2553: 5. 
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พบวา่ในปี 2529 พื้นทีป่่าชายเลนลดลงเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเกิดจากสาเหตุการทาํลายป่าชายเลนเพื่อ

เพาะเล้ียง สัตว์น้ําเกือบทุกพื้นที่ของจงัหวดัสมุทรสงครามบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยเป็นไปตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 4  ซ่ึงพื้นท่ีป่าชายเลนในจงัหวดัสมุทรสงครามก็ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์

อยา่งอ่ืน เช่น นากุง้ นาเกลือ พื้นท่ีเกษตร เมือง และเลนงอก  จากการสํารวจดาวเทียมของศูนยว์ิจยั

ป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2552  พบว่าการจําแนกเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัสมุทรสงครามดงัตารางท่ี 1.2  

ตารางที ่1.2  การจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลนจงัหวดัสมุทรสงครามในปี  

                     2552   

 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน เนือ้ที ่(ไร่) ร้อยละ 

นากุง้ 41,204.73 49.85 

นาเกลือ 12,298.21 14.88 

ป่าชายเลน 14,242.75 17.23 

พื้นท่ีเกษตร 12,536.86 15.17 

เมือง 409.74 0.5 

เลนงอก 1,961.25 2.37 

 

แหล่งทีม่า:  ศูนยว์จิยัป่าไม,้ 2553: 8. 

 

พื้นท่ีป่าชายเลนตาํบลคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามเคยมีจาํนวนมากในอดีตเช่นกนั

แต่ปัจจุบนัป่าชายเลนลดนอ้ยลง สาเหตุท่ีสาํคญัก็คือการนาํป่าชายเลนไปใชใ้นการทาํนากุง้ และ

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลใหร้าคากุง้ตกตํ่าทาํใหผู้ป้ระกอบการไดป้ล่อยพื้นท่ีนากุง้ใหร้กร้าง                  

              ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเพือ่สํารวจพื้นที่นากุ้งร้างในตาํบลคลองโคน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามโดยใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและเพื่อเป็นแนวทางในการ

จดัการนากุง้ร้างเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยการปลูกป่าชายเลนเพือ่คาร์บอนเครดิต เผาถ่าน และ

คืนสู่สภาพป่าชายเลนตามธรรมชาติ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1  เพื่อวิเคราะห์สถานภาพพื้นท่ีนากุ้งร้างด้วยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.2.2  เพื่อศึกษาสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนากุ้งร้างในมิติของการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.2.3  เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในการจัดการนากุ้งร้างเพื่อปลูก

ป่ าชายเลนให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ เพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเพื่อเผาถ่าน  

1.2.4  เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการนากุ้งร้างในมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

 

1.3.1  ขอบเขตด้านประชากร 

              ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับนากุ้งร้าง ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง

โคนจํานวน 3 ราย  ผู้นําชุมชน 2 ราย เจ้าของนากุ้งร้างในอดีตจํานวน 7 ราย  ชุมชนคลองโคน 5 

ราย และผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพัก 2 ราย  

 

1.3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่  

              ในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกพื้นที่นากุ้งร้างโดยใช้ภาพการสํารวจระยะไกล และระบบสาร

สน เทศภูมิศาสสตร์เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ใช้ขอบเขตตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 

สงคราม ซ่ึงมีเนื้อที่ 33.69 ตารางกิโลเมตร (21,056 ไร่) และพื้นที่การจัดการนากุ้งร้างด้าน สังคม 

และเศรษฐกิจใช้พื้นที่ศึกษาครอบคลุมนากุ้งร้างในตําบลคลองโคน อําภอเมือง จังหวัดสมุทร 

สงครามเนื้อท่ีประมาณ 15,000 ไร่ 

 

1.3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

              การวิจัย ลงพื้นท่ีสํารวจ ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ปี  2556 เ ท่า น ั้น     

              ระยะเวลาอ่ืน ๆ เตรียมวิเคราะห์ข้อมูล และรายงาน 

 

 



5 

 

 

1.4  นิยามศัพท์ 

 

การปลูกป่ า (Afforestation) (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื อนกระจก, 2551) หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่กระทําโดยมนุษย์ จากพื้นที่ที่ไม่เคยเป็ นป่ ามาก่อนใน

ระยะเวลา 50 ปี  ให้กลายเป็นป่ าโดยการปลูก หว่านเมล็ด หรือการส่งเสริมให้เกิดการขยายพันธ์ุตาม

ธรรมชาติ 
การฟื้นฟูป่ า (Reforestation)  (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,  2551)หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ที่ดินที่กระทําโดยมนุษย์ จากพื้นที่ที่ครั้งหน่ึงเคยเป็ น ป่ า แ ต่ถ ู กแปลง 

สภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืน ให้กลับกลายเป็นป่ าอีกครั้ง โดยการปลูกหว่านเมล็ดหรือการส่งเสริมให้

เกิดการขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ โดยในช่วงพันธกรณีแรก จะจํากัดอยู่เฉพาะโครงการที่เกิดขึ้นบน

พื้นท่ีท่ีไม่เป็นป่ า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2532  

คาร์บอนเครดิต (Carbon  Credit หรื อ Market  Based  Carbon) หมายถึงปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่ลดลงได้จากกิจกรรมฐาน และได้รับการตรวจสอบจากวิธีการที่เป็ นมาตรฐาน เช่น  

ตามกลไกพิธีสารเกียวโตหรือกลไกภาคสมัครใจ มีลักษณะเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ใน

ตลาด เฉพาะเรียกว่า “ตลาดคาร์บอน (Carbon Market)”  

แหล่งกักเก็บคาร์บอน(Carbon Pools) หมายถึง แหล่งกักเก็บคาร์บอนของป่ าไม้ประกอบ 

ด้วยแหล่งกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน(Above  Ground  Biomass) การกักเก็บคาร์บอนใต้ดิน 

(Below Ground Biomass) การกักเก็บในรูปซากอินทรีย์วัตถุที่ตายแล้ว(Dead Organic Matters)  

การกักเก็บคาร์บอนในดิน (Soil Carbon)  และการกักเก็บในรูปผลิตภัณฑ์ไม้ (Harvestd Wood 

Products) (Intergovernmental Panel On Climate Change: IPCC, 2006: 18)   

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1  ทราบถึงสถานภาพนากุ้งร้าง (จํานวนบ่อ ขนาดพื้นท่ี การกระจายตัว) มีศักยภาพใน

การปลูกป่ าชายเลนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
1.5.2  แนวทางนโนบายร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนานากุ้งร้างอย่าง

ยั่งยืน เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.5.3  เป็นแนวทางให้ทุกคนเกิดความตระหนักในภาวะสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อนภายใต้พิธีการเกียว
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในบทน้ี จะกล่าวถึง การจดัการนากุง้ร้างโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื ในเร่ืองของ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี  

2.1  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสาํรวจระยะไกลเพื่อการพฒันาทรัพยากรธรรม  

ชาติอยา่งย ัง่ยนื 

             2.2  สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีนากุง้ร้าง ผลกระทบและผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน และการพฒันานา

กุง้ร้างอยา่งย ัง่ยนื 

2.3  ลกัษณะทัว่ไปของป่าชายเลนในประเทศไทย 

2.4  การปลูกป่าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิต และนิเวศวทิยาของคาร์บอน 

2.5  การปลูกป่าชายเลนเพื่อขายถ่าน 

2.6  ทฤษฎีการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

             2.7  นโยบายและแนวทางการปลูกป่าของรัฐบาล 

             2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสํารวจระยะไกลเพือ่การพฒันาทรัพยากร

ธรรม ชาต ิ

 

2.1.1  ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1GIS (Geographic Information 

System) 

              ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS  (จินตนา อมร

สงวนสิน, 2552: 21-22)  คือกระบวนการทาํงานเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพื้นที่ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์

ที่ใช้กาํหนดขอ้มูลและสารสนเทศที่มีความสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่นท่ีอยู่บา้นเลขท่ี

สัมพนัธ์กบัตาํแหน่งในแผนที ่ตาํแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง1 ขอ้มูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบขอ้มูล

สารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางขอ้มูล และฐานขอ้มูลที่มีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี(Spatial 

Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพื้นท่ีทั้งหลาย จะสามารถนาํมาวิเคราะห์ดว้ย GIS
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 และทาํใหส่ื้อความหมายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงที่สัมพนัธ์กบัเวลาได ้เช่น การแพร่ขยายของโรค

ระบาด การเคลื่อนยา้ย ถ่ินฐาน การบุกรุกทาํลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นท่ี ฯลฯ ขอ้มูล

เหล่าน้ี เม่ือปรากฏบนแผนท่ีทาํใหส้ามารถแปลและส่ือความหมายใชง้านไดง่้าย0

 

  

2.1.2  ดาวเทยีมสํารวจทรัพยากรโลก 

             ภาพท่ีนาํมาสาํรวจเป็นภาพถ่ายอากาศซ่ึงใชด้าวเทียมดงัต่อไปน้ีในการรับภาพหลงัจากนั้น

แปลงภาพเป็นแผนท่ีดาวเทียมแลนด์แซต (LANDSAT) 5 ซ่ึงมีเคร่ืองรับรู้ 2 ระบบคือ ระบบเคร่ือง

กราดภาพหลายสเปกตรัม(Multispectral Scanner : MSS) มี 4 ช่วงคล่ืน ครอบคลุมพื้นที่ 185 X 185 

ตารางกิโลเมตร ความละเอียดภาพ 80 เมตร และระบบธีแมติกแมพเพอร์ (Thematic Mapper: TM) 

บนัทึกขอ้มูลใน 7 ช่วงคล่ืน ความละเอียดภาพ 30 เมตร (ยกเวน้แบนด์ 6 ความละเอียดภาพ 120 

เมตร)  

 

 

 

ภาพที ่2.1  ชุดดาวเทียมแลนดแ์ซต 1-3  4-5 และ 7 

แหล่งทีม่า:  สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศและสมาคมสาํรวจขอ้มูลระยะ 

                   ไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2552: 56.   

 

คุณลกัษณะขอ้มูลจากดาวเทียม 

ขอ้มูลจากดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรท่ีถูกบนัทึกดว้ยเคร่ืองรับรู้หลายสเปกตรัมมีคุณสมบติั

พิเศษแตกต่างจากกลอ้งถ่ายภาพธรรมดาคือ (สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

และสมาคมสาํรวจขอ้มูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2552: 72)  
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1)  ลักษณะข้อมูลเชิงเลข มีความละเอียดของค่า การสะท้อนช่วงคล่ืนแสงเป็นค่า 

ระดับสีเทาจํานวน 256 ระดับ (ในกรณี 8 บิต) ในแต่ละช่วงคล่ืน สามารถนําข้อมูลไปผลิตเป็นภาพ

ขาวดํา และภาพสีผสม ตลอดจนนํามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์สะดวกยิ่งขึ้น 

2)  ข้อมูลสะท้อนจากดาวเทียมท่ีโคจรผ่านสถานีสามารถส่งมายังภาคพื้นดินได้ทันที 

3)  สามารถบันทึกข้อมูลในช่วงคล่ืนที่กล้องธรรมดาบันทึกไม่ได้ ตลอดจนข้อมูลที่

ได้รับมีความละเอียดภาพหลายระดับ  

4)  การบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง (Synoptic  View) ความกว้างแนวถ่ายภาพ

ครอบคลุมพื้นที่ กว้างทําให้ได้ข้อมูลในลักษณะต่อเน่ือง สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ใน

บริเวณกว้างขวางต่อเน่ืองในเวลา 

  
2.1.3  ความหมายของรีโมทเซนซ่ิง (Remote Sensing)  
 การสํารวจข้อมูลระยะไกล (การรับรู้ระยะไกล) เป็นศัพท์เทคนิคท่ีใช้เป็นครั้งแรกใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในพ.ศ.2503 หมายถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหน่ึงท่ีบันทึก

คุณลักษณะของวัตถุหรื อปรากฏการณ์ (Phenomena) ต่างๆ จากการสะท้อนแสง/หรื อการแผ่รังสี

พลังงานแม่ เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic Energy) โดยเคร่ืองวัด/อุปกรณ์บันทึกที่ติดอยู่กับยาน

สํารวจการใช้รีโมตเซนซิงเริ่มแพร่หลายนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมสํารวจทรัพยากร

ดวงแรกคือ แลนด์แซต1 ขึ้นในพ.ศ.2515 (สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์, 2553) 

 เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุได้จากลักษณะการสะท้อนหรือการแผ่พลังงาน

แม่เหล็ก ไฟฟ้ าจากวัตถุนั้นๆ คือวัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีที่

เฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ถ้าวัตถุหรือสภาพแวดล้อมเป็นคนละประเภทกันคุณสมบัติของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้ าเป็นส่ือในการได้มาของข้อมูลใน 3 ลักษณะคือช่วงคล่ืน(Spectral) รูปทรงสัณฐาน

ของวัตถุบนพื้นโลก (Spatial) และการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal) รีโมตเซนซิงจึงเป็น

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจําแนกและเข้าใจวัตถุหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการ

สะท้อนแสงหรือแผ่รังสี   ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจระยะไกล หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพ

ทางเคร่ืองบินในระดับต ่ําที่เรียกว่า รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo)และข้อมูลที่ได้จากการบันทึก 

ภาพจากดาวเทียมในระดับสูงกว่าเรียกว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite  Image) องค์ประกอบที่

สําคัญของการสํารวจข้อมูลระยะไกลคือ คล่ืนแสง ซ่ึงเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าท่ีเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติไม่ว่าเป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ หรือเป็นพลังงานจากตัวเองซ่ึงระบบการสํารวจ

ข้อมูลระยะไกลโดยอาศัยพลังงานแสงธรรมชาติ เรียกว่า Passive  Remote  Sensing ส่วนระบบ

http://netdev.gistda.or.th/knowledge/html/rselecmag.html�
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บนัทึกท่ีมีแหล่งพลงังานที่สร้างข้ึนและส่งไปยงั วตัถุเป้าหมาย เรียกว่า Active Remote Sensing 

เช่น ระบบเรดาร์เป็นตน้ 

 2.1.3.1  หลกัการของรีโมตเซนซิงประกอบดว้ยกระบวนการ 2 กระบวนการดงัต่อ 

ไปน้ี  

1)  การไดรั้บขอ้มูล (Data Acquisition) 

1

เร่ิมตั้งแต่พลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า 

1

จากแหล่งกาํเนิดพลงังาน เช่น ดวงอาทิตย ์เคล่ือนที่ผา่นชั้นบรรยากาศ, เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุบน

พื้น ผิวโลก และเดินทางเขา้สู่เคร่ืองวดั/อุปกรณ์บนัทึกที่ติดอยูก่บัยานสํารวจ (Platform) ซ่ึงโคจร

ผา่น ขอ้มูลวตัถุหรือปรากฏการณ์บนพื้นผวิโลกท่ีถูกบนัทึกถูกแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ส่ง

ลงสู่สถานีรับภาคพื้นดิน (Receiving Station) และผลิตออกมาเป็นขอ้มูลในรูปแบบของขอ้มูลเชิง 

อนุมาน (Analog Data) และขอ้มลูเชิงตวัเลข (Digital Data) เพื่อนาํไปนาํวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2)  การวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) วธีิการวเิคราะห์มีอยู ่2 วธีิ คือ 

 2.1)  การวเิคราะห์ดว้ยสายตา (Visual Analysis) ท่ีใหผ้ลขอ้มลูออกมา

ในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ไม่สามารถวดัออกมาเป็นค่าตวัเลขไดแ้น่นอน0  

 

 2.2)  การวเิคราะห์ดว้ยคอมพวิเตอร์ (Digital Analysis) ท่ีใหผ้ลขอ้มูลใน 

เชิงปริมาณ (Quantitative) ท่ีสามารถแสดงผลการวเิคราะห์ออกมาเป็นค่าตวัเลขได ้

2.1.3.2  การวิเคราะห์หรือการจาํแนกประเภทขอ้มูลตอ้งคาํนึงถึงหลกัการดงัต่อไป 

น้ี 

1)  Multi-Spectral Approach คือ ขอ้มลูพื้นท่ีและเวลาเดียวกนัท่ีถูกบนัทึก

ในหลายช่วงคล่ืน ซ่ึงในแต่ละช่วงความยาวคล่ืน (Band) ท่ีแตกต่างกนัจะใหค้่าการสะทอ้นพลงั 

งานของวตัถุหรือพื้นผวิโลกท่ีแตกต่างกนั 

1

2)  Multi-Temporal Approach คือ การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงไปตาม 

กาล เวลาจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลหลายช่วงเวลาเพื่อนาํมาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง 

1

3)  Multi-Level Approach คือ ระดบัความละเอียดของขอ้มูลในการจาํแนก 

 

หรือวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการประยุกต์ใช้งาน เช่น การวิเคราะห์ในระดบัภูมิภาคก็อาจใช้

ขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT ที่มีรายละเอียดภาพปานกลาง (Medium Resolution) แต่ถา้ตอ้ง 

การศึกษาวิเคราะห์ในระดบัจุลภาค เช่น ผงัเมือง ก็ตอ้งใชข้อ้มูลดาวเทียมที่ให้รายละเอียดภาพสูง 

(High Resolution) เช่น ขอ้มูลจากดาวเทียม SPOT, IKONOS, หรือรูปถ่ายทางอากาศเป็นตน้ 
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2.1.4  การประยุกต์เทคโนโลยสํีารวจข้อมูลระยะไกลร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ข ้อมูลระยะไกลโดยเฉพาะอย ่างยิ่งขอ้มูลดาวเทียมมีข ้อดีคือ บนัทึกข ้อมูลเป็ นบริเวณกวา้ง

ใหค้วามละเอียดหลายระดบั บนัทึกภาพได ้หลายช่ วงคล่ืน และมีการบนัทึก ภาพซํ้ าบริเวณเดิม ทาํ

ให้ สามารถเลือกนาํไปใช ้ประโยชน์ ในการศึกษาด ้านต่ าง ๆ โดยการเปรียบเทียบ และติดตามการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ บนพื้นผวิได ้เป็ นอย างดีมีการใชข้ ้อมูลดาวเทียมในสาขาต่ าง ๆ ดงัน้ี (วรรณา       

ยนุานนท,์ ม.ป.ป.) 

                       1)  ทรัพยากรนํ้าใช ้ในการวางแผนการชลประทาน ขอ้มลูดาวเทียมให ้ข ้อมลูเก่ียวกบั 

ลุ่มนํ้า ลาํนํ้าธรรมชาติ อ่ างเก็บนํ้า ระบบชลประทานต่ าง ๆ สามารถหาพื้นท่ีอ างเก็บนํ้าการแพร่ 

กระจายของตะกอนในอ่ างเก็บนํ้า ทาํแผนท่ีนํ้าท วม เพื่อประเมินความเสียหายจากอุทกภยัได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพธรณีวทิยา  

                       2)  ใช ้ในการจดัทาํแผนท่ีภมิูประเทศแผนท่ีธรณีวทิยา ธรณีโครงสร างซ่ึงเป็ นข ้อมูล 

พื้นฐานสนบัสนุนเพื่อในการวางแผนพฒันาประเทศ เช่ น  การหาแหล่ งแร่  แหล่ งเช้ือเพลิงธรรม 

ชาติแหล่ งนํ้าบาดาล การสร้ างเข่ือน เป็ นต ้น 

                       3)  การเกษตรใช ้ในการหาพื้นท่ีเพาะปลูก การคาดการณ์ ผลผลิต ประเมินความเสีย 

หายจากภยัธรรมชาติ และศตัรูพชื ตลอดจนการวางแผนกาํหนดเขตเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ เช่ น     

ข ้าว อ ้อย ข ้าวโพด มนัสาํปะหลงั สับปะรด ปาล ์มนํ้ามนั และยางพารา เป็ นต ้น 

                       4)  การใชท่ี้ดินใช ้ในการสาํรวจทาํแผนท่ีการใช ้ท่ีดินได ้อย ่างรวดเร็ว มีความถูกต ้อง 

ประหยดั งบประมาณ เวลา และกาํลงัคนใชติ้ดตามการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินในแต่ ละช่ วงเวลา

ได ้อย ่างสมํ่าเสมอและต่ อเน่ือง 

                       5)  ป่ าไมใ้ชใ้นการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่ าไมส้าํรวจป่ าเส่ือม 

โทรม ป่ าชายเลนจาํแนกชนิดป่ าไม ้และติดตามประเมินพื้นท่ีเกิดไฟป่ า 

                       6)  การวงัผงัเมืองใชว้เิคราะห์การวางแผนพฒันาการวางผงัเมือง การพฒันาสาธารณู 

ปโภค และสาธารณูปการภยั 

                       7)  ภยัพิบติัการใช ้ข ้อมลูช่ วงเกิดและหลงัเหตุการณ์ ภยัพบิติัต่ าง ๆ เช่น นํ้ าท่ วม  ดิน 

ถล่ ม  พาย ุเป็ นต ้น ในการวางแผนบรรเทาความเสียหาย และให ้ความช่ วยเหลือ 
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2.2  สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่นากุ้งร้าง ผลกระทบ และผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับการ 

พัฒนานากุ้งร้างเพื่อความยั่งยืน 

 

2.2.1  สภาพทั่วไปและลักษณะความเป็ นมาของพื้นที่นากุ้งร้างตามชายฝ่ังตอนบนของ

ประเทศไทย 

สาเหตุหน่ึงที่ทําให้ป่ าชายเลนถูกทําลายก็คือ ป่ าชายเลนถูกเปล่ียนมาเป็นนากุ้งก็เพราะว่า

น ํ้าทะเลที่ล้นเข้ามาสามารถทําให้กุ้งเจริญพันธ์ และเติบโตได้ดี เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเลี้ยง

กุ้ง Hassanai (1993 อ้างถึงใน Barbier and Suthawan  Sathirathai,  2001: 110) กุ้งที่เลี้ยงส่วนใหญ่

เป็นสายพันธ์ุ Banana (Peneaus  Merguinsis)  and  Greasy  Shrimps  (Metapeneaus  SPP.)ซ่ึ งมีการ

ขยายพันธ์ุกันมามากกว่า 50 ปี  กุ้งที่นิยมเลี้ยงก็คือกุ้งกุลาดํา (P. Monodon ) ต้องอาศัยพ่ึงพาป่ าชาย

เลนมาก การเลี้ยงกุ้งพันธ์ุนี้เริ่มต้นเม่ือปี  2517  อย่างไรก็ตามเม่ือปี  2528 ประเทศญ่ีปุ่ นมีความต้อง 

การกุ้งเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ  ด ัง น ั้น ท ําให้เกิดฟาร์มกุ้งเป็น

จํานวนมาก (Yee, 2010: 25)  และการทําลายพื้นที่ป่ าชายเลนเพิ่มมากขึ้น นโยบายของรัฐท่ีจะป้ อ ง 

กันพื้นที่ป่ าชายเลนท่ีไม่มีสิ ทธิ์มาถือครองตามกฎหมาย ซ่ึงพื้นที่ป่ าชายเลนส่วนใหญ่ถือครองโดย

กรมป่ าไม้ (Royal Forestry Department, RFD) ที่สามารถปกป้ องและคุ้มครองพื้นที่ป่ าชายเลน แต่

ป่ าชายเลนก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนปรารถนาจะได้ยึดครอง และเม่ืออดีตป่ าชายเลนเป็นท่ีท่ีสามารถดูด

ซับของเสียสําหรับในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจเช่นกัน (Hamilton and Snedaker 

,  1984: 123) มากไปกว่านั้นประเด็นของผลตอบแทนท่ีได้จากการทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งนั้นค ว ร จ ะ เ ป็ น

เร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาเ ป็ น อ ย่างมาก   การเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องใช้ทุนเป็นอัน

มาก และต้องอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยถ้าเป็นผู้ประกอบการทําฟาร์มกุ้งขนาดเล็กก็ต้องเสียค่าใช้ 

จ่ายท่ีแพงกว่าฟาร์มกุ้งขนาดใหญ่ ผลที่ตามมาเมื่อไม่สามารถจัดการดูแลและควบคุมโรคได้ จึงทํา

ให้เกิดนากุ้งร้างเป็นจํานวนมากตามมา ซ่ึงลักษณะของนากุ้งร้างมีลักษณะเหมือนกับงานวิจัยของ

อรพรรณ พรานไชย, สนิท อักษรแก้ว และลดาวัลย์ พวงจิต (2547) ได้กล่าวถึงพื้นที่นากุ้งร้างที่

อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อุณหภูมิที่ผิวดินและใต้ดินมีค่าสูง 34-35 และ 31 องศาเซล 

เซียส ตามลําดับ หน้าดินแข็ง และแห้งลึกลงไปในดินจน ถึงระยะ 20 เซนติเมตร และพบรากโกง 

กางที่ตายแล้ว บริเวณผิวดินมีผักเบี้ยขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป Jam  (1997, อ้างถึงใน อรพรรณ พราน

ไชย, สนิท อักษรแก้ว และลดาวัลย์ พวงจิต, 2547:  93-105)   สมบัติของดินบนพื้นที่นากุ้งร้างที่

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีฟอสฟอรัส และแคลเซียมสูงก ว่า ใ น ป่าธรรม ชาติมีค่า 20-24 และ 

2,899-3,052 ppm  แมกนีเซียมมีน้อยกว่าในป่ าธรรมชาติมีค่า 1,130-1,168.5 ppm โปตัสเซียมและ

โซเดียมใกล้เคียงกับป่ าธรรมชาติมีค่า 355-360 และ 5,000 ppm ดีนเป็นกรดมีค่า pH ในช่วง 5-5.6  
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เน้ือดินเป็นดินร่วนถึงดินร่วนปนเหนียว ค่าการนาํไฟฟ้าอยูใ่นพิสัยปานกลาง คือ 7-7.4 เดซิวีเมนต/์

เมตร  ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกค่อนขา้งสูงมีค่า 19.7-22.2  มิลลิอีควิวาเลนซ์/ดิน 100 

กรัม ปริมาณอินทรียวตัถุค่อนขา้งสูงคือร้อยละ 10.4 -12.22  พลูศรี (2541, อา้งถึงใน อรพรรณ  

พรานไชย, สนิท อกัษรแกว้ และลดาวลัย ์ พวงจิต, 2547: 93-105) ระหวา่งปี 2529-2530  ป่าชาย

เลนในจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรีไดถู้กทาํ 

ลายไปอยา่งยอ่ยยบัจากกิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก ทาํให้เกิดการบุกรุก

ทาํลายป่าชายเลนอยา่งกวา้งขวาง การลดลงพื้นท่ีป่าชายเลนจากปี 2529 และสภาพพื้นท่ีปัจจุบนั (ปี

2552) ไดแ้สดงเปรียบเทียบไวใ้นตารางที่ 2.1  ถึงแมว้า่ปัจจุบนัปีพ.ศ. 2556 การบุกรุกป่าชายเลน

เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจะลดลงไปมาก แต่การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร้ทิศทางที่

ขยายตวัมาจากกรุงเทพมหานครออกสู่จงัหวดัใกลเ้คียง ทาํให้มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 

และชุมชนมาสู่จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ (กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง  สํานกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน, 2553: 2-4)  อยา่งไรก็ตามในปีพ.ศ. 2532 มีปัญหา

โรคระบาดในกุง้กุลาดาํและปัญหาสารพิษตกคา้งจากบ่อเล้ียงกุง้ ซ่ึงเกิดจากการขาดการจดัการท่ีดี 

ทาํให้เกิดกระ ทบในวงกวา้ง กลุ่มนายทุนจึงยา้ยออกไปหาพื้นที่อื่นในการเล้ียงกุ้งต่อไป ส่วน

เกษตรกรที่ลงทุนเล้ียงกุ้งกุลาดาํเองก็ประสบปัญหาขาดทุนเป็นจาํนวนมากเช่นกัน Robinson, 

1985; Szuster, 2003 (อา้งถึงใน ศูนยป์ระสานงานวิจยัเพือ่ทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสงคราม, 2555) จึง

ทาํให้ธุรกิจการเล้ียงกุง้กุลาดาํตอ้งยุติลง อยา่งไรก็ดีตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 เป็นตน้มาเร่ิมมีการนาํพื้นที่

บ่อกุ้งร้างกลบัมาใช้ประโยชน์ในการเล้ียงกุ้งแบบธรรมชาติมากข้ึนรายงานจากเนตรนภิส และ

มนสั (2547, อา้งถึงใน ศูนยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสงคราม, 2555) 

 

2.2.2  ความหมายของการพฒันานากุ้งร้างอย่างยัง่ยนื 

ประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีการพฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา ทาํใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก  

ดงันั้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทมากข้ึนในการช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

และการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ลดการทาํลายท่ีเกิดข้ึนทั้งเป็นระบบ และรูป 

ธรรมมากข้ึนทาํนองเดียวกนั จากปัญหาของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และการแปรรูปให้มีมูล ค่า

ทางเศรษฐกิจ และการพฒันาโดยมนุษย ์มกัจะเกิดของเสีย และมลพิษ ซ่ึงไม่มีระบบ การจดั การ 

และการพฒันาใดในโลกน้ี ทาํงานในระบบไดส้มบูรณ์ร้อยละ ร้อย (เกษม จนัทร์แกว้, 2553: 37) 

ปัญหามลพิษและของเสียที่เกิดจากนากุ้งร้างและปัญหาทางเศรษฐกิจ ราคากุ้งที่ตกตํ่าทาํให้
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ผูป้ระกอบการปล่อยนากุง้ร้าง และขาดความรู้อยา่งชาญฉลาดในการพฒันาระบบส่ิงแวดลอ้มเพื่อ

เพิ่มผลผลิตโดย วธีิธรรมชาติบาํบดัธรรมชาติเพราะเป็นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด 

ตารางที ่2.1  พื้นท่ีป่าชายเลนในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบนปี พ.ศ.2504-2552 

 

จังหวดั 2504 2518 2522 2529 2532 2534 2539 2543 2547 2552 

ชลบุรี - 23,750 2,700 9,362 5,580 937.50 575 4,461 4,510 5,554.41 

ฉะเชิงเทรา - 18,750 14,500 4,625 3,558 2,293.50 3,015.75 10,971 7,812 7,309.34 

สมุทรปราฯ - 3,750 5,500 644 - - 1,858 7,218 9,164 12,524.17 

กรุงเทพฯ - - - - - - 1,235.25 3,249 2,537 3,351.79 

สมุทรสาคร - 115,625 90,100 887 - - 10,601.75 19,252 14,909 25,257.22 

สมุทรสงคร

าม 

- 51,250 47,800 308 - - 7,156.25 15,957 14,112 14,272.75 

เพชรบุรี 13,750 55,000 48,700 3,606 3,056 2,100 12,938.25 19,168 6,551 18,568.75 

รวม 13,750 268,125 209,300 19,432 12,194 5,331 37,380 80,222 59,595 86,838 

 

แหล่งทีม่า:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  สาํนกัอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน, 2555. 

 

ดังนั้ นจําเป็นอย่างยิ่งที ่ต้องศึกษาการพัฒนานากุ้งร้างอย่างย ั่งยืน  ดังนั้ นจึงมีผู ้ให้

ความหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไวห้ลายอยา่ง เช่น การพฒันาที่ย ัง่ยืน ก็คือคาํวา่ Sustainable 

Development (พระธรรมปิฏก, 2551: 66) มีลกัษณะเป็นการพฒันาที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือ

ทาํให้เกิดเป็นองค์รวม(Holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมา

ประสานกนัครบองคแ์ละมีลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงคือมีดุลยภาพ (Balanced) จากการศึกษาของท่าน

ป.อ. ปยตุโต ไดก้ล่าววา่ปัญหาเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มน้ีรวมแลว้ก็เป็นปัญหา 2 อยา่งคือประการ

แรกของดีที่มีอยู่ในโลกถูกผลาญให้หมดไปอาจจะเรียกว่า เป็นประเภทความร่อยหรอของ

ทรัพยากรธรรมชาติพูดง่าย ๆ ส่ิงดีท่ีมีอยูก่็หมดไปประการที่สองส่ิงที่เสียก็ถูกระบายใส่ใหแ้ก่โลก 

ดงันั้นพอสรุปความหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดว้า่  

Corson (1990 อา้งถึงใน พระธรรมปิฏก, 2551: 65) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ นโยบายท่ีสนอง

ความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั โดยไม่ทาํลายทรัพยากรซ่ึงจะเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต 
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UN Commission on Environment and Development (อา้งถึงใน พระธรรมปิฏก, 2551: 

63)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความ คาํวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) ไวด้ว้ยดงัน้ี 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”  มีความหมายวา่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืนก็คือ การพฒันาที่สนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนั โดยไม่ทาํใหม้นุษย์

รุ่นต่อไปในอนาคต ให้เกิดการประนีประนอมเพื่อลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เพือ่สนองความ

ตอ้งการของเขาได ้ 

เม่ือนําความหมายของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเพื ่อนํามาใช้กับการจัดการนากุ้ง ดังนั้ น

ความหมายของการพฒันานากุง้ร้างอย่างย ัง่ยืนก็คือ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติให้กลบัคืนสู่

ระบบธรรมชาติอย่างเดิมเพือ่ให้คงเหลือถึงคนรุ่นต่อไป  ดงันั้นพื้นที่นากุง้ร้างควรจะกลบัคืนสู่

ระบบป่าชายเลนตามธรรมชาติ เพือ่ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถสร้างระบบ

นิเวศท่ีหมุนเวยีนกลบัคืนมา และเกิดประโยชน์จากธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เพิ่มความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ เพื่อผลลพัธ์อยา่งมหาศาล ซ่ึงเป็นทีด่าํรงเผา่พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ลดการร่อยหรอ

ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดของเสียท่ียอ่ยสลายยากท่ีจะทบัถมใหก้บัโลก สรุปไดว้า่พื้นท่ีนากุง้

ร้างสามารถพฒันาอยา่งย ัง่ยืนก็คือ การปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศและผล

พลอยไดใ้นอนาคตของชุมชนก็คือ การปลูกเพื่อขายถ่าน และเพือ่ขายคาร์บอนเครดิตในอนาคตซ่ึง

กระบวนการที่แปรรูปเปรียบเสมือนการนาํกลบัมาใช้ใหม่ของทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้

ข้ึนอยูก่บัระบบนิเวศของตวัมนัเอง ซ่ึงเป็นแนวคิดดา้นการจดัการเพือ่ให้สร้างผลผลิต และมีความ

สมดุลกนัระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความย ัง่ยนืตลอดไป 

 

2.3  ลกัษณะป่าชายเลนทัว่ไปในประเทศไทย 

 

2.3.1 คําจํากดัความ และความหมายของป่าชายเลน 

Ellison and Stoddart (1991: 152)ไดใ้หค้วามหมายของ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) คือ

พืชท่ีจดัอนัดบัในอนุกรมวธิานท่ีมีความแตกต่างเจริญเติบโตบริเวณชายเลนนํ้าเคม็เป็นพืชใหด้อก 

และ Arboreal  อยูใ่นเขตTropical และ Sub-Tropical 

Duke (1992: 84)ไดใ้หค้วามหมายของป่าชายเลน (Mangrove Forest) คือพืชที่อยูใ่นกลุ่ม

ของไมพุ้่ม ปาล์ม และพืชตระกูลเฟินมีความสูงมากกว่าคร่ึงเมตรและโดยปกติจะเจริญอยู่เหนือ

ระดบันํ้าทะเลในโซน Tntertidal ของสภาพแวดลอ้มชายฝ่ังทะเล  
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Tomlinson (1986 อา้งถึงใน Mcleod and Salm, 2006: 8) ไดใ้หค้วามหมายวา่พชืท่ีมี 

ลกัษณะเฉพาะหรือเจริญอยูใ่นระบบนิเวศวทิยาลกัษณะของอากาศ อุณหภูมิและความช้ืนมีผลต่อ

การเจริญเติบโตและการขยายพนัธ์ุของป่าชายเลน (Duke, 1992:67; Saenger and Snedaker, 1993: 

16) 

 

2.3.2  ประโยชน์ และความสําคัญของป่าชายเลน 

ป่าชายเลนมีคุณค่าอยา่งมากมายต่อสังคม และระบบนิเวศน์ มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปี เม่ือ

เทียบกบัมูลค่าผลิตภณัฑ์ และการบริการมีมูลค่าประมาณ 200,000 – 900,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

เฮกตาร์ (UNEP-WCMC, 2006: 22) ระบบนิเวศวิทยาทาํให้ชุมชนมีรายได ้จากการเขา้ไปเก็บล่า

หอยปู กุง้และปลาท่ีอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนนั้น  และป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งเก็บของจากป่า เช่น ไม้

โกงกางใช้คํ้ ายนั และไมเ้น้ืออ่อนทาํเช้ือเพลิงและการบริการอื่น เช่น การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ 

และบทบาทสําคญัของป่าชายเลนในการบริบาลสัตวน์ํ้ า เช่น ปลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกุง้ ซ่ึงป่าชาย

เลนเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวจ์าํพวกกุง้ หอย ปู ปลา นก แมลง ลิง และสัตวเ์ล้ือยคลาน การให้บริการ

อ่ืนๆของป่าชายเลนก็คือ ช่วยกรองสารพิษจากพื้นดินโดยชั้นตะกอน และยงัช่วยตา้นลมพายุ และ

คล่ืนซดัตามชายฝ่ังทีจ่ะทาํใหเ้กิดความเสียหายอีกดว้ย  แมว้า่ระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนจะมีมูลค่า

และประโยชน์อยา่งมากมายต่อชุมชนตามชายฝ่ังและพืชพนัธ์ุสัตวห์ลายๆ ชนิดก็ถูกทาํลายซ่ึงเป็น

สัญญาณอนัตรายต่อการดาํรงชีพ และสูญพนัธ์ุในรอบ 50 ปีท่ีผ่านมา หน่ึงในสามของป่าชายเลน

ในระดบัโลกไดสู้ญหายไป(Alongi, 2002: 336) มนุษยเ์ป็นตวัการอนัสําคญัที่ทาํให้ระบบป่าชาย

เลนสูญหายไป ในการทาํลายเพื่อนาํมาซ่ึงการพฒันาทางดา้นการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ การปลูก

ป่าการทาํนาเกลือการขยายของชุมชนเมือง และโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนรูปของการ

ชลประทาน (Fresh Water For Irrigation) (United Nations Environment Programme: UNEP, 

1994: 32-34) การทาํลายป่าชายเลนโดยมนุษยท่ี์สําคญัท่ีสุดคือ การทาํนากุง้โดยเฉพาะประเทศ

กาํลงัพฒันาไดเ้ปล่ียนป่าชายเลนเพื่อ ทาํนากุง้ (Franks and Falconer, 1999: 62)  ผลท่ีตามมาก็คือ

ทาํใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลนของโลกสูญเสียไปร้อยละ 20-50 (Primavera, 1997: 822) และเป็นท่ีคาด 

การณ์ในอนาคตปีค.ศ. 2025 ป่าชายเลนในประเทศกาํลงัพฒันาจะลดลงอีกร้อยละ 25 ซ่ึง Ong and 

Khoon (2003 อา้งถึงใน Mcleod and Salm, 2006: 11) ไดศึ้กษาไว ้และประเทศอินโดนีเซียพบวา่

บางจงัหวดั เช่น จงัหวดัจาวาร์ และจงัหวดัสุมาตรา อตัราการสูญเสียป่าชายเลนประมาณร้อยละ 90 

(Bengen and Dutton, 2003: 648)  ยงัส่งผลกระทบต่อสภาพการเปล่ียน แปลงของสภาพภูมิ อากาศ

ของโลก (Global Climate Change) ซ่ึงผลกระทบที่เกิดข้ึนก็คือ การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ และคาร์ 

บอนไดออกไซด ์ การเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้ าฟ้าพายุ และการเพิ่มข้ึนของระดบันํ้ า ทะเล (Sea 
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Level Rise) ทาํให้โลกร้อนข้ึนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ทาํให้เกิดการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas) ในชั้นบรรยากาศ Houghton et al. (2001 อา้งถึงใน Mcleod and Salm, 2006: 11) 

 

2.4  การปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายคาร์บอนเครดิตและนิเวศวทิยาคาร์บอน 

 

2.4.1  ความหมายคาร์บอนเครดิตและความเป็นมา  

กลไกหลกัทีท่าํใหเ้กิดคาร์บอนเครดิตก็คือ พนัธกรณีตามพิธีสารเกียวโต พิธีสารเกียวโตฯ 

กาํหนดพนัธกรณีและสร้างกลไกต่าง ๆ ที่จะทาํให้เป้าหมายของกรอบอนุสัญญาฯ เกิดผลในทาง

ปฏิบติัไดจ้ริง โดยกาํหนดพนัธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดมากข้ึน

กล่าวคือพนัธกรณีกลุ่มภาคี Annex I (ในปัจจุบนัประเทศกลุ่มภาคีAnnex I ภายใตก้รอบอนุสัญญา

ฯ ลว้นลงนามใหส้ตัยาบนัและมีพนัธกรณีภายใตพ้ิธีสารเกียวโตทั้งส้ินยกเวน้สหรัฐอเมริกา)  กลุ่ม

ภาคี Annex I หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะตอ้งมีพนัธกรณีและเป้าหมาย(Emission Target) ให้

ลดอตัราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณร้อยละ 5 ทุกประเทศในกลุ่ม Annex I จะถูก

กาํหนดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีจะปล่อยไดใ้นช่วงปี 2551-2555 โดยแต่ละประเทศจะไดรั้บการ

จดัสรรปริมาณก๊าซที่ตนเองสามารถปล่อยไดใ้นแต่ละปี (หรือท่ีเรียกว่า “หน่วยปริมาณการปล่อย

ก๊าซท่ีไดรั้บจดัสรร” หรือ AAUs: Assigned Amount Units) หรือเป็น “คาร์บอนเครดิต” ที่กลุ่มภาคี 

Annex I ไดรั้บ และมีพนัธะที่จะตอ้งควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมให้อยู่ภายใน

จาํนวน AAUs ท่ีกาํหนด ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4  (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2551) 

 

ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งพนัธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกลุ่มภาคีAnnex I  

แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2551. 
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กรณีประเทศ A เป็นประเทศที่มีพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 6 ของ

ปริมาณการปลดปล่อยจากการคาํนวณในปี พ.ศ. 2533 (ทางดา้นซ้าย) แลว้นาํมาคูณ 5 เพื่อให้

เทียบเท่ากบัจาํนวนปีของพนัธกรณี (พ.ศ. 2551-2555 หรือ ค.ศ. 2008-2012)ทางดา้นขวาเป็นการ

เปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยในช่วงของพนัธกรณีซ่ึงรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกินปริมาณการ

ปลดปล่อยทางด้านซ้าย ถ้าหากเกินประเทศ A ก็จะตอ้งหา “Carbon Credit” ผ่านกลไกทาง

การตลาดทั้ง 3ของพิธีสารเกียวโตมาเพือ่ให้ปริมาณการปลดปล่อยในช่วงพนัธกรณีเท่ากบัทาง

ดา้นซา้ยโดยถา้หากเกินมากก็จะตอ้งลงทุนในการจดัหา Carbon Creditมากข้ึน 

พนัธกรณีกลุ่มภาคี Non-Annex I กลุ่มภาคีท่ีเป็นประเทศกาํลงัพฒันาเช่นประเทศไทยนั้น 

พิธีสารเกียวโตไม่ไดก้าํหนดให้มีหนา้ที่ตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่อยา่งใด เพียง 

แต่ตอ้งจดัทาํรายงานบญัชีแห่งชาติ (National Inventories) แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซในแต่ละปี 

ตลอดจนมาตรการและนโยบายต่างๆท่ีดาํเนินการข้ึนเพื่อบรรเทาปัญหาหรือรับมือกบัผลกระทบที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนัเป็นพนัธกรณีทัว่ไปตามกรอบอนุสัญญาฯ ที่ทุก

ประเทศจะตอ้งปฏิบติันัน่เอง ดงันั้น ประเทศกาํลงัพฒันาจึงไม่มี “คาร์บอนเครดิตประเภทปริมาณ

ก๊าซ จดัสรร (AAUs Carbon Credit)” ดงันั้นคาร์บอนเครดิตจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

                         2.4.1.1  คาร์บอนเครดิตท่ีเกิดจากพนัธกรณีของกลุ่มภาคี Annex I กลุ่มภาคี Annex 

 I หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมมีพนัธกรณีและเป้าหมาย (Emission Target) การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกโดยรวมนอ้ยกวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซในปี 2533 อยา่งนอ้ย 5% ในช่วงปี 2551 – 2555 โดย

แต่ละประเทศจะได้รับจดัสรรปริมาณก๊าซที่ตนเองสามารถปล่อยได้ในแต่ละปี (หรือท่ีเรียกว่า 

“หน่วยปริมาณการปล่อยก๊าซที่ไดรั้บจดัสรร” หรือ Assigned Amount Units: AAUs) หรือเป็น 

“คาร์บอนเครดิต” ที่กลุ่มภาคี Annex I ไดรั้บ และมีพนัธะที่จะตอ้งควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกโดยรวมใหอ้ยูภ่ายในจาํนวน AAUs ท่ีกาํหนด 

                         2.4.1.2  คาร์บอนเครดิตท่ีเกิดการดาํเนินโครงการเพือ่ลดก๊าซเรือนกระจก 

                                      1)  กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 

 เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้เกิดการร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มภาคี Annex I กบักลุ่มประเทศกาํลงั

พฒันา (Non Annex I) โดยให้เกิดการลงทุนในโครงการที่มีผลให้เกิดการลดปริมาณก๊าซในพื้นที่

ของประเทศกาํลงัพฒันา ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได้

อีกส่วนหน่ึงทั้งน้ี จะมีการคิดคาร์บอนเครดิตจากหน่วยปริมาณก๊าซที่ลดไดแ้ละไดรั้บการรับรอง 

(CERs: Certified Emission Reductions) ซ่ึงภาคี Annex I สามารถนาํ CERs น้ีไปคาํนวณเพื่อคิด

ปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวมทั้งหมดของประเทศได ้
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                                      2)  การดาํเนินการร่วม (Joint Implementation: JI) เป็นกลไกท่ีเปิดโอกาส 

ให้กลุ่มภาคี Annex I สามารถดาํเนินโครงการต่างๆ ร่วมกนัเพือ่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการลงทุนโครงการทีมี่ผลให้เกิดการลดปริมาณ

ก๊าซในประ เทศกลุ่ม Economic in Transition (EIT) หรือเศรษฐกิจเปล่ียนผา่นที่ใชต้น้ทุนตํ่ากวา่

การลงทุนในลักษณะเดียวกันในประเทศอุตสาหะกรรม โดยจะมีการคิดคาร์บอนเครดิตให้

ผูด้าํเนินการเป็นหน่วยปริมาณก๊าซที่สามารถลดได ้(Emission Reduction Units: ERUs) ซ่ึงภาคี 

Annex I สามารถนาํ ERUs ที่ไดรั้บน้ีไปคาํนวณเพือ่คิดปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวมทั้งหมดของ

ประเทศ จะเห็นไดว้า่พิธีสารเกียวโตไดส้ร้าง “คาร์บอนเครดิต” ข้ึนมาใหม้ ีลกัษณะเป็น “สินคา้” 

(Commodity) ชนิดหน่ึงท่ีสามารถมีการซ้ือขายกนัไดใ้นตลาดเฉพาะที่เรียกวา่ “ตลาดคาร์บอน” แต่

จะเป็นสินคา้ที่อยูใ่นลกัษณะของเอกสารสิทธิของปริมาณก๊าซที่ลดไดแ้ละสามารถนาํไปคาํนวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซโดยรวมของแต่ละประเทศได้2 อย่างไรก็ดีราคาคาร์บอนเครดิตแต่ละ

ประเภทนั้นยอ่มแตกต่างกนั เช่นคาร์บอนเครดิตประเภท CERs นั้น จะมีราคาตํ่ากวา่ราคาคาร์บอน

เครดิตประเภท AAUs เพราะในการคิดราคา CERs ของโครงการ CDM ตอ้งมีการนาํตน้ทุนในการ

ลงทุนโครงการตลอดจนนาํปัจจยัความเส่ียงและความไม่แน่นอนในผลของปริมาณก๊าซที่จะลดได้

รวมคาํนวณเขา้ดว้ย ในขณะที่คาร์บอนเครดิตประเภท AAUs นั้นไม่มีตน้ทุนใด ๆ เลยเพราะเป็น

เครดิตที่ไดรั้บจากพนัธกรณีพิธีสารเกียวโตโดยตรง  ขอ้สังเกต Carbon Credit หรือ Emission 

Reduction เป็นส่ิงท่ี Renewable เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดงันั้นการขายคาร์บอนเครดิตในช่วงที่

ประเทศยงัไม่มีพนัธกรณีก็จะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตหากเกิดการบงัคบัให้ตอ้งลดก๊าซเรือน

กระจกในอนาคต นอกจากนั้ นประเทศนอกภาคผนวกที่ ๑ ไม่มีบัญชีการเก็บสะสมปริมาณ

คาร์บอนเครดิต (Registry) คาร์บอนเครดิตที่เกิดข้ึนแลว้หากไม่ไดข้ายออกไปหรือไม่มีผูซ้ื้อก็จะ

สูญหายไปในอากาศกลายเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า 

 

2.4.2  ตลาดคาร์บอน (Carbon Market)  

ตลาดคาร์บอน หรือตลาดซ้ือขายคาร์บอน (Carbon Market) เร่ิมมาจากแนวคิดที่ใชก้ลไก

ตลาดเป็นแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยกาํหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็น

สินคา้สําหรับการซ้ือขายได ้จึงทาํให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ข้ึนรวมทั้งยงัทาํให้เกิดการกาํหนด

ราคาของคาร์บอนเครดิตดว้ย ซ่ึงตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แลว้กลไกการตลาดดงักล่าวจะเป็นการทาํ

ให้    ตน้ทุนของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าที่สุดตลาดคาร์บอนสามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 

กลุ่มไดแ้ก่ ตลาดทางการและตลาดแบบสมคัรใจ (องคก์ารบริหารจดัการก๊าชเรือนกระจก, 2554) 
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                        2.4.2.1  ตลาดทางการ (Mandatory market/ Compliance Market/ Regulated 

Market) บรรลุเป้ าหมายท่ีกําหนดไว้ในKyoto Protocol โดยใช้ต้นทุนท่ีต่ําท่ีสุด จึงมีการกําหนด

กลไกต่างๆ ขึ้นมาในตลาดทางการได้แก่ 

1) การดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน (Joint 

Implementation:  JI) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศในภาคผนวก1 ท่ีมี

พันธกรณีต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับประเทศในกลุ่มภาคผนวก B  12 ประเทศซ่ึ ง เ ป็ น

ประเทศที่มีต้นทุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างต่ํา ได้แก่ ประเทศบูลกาเรีย โครเอเทีย 

สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิทูเอเนีย โปแลนด์ รัสเซีย สโลวาเกีย สโลเวเนีย และ

ยูเครน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของโครงการในกลไก JI จะเรียกว่า Emission  Reduction 

Units (ERUs) ซ่ึ งมีค่าเท่ากับ1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

2) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean  Development  Mechanism:  CDM)  

กลไก CDM มีลักษณะเดียวกับโครงการแบบ JI เพียงแต่ประเทศที่ทําโครงการต้องเป็นประเทศ

นอกภาคผนวก 1/B และเป็ นผู้เสนอว่าโครงการจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็ น

จํานวนเท่าใด ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงของโครงการซ่ึงสอดคล้องกับเงื่อนไขของกลไก 

CDM เรียกว่า Certified Emissions Reduction (CERs)  

3) การซื้อขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Emissions trading: ET)

เป็ นกลไกที่มีเอื้อให้เกิดการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับจัดสรรระหว่างในกลุ่มภาคผนวก 1 

เน่ืองจากประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีในภาคผนวก 1 มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน 

ประเทศแตกต่างกัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้องควบคุมตามกลไกนี้ เรียกว่า ปริ มาณก๊าซเรื อน

กระจกที่ได้รับการจัดสรรและอนุญาตให้ปล่อย (Assigned  Amounts  Units:  AAUs) โดยเริ่มมีผล

บังคับใช้ในปี  2008 และสิ้นสุดในปี  2012 ประเทศที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้

ตามพันธกรณี สามารถเข้าสู่กลไก ET เพื่อซื้อCERs และ ERUs ได้ นอกจากนี้ประเทศหรือกลุ่ม

ของประเทศก็สามารถพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่นของตนเองได้

เพ่ือให้การปล่อย CO2 เป็นไป ตามเป้ าหมาย ของประเทศ การซื้อ CERs และ ERUs ผ่านกลไก ET 

สามารถ ซื้อเพื่อครอบคลุม ปริมาณการปล่อยก๊าซบางส่วนหรือทั้งหมดได้  ตัวอย่างเช่นตลาด EU 

Emission Trading Scheme (EU ETS) ของสหภาพยุโรปซ่ึงตั้งขึ้นเม่ือเดือนมกราคม 2005 โดยการ

ผลักดันของประเทศเยอรมนี และสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับกลไกของพิธีสารเกียวโตในช่วงปี 

2008-2012 โดยท่ี EU  ETS กําหนดระบบการค้าคาร์บอนแบบ “Cap  and  Trade” กล่าวคือมีการ

กําหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(เฉพาะก๊าซ CO2) ในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีอนุญาตให้ปล่อยได้ (Emission Allowance) 
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ในอุตสาหกรรมกรรมปลายนํ้า 5 ประเภท ได้แก่นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

กระดาษและเยื่อกระดาษซีเมนต์และกระจก และอุตสาหกรรมเหล็ก 

             2.4.2.2  ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary  Market) ตลาดแบบสมัครใจเป็ นตลาดท่ีมี

การซื้อขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงซ่ึงเรียกว่า Verified  Emission  Reductions 

(VERs) ซ่ึงเกิดจากโครงการตามกลไก CDM/JI แต่ไม่ได้ขอใบรับรองจากหน่วยงานกลางของ

ประเทศท่ีเป็นเจ้าของโครงการ หรือไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมการกลางของ UNFCCC ด ัง น ั้น

จึงได้ VERs ท่ีมีราคาต้นทุนท่ีต่ํากว่า CERs นอกจากนี้ ในตลาดทางการบางตลาดไม่นับรวม

โครงการป่ าไม้เป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถนําไปซื้อขายคาร์บอนได้ 

ดังนั้น จึงมีผู้นําโครงการป่ าไม้เหล่านี้ไปขายในตลาดแบบสมัครใจได้ เน่ืองจากผู้เกี่ยวข้องหลาย

ฝ่ ายเห็นว่าชุมชนจะได้ประโยชน์ร่วมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการป่ าไม้ ตลาดแบบ

สมัครใจโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ 1) ตลาด Chicago Climate Exchange (CCX) และ 2) 

ตลาด Over-the-Counter (OTC)(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2551) 

                        2.4.2.3  ท่ีตั้งของตลาดคาร์บอน (เฉพาะ CERs)การซื้อขาย CERs ส่วนมากทํากัน 

แบบทวิภาคี (OTC) และมีส่วนหน่ึงประมาณร้อยละ 25 ท่ีซื้อขายในตลาดสําคัญ ได้แก่ NordPool, 

ECX, Blue Next และ Climexผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) AnnexI Government  ประเทศท่ีมีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก

จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหา Carbon  Credit เพื่อบรรลุถึงพันธกรณีในการลด

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยงานรับไป

ดําเนิน การ เช่น ประเทศอังกฤษมอบให้Department  for  Environment,  Food  And  Rural  Affairs 

ประเทศเยอรมนีเ ป็ น  Deutsche  Gesellschaft  for  Technische  Zusammenarbeit  (GTZ)  GmbH 

ประเทศเดนมาร์กโดย Ministry of Foreign Affairs เป็ นต ้น  

2) Carbon Fund เป็ นผู้บริหารกองทุนท่ีรวบรวมมาจากการรวมตัวกันของ

รัฐบาลหรื อกลุ่มบริษัทเอกชนที่ต้องการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ เช่น ธนาคารโลก   เ ป็ น

ผู้จัดการ Prototype Carbon Fund, Community Development Carbon Fund, BioCarbon Fund, The 

Netherlands  CDM  Facility,  The  Netherlands  European  Carbon  Facility,  Italian  Carbon  Fund, 

Danish Carbon Fund และ Spanish Carbon Fund ส่วน Japan Carbon Finance ก็เ ป็น Carbon Fund 

ท่ีรวมรวมเงินทุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น มาบริหารจัดการ  

3) Carbon Broker  เป็นนายหน้ารับซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนําไปขายให้กับ

บริษัทเอกชนหรือรัฐบาลของประเทศ   Annex I ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ Broker ของตลาด

หุ้น เช่น Asia  Carbon  Exchange    (ประเทศสิงคโปร์) ที่จะทําหน้าที่เปิ ดประมูล CERs และคิดค่า



21 

 

 

นายหน้าเป็นเงิน ร้อยละ 2 ของรายไดจ้าก CERs หรือ Traditional Finance Service (ประเทศ

องักฤษ), Trading Emission PLC (ประเทศองักฤษ) เป็นตน้ 

 

ตารางที ่2.2  ตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ (28 มกราคม -1 กุมภาพนัธ์2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งทีม่า:  BlueNext, European Climate Exchange, Chicago Climate Exchange, Thomson  

                    Reuters (อา้งถึงใน องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2556)  

หมายเหตุ:  *ปริมาณคาร์บอนข้ึนทะเบียนวดัเป็นเมตริกตนัคาร์บอนไดออกไซด ์

                   **BlueNext Spot อา้งถึง ราคา spot ซ่ึงสญัญา spot หมายถึงการซ้ือขาย EUA ทีเ่กิดข้ึน   

                   โดยมีการสงมอบเงินทนัที 

                   ***ECX Dec '13อา้งถึง ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สาํหรับการส่งมอบในเดือน     

                   ธนัวาคม 2013 

 

          หลงัจากที่ราคา EUAs ในตลาดยุโรปคงที่มาสองสัปดาห์แลว้ในสัปดาห์น้ีไดมี้แรง

หมุนกลบัมาตาม ที่คาดไวเ้มื่อสัปดาห์ที่แลว้ ราคาคาร์บอนร่วงลงเร่ือยๆ ตรงขา้มกบัราคาพลงังาน

ที่เพิ่มข้ึนตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคมเป็นตน้มา ในสัปดาห์น้ี ราคา EUA ขนานไปกบัราคาก๊าซ และ

พลงั งานซ่ึงเป็นตวัหลกัในการผลกัดนัราคาคาร์บอนสําหรับข่าวอื่นๆ สหราชอาณาจกัรและ

ประเทศจีนไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) เพื่อทาํงานร่วมกนัในการส่งเสริมเร่ือง Low-

Carbon Growth ในประเทศจีน ความร่วมมือน้ีจะทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและฉลากลดคาร์บอน ในจังหวดัและเทศบาลนําร่องโดยทั้ง 2 

สินคา้ 

ราคาปิด ณ 

วนัท่ี 31ม.ค. 2556 

ราคาปิด ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 

ราคาปิด ณ 

วนัท่ี 31ม.ค. 2555 

ราคาปิด ณ 

วนัท่ี 31ธ.ค. 2556 

Phase III EUA Spot BlueNext Spot ECX Dec '13 ECX Dec '13 

EUA 
€3.43 

(ปริมาณ: 34,752) 

€0 

(ปริมาณ: 0) 

€3.42 

(ปริมาณ: 22,492,000) 

€6.67 

(ปริมาณ: 972,000) 

CER 
€0 

(ปริมาณ:0) 

€0 

(ปริมาณ: 0) 

€0.34 

(ปริมาณ: 1,458,000) 

€0.39 

(ปริมาณ: 103,000) 

ตลาดคาร์บอน 

ภาคสมคัรใจ(VER) CCFE, ICE 

1ก.พ.2556 

$1.98 

1 ก.พ. 2556 

$14.30  
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ประเทศจะร่วมกันพฒันาแผนปฏิบติัการในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2011สําหรับ CERs การออก

คาร์บอนเครดิตชุดใหญ่ที่ผา่นมาทาํให้เกิดอุปทานที่มากเกินไป ซ่ึงเร่ิมส่งผลต่อตลาดนบัตั้งแต่ตน้

เดือนธนัวาคม 2010 พบวา่มีความตอ้งการ CERs มากกวา่ EUAs อยา่งไรก็ตามในวนัจนัทร์ที่ผา่น

มาสัญญาซ้ือขาย CER ล่วง หนา้ที่มีการส่งมอบในเดือนธนัวาคม 2011 มีราคาลดลงอยา่งมากจาก 

11.23 เหรียญยโูรไปเป็น 10.91 เหรียญยโูร ซ่ึงเป็นราคาตํ่าที่สุดในรอบหน่ึงปี นกัวิเคราะห์กล่าววา่

การออกคาร์บอนเครดิตลอ็ตใหญ่ของ UN เป็นตวัการทาํให้ราคาของ CER ลดลงนอกจากน้ีคาดวา่

จะมีการออก CERs อีกจาํนวน 45 ลา้นตนั ในเดือนน้ีซ่ึงจะเป็นการเพิ่มอุปทานของ CERs ให้มาก

ข้ึนไปอีกในตลาดคาร์ บอนภาคสมคัรใจราคาคาร์บอนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่โครงการ Cap-

And-Trade ของรัฐแคลิ  ฟอร์เนียมีผลบงัคบัใชร้าคาของ Californian Carbon Allowances (CCAs) 

ท่ีส่งมอบในเดือนธนัวาคมปี 2012 มีการซ้ือขายที่ 12.50 ดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ตลาด

จะเติบโตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนแต่ก็ยงัขาดสภาพคล่องและมีการซ้ือขายเบาบางเน่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วม

จาํนวนน้อยในทางกลบักนัตลาด Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) ยงัคงเงียบสงบ

เน่ืองจากใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีมากเกินความตอ้งการ ใบอนุญาต RGGI ท่ีจะมี

การส่งมอบในเดือนมีนาคม 2011 ยงัคงมีราคาเร่ิมตน้ที่ 1.86 ดอลลาร์สหรัฐเหมือนกบัสัปดาห์ท่ี

ผา่นมา  

 

2.4.3  คาร์บอนเครดิตกบัประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยจดัว่าเป็นเพียงการเร่ิมตน้เพราะยงัไม่มีโรงงานใดที่ไดรั้บใบรับรอง 

(Certified Emission Reduction: CERs) เม่ือเทียบกบัอินเดีย จีน เวียดนาม เกาหลีใต ้บราซิล และอา

เจนติน่าบริษัทเอสจีเอส(ประเทศไทย)จํากัด ซ่ึงขยายไลน์จากตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

ไอเอสโอ 9000 และ 14000 มาสู่การตรวจประเมินและรับรองโครงการ (Designated Operational 

Entity: DOE) เครดิตคาร์บอนบอกวา่บริษทัเพิ่งเร่ิมเขา้สู่ธุรกิจดงักล่าวในไทยเป็นปีแรกหลงัจาก

ประสบความสําเร็จในการดาํเนินการในอินเดีย ซ่ึงเอสจีเอสเป็นผูต้รวจและยืนยนัโครงการให้กบั

โรงงานอุตสาหกรรมกวา่ 100 บริษทัสําหรับบริษทัในไทยเอสจีเอสไดเ้ขา้ไปตรวจรับรองเอกสาร

ประกอบโครงการ (Validation) ให้แก่ โรงไฟฟ้าขอนแก่น ในเครือเคเอสแอลเป็นบริษทัแรกโดย

ได้รับรองเอกสารดังกล่าวแล้ว และขณะน้ีได้ส่งเอกสาร Recommend ให้คอมมิททรีของ

สหประชาชาติรับรองเพื่อออก CERs ให้กบัโรงไฟฟ้าขอนแก่นเพื่อซ้ือขายคาร์บอนเครดิตต่อไป 

โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าขอน แก่นน่าจะได้รับใบรับรองฯ เป็น "รายแรก" ในไทยราวปลายเดือน

มีนาคมหรือตน้เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2554 ในปริมาณคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ลดได ้5.7 หม่ืนตนัต่อปี 

หรือคิดเป็นเงินในการซ้ือขายราว 21 ลา้นบาท (37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) จากการใชช้านออ้ยเป็น
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เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าราคาซ้ือขายคาร์บอนเครดิตคร่าวๆจะอยูที่่ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ตนั 

โรงงานหน่ึงก็พูดกนัที่ประมาณก๊าซที่ลดไดปี้ละ 5 หมื่นตนั แต่ละโรงงานจะมีก๊าซที่เป็นมลพิษ

ห ล า ย ตัว  เ ช่ น  มี เ ท น  ซี เ อ ฟ ซี  ฯ ล ฯ  แ ต่ เ ร า จ ะ แ ป ล ง  ( Transfer)ใ ห้ อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง

คาร์บอนไดออกไซดท์ ั้งหมดเพือ่ให้ง่ายต่อการคาํนวณ"ปัจจุบนัโรงงานในไทยจาํนวน 19 แห่งท่ี

ประสงค์จะขอซ้ือขายคาร์บอนเครดิต และผ่านการรับรองจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) และคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจ

รับรองเอกสารประกอบโครงการ (Validation) จากบริษทัตรวจประเมินและรับรองโครงการราย

อ่ืนๆปัจจุบนัมีโครงการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นโครงการ CDM แลว้จาํนวน 1,751 โครงการ 

โดยประเทศท่ีมีโครงการ CDM ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นลาํดบัตน้ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2  

ดงันั้นหากมีภาคธุรกิจเอกชน ลงทุนพฒันาโครงการCDM ในประเทศกาํลงัพฒันา และ

ผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรท่ีเก่ียวข้องแล้วว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงผูพ้ฒันา

โครงการนั้น จะไดรั้บคาร์บอนเครดิต หรือท่ีเรียกวา่ “Certified Emission Reductions (CERs)” ซ่ึง

ก็คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที ่ลดลงได้ มีหน่วยเป็น “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

(tonCO2

 

equivalent)”โดยมี CDM Executive Board ที่ตั้งอยู่ที่กรุงบอนน์ สหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีเป็นหน่วยงานสูงสุดท่ีมีอาํนาจอนุมติัการข้ึนทะเบียนโครงการ CDM และอนุมติัปริมาณ

คาร์บอนเครดิตของทุกโครงการ CDM ท่ีเสนอจากทัว่โลกคาร์บอนเครดิต หรือ CERs น้ีสามารถ

ซ้ือขายกนัไดท้ั้งในตลาดคาร์บอนโลก (Global carbon market) คลา้ยกบัการซ้ือขายในตลาดหุ้น 

หรือมีการทาํสัญญาซ้ือขายต่างหากซ่ึงมกัจะเกิดจากการร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าว หรือผูซ้ื้อมี

ความสนใจขอซ้ือจากผูพ้ฒันาโครงการ 
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ตารางที ่2.3  จาํนวนโครงการCDMในแต่ละประเทศท่ีมีการข้ึนทะเบียน 

 

ลาํดับที ่ ประเทศ 
จํานวนโครงการ CDM 

ทีขึ่น้ทะเบยีนแล้ว (โครงการ) 

1 China 600 

2 India 448 

3 Brazil 160 

4 Mexico 117 

5 Malaysia 58 

6 Philippines 39 

7 Chile 34 

8 Republic of Korea 28 

9 Indonesia 27 

10 Thailand, Peru 18 

     11 Argentina 15 

 

แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554. 

 

2.4.4  ข้ันตอนการขออนุญาติซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

                        2.4.4.1  เม่ือโรงงานตอ้งการจะทาํเร่ืองคาร์บอนเครดิต ขั้นตอนแรกจะตอ้งจา้ง 

บริษทัที่ปรึกษาเพือ่ไปจดทะเบียนกบัหน่วยงานราชการ รับรองว่าโรงงานของคุณเขา้หลกัการที่

สามารถทาํได ้ปัจจุบนัรัฐบาลมอบหมายให ้สผ.ตั้งคณะกรรมการข้ึนมารองรับไปก่อน 

                        2.4.4.2  เพือ่ผา่นการรับรองจากสผ. แลว้ก็ตอ้งมาผา่นการรับรองจากคณะรัฐมนตรี 

ปัจจุบนัโรงงานในไทยจาํนวน 19 แห่ง ท่ีประสงคจ์ะขอซ้ือขายคาร์บอนเครดิต และผา่นการรับรอง

จากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และคณะรัฐมนตรีแลว้ 
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ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการตรวจรับรองเอกสารประกอบโครงการ (Validation) จากบริษทัตรวจประเมิน

และรับรองโครงการรายอ่ืนๆ 

                        2.4.4.3  จากนั้นจะตอ้งส่งเร่ืองไปใหส้หประชาชาติรับรองในชั้นตน้ 

                        2.4.4.4  ใหบุ้คคลท่ีสามอยา่งเอสจีเอสเขา้ไปตรวจเม่ือตรวจแลว้ก็ตอ้งส่งเอกสาร 

การตรวจสอบกลบัไปใหส้หประชาชาติพิจารณาอีกคร้ัง 

                        2.4.4.5  คณะกรรมการของหน่วยงานสหประชาชาติ จะออกใบรับรองท่ีมีอาย ุ1 ปี 

 แมข้ั้นตอนจะค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น แต่ต่อไป เร่ืองน้ีจะเป็นประเด็นร้อน ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บั

หลายบริษทัในไทย แมแ้ต่ยกัษค์อร์ปอเรทในไทย อยา่ง เครือซิเมนตไ์ทย (ธุรกิจในทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย)์ ยงัขยบัท่ีจะขายคาร์บอนเครดิต โดยเร่ิมดาํเนินการในส่วนของโรงปูนซีเมนต ์

ขณะน้ีกาํลงัจะเร่ิมขั้นตอนการออกแบบโครงการ (Project Design) ซ่ึงอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้มากๆ 

 

2.4.5  ธุรกจิทีเ่หมาะสมกบัการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

ธุรกิจที่มีศกัยภาพในการดาํเนินการ จะเป็นธุรกิจที่อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (Green Energy) 

เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล เข่ือน ธุรกิจบาํบดันํ้าเสียดว้ยชีวมวล โรงปูนซีเมนตเ์ป็นตน้ แต่การสร้างใหม่

น่าจะคุม้ค่ากวา่การปรับปรุงเคร่ืองจกัรเก่า เพราะถา้ปรับปรุงไดป้ระเทศพฒันาแลว้ทางฝ่ังตะวนัตก 

คงจะลงทุนเปลี่ยนระบบการผลิตดีกว่าจะยอมมาซ้ือเครดิต จากประเทศกาํลงัพฒันาโรงงานเก่าก็

สามารถทาํได ้แต่ตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดว้า่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาลดมลพิษ ซ่ึงอาจจะตอ้งลงทุนมากกวา่ 

แต่ถา้เป็นโรงงานใหม่ ก็สามารถคุยกบัท่ีปรึกษาฯ ไดเ้ลยวา่เขา้ข่ายที่จะทาํไดห้รือไม่ ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อการไฟแนนซ์โครงการ จากรีเทร์ินที่จะกลบัมาจากการขายคาร์บอนเครดิต ซ่ึงอาจจะคุม้ค่ากบั

เงินท่ีลงทุนเร่ืองเทคโนโลยท่ีีจะมาลดปฏิกิริยาเรือนกระจก"  หม่อมหลวงซานด้ี มคัคินนอน (2554 

อา้งถึงใน วสินี อิสลาม, 2554)  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารบริษทั McKinnon & Clarke ไดก้ล่าววา่

บริษทัที่ไดรั้บอนุญาตในการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต (Emission Trader) ท่ีถือสัญชาติยุโรปท่ีเขา้มา

ดาํเนินการการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตในไทยโดยได้ตั้ งหน่วยงานใหม่ด้านบริการส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Services) ในไทยเพื่อดาํเนินการเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงัโดยเห็นวา่ประเทศกาํลงัพฒันา

มีตน้ทุนตํ่าหากจะลดการใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีโอกาสที่จะขายคาร์บอนเครดิตจากธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทนใหก้บัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

1ศิริธญัญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ (2552: 6) ผูอ้าํนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก(อบก.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ทส.) เปิดเผยความคืบหน้าการปลูกป่าเพือ่ซ้ือขาย

คาร์บอนเครดิต ตามกลไกการพฒันาที่สะอาดหรือซีดีเอ็ม (Clean Development Mechanism: 

CDM) วา่ในเวทีการต่อรองภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติ วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้น
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ป่าไม ้ไดเ้จรจากนัเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก เพื่อใหห้ลาย ๆ ประเทศเขา้ร่วมในโครงการน้ี 

หลกัการเบ้ืองต้นคือการอนุรักษ์ป่าไม ้ประเทศสมาชิกใดที่สามารถอนุรักษ์ป่าไมไ้ด้มากจะได ้

เปรียบโดย เฉพาะอยา่งยิง่ป่าชายเลนจะมีมูลค่าสูงกวา่ป่าปกติถึง 4 เท่า ขณะน้ีมูลค่าการซ้ือขายคาร์ 

บอนเครดิตในตลาดโลก 12 ยโูรต่อตนัคาร์บอน โดยเฉล่ียป่า 1 ไร่ จะมีปริมาณคาร์บอนราว 1 ตนั 

แต่ถา้เป็นป่าชายเลนจะมี 4 ตนั เร่ืองน้ีมีความเป็นไปไดสู้งว่าหลงัจากปี 2555 จะไดข้อ้สรุปท่ีชดั 

เจน ศิริธญัญ ์ไพโรจน์บริบรูณ์ (2554) กล่าววา่ขณะน้ีไดรั้บการประสานจากทางกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ร่วมกบัจงัหวดัจนัทบุรี และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ขอ

ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เขา้ไปศกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อม

การปลูกป่าชายเลนจาํนวน 10,000 ไร่ ในเขตลุ่มนํ้าเวฬุ จ.จนัทบุรีเพื่อเขา้ระบบการซ้ือขายคาร์บอน

เครดิตซ่ึงเป็นโครงการแรกของไทยที่คาดวา่จะสามารถผลกัดนัให้มีการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตใน

อนาคต เน่ืองจากอยูใ่นหลกัเกณฑคื์อ เป็นป่าปลูกใหม่ มีส่วนฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมจากการเพาะเล้ียง

สตั วน์ํ้ า ทส.เตรียมการขายคาร์บอนเครดิตป่าชายเลน"ปัจจุบนัซีดีเอ็มจากภาคป่าไมใ้นตลาดระดบั

โลกมีเพียงสาธารณรัฐประชาชนจีน และบราซิลเท่านั้นที่นาํโครงการไปข้ึนทะเบียนไวก้บักรอบ

อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (UNFCCC) แต่ยงัไม่ไดข้ายคาร์ 

บอนเครดิต เพราะมีเพียงธนาคารโลกเท่านั้นที่รับซ้ือในตลาดคาร์บอนภาคทางการซ่ึงเกิดจากการ

บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ (พธีิสารเกียวโต) นั้นที่ดินที่จะนาํมาพฒันาโครงการไดต้อ้งเป็น

ป่าเส่ือมโทรมมาก่อนปีพ.ศ. 2533 ส่วนพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่าจะตอ้งพิสูจน์วา่เมื่อ 50 ปีท่ีผา่นมา พื้น 

ท่ีนั้นไม่เคยเป็นป่าโดยมีขั้นตอนการพฒันาโครงการที่ตอ้งผา่นการเห็นชอบจาก อบก. และการรับ 

รอง/ตรวจประเมินว่ามีการปลูกป่าจริง ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดใ้นปริมาณที่จะขายได้

จริงนั้น ตอ้งใชเ้วลากวา่ 5 ปี ซ่ึงจะไดรั้บเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตอยา่งเร็วก็ไม่ต ํ่ากว่า 7 ปี

โดยมีค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการประมาณ 4-8 ลา้นบาท (ไม่รวมเงินลงทุน) ดงันั้นผูพ้ฒันา

โครง การฯ จาํเป็นตอ้งมีเงินทุนสาํรองเพื่อดาํเนินการค่อนขา้งมากจึงจะสามารถจ่ายให้ประชาชนท่ี

ร่วมโครงการไดต้ลอดระยะเวลาดงักล่าว พื้นท่ีท่ีจะพฒันาโครงการก็ตอ้งใชพ้ื้นท่ี หลายพนัไร่หรือ

หมืน่ไร่ จึงจะคุม้ทุน และไดก้ล่าววา่1หลายฝ่ายเห็นตรงกนัวา่การขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไมเ้ป็น

ทางเลือกหน่ึงในการลดขอ้จาํกดัในการอนุรักษป่์า และขณะน้ีมีการนาํร่องที่ป่าสักชุมชนเครือข่าย

อินแปง ซ่ึงครอบคลุม จ.สกลนคร จ.อุดรธานี และ จ.กาฬสินธ์ุ โดยเม่ือปี 2550 ซ่ึงสํานกังานคณะ 

กรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหา 

วิทยาลยัมหาสารคาม และขายคาร์บอนเครดิตเมื่อตน้ปี 2554 ที่ผา่นมาในตลาดรอง หรือ Verified 

Emission Reduction (VER) ซ่ึงขั้นตอนจะง่ายกวา่ A/R CDM โดยมหาวทิยาลยัมิชิแกนเป็นผูรั้บซ้ือ

ทั้งหมดภายใตส้ัญญา 2 ปี นอกจากน้ียงัมีกลุ่มชาวบา้นอีกหลายกลุ่มในภาคต่างๆ สนใจที่จะขาย
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คาร์บอนเครดิตโดย อบก.ไดเ้ขา้ไปให้ความรู้ในเร่ืองน้ีแลว้ เพื่อเตรียมควาพร้อมอยา่งไรก็ตามยงัมี

การพฒันาเคร่ืองมือใหม่อีกรูปแบบหน่ึงที่เรียกวา่ REDD หรือ Reducing from Deforestation and 

Forest Degradation in Developing Countries ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งถกเถียงและวางหลกัเกณฑ์ใน

การจดัทาํกลไก REDD ในประเทศไทยอยา่งกวา้งขวางโดยลดาวลัย ์พวงจิตร, (2554)  ขยายความ

วา่ดว้ยความยุง่ยากของ A/R CDM ทาํให้ปัจจุบนัมีเพียงไม่ก่ีประเทศที่มีการขายคาร์บอนเครดิตใน

ภาคป่าไม ้ดงันั้น รูปแบบ REDD จึงเขา้มาเป็นทางเลือก แต่จะแตกต่างกบั A/R CDM ท่ีเนน้การ

ปลูกเพิ่มในพื้นที่เส่ือมโทรม และนาํส่วนเพิ่มมาคิดเป็นคาร์บอนเครดิต ขณะที่ REDD เน้นการ

อนุรักษ์ป่าในพื้นที่เดิมไม่ให้ลดลง และขายคาร์บอนจากการชะลออตัราการลดลงของพื้นที่ป่า 

นอกจากน้ี REDD ยงัเป็นกลไกใหม่ที่ยืดหยุน่มากข้ึน เช่น สามารถดาํเนินการในพื้นที่ท่ีเป็นป่าอยู่

แล้ว และเป็นแปลงเล็กๆ โดยไม่ตอ้งเป็นผืนใหญ่ ซ่ึงขณะน้ีไทยเป็นหน่ึงในหลายๆ ประเทศท่ี

ธนาคารโลกไดส้นบัสนุนใหพ้ฒันาเคร่ืองมือน้ีเพื่อเตรียมพร้อมเขา้กลไก REDD แต่การนาํกลไกน้ี

มาใชใ้นประเทศไทยไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั เน่ืองจากความไม่เขา้ใจ และวิตกกงัวลวา่การท่ีไทยมุ่งสร้าง

กลไกเพือ่ขายคาร์ บอนเครดิต แต่เพียงอยา่งเดียวอาจเป็นผลเสีย หากไทยไดอ้ยูใ่นข่ายตอ้งลดการ

ปลดปล่อยคาร์บอนในอนาคตแต่หากไม่มีควาพยายามจะมองหาและนาํมาตรการมาเพิ่มเติม ป่าก็มี

แต่แนวโนม้จะลดลง ซ่ึง REDD เป็นแนวทางหน่ึงที่ควรนาํมาใช ้เพียงแต่ตอ้งใชเ้วลาในการสร้าง

ฐานขอ้มูลของพื้นป่าที่จะขายคาร์บอนเครดิต และเนน้ขายเครดิตให้กบัภายเอกชนภายในประเทศ

เพือ่สนบัสนุนการปลูกป่าแทนที่จะขายให้กบัต่างประเทศ   อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตอ้งรอรับการ

แก้ไขน้ีคือ การรับรองสิทธิชาวบ้าน ที ่อยู่บริเวณในบริเวณ ซ่ึงมีสถานะคือผู ้บุกรุก ดังนั้ น

กระบวนการรับรองสิทธิชุมชนต้องทาํไปพร้อมกนัด้วยโดยอาจเป็นคณะรัฐมนตรี หรือเร่งนํา 

พ.ร.บ.ป่าชุมชนออกมาบงัคบัใชเ้พือ่ใหช้าวบา้นมีความเป็นเจา้ของคาร์บอนเครดิตโดยรัฐทาํหนา้ที่

เพียงแค่ช่วยบริหารจดัการโครงการดา้นป่าไมที้่จะสามารถดาํเนินการเป็นโครงการ CDM นั้น

จะตอ้งพิจารณาเร่ืองพื้นที่เป็นสําคญัโดยจะตอ้งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดขั้นตํ่าตั้งแต่ 0.05-1 เฮกเตอร์ 

(500-10,000 ตารางเมตร) มีตน้ไมป้กคลุม (Crown cover) มากกวา่ร้อยละ 10-30 โดยตน้ไมเ้หล่าน้ี

ตอ้งมีศกัยภาพที่จะเติบโตและมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 2-5 เมตร* สําหรับประเทศไทยนิยามของป่า

ไมข้องโครงการ CDM คือ พื้นท่ีขนาด 1 ไร่ (0.16 เฮกเตอร์) ตน้ไมป้กคลุมร้อยละ 30 และความสูง

ของตน้ไม ้3 เมตร นอกจากน้ีโครงการดา้นป่าไมจ้ะตอ้งเป็นโครงการปลูกป่า(Afforestation)และ

การฟ้ืนฟูป่า (Reforestation) ตามนิยามท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

                       1)  การปลูกป่า (Afforestation) (องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2551) 

หมายถึงการเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินท่ีกระทาํโดยมนุษย ์จากพื้นท่ีท่ีไม่เคยเป็นป่ามาก่อนใน
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ระยะเวลา 50 ปี ใหก้ลายเป็นป่า โดยการปลูกหวา่นเมล็ดหรือการส่งเสริมให้เกิดการขยายพนัธ์ุตาม

ธรรมชาติ 

                       2)  การฟ้ืนฟูป่า (Reforestation) (องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2551)

หมายถึงการเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ี้ดินท่ีกระทาํโดยมนุษยจ์ากพื้นท่ีท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นป่าแต่ถูก

แปลงสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น ให้กลบักลายเป็นป่าอีกคร้ัง โดยการปลูกหว่านเมล็ดหรือการส่ง 

เสริมใหเ้กิดการขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติ โดยในช่วงพนัธกรณีแรกจะจาํกดัอยูเ่ฉพาะโครงการที่เกิด 

ข้ึนบนพื้นท่ี ท่ีไม่เป็นป่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2532

 

ในตลาดภาคสมคัรใจ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือขายคาร์ 

บอนเครดิตตามความสมคัรใจโดยผูซ้ื้อมกัเป็นองคก์รขนาดใหญ่ท่ีซ้ือคาร์บอนเครดิตเพื่อตอบแทน

หรือใหป้ระโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การพฒันาโครงการฯตอ้งเป็น 

ไปตามมาตรฐานขององค์กรเอกชนในด้านน้ี (คล้ายกบัมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือ ISO) เช่น 

มาตรฐาน VCS (Voluntary Carbon Standard) เป็นตน้โดยมีหลกัการคล้ายกบัขา้งตน้แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก อบก.ขั้นตอนการรับรอง/ตรวจประเมินไม่จาํกดัเวลาค่าใชจ่้าย

ในการพฒันาโครงการฯจะตํ่ากว่าพื้นท่ีปลูกป่าหรืออนุรักษป่์าจึงม่จาํเป็นตอ้งมีมากนกั ราคาคาร์ 

บอนเครดิตในตลาดน้ีจึงตํ่ากวา่ตลาดทางการค่อนขา้งมากดงันั้นจึงขอเรียนวา่ผูท่ี้ประสงคจ์ะพฒันา

โครงการปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตไม่ว่าจะเป็นภาคทางการหรือสมคัรใจ ขอให้แจ้งความ

ประสงค์ในการพฒันาโครงการมาข้ึนทะเบียนท่ีองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน)  เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงรายไดจ้ากการขายคาร์บอนเครดิตอาจไดรั้บการยกเวน้ภาษีฯ 3 รอบ

ปีภาษีดว้ย 

1

2.4.6  วฏัจักรคาร์บอน(Carbon Cycle) 

1

วฎัจกัรคาร์บอน (Carbon Cycle) เป็นวฎัจกัรชีวธรณีเคมี (Biochemical) ที่คาร์บอนถูกแลก 

เปล่ียนระหวา่งส่ิงมีชีวติ พื้นดิน พื้นนํ้า และบรรยากาศของโลก ซ่ึงมกัเกิดปฏิกริยาทางเคมีกนั และ

คาร์บอนเป็นส่วนสาํคญัของส่ิงมีชีวติมีองคป์ระกอบประมาณร้อยละ 50 ของส่ิงมีชีวิต คาร์บอนอยู่

ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ ถือว่ามีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช การ

หมุนเวยีน ของคาร์บอนในระบบนิเวศดงัแสดงในภาพท่ี 2.5    

1

          1)  ส่วนของพื้นดิน  

 

                       ปฏิกริยาท่ีเกิดกบัหิน แร่ และ ดิน ท่ีเกิดการผกุร่อน หรือ กระบวนการเกิดภูเขาไฟ 

เกิดกรดคาร์บอนิค ซ่ึงจะมีปฏิกริยากบัคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ และนํ้า หรือเกิด

ปฏิกริยาของแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูน เกิดจากฝนกรด เขา้ทาํปฏิกริยาเป็นตน้ 
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1

1

          2)  ส่วนของส่ิงมีชีวติ   

                C

                        กระบวนการหายใจของพืช 

6H12O6 (Organic Matter) + 6O2          6CO2 + 6 H2 energyO +  

1 T                        กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 

                Energy (Sunlight) + 6COR2R + HR2RO            CR6RHR12ROR6R + 6OR2 

 

 

1 Tภาพที ่2.3   วฎัจกัรคาร์บอน 

1 Tแหล่งทีม่า:  NASA, 2011. 

 

1 T                        3)  การดูดซบักาซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากพืช 

1 T                       ปริมาณของกาซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกเก็บสะสมไวใ้นเน้ือไม ้ซ่ึงถูกดูดซบั

โดย พืชจากกระบวนการหายใจเอากาซคาร์บอนไดออกไซด ์และปล่อยกาซออกซิเจนซ่ึงแสดงตาม

ภาพท่ี 2.6 เป็นกระบวนการกกัเก็บคาร์บอนของพืชที่เกิดจากการเคล่ือนยา้ยก๊าซคาร์บอนไดออก 

ไซด์ในแนวตั้ง (Carbon fluxes)  คาํนึง จินดานุช (2546)  ไดศึ้กษาพื้นที่นากุง้ร้างโดยประเมินหา

ปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและในดิน ในแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์

พื้นท่ีทั้งในฤดู ฝนและฤดูแลง้  ตลอดจนวเิคราะห์ความสัมพนัธ์คุณสมบติัทางกายภาพและทาง เคมี

ของดินในแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่และประเมินการสูญเสียคาร์บอน เน่ืองจากการ

ทาํลายพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้แบบจาํลองคาร์บอน IPCC, 1996 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ

คาร์บอนทีส่ะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน มีความสัมพนัธ์ กับปริมาณมวลชีวภาพ หรือ

ผลผลิตของพรรณไมซ่ึ้งมีมากที่สุดบริเวณป่าชายเลน ธรรมชาติ ส่วนปริมาณคาร์บอนที่สะสมใน

javascript:WinOpen('/library/pop_glossary_term.php?oid=1497&l=','Glossary',500,300);�
javascript:WinOpen('/library/pop_glossary_term.php?oid=1497&l=','Glossary',500,300);�
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ดิน (ดินชั้น A และ C ที่ความลึกประมาณ 0-60 ซม.) มีมากท่ีสุดในพื้นที่ป่าชายเลนทีไ่ดรั้บการ

ฟ้ืนฟูคือ 177.606 tC/ha ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาตินากุง้ร้างและป่าชายเลนปลูกมีค่าเท่ากบั 

152.718, 151.326 และ 124.176 tC/ha 

 

 

ภาพที ่2.4  การกกัเก็บคาร์บอนของตน้ไมแ้ละป่าไม ้

แหล่งทีม่า:  อมรวรรณ เรศานนท,์ 2554: 45. 

 

 

2.5  การปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายถ่าน 

รายไดจ้ากการปลูกป่าชายเลนก็คือ การนาํไมไ้ปเผาเพือ่ผลิตถ่านในการส่งออก  ซ่ึงไม้

โกงกางใบเล็ก (Rhizophora Apiculata) มีความเหมาะสมในการปลูกของพื้นทีเ่ป็นอย่างมากจาก

การศึกษาของ ริเรืองรอง รัตวิไลสกุล(2553: 102-114)  สําหรับไมฟื้นที่นาํมาเป็นเช้ือเพลิงในการ

ทาํอาหารก็หาได้จากป่าชายเลนรอบ ๆ ชุมชน อาทิ ตะบนั โปรง แสม รวมถึงไมโ้กงกางที่นิยม

นาํมาเผาเป็นถ่านโกงกางที่ไดรั้บความนิยมแพร่หลายอาชีพของของชาวบา้นเขายี่สาร นอกจากจะ

เป็นชาวประมงแลว้ อาชีพที่ทาํสืบต่อกนัมานานเกือบทั้งชุมชนคือ การทาํถ่านไมโ้กงกาง มีการ

สร้างเตาเผาขนาดใหญ่เพื่อเผาถ่าน ถ่านไมโ้กงกาง จะให้ไฟแรงเถา้นอ้ยและไม่แตกปะทุ อนัน้ีเป็น

คุณสมบติัของถ่านไมโ้กงกาง ไมโ้กงกางตอ้งใชเ้วลา 10-15 ปี จึงนาํมาตดัทาํถ่านไมไ้ดแ้ละมีการ
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ปลูกทดแทน ไม่มีการตดัไมท้าํลายป่าแต่อยา่งใด ปัจจุบนัการใชถ่้านลดนอ้ยลงจึงเหลือเตาเผาถ่าน 

อยู่ไม่ก่ีแห่ง ปัจจุบนัคนที่ทาํอาชีพเผาถ่านไมโ้กงกางในชุมชนยีส่ารลดจาํนวนลง เน่ืองจากหลาย

คน หันไปประกอบอาชีพการทาํนากุง้ ซ่ึงทาํให้สัตวน์ํ้ าที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ลดลงจากนํ้ า

เสีย และ เมื่อไม่ประสบผลสําเร็จจากการทาํนากุ้งก็จะกลับมาทาํอาชีพเดิมแต่ก็เป็นไปได้ยาก 

เน่ืองจาก ว่าเขาได้ขายเรือในการใช้ขนไม้โกงกาง ร้ือเตาเผาไปหมดแล้ว   ปัจจุบนัโรงถ่านไม้

โกงกางเหลือเพียง 7 โรงเท่านั้น ทีเ่ขายีส่ารเน่ืองจากไมโ้กงกางมีนอ้ยลง เตาเผาถ่านไมโ้กงกางที่ใช้

ในการเผาไมแ้ต่ละคร้ัง จะไดถ่้านไมป้ระมาณ 6 ตนั การตดัไมโ้กงกางจะตอ้งตดัออกมาทั้งตน้ และ

มาเอาก่ิงออก เล่ือยออกมาเป็นท่อน1.30 เมตร แลว้นาํมาทุบเปลือกแลว้นาํเขา้เตาเผา ซ่ึงบรรจุได ้20 

ตนั ระยะเวลาของการเผาถ่านใชเ้วลาประมาณ 45-50 วนั จะปล่อยให้ระอุ 14 วนั และจะไดถ่้านไม้

ราว 6 ตนัไมโ้กงกางเป็นไมท่ี้ดีท่ีสุด  

 

2.5.1  ข้ันตอนการเผาถ่าน 

                        2.5.1.1  ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมไมเ้ขา้เตาเผาไมท่ี้จะเขา้เตาจะตอ้งมีขนาดพอเหมาะ 

คืออายุประมาณ 15 ปี การตัดไม้ ในพื้นที่น้ี จะดําเนินการโดยตัดออกทั้ งหมดทุกต้น (Clear 

Cutting) เร่ิมจากการโค่นไมโ้กงกางแลว้ริด ก่ิง กา้น ราก แลว้เล่ือยออกเป็นท่อนๆ ความยาวประ 

มาณ 1.40 เมตร เรียกว่า “ไมห้ลา” จากนั้นทุบเปลือกออกให้หมด กองไวริ้มแพรกเม่ือจาํนวนไม้

หลามากพอจึงลาํ เลียงลงเรือมายงัโรงถ่าน การตดัไมแ้ละขนไมต้อ้งอาศยัช่วงเวลานาํข้ึน ซ่ึงจะมี

ประมาณ 5-6 วนัต่อเดือนซ่ึงจะเปล่ียนเวลาอยูต่ลอด ดงันั้น การทาํงานจึงมีทั้งช่วงกลางวนัและช่วง

กลางคืน 

                        2.5.1.2  ขั้นตอนท่ี 2 การเรียงไมใ้นเตาเผาถ่านก่อนท่ีจะเผาถ่านจะตอ้งทาํความ 

สะอาดเตาเสียก่อน เมื่อตดัทอนไมจ้นไดข้นาดแลว้จึงเรียงไมเ้ขา้เตาโดยมีผูเ้รียงอยู่ภายในเตาไม ้

ขนาดใหญ่จะเรียงแบบตั้งไมข้นาดเลก็เรียงซอ้นเป็นแนวนอนอยูข่า้งบนเพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนไมภ้ายใน

เตาเผามากท่ีสุด เม่ือเรียงไมเ้ตม็เตาแลว้จึงก่ออิฐปิดประตูเตา เหลือช่องขนาด 1ตารางฟุตไวส้ําหรับ

ใส่เช้ือเพลิง ผูท่ี้ใส่เช้ือเพลิงหรือผูค้วบคุมการเผาถ่านจะตอ้งเป็นผูที้่มีทกัษะความชาํนาญในการเผา

ถ่าน 

                        2.5.1.3  ขั้นตอนท่ี 3 การเผาถ่านเม่ือบรรจุฟืนเตม็เตาเผาถ่านแลว้ก่ออิฐโบกปนูปิด 

เตา และทาํการจุดไฟบริเวณหน้าประตูเตา ดา้นใน ทาํการเผาใส่ฟืนหน้าเตาติดต่อกนัทั้งกลางวนั

และกลางคืน เป็นระยะเวลาประมาณ 12-15 วนัหลกัการเผาถ่าน คือ การใชค้วามร้อนอบถ่านเพื่อ

ทาํใหไ้มสุ้กและเปล่ียนสภาพเป็นถ่าน การเผาถ่านจะใชเ้วลานอ้ยหรือมากข้ึนกบัขนาดของเตาคนท่ี

ทาํหนา้ท่ีเผาถ่านหนา้เตาเรียกวา่ “ไซ่ฮู่” ถ่านจะมีคุณภาพดีหรือเลว ก็ข้ึนอยูก่บัความชาํนาญของไซ่
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ฮู่ โดยจะสังเกตสีและกล่ินของควนัไฟ เมื่อถ่านสุกดีแลว้จึงจะลดปริมาณไฟ ซ่ึงเรียกว่า “ลาไฟ” 

แล้วหยุดเผาเตรียมปิดเตาถ่านต่อไป การเผาถ่าน 1 เตา จะได้ถ่าน 6 ตนั ประมาณ 10,000 ท่อน 

ความยาวท่อนละประมาณ 1.4 เมตร 

          2.5.1.4  ขั้นตอนท่ี 4 การปิดเตาถ่านเม่ือถ่านสุกดีแลว้ก็จะทาํการปิดเตาถ่านดว้ยการ

ปิดหนา้เตาดว้ยอิฐทิ้งไวอี้ก 10 วนั (อุณหภูมิตํ่ากวา่ 50 องศาเซลเซียสถึงจะเปิดเตา) เพื่อให้ถ่านเยน็

ตวัลงในการผลิตถ่านไมโ้กงกาง จะมีความเชื่อแฝงอยู่ อาทิ มีการตั้งห้ิงบูชา “ไซ่ฮู่” ซ่ึงเป็นส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิในโรงถ่านรวมทั้งมีการหา้มพดูวา่ “ร้อน” หรือ “ไฟไหม”้ ขณะท่ีอยูโ่รงถ่าน 

 

2.5.2  เตาเผาถ่าน 

โรงเผาถ่านที่ใชก้นัในชุมชนทาํดว้ยจากโดยเฉพาะหลงัคาจากเพราะสามารถระบายความ

ร้อนไดดี้ การสร้างเตาเผาถ่านไมโ้กงกางในตาํบลยีส่ารจะเผาดว้ยเตาอิฐขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  

5.3 เมตร หรือ 11 ศอก โดยเตาเผาจะสร้างจากอิฐมอญไม่วา่เตาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะมี

รูปร่างเหมือนกนั คือส่วนบนมีลกัษณะเป็นโดม ผนงัเตาก่อดว้ยอิฐ เตาอิฐประกอบดว้ยปล่องควนั 

4 ปล่อง ปล่องเร่งไฟ, ประตูสําหรับนาํฟืนเขา้และขนถ่านออก และช่องใส่ไฟอย่างละ 1 ช่อง ใช้

เหล็กขนาด 5 หุน รัดรอบเตาเพื่อไม่ให้เตาเผาแตก แบบก่อสร้างคร้ังแรกนาํมาจากเมืองจีนโดยใช้

ดินเหนียวก่อและใชน้าํ เป็นตวัประสาน การสร้างเตาเผา 1 เตาใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดย

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างประมาณ 100,000 บาทต่อเตา โดยเตาเผาถ่านที่ชุมชนยี่สารมีอายุประมาณ 

30 ปี  เตาเผาแบบญ่ีปุ่น เรียกวา่ อิวาเตะ ซ่ึงรูปแบบเตาลกัษณะน้ีนาํตน้แบบมาจากประเทศญ่ีปุ่น 

เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเจา้ของเทคโนโลยีของการผลิตถ่าน ดงันั้นเตารูปทรงน้ีเป็นรูปแบบที่

พฒันาจากเตาดิน และเตาอิฐ ให้ผลผลิตถ่าน ออกมาได้คุณภาพดี ผลผลิตถ่านได้ปริมาณมาก 

เน่ืองจากวา่อิฐทีใ่ชก่้อมีปริมาณ มากกวา่ และการก่อสร้างยุง่ยากมาก ซ่ึงตอ้งให้ผูมี้ความรู้หรือวา่มี

ความเช่ียวชาญในการก่อสร้างเป็นคนทาํ เตาท่ีสร้างไดถึ้งจะมีคุณภาพดี (ทิพวลัย ์สีจนัทร์, 2553) 

 

2.6  ทฤษฎวีเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 

2.6.1.  ทฤษฎแีละแนวคดิความเป็นไปได้ของโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ โดยหลกัทางทฤษฎีแลว้จะศึกษาค่า

ของดัชนีช้ีวดัความเป็นไปได้ของโครงการ 3 ค่า ได้แก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net 

Present Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit- Cost Ratio: BCR) และอตัราผล

ตอบ แทนภายในโครงการ (Internal Rate Return: IRR) ค่าดชันีทั้งสามค่าดงักล่าว จะหาไดจ้าก
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ขอ้มูลตน้ทุนที่ใชใ้นการลงทุน ซ่ึงจะพิจารณาค่าของตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร 

(Variable Cost) และรายได ้หรือ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บในรูปของมูลค่า (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 

102-119) 

                           2.6.1.1  การประมาณการตน้ทุน 

1)  ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)   เช่น ตน้ทุนค่าเส่ือม และตน้ทุนค่าเสีย 

โอกาสตลอดจน  ค่าท่ีดิน, ค่าก่อสร้างอาคาร และวสัดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะต่างๆ 

2)  ตน้ทุนผนัแปร(Variable Cost)  คือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีใชใ้นปีแรกใน 

การปลูกป่าชายเลน ค่าบาํรุงรักษา  สามารถแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี  

 (1)  ตน้ทุนดาํเนินการ(Operating Cost) แรงงาน  เงินเดือน ค่าจา้ง 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเช้ือเพลิง  ค่าเตาเผา  ค่าโรงเรือนเผา 

 (2)  ค่าใชจ่้ายในการเตรียมพื้นท่ีปลูก แรงงาน : ค่าสาํรวจ, ค่าไถ, เผา 

ค่าเมลด็พนัธ์ุ หรือตน้กลา้ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 (3)  การเตรียมปลูกค่าแรง, ค่ายานพาหนะในการยา้ยตน้กลา้ ลงปลูก 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง, ค่าขนยา้ยตน้กลา้ 

 (4)  การดูแลรักษา ค่าแรง: ป้องกนัแมลง และศตัรู โรคต่างๆ ค่าเดิน 

ทาง ค่าซ่อมแซม เปล่ียนตน้กลา้ใน 5 ปี 

 (5)  ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษา ค่าธรรมเนียมรอยลั 

ต้ี ค่าเตรียมพื้นท่ี 

 (6)  การผลิตถ่านและการขาย ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าแรงงาน ค่า  

Packaging  

 

2.6.2  สูตรการคํานวณวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

                       2.6.2.1  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 

                       มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของเงินสดที่คาดวา่จะไดรั้บใน 

แต่ละปีตลอดอายุของโครงการ (Bt)กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินสดจ่ายออกไปในแต่ละปีตลอดอายุ

ของโครงการ (Ct)มูลค่าปัจจุบนัคาํนวณได้จากการใช้ค่าของทุนหรืออตัราดอกเบ้ียที่เหมาะสม

นาํมาปรับลดค่าจากอนาคตให้เป็นค่าปัจจุบนั ซ่ึงค่าของทุนหรืออตัราดอกเบ้ีย (r) จะพบไดใ้นสูตร

คาํนวณหา NPV ดงัน้ี (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 102-119) 

                                   NPV    =  PVB – PVC 

 



34 

 

 

                                           =    ∑n         Bt     -   ∑
n

                                                                  t =1    (1 +  r)t    t = 1   (1+ r)t 

     Ct                                 

 

                                     =    ∑n

                                           t = 1 (1 + r)t 

       (Bt   -   Ct)    หรือ 

      

    = ∑n

                                            t = 1 

      (Bt  -  Ct) (1 + r)- t   

                                     Bt    =   Benefit in year t 

                                     Ct    =   Cost in year t 

                                    T      =   year of the project ไดแ้ก่ปีท่ี 0,1,2,….,n 

                                     i      =   discount rate (อตัราส่วนลด)   

โดยหลกัปฏิบติัในการวิเคราะห์โครงการโดยทัว่ไป การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ซ่ึงจะ

ทาํการคาํนวณหาNPV จากรายการรายรับรวมและรายจ่ายรวมของโครงการโดยจะนาํมาเขา้สูตร

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หากโครงการใดให ้NPV ท่ีเป็นบวกแสดงวา่โครงการอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าลงทุน 

           2.6.2.2  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(Benefit- Cost Ratio: BCR) 

 วธีิอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมหาร

ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม สามารถใชสู้ตรในการคาํนวณ ดงัน้ี 

 BCR =       PVB/PVC 

                                  n 

                                 ∑   Bt (1 + r) - t 

                                t = 1 

                       =  

             n 

            ∑   Ct (1 + r) - t 

                         t = 1 
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                         การคาํนวณหา BCR ก็สามารถคาํนวณหาไดจ้ากขอ้มูลในกระแสเงินสดคาดคะเน 

โดยผลของ BCR ท่ีเท่ากบัหรือมากกวา่ 1 จะแสดงความหมายถึงโครงการท่ีสมควรลงทุน 

                        2.6.2.3  ผลตอบแทนภายในโครงการ  (Internal Rate of Return: IRR) อตัราผลตอบ 

แทนภายในโครงการ คือ ผลตอบแทนท่ีคิดเป็นร้อยละของโครงการ หรือหมายถึงอตัราดอกเบ้ียใน

กระบวนการคิดลด ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียในการคิดลดจะเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีโครงการตอ้งการจะไดรั้บ 

ดงันั้นหากค่าของ IRR มีค่ามากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ หรือค่าเสียโอกาสของทุนจากการ

ไม่ลงทุน ก็แสดงวา่โครงการมีความน่าลงทุน สาํหรับสูตรในการคาํนวณ IRR ก็คือ 

       ∑     (Bt -  Ct) =      0  

                        t = 1     (1 + r)t 

 r ใน (1+r)tก็คือ IRR  

 

2.7  นโยบายและแนวทางการปลูกป่าชายเลนของรัฐบาล 

 

2.7.1  การปลูกป่าชายเลนโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดนิ   

กรมป่าไมไ้ดด้าํเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ในทอ้งท่ีจงัหวดัจนัทบุรีในบริเวณพื้นท่ีป่าท่ี

เส่ือมโทรม โดยดาํเนินการปลูกไมโ้กงกางเพื่อเป็นการทดลองปลูกในเน้ือที่เพียงเล็กน้อย และ

ไม่ไดมี้โครงการที่จะปลูกเพิ่มข้ึนในทอ้งที่จงัหวดัอ่ืนดว้ย แต่ก็ดาํเนินการเพียงพื้นที่เล็กนอ้ย และ

เร่ิมปลูกเพิ่มมากข้ึนในระยะหลงัแต่พื้นทีก่็ยงัไม่มาก ไมที้่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไมโ้กงกาง มีไมโ้ปรง 

ไมถ้ัว่บา้ง แต่ก็เป็นส่วนนอ้ย การปลูกป่าชายเลนทีผ่า่นมาเพียงปลูกเพือ่ฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณป่า

ทีเ่ส่ือมโทรมยงัไม่มีแผนการจดัการที่จะนาํไม้ออกมาใช้ประโยชน์เน้ือที่สวนป่าชายเลนที่ได้

ดาํเนินการปลูกโดยใชเ้งินงบประมาณ แผน่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ถึงปี พ.ศ. 2534 มีการดาํเนินการ

ในท้องที่จังหวดัจนัทบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ปัตตานี กระบี่ ชุมพร ได้เน้ือที่รวมกัน

ประมาณ 56,660 ไร่ 

  

2.7.2  การปลูกป่าชายเลนตามเงื่อนไขสัมปทานทาํไม้ป่าชายเลน 

การทาํไมต้ามสัมปทานไดเ้ร่ิมออกสัมปทานทาํให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยให้สัมปทาน

ระยะยาว 15 ปี ขณะน้ีป่าโครงการที่ให้สัมปทานอยูใ่นรอบทีส่อง (สัมปทานฉบบัใหม่) จาํนวน 

248 ป่าเน้ือท่ีประมาณ 899,755.07 ไร่ ซ่ึงเมื่อทาํไมอ้อกตามสัมปทานแลว้แต่ละปีผูรั้บสัมปทาน

จะตอ้งทาํการปลูกบาํรุงป่าทดแทน ตามเง่ือนไขสัมปทานทาํไมร้อบแรกกาํหนดให้ผูรั้บสัมปทาน
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ปลูกป่าทดแทนเพียง 1 เท่าค่าภาคหลวงเท่านั้น จึงทาํให้ปลูกป่าทดแทนไดไ้ม่เต็มพื้นที่ที่มีการทาํ

ไม้ออก ฉะนั้นตามสัมปทานทาํไม้ฉบบัใหม่ที่ทาํไม้ออกตามสัมปทานในรอบที่สองได้มีการ    

ปรับปรุงเง่ือนไขสัมปทานใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการปลูกบาํรุงไดก้าํหนดให้ผูรั้บสัมปทาน

ดาํเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทน ให้เต็มพื้นที่ในแนวตดัฟันไมที้่ทาํไมอ้อกทั้งหมดแลว้ยงัตอ้ง

ดาํเนินการปลูกป่าเขตสัมปทานตามวธีิการที่กรมป่าไมก้าํหนดอีกภายในวงเงิน 3 เท่าค่าภาคหลวง

พร้อมทั้งขุดแพรกเพื่อช่วยเหลือการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไมป่้าชายเลนที่ปลูกอีกดว้ย ดงันั้นพื้นท่ี

ป่าชายเลนที่ให้สัมปทานทาํไมแ้ลว้ รัฐจึงไม่ตอ้งทาํการปลูกป่าชายเลนเอง เพียงแต่ให้เจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งตรวจสอบควบคุมใหผู้รั้บสัมปทานทาํการปลูกป่าชายเลนใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขสัมปทาน

โดยเคร่งครัด  

 

2.7.3  การปลูกป่าชายเลนโดยภาคเอกชน  

การปลูกสร้างสวนป่าชายเลนหรือสวนป่าไมโ้กงกางโดยเอกชนอยู่ในบริเวณชายฝังทะเล

กน้อ่าวไทยในทอ้งทีจ่งัหวดัเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ จนถึงชลบุรีซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

การปลูกสร้างสวนป่าไมโ้กงกางเป็นอาชีพในครัวเรือน ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิซ่ึงเป็นมรดกตกทอดต่อ 

ๆ กนัมา จากการสอบถามประวติัความเป็นมาของราษฎรบางรายในทอ้งที่บา้นตะบูน อาํเภอบา้น

แหลม จงัหวดัเพชรบุรีและที่บา้นยี่สาร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงไดเ้ร่ิมปลูกป่าไม ้

โกง กางใบเล็กเพื่อเผาถ่านและทาํไมฟื้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 และมีราษฎรรายอ่ืน ๆ ทาํตามติดต่อ 

กนัมาจนถึงปัจจุบนั โดยจาํนวนเน้ือที่ที่แทจ้ริงของสวนป่าไมโ้กงกางท่ีราษฎรไดป้ลูกข้ึนท่ีบา้นยี่

สาร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีเน้ือที่ประมาณ 16,000 ไร่โดยดาํเนินการอยูห่ลายเจา้ 

ของ และใชป้ระโยชน์ไมจ้ากสวนป่าที่ปลูก ในการเผาถ่านเป็นส่วนใหญ่ เมื่อสวนป่ามีอายุ 8 - 12 

ปี แต่ขณะน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีสวนป่าดงักล่าวทาํเป็นนากุง้ไปเป็นจาํนวนมากแลว้  

 

2.7.4  การปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ 

              รัฐบาลไดม้อบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบัภาคเอก 

ชนจดัทาํโครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรง

ครองราชปีท่ี 50 นั้น กรมป่าไมใ้นฐานะท่ีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปลูกป่าไดรั้บมอบ 

หมายใหจ้ดัทาํพื้นท่ีเป้าหมายข้ึนเพือ่ใชเ้ป็นพื้นท่ีปลูกป่า โดยในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีป่าชายเลนนั้นกรม

ป่าไมไ้ดจ้ดัทาํพื้นท่ีเป้าหมายไว ้31,724 ไร่ จาํนวน 57 แห่งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ จาํนวน 12 

จงัหวดั  
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2.7.5  มตรัิฐมนตรีเกีย่วกบัป่าชายเลน  

 2.7.5.1  การจาํแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลนประเทศไทย วนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2530   

1)  เขตอนุรักษ ์หมายถึงพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีหวงหา้มไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลง 

ใด ๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 

ไดแ้ก่ พื้นที่แหล่งรักษาพนัธ์ุพืชและสัตวน์ํ้ าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่แหล่งเพาะพนัธ์ุและสัตวน์ํ้ า 

พื้นทีที่่ง่ายต่อการถูกทาํลายและการพงัทลายของดิน พื้นที่ทีมี่ความสําคญัทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี สถาน ที่ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตวนอุทยาน เขต

แหล่งท่องเที่ยวเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่า พื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไวเ้พือ่เป็นแนว

ป้องกันลม พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไวเ้พือ่เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและ รักษา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ พื้นที่ที่อยู่ห่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากริมฝ่ังแม่นํ้ าลาํคลอง

ธรรมชาติและไม่นอ้ยกวา่ 75 เมตรจากชายฝ่ังทะเล 

2)  เขตเศรษฐกิจจาํเพาะ แบ่งไดเ้ป็นเขตเศรษฐกิจ ก.หมายถึงพื้นท่ีป่าชาย 

เลนที่ยอมให้มีการใชป้ระโยชน์เฉพาะในกิจการดา้นป่าไม ้ไดแ้ก่ พื้นที่ป่าสัมปทาน พื้นที่ป่าชาย

เลนนอกสัมปทานที่เหมาะสมแก่การอนุรักษ์ไวเ้ป็นป่าชุมชนพื้นที่สวนป่าเพื่อผลผลิตดา้นป่าไม้

ของรัฐบาลและเอกชนเขตเศรษฐกิจ ข. หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่ยอมให้มีการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

และการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ต่ตอ้งคาํนึงถึงผลดีและผลเสียทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย ไดแ้ก่ พื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อการกสิกรรม การเล้ียงสัตว ์การประมง การทาํนาเกลือ พื้นที่อุตสาหกรรม การทาํ

เหมืองแร่ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทีเ่ป็นแหล่งชุมชน แหล่งการคา้ ท่าเทียบเรือ และ

อ่ืนๆ 

 2.7.5.2  การพิจารณาแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลนภาคตะวนัออก 

วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2533 

1)  มาตรการการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นส่วนท่ี 

เป็นเขตอนุรักษ ์เขตเศรษฐกิจ ก. และ ข. ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530 เหมาะ 

สมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และควรถือเป็นบรรทดัฐานต่อไปได ้

2)  พื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจ ก. หรือในเขตเศรษฐกิจ ข. ท่ีไดมี้การทาํนากุง้ 

หรือสร้างคนัคูไวก่้อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2530 สมควรผอ่นผนัให้มีการ

อนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์โดยมีเง่ือนไข 

3)  พื้นท่ีใดท่ีมีการจาํแนกไวเ้ป็นเขตเศรษฐกิจ ก. แต่มิไดเ้ป็นป่าสงวนแห่ง 

ชาติก็ใหด้าํเนินการได ้
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                                   4)  ในเขตเศรษฐกิจ ก. หรือ ข. ท่ี ไดรั้บการผอ่นผนั หากราษฎรรายใดไม่

ยอมทาํการขออนุญาตใชท่ี้ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอา้งกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินหากเห็นวา่หลกัฐานกรรมสิทธ์ินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ใหส่้งเร่ืองใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดันั้นๆ

พิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีโดยเคร่งครัดเป็นรายๆ ไปเพื่อเป็นการลดความกดดนัการบุก

รุกพื้นท่ี ป่าเพื่อทาํนากุง้สมควรมีมาตรการเสริม 

                       2.7.5.3  ขอผอ่นผนัการใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2543 และวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2540        

การผอ่นผนัให้ผูข้อประทานบตัรและผูถื้อประทานบตัรไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนได ้

จะส่งผลกระทบไม่เฉพาะในเร่ืองของระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อการค้า

ระหว่างประเทศด้วย โดยจะมีการยกข้ึนมาเป็นประเด็นการกีดกนัทางด้านเศรษฐกิจการคา้กับ

ประเทศไทยอยู่เสมอ หากประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูป่าชายเลนอยา่งจริงจงัก็จะเป็นการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจการคา้กบัต่างประเทศ และจะอาํนวย

ประโยชน์ให้กบัประเทศเป็นส่วนรวมประกอบกบัการทาํเหมืองแร่ในปัจจุบนัน่าจะไม่คุม้ค่าทาง

เศรษฐกิจจึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปเจรจากบัผูรั้บประทานบตัรเหมืองแร่พื้นที่ป่าชายเลน 

เพื่อยกเลิกประทานบตัรดงักล่าว และใหเ้สนอผลการเจรจาใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

                       2.7.5.4  คณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ คร้ังที่ 3/2543 เร่ืองแกไ้ขปัญหาการ 

จดัการพื้นท่ีป่าชายเลน วนัท่ี 17 ตุลาคม 2543 

                                    1)  อนุญาตใหร้าษฎรเขา้ไปอยูอ่าศยัในเขตป่าชายเลนโดยมิไดมี้เอกสาร 

ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ยงัคงอาศยัอยูต่่อไปได ้แต่ไม่อนุญาตใหท้าํกิน 

ทั้งน้ีตอ้งขออนุญาตจากกรมป่าไมทุ้กปีและหา้มมิใหอ้อกเอกสารสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน 

                                    2)  ท่าเทียบเรือประมงท่ีดาํเนินการมาก่อนวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ใหก้รม 

ป่าไมพ้ิจารณาอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีในเขตป่าชายเลนคราวละไม่เกิน 2 ปี แต่ทั้งน้ีรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 

15 ปี 

                                    3)  สถานท่ีราชการในหมู่บา้นในเขตป่าชายเลนท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ี 23  

กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ใหพ้ิจารณาเพิกถอนสภาพป่าชายเลน 

                                    4)  ใหก้าํนนั ผูใ้หญ่บา้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือนิติบุคคลในทอ้งถ่ิน 

ทีไ่ดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมายร่วมกบัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีคณะกรรมการป้องกนัและหยดุ 

ย ั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนเป็นคณะ กรรมการร่วมในการพิจารณาอนุญาตให้ราษฎรอยู่

อาศยัในป่าชายเลน โดยยืนยนัว่าราษฎรที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นผูที้่ได้เขา้มาทาํกินก่อนวนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2534 จริง 
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2.7.6  มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วข้องกบัป่าชายเลน ประเภทป้องกนัการบุกรุกป่าชายเลน 

                        2.7.6.1  ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงกุง้ของประเทศไทยจากการ 

ประชุมคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2539ใหก้รม 

ประมงเร่งรัดแกไ้ขปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการเพาะเล้ียงกุง้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่มีผลกระ 

ทบกบัป่าชายเลนกรณีต่างประเทศมีการเผยแพร่ภาพข่าวและวิพากษว์ิจารณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

ทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทางลบต่อประเทศไทยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรีบแถลงข่าวขอ้มูลตอบโตแ้ลว้

จดัส่งขอ้มูลให้ต่างประเทศ และให้กระทรวงการต่างประเทศดาํเนินการช้ีแจงโตต้อบและเผยแพร่

ขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อไป 

                        2.7.6.2  การศึกษาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีความอ่อนไหวในทางการเมืองวนัท่ี 

 2 ธนัวาคม 2539 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เร่ืองการยกเลิกการให้สัมปทานทาํไมป่้าชายเลนเป็น

เร่ืองสําคญัที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและประชาชนเป็นส่วนรวมรวมทั้งเป็นเร่ืองที่มีความ

อ่อนไหวในทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตีนาํขอ้มูล

เสนอคณะรัฐมนตรีใหท้ราบในเบ้ืองตน้ และใหรั้ฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งรับไปพิจารณาศึกษาต่อไป 

                        2.7.6.3  มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการจดัการ 

พื้นท่ีป่าชายเลนวนัท่ี 22 สิงหาคม 2543 มีนโยบายแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ที่มีการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

หลงัแนวเขตป่าชายเลนที่ราษฎรบุกรุกและพืนที่กรรมสิทธ์ิของเอกชน ให้กรมประมง กรมป่าไม้

และกรมควบคุมมลพิษร่วมกนัดูแลและจดัใหมี้ระบบนํ้า ระบบบาํบดั และระบบกาํจดัของเสีย เพื่อ

รักษาสภาพป่าชายเลนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการเพาะเล้ียง

สัตวน์ํ้าหลงัแนวเขตป่าชายเลนท่ีราษฎรบุกรุกและพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิของเอกชน ให้กรมประมง กรม

ป่าไม ้และกรมควบคุมมลพิษร่วมกนัดูแลและจดัให้มีระบบนํ้ า ระบบบาํบดัและระบบกาํจดัของ

เสียเพื่อรักษาสภาพป่าชายเลนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

                        2.7.6.4  มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ คร้ังท่ี 3/2543 เร่ืองแกไ้ขปัญหา 

การจดัการพื้นท่ีป่าชายเลนวนัท่ี 17 ตุลาคม 2543 ใหก้รมป่าไมจ้ดัการดูแลรักษาในลกัษณะเป็นเขต

กนัชน (Buffer Zone) เพื่ออนุรักษป่์าชายเลนตลอดแนวชายฝ่ังทะเลกวา้งไม่น้อยกว่า 100 เมตร

ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลเพือ่ฟ้ืนฟูให้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เวน้แต่บริเวณชายฝ่ังทะเลตอนใดมี

ลกัษณะทางกายภาพทีไ่ม่อาํนวยให้กนัแนวเขตเป็นป่าชายเลนจรดฝ่ังทะเลไดถึ้ง 100 เมตร หาก

ปรากฎว่าในทอ้งท่ีใดเป็นท่ีอยูอ่าศยัของราษฎรให้อนุโลมไดใ้นเขตอนุรักษ ์ห้ามมิให้อนุญาตการ

ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี โดยรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

เพื่อก่อสร้างระบบบาํบดัต่างๆ ดว้ย 
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                        2.7.6.5  มติคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เร่ือง แกไ้ขปัญหาการจดัการพื้นท่ี 

ป่าชายเลนวนัท่ี 22 สิงหาคม 2543 

                                     1)  ใหค้งไวซ่ื้งมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 เร่ืองรายงาน 

การศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของป่าไมช้ายเลนและปะการังของประเทศ 

                                     2)  ใหน้าํพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีจาํแนกออกเป็น เขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน 

พื้นท่ีป่าชายเลน พื้นท่ีงอกชายฝ่ังทะเลท่ีเกิดข้ึนใหม่ ให้กรมป่าไมก้นัไวเ้ป็นพื้นท่ีอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู

มารวมเป็นพื้นที่เขตอนุรักษท์ั้งหมด เวน้แต่บริเวณพื้นที่ที่ไดรั้บอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ใน

กรณีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีให้กรมป่าไมจ้ดัทาํแผนที่แสดงแนวเขตอนุรักษใ์ห้แจง้ชดั รวมทั้ง

แสดงแนวเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้ราษฎรเขา้อาศยัทาํกินเพือ่จดัเป็นเขตกนัชน และจดัส่งแผนที่ที่ทาํ

เสร็จแลว้ใหห้น่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                     3)  ในพื้นท่ีอนุรักษ ์หา้มมิให้อนุญาตการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลนใน 

ทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ป่าชายเลนไดฟ้ื้นตวักลบัคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

อนัจะเป็นการเก้ือกลูการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

          2.7.6.6  นโยบายการอนุญาตทาํไมป่้าชายเลนโดยใหส้ัมปทานระยะยาววนัท่ี 4 

มกราค 2509 เปล่ียนแปลงนโยบายการอนุญาตทาํไมก้ระยาเลยป่าเลนจากวิธีการอนุญาตรายยอ่ย

หรือผกูขาด ในระยะสั้น เป็นการอนุญาตให้สัมปทานระยะยาวเต็มรอบตดัฟันตามโครงการ คือให้

มีการทาํไมต้ามกาํลงัผลิตของป่า โดยกาํหนดผูรั้บสัมปทานเฉพาะผูที้่ภูมิลาํเนาอยูใ่นทอ้งที่จงัหวดั

แห่งป่านั้น 

                        2.7.6.7  มาตรการการใชป้ระโยชน์ในป่าชายเลนวนัท่ี 19 สิงหาคม 2523 ในกรณีท่ีมี 

ความจาํเป็นจริงๆ ที่อนุญาตให้โครงการพฒันาใดๆใช้ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติต้อง

ปฏิบติัตามมาตรการ ดงัต่อไปน้ี 

                                    1)  ใหมี้การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณป่าชายเลนแห่งนั้น 

ก่อนท่ีจะมีการดาํเนินการตามโครงการ 

                                    2)  มิใหมี้การถอนสภาพป่าบริเวณท่ีจดัทาํโครงการ เพียงแต่อนุญาตใหใ้ช้

พื้นท่ีบริเวณนั้นตามโครงการท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

                                    3)  มิใหมี้การออก สค.1 นส.3 โฉนดหรือเอกสารสิทธ์ิการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินแก่ราษฎรท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้น 

                                    4)  เจา้ของโครงการพฒันาจะตอ้งทาํการประเมินผลกระทบตามท่ีคณะ 

กรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแห่งชาติกาํหนดไว ้
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                        2.7.6.8  นโยบายการอนุญาตทําไม้ป่ าเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว (15 ปี)ว ันท่ี  9 

 สิ งหาคม 2526 พิจารณาอนุญาตการทําไม้ป่ าชายเลนโดยให้สัมปทานระยะยาว โดยวิธีประมูล

เฉพาะคนไทยในจังหวัดท่ีไม้ป่ าชายเลนนั้นอยู่ในเขตหรือคนไทยในจังหวัดใกล้เคียง 

                       2.7.6.9  ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาระบบนิเวศวิทยาป่ าชายเลน ครั้งท่ี 4 ว ันท่ี  1 

 พฤษภาคม 2527 

1)   กระทรวงเกษตรฯ ควรกําหนดเขตการใช้พื้นที่ป่ าชายเลนให้

แน่นอนซ่ึ ง 

อาจกําหนดเป็นสามเขต คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตพัฒนา และให้มีกฎหมายรองรับ 

2)  ส่งเสริมและเร่งรัด ให้มีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศน์อย่างสมบูรณ์เพื่อให้

ทราบข้อมูลพื้นฐานของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในวงจรระบบนิเวศน์ป่ าชายเลน ศึกษาความสัมพันธ์

เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยกําหนดวิธีการศึกษาให้อยู่ในมาตรฐาน

เดียวกันและให้มีการตั้งศูนย์วิจัยป่ าชายเลนโดยให้กรมป่าไม้ดําเนินการร่วมกันกับสํานักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกรมประมง 

3)  ควรให้มีการฟื้นฟูสภาพป่ าชายเลน โดยการส่งเสริมการปลูกสร้างสวน

ป่ าชายเลนให้มากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน และควรสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชาย

เลนผสมการพัฒนาสัตว์นํ้า 

 2.7.6.10  การพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินในพื้นท่ีป่ าชายเลนภาคตะวันออก 

วันท่ี  20 ธันวาคม 2531 เน่ืองจากพื้นท่ีป่ าชายเลนในเขตอนุรักษ์ในภาคตะวันออกมีจํานวนน้อย

มาก จึงเห็นควรให้เป็นพื้นที่ป่ าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์

ใดๆ นอกจากจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ และ

ผู้ได้รับอนุญาตก่อนวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 ในเขตเศรษฐกิจ ก. ให้สิ้นสุดในวันท่ี 15 ธันวาคม 

2536 โดยไม่ให้ผ่อนผันต่อไปอีก 

 2.7.6.11  การยกเลิกการให้สัมปทานทําไม้ในเขตป่ าไม้ชายเลนวันท่ี  19 พฤศจิกายน 

2539 

                                       1)  เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ดําเนินการตามนัย 

มาตรา 68 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยสั่งการให้สัมปทานทําไม้ป่ าชาย

เลนทุกสัมปทานสิ้นสุดลงทั้งแปลง 

                                        2)  เห็นชอบมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ าชาย 

เลนตามกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอโดยกําหนดพื้นที่ป่ าชายเลนทั่วประเทศออกเป็น 3 

เขต รวมเนื้อท่ีประมาณ 2,327,800 ไร่ กําหนดเนื้อท่ีเขตอนุรักษ์ไว้ประมาณ 266,737 ไร่ 
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                       2.7.6.12  มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง สถานภาพปัจจุบนัของป่าชาย

เลนและแผนการจดัการป่าชายเลนของประเทศวนัท่ี 7 ตุลาคม 2540  แผนการจดัการป่าชายเลน

ของประเทศ ประกอบดว้ย 4 แผนงาน ไดแ้ก่ 

                                       1)  การสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                                       2)  การป้องกนั ปราบปราม และเฝ้าระวงัการบุกรุกป่าชายเลน 

                                       3)  การฟ้ืนฟแูละบาํบดั 

                                       4)  การศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติั แบ่งเป็นแผนรายภาค 3 แผน 

(1)  แผนการจดัการป่าชายเลนของภาคกลาง ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั 

 คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 

(2)  แผนการจดัการป่าชายเลนของภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย 5   

จงัหวดัคือ ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

(3)  แผนการจดัการป่าชายเลนของภาคใต ้ประกอบดว้ย 12 จงัหวดั 

คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง สงขลา ปัตตานี ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 

และสตูล 
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2.8  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

คาํนึง จินดานุช  (2546)  ไดท้าํการศึกษา 1

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล  (2553)  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาการอยูร่่วมกนั

ของคนกบัป่าชายเลนและภูมิปัญญาการใชท้รัพยากรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนยี่

สาร จงัหวดัสมุทรสงคราม ดว้ยเทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ คนที่อาศยัอยูใ่นชุมชนยี่

สารจาํนวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าการอยู่ร่วมกบัป่าชายเลนทาํให้คนยี่

สารมีภูมิความรู้ในเร่ืองปริมาณสัตวน์ํ้ าในแต่ละแห่งดว้ยการดูสีของนํ้ า มีภูมิปัญญาในการแปรรูป

อาหารจากพืชพนัธ์ุไมแ้ละสัตวน์ํ้ าต่าง ๆ เพื่อนาํมาบริโภคและมีภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรเพื่อ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจดว้นการทาํสวนป่าโกงกางแบบหมุนเวียนและการผลิตถ่านโกงกางแบบ

ครบวงจรทาํให้สามารถนาํโกงกางส่งขายภายในประเทศ และส่งขายยงัต่างประเทศอาทิประเทศ

ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสร้างรายไดห้ลกัใหก้บัคนในชุมชน 

ป่าชายเลน เป็นแหล่งเก็บกกัและแหล่งสะสม

คาร์บอนที่สําคญั แต่การเขา้ไปเปลี่ยนแปลง หรือเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นทีป่่าชายเลนให้มีการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์บรรยากาศ การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาการกระจาย

ของคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน ที่มีรูปแบบ การใชป้ระโยชน์พื้นที่ต่างกนั ในบริเวณพื้นที่ป่าชาย

เลนอ่าวทุ่งคา จงัหวดัชุมพร ซ่ึงพบวา่มีรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าชายเลน 4 รูปแบบหลกั คือ

ป่าชายเลนปลูก ป่าชายเลนธรรมชาติ ป่าชายเลนท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู และป่าชายเลนถูกทาํลายหรือ

พื้นท่ีนากุง้ร้าง โดยประเมินหาปริมาณคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและในดินในแต่

ละรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้ งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของดิน ในแต่ละรูปแบบการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีและประเมินการ

สูญ เสียคาร์บอน เน่ืองจากการทาํลายพื้นที่ป่าชายเลน โดยใชแ้บบจาํลองคาร์บอน IPCC, 1996 ผล

การ ศึกษาพบวา่ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมอยูใ่นมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมีความสัมพนัธ์ กบัปริมาณ

มวลชีวภาพหรือผลผลิตของพรรณไม ้ซ่ึงมีมากที่สุดบริเวณป่าชายเลนธรรมชาติ ส่วนปริมาณ

คาร์บอนที่สะสมในดิน (ดินชั้น A และ C ที่ความลึกประมาณ 0-60 ซม.) มีมากที่สุดในพื้น ที่ป่า

ชายเลนที่ไดรั้บ การฟ้ืนฟูคือ 177.606 tC/ha ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ นากุง้ร้าง และ ป่าชาย

เลนปลูกมีค่าเท่ากบั 152.718, 151.326 และ 124.176 tC/ha นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบั

คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของดิน ท่ีพบวา่ ดินบริเวณป่าชายเลนทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟูมีปริมาณ

อินทรียวตัถุมากที่สุด และพื้นที่ที่เปล่ียนสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเป็นนากุง้ มีผลทาํ ให้ปฏิกิริยาของ

ดิน ความสามารถในการ แลกเปล่ียนประจุบวกและค่าการนาํไฟฟ้าของดินลดลง 
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อภิวนัท์ กาํลงัเอก  (2537)  ศึกษาความเป็นไปไดข้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุง้เส่ือม

โทรมเป็นสวนป่าชายเลน  โดยใชก้ารวิเคราะห์ทางการเงิน และการวิเคราะห์ทางเศรษฐ ศาสตร์

ผลการวิเคราะห์การปลูกสร้างสวนป่าชายเลนไมโ้กงกางโดยทาํการศึกษาจากประชากรตวัอยา่ง

ในพื้นท่ีตาํบลยีส่าร  จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นหมู่บา้นท่ีมีการปลูกไมโ้กงกาง เพื่อทาํถ่านขายเป็น

ระยะเวลากวา่ 50 ปี มาแลว้ พบว่าการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการมีตน้ทุนรวมในปัจจุบนั

เป็นเงิน จาํนวนทั้งส้ิน 9,244.39 บาทต่อไร่  และมีรายไดจ้ากโครงการเท่ากบั 27,631.90 บาทต่อ

ไร่ และการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์โดยตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเท่ากบั  26,609.68 

บาทต่อไร่ และรายไดร้วมเท่ากบั 61,741.40 บาทต่อไร่  แต่การวิเคราะห์คร้ังน้ียงัไม่ไดร้วมเอาค่า

เสียโอกาสของการใชท่ี้ดินเขา้มาพิจารณาเป็นตน้ทุน และเม่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงิน

และทางดา้นเศรษฐศาสตร์ แลว้พบวา่โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

อรวรรณ  พรานไชย, สนิท  อกัษรแกว้ และลดาวลัย ์ พวงจิต  (2547)  ไดท้าํการศึกษาวิจยั

การฟ้ืนฟูป่าชายเลนบนพื้นทีน่ากุง้ร้าง บริเวณอาํเภอขนอมซ่ึงมีพื้นที่ 20 ไร่ โดยมีการปลูกพนัธ์ไม้

ป่าชายเลน 4 ชนิด คือ โกงกางใบเล็ก แสมทะเลถัว่ขาว และโปร่งแดง มีระยะปลูกเท่ากบั 1.5X1.5  

เมตรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จะทาํให้ทราบถึงชนิดพนัธ์ไมที้่เหมาะสม ในการปลูกเพือ่ฟ้ืนฟู และ

ปรับปรุงคุณภาพพื้นท่ีนากุง้ร้าง เพื่อนาํไปขยายผลในพื้นท่ีใหเ้กิดเป็นรูปธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อไป จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการเติบโตดา้นต่าง ๆ ของพนัธ์ไมท้ั้ง 4 ชนิด ที่ปลูกบน

พื้นที่นากุ้งร้างได้แก่ การเติบโตดา้นเส้นผ่าศูนยก์ลาง ความสูง ดชันีพื้นเรือนยอด ความเขม้แสง

สัมพทัธ์มวลชีวภาพ และอตัราการรอดตาย  รวมถึงศึกษาการเติบโตดา้นต่าง ๆของกลา้ไม ้แต่ละ

ชนิดในแปลงท่ีเกิดจากการสืบพนัธ์ตามธรรมชาติของพนัธ์ุไมด้งักล่าวไดแ้ก่ การเติบโตดา้นเส้นผา่ 

ศูนยก์ลาง ความสูง และความหนาแน่นของกลา้ไม ้และอตัราการรอดตาย ผลการศึกษาสรุปไดว้่า

โกงกางใบเล็กมีความเหมาะสมมาก แสมทะเลมีความเหมาะสมปานกลาง  โปรงแดงและถัว่ขาวมี

ความเหมาะสมนอ้ย ในการปลูกฟ้ืนฟูในพื้นที่นากุง้ร้าง ดงันั้นในการปลูกป่าชายเลนเพือ่ฟ้ืนฟูนา

กุง้ร้าง บริเวณน้ีจึงควรเลือกพนัธ์ุไมท่ี้มีความเหมาะสมเรียงตามลาํดบัคือโกงกางใบเล็ก แสมทะเล 

ถัว่ขาว และโปร่งแดง  

Kemen  (2007)  ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ในการชดเชยคาร์บอน(Carbon Offset) ต่อ

แนวโน้มทางการเกษตรกรรม การฟ้ืนฟูป่า การฟ้ืนฟูป่าชายเลน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อ

อนุรักษพ์ื้นที่ทางชายฝ่ังทางทะเลของเกาะเคลดูปร์ในอุทยานแห่งชาติวาคะโทบิ  สุลเวสี ประเทศ

อินโดนิเซีย  ส่ิงสําคญัที่สุดในการรักษาระบบสมดุลนิเวศวิทยา และความหลากหลายตามธรรม 

ชาติของชุมชน โครงการชดเชยคาร์บอนเพือ่ลดกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพือ่แสดงถึงผล 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการกลบัฟ้ืนคืนสู่ระบบนิเวศวิทยา และคงรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มให้กลบั 
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คืนมา เพือ่ศึกษาการชดเชยคาร์บอนในป่าต่าง ๆที่ให้ค่าการสะสมสูงสุด โครงการชดเชยคาร์บอน

ประสบผลสําเร็จที่สุดในการพฒันาความหลากหลายทางชายฝ่ังทะเล และระบบนิเวศนั้น ในการ 

ศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการทดลองศกัยภาพของแนวโนม้ทางการเกษตรบนพื้นฐานของการใชท้รัพยากร

ทั้งท่ีเป็นการเกษตรกรรมและ ระบบใกลช้ายฝ่ัง  ผลการศึกษาที่ไดก้็คืออยู่ในค่าระดบัที่สูงในการ

ฟ้ืนฟูป่าไม ้บริเวณชายฝ่ังทาํให้ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน นอกจากคาร์บอนโดยเฉพาะครอบครัวชาว 

ประมง  การจดัการป่าชายเลนสามารถลดผลกระทบต่อป่าชายเลนในเร่ืองของการหาไมม้าทาํเช้ือ 

เพลิง และยงันาํมาสู่ระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิตทางทะเล หอย ปลา กุง้ เพิ่มรายไดใ้ห้กบัชาวประมง

อีกดว้ย ยงัพบวา่ การฟ้ืนฟูป่าชายเลนส่งผลให้เกิดการเพิ่มของการสะสมคาร์บอนประมาณ 3 ตนั/

เฮกตาร์/ปี ทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 175 ดอลล่าห์สหรัฐ  การเพิ่มประสิทธิภาพของเตาทาํให้ลดการใช้

ไมจ้ากป่าชายเลนไดร้้อยละ 40 ดงัตวัอยา่งจากการใช้ไมป่้าชายเลน 6,000 ตนั สามารถลดเหลือ 

3,600 ตนัต่อปี จากการใชข้องชุมชนบาร์โจและสามารถลดคาร์บอนเครดิตมีมูลค่า 70,000 ดอลล่าร์

สหรัฐ  การวจิยัน้ีใชก้องทุนBioCarbon ท่ีมีค่าคาร์บอนจากธนาคารโลกท่ีมีค่าระหวา่ง 3–5 ดอลล่าร์

สหรัฐต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด ์

Korn  Manassrisuksi, Wein, and Hussin  (2001)  ไดท้าํการศึกษาโปรแกรมการฟ้ืนฟูป่า

ชายเลน (The Mangrove Rehabilitation Program) เป็นโปรแกรมท่ีนาํไปใชก้บัชายฝ่ัง ทะเลของ

ประเทศไทย โดยกรมป่าไมโ้ปรแกรมดงักล่าวไดมุ้่งเนน้ท่ีป่าชายเลนตามชายฝ่ังตะวนัออกในพื้นท่ี

อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี สําหรับปัญหาการทาํลายท่ีเกิดข้ึนมา 20 ปี กรมป่าไม ้ไดใ้ชเ้คร่ืองมือน้ี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  วตัถุประสงคห์ลกัของโปรแกรมน้ีก็คือปกป้องคุม้ครองป่าชายเลนท่ียงัคงเหลือ 

อยู ่ เพิ่มพื้นท่ีฟ้ืนฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่า และใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีความตระหนกัและต่ืนตวัต่อ

การอนุรักษป์ระเมินผลสาํเร็จในการใชโ้ปรแกรมรีโมทเซ็นซ่ิง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นาํ

ขอ้มลูเชิงพื้นท่ีมาเปรียบเทียบสถานการณ์ป่าชายเลนในปัจจุบนัสามารถจดัการพื้นท่ีโดย Landsat 

TM บนัทึกไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2539 และ 2543 ตามตารางท่ี  2.3 
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ตารางที ่2.3  การเปรียบเทียบ และจาํแนกการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีตามแนวชายฝ่ังตะวนัออก  

                    อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ในปี พ.ศ. 2539 และ 2543 

 

การจําแนกพืน้ที ่ 2539 ร้อยละ 2543 ร้อยละ 

ป่าชายเลน 769 5.33 3,481 23.56 

ป่าชายเลนท่ีถูกทาํลาย 4,918 34.11 3,919 26.52 

ทุ่งหญา้ 4,674 32.42 2,419 16.37 

นากุง้ 4,058 28.14 4,959 33.56 

รวม 14,420 100 14,415 100 

 

Siriporn Phuviriyakul  (2007)  ศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลนในดา้นการใช้

ประโยชน์ทางตรงและทางออ้มในพื้นที่ ตาํบลคลองตาํหรุ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่าชายเลน  กลุ่มผูป้ระกอบการนากุง้ และนา

เกลือ และกลุ่มผูไ้ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าชายเลน มูลค่าการใชป้ระโยชน์ทางตรงประเมินในดา้น

ประมงชายฝ่ัง การท่องเที่ยว และการเก็บหาของป่าโดยใช้ วิธีการมูลค่าตลาด ส่วนมูลค่าการใช้

ประโยชน์ทางออ้ม ประเมินมูลค่าในการป้องกนัชายฝ่ัง โดยวิธีตน้ทุนการทดแทน ใชก้ารวิเคราะห์

ตน้ทุน-ผลประโยชน์ เพื่อเปรียบเทียบความคุมค่าในการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนไป เป็นนากุง้

และนาเกลือ และศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จากการศึกษาพบว่า

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงของป่าชายเลนคลองตาํหรุมีค่า   22 ,187,871บาท มูลค่าในการ

ป้องกนัชายฝ่ังมีค่า 776,268,800 บาท การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเป็นนากุ้งอย่างต่อเน่ืองตลอดไปที่อตัราคิดลดร้อยละ 3 มีมูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ -559,158 บาทต่อไร่ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 0.448 และอตัราผลตอบแทน

ภายในไม่สามารถคาํนวณได้ ส่วนการวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการ

เปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าชายเลนเป็นนาเกลืออยา่งต่อเน่ืองตลอดไปท่ีอตัราคิดลด 3 % มีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ -587,170 บาทต่อไร่ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 0.381 ส่วนอตัราผลตอบแทนภายใน

ไม่สามารถคาํนวณได ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ไม่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ในการเปล่ียนแปลงพื้นที่

ป่าชายเลนเป็นนากุง้และนาเกลือ ดงันั้นจึงควรอนุรักษป่์าชายเลนให้คงอยูไ่ว ้ส่วนการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ชาวบา้นในชุมชนมีส่วนในการอนุรักษป่์าชายเลนเป็นจาํนวนคร่ึงหน่ึง

ของชาวบ้านทั้ งหมด ซ่ึงส่วนมากชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยช่วยปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม  



บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

การศึกษาการพฒันานากุง้ร้างอย่างย ัง่ยืนของชุมชนคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทร 

สงครามในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ   

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั   

3.2  การจาํแนกพื้นท่ีนากุง้ร้างดว้ยเทคโนโลยกีารสาํรวจระยะไกล และภูมิศาสตร์สารสน 

เทศ   

3.3  การศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีนากุง้ร้างโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก   

3.4  การศึกษาการพฒันานากุง้ร้างเพือ่ความย ัง่ยนืโดยการประเมินความเป็นไปไดข้อง

แผนการลงทุนโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิต ขายถ่าน และกลบัคืนสู่ระบบนิเวศ 

3.5  ระยะเวลาในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

Abandoned Shrimp Farm 

Remote Sensing & GIS 

Mangrove Forest Plantation Investment 

Study of Economic  Social and Environmental 

dimension of Klong Kone Community 

For Eco-system For Carbon 

Credit 

 

For Charcoal 

 

Net present Value 

Interest Rate of Return 

Benefit-Cost Analysis 

Sustainable Development            

(Balancing of Economic Social and 

Environmental dimension) 

Area of Land use (Rai) 
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3.2  ขั้นตอนการจําแนกพืน้ทีน่ากุ้งร้าง 

 

3.2.1  อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

          3.2.1.1  ขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณตาํบลคลองโคน  จงัหวดัสมุทรสงคราม 

จากดาวเทียม LANDSAT – 5  ระบบ TM ระวางภาพ 4935I  บนัทึกขอ้มูลเม่ือเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 

2552 

          3.2.1.2  อุปกรณ์คอมพิวเตอเคร่ืองพิมพ ์                         

โปรแกรมสาํเร็จรูป ArcView GIS 3.2 จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

3.2.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การจาํแนกและวเิคราะห์สถานภาพนากุง้ร้าง ทาํการศึกษาโดยการใชข้อ้มูลภาพถ่ายทาง

ดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ TM เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552โดยขอ้มลูทั้งหมดอยูใ่นลกัษณะ

ขอ้มูลเชิงตวัเลข นาํมาวเิคราะห์สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินนากุง้ร้างโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ArcView GIS 3.2 เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ ขอ้มลูเชิงพื้นท่ีประกอบดว้ย

พื้นท่ีนากุง้ร้าง และขอ้มูลเชิงบรรยายประกอบดว้ยท่ีตั้งจาํนวนขนาดพื้นท่ี การกระจายตวัตามภาพ

ท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2  ขั้นตอนการจาํแนกพื้นท่ีนากุง้ร้าง  

 

ข้อมูลภาพดาวเทยีม Landsat 5 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

GIS 

การตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลในภาคสนาม 

ข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

พื้นท่ีนากุง้ร้าง 

ข้อมูลเชิงบรรยาย 

1.  ท่ีตั้ง  (ค่าพิกดัภูมิศาสตร์) 

2.  ขนาดของพื้นท่ี (ไร่, ตารางเมตร) 
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3.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการจาํแนกพื้นที่นากุง้ร้างโดยประยุกตใ์ชก้ารสํารวจขอ้มูลระยะไกลเพือ่ประเภท

และประเมินพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากขอ้มลูดาวเทียมเชิงตวัเลข LANDSAT-5 TM ท่ีมีความ

ละเอียดเชิงพื้นท่ี  30 X 30 เมตร ทาํการบนัทึกขอ้มูลเมื่อปี พ.ศ. 2552  สามารถแบ่งขั้นตอนการ

วเิคราะห์ ขอ้มูลเป็นดงัน้ี   

                       3.2.3.1  การจดัเตรียมขอ้มลูภาพดาวเทียมเชิงตวัเลขเบ้ืองตน้  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูหลกั 

สําหรับการศึกษา ผูว้ิจยัเลือกใช้ขอ้มูล LANDSAT-5 TM  ระบบหลายช่วงคล่ืน จาํนวน 6  แบนด ์

ซ่ึงบนัทึกขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบไฟล ์GeoTiff (*.tiff)  ท่ีมีความละเอียดคุณภาพ (spatial resolution)30 

X 30 เมตร มีการปรับแกค้่าความผดิพลาดเชิงคล่ืน และปรับแกค้่าผิดพลาดเชิงเรขาคณิต โดยไดรั้บ

อนุเคราะห์ขอ้มูลจากสํานักพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ 

สทอภ (GISTDA) 

                       3.2.3.2  การสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม การสาํรวจพื้นท่ีศึกษาเก็บขอ้มูลภาคสนามบน 

พื้นที่การใชป้ระโยชน์ที่ดิน ตาํบลคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ดาํเนินการบนัทึก

ขอ้มูลค่า พิกดัตาํแหน่งบนพื้นโลก ดว้ยเคร่ืองมือ GPS ยี่ห้อ GARMIN  รุ่น eTrex (Garmin, 2003) 

ซ่ึงขอ้มูลค่าพิกดัตาํแหน่งบนพื้นโลกจะเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Database (*.dBaseIV) ใน

โปรแกรม Excel เพือ่นาํฐานขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทาํการแปลงขอ้มูลเป็นไฟล ์

GIS (Shape file)  และทาํการซอ้นทบักบัภาพขอ้มูลดาวเทียมเชิงตวัเลข (Raster file)  

                       3.2.3.3  การวเิคราะห์จาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การวิเคราะห์จาํแนก 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้านการสํารวจข้อมูลระยะไกล 

จาํแนกขอ้มูลแบบ unsupervised classification วธีิ ISODATA (Interative Self-Organizing Data 

Analysis) โดยใชภ้าพสีผสมแบนด์ 2, 4, และ 5 (RGB 542) เพื่อจาํแนกประเภทการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  1) พื้นที่ป่าชายเลน  2) พื้นที่นากุง้  3)  แหล่งนํ้ า  4) ถนน  จากนั้น

ทาํการวิเคราะห์ทางสถิติโดยคาํนวณจากขนาดของความละเอียดภาพเพื่อประเมินขนาดของพื้นที่

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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3.3  ขั้นตอนการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมในการจัดการนากุ้งร้าง

เพือ่   การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

3.3.1  การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

             เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) จากกลุ่มประชากรตาม

ภาพท่ี 3.3  ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการสังเกตการณแบบมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วม และการรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวเิคราะห์การ

จดัการพื้นท่ีนากุง้ร้างเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยหาทางออกร่วมกนัและแนวทางนโยบาย

ระหวา่งรัฐกบัชุมชน ในอนาคตของตาํบลคลองโดน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามทั้งน้ีจะมี

การนาํเสนอขอ้มลูวธีิการพรรณนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่3.3  ขั้นตอนการศึกษาสภาพของสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพือ่การพฒันานากุง้ร้าง    

                  อยา่งย ัง่ยนื  

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย/ ผู้ให้ข้อมูล 

1.  เจา้ของพ้ืนท่ีนากุง้ร้าง7 ราย 

2.  ผูน้าํชุมชนคลองโคน 3 ราย 

3.  ชุมชนคลองโคน 5 ราย 

4.  หวัหนา้สาํนกังานปลดัตาํบลคลอง

โคน 

5.  รองนายก อบต. คลองโคน 

6.  หวัหนา้ปลดั อบต. คลองโคน 

7.  ช่างโยธา อบต. คลองโคน 

8. ผูป้ระกอบการท่ีพกัท่องเท่ียว     

2  ราย  

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ/สังเกตแบบมี

ส่วนร่วม และไม่มส่ีวนรวม 

-ความเป็นมาของตาํบล 

-สภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิง 

แวลดอ้มของชุม ชนในอดีต จน

ปัจจุบนั                 

-แนวทางการพฒันานากุง้ร้าง

อยา่งย ัง่ยนื 

 

 

 ผลสรุปแนวทางการพฒันานากุ้งร้างอย่างยัง่ยนื 

1. การปลูกป่าชายเลนเพ่ือขายคาร์บอนเครดิต 

2. การปลูกป่าชายเลยเพ่ือขายถ่านส่งออก 

3.  การปลูกป่าชายเลนเพ่ือคืนสู่ระบบนิเวศ 
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3.4  ขั้นตอนศึกษาการประเมนิความเป็นไปได้ของแผนการลงทุนโครงการปลูกป่าชาย 

เลนเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต ขายถ่าน และกลบัคนืสู่ระบบนิเวศ 

 

3.4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

             การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิตและกลบัคืนสู่ระบบนิเวศ  

โดยทบทวนเอกสารวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (องคก์ารมหาชน) UNFCCC งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ตามภาพท่ี 3.4 

             การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากศูนย์เรียนรู้เตาเผาบ้านยีส่ารที่ปลูกป่าชายเลนเพื ่อขายถ่าน  

สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัวิธีการปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายถ่าน ระยะเวลาปลูก กระบวนการผลิตถ่าน 

และราคาซ้ือขายเน้ือไม ้และถ่านในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4  ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการพฒันานากุง้ร้างอยา่งย ัง่ยนืโดยใชก้ารประเมินความ         

                  เป็นไปไดใ้นการวเิคราะห์แผนการลงทุน 

วเิคราะห์ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของการพฒันานากุ้งร้างอย่างยัง่ยนื 

-มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value; NPV) 

-อตัราผลตอบแทน (Internal Rate Return; IRR) 

-การวเิคราะห์ผลประโยชน์เทียบตน้ทุน (Benefit/Cost 

  

แหล่งข้อมูล 

1.  UNFCCC 

2. องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน 

กระจก (องคก์ารมหาชน) 

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

 

แผนการลงทุนโครงการเพือ่การพฒันา 

1. การปลูกป่าชายเลนเพ่ือขายคาร์บอนเครดิต 

2. การปลูกป่าชายเลยเพ่ือขายถ่านส่งออก 

3.  การปลูกป่าชายเลนเพ่ือคืนสู่ระบบนิเวศ 

 

แนวทางการพฒันา 

นากุ้งร้างอย่างยัง่ยนื 
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3.4.2  การคํานวณวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

                        3.4.2.1  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 

 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ คือ ผลต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของเงินสดที่คาดวา่จะไดรั้บใน

แต่ละปีตลอดอายุของโครงการ (Bt) กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินสดจ่ายออกไปในแต่ละปี ตลอดอายุ

ขอโครง การ(Ct) มูลค่าปัจจุบนัคาํนวณไดจ้ากการใช้ค่าของทุน หรืออตัราดอกเบ้ียที่ เหมาะสม

นาํมาปรับลดค่าจากอนาคตให้เป็นค่าปัจจุบนั ซ่ึงค่าของทุนหรืออตัราดอกเบ้ีย (r) จะพบไดใ้นสูตร

คาํนวณหา NPV ตามสมการท่ี 1 ดงัน้ี 

NPV              =  PVB – PVC 

 

  =  ∑n         Bt     -      ∑
n

                t=1    (1 +  r)t      t = 1    (1+ r)t 

           Ct 

 

  =              ∑n

                                        t = 1   (1 + r)t 

       (Bt   -   Ct)     หรือ 

      

  =              ∑n

                                       t = 1 

      (Bt  -  Ct) (1 + r)- t  ……….สมการท่ี 1     

แทนค่า 

PVB    =   ผลตอบแทนรวม 

PVC    =   ตน้ทุนรวม 

                                  Bt    =    Benefit in year t 

                                  Ct    =   Cost in year t 

                                    T   =   year of the project ไดแ้ก่ปีท่ี 0,1,2,….,n 

      i     =   discount rate (อตัราส่วนลด)   

      r     =   interest rate (อตัราดอกเบ้ีย)  
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                       โดยหลกัปฏิบติัในการวิเคราะห์โครงการโดยทัว่ไป การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

ซ่ึงจะทาํการคาํนวณหา NPV จากรายการรายรับรวมและรายจ่ายรวมของโครงการ โดยจะนาํมาเขา้

สูตรตามที่กล่าวขา้งตน้ หากโครงการใดให้ NPV ที่เป็นบวก แสดงวา่โครงการอยู่ในเกณฑ์ที่น่า

ลงทุน 

                        3.4.2.2   อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit- Cost Ratio: BCR) 

           วิธีอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวมหาร

ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม สามารถใชสู้ตรในการคาํนวณตามสมการท่ี 2 ดงัน้ี 

 

 BCR =  PVB/PVC   ………………………สมการท่ี 2 

 

     n 

     ∑   Bt  (1 + r) - t 

                t = 1 

              =  

     n 

     ∑   Ct  (1 + r) - t 

                           t = 1 

 การคํานวณหา BCR ก็สามารถคํานวณหาได้จากข้อมูลจากต้นทุน และ

ผลประโยชน์ โดยผลของ BCR ที่เท่ากบัหรือมากกวา่ 1 จะแสดงความหมายถึงโครงการที่สมควร

ลงทุน 

           3.4.2.3  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน(Benefit- Cost Ratio: BCR) 

           วิธีอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน คือ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชนอตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ คือ ผลตอบแทนที่คิดเป็นร้อยละของโครงการหรือหมายถึงอตัรา

ดอกเบ้ียในกระบวนการคิดลด ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียในการคิดลดจะเป็นอตัราดอกเบ้ียที่โครงการ

ตอ้งการจะได้รับ ดงันั้นหากค่าของ IRR มีค่ามากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ หรือค่าเสีย

โอกาสของทุนจากการไม่ลงทุน ก็แสดงว่าโครงการมีความน่าลงทุน สําหรับสูตรในการคาํนวณ 

IRR ตามสมการท่ี 3  ก็คือ 
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      n 

     ∑     (Bt -  Ct) =  0 …………………สมการท่ี 3 

                t = 1     (1 + r)t 

rใน (1+r)tก็คือ IRR  

 

3.5  ระยะเวลาในการวจิัย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555  ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2556 ในการวางแผน เตรียมขอ้มูล และลงพื้นท่ีช่วงเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2556  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

4.1  ผลการศึกษาวเิคราะห์สถานภาพนากุ้งร้าง 

 

ศึกษาโดยการใชข้อ้มูลภาพถ่ายทางดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ TM  เดือนมีนาคม

พ.ศ.  2552ไดแ้ปรแสดงดงัภาพที่ 4.2จาํแนกการใชป้ระโยชน์ที่ดินของชุมชนตาํบลคลองโคน นา

กุง้ 15,000ไร่  ป่าชายเลน3,100 ไร่ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเมื่อลงสํารวจพื้นที่จริงของตาํบลคลองโคน

ใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นท่ีนากุง้ส่วนใหญ่ของตาํบลคลองโคนปล่อยทิ้งร้างไม่ได้

ประกอบอาชีพเล้ียงกุง้เหมือนแต่ก่อน ตามภาพท่ี 4.1 จากการสังเกตบางพื้นที่เป็นบ่อนํ้ าขนาดใหญ่

มีสภาพทรุดโทรม แต่ตามคนัก็ยงัหลงเหลือตน้โกงกางข้ึนประปราย สอบถามขอ้มูลจากชุมชนไม่

ทราบใครเป็นเจา้ของ พื้นท่ี และพื้นท่ีดงักล่าวเคยเป็นแหล่งเพาะเล้ียงกุง้เม่ือปีพ.ศ. 2528-2533 

 

 
 

ภาพที ่4.1  สภาพของพื้นท่ีนากุง้ร้างในตาํบลคลองโคน  อาํเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

ปัจจุบนั(ปี 2556) ยงัคงสภาพเป็นแหล่งนํ้า และบางรายก็เล้ียงปลาหอยแครง  แต่สภาพโดยทัว่ไป

เป็นพื้นท่ีโล่งขนาดไหน ตน้ไมข้นาดใหญ่ไม่มี และตามแนวคนัยงัมีร่องรอยตน้โกงกางข้ึนนอ้ย

มาก  
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ภาพที ่ 4.2  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 

                   ตาํบลคลองโคน  อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม  จงัหวดัสมุทรสงคราม

อ่าวไทย 
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4.2  ผลการศึกษาสภาพทางสังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนคลองโคน ใน

มติิการพฒันาอย่างยั่งยนื 

 

4.2.1  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตขิองประเทศไทยกบัป่าชายเลน 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1-6  เป็นแนวทาง

การพฒันาของประเทศอยา่งไร้ทิศทาง สร้างโครงสร้างพื้นฐานสู่ทอ้งถ่ิน สาธารณูปโภค และ

เศรษฐ กิจ ซ่ึงส่งผลถึงนโยบายของรัฐบาลในการบริหารดา้นเศรษฐกิจในการขบัเคล่ือนใหป้ระเทศ

ดาํเนินไปได ้ลกัษณะของแผนในแต่ละฉบบั มีแนวทางตามตารางท่ี 4.1 

 จากการรวบรวบสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในป่าชายเลน (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

สถาบนัวจิยัทรัพยากรทางนํ้า, 2554)  สามารถสรุปไดว้า่ สาเหตุสาํคญัท่ีส่งผลทาํใหพ้ื้นท่ีป่าชายเลน

ลดลงและเส่ือมโทรมอยา่งมาก อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงคือ  

 4.2.1.1  ระหวา่งปี พ.ศ. 2504 – 2522 สาเหตุหลกัของการทาํลายป่าชายเลนไดแ้ก่

เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพือ่ตดัไมม้าทาํฟืนและถ่านในเชิงพาณิชย ์ การทาํเหมืองแร่ในป่าชายเลน  

การสร้างท่าเรือ และเข่ือน 

 4.2.1.2  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 5 -6 

สาเหตุหลกัของการทาํลายป่าชายเลน ไดแ้ก่การบุกรุกเพือ่ใช้ประโยชน์ในการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

เช่น ทาํนากุง้ เพื่อการส่งออก ซ่ึงมีทั้งกิจการที่มีคนไทย และคนต่างชาติเป็นเจา้ของ การขยายพื้นที่

เมืองและชุมชนอุตสาหกรรม ทาํให้ป่าชายเลนลดลง ชุมชนเขา้ยึดพื้นที่เป็นประกอบอาชีพเพื่อ

ขยายตวัสู่ภาค อุตสาหกรรม การจบัสัตวน์ํ้ ามีมากข้ึน และใชเ้ทคโนโลยีเขา้ทาํลายพื้นที่ป่าชายเลน 

การส่งออกกุง้ กุลาดาํทาํให้พ้ืนที่ป่าชายเลนตามชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยลดนอ้ยลงตั้งแต่ จงัหวดั

สมุทรสงครามไปยงัจังหวดัสงขลา  ซ่ึงกรมประมงมีนโยบายส่งเสริมการเล้ียงกุ้งทะเลตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจดงั น้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 3 พ.ศ.2515-2519 

ส่งเสริมการพฒันาทีดิ่นชายฝ่ังทะเลให้เป็นแหล่งเล้ียงสัตวน์ํ้ าไดแ้ก่กุง้ทะเล ซ่ึงเป็นสินคา้ที่ตลาด

ต่างประเทศตอ้งการมาก จดัตั้งศูนยว์ิจยัคน้ควา้และฝึกอบรมการเพาะเล้ียงกุง้เพือ่คน้ควา้วิธีการ

เพาะลูกกุ้งโดยไม่ต้องอาศยัธรรม ชาติและสาธิตแก่เกษตรกรแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบบัที่ 4 พ.ศ.2520-2524 ส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลาในเขตชลประทาน ทดลองคน้ควา้

อบรมการเพาะเล้ียงกุง้ก้ามกรามและการเพาะเล้ียงกุง้ชายฝ่ัง สนบัสนุนชาวประมงให้ปรับปรุง

เคร่ืองมือการทาํประมงให้มีประสิทธิภาพในการจบัสัตวน์ํ้ าและแข็งแรงทนทานต่อลมฟ้าอากาศ 

ก่อสร้างและขยายสะพานปลา ท่าเรือประมง โรงงานห้องเยน็และโรงนํ้ าแข็ง แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2525-2529 ส่งเสริมเจรจาร่วมทุนกบัประเทศอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่4.1  สรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-6

ฉบับที ่(พ.ศ.) เนือ้หา 

ฉบบัท่ี1  

พ.ศ.2504-2509 

 

-เนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจเป็นสาํคญั โดยเฉพาะการลงทุนในส่ิงก่อสร้างขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและ ขนส่ง ระบบเข่ือนเพ่ือ

การชลประทานและพลงังานไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเขา้ไปเพ่ื การปูพ้ืนฐานใหมี้การลงทุนในดา้นเอกชนเป็นหลกั 

ฉบบัท่ี 2 

พ.ศ.2510-2514 

 

-ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุมถึงการพฒันาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บงัเกิดผลไปทัว่ ประเทศ เนน้เขต

ทุรกนัดารและห่างไกลความเจริญ และมีโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการพฒันาภาค 

โครงการเร่งรัดพฒันาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ 

ฉบบัท่ี 3 

พ.ศ.2515-2519 

 

-รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินตรา, รักษาระดบัราคาสินคา้ที่จาํเป็นต่อการครองชีพ, รักษา

เสถียรภาพทางการเงินระหวา่งประเทศ, ส่งเสริมการส่งออก, ปรับปรุงโครงสร้างการนาํเขา้-ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดบัการ

ผลิต เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินคา้นาํเขา้ ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนบัสนุนการลงทุนเพื่อใชป้ระโยชน์จากโครงการขั้น

พ้ืนฐานที่มีอยู่-กระจายรายไดแ้ละบริการทางสังคม โดยลดอตัราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับปรุง

สถาบนัและองคก์รทางดา้นเกษตรและสินเช่ือ รักษาระดบัราคาสินคา้เกษตร 

ฉบบัท่ี 4 

พ.ศ.2520-2524 

 

-เนน้การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิตสาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งออก, กระจายรายได้

และการมีงานทาํในภูมิภาค, มาตรการ กระตุน้อุตสาหกรรมที่ซบเซา, รักษาดุลการชาํระเงินและ การขาดดุลงบประมาณ-เร่งบูรณะและ

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลกัของชาติ รวมทั้งการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้โดยเฉพาะท่ีดิน แหล่งนํ้ า ป่าไมแ้ละแหล่งแร่, เร่งรัด

การปฏิรูปที่ดิน, จดัสร แหล่งนํ้ าในประเทศ, อนุรักษท์ะเลหลวง, สาํรวจและ พฒันาแหล่งพลงังานในอ่าวไทยและภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ฉบับที ่(พ.ศ.) เนือ้หา 

ฉบบัท่ี 5 

พ.ศ.2525-2529 

 

-ยดึพ้ืนท่ีเป็นหลกัในการวางแผน กาํหนดแผนงานและโครง การให้มีผลทางปฏิบติัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พ้ืนท่ี เป้าหมายเพือ่พฒันา

ชนบทพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พ้ืน ท่ีเมืองหลกั ฯลฯ 

-เนน้การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงินออม, สร้างวนิยัทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับ โครงสร้างการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและกระจายอุตสาหกรรม ไปสู่ส่วน

ภูมิภาค, ปรับโครงสร้างการคา้ต่างประเทศ และบริการ, ปรับโครงสร้างการผลิต และการใชพ้ลงังาน ฯลฯ  - เน้นความสมดุลในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ-เนน้การแกปั้ญหาความยากจนในชนบทลา้หลงั กาํหนด พ้ืนท่ีเป้าหมาย 286 อาํเภอและก่ิงอาํเภอ -เนน้

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัเช่นมีระบบการบริหารการพฒันาชนบทแนวใหม่ประกาศใชพ้.ศ.2527-เนน้บทบาทและการระดมความร่วมมือ

จากภาคเอกชน 

ฉบบัท่ี 6 

พ.ศ.2530-2534 

 

-เนน้การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลงั โดยเนน้การระดมเงินออมในประเทศ เนน้การใช้

จ่ายภาค รัฐอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ และเนน้บทบาทภาคเอกชนในการพฒันาเนน้การพฒันาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต-เนน้การ

เพ่ิมบทบาทองคก์รประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม-เร่ิมแผนหลกัการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย-ี

ทบทวนบทบาทรัฐในการพฒันาประเทศ -มีแผนพฒันารัฐวิสาหกิจ- มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตวัมาก

ข้ึน-เนน้การนาํบริการพ้ืนฐานท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี-พฒันาเมืองและพ้ืนท่ีเฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค- ขยายขอบเขต

พฒันาชนบทครอบคลุมทัว่ประเทศ เขตลา้หลงั 5,787 หมู่บา้น เขตปานกลาง 35,514 หมู่บา้น และเขตกา้วหนา้ 11,612 หมู่บา้น 

 

แหล่งทีม่า:  อารีรัตน์  ทองชยั, 2555.
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4.2.2  ผลการศึกษานากุ้งร้างชุมชนคลองโคน และประวตัคิวามเป็นมา 

 การจดัการป่าชายเลนของตาํบลคลองโคนในปัจจุบนั มีความสําคญัมากกวา่ใน อดีตท่ีผา่น

มา เน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีประสบผา่นมาทาํให้ป่าชายเลนตอ้งสูญหายไปเป็นหมื่น ๆ ไร่ ตั้งแต่แผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการบริหารในแต่ละยุคทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ 

(Common Property) ไดถู้กจบัจอง หรือไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเพิ่มรายไดข้องชุมชนทาํให้เกิดการแก่งแยง่และใชท้รัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ยา่งจาํ 

กดัจากผูท่ี้เขา้ถึงแหล่ง มีความรู้ และไดอ้ภิสิทธ์ิในการจบัจองทีท่าํมาหากินต่างคนต่างทาํเพือ่เร่ง

การบริโภค และตอบสนองต่อนโยบายส่งออกของรัฐบาลให้เกิดรายไดท้างเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อป่าชายเลนตามชายฝ่ังถูกทาํลายเปล่ียนเป็นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะกุง้ เพือ่ส่งออกไป

ต่างประเทศ เพิ่มรายไดท้างเศรษฐกิจ และทาํให้นายทุนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกิดการบริโภคผิดปกติเร่ง

การผลิตทาํใหท้รัพยากรธรรม ชาติและระบบนิเวศถูกทาํลาย ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจึงเกิดข้ึน พื้นท่ีแต่

เดิมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติ ระบบนิเวศของป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์เตม็ไปสัตวน์ํ้ า  และ

ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ  จากการเขา้มาทาํประโยชน์ในพื้นท่ีทาํใหเ้กิดการทาํลายในที่สุด 

จึงมีคาํพูดวา่ “การพฒันาอยา่งไม่ย ัง่ยืน” ซ่ึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น ดงัภาพที่ 4.3  จะตอ้งมีความ

สมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ  จึงจะพอดีที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ใหถู้ก

ทาํลาย แต่ท่ีผา่นมาการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจมากจนเกินไป และ “ต่างคนต่างทาํ มือใครยาวสาว

ไดส้าวเอา” อนัอาจจะเป็นส่ิงที่เปรียบเทียบไดดี้ที่สุด และสุดทา้ยแลว้ ผลลพัธ์ที่เกิดข้ึนคือ ความ

เสียหายต่อชุมชนนัน่เอง นํ้ าเสียจากการทาํนากุง้เพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อระบบการจดัการ และการใช้

เทคโนโลยท่ีีแพงและปัจจยัภาย นอกเขา้มาไดแ้ก่ อาหารเล้ียงกุง้ ยารักษาโรค และอ่ืนๆ จนส่งผลทาํ

ให้เกิดโรคการระบาดไปทัว่จนกระทั่งผูป้ระกอบการและชุมชนได้รับผลกระทบไม่สามารถ

ประกอบอาชีพไดอี้กต่อไป เพราะระบบนิเวศตามธรรมชาติไดถู้กทาํลายลงส่ิงมีชีวิต กุ ้ง หอย ปู 

ปลา ท่ีอยูต่ามธรรมชาติเจริญเติบโตตามระบบของมนั ไดถู้กทาํลายวฏัจกัรการดาํรงชีวิตของมนัใน

ที่สุดแล้วชุมชนจึงได้เกิดความเดือดร้อน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฉบบัท่ี1-6 เพื่อพฒันา

ประเทศเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจยงัไม่ค่อยเห็นคุณค่าทางส่ิงแวดล้อม  จนกระทัง่แผนพฒันา

เศรษฐกิจฉบบัท่ี 7-11 ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นแก่ตวั ไดส่้งผลต่อชุมชน

ทอ้งถ่ินอย่างเห็นได้ชดั ดงันั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ 6-11  เน้นเร่ืองการพฒันา

ทรัพยากรทอ้งถ่ินโดยให้ชุมชนช่วยกนัดูแล  และเร่ิม เขา้สู่ยุคการพฒันาเขา้สู่สมดุลตามธรรมชาติ  

โดยใชก้ารพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ ตอ้ง

ดาํเนินไปดว้ยกนั  ชุมชนคลองโคนเคยประสบปัญหาการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแต่เดิมมี

ป่าชายเลนกินพื้นที่ถึงกวา่  20,000กวา่ไร่ร่มร่ืนไปดว้ยป่าโกงกาง ตลอดจนพืชผกั สมุนไพรต่างๆ 
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รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ านานาชนิด และยงัเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของชุมชน แต่เป็นท่ี

น่าเสียดายที่ในอดีตกว่าหลายทศวรรษที่ผ่าน มาไดมี้การบุกเบิกพื้นที่เล้ียงกุง้กุลาดาํกนัในผืนป่า

ชายเลนของจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นพื้นที่กวา้ง ทาํให้ป่าชายเลนลดลงเหลือประมาณ 900กวา่ไร่

ตามชายฝ่ังทาํลายสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนแห่งน้ี อยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงจากคาํบอกเล่าของ

นายเดชา จ้ือเหลียง อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 ในปี พ.ศ. 2500 นายหวล จาํนามสกุลไม่ได ้ไดเ้ล้ียงกุง้

ตามธรรมชาติ ขนาด 100 ไร่ โดยการใชก้งัหนัวิดนํ้ าทะเล เขา้สู่แปลงบ่อกุง้ซ่ึงเต็มไปดว้ยป่าชาย

เลนตามธรรมชาติ ไม่ไดใ้ชส้ารเคมี และอาชีพของชุมชนคลองโคนเป็นชาวประมงโดยพื้นเพ และ

เผาถ่านบา้งทาํการเกษตรแบบเพือ่ยงัชีพ และในปี 2527 ไดเ้ร่ิมถางป่าชายเลน และนายทุนเขา้มา

ควา้นซ้ือท่ีเพื่อเล้ียงกุง้กุลาดาํเพื่อส่งออก ถนนไฟฟ้าเขา้ถึงจากถนนสายหลกัธนบุรี-ปากท่อ ช่วงคาํ

คืนเต็มไปด้วยแสงไฟตามบ่อกุ้งแทบทุกพื้นที่ไม่เหลือป่าชายเลน พื้นที่ชุมชนคลองโคนที่อุดม

สมบูรณ์นไปด้วยสัตวน์ํ้ า จากการทาํบ่อกุ้งกนัมากข้ึนทาํให้ระบบการจดัการแย่ลง และการใช้

สารเคมีมากข้ึน สารเคมีจากนากุง้ที่ถูกทิ้งลงทะเลทาํให้กุง้ หอย ปู ปลาที่เคยอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่

ลดลง สร้างผลกระทบต่อชุมชนในปี 2532 ผูที้่ประกอบอาชีพประมงตามชายฝ่ังเพื่อยงัชีพไม่

สามารถจบัสตัวนํ้าไดเ้ลย นํ้าเน่าเสียตะกอนเป็นสีดาํ  ดว้ยเหตุน้ีชุมชนคลองโคนจึงเห็นความสําคญั

ของป่าชายเลน และต่อมาชาวบา้นกลุ่มหน่ึงเห็นปัญหาที่เกิดข้ึนกบัระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม

เพือ่หาทางฟ้ืนฟูป่าชายเลนเร่ือยมาตั้งแต่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 จากการขบัเคล่ือนกนัเองเล็ก ๆ 

ของคนในชุมชน คลองโคนภายใต้ผูน้าํอย่างผูใ้หญ่ไพบูลย ์หรือผูใ้หญ่ชงค์  ผูใ้หญ่มานะ และ

ผูใ้หญ่เดชาปลูกป่าชายเลนออกไปนอกชายฝ่ัง ซ่ึงสองปีแรกไม่ไดผ้ล จาํเป็นตอ้งปลูกตน้ลาํพู แสม

ดาํ เร่ิมตน้ ในปัจจุบนัจึงเกิดการรวมตวัและกระแสทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาสนับสนุน และ

ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลียและเดนมาร์ค ต่างร่วมมือกนัปลูกป่าชายเลนคืนมากวา่ 5,000 ไร่  ปี 

2532 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ของชุมชนคลองโคนเกิดปัญหาอยา่งหนกัไม่สามารถ

ประกอบอาชีพทาํการประมงได้ เพราะปัญหาของนํ้ าเน่าเสียจากการทาํนากุง้สภาพ เศรษฐกิจมี

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน เพราะศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลน และการตั้งชมรมเพือ่การอนุรักษ์ป่าชาย เลนที่

ผูใ้หญ่บา้นหน่ึงทีพ่ยายามปลูกป่าชายเลนให้ชุมชน จนกระทัง่ประสบผลสําเร็จ และทาํให้ชุมชน

ตาํบลคลองโคนมีชีวิตที่ดีข้ึนจากการป่าชายเลนน้ีเกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทาํให้ชุมชนมี

อาชีพเสริมจากการทาํประมง  และทรัพยากรสัตวน์ํ้าเพิ่มมากข้ึน ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน แต่ปัญหาของนํ้ า

เสียทีเ่กิดจากการไหลลงสู่อ่าวไทยรูปตวัที เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแกไ้ด ้ทาํให้ประมงนอกชายฝ่ัง

เกิดความเสียหาย  เม่ือปี 2555 ปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพ และนํ้าเหนือไหล่ลงสู่  
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ภาพที ่4.3  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเกิดความสมดุลกนัระหวา่ง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

อ่าวไทยทาํให้สัตวน์ํ้ าตายเป็น จาํนวนมาก และสัตวน์ํ้ าที่เล้ียงไวต้ามกระชงั และบริเวณชายฝ่ังเสีย 

หายเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นในชุมชนเลยไดน้าํหอยมาเล้ียงในนากุง้ร้างบ่างแห่งที่ติดกบัชาย ทะเล

เขา้มาประมาณ 1 กิโลเมตร เพราะหอยแครงเจริญเติบโตไดท่ี้ท่ีมีนํ้ ากร่อย และนํ้ าเคม็ และมีการ

เล้ียงในทะเลตามกระชงั การ เล้ียงหอย 1 ไร่ จาํนวน 500 กิโลกรัม เล้ียงประมาณ 1 ปี จะไดห้อย

หนกัประมาณ 6,000-7,000 กิโลกรัม จากการบอกเล่าของพิร์นิธิ รัตนพงศธ์ระ (2556) หวัหนา้กลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์คลองโคน วา่บิดาคือผูใ้หญชงค ์และกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

ชาวบา้นในชุมชนหลายตาํบลร่วมแรงร่วมใจ ท่ีเร่ิมบุกเบิกปลูกป่าชายเลนแถบริมชายฝ่ัง ลองผิด

ลองถูก จนไดภู้มิปัญญาวา่ จะตอ้งใช้ตน้แสมนาํร่อง ก่อนที่จะปลูกตน้โกงกาง ก่อนสักสองสามปี 

ใหเ้กิดดินเลนท่ีจะไม่ใหร้ะดบันํ้าทะเลข้ึนสูงเกินไปเป็นป่าท่ีมีเลนแต่มีนํ้าขงั เพราะจะทาํให้ตน้กลา้

เติบโตไดดี้ ไม่อยา่งงั้น ปลูกไปเท่าไร ก็จะตายหมด จากการปลูกป่าชายเลน ทาํให้เกิดแผน่ดินงอก

ไปหลายเมตร ในแต่ละปี การร่วมมือกนัปลูกเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี 2534 จนทาํให้ภาครัฐ และ เอกชนเร่ิม

ใหค้วามสนใจจนทาํใหป่้าชายเลนในตาํบลคลองโคนมีเกือบประมาณ 2, 000 ไร่ ปัจจุบนัดว้ยเหตุน้ี

ทาํใหส้ภาพสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มดีข้ึนตามลาํดบัตามภาพท่ี  4.4 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพที ่4.4  เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตาํบลคลองโคนระหวา่งปี 2518-2556 

4.2.3  ผลการศึกษาบทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนคลองโคน 

 4.2.3.1  เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลคลองโคนท่ีไดส้ัมภาษณ์คือจิระ แก้ว

มณี (2556)  ตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลคลองโคน  ศุภรดา บุตรธงชัย (2556) 

ตาํแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลคลองโคน  เจษฎา จงชาญสิทธิโท 

(2556) ตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองโคน และเอกรัฐ กาลปักษ ์ (2556) ตาํแหน่ง

ช่างโยธา  สํานกังานปลดั อบต. คลองโคน พอสรุปไดว้่านโยบายขององค์การบริหารส่วนตาํบล

คลองโคน สนบัสนุนการปลูกป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซ่ึงมีการจดัให้พื้นที่ตาํบล

คลองโคนเป็นศูนยก์ารศึกษาทรัพยากรป่าชายเลนและชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง 

เก็บหอยแครง ทาํกะปิ  และมีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษแ์ละรักทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

ซ่ึงศุภรา บุตรธงชยั (2556) ไดอ้ธิบายว่าตาํบลคลองโคนเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมได้ และโรงแรมสูงกว่า 2 ชั้น เวน้แต่ระยะ ทาง 500 เมตรตามถนนพระรามสอง

เท่านั้น ซ่ึงสภาพนากุง้ร้างแต่อดีตบางพื้นทีไ่ดเ้ปล่ียนไปเป็นการเล้ียงหอยแครง การท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ และบางส่วนถูกปล่อยรกร้างความเขม้แขง็ของชุมชนพร้อมใจท่ีจะอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน

และป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทรัพยากรตาํบลคลองโคนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  นโยบาย

ปัญหา 

โรค

ระบาด 

ราคา 

กุง้ตกตํ่า 

 

เหลือ ป่า

ชายเลน 

ประมาณ 

900 ไร่ 

 

2502-2518 2529-2533 2552-2556 

ปี 2534 

ทาํการ 

อนุรักษ ์

โดย 

ชุมชน 

และ 

ผูใ้หญ่ 

ชงค ์

1,000 ไร่  

ป่าชาย

เลน 

ประมาณ 

70,000 

ไร่ 

นากุง้ 

ร้าง 

การท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ และ

โฮมสเตย ์

พ.ศ. 

เล้ียงหอยแครง 

2534 



65 

 

 

ของรัฐบาลและเอกชนในการอนุรักษป์ลูกป่าชายเลนเพิ่มมากข้ึน  ชุมชนเกิดความรู้และความเขา้ใจ

ในการอนุรักษ์มากข้ึน และเกิดความรักป่าชายเลน เพราะบท เรียนจากการทาํนากุ้ง ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนเป็นอยา่งมาก และตอ้งใชเ้วลาฟ้ืนฟูเป็นระยะเวลานานหลายปี  รัฐบาล

และเอกชนเขา้มาทาํกิจกรรมเพือ่อนุรักษ์ป่าชายเลนมากข้ึน ทาํให้ชุมชนมีรายได้จากการจดัการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และองค์การบริหารส่วนตาํบลก็ไดภ้าษีมากข้ึน จะไดน้าํมาพฒันาชุมชนและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนใหก้บันกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

 4.2.3.2  ผูป้ระกอบการนากุง้ร้าง 

 การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการนากุง้ในอดีต ประมาณ 7 ราย (ดิเรก แกว้มณี, 2556; 

วินยั ใจสุข, 2556; ธีระ ดอกไมจี้น, 2556; ปฐมพงศ ์ช่องเจริญอนนัต,์ 2556; สุวิทย ์เอ่ียมละออ, 

2556; มนสั แพทยจ์ะเกร็ง, 2556; พิร์นิธิ รัตนพงศธ์ระ, 2556)  พอสรุปไดว้า่ในพื้นท่ีตาํบลคลอง

โคน พบวา่ช่วงปีพ.ศ.2527-2532  การเล้ียงกุง้ช่วงแรกประสบความสาํเร็จรายไดดี้ แต่ต่างคนต่างทาํ

ปล่อยนํ้ าเสีย และใช้สารเคมีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดโรคระบาดของกุง้และปัญหาราคากุง้ตกตํ่า 

และ นํ้าเสียทาํใหชุ้มชนเกิดความเสียหายพื้นท่ีรอบชายฝ่ัง ปลา ปู และหอย นอ้ยลงทาํให้เจา้ของนา

กุง้ เลิกกิจการบางรายเป็นหน้ีสิน ปล่อยนากุ้งให้ร้างและบางรายตอ้งเสียที่ดินจาํนวนมากให้กบั

ธนาคาร และนายทุน โดยนําท่ีดินไปจาํนองเพื่อกู้เงินมาประกอบอาชีพเล้ียงกุ้ง ทาํให้สภาพ

เศรษฐกิจย ํ่าแย่  แต่บางรายได้หยุดการเล้ียงกุ้ง ซ่ึงการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาชุมชนคลองโคน

เสียหายมากในปีพ.ศ. 2532 สัตวน์ํ้ าที่เคยอุดมสมบูรณ์แทบไม่มีให้เห็น จาํเป็นตอ้งขบัเรือออกไป

ไกลถึงฝ่ังชลบุรี และบาง รายตอ้งไปรับจา้งท่ีจงัหวดัอ่ืน ต่อจากนั้นมา และในปัจจุบนัเจา้ของนากุง้

ร้างในพื้นที่ได้หันมาเล้ียงหอยแครงบริเวณนอกชายฝ่ังและตามชายฝ่ังเข้ามา 1 กิโลเมตร ถ้า

มากกว่านั้นเล้ียงหอยแครงไม่ได้ เพราะระบบนิเวศของหอยแครงชอบนํ้ าเค็มหรือนํ้ ากร่อยมาก  

และยงัพบวา่รายไดห้อยแครงอยูที่ป่ระมาณ 40,000 บาท ต่อไร่ ทาํให้พ้ืนที่นากุง้ร้างในปีพ.ศ.2552 

ซ่ึงจากราย งานของกรมทรัพยากร ชายฝ่ังในตาํบลคลองโคนมีพื้นที่นากุ้งประมาณ 15,314 ไร่  

แปรสภาพเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อเล้ียงหอยประมาณ 4,000 ไร่ และท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ ซ่ึงทาํให้

ชุมชนมีรายไดม้ากข้ึน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในตาํบลดีข้ึนมาก  ประสบการณ์จากการเล้ียงกุง้

ทาํใหเ้กิดบท เรียนส่งผลให้สภาพพื้นท่ีป่าชายเลนหายไปเกิดนํ้ าเสีย เพราะการเล้ียงกุง้ในปริมาณ

มาก ขาดความร่วมมือ ในการจดัการต่างคนต่างทาํทาํให้ขาดความสมดุลโรคระบาดก็ตามมา และ

ปัญหาจากการปล่อยนํ้าเสียของโรงงานไหลลงสู่แม่นํ้า  และไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยท่ีเป็นรูปตวั T 

หรือ ก ทาํใหพ้ื้นท่ีแนวชายฝ่ังท่ีทาํแพประมงและกระชงัเล้ียงหอยและปลาไดรั้บความเสียหาย และ

เข้ามายงับ่อกุ้งที ่เล้ียงไว ้ระบบการระ บายนํ้ าทะเล แม้แต่ในปีพ.ศ.2555 ที่เกิดนํ้ าท่วมใหญ่
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ผลกระทบส่งผลใหอ่้าวไทยสัตวน์ํ้าท่ีเล้ียงบริเวณนอกชายฝ่ังลม้ตายเป็นอยา่งมาก ดงันั้นปัญหาของ

นํ้าเสียในอ่าวไทย รัฐบาลควรจะเร่งหาทาง แกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4.2.3.3  ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกั 

 ผลการสัมภาษณ์เจา้ของผูป้ระกอบการที่พกั 2 รายก็คือ มนสั แพทยจ์ะเกร็ง (2556)  

ดาํรงตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองโคน และเจา้ของรีสอร์ทที่พกัช่ือวา่ “บา้น

ไมช้ายเลนรีสอร์ท” และ “บา้นไมธ้ารา” เม่ือปีพ.ศ.2552 นกัวชิาการ และนกัท่องเทียวมีความสนใจ

เขา้มาศึกษาป่าชายเลนของศูนย์อนุรักษ์เรียนรู้ป่าชายเลนคลองโคนที่กรมทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ัง และตอ้งการอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลนจึง ส่งผลให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศข้ึน  คุณ

มนสัไดเ้ล่าประสบการณ์ที่เคยทาํนากุง้เมื่อปีพ.ศ. 2529 ที่ไดเ้ร่ิมทาํนากุง้เพราะเห็นคนอ่ืนรวยกนั

มากจึงแห่กนั ทาํ และมีนายทุนนอกพื้นที่เขา้มาซ้ือที่ดินเป็นจาํนวนมากซ่ึงการทาํนากุง้เกิดภาวะ 

การขาดทุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชุมชนคลองโคนส่งผลให้สภาพเศรษฐ 

กิจของชุมชนดีข้ึน ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการใชเ้รือประมงรับนกัท่องเที่ยวไปชมสภาพป่าชาย

เลน และวิถีชีวิตการทาํแพสัตวน์ํ้ านอกบริเวณชายฝ่ัง และการนาํกลา้ไมป่้าชายเลนเขา้ไปปลูกใน

บริเวณป่าอนุรักษ์ ตลอดจนชุมชนไดข้ายผลิตภณัฑ์ของชุมชนแก่นกัท่องเที่ยวอีกดว้ย ซ่ึงนกัท่อง 

เที่ยวที่เดินทางเขา้มามีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาทต่อคน รีสอร์ทของเขาสามารถรับนักท่อง 

เท่ียวไดถึ้ง 400 คนในแต่ละคร้ัง  อีกรายหน่ึงที่สัมภาษณ์ก็คือ พิร์นิธิ รัตนพงศธ์ระ (2556)  เจา้ของ

ผูใ้หญ่ชงคโ์ฮมสเตย ์บรร ยากาศของรีสอร์ท อยูริ่มฝ่ังของคลองซ่ึงการออกแบบกลมกลืนกบัธรรม 

ชาติเป็นระเบียงใหญ่มีตน้ลาํพ ูตน้โกง กาง และตน้ไทรขนาดใหญ่ปกคลุมมีท่าเรือออกแบบตกแต่ง

ไดอ้ยา่งสวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย  สามารถจดักิจกรรมกลางแจง้ได(้ ตามภาพในภาคผนวก) 

และคุณพิร์นิธิไดเ้คยมีประสบการณ์ในการ ทาํนากุง้ เป็นร้อยไร่ จนขาดทุนและที่ดินเกือบ 500 ไร่

ถูกธนาคารยึด ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน ปีพ.ศ.2532การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาํให้สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนกลบั คืนมาจากการสังเกตก็ยงัคงเห็นนากุง้ร้างอีกจาํนวนมาก

ปล่อยทิ้งร้าง 

 4.2.3.4  ชุมชนในละแวกพื้นท่ีนากุง้ร้าง 

 สัมภาษณ์เกษตรกร และชาวบา้นในชุมชน (เดชา จ้ือเหลียง, 2556; อินทรีย ์ฉัตร

ดอน, 2556) การประกอบอาชีพของชุมชน รายไดส่้วนใหญ่มาจากการเก็บสัตวท์ะเล เช่น กุง้ หอย 

ปู และปลา  ถือเป็นอาชีพประมงพื้นบา้น ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชุมชนตาํบลคลองโคน ชาวประมง

ในชุมชน ได้กล่าวว่าเม่ือเขาไม่มีเงินเขาก็จะออกไปจบัสัตวน์ํ้ าในทะเล เขา้มาขาย ทาํให้เขา มี

รายไดต่้อวนัเกือบ 1,000 บาท ตั้งแต่การเลิกเล้ียงกุง้หลายปีท่ีผา่นมาทาํใหส้ตั วน์ํ้ าในทะเล มีมากข้ึน  

และป่าชายเลนเป็นแหล่งอภิบาลสัตวน์ํ้ า   และบางวนัเขาได้ใช้เรือหางยาวที่ออกไปจบัสัตวน์ํ้ า 
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ใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียว เกิดรายไดท้างออ้ม เพราะนกัท่องเที่ยวเขา้มาชมทิวทศัน์ และเขา้มาปลูก

ป่า ชายเลนเพือ่การอนุรักษ์มากข้ึนทาํให้ชาวประมงมีอาชีพเสริม และเดชา จ้ือเหลียง, (2556) 

ปราชญ์ชุมชนคลองโคนไดเ้ล่าประสบการณ์ความเป็นมาของชุมชน แต่เดิมหลายปี มีการเล่ียงกุง้

โดยวธีิธรรมชาติ หวดินํ้าเขา้บ่อ และใหกุ้ง้เจริญเติบโตเอง และก็จบัเอามาขายพอเล้ียงชีพ พอต่อมา 

ความโลภของผูค้น ทาํให้เกิดเป็นอุตสากรรม เร่งการผลิต และบริโภค ให้ไดป้ริมาณมากเกินที่

ธรรมชาติจะรองรับได ้ตอ้งพึ่งเทคโนโลยี เกิดการทาํลายทรัพยากร เห็นไดอ้ย่างชัดเจน ปัจจุบนั

เศรษฐกิจชุมชน ดีข้ึน มีอาชีพ และอยูอ่ยา่งพอเพียง  

 4.2.3.5  ความคิดเห็นของชุมชนในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัชุมชน  ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่สมาชิกองค ์

การบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน อดีตเจา้ของนากุง้ร้าง ผูป้ระกอบการรีสอร์ทและท่ีพกั และชุมชน 

ตาํบล คลองโคน ยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกป่าเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต หรือโครงการการ 

ปลูกป่า REDD ซ่ึงเป็นโครงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ที่มีข้ึนเพื่อช่วยลดการ

ตดั ไมท้าํลายป่า (Deforestation) ซ่ึง REDD ยอ่มาจาก  “Reducing Emission from Deforestation 

and forest Degradation in Developing Countries” (การลดก๊าซเรือนกระจกจากการทาํลายป่าและ

ความเส่ือมโทรมของป่าในประเทศกาํลงัพฒันา)  ดงันั้นจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอธิบาย และให้ความรู้

เพื่อให้ เห็นถึงโอกาสและความสําคญัของโครงการ ประโยชน์ของโครงการ ความรู้เร่ืองตลาด

แลกเปล่ียน คาร์บอนเครดิต และผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน ใครเป็นผูส้นบัสนุน ถา้ชุมชนเป็น 

ผูจ่้ายเองทั้งหมด โครงการน้ีไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้พราะระยะเวลาปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ปีแรกถึงปี

ท่ี 12  ชุมชนจะเล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งไร เพราะผลตอบแทนที่กลบัมาในช่วงปีที่13-25  ถือวา่เป็นการ

ลงทุนระยะยาว และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับการเล้ียง

หอยแครงใน ปัจจุบนั(ปี 2556) ซ่ึงมีรายไดที้่สูงกว่า โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายคาร์บอน

เครดิต  ปัจจุบนัชุมชนเขา้ใจถึงประโยชน์ และการปลูกป่าชายเลนมากข้ึน เพราะทาํให้ระบบนิเวศ

ของชุมชนอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยความหลากหลายทางธรรมชาติ  และเห็นผลสําเร็จจากรายไดข้อง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษาลกัษณะของป่าชายเลน แต่ถา้รัฐเขา้มาช่วยเร่ืองของเงินทุน 

และการจดัการปลูกป่าชายเลนและรับรองผลตอบแทนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต หรือจดัในรูปแบบ

ของการรวมกลุ่ม ชุมชนก็ให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  ผลประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต 

ซ่ึงจะเป็นรายได้เสริมข้ึนมาจากผลประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมของการปลูกป่าชาย 

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากป่าชายเลนมีคุณค่ามหาศาล  และการปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต 

อาจจะเป็นรายไดข้องชุมชนในอนาคต เม่ือเกิดความร่วมมือของชุมชน ในการปลูกร่วมกนัในนากุง้

ร้างที่ที่ยงัคงหลงเลืออยู่ในชุมชนคลองโคนประมาณ 10,000 ไร่  ที่ไม่สามารถทาํให้พื้นท่ีน้ีเกิด
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ประโยชน์ข้ึนมาเพราะอยู่ห่างจากชายฝ่ังไม่สามารถเล้ียงหอยแครงได้ และยงัส่งผลให้ชุมชนมี

รายได้เพิ่มมากข้ึนในปีที่13ประมาณ 24,516 บาทต่อไร่ และชุมชนยงัเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้ง

ทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงมีมูลค่าเศรษฐกิจอยา่งมหาศาล  ดงันั้นการปลูกป่าชายเลยเป็นการพฒันา

นากุง้ร้างอยา่งย ัง่ยนื สามารถช่วยใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 

4.3  ผลการศึกษาเพือ่ประเมนิความเป็นไปได้ของแผนการลงทุนโครงการปลูกป่าชาย

เลนเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต ขายถ่าน และกลบัคนืสู่ระบบนิเวศน์ 

 

การเพิ่มรายไดข้องชุมชนตาํบลคลองโคน เพื่อการอนุรักษป่์าชายเลนหรือการปลูกป่าชาย 

เลนเพิ่มมากข้ึนโดยใช้นากุง้ร้างท่ียงัคงเหลืออยูใ่นชุมชนคลองโคนเกือบอีก 10,000 ไร่ทีห่่างจาก

ชายฝ่ังมากกว่า 1 กิโลเมตร  ทาํให้เกิดผลประโยชน์ที่มากมายมหาศาล ดงันั้น จึงมีแนวคิดใน

การศึกษาความเป็นไปได้เพือ่ประเมินโครงการลงทุนปลูกป่าชายเลนเพือ่กลบัคืนสู่ระบบนิเวศ  

ขายคาร์บอนเครดิตและขายถ่าน โดยใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตร์ และ Benefit-Cost Analysis  ซ่ึง

ไดศึ้กษา ในแต่ละเร่ืองดงัน้ี  

 

4.3.1  ผลการศึกษาต้นทุนในการปลูกป่าชายเลน(Cost of Mangrove Forest Plantation) 

การสูญเสียประโยชน์อนัเกิดจากการทิ้งร้างนากุง้  ผลกระทบเกิดข้ึนเน่ือง จากเกษตรกร

เล้ียงกุง้แบบต่างคนต่างทาํขาดการจดัการพื้นท่ีเพาะเล้ียงที่ดี มีการปล่อยของเสียจากบ่อกุง้ในลาํนํ้ า

ธรรมชาติ จนเกิดปัญหานํ้ าในลาํคลองสาธารณะเน่าเสียอยา่งหนกั และเกิดโรคกุง้ระบาดอย่างรุน 

แรงจึงไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีเพาะเล้ียงไดอี้กต่อไป  การประเมินมูลค่าจากสภาพการปล่อยพื้นท่ีทิ้งร้าง

จากนากุง้ท่ีมีสภาพเป็นพื้นท่ีโล่งเตียนไม่มีตน้ไมข้ึ้น โดยใชแ้นวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีประมาณ

จากสมมุติสถานการณ์ที่จะรักษาภาวะแวดลอ้มไว ้ซ่ึงศึกษาไดโ้ดย อภิวนัท ์กาํลงัเอก (2537) เป็น

ขอ้มูลพื้นฐานซ่ึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการปลูกสวนป่าชายเลนมีดงัน้ี  1) ค่าแรงงาน ไดแ้ก่การ

สาํรวจและรังวดัแนวเขต การถาง การทาํหลกั และปักแนวเขต การปลูกและขนกลา้ การบาํรุงรักษา 

การปลูกซ่อม และนบัอตัรา  2) ค่ากลา้ไม ้ 3) ค่าวสัดุ (ปุ๋ย)  4) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ในการประเมินมูลค่า

ของสภาพบางพื้นที่ถูกปล่อยร้างจากการทาํนากุง้ท่ีระบบธรรมชาติฟ้ืนฟูตวัเอง ไดจ้นทาํให้พื้นท่ี

สามารถมีตน้ไมเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดบ้า้งและ สภาพพื้นที่อยูใ่นสภาพของป่าเส่ือมโทรมใช้

แนวคิดเกี่ยวกบัตน้ทุนที่จ่ายทดแทน/ซ่อมแซมให้คืนสภาพ ซ่ึงค่าใช้จ่ายประกอบดว้ยค่าแรงงาน

กาํจดัวชัพืช การปลูกซ่อม ค่ากลา้ไม ้ค่าวสัดุ ค่าใชส้อยและอ่ืนๆ  ตน้ทุนในการปลูกไมโ้กงกางใบ

เลก็ (Rhizophora Apiculata) ในลกัษณะของเอกชนตน้ทุนทั้งหมด มีดงัน้ี  



69 

 

 

 1) ตน้ทุนในการปลูกประกอบดว้ยค่าพนัธ์ุไมเ้ป็นกลา้ไมโ้กงกางในการปลูกใช้

ระยะปลูก 1 เมตร ใชต้น้กลา้ประมาณ 1,601 ตน้ต่อไร่  ค่าใชจ่้ายประมาณ  6,200  บาทต่อไร่ เป็น

ราคากลางเหมาจ่าย ดงันั้นตน้ทุนจากการปลูกโดยรวมคิดเป็นจาํนวนเงินโดยเฉล่ียประมาณ 6,200

บาทต่อไร่ (สาํนกังบประมาณ, 2554) 

 2) ตน้ทุนในการดูแลรักษาประกอบดว้ยค่าแรงจากการขุดแพรกอตัราค่าแรงขุด

แพรกเป็นตน้ทุนท่ีคิดในปีแรก  โดยเสียค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย 1,000 บาทต่อปี ค่าแรงการถางวชัพืชจะ

นาํมาวเิคราะห์ในระเวลา 5 ปีแรก จากการปลูกไมโ้กงกางโดยเฉล่ีย 1,000บาทต่อไร่ (2-6 ปี )  และ  

480 บาทต่อไร่ (7-12ปี)  งานบาํรุงแปลงปลูกเสริม และปรับปรุงสภาพป่าชายเลน  640 บาท ต่อ

กลา้  ดงันั้นตน้ทุนทีเ่กิดจากค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาในปีที่2-6 จ่ายประมาณปีละ1,000  บาทต่อ

ไร่และปีต่อ ๆ มาจนถึงปีท่ี 7-12จ่ายปีละ  480  บาทต่อไร่ดงัตารางที่ 4.2  (สํานักงบประมาณ,  

2554) 

 

ตารางที ่4.2  ตน้ทุนในการลงทุนปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ีป่าสัมปทานหลงัการทาํสัมปทานในพื้นท่ี      

                     1 ไร่ 

 

รายการค่าใช้จ่าย หน่วย

นับ 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

ปริมาณ 

(ต่อไร่) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ค่าใชจ่้ายในการปลูกป่ารวม 

-ค่ากลา้ไม ้ 

-ค่าแรงในการปลูก 

-ค่าแรงในการขดุแพรก 

   รวม 

 

ตน้ 

แรง 

แรง 

 

 

 

 

6,200 

 

1,601 

 

 

 

 

 

 

 

6,200 

2. ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเม่ือไมป้ลูกมีอาย ุ2-6 ปี 1,000  1,000 

3. ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเม่ือไมป้ลูกมีอาย ุ7-12  ปี    480     480 

     

 

แหล่งทีม่า:  สาํนกังบประมาณ,  2554. 
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4.3.2  ผลการศึกษามูลค่าจากการขายคาร์บอนเครดิต (Benefit of Carbon Trading) 

วิธีการประเมินมูลค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  การประเมินมูลค่าการดูดซับ

คาร์บอน ไดออกไซดน์ั้นจะถูกกกัเก็บในเน้ือไม ้และบริเวณใตดิ้นซ่ึงการคาํนวณแสดงไดด้งัน้ี คือ  

มูลค่าการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด ์ = ปริมาณคาร์บอน X  ราคาซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

จากการศึกษาขอ้มูลปริมาณคาร์บอนท่ีศึกษากนัในประเทศไทยจากการปลูกป่าชายเลนใน

นากุง้ร้าง คือ 151 - 177.606 tC/ha (คาํนึง, 2547)  และจากการศึกษาของ Lecocq และ Chomitz  

(2001) (อา้งถึงใน Yee, 2010:8)  พบวา่ป่าชายเลนไดป้ลดปล่อยคาร์บอนถึง 152- 224 tC/ha มี

ค่าเฉล่ีย 184 tC/ha  (674.67 mtCO2e) และการศึกษาของ Ong (1993: 1104) วดัได ้200 tC/ha 

(733.33 mt CO2e/ha) ในป่าชายเลน  Matang ซ่ึง Twilley et al. (1992: 275)  ประมาณวา่การสะสม

คาร์บอนป่าชายเลนในโลกน้ี มีค่า 4.03 Pg C (923.54 mt CO2e/ha)    คาร์บอน 1 เมตริกตนัมีมูลค่า 

ที่คา้ขายกนัอยูที่่ 18-23ดอลล่าร์สหรัฐในระบบควบคุมการคา้สิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย

(The European Union Greenhouse Gas Emission Trading System : EU ETS)และ 9-16 ดอลล่าร์

สหรัฐต่อmtCO2e  ตามโครงการกลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism: 

CDM)  จากการศึกษาของ P. Kridiborworn, A. Chidthaisone, M. Yuttitham and S. Tripetchkul 

(2012)  ในการสํารวจปริมาณคาร์บอนในป่าชายเลนที่ ตาํบลยีส่าร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทร 

สงคราม  เม่ือป่าชายเลนมีอาย ุ1, 3, 6, 9 และ 12 ปี  พบวา่มีปริมาณของคาร์บอนท่ีต่างกนัตามลาํดบั 

และพบวา่เม่ือตน้ไมท่ี้อาย ุ12 ปีค่าปริมาณคาร์บอนจะลดลงตามตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4.3  ค่านํ้าหนกัแหง้ R. apiculata ของป่าชายเลนและปริมาณคาร์บอนจากลาํตน้ท่ี  

                     อายแุตกต่างกนั  

 

Age 

(Year) 

DBH(CM) Height (M) Dry weight (Kg) Total Carbon 

Content(%) Stem Branch Leave 

1 0.69 ±0.05 0.47 ± 0.04 0.04± 0.01 0.00± 0.00 0.03±0.01 0.07 ±0.02 41.63± 1.49 

3 1.07± 0.13 1.00±  0.14 0.15± 0.03 0.00± 0.00 0.16± 0.02 0.31± 0.05 43.87±0.75 

6 1.41± 0.17 3.08±  0.41 0.67± 0.23 0.41± 0.11 0.34± 0.07 1.42± 0.35 45.33± 3.17 

9 2.61± 0.14 10.24± 0.66 5.09± 0.83 2.47± 0.49 0.16± 0.05 7.73± 1.31 47.60± 0.59 

12 3.41± 0.25 11.39±  0.66 8.72± 1.74 0.30± 0.05 0.28± 0.06 9.29± 1.73 47.20± 0.11 

 

แหล่งทีม่า:  P. Kridiborworn, A.Chidthaisone, M Yuttitham and S. Tripetchkul, 2012. 
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ดงันั้นจากการศึกษาของ P. Kridiborworn, A. Chidthaisone, M. Yuttitham and S.  

Tripetchkul (2012)  พบวา่ปริมาณของคาร์บอนท่ีปลดปล่อยเหนือพื้นดิน เม่ือมีอายุ1, 3, 6, 9 และ 

12 ปี  ก็คือ  0.09, 0.28, 20.46, 116.81, และ 140.49   ton C/ha ตามลาํดบั  ถา้รวมใตพ้ื้นดินซ่ึงมี

ค่าประมาณ 20% ของค่าชีวมวลทั้งหมด  ปีที่ 12 จะมีปริมาณคาร์บอนสะสม  169  ton C/ha   หรือ 

27.04 ton C/ rai   (1 ha= 6.25 rai)  ซ่ึง ไดว้ดัจาํนวนความหนาแน่นของป่าชายเลนมีขนาด  22,089 

ตน้ต่อเฮกตาร์ ผลประ โยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการขายคาร์บอนอยูร่ะหวา่งปีท่ี 13 – 25  

 

4.3.3  ผลการศึกษามูลค่าที่ได้จากการขายถ่าน (Benefit of Charcoal selling) 

จากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาของ P. Kridiborworn, A. Chidthaisone, M. 

 Yuttitham and S. Tripetchkul (2012)  เพือ่หาปริมาณถ่านท่ีตาํบลยี่สาร จงัหวดัสมุทรสงคราม ดงั

ตารางที่ 4.4  พบวา่ตดัฟันไมที้่มีอายุ 12 ปีไดต้น้ไมป้ระมาณ 1,600 ตน้ต่อไร่ มีขนาดเส้นผา่ศูนย ์

กลางระดบัอกเฉล่ีย 6.25 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 12.36 เมตร ปริมาตร 35.6 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ผลิต 

ผลของถ่านไมอ้ยู่ในปริมาณ 36  ตนัต่อเฮกตาร์  คิดเป็น  5.76  ตนัต่อไร่ ราคารับซ้ือขายถ่าน

ปัจจุบนัเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 รับซ้ือที่กิโลกรัมละ 28 บาท ณ ศูนยเ์รียนรู้เตาเผาถ่าน

บา้นยีส่าร จงัหวดัสมุทรสงคราม และรับซ้ือไมโ้กงกางไร่ละ 35,000 บาท  ดงันั้นขายถ่าน 5.76 ตนั

ต่อไร่ มีมูลค่า 161,280 บาทต่อไร่ เมื่อหักตน้ทุนของไมใ้นการรับซ้ือ ค่าแรงงาน และอุปกรณ์

เช้ือเพลิงในการอบไม้เพื่อเป็นถ่านเป็นเงิน 21,000 บาทผลตอบแทนจากการขายถ่านมีมูลค่า 

105,280 บาทต่อไร่    
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ตารางที ่4.4  ผลผลิตถ่าน Chacoal และ ค่าพารามิเตอร์จาก A. apiculata ท่ีตาํบลยีส่าร  จงัหวดั 

                     สมุทรสงคราม 

 

Parameter Values 

Raw materials  

   Stem density 22,089  tree/ha 

   Stem weight   8.72  Kg/tree 

  Total amount of stem available   192.62  ton/ha 

Kiln capacity  

    Total number of kilns 41 klins 

     Total capacity 2138.44 m3 

   Average number of cycle from 8 owners 7 cycles/year 

Charcoal production  

   Total raw material used 13,322.48  ton dry matter/ year 

   Total charcoal produced 2495.30  ton/year 

   Charcoal productivity 36 ton/ha 

 

แหล่งทีม่า:  P. Kridiborworn, A. Chidthaisone, M. Yuttitham and S. Tripetchkul, 2012. 

 

4.3.4  ศึกษาผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการปลูกป่าขายเลนเพือ่กลบัคืนสู่ระบบนิเวศ

(Benefits of Ecosystem Services of Mangrove Forest) 

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากระบบนิเวศของป่าชายเลนในรูปของผลประโยชน์ทางตรงไดแ้ก่ 

การจบัสัตวน์ํ้า  การหาของป่าการท่องเท่ียว และผลประโยชน์ทางออ้มการบริบาล สัตวน์ํ้า  ป้องกนั

คล่ืนลม และการกดัเซาะของชายฝ่ัง จากผลวจิยัเร่ืองมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชายเลน ตาํบลคลอง
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ทาํรุ  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี Siriporn Phuviyakul (2007: 55-60)  พบวา่มูลค่าผลประโยชน์ทาง 

ตรง(Direct Use) มีค่าเท่ากบั 22,188,871 บาท  และมูลค่าผลประโยชน์ทางออ้มมีค่าเท่ากบั 

776,26 8,800 บาท  คาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิในรูปของผลประโยชน์ทางตรงและทางออ้มมีมูลค่า

เท่ากบั728,190.19 บาทต่อไร่  โดยผลประโยชน์ทางตรงซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่าผลประโยชน์สุทธิ

จากการ จบัปลาการท่องเที่ยวดกัจบัปู และการใชไ้มมี้ค่าเท่ากบั 322.26, 76.9, 130.41, และ  8.85 

บาทต่อไร่ต่อปีตามลาํดบั และผลประโยชน์สุทธิทางออ้มมีมูลค่าเท่ากบั 18,842 บาทต่อไร่ต่อปีดงั

แสดงในตารางที่ 4.5  เม่ืออตัราส่วนลดร้อยละ 3 และไดศึ้กษา Benefit-cost ของการเปล่ียนสภาพ

ป่าชายเลนไปเป็นนากุง้ท่ีอตัราส่วนลดร้อยละ 3 ตลอดช่วงชีวิตระยะยาว (Infinite Life Production) 

พบวา่มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั -559,158 บาทต่อไร่ ค่าอตัราส่วนกาํไร-ตน้ทุน(Benefit-

Cost Ratio) มีค่าเท่ากบั 0.448  ผลตอบแทนภายในไม่สามารถวดัไดซ่ึ้งแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่

ผลประโยชน์จากการปลูกป่าชายเลนเพือ่รักษาระบบนิเวศมีมูลค่ามากกวา่และดีกวา่การนาํป่าชาย

เลนไปทาํนากุง้ และปล่อยใหร้กร้าง 

 

ตารางที ่4.5  มูลค่าผลประโยชน์ทางตรง และทางออ้มของการปลูกป่าชายเลนคืนสู่ระบบนิเวศ 

 

Item Net benefit Value (Baht/rai/year) 

Value of Fishery 322.36 

Value of Tourism 76.95 

Value of Crab Trapping  130.41 

Value of Timber and Non-Timber products 8.85 

Value of Indirect Use 18,842 

Total 19,058.21 

 

แหล่งทีม่า:  Siriporn Phuviriyakul, 2007. 
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4.4  ผลการวเิคราะห์การลงทุนในการปลูกป่าชายเลนและต้นทุนในการดูดซับคาร์บอน 

ไดออกไซด์เพื่อขายเนือ้ไม้ถ่าน และคาร์บอนเครดิต 

 

ตารางที ่ 4.6  ตน้ทุนในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละอตัราผลตอบแทนภายใน กรณีขาย  

                      เน้ือไมจ้าํแนกตามอตัราส่วนลด 

 

 อตัราส่วนลด (%) 

3 4 5 6 

     

มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้ (บาทตอ่ไร่)     

การขายไม ้ 23833.29 21,020.09 18561.25 16,409.36 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (บาทตอ่ไร่)     

      การลงทุนเร่ิมตน้ (6,019.42) (5,961.54) (5,904.76) (5,849.06) 

      การดูแล บาํรุงรักษา (5,259.41) (5,040.52) (4,834) (4,639) 

      บริหารจดัการ (2,114.24) (1,912.12) (1,731.46) (1,569.74) 

      รวมตน้ทุน (13,393.07) (12,914.18) (12,470.21) (12,057.79) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาทต่อไร่) 10,440.23 8,105.91 6,091.04 4,351.58 

สรุป*     

ปริมาณการดูดซบั CO2  

(ตนั CO2 ต่อไร่ต่อปี) 

27.04 

ปริมาณการดูดซบั CO2  

(mt CO2 eต่อไร่ต่อปี) 

99.24 

ตน้ทุนในการดูดซบั CO2 

(บาทต่อ mt CO2 e)* 

(105.20) (81.68) (61.38) (43.85) 

ตน้ทุนในการดูดซบั CO2   

(ยโูรต่อmtCO2 e)** 

(2.62) (2.04) (1.53) (1.09) 

ตน้ทุนของตน้ไม ้(บาทต่อตน้)*** (8.36) (8.06) (7.79) (7.53) 

       BCR at 3%     1.28   

      IRR (%)  9 

  

หมายเหตุ:   *1 ตนั CO2 ต่อไร่ต่อปี = 3.67  mt CO2 e ต่อไร่ต่อปี  

                   ** อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  1 ยโูร =     40  

                    ***จาํนวน  1,600ตน้ต่อไร่ 
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การลงทุนในการปรับสภาพพื้นที่นากุง้ร้าง คิดเป็นต่อไร่ และค่าใช้จ่ายระหว่างการดูแล  

บาํรุงรักษาตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 12 จนกระทัง่ปีที่ 12 สามารถตดัขายเพือ่นาํเขา้สู่กระบวนการผลิต

ถ่าน  การวิจยัน้ีศึกษาถึงผลผลิตถ่าน และขายคาร์บอนเครดิต ดงัแสดงในตารางที่ 4.6 – 4.7  ราคา

รับซ้ือคาร์บอนเครดิตต่อเมตริกตนั อยู่ที่ 6.19 ยูโร เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 (องค์การ

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2556)  ตลอดระยะเวลาการปลูกป่าชายเลนมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 

แตกต่างกนัซ่ึงเม่ือนาํค่าใชจ่้ายในแต่ละปีเม่ือหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ซ่ึงมีอตัราส่วนลดร้อยละ 3  4  5 

และ 6 ทาํให้มูลค่าของตน้ทุนในการปลูกมีค่า  65,052.52  56,271.95  48,622.81 และ 41,952.47 

บาทต่อไร่ตามลาํดบั ตน้ทุนของตน้ไมเ้ท่ากบั - 7.53 ถึง -8.36 บาทต่อตน้  ดงันั้นตน้ทุนในการดูด

ซบั CO2 มีมูลค่าเท่ากบั 2.62  2.04 1.53 และ1.09ยโูรต่อmt CO2e  ซ่ึงจะไดก้าํไรในการปลูกป่าเพือ่

ขายคาร์บอนเครดิต ถา้ตน้ทุนในการดูดซบัมากกวา่ 2.62 ยูโรต่อ mtCO2e  ผลตอบแทนในการ

ลงทุนภายใน (Internal Rate of Return) เท่ากบัร้อยละ 9  และอตัราส่วนผลกาํไร-ตน้ทุน เท่ากบั 

1.28 เม่ือคิดอตัราส่วนลดท่ีร้อยละ 3 ซ่ึงหมายถึงโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายไมน้ั้นไดผ้ลกาํไร

แสดงผลในตารางท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

ตารางที ่ 4.7  ตน้ทุนในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละอตัราผลตอบแทนภายในกรณี 

                      ขายถ่านจาํแนกตามอตัราส่วนลด 

 

 อตัราส่วนลด (%) 

3 4 5 6 

     

มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้ (บาทตอ่ไร่) 71,690.55 63228.44 55832.23 49359.37 

การขายถ่าน     

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (บาทตอ่ไร่)     

      การลงทุนเร่ิมตน้ (6,019.42) (5,961.54) (5,904.76) (5,849.06) 

      การดูแล บาํรุงรักษา (5,259.41) (5,040.52) (4,834) (4,639) 

      บริหารจดัการ (2,114.24) (1,912.12) (1,731.46) (1,569.74) 

      รวมตน้ทุน (13,393.07) (12,914.18) (12,470.21) (12,057.79) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาทต่อไร่) 58297.488 50,314.26 43,362.02 37,301.58 

สรุป*     

ปริมาณการดูดซบั CO2 (ตนั CO2 ต่อ

ไร่ต่อปี) 

27.04 

ปริมาณการดูดซบั CO2 (mt CO2 eต่อ

ไร่ต่อปี) 

99.24 

ตน้ทุนในการดูดซบั CO2 (บาทตอ่ mt 

CO2 e) 

(587.46) (507.012) (436.95) (375.88) 

ตน้ทุนในการดูดซบั CO2(ยโูรต่อ

mtCO2e) 

(14.66) (12.65) (10.90) (7.53) 

ตน้ทุนของตน้ไม ้(บาทต่อตน้)   (8.36) (8.06) (7.79) (7.53) 

      IRR (%)  20 

     BCR 5.19 

 

หมายเหตุ:   *1 ตนั CO2 ต่อไร่ต่อปี  =  3.67 mt CO2e ต่อไร่ต่อปี  

                    ** อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  1 ยโูร =  40 บาท  

                    ***จาํนวน  1,600ตน้ต่อไร่ 

 

จากตารางที ่4.7  ตน้ทุนในการดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมีค่ามากกว่า14.66 

12.65 10.90 และ 7.53 ยโูรต่อ mtCO2e  เม่ืออตัราส่วนลดร้อยละ 3  4  5 และ 6 ตามลาํดบัจึงจะได้
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กาํไรเม่ือ เปรียบเทียบกบักาํไรท่ีจะไดจ้ากการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายถ่าน  ผลตอบแทนภายในมีค่า

เท่ากบัร้อยละ 20  และอตัราส่วนกาํไร-ตน้ทุนมีค่าเท่ากบั 5.19   

 

ตารางที ่ 4.8  เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน (IRR)   และอตัราส่วน  

                     กาํไร-ตน้ทุน (BCA)  ในการปลูกป่าชายเลนเพื่อระบบนิเวศน์, เพื่อขายถ่าน และเพื่อ 

                     ขายคาร์บอน เครดิต  

 

ประเมนิความ

เหมาะสม 

เพือ่ระบบนิเวศ** เพือ่ขายถ่าน* เพือ่ขายคาร์บอน

เครดติ*** 

NPV (บาทต่อไร่)  728,190.19 57,895.69 169,483.76 

IRR(%)   60 20 22 

BCA   13.77 5.19 13.29 

 

หมายเหตุ:  โครงการการปลูกป่าชายเลนน้ียงัไม่เกิดข้ึน  

                   *อตัราส่วนลดร้อยละ 3      

                   **การปลูกป่าชายเลนเพื่อระบบนิเวศ ใชร้ะยะเวลาตลอดชีวิต 

                   ***การปลูกป่าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตใชร้ะยะเวลาโครงการ 25 ปี 

 

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) พบว่าการปลูกป่าชายเลนเพือ่ระบบ

นิเวศ ชุมชนมีมูลค่า 728,190.19  บาทต่อไร่เพือ่ขายถ่านมีมูลค่า57,895.69 บาทต่อไร่และ เพื่อขาย

คาร์บอนเครดิตมีมูลค่า169,483.76 บาทต่อไร  ผลตอบแทนภายในพบว่าการปลูกป่าชายเลนเพือ่

ขายถ่านร้อยละ 20 เพื่อขายคาร์บอนเครดิตร้อยละ 22   และเพือ่ระบบนิเวศร้อยละ 60อตัราส่วน

กาํไร-ตน้ทุนการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิตมีค่าเท่ากบั 13.29 และมากกวา่ การปลูกป่าชายเลน

เพือ่ขายถ่าน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.19 ส่วนการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตมากท่ีสุดถึง 13.77  

ใชร้ะยะ เวลาตลอดชีวติ (ศึกษาการคาํนวณในภาคผนวก ข.) 
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4.5  แนวทางการจัดการนากุ้งร้างเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

การจดัการนากุง้ร้างเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ การปลูกป่าชายเลนเพือ่ใหชุ้มชนคลอง 

โคนไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมีมูลค่ามหาศาล การปลูกป่าชายเลนเพือ่คืนสู่ระบบนิเวศที่ทาํให้ชุมชนมี 

รายไดจ้ากการประมง เก็บของป่า และการบริการทางดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนคลองโคน 

เป็นชุมชนทีมี่ความเขม้แข็งในการอนุรักษป่์าชายเลน และเคยประสบปัญหาผลกระทบจากการทาํ

ฟาร์ม กุง้มาแลว้ในอดีต  พื้นท่ีนากุง้ร้างส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิในการครอบครอง ดงันั้น

ชุมชน ควรมีบทบาทมากข้ึนเพือ่ให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในตาํบลหนัมาปลูกป่าชายเลนใน

พื้นท่ีท่ียงัรกร้างอยู ่ โดยการวางแผนนโยบายให้เกิดความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง คือเจา้ของ

ท่ีดินท่ีปล่อยรกร้างใหเ้ห็นความสาํคญัของการปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลนมกัจะไดรั้บการ

สนบัสนุนจากภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียวท่ีมีความประสงคต์อ้งการปลูกป่าชายเลนก็สามารถซ้ือ

ตน้กลา้มาปลูกในพื้นท่ีนากุง้ท่ีรกร้าง แต่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของท่ีดิน ผูน้าํชุมชนจดัตั้ง 

โครงการเพือ่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นทีน่ากุง้ร้างให้เกิดประโยชน์ อาจจะขอเช่า

พื้นทีน่ากุง้ร้างในระยะยาวจากเจา้ของ เพือ่ให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นผูจ้ดัตั้งโครงการและ

ร่างสัญญาอยา่งเป็นรูปธรรมเพือ่ให้เกิดความร่วมมือกบัเจา้ของนากุง้ร้าง และองคก์รภาคเอกชนที่

เขา้มาร่วมแรงร่วมใจในการพฒันาโครงการปลูกป่าชายเลนชุมชนคลองโคนในการพฒันานากุง้

ร้างอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงงานวิจยัน้ี แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปลูกป่าชายเลนขาย

คาร์บอนเครดิตจะไดผ้ลตอบแทนในระยะยาว จาํเป็นตอ้งได้รับการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน

ไดแ้ก่ องคก์ารจดัการก๊าซบริหารเรือนกระจกควรจะมีนโยบายท่ีชดัเจนในการปลูกป่าชายเลน และ

การให้ความรู้ ความเขา้ใจกบัชุมชนในตลาดคาร์บอน หลกัการต่างๆ ในการซ้ือขายคาร์บอน ใคร

เป็นผูซ้ื้อคาร์บอนมีการแลกเปลี่ยนอย่างไร และการจดทะเบียนเพือ่เขา้สู่โครงการ CDM  หรือ 

REDD อยา่งไร ผลต่อเน่ืองการปลูกป่าชายเลนเกิดผลประโยชน์ทั้งสามโครงการไม่วา่จะเป็นคืนสู่ 

ระบบนิเวศ ขายคาร์บอน และ ขายถ่านไดผ้ลประโยชน์อยา่งผสมผสานทั้งสามโครงการ และส่งผล

ให้ชุมชนพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ์ป่าชายเลนมากข้ึนยอ่ม

ส่งผลดีทั้งทางตรง และทางออ้ม  ซ่ึงผลประโยชน์ทางอ้อมยงัช่วยป้องกนัคลื่นลมที่จะมีความ

รุนแรงข้ึนในอนาคต จากการเปลียนแปลงของภูมิอากาศโลก สืบเน่ืองมาจากปัญหาการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลดปล่อยออกมาจากภาคอุตสาหกรรม  

ที่รัฐไม่เคยคิดจะแก้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกระแสตรงขา้มกับส่ิงแวดล้อมโดยส้ินเชิง  ดังนั้น

ชุมชนริมชายฝ่ังทะเล จาํเป็นตอ้งไดรั้บความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองของคาร์บอนในภาคป่าไม ้และทาํให้

เกิดประสิทธิภาพในการจดัการป่าชายเลน  ในอนาคตหาหนทางที่ชุมชนร่วมมือกนัทุกฝ่ายหาทาง
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แกไ้ขใหมี้การจดัการ หรือบริหารป่าชายเลนโดยอาศยัชุมชนเป็นผูดู้แล และปกปักษรั์กษา  จากการ

สัมภาษณ์พบวา่ พื้นท่ีตาํบลคลองโคนเกือบ 15,000 ไร่ ถือครองโดยภาคเอกชนที่เคยทาํนากุง้เมื่อปี 

2529-2532 ซ่ึงเป็นนายทุนนอกพื้นท่ีท่ีเขา้มาซ้ือท่ีดินเพื่อประกอบอาชีพเล้ียงกุง้ ปัจจุบนัยงัคงให้

เห็นสภาพเป็นบ่อนํ้าขนาดใหญ่ ไม่มีใครเขา้มาจดัการ และสภาพของตาํบลท่ีเป็นหมู่บา้นอาศยัเป็น

กระจุก และพื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่ ทาํอยา่งไรท่ีพื้นท่ีนากุง้ร้างเดิม  สามารถเพิ่มความเขียว ชะอุ่มของ

ป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตาํบล เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเป็นเหล่งเรียนรู้ขนาด

ใหญ่ท่ีมีมากเป็น 10,000 ไร่ โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายคาร์บอนกบัภาคอุตสาหกรรม ที่มี

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นตวัการทาํลายส่ิงแวดล้อมแต่อดีต  จาํเป็นที่จะตอ้งจ่ายค่า

คาร์บอนทีป่ล่อยออกมา โดยมาลงทุนปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ร้างน้ี ในที่สุดทุกฝ่ายก็เขา้มาร่วมมือ

กนั และทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด  
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

การพฒันานากุง้ร้างอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามใน 

มิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการปลูกป่าชายเลนเพื่อกลบัคืนสู่ระบบนิเวศ ขาย 

ถ่าน และขายคาร์บอนเครดิต พอจะสรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 เป็นประเด็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงทาํ 

ให้โลกร้อนข้ึน และนานาประเทศให้มติเอกฉันท์และเห็นพอ้งกนัว่า ป่ามีบทบาทที่สําคญัที่จะ

บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากตน้ไมดู้ดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด ์

เพื่อใช้ใน การสังเคราะห์แสง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงทีไ่ด้ลงสัตยาบรรณต่ออนุสัญญา

ประชาชาติและ พิธีสารเกียวโต และไดเ้ลง็เห็นประโยชน์ร่วมกนัในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสํารวจ (Remote Sensing 

and Geographic Information System) เป็นแนวทางที่จะสํารวจขั้นตน้ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อลด

ตน้ทุนและจดัการพื้นที่นากุง้ร้างในชุมชนคลองโคนมีพื้นท่ีนากุง้ร้างประมาณ 15,000 ไร่ ซ่ึงมีค่า

ใกลเ้คียงกบัแผนที่การใชป้ระโยชน์พื้นที่ตาํบลคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามในปี 

2552 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2555) มีพื้นที่นากุง้ประมาณ 15,314.16 ไร่ และเพื่อ

การพฒันาพื้นที่นากุง้ร้างอยา่งย ัง่ยืนก็คือ การปลูกป่าชายเลน (Mangrove Forest) เพื่อทดแทนที่ถูก

ทาํลายไปในอดีตใหเ้พิ่มมากข้ึนและการปลูกป่าชายเลนซ่ึงมีคาร์บอนสะสมมากกวา่ 4 เท่า นากุง้ใน

อดีตส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ดินเป็นกรด และเกิดของเสียเป็นการทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม และก่อให้ เกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนตามมาเกิดโรคระบาดของกุง้ราคา

ตกตํ่า และนํ้ าเสียส่งผลให้เกิดการทาํ ลายระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลมีผลให้การประมงเสียหาย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yee (2010) ที่ทาํให้คาร์บอนลดลงเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 

ดงันั้นผูป้ระกอบการนากุง้ใน ชุมชนคลองโคน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นหน้ีเป็นสิน

และบางรายตอ้งสูญเสียที่ทาํกินเน่ือง จากไดกู้เ้งินจากธนาคารมาลงทุน ปัญหานากุง้ร้างทาํให้ไม่
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ดงันั้นโครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่คืนสู่ระบบนิเวศเพื่อขายถ่าน 

และเพือ่ขายคาร์บอนเครดิตเป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีจูงใจให้ชุมชนสามารถพึงพาตนเองได ้ซ่ึงวจิยั

น้ีไดส้อดคล้องกบัอภิวนัท์ กาํลงัเอก (2537) ปลูกป่าชายเลนเพื่อขายถ่านและใช้หลกัการทาง

เศรษฐศาสตร์ผลที่ไดคุ้ม้ค่ากบัการลงทุนเช่นเดียวกบัการวิจยัคร้ังน้ีที่ไดว้ิเคราะห์การลงทุนโดยใช้

หลกัทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ผลตอบแทนภายใน (IRR) และอตัราส่วน

กาํไร-ขาดทุน (BCA) การปลูกป่าชายเลนเพือ่คืนสู่ระบบนิเวศมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (PV) มากท่ีสุด

คือ 728,190.19 บาทต่อไร่ รองลง มาก็คือเพื่อขายคาร์บอนเครดิตซ่ึงมีมูลค่า 169,483.76 บาทต่อไร่ 

และนอ้ยที่สุดคือเพื่อขายถ่านมีมูล ค่า 57,895.69 บาทต่อไร่ ค่าผลตอบแทนภายในซ่ึงการปลูกป่า

ชายเลนเพื่อระบบนิเวศมีค่าร้อยละ 60 เพื่อขายคาร์บอนเครดิต และขายถ่านมีค่า 22 และ 20 

ตามลาํดบั โครงการทั้งสามเมื่อนาํมาหาค่าอตัราส่วนกาํไร-ต้นทุน พบว่าทั้งสามโครงการมีค่า

มากกว่า 1 ซ่ึงหมายความว่ามีความสนใจที่จะลงทุนทั้งสามโครงการซ่ึงการปลูกป่าชายเลนเพื่อ

ระบบนิเวศมีค่ามากท่ีสุด, รองลงมาเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต, และเพือ่ขายถ่านซ่ึงมีค่า 13.7713.29 

และ 5.19 ตามลาํดบั เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์ตน้ทุนในการปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 12 

ตน้ทุนมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิในปีที่ 13เท่ากบั 13,393.07  12,914.18  12,470.21  และ12,057.79 บาท

ต่อไร่ เม่ืออตัราคิดลดเป็นร้อยละ 3, 4, 5 และ 6 ตามลาํดบั กาํไรจากการขายเน้ือ ไมไ้ดซ่ึ้งเม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนในการดูดซบั CO2 มีมูลค่า 2.62, 2.04, 1.53, และ 1.09 ยโูรต่อmtCO2e  

ตามลาํดบัของอตัราส่วนลดเท่ากบั 3 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายคาร์บอนเครดิต

มีมูลค่ากาํไรมากกว่าการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายเน้ือไมเ้พราะราคาตลาดของคาร์บอน เครดิตใน

วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีค่า 6 ยโูรต่อmtCO2e (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2556) 

และตน้ทุนในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการปลูกป่าชายเลนเพือ่ขายถ่านมีราคา 14.66, 

12.65, 10.90, และ 7.53 ยโูรต่อmtCO2e ซ่ึงมีอตัราส่วนลด 3 4  5 และ 6  ตามลาํดบั ตน้ทุนดงักล่าว

เป็นเพียงผลประโยชน์จากการขายถ่านปีสุดท้ายเท่านั้ นยงัไม่รวมผลประโยชน์ของการขาย

คาร์บอนเครดิตตั้งแต่ปีท่ี 13 ถึงปีท่ี 25 ซ่ึงผลประโยชน์ที่ไดเ้กิดความสนใจของชุมชนในการปลูก

ป่าชายเลนจากพื้นที่นากุง้ร้างในอดีต ซ่ึงงานวิจยัของอรวรรณ พรานไชย  สนิท อกัษรแกว้  และ

ลดาวลัย ์พวงจิต (2547)  แสดงให้เห็นว่านากุง้ร้างสามารถฟ้ืนฟูได้ดว้ยการปลูกป่าชายเลน แต่

ชุมชนยงัขาดปัจจยัทางดา้นเงินลงทุน การจดัการอยา่งเป็นระบบ และนโยบายในระดบัทอ้งถ่ินใน

เร่ืองของคาร์บอนเครดิต ใครเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ และรัฐบาลให้การสนับสนุนหรือไม่

ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บจากคาร์บอนเครดิตตอ้งใช้ระยะเวลานาน เจา้หนา้ที่รัฐ องค์การบริหารส่วน

ตาํบล และชุมชน ยงัไม่มีความเขา้ใจการปลูกป่าเพือ่ขายคาร์บอนเครดิตแต่เป็นท่ีทราบกนัดีว่า

ผลประโยชน์จากการปลูกป่าชายเลนทาํให้ชุมชนมีรายไดจ้ากป่าทั้งทางตรง และทางออ้ม ถา้จะมี

รายไดจ้ากการขายคาร์บอนเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึง ก็ทาํให้ชุมชนหนัมาปลูกป่าชายเลนมากและ
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ใช้พื้นที่รกร้างส่งผลให้ชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นท ั้งการขายคาร์บอนเครดิต และเมื่อครบอายุก็

สามารถตัดเนื้อไม้ไปใช้ประ โยชน์เพื่อผลิตถ่านได้อีกเหมือนกับคําพูดที่ว่า “ป ล ู ก ป่ า ห น่ึ ง อย่างได้

ประโยชน์ส่ีอย่าง”   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2553) ทําให้เกิดการใช้

ภูมิปัญหาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่ าชายเลน มีอาชีพท่ียั่งยืนของชุมชนยี่สารเช่นเดียวกันคือการปลูก

ป่ าชายเลนเพื่อขายถ่านท่ี ผ่านหมุนเวียนมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นและชุนชนจะได้รับผลประโยชน์

ทางตรงจาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kamen (2007)  ที่ศึกษาการท่อง

เทียวเชิงอนุรักษ์ การฟื้นฟูป่ าชายเลนสามารถชดเชยคาร์บอนเครดิตได้ และเกิดผลประโยชน์ต่อ

ชุมชนในการพัฒนานากุ้งร้างอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

5.2.1  ข้อเสนอแนะแนวทางนโยบายการนําไปปฏิบัติ (Policy implementation) 

1)   ควรจะมีนโยบายเพิ่มป่ าชายเลนมากขึ้น โดยการฟื้นฟูนากุ้งร้าง ซ่ึงเป็น

กรรมสิทธิครอบ ครองของเอกชน จําเป็นต้องเกิดความร่วมมือกัน และมองผลประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมของชุมชนคลองโคน เพื่อสนับสนุนการดําเนินตามกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่ าไม้  

2)   ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการอนุรักษ์ป่ า และ

ลดปัญหาคาร์บอน Leakage 

3)   ควรจะให้ความรู้ทางด้านการปลูกป่ าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตแก่ชุมชน 

และผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมในการขายคาร์บอน 

4)   ผู้นําชุมชน หรือองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ความสนใจ และศึกษาการขายคาร์ 

บอนจากป่ าชายเลน 

5)   ภาครัฐ และเอกชนควรมีนโยบายในการปลูกป่ าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิต

ตามโครงการ REDD เพ่ือตอบสนองต่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาและเพิ่ม

พื้นท่ีป่ ามากขึ้น   

 

 5.2.2  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1)  ในการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษามูลค่าเสียโอกาสในการใช้ท่ีดินของป่ าชายเลน มูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ มูลค่าประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ค่าคาร์บอนท่ีสะสมในดินป่ าชายเลน มูลค่า
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ทางส่ิงแวดลอ้ม นํ้าใตดิ้น มูลค่าของเสียท่ีสะสม และมูลค่าอ่ืน ๆ ของตาํบลคลองโคน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 2)  ควรศึกษาตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ภาษีนกั 

ท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการเม่ือทาํใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดความเสียหาย และนาํกลบัมาใชใ้นการพฒันา

ตาํบลคลองโคน 

 3)  ควรจะศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเล้ียงหอยแครง เปรียบเทียบกบัการปลูกป่า

ชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิต และปัญหาจากการเล้ียงหอยแครงในอนาคต 

 4)  ศึกษาปัญหานํ้าเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทยรูปตวั ก หามาตรการ

ป้องกนั เพราะก่อใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
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ภาคผนวก ก. 
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ตารางที ่ก-1  รายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 

ลาํดบั

ที่ 

ผู้ให้การ

สัมภาษณ์ 

ตาํแหน่ง วนั เดือน ปี ที่

สัมภาษณ์ 

เวลาที่

สัมภาษณ์ 

1. นายจิระ 

แกว้มณี 

นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคลองโคน 

28 มีนาคม 2556 10:00-10:30 

2. นายมนสั   

แพทยจ์ะเกร็ง 

รองนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลคลองโคน  

เจา้ของรีสอร์บา้นไมช้าย

เลน และบา้นไมธ้ารา และ

อดีตผูป้ระกอบ การนากุง้ 

17 พฤษภาคม 

2556 

10:30-11.45 

3. นายเจษฎา       

จงชาญสิทโธ 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคลองโคน 

28 มีนาคม 2556 10:35-11:00 

4. นางสาวศุภรดา 

บุตรธงชยั 

หวัหนา้สาํนกังานปลดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

คลองโคน 

17 พฤษภาคม 

2556 

9:30-10:10 

5. นายเอกรัฐ     

กาลปักษ ์

ช่างโยธา สาํนกังานปลดั

อบต. คลองโคน 

17 พฤษภาคม 

2556 

10:20-10:50 

6. นายพิร์นิธิ      

รัตนพงศธ์ระ 

หวัหนา้กลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

คลองโคน  ผูบ้ริหารผูใ้หญ่

ชงคโ์ฮมสเตย ์และอดีต

ผูป้ระกอบการนากุง้ 

28 มีนาคม 2556 11:30-14:00 



94 

 

ตารางที ่ก-1  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับที ่ ผู้ให้การ

สัมภาษณ์ 

ตาํแหน่ง วนั เดือน ปี ที่

สัมภาษณ์ 

เวลาที่

สัมภาษณ์ 

7. นายเดชา 

จือเหลียง 

อดีตผูใ้หญ่บา้น และปราชญ์

ชุมชนคลองโคน 

17 พฤษภาคม 

2556 

13:00-14:30 

8. นายดิเรก  

แกว้มณี 

กาํนนัตาํบลคลองโคนและ

อดีตผูป้ระกอบการนากุง้ 

17 พฤษภาคม 

2556 

14:50-15:20 

9. นายวนิยั  ใจสุข ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 และอดีต

ผูป้ระกอบการนากุง้ 

17 พฤษภาคม 

2556 

15:30-16:00 

10. นายธีระ 

ดอกไมจี้น 

ผูป้ระกอบการเล้ียงหอย 28 มีนาคม 

2556 

14:10-14:40 

11. นายปฐมพงศ ์

ช่องเจริญ

อนนัต ์

อดีตผูป้ระกอบการนากุง้ 28 มีนาคม 

2556 

15:00-15:20 

12. นายสุวทิย ์

เอ่ียมละออ 

รองประธานสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูตาํบลคลองโคน 

และอดีตผูป้ระกอบการนา

กุง้ 

28 มีนาคม 

2556 

15:30-16:00 

13. นายอินทรีย ์

ฉตัรดอน 

เกษตรกรชุมชนคลองโคน 28 มีนาคม 

2556 

16:00-16:30 
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ภาคผนวก ข. 

การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน (IRR)   

และ อตัราส่วนผลประโยชน์-ต้นทุน (BCA)
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ตารางที ่ข.1  ค่า 1/(1+r)t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 3% 4% 5% 6% 

0 1.00 1.00 1.00 1.00 

1 0.97 0.96 0.95 0.95 

2 0.94 0.92 0.91 0.91 

3 0.92 0.89 0.86 0.86 

4 0.89 0.85 0.82 0.82 

5 0.86 0.82 0.78 0.78 

6 0.84 0.79 0.75 0.75 

7 0.81 0.76 0.71 0.71 

8 0.79 0.73 0.68 0.68 

9 0.77 0.70 0.64 0.64 

10 0.74 0.68 0.61 0.61 

11 0.72 0.65 0.58 0.58 

12 0.70 0.62 0.56 0.56 

13 0.68 0.60 0.53 0.53 
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ตารางที ่ข. 2  การคาํนวณค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) ของตน้ทุนการปลูกป่าชายเลนใน   

                       แต่ละอตัราส่วนลด(บาท/ไร่) 

 

ปี ต้นทุน(บาท) 3% 4% 5% 6% 

 1   6,200.00   6,019.42   5,961.54   5,904.76   5,849.06  

 2   1,000.00   942.60   924.56   907.03   890.00  

 3   1,000.00   915.14   889.00   863.84   839.62  

 4   1,000.00   888.49   854.80   822.70   792.09  

 5   1,000.00   862.61   821.93   783.53   747.26  

 6   1,000.00   837.48   790.31   746.22   704.96  

 7   1,000.00   813.09   759.92   710.68   665.06  

 8   480.00   378.92   350.73   324.88   301.16  

 9   480.00   367.88   337.24   309.41   284.11  

 10   480.00   357.17   324.27   294.68   268.03  

 11   480.00   346.76   311.80   280.65   252.86  

 12   480.00   336.66   299.81   267.28   238.55  

       13   480.00   326.86   288.28   254.55   225.04  

   NPV  
 

 13,393.07   12,914.18   12,470.21   12,057.79  
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ตารางที ่ข. 3  การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน(IRR) และ อตัราส่วน   

                      กาํไร-ตน้ทุน (BCA) ในการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายถ่าน คิดอตัราส่วนลดร้อยละ 3 

 

ปี   1/(1+r)^t    COST   BENEFIT   B-C  

0  1.00   6,200.00  -     (6,200.00) 

1  0.97   1,000.00  -     (1,000.00) 

2  0.94   1,000.00  -     (1,000.00) 

3  0.92   1,000.00  -     (1,000.00) 

4  0.89   1,000.00  -     (1,000.00) 

5  0.86   1,000.00  -     (1,000.00) 

6  0.84   1,000.00  -     (1,000.00) 

7  0.81   480.00  -     (480.00) 

8  0.79   480.00  -     (480.00) 

9  0.77   480.00  -     (480.00) 

10  0.74   480.00  -     (480.00) 

11  0.72   480.00  -     (480.00) 

12  0.70   480.00  -     (480.00) 

13 0.68 0 105,280 105280 

NPV 

  

57,895.69 

 IRR 

  

20% 

 BCR 

  

5.196903009 
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ตารางที ่ข. 4  การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน(IRR) และอตัราส่วน   

                      กาํไร-ตน้ทุน (BCA) ในการปลูกป่าชายเลนเพื่อขายคาร์บอนเครดิตคิดอตัราส่วนลด    

                      ร้อยละ 3 

 

ปี 1/(1+r)^t  COST BENEFIT B-C 

0  1.00   6,200.00  

 

 (6,200.00) 

1  0.97   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

2  0.94   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

3  0.92   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

4  0.89   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

5  0.86   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

6  0.84   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

7  0.81   480.00  

 

 (480.00) 

8  0.79   480.00  

 

 (480.00) 

9  0.77   480.00  

 

 (480.00) 

10  0.74   480.00  

 

 (480.00) 

11  0.72   480.00  

 

 (480.00) 

12  0.70   480.00  

 

 (480.00) 

13  0.68  

 

 24,571.00   24,571.00  

14  0.66  

 

 24,571.00   24,571.00  

15  0.64  

 

 24,571.00   24,571.00  

16  0.62  

 

 24,571.00   24,571.00  

17  0.61  

 

 24,571.00   24,571.00  

18  0.59  

 

 24,571.00   24,571.00  

19  0.57  

 

 24,571.00   24,571.00  

20  0.55  

 

 24,571.00   24,571.00  

21  0.54  

 

 24,571.00   24,571.00  

22  0.52  

 

 24,571.00   24,571.00  

23  0.51  

 

 24,571.00   24,571.00  
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ตารางที ่ข. 4  (ต่อ) 

 

ปี 1/(1+r)^t  COST BENEFIT B-C 

24  0.49  

 

 24,571.00   24,571.00  

25  0.48  

 

 24,571.00   24,571.00  

NPV 

  

169,483.76 

 IRR 

  

22 

 BCR 

  

13.29 
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ตารางที ่ข. 5  การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน(IRR) และ อตัราส่วน   

                      กาํไร-ตน้ทุน (BCA) ในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนสู่ระบบนิเวศ คิดอตัราส่วนลด        

                       ร้อยละ 3 

 

ปี 1/(1+r)^t  COST BENEFIT B-C 

0  1.00000000   6,200.00  

 

 (6,200.00) 

1  0.97087379   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

2  0.94259591   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

3  0.91514166   1,000.00  

 

 (1,000.00) 

4  0.88848705   1,000.00   19,058.21   18,058.21  

5  0.86260878   1,000.00   19,058.21   18,058.21  

6  0.83748426   1,000.00   19,058.21   18,058.21  

7  0.81309151   480.00   19,058.21   18,578.21  

8  0.78940923   480.00   19,058.21   18,578.21  

9  0.76641673   480.00   19,058.21   18,578.21  

10  0.74409391   480.00   19,058.21   18,578.21  

11  0.72242128   480.00   19,058.21   18,578.21  

12  0.70137988   480.00   19,058.21   18,578.21  

13  0.68095134  -     19,058.21   19,058.21  

20  0.55367575  

 

 19,058.21   19,058.21  

30  0.41198676  

 

 19,058.21   19,058.21  

40  0.30655684  

 

 19,058.21   19,058.21  

50  0.22810708  

 

 19,058.21   19,058.21  

60  0.16973309  

 

 19,058.21   19,058.21  

70  0.12629736  

 

 19,058.21   19,058.21  

80  0.09397710  

 

 19,058.21   19,058.21  

90  0.06992779  

 

 19,058.21   19,058.21  

100  0.05203284  

 

 19,058.21   19,058.21  
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ตารางที ่ข. 5  (ต่อ) 

 

ปี 1/(1+r)^t  COST BENEFIT B-C 

120  0.02880932  

 

 19,058.21   19,058.21  

130  0.02143684  

 

 19,058.21   19,058.21  

140  0.01595102  

 

 19,058.21   19,058.21  

150  0.01186906  

 

 19,058.21   19,058.21  

160  0.00883169  

 

 19,058.21   19,058.21  

170  0.00657161  

 

 19,058.21   19,058.21  

180  0.00488990  

 

 19,058.21   19,058.21  

190  0.00363854  

 

 19,058.21   19,058.21  

200  0.00270742  

 

 19,058.21   19,058.21  

210  0.00201457  

 

 19,058.21   19,058.21  

220  0.00149903  

 

 19,058.21   19,058.21  

230  0.00111542  

 

 19,058.21   19,058.21  

240  0.00082998  

 

 19,058.21   19,058.21  

250  0.00061758  

 

 19,058.21   19,058.21  

260  0.00045954  

 

 19,058.21   19,058.21  

270  0.00034194  

 

 19,058.21   19,058.21  

280  0.00025444  

 

 19,058.21   19,058.21  

290  0.00018932  

 

 19,058.21   19,058.21  

300  0.00014087  

 

 19,058.21   19,058.21  

NPV 

  

 709,131.98  

 IRR 

  

60% 

 BCA 

  

13.71984776 
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ภาคผนวก ค. 

ภาพประกอบการศึกษา 
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ภาพที ่ค. 1  ป่าชายเลนอนุรักษต์ามชายฝ่ังตาํบลคลองโคน 

 

 

 

 

ภาพที ่ค. 2  พื้นท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวและรีสอร์ทของผูใ้หญ่ชงคโ์ฮมสเตย ์
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ภาพที ่ค. 3  การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหวัหนา้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

 

 

 

ภาพทีค่. 4  เรือบริการนกัท่องเท่ียวชมป่าชายเลนเพือ่การอนุรักษ ์
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ภาพที ่ค. 5  สัมภาษณ์ ณ ศูนยเ์รียนรู้เตาเผาถ่านบา้นยีส่าร 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ค.6  ภายในโรงเตาเผาถ่าน
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ภาพที ่ค. 7  สัมภาษณ์ปราชญชุ์มชน 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ค.8  ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลน 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ค. 9  พื้นท่ีนากุง้ร้างในชุมชนคลองโคน 

 

 

 
 

ภาพที ่ค. 10  สภาพการถมพื้นท่ีนากุง้ร้าง 
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ภาพที ่ค. 11  สภาพพื้นท่ีนากุง้ร้าง 

 

 

 
 

ภาพที ่ค. 12  บา้นไมช้ายเลนรีสอร์ท 

 



110 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ค. 13  สัมภาษณ์รองนายก อบต. คลองโคน และเจา้ของบา้นไมช้ายเลนรีสอร์ท 
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