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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุม
น้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือ
แรมซารไซต (Ramsar Site) 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําสําคัญ
ระหวางประเทศ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และความสัมพันธของแตละปจจัย คือ  
แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ ผลกระทบ และการตอบสนอง 3) เพื่อนําผลการศึกษาของ
ปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามไปสูขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมอยางยั่งยืนตอไปการศึกษาวิจัยคร้ังนี้
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเฉพาะในพื้นที่ของ 4 ตําบล คือ ตําบล
บางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
ที่ประกาศเปนเขตพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยเชิงลบที่เปนจุดเริ่มตนสําคัญของสภาพปญหาสิ่งแวดลอมพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอด คือ ปจจัยแรงขับเคลื่อน (Drivers) ประกอบดวย 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด โดยการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณรอบๆ
พื้นที่ และประมงเชิงพาณิชย 2) การคอยๆเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง  
3) การเติบโตของธุรกิจทองเที่ยว 4) การสรางเขื่อนขนาดใหญ ส่ิงเหลานี้เปนตนเหตุใหเกิดปจจัย
แรงกดดัน (Pressures) ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  
ไดแก 1) การบุกรุกปาชายเลนเพื่อเล้ียงกุงกุลาดําจนพื้นที่ปาชายเลนลดลง พรอมกับความเสื่อม
โทรมลง 2) เกิดมลภาวะ คุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํา คาเฉลี่ยเกินมาตรฐาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
การนํามาใชอุปโภค - บริโภค มีปญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย การทิ้งขยะลงแมน้ํา
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สงผลตอสัตวน้ํา 3) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเกินกวาความสมดุลตาม
ธรรมชาติและศักยภาพของพื้นที่ แรงกดดันที่ เกิดขึ้นไดนําไปสูปจจัยสถานการณ (States) 
ส่ิงแวดลอมของพื้นที่ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใน
ปจจุบัน  เชน การกัดเซาะชายฝงมีความรุนแรงมากขึ้นในระยะ30 ปที่ผานมา การเพิ่มขึ้นของน้ํา
เสีย ปญหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ําจากปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณหอย
หลอดที่เปนเอกลักษณของพื้นที่ และการใชเครื่องมือประมงที่ไมเหมาะสม เกิดปรากฏการณน้ํา
ทะเลเปลี่ยนสี หรือ “ขี้ปลาวาฬ” ที่ทําใหสัตวน้ําตายเปนจํานวนมาก 2) ดานความตระหนักถึง
ปญหาและคุณคาพื้นที่ชุมน้ําของประชาชนยังไมเพียงพอท่ีจะสงผลใหสถานการณดีขึ้น และ 
3) นโยบาย แผนงาน มาตรการที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขาดการบูรณาการ จากสถานการณที่เกิดขึ้นสงผลกระทบ (Impact) ตอ 1) ระบบนิเวศโดยรวมของ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเสื่อมโทรม 2) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม รายไดของ
ชุมชนลดลงเนื่องจากปริมาณสัตวน้ําลดลง เกิดความขัดแยงจากความตองการพัฒนาเศรษฐกิจกับ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่ชุมน้ํา และ 3) ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําที่ลดลง 
ปจจัยเชิงบวกที่ชวยบรรเทาหรือลดสาเหตุของสภาพปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด คือ ปจจัย
การตอบสนอง (Responses) ซ่ึงการตอบสนองมีหลายระดับแตกตางกันออกไป ดังนี้ 1) อนุสัญญา
แรมซาร มีประสิทธิภาพในการใชเปนเหตุเพื่อปกปองพื้นที่ชุมน้ําจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม การพัฒนาในพื้นที่ แตชุมชนยังมีความเขาใจเกี่ยวกับอนุสัญญาแรมซารที่ไมถูกตอง
มากนัก 2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มีประสิทธิภาพในลักษณะของการ
บังคับเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ชุมน้ําโดยตรง และสามารถลดปจจัยตนเหตุไดครอบคลุม
มากที่สุด 3) นโยบาย แผน และมาตรการของหนวยงานที่เกี่ยวของ แตแผนหรือมาตรการ ที่เกิด
จากแนวคิดของคนในชุมชนเอง มีประสิทธิภาพยั่งยืนกวา นโยบาย แผน และมาตรการจาก
หนวยงานอื่นๆ เนื่องจากชุมชนมีความเขาใจและใกลชิดกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขที่
เหมาะสมมากกวา   
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The objectives of this study are; 1) to study the environmental problems of Don Hoi Lord 
wetland, Samutsongkram province which is a wetland of international importance. (or Ramsar 
site) 2) to analyze factors that affect the environment of Don Hoi Lord wetlands of international 
importance. And the relation of each factor consists of Drivers, Pressure, States, Impact, and 
Response: DPSIR model. 3) to offer recommendations and guidelines for the solutions of 
appropriate sustainable development based on the results of  study. This study is a qualitative 
research, conducted in 4 sub-district; Bang Chakreng, Laemyai, Bang Kaeo, and Khong Klon, 
that have been declared as wetland of international importance.  

The study found that negative source of the environmental problems in Don Hoi Lord 
wetlands are the Drivers Factors consist of 1) the economic growth in Don Hoi Lord wetland, 
increasing of the number of factories and commercial fishing around the area 2) a gradual 
increase of population and latent population in the area 3) the growth of tourism 4) the 
construction of the dam. These pressure factors cause environmental change, e.g. 1) the invasion 
of shrimp ponds cause a mangrove decline, along with degradation 2) pollution of water quality 
which is belong standard; it may affect consumer, increase in the amount of solid waste and affect  
marine life 3) the utilization of Don Hoi Lord wetlands  exceeds the balance of nature and 
potential of the area. The pressure factors influence environmental states factor: 1) environmental 
changes in Don Hoi Lord wetland, for example, coastal erosion has intensified in the last 30 
years, the increase of sewage, the decline of marine life, especially the razor clam (solen app.) 
that is unique to the area, the use of inappropriate fishing equipment, and “Red tide” phenomenon 
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causing loss of marine life 2) awareness of the wetlands problems and values of wetlands for the 
people in that area are not enough as they should be, and 3) policies, plans and measures, that are 
currently available cannot resolve problems effectively. All the present states factors impact on 
and lead to 1) overall ecosystem of Don Hoi Lord wetland degradation 2) economic and social 
problems by lowering incomes and increasing communities conflict between economic 
development needs and environmental conservation of wetlands and 3) the decrease of 
biodiversity of wetlands. The positive factor that can mitigate or reduces the causes of the Don 
Hoi Lord wetland problems is the response. The response have many different and affective 
levels; 1) Ramsar convention effective in the case to protect wetlands from the expansion of the 
factories and development in the area, but the community   have  the most  misunderstood of the 
Ramsar Convention 2) the Cabinet resolution on November 3, 2009 A.D. (2552 B.E.) have 
effective enforcing like the law protect wetlands directly, and can reduce all the source factors the 
most effectively 3) policies, plans, and measures of the related agencies, but the most effective 
response factors is plans or measures conceived by the community, the group of conservation and 
restoration in Don Hoi Lord have  effectively more than other plans because the community has a 
better understanding and close to the problems , so they do the suitable solution. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ: 

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากผูเขียน
ไดรับความชวยเหลือในการใหขอมูล คําปรึกษา ขอเสนอแนะ และกําลังใจจากบุคคลหลายทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูชวย
ผูใหญบาน ตําบลแหลมใหญ ที่ใหความชวยเหลือในการนําลงพื้นที่ เก็บขอมูลและแนะนํา
กลุมเปาหมายที่สําคัญใหแกผูวิจัย รวมถึงผูใหสัมภาษณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือทําให
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุฑารัตน ชมพันธุ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูวิจัย ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะ และขอคิดเห็น 
ที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธในทุกขั้นตอน และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย 
และรองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ และ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง
กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น และขอขอบคุณอีกหลายทานที่
ไดเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้อาจจะไมประสบความสําเร็จได
หากขาดทานดังกลาวและอีกหลายทานซึ่งอาจจะไมไดกลาวถึง ณ ที่นี้ 
  สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา คนในครอบครัวที่เปนผูชวยสงเสริม สนับสนุน และ
เปนกําลังใจ จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จไดตามที่ตั้งใจ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมา แนวคิดและความสําคัญในการศึกษา 
 
 อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเฉพาะเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของนกน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) ตามชื่อสถานที่ที่จัดใหมีการประชุมเพื่อ
รับรองอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2514 
(ค.ศ. 1971) คือ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน อนุสัญญาฯ นี้เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล ซ่ึงกําหนด
กรอบการทํางานสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุมน้ําในโลกโดยสนับสนุนใหมีการใช
ประโยชนอยางชาญฉลาด อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975) ตามเงื่อนไขอนุสัญญาฯ 
มีผลบังคับใชเมื่อประเทศตางๆ เขารวมเปนภาคี 7 ประเทศ ขณะนี้นับถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มี
ประเทศตางๆ จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเขารวมเปนภาคี รวมทั้งสิ้น 158 ประเทศ (สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552: 1) 
 ประเทศไทย ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแรมซารเปนลําดับที่ 110 ซ่ึงพันธกรณีของ
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ (Ramsar Site) แหงแรกของประเทศไทยเปนลําดับที่ 948 ในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศของอนุสัญญาแรมซาร ปจจุบันพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศหรือแรมซารไซต (Ramsar Site) 12 แหง ไดแก 1) พรุควนขี้
เสียน ในเขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 2) เขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
3) ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 4) ปากแมน้ํากระบี่ จังหวัดกระบี่ 5) พื้นที่ชุมน้ํา เขตหามลา
สัตวปาหนองบงคาย (แองเชียงแสน) จังหวัดเชียงราย 6) เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง) จังหวัดนราธิวาส 7) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เขตหามลาสัตว
ปา หมูเกาะลิบง ปากแมน้ําตรัง จังหวัดตรัง 8) อุทยานแหงชาติแหลมสน ปากแมน้ํากระบุรี ปากคลอง
กะเปอร จังหวัดระนอง 9) อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี 10) อุทยานแหงชาติ
อาวพังงา จังหวัดพังงา 11) พื้นที่ชุมน้ํากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ และ 12) พื้นที่ชุมน้ําอุทยานแหงชาติเขา
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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 คุณคาโดยรวมของพื้นที่ชุมน้ํา ไดแก การเปนแหลงน้ํา แหลงกักเก็บน้ําฝนและน้ําทา 
ปองกันน้ําเค็มมิใหรุกเขามาในแผนดิน ปองกันชายฝงพังทลาย ดักจับตะกอน และแรธาตุดักจับ
สารพิษ เปนแหลงทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษยเขาไปเก็บเกี่ยวใชประโยชน เปนแหลง
รวบรวมพันธุพืชและสัตวมีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและอนุรักษธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
แหลงของผูผลิตที่สําคัญในระบบหวงโซอาหาร ความสําคัญดานนันทนาการ และเปนแหลง
ศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ 
 จากการดําเนินการที่ผานมา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ไดรวมกันสราง
ความรวมมือเพื่ออนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางสมดุลและยั่งยืนมาอยางตอเนื่อง แตภัย
คุกคามจากการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําที่เปนปญหาสําคัญที่สุดของพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทย คือ 
โครงการพัฒนาดานตางๆ อาจเปนการทําลายพื้นที่ชุมน้ําโดยเฉพาะการใชบริการของพื้นที่ชุมน้ํา 
สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เนื่องจากมีการใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอยางหนัก เชน พื้นที่ชุมน้ําชายฝง แนวหญาทะเล แนวปะการังถูกทําลาย 
เนื่องจากการประมงที่ใชเครื่องมือผิดกฎหมายในรูปแบบเรืออวนรุน การระเบิดปลา การวางยาเบื่อ 
เปนการทําลายแหลงอาหารของสัตวน้ํา ทําลายพื้นที่อนุบาลวัยออนของสัตวน้ํา ทําใหประชากรของ
สัตวน้ําลดนอยลง ปาชายเลนถูกบุกรุกเพื่อตั้งถ่ินฐานบานเรือนและเลี้ยงกุง นอกจากนั้น ยังมีการชัก
นําน้ําเค็มเขามาในพื้นที่น้ําจืดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนเหตุใหเกิดการปนเปอนน้ําเค็ม น้ําทิ้ง น้ํา
เสีย มีผลเสียหายตอกิจกรรมในพื้นที่ชุมน้ําขางเคียง ทํานองเดียวกับการพัฒนาโครงการตางๆ ไดแก 
การสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ไดลดปริมาณน้ําที่จะไหลบาลงมาตามธรรมชาติที่จะเขาสูพื้นที่ชุมน้ํา 
การที่มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา คลังน้ํามัน ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหรือชายฝงทะเล มีผลใหเกิด
การปนเปอนของน้ําทิ้ง น้ําเสีย สารเคมี สารพิษ ของเสียอันตราย น้ํารอน น้ํามัน ทําใหปลาและสัตว
น้ําตาย ระบบนิเวศปากแมน้ําและทะเลเสียหาย  โดยสรุปแลว พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยถูก
คุกคามอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน เปนเหตุใหหนอง บึง พรุ ปาชายเลน ชายหาด ปากแมน้ําได
แปรเปลี่ยนสภาพไป พื้นที่ชุมน้ําที่เหลืออยูหลายแหงกําลังถูกทําลาย เนื่องจากการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของประชากร การสงเสริมการทองเที่ยวที่มุงเนนถึงรายไดโดย
ไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม                                            
 ปจจุบันยังมีการคุกคามจากการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา โดยปราศจากความเขาใจใน
คุณคาและบทบาทของพื้นที่ชุมน้ํา ซ่ึงกอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน พื้นที่
ชุมน้ําหนองจํารุง (บึงสํานักใหญ) จังหวัดระยอง และพื้นที่ชุมน้ําบึงทุงกะโล จังหวัดอุตรดิตถ  
 พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดก็เปนอีกพื้นที่หนึ่งในหลายๆพื้นที่ชุมน้ํา ที่ประสบปญหา
ส่ิงแวดลอมตางๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโดย
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ธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย เชน การทําลายปาชายเลน การจับหอยผิดวิธีโดยการใชปูนขาว
สงผลใหจํานวนหอยหลอดลดลงอยางตอเนื่อง มีการลักลอบปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ลงสูแมน้ํา โรงงานสวนใหญยังมิไดมีการใชระบบบําบัดน้ําเสียตลอดเวลา และน้ําทิ้งจากชุมชน 
บานเรือน ที่ตั้งบริเวณใกลแหลงน้ําปลอยลงสูแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด รวมถึงดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
สงผลใหสภาพของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีสภาพเสื่อมโทรม ประสบปญหาเกี่ยวกับขยะ 
คุณภาพน้ํา การปลูกสรางรานอาหารลงไปในทะเล การตัดถนน การถมทะเล การขยายพื้นที่กอสราง
โดยปราศจากการควบคุม ปจจัยเหลานี้ทําใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดสูญเสียความสมดุลและ
ความงดงามตามธรรมชาติไป นอกจากนี้ การสรางเขื่อนศรีนครินทรบริเวณตนน้ําแมกลองยังสงผล
ใหความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศลุมน้ําลดลง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศดังกลาวยอม
สงผลกระทบถึงสิ่งมีชีวิตตางๆ ในลุมน้ํา โดยรวมถึงพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดดวย (ณัฐกานต 
สุวรรณะ, 2546: 3)  
 จากประเด็นปญหาขางตนจึงเปนที่มาของความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอม
ของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหลักการ แรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ –  ผลกระทบ 
– การตอบสนอง (Drivers – Pressure – States – Impacts – Responses: DPSIR) ที่สามารถแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆที่สงผลตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2553ข: 
285) ชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีตและสามารถคาดการณแนวโนมสถานการณที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งแรงกดดันจากภายนอก อีกทั้งยังเปนการนําเสนอตัวช้ีวัดอยางเปนระบบ  
ทําใหสามารถเขาใจถึงที่มาหรือสาเหตุของปญหา สถานการณ ระดับความรุนแรงของปญหา 
ผลกระทบ และที่สําคัญจะทําใหสามารถประเมินผลสําเร็จหรือความลมเหลวของการตอบสนองใน
การแกไขปญหาและกําหนดแนวทางนโยบาย แผน และมาตรการตางๆ ไดอยางชัดเจนและตรง
ประเด็นมากขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
   1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึง
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแรมซารไซต (Ramsar Site) 
   2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ ดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และความสัมพันธของแตละปจจัย คือ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน 
สถานการณ ผลกระทบ และการตอบสนอง  
   3) เพื่อนําผลการศึกษาของปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงคราม ไปสูขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมอยางยั่งยืน
ตอไป 
 

1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาสภาพปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการศึกษา

วิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ดอนหอยหลอด 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตามกรอบแนวคิดวิเคราะหหลักการ แรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ – 
ผลกระทบ – การตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts – Responses: DPSIR)  

1.3.1.2 ขอบเขตดานพื้นที ่
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ที่ตั้งอยู ตําบลบาง

จะเกร็ง ตําบลบางแกว ตําบลคลองโคน ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยตั้งอยูที่ละจิจูดที่ 13.0 องศา 22.0 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 62.0 ลิปดา
ตะวันออก โดยดอนหอยหลอดมีพื้นที่สันดอนทรายประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร (15,056 ไร) (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2547) แตการศึกษาความเปนชุมชนอาจมีขอบเขตกวางกวาบริเวณพื้นที่ 
ชุมน้ําที่กําหนดซึ่งจะเนนพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน 

1.3.1.3 ประชากรกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ 
ประชากรกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญในการศึกษา ประกอบดวย ประชาชน

บริเวณที่ตั้งอยูในตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว ตําบลคลองโคน  ที่ใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา ผูนําชุมชน หนวยงานทองถ่ินของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการสิ่งแวดของพื้นที่ชุมน้ํา หนวยงานราชการสวนกลาง รวมถึงผูจัดทําแผนพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ
และองคกรอาสาสมัครเอกชน 

1.3.1.4 ดานระยะเวลา 
การศึกษาในครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลภาคสนาม ชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 

2557  
 

1.3.2 วิธีการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเปนนามธรรม

ที่จะสะทอนใหเห็นถึงเหตุและผลของปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกัน เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ 
และมีคุณภาพ จึงดําเนินการตรวจสอบระหวางกันของขอมูลในแนวทางสามเสา (Triangulation) 
ดานแหลงขอมูลบุคคล ดานทฤษฎีที่ตางกัน ดานวิธีรวบรวมขอมูลใชวิธีเก็บรวบรวมขอขอมูลเร่ือง
เดียวกัน พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสาร ประกอบดวย โดยใชเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 

1.3.2.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เชน หนังสือ วารสาร บทความ
วิชาการ ประวัติ รายงานสถิติ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ เอกสารทางราชการ เปนตน 
นอกจากนั้น ยังศึกษาขอมูลจากสื่อในรูปแบบตางๆ อีก เชน ขอมูลอิเล็กทรอนิคตางๆ แถบบันทึกเสียง 
แถบบันทึกภาพ เว็บไซตที่เกี่ยวของ 

1.3.2.2 การสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interviews) โดยเปนแบบสัมภาษณ
ชนิดปลายเปด กําหนดประเด็นในการสัมภาษณใหครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา เพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับความคิด ทัศนคติ ทําใหเขาใจปรากฎการณที่เกิดขึ้น และหาความสัมพันธของปจจัยที่
สงผลตอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1)  ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอสภาพปญหาสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง และการใชประโยชน
จากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือ
แรมซารไซต (Ramsar Site)     

2)  ทําใหทราบถึงความสัมพันธของแตละปจจัย คือ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ ผลกระทบ 
และการตอบสนอง ที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม  

3)  เพื่อนําผลการศึกษาหรือแนวทางการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําอื่นๆ 
ตอไป 

 

1.5 นิยามศพัท 
 

พื้นท่ีชุมน้ํา หมายถึง พื้นที่ลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําทวม มีน้ําขัง พื้นที่พรุ พื้นที่น้ํา
ขัง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วคร้ังชั่วคราว 
ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายทะเลและพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 6.00 เมตร 

แรงขับเคล่ือน (Drivers) หมายถึง ส่ิงที่เกิดมาจาก “ความตองการ” เชน ความตองการอาหาร น้ํา 
ที่อยูอาศัย (แรงขับเคล่ือนปฐมภูมิ) ความบันเทิง ความสะดวกสบาย (แรงขับเคลื่อนทุติยภูมิ) ใน
ภาคอุตสาหกรรม  แรงขับอาจจะเปนความตองการที่จะไดผลกําไร และผลิตสินคาไดในราคาถูก ใน
ระดับประเทศ แรงขับเคลื่อน คือ ปจจัยที่เปนเหตุที่ตองดําเนินตามความตองการที่เกิดขึ้นของ
ประเทศ เชน จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความตองในการทําใหอัตราการวางงานที่ต่ําลง หรือถามอง
ในมุมของเศรษฐศาสตรมหภาค ปจจัยการผลิตและการบริโภค ก็ลวนเปนแรงขับเคลื่อนทั้งสิ้น 

แรงกดดัน (Pressures) หมายถึง การกระทําตางๆ ของมนุษย เพื่อตอบสนองความตองการ
ของตนเอง หรือเปนเหตุที่ตองกระทําเพื่อความอยูรอดของมนุษย เชน การผลิตอาหาร เครื่องนุมหม 
หรือการคมนาคม ซ่ึงการกระทําเหลานี้ไมวาจะเปนขั้นตอนการผลิตหรือข้ันตอนการบริโภคยอม
สงผล หรือแรงกดดันตอส่ิงแวดลอม แรงกดดันสามารถแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ไดแก 1) การใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใชที่ดินและ 3) การปลอยของเสียตางๆ (เชน สารเคมี ขยะ กัมมันตภาพรังสี 
เสียง) สูอากาศ น้ํา และพื้นดิน 
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สถานการณ (States) หมายถึง ผลของการกระทําจากแรงกดดันยอมสงผลตอสภาพหรือ
สถานการณของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพของอากาศ น้ํา ดิน เปนตน ดังนั้น สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ 
และเคมี จึงสามารถบงบอกถึงสถานการณของสิ่งแวดลอมได 

ผลกระทบ (Impacts) หมายถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงในสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ และ
เคมีของสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ และความสุขของมนุษย หรืออาจกลาวไดวา การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณสงผลตอสภาพสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สุขภาพ และการดํารงชีวิตของมนุษย 

การตอบสนอง (Responses) หมายถึง การกระทําเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
หรือจากสังคม ซ่ึงการตอบสนองนี้ อาจสงผลตอแรงขับเคลื่อนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน 
การพัฒนาระบบขนสงมวลชนเพื่อลดการใชรถยนตสวนตัว การจํากัดปริมาณแกสซัลเฟอรได
ออกไซดจากโรงงานที่ปลอย เปนตน  
 องคกรท่ีทํางานโดยไมแสวงหากําไร หมายถึง องคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ องคกรอาสาสมัคร
เอกชน หรือ NGOs (Non Governmental Organizations)    
 



 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมสําหรับการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา
ระหวางประเทศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค เพื่อ
คนควาและรวบรวมขอมูลจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ แลววิเคราะหขอมูล นํามาปรับ
ใชในการกําหนดปญหาการวิจัยใหมๆ แนวทางการวิจัย ตัวแปรที่ ชัดเจนสําหรับการวิจัย 
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การกําหนดขอบเขตของการวิจัย กลุมตัวอยาง ประชากร ที่สอดคลอง
กับการวิจัย ขอดีและขอจํากัดของกรณีศึกษาในประเด็นที่มีหัวขอที่ใกลเคียงกับงานวิจัย โดย
การศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอหัวขอ ดังตอไปนี้  

2.1 พื้นที่ชุมน้าํ 
2.2 พื้นที่ชุมน้าํดอนหอยหลอด จังหวัดสมทุรสงคราม 
2.3 แนวคดิการพัฒนาดัชนแีละตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (DPSIR) 
2.4 ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Ecological Carrying Capacity) 
2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

   

2.1 พื้นที่ชุมน้ํา 
 

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) เปนระบบนิเวศที่มีการกําหนดขึ้นใหมในการประชุมระหวางประเทศ
ที่เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยเรียกขอตกลงในการประชุมครั้งนั้นวา อนุสัญญา
แรมซาร (Ramsar Convention) และไดใหคําจํากัดความที่สําคัญของพื้นที่ชุมน้ําวา หมายถึง ลักษณะ
ทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเปนพื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําทวม มีน้ําขัง 
พื้นที่หนองบึง พื้นที่แอง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือทวมอยู
ถาวรและชั่วคร้ังชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึง
พื้นที่ชายฝงทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน 
6.00 เมตร  

พื้นที่ชุมน้ําจัดเปนระบบนิเวศ ที่มีความสําคัญเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําและพืชน้ํา เปน
แหลงน้ําและแหลงอาหารของมนุษยและสัตวตางๆ ปจจัยสําคัญที่มีผลตอระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา
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ไดแก แสง อุณหภูมิ แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด แรธาตุ และความขุนใสของน้ํา ปจจัย
ทางดานระบบน้ําในพื้นที่ชุมน้ําเกี่ยวของกับเปนแหลงน้ํานิ่งและน้ําไหล รวมทั้งการกระทําของมนุษย
ที่เกี่ยวของกับปริมาณน้ํา การใชน้ํา และคุณภาพน้ํา มีสวนสําคัญตอสถานภาพของพื้นที่ชุมน้ํา 

ในการพิจารณาลักษณะพื้นที่ชุมน้ําประเภทตางๆ ระบบของพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนึ่งๆ 
นั้น จากการแบงชนิดและระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําตามแบบแรมซาร ซ่ึงระบุวา ยังมีปญหา
เกี่ยวกับรูปแบบที่ไมชัดเจนหรือคงที่ของพื้นที่ชุมน้ําแตละประเภท (Finlayson, Davidson, Spiers 
and Stevenson, 1999) จึงไดเสนอใหใชวิธีจําแนกพื้นที่ชุมน้ําตามลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ
ทางอุทกวิทยาหรือระบบน้ํา โดยไมคํานึงถึงลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ลักษณะดิน พรรณไมปก
คลุม หรือแหลงกําเนิด 

ตามขอกําหนดการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2536 โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
ดังตารางที่ 2.1 ใชเกณฑพิจารณา 5 ระดับ พื้นที่ชุมน้ําแตละประเภท จะประกอบดวย ปจจัย 5 ดาน คือ 
ภาวะทางเคมีของน้ํา อุทกวิทยา ขนาด สังคมพืช และสภาพของน้ํา  

 

ตารางที่ 2.1 ระบบการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย 
 
ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ IV ระดับ V 
น้ํ า เ ค็ ม 
(S) 

ทะเล/ชายฝง
ทะเล  
(SM) 

ใตทะเล (SMS) ไมมีพืชพรรณ (SMS 1)  
มีพืชพรรณ/ปะการัง  
(SMS 2) 

พื้นหินกรวดทราย (SMS1a) 
พื้นเลน (SMS1b) 
แหลงปะการังธรรมชาติ (SMS2a) 
แหลงปะการังเทียม (SMS2am) 
แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (SMS2b) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (SMS2c) 
แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล(SMS2cm) 
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา(SMS2dm) 

  น้ําทะเลขึ้น-ลง (SMI) ไมมีพืชพรรณ (SMI1)  
 

หาดทรายชายหาด (SMI1a) 
นาเกลือ (SMI1am) 
หาดเลน (SMI1b) 
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (SMI1bm) 
หนาผาโขดหิน (SMI1c) 
ที่ลุมราบน้ําเค็ม (SMI1d) 
แองน้ํามีน้ําทะเลทวมขัง (SMI1e) 

   มีพืชพรรณ/ปะการัง  
(SMI2) 

แหลงปะการังธรรมชาติ (SMI2a) 
แหลงปะการังเทียม (SMI2am) 
แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (SMI2b) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (SMI2c) 
แหลงเพาะเลี้ยงสาหรายทะเล (SMI2cm) 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)    

    

ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ IV ระดับ V 
    ปาชายเลนชายฝงทะเล (SMI2d) 

พื้นที่ปลูกปาชายเลน (SMI2dm) 
  ไมเกี่ยวของกับการขึ้น-

ลงของน้ําทะเล (SMN) 
แหลงเพาะเลีย้งสตัวทะเล 
(SMN1am) 
นาเกลือ (SMN1bm) 

 

 ปากแมน้ํา 
(SE) 

น้ําทวมตลอดเวลา 
(SES) 

ไมมีพืชพรรณ (SES1) 
 

พื้นหินกรวดทราย (SES1a) 
พื้นเลน (SES1b) 

   มีพืชพรรณ/ปะการัง  
(SES2) 

แหลงปะการังธรรมชาติ (SES2a) 
แหลงปะการังเทียม (SES2am) 
แหลงหญาทะเลธรรมชาติ (SES2b) 
แหลงสาหรายทะเลธรรมชาติ (SES2c) 
แห ล ง เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ส า ห ร า ย ท ะ เ ล 
(SES2cm) 
แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (SES2dm) 

  น้ําขึ้นน้ําลง (SEI) ไมมีพืชพรรณ (SEI1) หาดทราย (SEI1a) 
หาดโคลนหาดเลน (SEI1b) 
หนาผาโขดหิน (SEI1c) 
ที่ลุมราบมีคราบกลือ (SEI1d) 

น้ําเค็ม (S) ปากแมน้ํา 
(SE) 

น้ําขึ้นน้ําลง (SEI) มีพืชพรรณ (SEI2) แหลงปะการังธรรมชาติ (SEI2a) 
แหลงปะการังเทียม (SEI2am) 
แหลงหญาทะเล (SEI2b) 
แหลงสาหรายทะเล (SEI2c) 
ปาชายเลนปากแมน้ํา (SEI2d) 
พื้นที่ปลูกปาชายเลน (SEI2dm) 
ที่ลุมน้ํากรอย/หนองบึงน้ําเค็ม (SEI2e) 

 ทะเลสาบ
น้ําเค็ม/น้ํา
กรอย/น้ําจืด 
ชายฝงทะเล 
(SC) 
ทะเลสาบ
น้ําเค็มใน
แผนดิน (SI) 

   

น้ําจืด (F) น้ําไหล (FR) แมน้ํา ลําคลอง ลาํหวย 
ลําธาร (FRR) 
 

น้ําไหลตลอดป (FRR1) แองน้ํา วังน้ํา ในแมน้ํา (FRR1a) 
รองน้ําในแมน้ํา (FRR1b) 
คลองขุด ชลประทาน สงน้ํา (FRR1bm) 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)    

    

ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ IV ระดับ V 
    เกาะแกงในลําน้ําเห็นตลอดป (FRR1c) 

น้ําตก (FRR1d) 
พุน้ํารอน/ธารน้ํารอน (FRR1e) 
ธารน้ําใตดิน/ธารลอด/น้ํามุด (FRR1f) 

   น้ําไหลบางฤดู (FRR2) แองน้ํา วังน้ํา ในแมน้ํา (FRR2a) 
รองน้ําในแมน้ํา (FRR2b) 
คลองขุด ชลประทาน สงน้ํา 
(FRR2bm) 
เกาะแกงในลําน้ําเห็นบางฤดู (FRR2c) 
น้ําตก (FRR2d) 
พุน้ํารอน/ธารน้ํารอน (FRR2e) 
ธารน้ําใตดิน/ธารลอด/น้ํามุด (FRR2f) 

  ฝงแมน้ํา/หาด/สันทราย 
(FRB) 

  

  ที่ราบลุมน้ําทวมถึง 
(FRF) 

ทุงหญา/หนองบึงหญา 
(FRF1) 

ทุงหญา/หนองบึงหญาธรรมชาติ 
(FRF1a) 
นาขาวในที่ราบลุมน้ําทวมถึง 
(FRF1am) 
พื้นที่เพาะปลูกพืชอื่นๆ (FRF1bm) 

   มีไมยืนตน/ไมพุม (FRF2) ปาที่ถูกน้ําทวมบางฤดู (FRF2a) 
พื้นที่เพาะปลูกมีน้ําทวมบางฤดู/เกษตร
ชลประทาน (FRF2am) 

   หนองน้ํา > 80,000 ตร.ม.
มีน้ําบางฤดู (FRF3) 

 

   หนองน้ํา < 80,000 ตร.ม.
มีน้ําบางฤดู (FRF4) 

 

น้ําจืด (F) ลาคูสตรีน 
(FL) 

ที่ราบลุมน้ําทวมถึง 
(FRF) 

ที่ลุมน้ําขัง/ที่ลุมชื้นแฉะ
หลังคันดินริมฝงน้ําน้ํา
ทวมถึงบางฤดู (FRF5) 

ทองทุงธรรมชาติ (FRF5a) 
นาขาวในเขตชลประทาน (FRF5am) 
พื้นที่เกษตรชลประทาน นอกเหนือจาก 
นาขาว (FRF5bm) 

  แหลงน้ําขนาด > 
80,000 ตร.ม. (FLL) 

มีน้ําตลอดป (FLL1) แหลงน้ําธรรมชาติ (FLL1a) 
แหลงน้ําที่สรางขึ้น (FLL1am) 

   มีน้ําบางฤดู (FLL2) แหลงน้ําธรรมชาติ (FLL2a) 
แหลงน้ําที่สรางขึ้น (FLL2am) 

  แหลงน้ําขนาด < 
80,000 ตร.ม.  

มีน้ําตลอดป (FLP1) แหลงน้ําธรรมชาติ (FLP1a) 
บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (FLP1am 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)    

    

ระดับ I ระดับ II ระดับ III ระดับ IV ระดับ V 
  ความลึกเฉลีย่ > 2 ม.  

มีพืชน้ํา < รอยละ 30 
ของผิวน้ํา (FLP) 

 บอบําบัดน้ําเสีย (FLP1bm) 
บอน้ําในไรนา (FLP1cm) 
บอน้ําใชในระบบหลอเย็น (FLP1dm) 
ขุมเหมืองแรราง/บอขุด (FLP1em) 
แหลงน้ําอื่นๆ (FLP1fm) 

   มีน้ําบางฤดู (FLP2) แหลงน้ําธรรมชาติ (FLP2a) 
แหลงน้ําที่สรางขึ้น (FLP2am) 

 พาลูสตรีน (FP) หนองน้ํา ความลึกเฉลี่ย 
< 2.00 ม. มีพืชน้ํา > 
รอยละ 30 ของผิวน้ํา มี
น้ําตลอดป (FPP) 

ทุงหญา/หนองบึงหญา 
(FPPa) 
ทุงน้ําจืด มีพืชยืนน้ําพวก 
กก แขม ออ (FPPb) 
ที่ลุมน้ําทวม มีไมยืนตน 
ไมพุม (FPPc) 

 

  หนองน้ํา ความลึกเฉลี่ย 
< 2.00 ม. มีพืชน้ํา > 
รอยละ 30 ของผิวน้ํา มี
น้ําบางฤดู (FPS) 

ทุงหญา/หนองบึงหญา 
(FPSa) 
พื้นที่เกษตร (FPSam) 
ทุงน้ําจืด มีพืชยืนน้าํพวก 
กก แขม ออ (FPSb) 
ที่ลุมน้ําทวม มีไมยนืตน 
ไมพุม (FPSc) 
พื้นที่เกษตร มีไมยืนตน 
ไมพุม (FPScm) 

 

 
แหลงท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2536. 
 

จากการศึกษาขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย พบวา พื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย มีทั้งที่
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่เปนแหลงน้ําจืด ประเภทแหลงน้ําไหลและแหลงน้ํานิ่ง ไดแก คลอง หวย ลําธาร 
แมน้ํา น้ําตก หนอง บึง อางเก็บน้ํา เขื่อน ทะเลสาบ บึง พรุหญา พรุน้ําจืดที่มีไมพุม ที่ลุมชื้นแฉะ 
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีน้ําทวมขัง และพื้นที่ชุมน้ําชายทะเล ไดแก ปากแมน้ํา ชายหาด หาดเลน ปาชาย
เลน ปะการัง โดยจํานวนพื้นที่ชุมน้ําที่เปนประเภทแหลงน้ําจืดประเภทคลอง หวย ลําธาร แมน้ํา มาก
ที่สุดอยางนอย 25,008 แหง รองลงมา ไดแก ประเภททะเลสาบ หนอง บึง อางเก็บน้ํา และเขื่อน อยาง
นอย 14,128 แหง โดยเนื้อที่ของพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่อยางนอย 36,616 ตาราง



13 

 

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.50 ของพื้นที่ประเทศ โดยสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
จํานวนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศโดยแยกตามรายภาคได ดังตารางที่ 2.2  

 
ตารางที่ 2.2 ประเภท จํานวน และเนื้อที่ของพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย 
 

ภาค 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนอื กลางและตะวันออก ใต 

จํานวน เนื้อท่ี จํานวน เนื้อท่ี จํานวน เนื้อท่ี จํานวน เนื้อท่ี 

ทะเล ชายฝง และปากแมน้ํา - - - - 387 671 869 19,514 

แมน้ํา ลําธาร ลําหวย คลอง ที่
ราบน้ําทวมถึง 

5,461 1,117 8,503 1,092 8,380 164 3,114 393 

บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา 4,573 1,678 6,168 836 2,228 2,353 1,159 3,643 

หนองน้ําหรือที่ลุมชื้นแฉะ 539 26.5 368 49.8 750 142 336 4,916 

ยังไมไดจําแนก - - 161 21.8 7 - 100 >1,000 

รวม 10,573 2,821.5 14,750 2,000 11,752 3,330 5,578 28,466 

 
แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2542. 
 

2.1.1 พื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญ 
ในป พ.ศ. 2532 กรมปาไมรวมกับสหพันธเพื่อการอนุรักษโลก World Conservation Union 

ไดสํารวจพื้นที่ชุมน้ําทั่วประเทศเพื่อบันทึกขอมูลพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 
ลงในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําของเอเชีย พบวา มีพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติทั้งหมด 42 
แหง และใน พ.ศ. 2539 – 2542 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการศึกษา สํารวจ จัดทําบัญชีรายช่ือ สถานภาพ และฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย 
เพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือ สถานภาพ และฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย และนําระบบฐานขอมูล
ที่ไดมาจัดการวางแผนการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ โดยเปนไปตามเกณฑของอนุสัญญา
วาดวยพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ โดยเฉพาะเปนที่อยูอาศัยของนกน้ํา (อนุสัญญา
แรมซาร) 
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การจัดระดับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา 
 การจัดระดับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก พื้นที่ชุมน้ําที่

มีความสําคัญระดับนานาชาติ พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ
ทองถ่ิน โดยอาศัยเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

2.1.1.1  พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ   
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ เกณฑสําหรับจําแนกวินิจฉัยพื้นที่ชุม

น้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศภายใตมาตรา 2 ของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา เกณฑนี้ไดรับการ
รับรองจากการประชุมสมัชชาภาคีที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) มี
ใจความดังตอไปนี้ 

1)  เกณฑสําหรับประเมินคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําที่เปนตัวแทน หรือที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ  

พื้นที่ ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวา มีความสําคัญระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนตัวอยางที่ดี หรือเปนประเภทที่แสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําของภูมิภาคนั้น 
พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาใหไดรับเลือกภายใตกฎเกณฑ 

(1)  เปนตัวอยางของประเภทที่หายากหรือที่ไมธรรมดาในเขตชีวภูมิศาสตรที่
สมควร หรือ 

(2)  เปนตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี ซ่ึงแสดงลักษณะพื้นที่ชุมน้ําในภูมิภาคที่
สมควร หรือ 

(3)  เปนตัว แทนที่ดีของประเภททั่วไป ซ่ึงพื้นที่นั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ
ในขอ 2 หรือ 

(4)  เปนตัวแทนของประเภทที่เปนสวนประกอบหนึ่งของพื้นที่ชุมน้ํารวม 
ที่เปนแหลงที่อยูอาศัยอันอุดมสมบูรณ พื้นที่ชุมน้ําที่มีคุณคาระดับชาติ สามารถไดรับการพิจารณาเปน
พื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญระหวางประเทศได หากมีบทบาทสําคัญทางดานอุทกวิทยา ชีววิทยา หรือนิเวศวิทยา
ในระบบลุมน้ํา หรือระบบชายฝงทะเลระหวางประเทศ หรือ 

(5)  เปนพื้นที่ชุมน้ําในประเทศกําลังพัฒนาที่มีคุณคาสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมภายใตกรอบการใชประโยชนอยางยั่งยืนและการอนุรักษ แหลงที่อยูอาศัย ทั้งนี้ เนื่องจากมี
บทบาทสําคัญทางอุทกวิทยา ชีววิทยา หรือนิเวศวิทยา   

2)  เกณฑทั่วไปสําหรับการใชพืชหรือสัตวในการจําแนกวินิจฉัยพื้นที่ชุมน้ํา
ที่สําคัญ พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 
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(1)  เปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดพันธุ สายพันธุ ของพืชและสัตวที่หายาก 
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ หรือใกลสูญพันธุ หรือเปนถ่ินที่อยูอาศัยของประชากรพืชและสัตวดังกลาว 
มากกวาหนึ่งชนิดพันธุในจํานวนหนึ่ง หรือ 

(2)  มีคุณคาพิเศษในการดํารงความหลากหลายของพันธุกรรมและระบบ
นิเวศของภูมิภาค เนื่องเพราะคุณภาพและลักษณะพิเศษของพันธุพืชหรือพันธุสัตวในพื้นที่นั้น หรือ 

(3)  มีคุณคาพิเศษในฐานะที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวในชวง
สําคัญของวงจรชีวิต หรือ  

(4)  มีคุณคาพิเศษสําหรับชนิดหรือสังคมพืชและสัตวเฉพาะถิ่น (Endemic 
Species) 

3)  เกณฑเฉพาะสําหรับการใชนกน้ําในการจําแนกวินิจฉัยพื้นที่ชุมน้ําที่
สําคัญ พื้นที่ชุมน้ําจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

(1)  ตามปกติสามารถใหนกน้ําอาศัยอยูได 20,000 ตัว อยูไดตลอดเวลา 
หรือ 

(2)  ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวนพอสมควรจากกลุมสําคัญ ซ่ึงเปน
ดัชนีแสดงคุณคาความอุดมสมบูรณหรือความหลากหลายของพื้นที่ชุมน้ําอยูไดตลอดเวลา หรือ 

(3)  ในกรณีที่มีขอมูลประชากรนกน้ํา ตามปกติสามารถใหนกน้ําจํานวน
รอยละ 1.00 ของประชากรในชนิดพันธุหรือสายพันธุหนึ่งอยูไดตลอดเวลา   

4)  เกณฑเฉพาะสําหรับการใชพันธุปลาในการจําแนกพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญ 
พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระหวางประเทศ หาก 

(1)  เปนถ่ินที่อยูของสายพันธุ ชนิดพันธุ หรือวงจรชีวิต และปฏิสัมพันธ
ของชนิดพันธุของปลาพื้นบานในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ และ/หรือ ของประชากรปลาที่เปนตัวแทนของ
พื้นที่ชุมน้ํา และ/หรือ คุณคาที่เกื้อหนุนตอความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หรือ 

(2)  เปนแหลงอาหารที่สําคัญสําหรับปลา แหลงเพาะพันธุวางไข แหลง
อนุบาลตัวออน และ/หรือ เปนเสนทางในการอพยพ ซ่ึงประชากรปลาไมวาภายในพื้นที่ชุมน้ําหรือจาก
แหลงน้ําอื่น  ๆตองพึ่งพาอาศัย 

2.1.1.2 พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 

1)  เกณฑสําหรับประเมินความเปนพื้นที่ชุมน้ําเปนตัวแทนที่ดี หรือมีเอกลักษณ
เฉพาะ พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 

(1)  เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติหรือใกลเคียง
ธรรมชาติประเภทใด ประเภทหนึ่ง ซ่ึงพบเห็นไดทั่วไปในประเทศไทย หรือ 
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(2)  เปนตัวอยางที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีคุณลักษณะ
โดดเดนเปนเอกลักษณ หาไดยากในประเทศไทย หรือ 

(3)  เปนตัวอยางหรือเปนตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
ระบบธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา หรืออุทกวิทยา หรือ 

(4)  เปนตัวอยางหรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งมีคุณคาสําคัญตอการ
ดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตไทยและวัฒนธรรมไทย 

2)  เกณฑประเมินจากพืชและสัตวในพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับการ
พิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หาก 

(1)  เปนถ่ินที่อยูอาศัยของพืชหรือสัตวที่หาไดยาก ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
หรือใกลสูญพันธุ หรือมีแนวโนมใกลสูญพันธุในประเทศไทย หรือ 

(2)  มีคุณคาพิเศษตอการดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หรือ  

(3)  มีคุณคาพิเศษตอการดํารงอยูของชนิดพันธุ หรือสังคมของพืช หรือ
สัตวพื้นเมือง หรือมากกวาหนึ่งชนิดของไทย 

3)  เกณฑที่ประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
หนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับชาติ หากเปนพื้นที่ชุมน้ําที่อยูภายในเขตพื้นที่อนุรักษ
หรือเขตพื้นที่คุมครองตามกฎหมายของไทย 

2.1.1.3 พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถ่ิน 

1)  เกณฑที่ประเมินจากสถานภาพทางกฎหมายและการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
หนึ่งจะไดรับการพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หากเปนพื้นที่ชุมน้ําในบัญชีรายชื่อแหลง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษของทองถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532) 

2)  เกณฑที่ประเมินจากความสําคัญที่มีตอทองถ่ิน พื้นที่ชุมน้ําหนึ่งจะไดรับ
การพิจารณาวามีความสําคัญระดับทองถ่ิน หาก 

(1)  มีความสําคัญตอวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ินไทย เปนแหลงกําเนิดของ
ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีพ เชน เปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร เชื้อเพลิง พืชเสนใย และวัตถุดิบ
ในการประกอบอาชีพ หรือ 

(2)  มีคุณคาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร ตํานาน
พื้นบาน นันทนาการ ทองถ่ิน ตลอดจนเปนเสนทางสัญจร หรือ 

(3)  มีความสําคัญตอระบบนิเวศทองถ่ิน เชน ชวยปองกันน้ําทวม ชวย
รักษาสมดุลของภูมิอากาศเฉพาะถิ่น ชวยรักษาคุณภาพน้ํา         



17 

 

จากหลักเกณฑการจัดระดับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับทองถ่ิน พบวา พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติมีจํานวน 61 แหง พื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติมีจํานวน 208 แหง ประกอบดวย พื้นที่ชุมน้ําที่ไมไดรับความคุมครอง 
จํานวน 31 แหง พื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย จํานวน 177 แหง (พื้นที่ชุมน้ําในอุทยาน
แหงชาติ จํานวน 107 แหง พื้นที่ชุมน้ําในเขตรักษาพันธสัตวปา จํานวน 40 แหง และพื้นที่ชุมน้ําในเขต
หามลาสัตวปา จํานวน 30 แหง) และพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถ่ินจํานวน 42,396 แหง 
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2542) 

 
2.1.2 การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุมน้ํา 
จากการรวบรวมขอมูลการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ํา สามารถสรุปรายชื่อของพื้นที่ชุมน้ําออกเปน

2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ พื้นที่ชุมน้ําที่ไดขึ้นทะเบียนไวในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ วันที่ 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และกลุมที่ 2 คือ พื้นที่ชุมน้ําที่ไดทําการสํารวจและไดรับการคัดเลือกใหเสนอชื่อ 
โดยจําแนกตามรายภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

พื้นที่ชุมน้ําที่ไดขึ้นทะเบียนไวในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาต ิ
และระดับชาติของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และ วันที่ 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามตารางที่ 2.3 และ 2.4  
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ตารางที่ 2.3 รายช่ือพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 

รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต 
1. แองเชียงแสน 9.หนองหาน 22.เขตหามลาสัตวปาอาง

เก็บน้ําบางพระ 
37. อุทยานแหงชาติเขาสก 

2.หนองเล็งทราย 10.หนองหานกุมภวาป 23.อุทยานแหงชาติแกง
กระจาน 

38.เขตหามลาสัตวปาทะเล
นอย 

3.กวานพะเยา 
 

11.บึงละหาน 24.แมน้ําแควนอย 39.เขตหามลาสัตวปา
ทะเลสาบ 

4.ที่ราบลุมน้ํายม 12.เขตหามลาสัตวปาบึง
โขงหลง 

25.แมน้ําแควใหญ 40.เขตหามลาสัตวปาหนอง
ทุงทอง 

5.บึงสีไฟ 13.เขตหามลาสัตวปาอาง
เก็บน้ําบางพระ 

26.แมน้ําแมกลอง 41.แมน้ําสายบุรี 

6.บึงบอระเพ็ด 14.เขตหามลาสัตวปาอาง
เก็บน้ําหวยตลาด 

27.ดอนหอยหลอด 42.แมน้ําตาป 

7.อุทยานแหงชาติ    
ดอยอินทนนท 

15.เขตหามลาสัตวปาอาง
เก็บน้ําสนามบิน 

28.เขตรักษาพันธุสัตวปาวัด
ไผลอมและวัดอัมพุวราราม 

43.เขตรักษาพันธุสัตวปา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ (พรุโตะแดง) 

8.แมน้ําสาละวิน 16.แมน้ําโขง 29.ปากแมน้ําเวฬุ 44.อุทยานแหงชาติแหลมสน 
 17.แมน้ําสงคราม 30. อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

ชาง 
45.อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
สิมิลัน 

 18.ลําปลายมาศ 31.อุทยานแหงชาติเขาแหลม
หญา-หมูเกาะเสม็ด 

46.อาวพังงา 

 19.ลําโดมใหญและเขต
รักษาพันธุสัตวปายอดโดม 

32.อุทยานแหงชาติเขาสาม
รอยยอด 

47.อุทยานแหงชาติสิรินาถ 

 20.เขตรักษาพันธสัตวปาภู
เขียว 

33.อุทยานแหงชาติเขาใหญ 48 .อุทยานแหงชาติหาด
นพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 

 21.กุดทิง* 34. เขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง* 

49.อุทยานแหงชาติหาดเจา
ไหม 

  35.เขตหามลาสัตวปาเขื่อน
ปาสักชลสิทธิ์* 

50.เขตหามลาสัตวปาหมู
เกาะลิบง 

  36.เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ใหญนเรศวร* 

51.อุทยานแหงชาติทะเลบัน 
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แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2553ก. 
หมายเหตุ: *เพิ่มเติมและปรบัปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 

ตารางที่ 2.3 (ตอ)   

   

รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต 
    
   52.อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

ตะรุเตา 
   53.อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

อางทอง 
   54.อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

ลันตา 
   55.อุทยานแหงชาติหมูเกาะ

สุรินทร 
   56.อาวทุงคา-อาวสวี 
   57.ปากแมน้ํากระบี่ 
   58.ปากแมน้ําตรัง 
   59.ปากคลองกะเปอร 
   60.ปาชายเลนปะเหลียน-ละงู 
   61.ปากแมน้ํากระบุรี 
   62.อาวบานดอน 
   63.อาวปตตานี 
   64.อาวปากพนัง 
   65.ชายฝงทะเลดาน

ตะวันออกของภูเก็ต 
   66.เกาะกระ-เกาะพระทอง* 
   67.เกาะกระ* 
   68.หาดทายเหมือง* 
   69.พรุคันธุลี* 
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ตารางที่ 2.4 รายช่ือพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 

รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต 
1.พรุหญาทาตอน 10.ดูนลําพัน 22.ที่ราบลุมภาคกลาง

ตอนลาง 
45.พรุบานไมขาว 

2.หนองหลวง 11.หนองกอมเกาะ 23.อาวไทย 46.เขตหามลาสัตวปาหนอง
ปลักพระยาและเขาพระยา
บังสา 

3.หนองฮาง 12.หนองปลาคูณ 24.แมน้ําเจาพระยา 47.เกาะแตน 
4.แมน้ําปง 13.บึงเกลือ บอแก 25.แมน้ําปาสัก  
5.แมน้ําวัง 14.หนองสามหมื่น 26.แมน้ําทาจีน  
6.แมน้ํายม 15.แกงละวา 27.แมน้ําบางประกง  
7.แมน้ํานาน 16.หวยเสือเตน 28.แมน้ํานครนายก  
8.แมน้ํากก 17.ลุมน้ําโมงตอนลาง 29.แมน้ําเพชรบุรี  
9.อุทยานแหงชาติ
แมยม 

18.เขตหามลาสัตวปา
หนองหัวคู 

30.ทุงโพธิ์ทองหรือทุงคํา
หยาด 

 

 19.แมน้ํามูลและบุงทาม 31.เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
สอยดาว 

 

 20.สบแมน้ํามูลชี 32.เขตหามลาสัตวปาบึงฉวาก  
 21.เขตหามลาสัตวปา

หนองแวง 
33.อุทยานแหงชาติหาดวนกร  

  34.เขตหามลาสัตวปาวัดตาล
เอน 

 

  35.อุทยานแหงชาติเขาแหลม  
  36.อุทยานแหงชาติเขื่อนศรี

นครินทร 
 

  37.อุทยานแหงชาติทับลาน  
  38.อุทยานแหงชาติปางสีดา  
  39. เขตรักษาพันธุสัตวปา

สลักพระ 
 

  40.เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
เขียวเขาชมภู 

 

  41.อาวคุงกระเบน  
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แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2553ก. 
หมายเหตุ: *เพิ่มเติมและปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 
2.1.3 คุณคาและความสําคัญของพื้นท่ีชุมน้ํา 

 พื้นที่ชุมน้ําเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิต ทั้งมนุษย พืช และสัตว ทั้งทาง
นิ เวศวิทยา  เศรษฐกิจ  สังคม  ทั้งในระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  และ
คุณประโยชนที่ไดรับจากพื้นที่ชุมน้ํา มีดังนี้ 

1) คุณคาระดับประชากร 
พื้นที่ชุมน้ํามีความสาคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนในประเทศไทยอยางมาก คนไทย

เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ําในชีวิตประจําวัน ทั้งในความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม การทองเที่ยว และ
นันทนาการ พื้นที่ชุมน้ําสวนใหญในประเทศไทยเปนแหลงทํามาหากินเลี้ยงชีพของผูคนในชนบท
และนํารายไดสูครัวเรือน เปนแหลงเกษตรกรรม อาหารหลัก และสินคาสงออกที่สําคัญของ
ประเทศคือ ขาว อันเปนผลผลิตจากพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ําเปนแหลงทําการประมงที่อุดมสมบูรณ 
ปลา เปนอาหารโปรตีนที่สําคัญยิ่งที่ประชาชนสามารถหาไดจากแหลงน้ําทั่วไป ทั้งแมน้ํา ลําคลอง 
ลําธาร หวย หนอง บึงใหญนอย ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนสินคาสงออกสําคัญที่ทํา
รายไดเขาประเทศปละไมนอยเชนกัน พื้นที่ชุมน้ําหลายแหงเปนแหลงรวมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เปนถ่ินที่อยูอาศัย หากินและแพรขยายพันธุของพืชและสัตวนานาชนิด ทั้งที่หาไดยากและ
ใกลสูญพันธุ ถือไดวาเปนแหลงรวมพันธุกรรมที่สําคัญยิ่ง นอกจากนั้น พื้นที่ชุมน้ํายังมีคุณคาทาง
นันทนาการและการทองเที่ยวโดยเฉพาะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

 
 

ตารางที่ 2.4 (ตอ)   

   

รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต 
  42.เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

อางฤาไน 
 

  43.พรุแมรําพึง*  
  44.บึงสํานักใหญ  

(หนองจํารุง)* 
 



22 

 

2) คุณคาระดับระบบนิเวศ 
มีลักษณะเปนพื้นที่เกื้อหนุนตอพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุมน้ํา การบรรเทาภัยธรรมชาติ

เชน น้ําทวมจากคุณสมบัติของพื้นที่ที่มีลักษณะเปนฟองน้ําธรรมชาติ ที่จะดูดซับน้ําเมื่อมีปริมาณ
มากขึ้นในระดับหนึ่ง  ลดการไหลของน้ําที่รุนแรง การดักตะกอน  และลดมลภาวะของธรรมชาติ 
การบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ คุณคาความงามสุนทรียภาพทางธรรมชาติ รวมถึงการเปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพของมนุษย 

3) คุณคาระดับภูมิภาคและโลก 
พื้นที่ชุมน้ําเปนระบบนิเวศหนึ่งที่ทําใหเกิดความสมดุลของวัฏจักรไนโตรเจน 

ซัลเฟอร มีเธน และคารบอนไดออกไซดของโลก (อภินันท สีมวงงาม, 2553) 
ประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศ ตางก็ตองพึงพาอาศัยและผูกพันกับพื้นที่ชุมน้ํามา

นาน ผลประโยชนหลายอยางที่ไดรับจากพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติเปนผลประโยชนที่ไมตองเสียเงิน
ซ้ือหา และที่สําคัญที่สุดเปนผลประโยชนที่เกิดแกชุมชนและผูคนเปนจํานวนมาก ระดับภูมิภาค 
และโลก แตเรากลับใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจนกอใหเกิด
ปญหาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ํา  
 

2.1.4 ปญหาของพื้นท่ีชุมน้ําในปจจุบัน 
 ปญหาการสูญเสียพื้นที่ชุมน้ํา นอกจากปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และมีความรุนแรง
ที่สุดใน พ.ศ. 2555 ที่ผานมาแลว การคุกคามที่เปนปญหาสําคัญที่สุดของพื้นที่ชุมน้ําในประเทศ 
คือ โครงการพัฒนาดานตางๆ ที่มุงเนนการทําลายพื้นที่ชุมน้ํา โดยปราศจากความเขาใจในคุณคา
และบทบาทของพื้นที่ชุมน้ํา โดยเฉพาะการใหบริการของพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา
ธรรมชาติที่เปนแหลงรองรับน้ําและกักเก็บน้ําถูกบุกรุก ทําลาย และ/หรือ ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปใชประโยชนรูปแบบอื่น เชน เปนพื้นที่เกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ซ่ึง
ปจจุบันปญหาเหลานี้ไดทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเขาสูวิกฤต ซ่ึงสามารถสรุป
ประเด็นการคุกคามและปญหาที่เกิดกับพื้นที่ชุมน้ําแตละประเภท ดังนี้ 

1) จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น 
อัตราการใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ชุมน้ําจึงเพิ่มสูงขึ้น หรือมีความตองการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ชุมน้ําไป เพื่อใชในกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2) การใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไม
เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติไปเพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน การ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อทําการเกษตร การชักน้ําเค็มเขามาในแผนดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
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การขุดถมพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม การขยายเมืองการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ํา เชน 
การสรางถนน ตลอดจนการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับระบบนิเวศ
พื้นที่ชุมน้ํา และระบบนิเวศรวมทั้งระบบ ที่สําคัญที่สุดคือมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถี
ชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถ่ินที่ตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุมน้ํา 

3) ปญหาการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งๆ ที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญและมีบทบาท
หนาที่มากมาย แตองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้ง
ในเมืองและชนบท ยังขาดความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองและเพียงพอ ในคุณลักษณะทางธรรมชาติ
ของระบบนิ เวศพื้นที่ ชุมน้ํ า  ตลอดจนขาดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่  คุณคา  และ
คุณประโยชนที่ครบถวนแทจริงของพื้นที่ชุมน้ํา จึงเปนผลใหขาดความระมัดระวัง และใช
ประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางไมถูกตอง ไมเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีความไมสอดคลองและขาด
การประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการจัดการพื้นที่ และในหลายกรณี กฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของไมมีประสิทธิผลในการบังคับใช และไมเอื้ออํานวยตอการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
อยางยั่งยืน 
 

2.1.5 แนวทางการจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา 
2.1.5.1 แนวคิดการศึกษาเชิงระบบ   
หลักการวิเคราะหเชิงระบบ (System Approach) ของหนองบึงเปนระบบนิเวศ

ประเภทหนึ่ง ที่ประกอบดวยองคประกอบระบบยอยทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ – สังคม และ
เปนพื้นที่ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก จึงมีบทบาทความสําคัญตอระบบนิเวศของลุมน้ําดวย ใน
การศึกษาขอมูลที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ลุมน้ํา ตามแนวคูมือการสํารวจพื้นที่ชุมน้ําในทวีปเอเชีย 
(Asian Wetlands Inventory: AWI) จะศึกษาขอมูลในระดับพื้นที่ลุมน้ําดวย และเพื่อใหสอดคลอง
กับการวิเคราะห สามารถแบงหัวขอการศึกษาออกเปน 4 สวน คือ   

1) ดานกายภาพ ประกอบดวย การศึกษาภูมิอากาศและภูมิประเทศ  
2) ดานชีวภาพ ประกอบดวย การศึกษาดานปาไม สัตวปา สัตว/พืชน้ํา  
3) ดานเศรษฐกิจ – สังคม   
4) ลักษณะกายภาพเฉพาะของพื้นที่หนองบึง ในการศึกษาจะรวบรวม

ขอมูลวิเคราะหแตละดานและความเชื่อมโยงกับพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหทราบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เหลานี้ในระบบพื้นที่หนองบึงดวย (ภาพที่ 2.1) 
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ภาพที่ 2.1 แนวคิดการศึกษาเชิงระบบพื้นที่หนองบึง 
แหลงท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว), 2556. 
 

2.1.5.2 แนวคิดดานการอนุรักษ 
ในการกําหนดมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําประเภทหนองบึง มีการนําแนวคิดการ

อนุรักษที่เกี่ยวของดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมาใชในการ
พิจารณา ดังนี้ 

1) แนวคิดดานการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นฐานมาจาก
การจัดการพื้นที่เพื่อรักษาและคุมครองระบบนิเวศ สภาพธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัย
ปรัชญาของการอนุรักษไวซ่ึงธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูอยางยั่งยืน  

2) แนวทางการจัดการเชิงระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงมิติทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐสังคม และมานุษยวิทยา โดยยึดหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ  

(1) การรักษาไวซ่ึงกระบวนการทางนิเวศที่สําคัญและองคประกอบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ 

(2) ควบคุมการคุกคามในปจจัยคุกคามจากภายนอก เพิ่มผลประโยชน
ทั้งทางตรงและทางออม  

(3) ใหมีความตอเนื่องกระบวนการวิวัฒนาการ  

ดิน
นํ้า

สัตวนํ้า

ภูมิอากาศ
เศรษฐกิจ
สังคม

สัตวปา พรุ

ลุมนํ้า

 

หนอง 
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(4) การจัดการตองมีการปรับเปลี่ยนอยางคอยเปนคอยไปตามสถานการณ
ที่เปนอยูในปจจุบัน 

3) แนวความคิดดานการมีสวนรวมของชุมชน ใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งการคุมครอง สงเสริม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเสริมสรางเครือขายการ
ประสานงานและการทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน 
และประชาชนในทองถ่ิน ในการมีสวนรวมอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

2.2 พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ดอนหอยหลอด (Don Hoi Lord) เปนสันดอนตั้งอยูปากแมน้ําแมกลองเกิดจากการ
ตกตะกอนของดินปนทราย (ชาวบานเรียกวา “ทรายขี้เปด”) ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 546,875 ไร มี
อาณาบริเวณติดตอกันของ 4 ตําบล ในตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว ตําบลคลอง
โคน จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนระบบนิเวศรอยตอระหวางน้ําเค็มและ
น้ําจืด ทําใหเกิดเปนระบบนิเวศน้ํากรอย ประกอบกับเปนบริเวณที่น้ําทาจากแมน้ําปะทะกับน้ํา
ทะเลสงผลใหตะกอนแรธาตุสารอาหารที่พัดพามากับกระแสน้ําทาตกตะกอนลงสูทองน้ํา และ
บางสวนฟุงกระจายอยูบริเวณปากแมน้ํา จึงทําใหพื้นที่บริเวณดอนหอยหลอดเปนสันดอนบริเวณ
ปากแมน้ําแมกลองยื่นออกไปในทะเลประมาณ 8.00 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เปนชายฝงราบเรียบ
เวลาน้ําลงจะปรากฎพื้นโคลนเลนกวางประมาณ 4.00 กิโลเมตร พื้นที่เปนตะกอนนุมและอุดมไป
ดวยแรธาตุเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนสถานที่ที่พบหอยหลอดจํานวนมาก 
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําลําดับที่ 3 
ของประเทศไทย และเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) ภายใตอนุสัญญา
วาดวยพื้นที่ชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร ลําดับที่ 1099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยมีขอมูล
พื้นฐาน ดังนี้ 
 

2.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 
ดอนหอยหลอดเปนสถานที่ที่มีลักษณะเดนที่หาพบไดยากในประเทศไทย โดยเกิดจาก

การทับถมของตะกอนจากแมน้ํา และตะกอนจากทะเลบริเวณปากแมน้ําแมกลอง เกิดเปนสันดอน
ยื่นออกไปในทะเลราว 8.00 กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่เปนชายฝงราบเรียบที่พื้นเปนทรายและ
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ตะกอน เวลาน้ําลงจะปรากฏพื้นโคลนเลนกวางราว 4.00 กิโลเมตร ซ่ึงมีพื้นเปนตะกอนนุมและ
อุดมไปดวยแรธาตุ ในพื้นที่จะเกิดน้ําขึ้นวันละ 2 คร้ัง เวลาน้ําขึ้นกระแสน้ําจะไหลขึ้นทางทิศเหนือ 
แตเวลาน้ําลงจะไหลลงทิศใต อยางไรก็ตาม บางเวลาทิศทางของกระแสน้ําอาจเปลี่ยนแปลงได
เล็กนอยโดยกระแสลม 

 
2.2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พื้นโคลนเลนในบริเวณดอนหอยหลอดเปนแหลงอาศัยของหอยหลอด (Razor Clam) 

จํานวนมาก จัดวาเปนพื้นที่ที่พบหอยหลอดไดมากที่สุดในบริเวณชายฝงอาวไทยทั้งหมดบริเวณ
ดอนหอยหลอดและปาชายเลนที่อยูใกลเคียงเปนแหลงอาศัยของนกทะเลและนกชายฝงอยางนอย 
18 ชนิด ในจํานวนนี้มีอยูชนิดหนึ่งที่จัดเปนนกที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุไปจากประเทศไทย คือ 
นกกระสานวล (Grey Heron) และมีอีก 3 ชนิด ที่จัดอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกคุกคาม ไดแก 
เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite) นกนางนวลแกลบเล็ก (Little Tern) และนกแอนกินรัง (Edible – nest 
Swiftlet) สวนนกอื่นๆ ที่เปนจุดเดนของพื้นที่ คือ นกยางกรอกชวา (Javanese Pond Heron) และ
นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered Tern) จากการสํารวจบริเวณดอนหอยหลอด พบสัตวไมมี
กระดูกสันหลังอยางนอย 42 ชนิด เชน แมงกะพรุนไฟ หนอนริบบิ้น (Ribbin Worm) แมเพรียง
ทะเล (King Ragworm) ในจํานวนนี้เปนสัตวจําพวกมอลลัสกประมาณ 10 ชนิด เชน หอยมวนพลู 
(Screw Turritella) หอยกะพง (Horse Mussel) หอยเสียบ (Common Donax) หอยปากเปด (Tongue 
Shell) หอยแครง (Ark Shell) หอยหลอด (Razor Clam) เปนตน สวนพืชที่ขึ้นในพื้นที่ของดอน
หอยหลอดนั้น  พรรณไมสวนใหญบริเวณปาชายเลนจะเปนโกงกางใบเล็ก  (Small-leaved 
Mangrove) และโกงกางใบใหญ (Large-leaved Mangrove) ตามลําตนและรากของตนโกงกางจะมี
สาหรายสีแดงเกาะอยู บริเวณพื้นโคลนแถบชายฝงจะพบไซยาโนแบคทีเรีย (สาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน) ไดทั่วไป นอกจากนี้  ในปายังพบพืชชนิดอื่นๆ อีกมากมาย เชน โพทะเล (Portia Tree) 
แสมดํา (White Mangrove) แสมขาว และพืชสกุลประสัก 

 
2.2.3 ประโยชนและคุณคาของพื้นท่ี 
ดอนหอยหลอดเปนกลไกทางธรรมชาติที่ชวยกรองตะกอนจากแมน้ํากอนที่จะออกสู

ทะเล ในพื้นที่จัดวาเปนแหลงของสัตวน้ําทางการประมงที่มีความหลากหลายมาก เชน หอยหลอด 
หอยแครง และหอยสองฝาอื่นๆ โดยเฉพาะหอยหลอด ที่เปนสัตวเศรษฐกิจที่มีช่ือเสียงมาก ซ่ึงทํา
รายไดใหแกชุมชนในทองถ่ินอยางมาก นอกจากนี้ ดอนหอยหลอดยังมีความสําคัญในแงของ
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แหลงศึกษาทางนิเวศวิทยาที่มีสภาพสมบูรณ ทั้งการคนควาวิจัย ทดลอง และเก็บตัวอยางเพื่อ
การศึกษาทางอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ 

 
2.2.4 มลภาวะและการจัดการสภาพแวดลอม 

 ใน พ.ศ. 2536 สํานักงานปาไมจังหวัดสมุทรสงครามไดกําหนดพื้นที่หวงหามโดยปกหลัก
เขตครอบคลุมพื้นที่ของกิ่งอําเภอบางจะเกร็ง บางบอ และบางแกว เปนเนื้อที่ 0.48 ตารางกิโลเมตร 
  วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 พื้นที่ เขตหามลาสัตวปาดอนหอยหลอดไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ลําดับที่ 1099 โครงการ
พัฒนาพื้นที่ อาทิเชน โครงการระบบปองกันลุมน้ําเค็ม และโครงการกอสรางถนนเลียบชายฝง
ระหวางกิ่งอําเภอบางจะเกร็งและบางแกว อาจมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของพื้นที่ในระยะยาว
มลภาวะอื่นๆ ในพื้นที่ ไดแก มลพิษทางน้ําในแมน้ําแมกลองซึ่งมีสาเหตุตางๆ มากมาย เชน 
โรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม การรุกลํ้าพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา การกอสรางรานอาหารยื่นออกไปในทะเล การกอสรางถนนและที่จอดรถเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยว การจับหอยหลอดในปริมาณที่มากเกินไป การใชวิธีการจับหอยหลอดอยาง
ไมเหมาะสม (เชน การใชปูนขาว) มลภาวะในทะเล การปลอยน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง รวมทั้ง
พฤติกรรมการทิ้งขยะไมถูกที่ของนักทองเที่ยว   
 

2.3 แนวคิดการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (DPSIR) 
 
 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช (2555) ใหความสําคัญกับหลักการพัฒนา
ตัวช้ีวัดไววา เมื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวช้ีวัด (Indicator) มีคําศัพทหลายคําที่มีการกลาวถึงคอนขางบอย คือ 
ขอมูล (Data) ตัวช้ีวัด (Indicator) ดัชนี (Index) และสารสนเทศ (Information) คําเหลานี้มีความหมาย
แตกตางในบริบทที่แตกตางกันสําหรับบุคคลที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  
 ขอมูลไมมีความหมายตัวเอง  แตเปนพื้นฐานสําหรับการสรางตัวช้ีวัด  ดัชนี และ
สารสนเทศ ตัวช้ีวัดซึ่งสรางขึ้นจากขอมูลเปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม ซ่ึงจะใหสารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะเงื่อนไขและแนวโนมของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปน
ปจจัยนําเขาปจจัยหนึ่งในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวาง
กลุมคนตางๆ ที่มีพื้นฐานที่แตกตางกันได เชน ตัวช้ีวัดทางการเงิน: D/E Ratio, ROIC เปนตน 
ตัวช้ีวัดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง แตไมจําเปนจะตองเปดเผยใหเห็นถึง
ประเด็นตางๆ ที่เปนเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลง  
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 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัด เปนการกําหนดโครงสรางของตัวช้ีวัดเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการตีความ ตัวช้ีวัดจํานวนหนึ่งตองใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงมิติตางๆ ของปญหา เพื่อให
แนใจวามิติของปญหาไดนํามาพิจารณาอยางครบถวน กรอบแนวคิดสามารถชวยใหเขาใจถึงความ
เกี่ยวของของมติิตางๆ ได 

กรอบแนวคิดหลักที่นิยมใช มี 3 กรอบดวยกัน คือ 
  1) กรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของโครงการ (Project – Based Framework) ซ่ึง

บางครั้งอาจเรียก กรอบแนวคิดปจจัยนําเขา – ผลผลิต – ผลลัพธ – ผลกระทบ (Input – Output – 
Outcome – Impact Framework) กรอบแนวคิดนี้ใชติดตามสัมฤทธิผลของโครงการซึ่งมี
วัตถุประสงคในการปรับปรุงสภาวะแวดลอมโดยเฉพาะในโครงการที่ไมไดเนนสภาวะแวดลอม
เปนเปาหมายหลัก 

  2) กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดย OECD สําหรับการวิเคราะหในระดับชาติ ภูมิภาค 
และระหวางประเทศ กรอบแนวคิดนี้ในระยะแรก เรียกวา กรอบแนวคิดความกดดัน – สภาวะ – การ
ตอบสนอง (Pressure – State – Response: PSR  Framework) ซ่ึงไดพัฒนาตอมาใน 3 แนวทาง 
แนวทางที่ 1 เปลี่ยนประเภทความกดดันเปนประเภทตัวช้ีวัดกําลังขับเคลื่อน (Driving Force 
Indicator) เปนกรอบแนวคิด DSR แนวทางที่ 2 เพิ่มประเภทไปอีกหนึ่งประเภท คือ ผลกระทบ 
(Impact) เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด PSR เปนกรอบแนวคิด PSIR (Pressure – State – Impact – 
Response Framework) และแนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่รวมตัวช้ีวัดทั้ง 5 มิติเขาดวยกันเปนกรอบ
แนวคิด DPSIR 

  3) กรอบแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของสภาวะแวดลอมหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกรอบ
แนวคิดที่ UNCSD พัฒนาขึ้นโดยใชกรอบแนวคิด PSR ในการเลือกตัวช้ีวัดเพื่อวัดสภาพแวดลอมใน
ทัศนะเดียวกัน 

การติดตามในระดับของโครงการ 
วัฎจักรของโครงการจะชวยในการกําหนดกรอบความคิดสําหรับตัวช้ีวัดในระดับ

โครงการ ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนปจจัยนําเขา ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการ 
และขั้นตอนผลผลิต 

ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา ใชติดตามทรัพยากรตางๆ ที่ใชในโครงการ เชน งบประมาณที่ใช 
จํานวนเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช เปนตน 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ใชวัดผลผลิตและบริการที่เกิดจากโครงการ เชน จํานวนสถานีสูบน้ําที่ไดติดตั้ง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ ใชวัดผลผลลัพธระยะสั้นของโครงการ เชน ปริมาณน้ําสะอาดที่ผลิตขึ้น

ไดเพิ่มเติมจากโครงการ 
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ตัวช้ีวัดผลกระทบ ใชวัดผลลัพธระยะยาวหรือผลลัพธที่แพรกระจายมากขึ้นของโครงการ 
เชน รอยละของประชาชนที่จะเขาถึงน้ําที่สะอาด ตัวช้ีวัดผลกระทบจะเกี่ยวของกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 

ในบางครั้งความแตกตางระหวางผลลัพธกับผลกระทบอาจไมชัดเจน จึงเปนเหตุที่หลาย
คร้ังจะรวมตัวช้ีวัดผลลัพธกับตัวช้ีวัดผลกระทบเขาดวยกัน ดังแสดงไวในภาพที่ 2.2  
 
ระยะของวัฏจกัร

โครงการ 
ปจจัยนําเขา
โครงการ 

องคประกอบ
โครงการ 

ผลผลิตโครงการ ผลลัพธและ
ผลกระทบระยะยาว

ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทตวัช้ีวดั ปจจัยนําเขา ผลผลิต  ผลลัพธและ
ผลกระทบ 

 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดบนพื้นฐานของโครงการ 
แหลงท่ีมา: วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช, 2555.  

 
การติดตามในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศ 
ในระดับที่กวางขึ้นซึ่งจะมีรายละเอียดนอยลง ทําใหการระบุปจจัยนําและผลผลิตที่

เกี่ยวของกระทําไดลําบาก กรอบแนวคิด PSR จะมีประโยชนมากกวา ซ่ึงพยายามแยกประเภท
ส่ิงแวดลอมในแงมุมที่แตกตางกัน  

ตัวแปรความกดดัน (Pressure Variable) จะใชอธิบายกิจกรรมของมนุษยที่กอใหเกิดความ
กดดันตอส่ิงแวดลอมที่เปนสาเหตุหลักของปญหา สาเหตุอาจเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน 

วัตถุ 
ประสงค
ของ

โครงการ 
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กิจกรรมใหม หรือการลงทุนใหม ตัวอยางของความกดกันที่มีศักยภาพ คือ การเติมโตของรายได
รูปแบบและกิจกรรมการคาขาย การใชพลังงาน การเพิ่มขึ้นของประชากร เปนตน 

ตัวแปรสภาวะ (State Variable) อธิบายคุณลักษณะทางกายภาพที่สามารถวัดได บางประการ
ของสิ่งแวดลอมที่เปนผลมาจากความกดดัน ตัวอยาง คือ คุณภาพน้ํา การเขาถึงน้ําของประชาชน การ
ทําลายปาการเสื่อมโทรมของดิน และการเกิดขึ้นของชุมชนที่มีคุณภาพ 

ตัวแปรการตอบสนอง (Response Variable) วัดการตอบสนองของสังคมตอการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมและความหวงใยในสิ่งแวดลอม เชน นโยบาย การดําเนินการ หรือการลงทุน เพื่อแกไข
ปญหา ในขณะที่การตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมเหลานี้อาจกระทบสภาวะไมทางตรงก็ทางออม 
หากเปนทางออม การตอบสนองเหลานั้นมีวัตถุประสงคที่จะใหเกิดความกดดันขึ้น เชน วิธีการ
กําหนดคาใชน้ํา การกําหนดคาเชา คาบริการในการใชทรัพยากร โครงการฟนฟูปลูกปา เปนตน 

กรอบแนวคิด PSR ในภาพที่ 2.3 อยูบนพื้นฐานของแนวคิดของสาเหตุและผล (Causality) 
กลาวคือ กิจกรรมของมนุษยกอใหเกิดความกดดันตอส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
คุณภาพของปริมาณของทรัพยากรตามธรรมชาติ สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะถูก
ส่ือสารถึงผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจในสังคม ซ่ึงจะตอบสนองโดยผานนโยบายดานสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจ การตอบสนองทางสังคมเหลานี้มุงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึง
สงผลยอนกลับในการปรับปรุงสภาวะของสิ่งแวดลอม จุดเดนของกรอบแนวคิด PSR คือ การแสดงถึง
ความเชื่อมโยงตางๆ ของตัวแปร แตมีแนวโนมที่จะใชความสัมพันธเชิงเสนในปฏิกิริยา (Interaction) 
ระหวางกิจกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ขอโตแยงอีกขอหนึ่ง คือ ส่ิงแวดลอมที่เสื่อมลงยอมมี
ผลกระทบตอสวัสดิการของมนุษย ดังนั้น หัวลูกศรของความกดดันระหวางกลอง “สภาวะ” กับกลอง 
“ความกดดัน” ควรเปน 2 ทาง 

กรอบแนวคิด PSR ไดมีการพัฒนาเพิ่มเติมหลายดาน การพัฒนาที่ 1 คือ ใชตัวช้ีวัดแรงขับเคลื่อน 
(Driving Force Indicator) และตัวช้ีวัดความกดดัน เพราะตัวช้ีวัดแรงขับเคลื่อนสามารถครอบคลุมไดกวาง
กวา รวมทั้งประเด็นนี้ตัวช้ีวัดความกดดันครอบคลุมแลว ยังครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
และองคกรดวย นอกจากนี้ แรงขับเคลื่อนยังทําใหเกิดความรูสึกทางบวกมากกวาความกดดัน  การพัฒนา
ที่ 2 ของกรอบแนวคิด PSR รวมถึงการเพิ่มตัวช้ีวัดประเภท 4 คือ ตัวช้ีวัดผลกระทบ (Impact Indicator) เพื่อ
แยกสภาวะของสิ่งแวดลอมออกจากการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นของสิ่งแวดลอมกลายเปนกรอบแนวคิด 
PSIR (Winograd, Femandez and Farow, 1998) 
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ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดความกดดัน – สภาวะ – การตอบสนอง (PSR)  
แหลงท่ีมา: Organization for Economic Co – operation and Development (OECD), 1994. 

 

ในกรอบแนวคิด PSIR ตัวแปรสภาวะมีขอไดเปรียบที่สามารถเนนเฉพาะคุณลักษณะทาง
กายภาพที่สามารถวัดไดของสิ่งแวดลอมในนโยบายปจจุบัน เชน นโยบายราคาคาน้ํา และสามารถ
เนนวิธีการจัดการที่ใชอยู เชน วิธีการจัดการที่ดินเพื่อใหชาวนามีที่ดินในระดับเดียวกัน วิธีการ
ปองกันการไหลซึมของคลองชลประทาน เปนตน ตัวช้ีวัดดังกลาวจะอธิบายวามีปจจัยตัวใดที่มีผล
ตอความกดดันที่เกิดขึ้น และยังแสดงถึงสภาวะปจจุบันของสิ่งแวดลอมดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิด PSIR 
แหลงท่ีมา: วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช, 2555. 

การตอบสนองทางสังคม 

ความกดดัน 

ทรัพยากร 

สารสนเทศ 

การตอบสนอง 
ทางสังคม 

กิจกรรมของ
มนุษย 
- พลังงาน 
- คมนาคม 
- อุตสาหกรรม 
- เกษตรกรรม 
- อ่ืน ๆ 
 

สภาวะของ
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อากาศ 
- น้ํา 
- ที่ดิน 
- ทรัพยากรทีม่ีชีวิต 

ตัวแทนดาน
เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม 
- การบริหาร 
- ครัวเรือน 
-  นิติบุคคล 
- นานาชาต ิ

ความกดดัน    สภาวะ                  การตอบสนอง 
                                                                 สารสนเทศ 
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ภาพที่ 2.4 แสดงถึงวัฎจักรเมื่อใชกรอบแนวคิด PSIR ความกดดันที่เกิดขึ้นสงผลไปยัง
สภาวะของสิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตอส่ิงแวดลอม เชน การใชสารเคมีใน
การเกษตร อาจมีผลกระทบตอสภาวะของทรัพยากรน้ําที่อยูใกลเคียงโดยผานน้ําเสียที่ไหลซึม
ออกมา ซ่ึงมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเสียงที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยดวย เพื่อลด
ความกดดัน ผูมีอํานาจตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับสาเหตุหลักของพฤติกรรมของเกษตรกร เพื่อสราง
ตัวช้ีวัดสภาวะใหเกิดความรูในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาสําหรับสารเคมีทางเกษตรกรรม 
การอุดหนุนที่เปนไปได และรูปแบบการเพาะปลูก เปนตน การตัดสินใจของผูมีอํานาจที่ได
กําหนดใหมีการกระทําดังกลาว ตองมีการติดตาม ซ่ึงจะใชตัวช้ีวัดการตอบสนอง ซ่ึงสามารถ
สะทอนอยางนอย 3 ดานทางสังคม  

1) นโยบายใดหรือการลงทุนใดที่ไดดําเนินการ มีผลทําใหความกดดันลดนอยลง 
2) มาตรการมีการดําเนินการอยางถูกตองดวยหรือไม 
3) พฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของและกิจกรรมตาง ๆ ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในความกดดันตามที่คาดหวังหรือไม 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง โครงการและ/หรือ

ตัวช้ีวัดทั้งหมด อาจตองทบทวนใหมหมด รวมทั้งการเชื่อมโยงตางๆ ดวย กรอบแนวคิด PSIR มี
ความยืดหยุนและยังสลับซับซอนเพียงพอในการเก็บประเด็นตางๆ ทั้งหมดได 

กรอบแนวคิด PSR ไดเพิ่มมิติเพิ่มเติมเปน 5 มิติ แรงขับเคลื่อน ความกดดันสภาวะ ผลกระทบ
และการตอบสนอง ในกรอบแนวคิดเดียว กรอบแนวคิด DPSIR ดังในภาพที่ 2.5 ไดใหเครื่องมือทั้งหมด
ในการวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม โดย 

แรงขับเคลื่อน ไดแก อุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม พลังงาน และอื่นๆ ที่กอใหเกิด
มลภาวะ เปนตน 

ความกดดันตอส่ิงแวดลอม ไดแก มลภาวะที่ถูกปลอยออกมาจากแรงขับเคลื่อน ซ่ึงทําให
คุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง 

สภาวะของสิ่งแวดลอม ไดแก คุณภาพของอากาศ น้ํา สภาพที่ดิน และทรัพยากรที่มีชีวิต 
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยตอระบบนิเวศทําใหเปนสาเหตุที่กอใหเกิดการตอบสนอง

ของสังคม 
การตอบสนอง ไดแก มาตรการ นโยบายตางๆ เชน กฎ ระเบียบ สารสนเทศและภาษี ซ่ึง

มุงเนนไปยังสวนหนึ่งสวนใดของระบบ เพื่อลดแรงกดดัน 
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ภาพที่ 2.5   การประยุกตกรอบแนวคดิ DPSIR ตาม National Environment Research  
        Institute,   Denmark (NERI) 
แหลงท่ีมา: วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช, 2555. 
 
 DPSIR ถูกนําเสนอขึ้นในครั้งแรกโดยสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เนเธอรแลนด (RIVM) ตอองคการสิ่งแวดลอมแหงสหภาพยุโรป (EEA) เพื่อใชในการรายงาน
สถานการณสภาพสิ่งแวดลอม และยังใชเปนตัวช้ีวัดสําคัญสําหรับผูวางนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมใน
การวางนโยบายเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตาง  ๆของประเทศในอนาคต  

Global Environmental Outlook (GEO) เปนรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมในระดับโลก
ที่จัดทําขึ้นโดย United Nations Environment Programme (UNEP) ไดจัดทําเปนประจําทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยเริ่มจัดทําครั้งแรกในป ค.ศ. 1997 และไดจัดทําอีก
ในป ค.ศ. 1999, ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2007 (GEO – 4 ฉบับลาสุด) ซ่ึงเปนการประเมินสถานการณ
ส่ิงแวดลอมที่ใชกรอบแนวคิดหลักการ แรงขับเคลื่อน-แรงกดดัน-สถานการณ-ผลกระทบ-การ
ตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts – Responses: DPSIR)โดยใหความสําคัญกับ
กรอบแนวคิดเรื่องของความเปนอยูที่ดีและการใหบริการจากระบบนิเวศเปนหลักในการวิเคราะห 
กรอบแนวคิดนี้จะสะทอนใหเห็นถึงสวนประกอบที่สําคัญของตัวช้ีวัดที่หลากหลายและ
สลับซับซอนในเชิงพื้นที่และเวลาของหวงโซเหตุและผล ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันระหวาง
สังคมและสิ่งแวดลอม กรอบแนวคิดของ GEO – 4 เปนกรอบทั่วๆ ไปที่สามารถยืดหยุนได หรือ
ตองการที่จะศึกษาประเด็นใดเปนการเฉพาะก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
  ผูขับเคลื่อน (Drivers)  
  ผูขับเคลื่อนบางครั้งอางถึงในสถานะทางออม ผูขับเคลื่อนที่ไมไดกําหนดไว หรือ 
แรงขับเคลื่อน ซ่ึงเปนผูสรางกระบวนการในสังคมที่ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ผูขับเคลื่อนหลัก ไดแก ประชากร รูปแบบของการผลิตและการบริโภค วิทยาศาสตร 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ตลาด และการคา รูปแบบของการกระจาย

แรงกดดนั สภาวะ ผลกระทบ 

การตอบสนอง 

แรงขับเคลื่อน 
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ตัว กรอบของสถาบัน สังคม การเมือง และคุณคาทางระบบ แตละลักษณะมีความแตกตางกันไป
ในแตละภูมิภาค  
  แรงกดดัน (Pressures) 
  แรงกดดันหลัก ประกอบดวย การปลอยสารเคมี จากมลพิษหรือขยะ ปุยเคมี 
สารเคมี และระบบชลประทาน การใชที่ดิน แหลงสกัดแรธาตุ การปรับแตงและการเคลื่อนยาย
ของพันธุกรรม การแทรกแซงของมนุษยมีผลตอความตองการจากสิ่งแวดลอมแลวทําให
ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป เชน การใชประโยชนที่ดิน หรือจากความไมตั้งใจและตั้งใจจาก
กิจกรรมของมนุษย เชน มลพิษ 

สถานการณ (States and Trends) 
  สถานการณส่ิงแวดลอมยังรวมถึงแนวโนมที่มักจะอางถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดลอม การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงโดยการ
กระทําของมนุษย หรือทั้งสองประการ ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติจากรังสีความรอน 
เหตุการณธรรมชาติที่รุนแรง การผสมเกษรดอกไม และการกัดเซาะ การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมจาก
มนุษยที่สําคัญ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกลายเปนทะเลทราย การพังทลายของดิน 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษทางอากาศ และทางน้ํา เปนตน 
  ผลกระทบ (Impacts) 
  ส่ิงแวดลอมจะไดรับผลกระทบทางตรงหรือทางออมจากภาคสังคมและเศรษฐกิจ
ซ่ึงเปนการหนุนการเปลี่ยนแปลง (ไมวาจะเปนทางลบหรือทางบวก) ในความเปนอยูที่ดีของมนุษย
และในสมรรถนะหรือความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
ตอความเปนอยูของมนุษย จากภาคสังคม และเศรษฐกิจ หรือการใหบริการของสิ่งแวดลอมขึ้นอยู
กับลักษณะของแรงขับเคลื่อนเปนสําคัญซึ่งเห็นไดชัดระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศ
กําลังพัฒนา 

การตอบสนอง (Responses) 
  การตอบสนองกลาวถึงประเด็นของทั้งคนและสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายไดงาย การ
หาทางเพื่อลดการถูกทําลาย และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของมนุษย การตอบสนองมีหลายระดับที่
แตกตางกัน ตัวอยางเชน กฎหมายสิ่งแวดลอม สถาบันในระดับชาติ และขอตกลงดานสิ่งแวดลอม
ในระดับพหุภาคี สถาบันระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ      
   GEO – 4 ไดใชกรอบแนวคิด DPSIR ในการวิเคราะหประเด็นสิ่งแวดลอมตางๆ 
อยางชัดเจน เปนประโยชนในการบูรณาการและวิเคราะหที่สะทอนใหเห็นถึงปจจัยแหงเหตุและ
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ผลที่ดีกวา นอกจากนั้นแลวยังเห็นการตอบสนองของสังคมตอส่ิงที่เกิดขึ้นในการกลาวถึงความ
เปนจริงที่ทาทายของสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดประยุกตใช
ตัวช้ีวัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามกรอบการวิเคราะหหลักการแรงขับเคลื่อน – แรง
กดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts – Responses: 
DPSIR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงสภาพยุโรป (European Environment Agency: 
EEA) สามารถแสดงใหเห็นถึงสถานการณและการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในรอบปได
คอนขางชัดเจน ชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีตและสามารถคาดการณแนวโนมสถานการณ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สํานักงานไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมจาก
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ เชน ตัวช้ีวัดที่จัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทําดัชนีและฐานขอมูล
ส่ิงแวดลอมเพื่อการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผนและมาตรการไปสูการปฏิบัติ ใน พ.ศ. 
2547 และโครงการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏิบัติใน พ.ศ. 
2548 ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวช้ีวัดของเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ซ่ึงไดมีการเพิ่มเติมโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กรอบที่ 5.1) เปนตน จากการศึกษาและ
เปรียบเทียบตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศสามารถคัดเลือกตัวช้ีวัดดาน
ส่ิงแวดลอมที่สามารถแสดงถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอมจํานวน 49 ตัว โดย
จัดแบงออกเปน 5 กลุม ตามหลักการแรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การ
ตอบสนอง ไดดังรายละเอียดในภาพที่ 2.5 – 2.9 
 
ตารางที่ 2.5 ตัวขับเคลื่อน (Driver: D) 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด หนวย 
ดานสังคม อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรตอป รอยละ 
ดานเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) รอยละ 

 
แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554. 
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ตารางที่ 2.6 แรงกดดัน (Pressure: P) 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด หนวย 
ดานกิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตของคน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนรถยนตและรถจักรยานยนต
ท่ีจดทะเบียนตอป 

คัน 

สัดสวนปริมาณการนําของเสียมาใชประโยชนตอปริมาณ 
ของเสียท่ีผลิต 

รอยละ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใชไฟฟาตอป รอยละ 
กระบวนการทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอป องศา

เซลเซียส 
 

แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554. 
 

ตารางที่ 2.7 สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (State: S)  
 

สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด หนวย 
ทรัพยากรปาไม สัดสวนของพืน้ที่ปาไมท้ังหมดตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 40) รอยละ 

สัดสวนของพืน้ที่ปาอนุรักษตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ 20) รอยละ 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

จํานวนชนิดพันธุพืชหรือพันธุสัตวท่ีไดรับการคุมครองตาม
เปาหมายของปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชนิด 

สถานภาพชนิดพันธุพืชและสัตว  
จํานวนพื้นที่ชุมน้ําท่ีไดรับการประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําท่ีมี
ความสําคัญระดับตางๆ 

แหง 

ทรัพยากรดินและการใช
ท่ีดิน 

สัดสวนของเนือ้ท่ีท่ีดินที่มปีญหาที่ไดรับการฟนฟูตอเนื้อท่ี
ท่ีดินที่มีปญหาทั้งหมด 

รอยละ 

สัดสวนของเนือ้ท่ีท่ีดินที่มีปญหาดินเค็มท่ีไดรับการฟนฟูตอ
เนื้อท่ีท่ีดินที่มีปญหาทั้งหมด 

รอยละ 

สัดสวนของเนือ้ท่ีท่ีดินที่มีปญหาดินทรายที่ไดรับการฟนฟูตอ
เนื้อท่ีท่ีดินที่มีปญหาทั้งหมด 

รอยละ 

สัดสวนของพืน้ที่ท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายที่ไดรับ 
การฟนฟูตอพื้นที่ท่ีมีปญหาทั้งหมด 

รอยละ 

ทรัพยากรน้ํา สัดสวนของพืน้ที่เกษตรกรรมที่ไดรับการชลประทานตอพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด 

รอยละ 
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ตารางที่ 2.7 (ตอ)   
   

สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด หนวย 
ทรัพยากรน้ํา สัดสวนจํานวนหมูบานที่เขาถึงระบบน้ําประปาตอจํานวน

หมูบานทั้งหมด 
รอยละ 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลเฉลี่ยตอป เซนติเมต
รตอป 

 จํานวนหมูบานที่ประสบปญหาภัยแลง หมูบาน 
 จํานวนหมูบานที่ประสบปญหาน้ําทวม หมูบาน 
ทรัพยากรธรณแีละแร จํานวนเรือ่งรองเรียนดานปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีเกิดจากการพัฒนาและการใชทรัพยากรแร1 
เรื่อง 

ทรัพยากรพลังงาน สัดสวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชพลังงาน
ตออัตราการขยายตัวของ GDP  

 

 สัดสวนปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนตอปริมาณ 
การใชพลังงานเชิงพาณิชยท้ังหมด 

รอยละ 

 สัดสวนปริมาณการนําเขาพลงังานตอปรมิาณการใชพลังงาน
ท้ังหมด 

รอยละ 

ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 

อัตราการจับสัตวน้ําทะเลตอการลงแรงประมง กิโลกรัม
ตอช่ัวโมง 

สัดสวนของพืน้ที่ปาชายเลนตอพื้นที่ประเทศ รอยละ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แนวปะการังและหญาทะเล รอยละ 

มลพิษน้ํา สัดสวนของปรมิาณน้ําเสียท่ีผานการบําบัดตอปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในรอบป 

รอยละ 

สัดสวนของจํานวนแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพอยูในเกณฑพอใช 
ข้ึนไปตอจํานวนแหลงน้ําท่ีมีการตรวจวัดท้ังหมด 

รอยละ 

มลพิษอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศ 2  
 จํานวนวันที่มีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10)  

เกินมาตรฐานในรอบป 
วัน 

มลพิษเสียงและความ
สั่นสะเทือน 

จํานวนวันที่มีระดับเสียงเกินคามาตรฐาน วัน 

มลพิษจากขยะ 
 

สัดสวนของปรมิาณขยะที่นํามาใชประโยชนตอ 
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

รอยละ 



38 

 

ตารางที่ 2.7 (ตอ)   
   

สาขาทรัพยากร ตัวชี้วัด หนวย 
มลพิษจากขยะ 
 

สัดสวนของปรมิาณขยะที่กําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลตอ
ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

รอยละ 

 ปริมาณการผลิตขยะในเขตเมืองตอคนตอวัน กิโลกรัมตอ
คนตอวัน 

มลพิษจากสารอันตราย สัดสวนของสารอันตรายที่ไดรับการจัดการอยางเปนระบบ
ตอปริมาณสารอันตรายทั้งหมด 

รอยละ 

 จํานวนอุบัติภัยจากสารอันตรายในรอบป ครั้ง 
มลพิษจากของเสีย
อันตราย 

สัดสวนของปรมิาณของเสียอันตรายที่ไดรับการกําจัด 
อยางถูกตองตอปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

รอยละ 

สิ่งแวดลอมชุมชน สัดสวนของจํานวนเทศบาลที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมอืง
และชุมชนตามเกณฑเมืองนาอยูตอจํานวนเทศบาลทั้งหมด  

รอยละ 

สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากรในเขตเมือง ไรตอคน 
สัดสวนพื้นที่สาธารณะตอพื้นที่ท้ังหมดในเขตเมือง รอยละ 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

สัดสวนของพืน้ที่อนุรักษแหลงธรรมชาติท่ีมีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 

สัดสวนของพืน้ที่อนุรักษแหลงศิลปกรรมที่มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สัดสวนอัตราการปลอยกาซเรอืนกระจก (CO2 Equivalent) 
ตออัตราการเปลี่ยนแปลง GDP 

 

ปริมาณการปลอยกาซเรอืนกระจกตอประชากร ตัน CO2 ตอคน 
   

แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554. 
หมายเหตุ: 1ขอมูลเร่ืองรองเรียนจากศนูยรับเรื่องรองเรียนของสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยรับ 

 เร่ืองรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2 คํานวณโดยเทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของสารมลพิษ 
 อากาศ 5 ประเภท ไดแก กาซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด   
 (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง กาซซัลเฟอรได 
 ออกไซด (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และฝุนละอองขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน (PM10)  
 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 2.8 ผลกระทบ (Impact: I) 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด หนวย 
ผลกระทบตอสังคม จํานวนเรือ่งรองเรียนการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตท่ีไดรับผลกระทบปญหา
สิ่งแวดลอม 

คน 

 

แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554. 
 
ตารางที่ 2.9 การตอบสนอง (Response: R) 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด หนวย 
แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท้ังในระยะสั้น 
กลาง และยาว 

สัดสวนงบประมาณดานการปองกัน แกไข และฟนฟู
ปญหาภัยแลง น้ําทวม ดินถลม และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอื่นๆ ตองบประมาณทั้งหมด 

รอยละ 

การมีสวนรวมของทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร
อิสระ ประชาชน ในการ
บริหารจัดการ 

จํานวนองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม  องคกร 

 
แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2554. 
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2.4 ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Ecological Carrying Capacity)  
 

ความสามารถในการรองรับ หมายถึง ขีดความสามารถสูงสุดที่พื้นที่หรือสภาวะแวดลอมแหง
หนึ่งแหงใดที่สามารถรองรับหรือมีส่ิงของไดจํานวนสูงสุดเปนจํานวนเทาไหร โดยที่จะตองไมสงผล
กระทบตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่อยูในพื้นที่เดียวกันดวย การพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับมีตน
กําเนิดมาจากทฤษฎีทางนิเวศวิทยาและแนวทางการจัดการระบบนิเวศ ซ่ึงสามารถทําความเขาใจไดไม
ยากนัก แตในทางตรงกันขามแนวทางในการปฏิบัตินั้นเปนเรื่องที่มีความซับซอนเปนอยางยิ่งอัน
เนื่องมาจากความซับซอนของระบบนิเวศในแตละพื้นที่นั้นมีความแตกตางกันในทางการออกแบบทาง
กายภาพของพื้นที่แลว ขีดความสามารถในการรองรับนั้น หมายถึง ขีดจํากัดของการเจริญเติบโตหรือ
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หรือส่ิงแวดลอมหนึ่งๆ โดยพื้นที่หรือส่ิงแวดลอมนั้นๆ สามารถคงอยูหรือ
ดําเนินชีวิตตอไปอยางปกติและปราศจากผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือเสี่ยงตอสวัสดิภาพ 
สุขภาพหรือพลานามัยของพื้นที่ (จุฑามาศ กาญจนไพโรจน, 2544) หรือหมายถึง ระบบที่มนุษยสราง
ขึ้นในการรองรับการเจริญเติบโตของประชากรหรือชุมชน หรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดย
ปราศจากความเสื่อมและความเสียหายที่สําคัญอันอาจสงผลใหพื้นที่หรือระบบเหลานั้นไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมหรือวิถีชีวิตเดิมตอไปไดอยางปกติ (Schneider et al., n.d. อางถึงใน จุฑามาศ กาญจน
ไพโรจน, 2544)  

 
2.4.1 การพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับ  
ในทางชีววิทยามักจะวัดความสามารถของพื้นที่หรือส่ิงแวดลอมใดๆ ออกมาเปนความ

หนาแนน มีการถือเอาจํานวนของสิ่งมีชีวิตที่มีอยูตอหนวยทางพื้นที่ บางครั้งการถือหลักปฏิบัติเชนนี้ 
อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง การที่จะทราบไดวาพื้นที่แหงหนึ่งแหงใดมีความสามารถ
ในการรองรับที่อยูในภาวะที่สมดุลหรือไมนั้น ในปจจุบันใชวิธีการสังเกตสิ่งที่ธรรมชาติแสดงออกมา 
ตราบใดที่ธรรมชาติแสดงความเปนปกติ ก็แสดงวา ธรรมชาติยังคงอยูในชวงความสามารถในการ
รองรับ หากเมื่อใดก็ตามที่ธรรมชาติเกิดมีตัวบงชี้ที่บงบอกวามีความไมเหมาะสม ดังเชน ตนไมตาย 
การพังทลายของดิน ก็แสดงวา สภาวะดังกลาวเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ไปแลว  
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2.4.2 สภาวะสมดุลของความสามารถในการรองรับ  
ความสามารถในการรองรับสูงสุดของพื้นที่ใดๆ หรือส่ิงแวดลอมใดๆ จะแปรผันไปตาม

องคประกอบหรือปจจัยของสิ่งแวดลอมในขณะนั้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
รองรับจึงสามารถเปนไปไดทั้งในดานของการเพิ่มหรือลดทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพของ
องคประกอบหรือปจจัยของสิ่งแวดลอม  

 
2.4.3 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการรองรับ  
(Storer and Usinger, 1957 อางถึงใน ชุมพล งามผองใส, 2526) เปนการเพิ่มหรือลดขีด

ความสามารถในการรองรับซึ่งสามารถกระทําได โดยวิธีการตางๆ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมใหมีผลตอความตองการของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม 2) การปรับปรุงโดย
การนําเอาผลผลิตสวนเกินที่เหลือจากการใชประโยชนในภาวะปกติมาใชประโยชนเพื่อมิใหเกิดความ
สูญเสียของทรัพยากรโดยเปลาประโยชน 3) หลีกเลี่ยงการเกาะกลุมหรือการกระจุกตัวของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
เพื่อมิใหเกิดการรบกวนพื้นที่ หรือทรัพยากร ณ บริเวณหนึ่งบริเวณใดมากเกินกวาบริเวณแหงนั้นจะ
สามารถรองรับไดและ 4) สงเสริมและปรับปรุงใหมีการกระจายตัวของสิ่งแวดลอม เพิ่มความหลากหลาย
ภายในพื้นที่ เนื่องจากการเพิ่มความหลากหลายและการกระจายตัวของสิ่งแวดลอมจะเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่หรือส่ิงแวดลอมนั้น  ๆดวย  
  

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลครบถวน และปญหาการวิจัยใหมๆ ที่นาสนใจ ผูวิจัยจึงได
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาพื้นที่ชุมน้ํา ที่มาของกรอบแนวคิด DPSIR และการนํามาปรับ
ใชกับประเทศไทย แลวนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหการสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
 วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช (2555) ไดใชกรอบแนวคิด DPSIR (Driver – 
Pressure – States – Impact – Response) เพื่อพัฒนาดัชนีและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศ 
โดยตัดมิติ Response ออกเหลือเพียง 4 มิติ คือ DPSI เพื่อมิตองประเมินนโยบายของรัฐบาลที่ไมมีความ
ตอเนื่อง มิติแรงขับเคลื่อน ประกอบดวย ดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ซ่ึงมีตัวช้ีวัด 3 ตัว คือ รอย
ละพื้นที่การเพาะปลูก ตัวช้ีวัดการใชปุยเคมี ตันตอตารางกิโลเมตร และตัวช้ีวัดการใชยากําจัดศัตรูพืช 
ตันตอตารางกิโลเมตร ดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม มีตัวช้ีวัดตัวเดียว คือ รอยละการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมตอการลงทุนทั้งหมด สวนดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคประชากร มีตัวช้ีวัดตัวเดียวเชนกัน 
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คือ คาเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบ 10 ป ในมิติแรงขับเคลื่อนจึงมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัว 
เพื่อกําหนดคาดัชนีแรงขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชากร มิติแรงกดดัน 
ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 3 ดาน คือ ตัวช้ีวัดการใชวัตถุดิบ  GDP ตอคนในวัยทํางาน ดัชนีการใชพลังงานมี
ตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ ความเขมขนการใชพลังงาน ตันของน้ํามันเทียบคา (Oil Equivalent) ตอ GDP และการ
ใชพลังงานอยางยั่งยืน สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน ดัชนีที่ 3 ของดัชนีแรงกดดัน คือ ดัชนีของเสีย 
ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ การกอใหเกิดของเสีย น้ําหนักขยะตอคนตอวัน และการบริหารจัดการ
ของเสีย รอยละของขยะที่นํากลับมาใชใหมในมิติแรงกดดัน ก็มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 5 ตัว เพื่อกําหนดคา
ดัชนีการใชวัตถุดิบ ดัชนีการใชพลังงาน และดัชนีการใชพลังงานอยางยั่งยืน มิติสภาวะ ประกอบดวย 
ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอม และดัชนีคุณภาพสุขภาพ ดัชนีคุณภาพสภาวะแวดลอม มีตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ 
คุณภาพอากาศ ซ่ึงจะวัดรอยละของครั้งที่วัดที่ปริมาณเฉลี่ย SO2 NO2 CO ใน 1 ช่ัวโมง และคาเฉลี่ย ใน 
24 ช่ัวโมง มีคาสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนด โดยกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้ําในแมน้ํา วัดโดยรอยละ
ของครั้งที่วัดที่คา DO มีคาต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดในแตละชวงของแมน้ํา สภาพพื้นที่ปาตอพื้นที่
ของประเทศ ดัชนีคุณภาพสุขภาพ ซ่ึงเปนดัชนีที่ 2 ในมิติสภาวะมีตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ อัตราการตายของ
ทารกที่มีอายุต่ํากวา  28 วัน ความคาดหวังการคงชีพเมื่อแรกเกิด การเขาถึงน้ําสะอาดวัดโดยรอยละ
ประชากรที่มีน้ําสะอาดใช และสุขอนามัย วัดโดยรอยละของประชากรที่มีสวมซึมและสวมชักโครกใช 
จึงสรุปไดวา ในมิติสภาวะ มีตัวช้ีวัดทั้งหมด 8 ตัว เพื่อกําหนดคาดัชนีสภาวะแวดลอมและคุณภาพ
สุขภาพ มิติผลกระทบ ประกอบดวย ดัชนี 6 ดาน คือ ดัชนีโครงสรางเศรษฐกิจ มีตัวช้ีวัด 3 ตัว คือ การ
กระจายรายได วัดโดยดัชนีจินนี่ การมีงานทํา วัดโดยอัตราการจางงาน สถานภาพการคลัง วัดโดย
อัตราสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ดัชนีที่ 2 คือ ความยากจน ซ่ึงจะวัดดวยดัชนี HPI – I ซ่ึงประกอบดวย 
ตัวชี้วัด 3 ตัว คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี วัดโดยรอยละของประชากรที่ตายกอนอายุ 40 ป การ
มีความรู วัดโดยรอยละของประชากรที่อานออกเขียนได และมาตรฐานการดํารงชีพที่เหมาะสม ซ่ึงจะได
คาเฉลี่ยของรอยละของประชากรที่ไมมีแหลงน้ําพัฒนาใชและรอยละของเด็กต่ํากวา 6 ป ที่มีน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑ ดัชนีที่ 3 คือ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน วัดโดยจํานวนคดีอาชญากรรมที่มีภัยตอชีวิต
และทรัพยสินตอประชากรหนึ่งแสนคน ดัชนีที่ 4 คือ ความเสมอภาคทางเพศ ซ่ึงวัดโดย GDI มีมิติ 3 มิติ 
เหมือนกันกับดัชนี HPI – I แตแตกตางในตัวช้ีวัดมิติแรกใน GDI คือ ความคาดหมายการคงชีพที่เทา
เทียมกัน วัดโดยดัชนี EDLEI (Equally Distributed Life Expectancy Index) ซ่ึงคํานวณจากตัวช้ีวัด 7 ตัว 
คือ ความคาดหมายการคงชีพจําแนกตามเพศ และสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ มิติที่ 2 ใน GDI คือ 
การศึกษาที่เทาเทียมกัน วัดโดย EDEI (Equally Distributed Education Index) ซ่ึงคํานวณจากตัวช้ีวัด 6 ตัว 
คือ อัตราประชากรที่อานออกเขียนไดจําแนกตามเพศ สัดสวนประชากรที่เขาศึกษาในระบบจําแนกตาม
เพศและสัดสวนประชากรจําแนกตามเพศ มิติที่ 3 ใน GDI คือ การกระจายรายไดที่เทียมกัน วัดโดย EDII 
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(Equally Distributed Income Index) ซ่ึงคํานวณจากตัวช้ีวัด 7 ตัว คือ คาจางแรงงานจําแนกตามเพศ 
จํานวนแรงงานจําแนกตามเพศ จํานวนประชากรจําแนกตามเพศ GDP Per Capita PPP รายละเอียดการ
คํานวณคา GDI ไดแสดงไวใน (วิชิต หลอจีระชุณหกุล และจิราวัลย จิตรถเวช, 2555) ดัชนีที่ 5 คือ ความ
หนาแนนที่อยูอาศัย วัดโดยจํานวนครัวเรือนตอตารางกิโลเมตร ดัชนีที่ 6 คือ การมีโอกาสทางการศึกษา 
วัดโดยจํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไปขอมูลที่ใชในการคํานวณ
ตัวช้ีวัดทั้งหมดเปนขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานภาครัฐ โดยการศึกษาดังกลาวมิไดมีการสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลแตประการใด จะเห็นไดวา เมื่อนําตัวช้ีวัดดังกลาวมาใชในระดับภาคภูมิศาสตร คือ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต จะประสบกับความไมเหมาะสม และความขาดแคลน
ขอมูลในระดับภาค เชน เมื่อนําการบริหารจัดการของเสียในดัชนีของเสียในมิติแรงกดดัน ซ่ึงวัดโดย
รอยละขยะที่นํากลับมาใชใหม มาใชในระดับภาค จะพบวา ไมสามารถหาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจํานวน
ขยะที่นําเก็บมาใชใหมในระดับภาค เปนตน จึงจําเปนตองปรับปรุงตัวช้ีวัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานภาครัฐดวย 
 ธีรวุฒิ ชิยานนท (2547: 13) ไดกลาวถึงการประสบผลสําเร็จในการฟนฟูและสรางพื้นที่
ชุมน้ํา ประกอบดวย ปจจัยตางๆ ทั้งดานกายภาพของพื้นที่ เชน แหลงน้ํา ชวงเวลาที่น้ําทวม ความ
ลึกของน้ํา ความเร็วของน้ํา ความเค็ม การกระทําจากคลื่น ส่ิงรองรับพื้น ปริมาณสารอาหาร 
ปริมาณแสง อัตราการทับถมของตะกอน ความลาดชัน เปนตน ดานสังคม เชน ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ําของประชาชนในพื้นที่ การมีจิตสํานึกในการอนุรักษและมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษา เปนตน ดานเศรษฐกิจ เชน คาใชจายในการดําเนินการฟนฟู การบํารุงรักษา การ
ตรวจสอบสถาพของพื้นที่ชุมน้ําในระยะยาว เปนตน  
 สุธาสินี แทนออน (2550: 7) ไดกลาววา พื้นที่ชุมน้ําเปนระบบนิเวศที่ประกอบดวย ความ
หลากหลายของสังคมยอยมากมายและมีคุณคานานับประการ ไมวาจะเปนแหลงกักเก็บน้ํา ชวย
รักษาระดับน้ําและเติมน้ําใตดินเปนแหลงที่อยูอาศัยของสรรพชีวิตทั้งหลาย เปนที่หลบซอน
ตลอดจนเปนที่สืบพันธุ วางไข เล้ียงตัวออน และขยายพันธุของสัตวนานาชนิด อนุสัญญาวาดวย
พื้นที่ชุมน้ําจึงมีหลักการสําคัญ คือ 
  1) ใหมีการอนุรักษและยับยั้งการสูญของพื้นที่ชุมน้ําในแตละภูมิภาคของโลก 
โดยอาศัยความรวมมือกันตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดาน
ตางๆ ระหวางภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาไมวาดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี หรืองบประมาณเพื่อ
การอนุรักษและยับยั้งการทําลายพื้นที่ชุมน้ํา 
  2) ลดปญหาความขัดแยงในการอนุรักษและการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําระหวาง
ประเทศ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งฝูงนกน้ําที่อพยพตามฤดูกาลไปอยูในประเทศ
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ตางๆ เนื่องจากอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําระบุวา ภาคีจะตองรวมมือในการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
และสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่ใชรวมกัน  
  3) ใหมีการอนุรักษและใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุมน้ํา
อยางชาญฉลาด เนื่องจากอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําระบุหนาที่ที่ภาคีจะตองกระทํา คือ ให
คํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในการกําหนดแผนการใชที่ดินและแผนการจัดการระดับชาติซ่ึง
การดําเนินการตามแผนจะเปนการสงเสริมการใชประโยชนอยางชาญฉลาด ตลอดจนเปนการ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ําใหคงความสมบูรณไว 
  4) ใหมีการปองกันการเสื่อมสภาพของพื้นที่ชุมน้ําโดยเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว 
โดยมีการติดตามตรวจสอบสภาพของพื้นที่ชุมน้ําอยางสม่ําเสมอ 

สํานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
(2539) ไดศึกษาและไดจัดทําเปนแผนการจัดการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ บริเวณดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม สรุปไดวา เนื่องจากดอนหอยหลอดเปนแหลงธรรมชาติที่มีลักษณะ
โครงสรางธรรมชาติที่หายากแหงหนึ่งในประเทศไทย แตปจจุบันไดเสื่อมโทรมลง เนื่องจาก
ประสบปญหาเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การบุกรุกปาชายเลน การสรางรานอาหารลงไปใน
ทะเล และการจับหอยหลอดในปริมาณที่มากเกินไป จึงไดเสนอการกําหนดขอบเขตพื้นที่เปน
พื้นที่สงวน (Preserved Area) หมายถึง เปนพื้นที่ที่มีคุณคามากทางดานวิชาการ และมีความ
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดผลกระทบ ในบริเวณพื้นที่สงวนเปนที่หวงหามมิใหมี
การกระทําใดที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโดยเด็ดขาด  
 เกษม จันทรแกว (2540) ไดกลาววา ในการที่จะอนุรักษส่ิงแวดลอมใหเกิดผลนั้นจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีความรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลตอส่ิงแวดลอมและจะให
ประโยชนและโทษตอมนุษย ซ่ึงอยูในสิ่งแวดลอมนั้นๆ อยางนอยที่สุดตองคํานึงถึงความสูญเปลา
อันอาจจะเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปน และหายากดวย
ความระมัดระวัง พรอมทั้งประโยชน และการทําใหอยูในสภาพที่เพิ่มพูนทั้งดานกายภาพ และ
เศรษฐกิจเทาที่จะทําได รวมทั้งที่จะตองตระหนักเสมอวาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป
จะไมเปนการปลอดภัยตอสภาวะแวดลอม ตองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปใหมีการทดแทน 
โดยมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใช ประชากรเปนปจจัยอันสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนไป ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองประมาณอัตราการเกิด และการเปลี่ยนแปลงของพลเมือง
ตลอดเวลาโดยพิจารณาจากความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ หาทางปรับปรุง
วิธีการใหมในการผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามคนควาสิ่งใหมๆ 
เพื่อใหประชากรไดมีใชอยางเพียงพอการใหการศึกษาแกประชาชน เพื่อเขาใจถึงความสําคัญใน
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การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ซ่ึงจะมีผลตอการทําใหส่ิงแวดลอมอยูในสภาพที่ดี การให
การศึกษาอาจเปนทั้งในและทั้งนอกโรงเรียน ทั้งนี้ตองอยูในสภาพที่เหมาะสมในการใหการศึกษา
ใหแกบุคคลเฉพาะถิ่น วัย และคุณวุฒิ เพื่อจะใหประชาชนเขาใจในหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ และผลการใหการศึกษานี้จะเปนหนทางนําไปสูความหวังในอนาคตวา
ส่ิงแวดลอมจะมีสภาพที่ดีขึ้น   
     จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาพื้นที่ชุมน้ํา และงานวิจัยอ่ืนๆ ทําใหผู
ศึกษาไดขอมูลเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นหัวขอ กรอบแนวคิด แนวทางในการออกแบบวิธีวิจัยที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนําสภาพปญหาของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมา
แยกประเด็นและจัดหมวดหมูตามลักษณะของกรอบแนวคิด DPSIR (Driver – Pressure – State –
Impact – Response) ที่มีจุดเดน คือ การแสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของตัวแปร ซ่ึงเปนลักษณะ
การใชความสัมพันธเชิงเสนในปฏิกิริยา (Interaction) ระหวางกิจกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอมยัง
ครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และองคกรดวย กรอบแนวคิดนี้จะสะทอนใหเห็นถึง
สวนประกอบที่สําคัญของตัวช้ีวัดที่หลากหลายและซับซอนของปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใน
เชิงพื้นที่และเวลาของหวงโซเหตุและผลที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางสังคมและสิ่งแวดลอม 
สามารถยืดหยุนไดหากตองการที่จะศึกษาประเด็นใดเปนการเฉพาะก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม และสําคัญที่สุดเปนกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ประกอบดวย 
มิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงที่ผานมายังไมมีใครศึกษาในภาพรวมที่ครอบคลุม
ประเด็นดังกลาว    
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชกรอบแนวคิด การ
วิเคราะหหลักการ แรงขับเคล่ือน – แรงกดกัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง (Drivers – 
Pressures – States – Impacts – Responses: DPSIR) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่จะ
สงผลตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแรมซารไซต (Ramsar Site) โดย
จะกลาวถึงวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิด 
 3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
 3.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 
 3.4 วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดวางกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อตอบประเด็นปญหาหลักของ
การศึกษาโดยจะศึกษาจากปจจัยแรงขับเคลื่อน – แรงกดกัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง 
ของสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดโดยจะสะทอนใหเห็นถึงเหตุและผลของแต
ละปจจัยโดยเริ่มจากปจจัยแรงขับเคลื่อน (Drivers) ที่เกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา 
จํานวนประชากรที่คอยๆ เพิ่มสูงขึ้น สงเสริมการทองเที่ยว และการสรางเขื่อนขนาดใหญ จะสงผลตอ
ปจจัยแรงกดดัน (Pressures) ที่จะทําใหพื้นที่ชุมน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบดวย การบุก
รุกปาชายเลนเพื่อเปนที่อยูอาศัย การสถานที่ทองเที่ยว  เกิดมลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ํา การใช
ประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับอิทธิพลมาจากแรงขับเคลื่อนหากเปนเชนนั้นจริง ก็จะสะทอนใหเห็น
ถึงสถานการณ (States) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา 
ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา การดูแลพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน สถานการณที่เกิดขึ้น
นี้อาจจะสงผลกระทบ (Impacts) ตอระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําและการแกไขปญหาผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู
ภายใตปจจัยการตอบสนอง (Responses) ไดแก การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาแรมซาร การมีมติ
คณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่ชุมน้ํา รวมถึงนโยบาย แผน มาตรการ ในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําจาก
หนวยงานตางๆ การตอบสนองดังกลาวอาจจะมีผลตอการลดระดับความรุนแรงของปจจัยแรง
ขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณ และผลกระทบของสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึง
ความสัมพันธเหลานี้เปนสิ่งชี้วัดใหเห็นถึงสภาพปญหาของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดโดยรวมได
อยางชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 

 
 
 

แรงขับเคลื่อน (Drivers) 

- การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ํา 

- จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 

- สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา 

- การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

การตอบสนอง (Responses) 

- อนุสัญญาแรมซารไซต 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  

   พ.ศ. 2552 

- ผลของนโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษ

และการใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 

แรงกดดัน (Pressures) 

- การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอด 

- มลภาวะที่สงผลตอพ้ืนที่ชุมน้ํา 

- การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา 

ผลกระทบ (Impact) 

- ผลกระทบตอระบบนิเวศ 

- การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และ สังคม  

- ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

สถานการณ (State)  

- การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา       

- ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 

- นโยบาย แผนงาน  มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําใน

ปจจุบัน 
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3.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 

ขั้นตอนและวิธีการศึกษากระทําโดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับปจจัยแรงขับเคลื่อน – แรงกดกัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง ของสภาพปญหาใน
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จากนั้นทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่โดยการสังเกตในการเก็บ
ขอมูลทางกายภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด การเก็บขอมูลบริบทของชุมชน หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานเอกชนโดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับผูใหขอมูลหลักรวบรวม
ขอมูลที่ไดแลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอบทสรุปและแนวทางไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

 

   รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับบริบทของชุมชนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาพปญหาของ

พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สะทอนใหเห็นถึงปจจัยแรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน-

สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts - Responses: DPSIR)  

 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลถึงรูปแบบความสัมพันธของแตละปจจัยเพื่อประมวลขอมูล และออกแบบ
เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสัมพันธในแตละปจจัยตามวัตถุประสงคของการศึกษา               

 ตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช  วางแผนและเตรียมความพรอมในการลง
พ้ืนที่ภาคสนามเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ 

 ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณกับประชากรกลุมเปาหมายผูใหขอมูลหลัก
พรอมทั้งเก็บขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 สรุป อภิปรายผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณพรอมขอเสนอแนะ แผนงาน 
โครงการ ที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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3.3 ประชากรกลุมเปาหมาย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมพื้นที่
ดอนหอยหลอด การเลือกกลุมเปาหมายจึงครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ตําบล คือ ตําบลบางจะเกร็ง ตําบล 
แหลมใหญ ตําบลบางแกว และตําบลคลองโคน เพื่อรวบรวมขอมูลและรายละเอียดของสภาพ
ปญหาหรือปรากฎการณที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด โดยกําหนดกลุมเปาหมายที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

3.3.1 ผูนําชุมชน ซ่ึงสามารถใหขอมูลและเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางตอเนื่อง เชน จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในหมูบาน สภาพความ
เปนอยู  การใชประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําของคนในชุมชน นโยบาย โครงการตางๆ ของรัฐที่เขามา
พัฒนาในพื้นที่ชุมน้ํา ผูใหขอมูลหลักอาจจะเปนผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนํากลุมอาชีพ 
ปราชญชาวบาน เปนตน 

3.3.2 ประชาชนที่ประกอบอาชีพจับหอยหลอดหรือประมงพื้นบานบริเวณพื้นที่ชุมน้ําเปน
ประจําตอเนื่องและผูที่มีรายไดเกี่ยวเนื่องกับการจับสัตวน้ําบริเวณดอนหอยหลอด เชน คนรับซื้อ – 
ขายสัตวน้ํา เปนตน 

3.3.3 แกนนําในการจัดตั้งกลุมอนุรักษดอนหอยหลอด ซ่ึงสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความ
เปนมาของการจัดตั้งกลุม ผลการดําเนินงานที่ผานมา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ อุปสรรค
ปญหาตางๆ จาก ประธานกลุม รองประธานกลุม และสมาชิก เปนตน 

3.3.4 เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวของ และมีบทบาท
ในการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดอนหอยหลอด ไดแก 

3.3.4.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1) เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง 
2) องคการบรหิารสวนตําบลแหลมใหญ 
3) องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
4) องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน 

3.3.4.2 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม 
3.3.4.3 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
3.3.4.4 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  

3.3.5 หนวยงานราชการสวนกลางระดับกรมที่มีบทบาทโดยตรงในการจัดทํานโยบาย แผน 
และมาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับประเทศ (Ramsar Site) ไดแก สํานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดแก เจาหนาที่จัดทํานโยบาย แผน 
มาตรการ หรือ ผูเชี่ยวชาญดานพื้นที่ชุมน้ํา เปนตน 

3.3.6 องคกรที่ทํางานโดยไมแสวงหากําไรองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐ องคกรอาสาสมัคร
เอกชน หรือ NGOs (Non Governmental Organizations) ในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงคราม สรุปไดดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ประเภทและจํานวนกลุมเปาหมาย  
 

กลุมเปาหมาย แบบสัมภาษณ จํานวน 

1. ผูนําชุมชน (แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ ปราชญชาวบาน) 

       1.1 ผูใหญบานตําบลแหลมใหญ 

       1.2 ผูใหญบานตําบลบางจะเกร็ง 

       1.3 ผูใหญบานตําบลคลองโคน   

       1.4 ผูใหญบานตําบลบางแกว 

แบบ 1  

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

       2.1 ตําบลแหลมใหญ 

       2.2 ตําบลบางจะเกร็ง 

       2.3 ตําบลคลองโคน   

       2.4 ตําบลบางแกว 

แบบ 1  

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

3. ศูนยอนุรักษดอนหอยหลอด (ประธานกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด) แบบ 3 2 คน 

4. เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวของ  

      4.1 องคการบริหารสวนตําบล  (ระดับบริหาร, เจาหนาที่) 

             1) องคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ 

             2) เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง 

             3) องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน 

             4) องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

      4.2 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม 

      4.3 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม  

      4.4 เจาหนาที่สิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  

แบบ 2 

 

 

 

 

 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 

2 คน 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางในขอ 3.3.1 ขอ 3.3.3 ขอ 3.3.4 ขอ 3.3.5 ใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญในเรื่องพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอดและมีความนาเชื่อถือเพื่อใหขอมูลไดถูกตอง และชัดเจนตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย  

สวนกลุมตัวอยางในขอ 3.3.2 และ 3.3.6 ใชวิธีสโนวบอล (Snowball Technique) เร่ิมตน
โดยการเจาะจงเลือกบุคคลแรก แลวแนะนํากลุมตัวอยางคนที่ 2 หลังจากนั้นก็จะแนะนํากลุม
ตัวอยางคนที่ 3 และคนตอๆ ไปจะทําการสัมภาษณจนไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 

 

3.4 วิธีการดําเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

วิธีการศึกษาเปนการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีลักษณะของการสะทอนใหเห็นถึงเหตุและผล
ของปจจัยที่ใชเปนกรอบในการศึกษา โดยใชเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 

3.4.1 การศึกษาเอกสาร (Secondary Data) ศึกษาจากขอมูลแนวคิด ทฤษฎี รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ ประวัติ รายงานเอกสารทางราชการ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งขอมูลดานประชากรศาสตร ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคมศาสตร การเมือง 
บริบทของชุมชน นอกจากนั้น ยังศึกษาขอมูลจากสื่อในรูปแบบตางๆ เชน ขอมูลอิเล็กทรอนิคตางๆ 
เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ เว็บไซต เปนตน เพื่อใหเห็นหลักฐานรองรอยขอมูล ซ่ึงเปนขอมูลที่
ไมมีปฏิสัมพันธหรือความรู สึกนึกคิดกับผูศึกษาและชุมชนจึงเปนขอมูลที่มีพื้นฐานอยูบน
ขอเท็จจริง เงื่อนไขที่เปนความจริงโดยไมขึ้นอยูกับจิตใจ 

 

กลุมเปาหมาย แบบสัมภาษณ จํานวน 

5. หนวยงานราชการสวนกลางระดับกรมที่เกี่ยวของ 

       5.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

       5.2 หนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    

แบบ 2  

2 คน 

2 คน 

6. องคที่ทํางานโดยไมแสวงหากําไรหรือ NGOs ในพื้นที่ แบบ 3 2 คน 

รวม 38 คน 
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3.4.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field work) 
1) การสํารวจพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลบริบทของชุมชนในทุกๆ ดานของปจจัย แรง

ขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การตอบสนอง ที่สงผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดจากการสังเกตการณ (Observation) โดย
ตนเองแบบมีโครงสรางหรือเปนการสังเกตตาม Check – list มีประเด็นที่จะทําการสังเกตอยาง
ชัดเจน 

2) การสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interviews) กับผูใหขอมูลหลัก 
(Key Informant) ไดแก ผูนําชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน เพื่อใหไดขอมูลที่
ละเอียดลุมลึกเกี่ยวกับ ความคิด ทัศนคติ และรอบดานทําใหเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากมุมมอง
ของคนใน (Emic) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกเสียง จดบันทึกจากการสังเกตการลง
ภาคสนาม (ตารางที่ 3.2) 
 
ตารางที่ 3.2 ประเด็นขอมูลในการศึกษา 
 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

แรงขับเคล่ือน (Drivers: D) 

- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริเวณพื้นที่ชุมน้ํา 

- ขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัด
สมุทรสงคราม 

- สํานักงานคลังจังหวัด 

1) ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่สงผลให
ชุมชนมีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดเพิ่มมากขึ้น จนกอใหเกิด
มลภาวะตอพ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
2) ทานคิดวาในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผาน
มาสภาพเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดเปนอยางไรบาง 

- จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น - ขอมูลกรมการปกครองสวน
จังหวัด 

3) ชุมชนบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดมี
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นหรือไม ถา
เพิ่มขึ้นทานคิดวาจะหารายไดเพิ่มขึ้นให
เพียงพอกับคาใชจายอยางไรบาง 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 
 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

- สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณ

พ้ืนที่ชุมน้ํา 

 

 
 

- การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
- สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
- เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 
 

4) ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา มี
จํานวนนักทองเที่ยวในบริเวณดอนหอย
หลอดเพิ่มขึ้นหรือไม  แลวมีความ
ตองการพัฒนาพื้นที่ใหสามารถรองรับ
การทองเที่ยวอยางไรบาง 
5) การสรางเขื่อนเหนือบริเวณพื้นที่ใน
จังหวัดที่ผานมาสงผลกระทบตอพ้ืนที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางไรบาง 

แรงกดดนั (Pressures: P) 
- การบุกรุกปาชายเลนบริเวณ
พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
 

6) สภาพพื้นที่ปาชายเลนบริเวณพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอดตั้งแตอดีต จนถึง
ปจจุบันมีปริมาณ (โดยประมาณ) 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง แลวสาเหตุใดจึงเปน
เชนนั้น        
7) มีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการบุก
รุกปาชายเลนบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด 

- มลภาวะที่สงผลตอพ้ืนที่ชุมน้ํา - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

    จังหวัดสมุทรสงคราม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- เอกสารวิทยานิพนธ 

8) สภาพปญหามลภาวะในพื้นที่บริเวณ
พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด เชน ปญหา
ขยะ ปญหาน้ําเนาเสียที่ปลอยมาจากที่
พัก รานอาหาร โรงงานที่เกิดขึ้นเปน
อยางไรและสงผลกระทบตอชุมชน 
หรือพ้ืนที่อยางไรบาง 
9) ทานคิดวาสาเหตุอะไรที่ทําใหเกิด
มลภาวะดังกลาว และแหลงที่มาของ
สาเหตุมีอะไรบาง 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 
 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

- การใชประโยชนจากพื้นที่ 
ชุมน้ํา 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 

10) ปจจุบันชุมชนใชประโยชนจาก
พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางไรบาง 
และมีปริมาณมากนอยเพียงไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา        
       - ดานแหลงอาหาร 
       - ดานแหลงที่พักอาศัย 
       - ดานแหลงคาขายผลิตภัณฑ 
       - ดานแหลงพักผอนหยอนใจ 
       - ดานแหลงศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ 
ชุมน้ํา 

  11) ชุมชนใชประโยชนอยางไรบางจาก
พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดและทานคิด
วาเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ชุม
น้ําหรือไม อยางไร 

สถานการณ (States: S)  
- การเปลี่ยนแปลงดาน

สิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา       

 

 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและ   
  ชายฝง 
- เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 

12) ทานคิดวาสภาพของพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดในปจจุบันเปนอยางไร
บาง 
- สภาพของตะกอนสันดอนทราย
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปน
อยางไร 

- ปริมาณของสัตวน้ํา เชน กุง หอย ปู 
ปลา มีปริมาณลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก 3ป
ที่ผานมาอยางไรบาง และมีสัดสวนเปน
อยางไร 
- ปริมาณของหอยหลอดซึ่งเปนสัตวน้ํา
ประจําถิ่นมีปริมาณมากนอยเพียงไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับอดีต 3 ปที่ผานมา  
- สภาพปาชายเลนที่มีอยูในปจจุบันจะ
สงผลตอพ้ืนที่ชุมน้ําหรือไม  อยางไร 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)   

   

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

- ความตระหนักถึงปญหาและ

คุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 

 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัด
สมุทรสงคราม 
- เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 

13) ทานคิดวาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดในปจจุบันประสบปญหาอะไร
มากที่สุด และทําไมถึงเปนเชนนั้น 
14) ทานคิดวาสถานการณของพื้นที่ชุม
น้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันเปน
อยางไรบาง 
15) ทานคิดวาในภาพรวมของ
สถานการณพ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
ที่ปรากฎอยูในปจจุบันมีความรุนแรง
ของปญหาอยูระดับใด  นอย ปานกลาง 
หรือ มาก และประเด็นปญหาอื่นๆ ดังนี้ 
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมพื้นที่
ชุมน้ํา 
- ความตระหนักถึงปญหาและคุณคา
พ้ืนที่ชุมน้ําของชุมชน 
- ประสิทธิภาพของการดูแลพื้นที่ชุมน้ํา
โดยรวม 

- การดูแลพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน - สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- องคกรอาสาสมัครเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร (NGOs) 

16) ปจจุบันชุมชนในพื้นที่ชวยกันดูแล
พ้ืนที่ชุมน้ําอยางไรบาง และชุมชนมี
แผนหรือมาตรการอะไรบางที่มาจาก
ความตองการของชุมชนเอง 

ผลกระทบ ( Impacts: I)   

- ผลกระทบตอระบบนิเวศ - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
 

17) ทานคิดวาผลกระทบอะไรบางที่
สงผลตอการทําลายระบบนิเวศพื้นที่ชุม
น้ําดอนหอยหลอดที่รุนแรงมากที่สุด 
แลวเหตุใดจึงเปนเชนนั้น             
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)   

   

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 

18) ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดไดรับผลกระทบอยางไรบาง
จากการเขามาใชประโยชนของชุมชน 

- การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 

และสังคม  

- ขอมูลสํานักงานสถิติ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
- คลังขอมูลเศรษฐกิจการคา
จังหวัด 
- สํานักงานคลังจังหวัด 

19) ทานคิดวาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่ชุมน้ํา 
หรือประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําสงผลตอ
รายไดโดยรวมของชุมชนประมาณ 
รอยละเทาใด (โดยประมาณ) และสงผล
ตอรายไดของจังหวัดรอยละเทาใด 
- รายไดในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในอดีต 
- ประมาณการรายไดในอนาคต 
20) จากอดีตจนถึงปจจุบันเมื่อมีการ
พัฒนาใหพ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
เปนแหลงทองเที่ยวและเปนที่รูจักเพิ่ม
มากขึ้น จะสงผลกระทบตอพ้ืนที่ชุมน้ํา
หรือไม อยางไรบาง 
21) ชุมชนของทานมีปญหาความ
ขัดแยงเกี่ยวกับการใชประโยชนพ้ืนที่
ชุมน้ําหรือไม อยางไรบาง 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพื้นที่ชุมน้ํา 

- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
 

22) ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช 
พันธุสัตว เปนอยางไรบาง มีชนิดไหน
ที่เพิ่มขึ้น ลดลง หรือสูญพันธุไปแลว
บาง หากมี สาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)   

   

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

 - เอกสารวิทยานิพนธที่
เกี่ยวของ 
 

23) ปจจุบันมีจํานวนชนิดพันธุและ
ปริมาณของนกอพยพตามฤดูที่มาหากิน
และพักบริเวณพื้นที่ชุมน้ํามากนอย
เพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต 

การตอบสนอง (Responses: R)   

- อนุสัญญาแรมซาร 

 

- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- องคกรอาสาสมัครเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร(NGOs) 

24) ทานทราบหรือไมวาพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดไดเขารวมเปนภาคีของ
อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา (Ramsar 
Convention) สงผลใหพ้ืนที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความ 
สําคัญระหวางประเทศของประเทศไทย
และมีผลตอพ้ืนที่ชุมน้ําในปจจุบัน
อยางไรบาง 
25) ในฐานะที่พ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดไดเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญา
วาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา (Ramsar 
Convention) สงผลใหพ้ืนที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศของประเทศไทย 
หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน 
มาตรการ ที่รองรับหรือสอดคลองกับ
อนุสัญญาดังกลาวอยางไร 
26) ทานคิดวาการเขารวมเปนภาคขีอง
อนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ํา มีประโยชน
หรือมีผลดีตอพ้ืนที่ชุมน้ํา และชุมชนของ 
ทานอยางไรบาง 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

  - ชวยลดการบุกรุกปาชายเลนบริเวณ
พ้ืนที่ชุมน้ําหรือไม 
- ลดการกอใหเกิดมลภาวะที่สงผลตอ
พ้ืนที่ชุมน้ําหรือไม 
- มีการใชประโยชนของพื้นที่ ชุมน้ํา

อยางชาญฉลาด  และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นหรือไม 

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

(เรื่องการทบทวนมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 

พศ. 2543 เรื่อง  “ทะเบียนราย 

นามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ

ระดับนานาชาติ และระดับชาติ

ของประเทศไทย และมาตรการ

อนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ํา” ) 

- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัด
สมุทรสงคราม 
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- องคกรอาสาสมัครเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร (NGOs) 

27) ทานทราบหรือไมวามีมติ
คณะรัฐมนตรีใหพ้ืนที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติ และตอง
ชวยกันอนุรักษพ้ืนที่ชุมน้ํา หากทาน
ทราบแลวมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีผล
ตอพ้ืนที่ชุมน้ําในปจจุบันอยางไรบาง 
- การประกาศใหพ้ืนที่ชุมน้ําเปนเขต
พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมหรือพ้ืนที่
อนุรักษ มีผลตอดอนหอยหลอดหรือไม 
- มีการจัดทําแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อ
ปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่ชุม
น้ําหรือไม 
- มีการติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา
อยางตอเนื่องโดยมีการกําหนดปจจัย
หรือดัชนีช้ีวัดที่จัดเจน 
- ใหมีการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการ
พัฒนาใดๆ ที่มีแนวโนมจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่
ชุมน้ํา 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

  - กําหนดใหมีการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่
ชุมน้ําที่เสื่อมโทรมและตองการการ
ปรับปรุงโดยดวนเพื่อใหพ้ืนที่ชุมน้ํานั้น
สามารถดํารงบทบาทหนาที่ทาง
นิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตาม
ธรรมชาติ 

- ผลของนโยบาย แผน และ

มาตรการอนุรักษและการใช

ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 

 

- สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
- หนวยงานภาคเอกชน 
- องคกรอาสาสมัครเอกชนที่ไม
แสวงหากําไร(NGOs) 

28) ทานทราบหรือไมวามีนโยบาย  
แผน มาตรการในการอนุรักษพ้ืนที่ชุม
น้ําอะไรบาง มาจากหนวยงานใด  และ
ชุมชนของทานเขารวมเพื่อชวยกัน
อนุรักษตามนโยบาย แผน มาตรการ
นั้นๆ หรือไม อยางไร 
29) ทานคิดวานโยบาย แผน หรือ
มาตรการอะไรที่สงผลตอการอนุรักษ
และดูแลพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
มากที่สุด และมาจากหนวยงานใด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

คําถามเกี่ยวกับกรอบแนวคิด (DPSIR) 30) หนวยงานของทานมีการทบทวน
หรือปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรการ 
เพื่อรองรับกับการ เพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากร การขยายตัวของการ
ทองเที่ยว และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
บริเวณพื้นที่ชุมน้ํา หรือไม  หรือทราบ
เกี่ยวกับนโยบายดังกลาวของหนวยงาน
อื่นๆ 
31) หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน 
มาตรการในการอนุรักษ ที่เกี่ยวกับการ
บุกรุกปาชายเลน การเกิดปญหา
มลภาวะ และการใชประโยชนจากพื้นที่
ชุมน้ําอยางเหมาะสม หรือไม   

  หรือทราบ เกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
ของหนวยงานอื่นๆ 

  32) หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน 
มาตรการในการอนุรักษ หรือการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา ที่เกี่ยวกับการ
ลดผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่
ชุมน้ําหรือไม   หรือทราบเกี่ยวกับ
นโยบายดังกลาวของหนวยงานอื่นๆ 
33)  หนวยงานของทานมีนโยบาย  
แผน มาตรการ เกี่ยวกับการลด
ผลกระทบของการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอด หรือไม  หรือ ทราบ        
นโยบายดังกลาวของหนวยงานอื่นๆ 
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) 
   

ปจจัย Secondary Data (Field Work) 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 

  34) ทานมีขอเสนอแนะหรือแนะนําใน
การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดใหมีความยั่งยืนไดอยางไรบาง 
   - ภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ 
   - ภาคหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเปนการตีความและหาความหมายของขอมูลที่เก็บรวบรวม
จากการบันทึกและบรรยายโดยนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหหลักการใชเหตุและผล ใช
ขอมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดจากหนวยงานราชการและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
สนับสนุนเหตุปจจัยและผลเหลานั้นตามขอเท็จจริง เพื่อกอใหเกิดความนาเชื่อถือของกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอสถานการณและการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึงจะเปนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ 
(Logical Reasoning) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

3.5.1 เหตุผลเชิงอุปมาน (Inductive Reasoning) หมายถึง การอุปมานจากเหตุการณหรือ
ปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจงไปสูเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นตางกันไปในลักษณะที่เปนสากล 
เชน อุปมานจากการสังเกตวาชุมชนมีการขยายพื้นที่อยูอาศัยหรือพื้นที่ทํากินเขาไปในพื้นที่ชุมน้ําจะ
กอใหเกิดผลลัพธคือจะปลอยน้ําเสียจากชุมชนเขาสูพื้นที่ชุมน้ํา เปนตน               

3.5.2 เหตุผลเชิงอนุมาน (Deductive Reasoning) คือ การอนุมานจากหลักการหรือปรากฏการณ
ทั่วๆ ไปสูปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจง เชน การเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกในชุมชนจะสงผลตอการใช
ประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําเพิ่มมากขึ้น เปนตน 

การรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่ไดจะถูกนํามาจัดใหเปนหมวดหมูตามประเด็นของ
การศึกษาและทําการอรรถาธิบาย บรรยายในการวิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาปจจัย แรงขับเคลื่อน – 
แรงกดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ –  การตอบสนอง (Drivers – Pressures –  States – Impacts – 
Responses: DPSIR) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจะเลือกใชวิธีการ
วิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหเชิงตรรกะ การวิเคราะหขอมูลแบบหาขอสรุป และการวิเคราะห
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เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Method) การวิเคราะหเนื้อหาการจําแนกประเภท การวิเคราะห
องคประกอบ การวิเคราะหเปรียบเทียบการวิเคราะหเชิงอุปมาน และการวิเคราะหเชิงตีความผู
ทําการศึกษาจะคัดเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่ไดรับมาใหมากที่สุด หรืออาจ
ใชแบบผสมผสานหลากหลายวิธีเพื่อใหการวิเคราะหขอมูลมีความชัดเจน และถูกตองตามขั้นตอน
การศึกษา การตรวจสอบขอมูลดังกลาวกระทําโดยการตรวจสอบสามเสาดานแหลงของขอมูลที่ตางกัน
ออกไปของบุคคล (Methodological Triangulation) ดานวิธีรวบรวมขอมูล(Methodological Triangulation) 
การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการ
ซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสาร ประกอบดวย ดานทฤษฎี (Theory Triangulation) 
ตรวจสอบวา หากผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมาก
นอยเพียงใด เพื่อนําไปสูขอสรุปเชิงนามธรรม (Analytic Induction) ที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 



 

 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 ในบทนี้จะนําเสนอผลการศึกษาถึงสภาพปญหาสิ่งแวดลอมและปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอม
ของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ หรือแรมซารไซต (Ramsar Site) ประกอบไปดวย ผลการศึกษาความสัมพันธของแตละปจจัย 
ดังนี้ 
 4.1 ปจจัยแรงขับเคลื่อน (Drivers) 

4.2 ปจจัยแรงกดดัน (Pressures) 
4.3 ปจจัยสถานการณ (States) 
4.4 ปจจัยผลกระทบ (Impacts) 
4.5 ปจจัยการตอบสนอง (Responses) 

 
ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับผูนําชุมชน ประชาชนที่ประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการประมง ศูนยอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ตลอดจนไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการอธิบายถึงความสัมพันธของสภาพปญหา
และปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

4.1 ปจจัยแรงขับเคลื่อน (Drivers)  
 

ตามกรอบการศึกษาที่ผูศึกษากําหนดปจจัยองคประกอบของแรงขับเคลื่อน ประกอบดวย  
2 ปจจัย คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา และจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงปจจัย
เหลานี้เปนปจจัยหลักที่สําคัญของตนเหตุการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดและเกี่ยวโยงถึงปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้    

 
 4.1.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 การศึกษาการเติบโตของเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา มีจุดมุงหมายที่จะประเมินการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด การขยายตัวดังกลาวจะสงผลตอพื้นที่
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บริเวณดอนหอยอยางไรบาง การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การทําธุรกิจทองเที่ยว การสราง
โรงแรม  รีสอรท ซ่ึงผูทําการวิจัยไดรวบรวมผลแบงออกเปน  3 ดาน  คือ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา การขยายตัวทางดานการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา และการ
ประกอบอาชีพประมงเชิงพาณชิย ประมงพื้นบาน  
 จากการศึกษา พบวา อุตสาหกรรมสวนใหญของจังหวัดสมุทรสงคราม จะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กโดยอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรในป พ.ศ.  2553 สถิติโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดสมุทรสงคราม มจีํานวน 258 โรงงาน เปนโรงงานขนาดใหญ 11 โรงงาน ขนาดกลาง 66โรงงาน
และโรงงานขนาดเล็ก 181 โรงงาน จํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 จํานวน 7 โรงงาน  
(ปพ.ศ. 2552 จํานวน 251โรงงาน) และเงินลงทุน ในป พ.ศ. 2553 เงินลงทุน 6,789,479,839 บาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2552 จํานวน 6,660,279,839 บาท)  
มีการจางแรงงานในป พ.ศ.  2553 มีจํานวนทั้งหมด 8,642 คน ลดลงรอยละ 1.01 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2552 จํานวน8,730  คน) (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม, 2553) 
ประกอบกับรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนดานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 วาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีโรงงานที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งสิ้น 265 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6,746 
ลานบาท และมีจํานวนคนงาน 8,760 คน สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ของจังหวัด ไดแก  

  1) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การแปรรูปอาหาร เปนหลัก เชน แปรรูป
อาหารทะเล แชแข็ง และหองเย็น รองลงมา คือ การทําน้ําปลา การทําน้ําตาลสด การทําน้ํามะพราว
บรรจุขวด และกระปอง การทําน้ําผลไมบรรจุกระปอง ตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 
75 โรงงาน เงินลงทุน 3,556 ลานบาท คนงาน 4,944 คน  

  2) อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม ประกอบดวย แปรรูปไม เปนหลัก เชน
ทําวงกบประตู – หนาตาง รองลงมา ไดแก ทําสวนประกอบของอาคารจากไม และเลื่อยไม ไสไม 
ตามลําดับ ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน เงินทุน 245 ลานบาท คนงาน 432 คน  

  3) อุตสาหกรรมขนสง ประกอบดวย ผลิต และซอมแซมอุปกรณรถยนต เปนหลัก 
ปจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 28 โรงงาน เงินทุน 307 ลานบาท คนงาน 376 คน  
 โดยรวมแลวภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสงครามมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปริมาณที่ไมมากนัก ซ่ึงสํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามไดรายงานประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสงครามป พ.ศ. 2557 วา “เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม คาดวาจะขยายตัวในอัตรา
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ชะลอรอยละ 2.60 จากการผลิตดานอุปสงค ขณะที่การผลิตดานอุปทานยังคงมีแนวโนมขยายตัวได
ดี” (ปรับลดลงจากที่ประมาณการณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.10 ตอป) 
เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 ที่ขยายตัวรอยละ 4.00 ตอป  

โดยดานอุปสงคภายในจังหวัด คาดวา จะปรับตัวลดลงจากการใชจายภาครัฐการลงทุน
ภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชน โดยการใชจายภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวในอัตราชะลอรอย
ละ 4.90 ตอป (ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอย
ละ 4.50 ตอป) เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 ที่ขยายตัวรอยละ 6.00 ตอป จากรายจายลงทุนที่คาดวา
ปรับตัวลดลง การลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวในอัตราชะลอรอยละ 3.80 ตอป (ปรับลดลง
จากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 11.0 ตอป) และ การ
บริโภคภาคเอกชน คาดวาจะ ชะลอตัวรอยละ 1.00 ตอป (ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการ ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะหดตัวรอยละ 5.40 ตอป) เมื่อเทียบกับ ป พ.ศ.  2556 ที่ขยายตัวรอย
ละ 14.50 ตอป เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องมาจากคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น  

สวนดานอุปทานภายในจังหวัด  คาดว าจะขยายตัวจาก  การผลิตภาคบริการ  และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการผลิตภาคบริการ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.70  (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ  
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.  2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.80 ตอป) เปนผลมาจากรายไดของ
ผูประกอบการคาสง คาปลีก และรายไดของผูประกอบการขนสงขยายตัว สําหรับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.70 ตอป (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตอป) เนื่องมาจากปริมาณการใชไฟฟา และจํานวนทุน 
จดทะเบียนอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรม คาดวาจะหดตัวรอยละ 2.30 
(ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ1.70 ตอป) 
เนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการออกดอกและติดผลของสินคาเกษตร (มะพราว สมโอ)  
ที่สําคัญของจังหวัดสมมติฐานหลักในประมาณการเศรษฐกิจ ดานอุปทาน ในป พ.ศ. 2557 คาดวา
จะขยายตัวรอยละ 2.80 ตอป (ปรับลดลง จากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่คาดวา
จะขยายตัวรอยละ 4.10 ตอป) เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 ที่หดตัวรอยละ 1.10 ตอป (โดยมีชวง
คาดการณที่รอยละ 1.70 ถึง 3.80 ตอป) เปนผลมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการ
ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงจากปที่ผานมา โดยภาคอุตสาหกรรม  
ในป พ.ศ. 2557 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.70 ตอป (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.00 ตอป) เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556 ที่หดตัว รอยละ 0.20  
ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 1.50 ถึง 3.80 ตอป) จํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมในป 
พ.ศ. 2557 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.70 ตอป (ปรับลดลงจากที่ประมาณการ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 
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2556 ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.00 ตอป) เมื่อเทียบกับ ป พ.ศ. 2556 ที่ขยายตัวรอยละ 1.10 ตอป 
(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0 ถึง 3.00 ตอป) เปนผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขยาย
โรงงาน พรอมทั้งปรับปรุงเครื่องจักรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนการใช
แรงงาน (ภาพที่ 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.1.2 จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 

 
 
 

ภาพที่ 4.1 จํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม 
แหลงท่ีมา: สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557.  
 
 บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดของ 4 ตําบล คือ ตําบลบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ 
ตําบลบางแกว และตําบลคลองโคน ในชวง 3 – 5 ปที่ผานมา ยังไมมีโรงงานอุตสาหกรรมใดเกิดขึ้น
ในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนสวนใหญในบริเวณดังกลาวประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชยและ
ประมงพื้นบานเปนหลัก อาชีพประมงถือเปนอีกอาชีพหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการทําประมง
มากที่สุดรองจากสมุทรสาคร สมุทรปราการ และประกอบกับพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดไดถูก
ประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ทําให
การเขามาของนายทุนที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ประสบกับปญหา
และถูกคัดคานจากประชาชนในพื้นที่ แตพื้นที่ดังกลาวก็เปรียบเสมือนเปนแหลงผลิตวัตถุดิบสัตว
น้ําที่สงเขาโรงงานผลิตตอเนื่องจากการประมงที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง สงผลใหคนในพื้นที่มีการ
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ลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในปริมาณมากขึ้น รวมถึงการเรงจับสัตวน้ําในปริมาณที่มากขึ้นดวย
เชนกัน เพื่อตอบสนองตอความตองการของโรงงานและความตองการของตลาด 

เศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชย  และประมงพื้นบาน พบวา กอน
อุตสาหกรรมการประมงจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนแหลงประมงพื้นบานใหญที่สุด 
และมีการสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อาชีพประมงพื้นบานสามารถนําผลผลิตปอนตลาด
ใหญทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงเปนจํานวนมาก ฉะนั้น อาชีพประมงพื้นบานจึงไม
ตางไปจากเสนเลือดใหญที่หลอเล้ียงชีวิตของผูคนทุกแหง สินคาจากประมงที่ขึ้นชื่อคงหนีไมพน
ปลาทูหนางอ ซ่ึงวากันวามีรสชาติอรอยกวาการเอาปลาทูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมารวมกัน 
หรือตอใหเปนปลาทูอินโดนีเซียตัวโตๆ ก็ไมอาจจะสูปลาทูหนางอไปไดเลย นอกจากปลาทูหนางอ
แลว แตหากใครที่ชอบทานหอยแครง หอยแมลงภู และหอยหลอดสดๆ ตัวโตๆ ก็ไมดอยกวาที่อ่ืน 
ลาสุดมีรายงานวาไดรับการจัดอันดับใหเปนแหลงผลิตหอยแครงใหญที่สุดในประเทศไทย  เพราะ
ปริมาณการสงออกหอยแครงจากแหลงผลิตมีอัตราอยางต่ําวันละ 5.00 – 10.00 ตัน คือ ปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของตลาดโดยรอบ สวนหอยแมลงภูมีอัตราการผลิตต่ํากวาหอยแครง แต
หากเทียบสัดสวนการสงออกจากแหลงผลิตในแตละวันแลวก็ยังถือวาเปนแหลงผลิตใหญที่สุด 
เชนเดียวกันการประมงพื้นบานอื่นๆ ไดแก การจับหอยหลอด  การหยอดหอยหลอดเปนอาชีพของ
ชาวประมงพื้นบานขนาดเล็กที่อยูบริเวณปากแมน้ําแมกลองจนถึงชายฝงทะเลบานบางบอและคลอง
แพรกลึกในเขตตําบลบางแกว และตําบลบางจะเกร็ง เริ่มตนจากปากคลองฉูฉี่ ขนานชายฝงทะเลดาน
ตะวันออกของแมน้ําแมกลองถึงปากคลองหมื่นหาญ ชาวประมงพื้นบานที่จับหอยหลอดเปนอาชีพมี
ประมาณ 2,000 คน สามารถจับหอยหลอดไดเฉลี่ยวันละ 1,000 – 2,000 กิโลกรัมการเก็บหอยแครง
ชายฝงทั้งสองดานของปากแมน้ําแมกลองใกลๆ กับดอนหอยหลอดมีพื้นที่ทําการเลี้ยงหอยแครง คือ 
ทางทิศใตของตําบลคลองโคลน บริเวณที่ชุมชนไดรับสัมปทานเลี้ยงหอยแครง การเลี้ยงหอยแครง
โดยมากจะอยูในพื้นที่ชายฝงบริเวณตําบลคลองโคน เนื่องจากพื้นที่ทองน้ํามีลักษณะเปนโคลน 
เหมาะสมเปนที่อยูอาศัยและแพรพันธุของหอยแครง การเพาะเลี้ยงหอยแครงขยายตัวขึ้นมาประมาณ 
4,000 ไร และยังมีศักยภาพจะขยายไดอีกประมาณ 20,000 ไร ในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดยังมีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอื่นอีกมายมาย เชน การเลี้ยงหอยแมลงภู การเพาะพันธุทําหางจากชายฝงทะเล
ประมาณ 3,000 เมตร ขึ้นโดยใชหลักลอหอยแมลงภูจากธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณนั้นมีหอยชุกชุม
มาก การเลี้ยงปูทะเล หลังจากเลิกเลี้ยงกุงกุลาดํา แลวสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ทําใหเกษตรกรบาง
รายใชพื้นที่ที่เคยเลี้ยงกุงกุลาดําไปเลี้ยงปูทะเลแทน พื้นที่เล้ียงปูมีประมาณ 800 ไร การเลี้ยงปูทะเลมี
ศักยภาพสูง  เนื่องจากมีความตองการมาก แตผลผลิตไมเพียงพอเนื่องจากพันธุปูหายากและราคา
แพง การเลี้ยงปลากระพงในกระชัง โดยมากเลือกชนิดปลากะพงขาวเลี้ยงในกระชังในที่น้ําลึกไมต่ํา
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กวา 2.00 – 3.00 เมตร มีการถายเทน้ําไดดี พันธุปลาหาซื้อไดจากโรงเพาะฟกของเอกชนหรือจาก
สถานีประมงในทองถ่ิน การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกุงกามกราม การเลี้ยงปลาตามรองสวน เกษตรกร
ทุกอําเภอใชรองสวนเลี้ยงปลาเปนรายไดเสริม ปลาที่นิยมเลี้ยง ไดแก ปลานิล ปลาชอน ซ่ึงทํารายได
ใหแกผูเล้ียงมาก จะเห็นไดวาเมืองแมกลองนั้นมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทางทะเล โดยเฉพาะทรัพยากรที่สงตอนําไปแปรรูปเปนอาหารชั้นเลิศ ซ่ึงเปนกิจการตอเนื่องจากการ
ประมง เชน การทําน้ําปลา กะป หองเย็น แพปลา โรงน้ําแข็งเพื่อการประมงและผลิตภัณฑประมงอีก
หลายประเภท โดยผูใหสัมภาษณ (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด, 2557) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมน้ําวา  

 
เศรษฐกิจขยายเกินขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําบางอยางก็หายไป เชนการจับปลาทูโดย
ธรรมชาติ ภูมิปญญาชาวบาน กลับมาเปนการอนุรักษแบบใหม ทําใหธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี เพราะวาการใชชีวิต วิถีชีวิตเปลี่ยนไป จากการทําแฮน
เมด (Handmade) กลายเปนเครื่องจักร ทําใหธรรมชาติออกมาไมทัน ถาเปรียบเหมือน
การตลาด ถาจับปลาแบบเดิมจับปลาไดนอย ปลาที่เหลือในธรรมชาติก็เหลือเยอะ
ผลิตนอยราคาจะดีขึ้น และใหเพียงพอในประเทศ เรือประมงเครื่องไมเครื่องมือ
ทันสมัย ปลาวัตถุธรรมชาติมันโตไมทันกับความตองการ 
 

 เครื่องมือในการทําประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญใชเครื่องมือประกอบเรือยนต 
ไดแก อวนลาก อวนลอม อวนลอย อวนลากเปนการจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือลอมฝูงปลาดวยอวน
ตังเก การจับปลาดวยวิธีนี้ใชเรือเล็กสองลํานําอวนจากเรือใหญเพื่อลอมฝูงปลาเปนวิธีการจับปลาที่
ทันสมัยดีกวาการตั้งโปะจับปลา จึงมีผูนิยมมากขึ้นจากอดีตมีจํานวนเริ่มแรก 3 – 4 ลํา เพิ่มเปน 
1,000 ลํา ออกไปหาปลาทั้งในนานน้ําไทยและสากล นอกจากนี้ ยังใชเครื่องมือประจําที่ เชน โปะ
จับปลาทูที่อยูแนวปะทะน้ําจืด น้ําเค็ม นอกชายฝงประมาณ 25.0 กิโลเมตร แตละโปะใชไมไผลอง
น้ํามาจากกาญจนบุรีเปนจํานวน 6,000 – 7,000 ลําตอโปะ 1 ลูก ขนาดเทากับสนามฟุตบอล 10 
สนาม เคยมีศักยภาพเลี้ยงคนไดทั้งภาคกลาง ปจจุบันกระแสน้ําจืดน้ําหลาก หดสั้นลงหางฝงเพียง
ประมาณ 10 กิโลเมตร โปะนับ 100 ลูกในอดีตคงเหลือเพียง 10 กวาลูกเทานั้นและเปนโปะไมรวก
ขนาดเล็ก 
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 4.1.2 จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรตามทะเบียนราษฎรในชวง 10 ป (พ.ศ. 2544 – 2553) จํานวน

ประมาณเกือบ 2 แสนคน ซ่ึงมีแนวโนมของจํานวนประชากรที่ลดลง แตมีจํานวนบานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
ใน พ.ศ. 2553 จังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวนประชากร 194,057 คน พ.ศ. 2554 มีจํานวนประชากร 
194,086 คน พ.ศ. 2555 มีจํานวนประชากร 194,042 คน และ พ.ศ. 2556 มีจํานวนประชากร 194,116 คน 
(กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, 2556) แตขอมูลสถานการณดานแรงงานกลับมีตัวเลขจํานวน
ประชากรที่แตกตางกันออกไป คือ มีประชากรจํานวน 214,010  คน เปนผูอยูในวัยกําลังแรงงานจํานวน 
130,617 คน ผูมีงานทําจํานวน 130,183 คน ผูวางงานจํานวน 434 คน ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 
(สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2556) เนื่องจากขอมูลจากแหลงตางๆ มักไมตรงกัน เชน 
จากการสํารวจ และจากทะเบียนราษฎ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงมีประชากรแฝงทั้งคนไทยและตางชาติ ที่มีตัวตนอยูจริงแตไมมีช่ือในทะเบียน
ราษฎร จึงทําใหจํานวนประชากรแตกตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับแหลงขอมูล หากมองยอนกับไปแลว จะ
เห็นไดวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราการเพิ่มเพียง
เล็กนอยเทานั้น ซ่ึงเปนการเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ไมไดมีนัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการขยาย
ของพื้นที่อยูอาศัยหรือปญหาสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน แตจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นกลับกลายเปน
จํานวนประชากรแฝงหรือแรงงานตางดาวที่เขามาลงทุนและกอบโกยผลประโยชนจากพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เนื่องจากเปนจังหวัดที่อุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
ทําใหจํานวนนายทุนและแรงงานตางๆ มากระจุกตัวอยูในพื้นที่ดังกลาว นับเปนแรงขับเคล่ือนที่
สําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเนื่องจากมีความ
ตองการใชประโยชนจากทรัพยากรทั้งทางตรงและทางออม 
 พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเพียงเล็กนอยเทานั้น
สอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณ (เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด, 2557)วา  
“ประชากรเพิ่มขึ้น แตเพิ่มในปริมาณไมมาก สมุทรสงครามเปนเมืองทองเที่ยวทําใหประชาชนเขา
มาหากินในจังหวัด ประชากรแฝงเยอะมากเขามาทําลายมากกวา ประชากรเพิ่มขึ้นไดงบประมาณ
เพิ่มขึ้น จังหวัดสมุทรสงครามเสียเงินในเรื่องการดูแลประชากรเปนอยางมาก” แตบางตําบลก็มี
จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นเห็นไดชัดเจน ดังความเห็นของผูใหสัมภาษณ 
(ผูใหญบานบางแกว หมู 3, 2557) วา  
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ตําบลบางแกวมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเยอะ ในหมูบานเมื่อกอนมีอยู 700, 800 คน 
100 กวาครัวเรือน แตเดี่ยวนี้เพิ่มขึ้นเปน 200 ครัวเรือน  มีประชากรเพิ่มเปน 1,020 
กวาคน แลวก็มีจากที่อ่ืนๆ ยายเขามาดวย 
  
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐใหขอมูลเพิ่มเติมวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในพื้นที่ชุม

น้ํา บริเวณตําบลบางจะเกร็งจนสามารถยกฐานะทางการปกครองจากองคการบริหารสวนตําบลเปน
เทศบาลตําบลที่มีฐานะใหญกวาเดิม ดังคําใหสัมภาษณ (ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรสงคราม, 2557) วา จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นจนบางจะเกร็งยกฐานะเปนเทศบาลในปจจุบัน 
ประชากรในพื้นที่โดยรวมแลวไมคอยเปลี่ยนแปลง มีแนวโนมลดลงดวยซํ้า สวนใหญเปนคนที่
อ่ืนๆ เขามาประกอบอาชีพ แตเจาหนาที่ทางปกครอง ใหความเห็นวาที่ไดปรับฐานะจากองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบลนั้นมาจากโครงสรางทางกฏหมายเปนสําคัญ จํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ดังคําใหสัมภาษณ (ปลัดเทศบาลตําบลบางจะเกร็ง, 2557) วา  

 
รางกฎหมายยกฐานะ อบต. ทั่วประเทศเปนเทศบาล ใหสํารวจความคิดเห็นทั่ว
ประเทศ โดยรวมแลวมีประชากรเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10.00 ประมาณนี้ สวนหนึ่ง
ที่เพิ่มขึ้นที่มีผลกระทบกับเรา คือ เร่ืองรายจายของหนวยงาน แตไมผลกระทบตอ
รายได ก็คือ สวนของแรงงานตางดาวที่อยูในเขตพื้นที่เราเยอะพอสมควรตรงนี้
ปญหาที่เราตองจัดใหเขา คือ สาธารณูปโภคที่เราตองจาย  แตวารายไดจากสัดสวน
ของจํานวนแรงงานไมไดรับมาที่หนวยงานเลย แรงงานดังกลาวประกอบอาชีพ
ตอเนื่องจากประมง ก็คือ อยูในโรงงานหองเย็น โรงงานน้ําปลา แกะหอยแมลงภู เรา
ตองดูแลเรื่องคารักษาพยาบาลเพราะเขาใชสิทธแรงงานตางดาว 

 
4.1.3 สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นท่ีชุมน้ํา 
การขยายตัวทางการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามและบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดกลายเปนรูปแบบทางเศรษฐกิจใหมในจังหวัดที่กําลังเขาแทนที่รายไดจากการเกษตรกรรม
และการประมงในเวลาเพียงไมกี่ปที่ผานมา จากเมื่อประมาณ พ.ศ. 2540 คนแมกลองพยายาม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในรูปแบบเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําใหการ
ทองเที่ยวในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมนักทองเที่ยวสวนใหญทั้งคนไทยและชาวตางประเทศที่
นิยมเที่ยวตลาดน้ํา จะไปที่ตลาดน้ําทาคาที่ตอเนื่องกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกในจังหวัดราชบุรี ซ่ึง
สวนใหญเปนตลาดน้ําจัดสรางเพื่อการทองเที่ยว สวนตลาดน้ําอัมพวาก็ยังเปนที่รูจักวาเปนสถานที่
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พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณวัดอัมพวันเจติยารามจึงมีการ
สรางอุทยาน ร. 2 ซ่ึงมีงานแสดงโขนกลางแปลงเปนประจําทุกป โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทอดพระเนตรเปนประจําทุกป หลังจากวิกฤตการณทางการเงินของ
ประเทศไทย ที่เรียกวา  “ตมยํากุง’’ เมื่อป พ.ศ. 2540 เร่ิมมีความพยายามจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ในแถบจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสถานที่แรกๆ คือ ที่ตําบลปลายโพงพาง เมื่อ พ.ศ. 2541 มีการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาชุมชน ไดปรับปรุงใชบานทรงไทยในชุมชนเปนบานพัก
รับรอง ตอมา กองทุนเพื่อสังคม (SIF) รวมสรางบานพักรับรองเพิ่มเติม รับสมัครชาวบานเขารวม
ในโครงการ เนนการเขาพักตามบานชาวบาน ทานอาหาร นําชมหิ่งหอยบริเวณตนลําพูริมน้ํา 
อยางไรก็ตาม เมื่อกระแสการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ไดรับความนิยมมาก อัมพวากลายเปนแหลง
ทองเที่ยวพักผอนในชวงวันหยุดเสาร – อาทิตย เพราะเดินทางสะดวกและอยูใกลกรุงเทพมหานคร 
จึงเกิดการพัฒนาที่พักแบบหลากหลายและขยายตัวไปทั่วอําเภออัมพวา บานเรือนถูกปรับปรุงใหม
หรือสรางใหมตลอดจนมีนักลงทุนจากตางถิ่นเขาไปซื้อที่ดิน ปรับเปล่ียนรูปแบบการอยูอาศัยของ
ชาวบานมาเปนรูปแบบกึ่งรีสอรท บางก็ทําเปนแบบบูติคโฮเตล ในอีกดานหนึ่งก็มีสวนเปลี่ยนแปลง
วิถีเดิมของคนในชุมชนเชนกัน ตอมา ก็มีหนวยงานรัฐใหการสนับสนุนการปลูกปาชายเลนบริเวณ
ปาชายเลนคลองโคนโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเห็นความสําคัญ
ของการปลูกปาชายเลน จึงเสด็จมาทรงปลูกปาชายเลนดวยพระองคเองใน พ.ศ. 2540, 2541, 2542, 
2545 และ 2547 จนปจจุบัน พื้นที่ปาชายเลนบานคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง คลองโคน
จึงเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของสมุทรสงคราม หลังจากอัมพวาไดโดงดังเปนที่รูจักของคนไทย
จากทิวทัศนริมแมน้ําแมกลองที่สวยงาม ตลาดน้ํา และกิจกรรมการชมหิ่งหอย แตคลองโคนตาง
ออกไปดวยการเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรักษาสภาพแวดลอมของถิ่นเกิดใหสมบูรณ พรอม
กับสรางรายไดใหกับชาวบาน จากการทองเที่ยว ขายอาหารทะเลสดและแปรรูป ขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน แสดงใหเห็นการขยายตัวของการทองเที่ยว
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดวา  

 
เศรษฐกิจดีจากการทองเที่ยว รานอาหาร มีนักทองเที่ยวเขามา มีรีสอรท มีโฮมสเตย มี
แมคาขายของบริเวณขางทาง มีอาชีพรับจางขับเรือทองเที่ยว รับจางถีบกระดานเรือ 
อาชีพทําอาหาร รับสรางรีสอรท เศรษฐกิจมาจากการทองเที่ยวเปนสวนใหญ แต
อาชีพดั้งเดิมออกทะเล หาหอยธรรมชาติ เร่ิมจะถดถอยหายไป มันเปนอาชีพที่ตอง
ใชแรง ลําบาก ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือที่ กทม. เขาก็ไมไดกลับมาทําอาชีพนี้ ก็
จะมีแตนายทุนใหญๆ หรืออาชีพที่ปกติบางคนออกไปคลาดหอยธรรมชาติเอง ซ่ึง
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เคยไดรายได 300, 500 บาท ไดเปนชวงๆ ชวงไหนไมมีหอย ก็ไมได รีสอรทที่นี้มี
ขยายตัว มีการเพิ่มจํานวนหองประชุมสัมมนาเปน 100, 200 คน คอนขางจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเต็มรูปแบบ และครบวงจร  
 
การจัดกิจกรรมทองเที่ยวเต็มรูปแบบบริเวณคลองโคนสงผลใหพื้นที่ดอนหอยหลอดบริเวณ

ชายหาดหมูบานฉูฉี่ ตําบลบางจะเกร็ง ก็เปนอีกหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวตอเนื่องจากการปลูกปาชายเลน
ของคลองโคน การเที่ยวชมทัศนียภาพดอนหอยหลอด หมูบานฉูฉี่นี้เปนที่ตั้งศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ และมีรานอาหาร รานขายสินคาพื้นเมือง เชน หอยหลอดแหง อาหารทะเลสด น้ําปลา กะปคลองโคน 
น้ําตาลปก น้ําตาลสด เปนตน มีจําหนายอยูหลายราน สถานที่จอดรถมีเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยวเปนอยางดี 

 
4.1.4 การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

 จังหวัดสมุทรสงครามมีแมน้ําแมกลอง เปนแมน้ําสําคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตก เกิดจาก
แมน้ําแควใหญและแควนอย ไหลมาบรรจบกันที่ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ไหลผานจังหวัดราชบุ รี  สมุทรสงคราม  และไหลลงสูปากอาวไทยที่ อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 140.0 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําที่ปากแมน้ําแมกลอง 30,171.0 
ตารางกิโลเมตร (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2556) โดยมีเขื่อนศรีนครินทร 
(ช่ือเดิม เขื่อนเจาเณร) เปนเขื่อนอเนกประสงคแหงแรกของโครงการพัฒนาลุมน้ําแมกลอง สรางขึ้น 
บนแมน้ําแควใหญ บริเวณบานเจาเณร ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเปน 
เขื่อนแหงที่ 8 ในจํานวน 17 แหง ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สรางขึ้นเพื่อ อํานวย
ประโยชนทางดานตางๆ ตลอดจนชวยพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของราษฎร และสงเสริมใหเปน 
แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม และมีเขื่อนวชิราลงกรณ เปนเขื่อนหินถมแหงแรกของประเทศไทย ที่ดาด
ผิวหนาดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งอยูบนแมน้ําแควนอย  เปนเขื่อนเอนกประสงค  โดยมี
วัตถุประสงคดานผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก สรางปดกั้นแมน้ําแควนอยบริเวณตําบลทาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอางเก็บน้ําอยูในทองที่อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 2 เขื่อน ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเปนเขื่อนตนน้ําแมกลองที่ไหลนําพาตะกอน
ดินสารอาหารมาสูปลายน้ําบริเวณดอนหอยหลอดทําใหเกิดเปนสันดอนตะกอนของดินปนทราย ชาวบาน
เรียกวา “ทรายขี้เปด” เปนบริเวณกลางและเปนเอกลักษณไมเหมือนที่อ่ืนๆ เกิดความอุดมสมบูรณของ
พันธุพืช พันธุสัตวบก และพันธุสัตวน้ําที่มีปริมาณและคุณภาพมากกวาที่อ่ืน เชน หอยหลอด ปลาทู 
แมกลอง คอยแครง เปนตน จึงเปนเหตุที่ทําใหไดประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ 
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หรือแรมซารไซต แตชุมชนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใหขอมูลแกผูศึกษาวาตั้งแตมีการสราง
เขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 2 เขื่อน จนมาถึงปจจุบันนี้ เร่ิมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดจากผลกระทบของการสรางเขื่อนวาความสูงของดอนจากเดิมเริ่มที่จะลดลง ความนิ่มเปน
โคลนของดอนไดลดลง คือ หนาดอนเริ่มแข็งขึ้น เมื่อกอนบริเวณดอนหอยหลอดจะเปนโคลนนิ่มเมื่อกาว
ลงไปแลวจะรูสึกไดวาโคลนนิ่มเหลวไมแข็งเปนกอน เนื่องจากปริมาณตะกอนดินที่ไหลมากับแมน้ําแม
กลองมีนอยลง ตะกอนไดถูกกั้นไวเหนือเขื่อนมากกวา นอกจากนั้นแลว ไดมีผูสํารวจกระแสน้ําที่ไหลมา
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําวาไดทําใหกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางและพัดทรายออกไป กลาวคือ สารอาหารที่ถูกสง
จากลําน้ํานอยลง ทําใหจํานวนสัตวน้ําลดลงไปดวย ดังคําใหสัมภาษณของ (ประธานกลุมอนุรักษดอน
หอยหลอด, 2557 ) กลาววา 
 

ตะกอนดินนอยลง เกิดจากลักษณะของการสรางเขื่อน สรางฝาย สรางทํานบ เพื่อกัน
การรุกของน้ําเค็ม จากเมืองกาญอยางนอยมีเขื่อน 3 เขื่อน กอนที่จะถึงปากแมน้ําแม
กลอง แลวไหนยังมีฝาย ทํานบกั้นน้ําเค็มอีก แรธาตุจะมาจากไหน จุดกําเนิดแมกลอง
มันอยูที่ปากแมน้ํา สรางเขื่อนตะกอนแรธาตุก็ตกอยูหนาเขื่อนหมด ตะกอนไมมาตก 
กระแสน้ําเปลี่ยน พวกนี้มันตองใชเวลา 10 ป ขึ้นไปถึงจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เมื่อกอนชวงหนาหนาวจะมีโคนอยางนอยถึงตาตุม ปจจุบันสภาพดินตะกอนนอยลง
ประมาณ 20 – 30 เปอรเซ็น จากการสังเกต มันลดลงจากสันดอนหนาศาลกลมหลวง
ชุมพร ดอนมันจะนูนในลักษณะโคงเหมือนหลังเตา แตปจจุบันถาเราไปดูแลวมันจะ
เรียบแสดงวาตะกอนมันไมไดสูงขึ้น ตะกอนมันมาตกแตมันไมไดมาสะสมเพิ่มขึ้น
เหมือนในอดีต แตรูสึกวาเปน 10 ป แลวที่ไมมีตะกอนมาสะสมเลย  
  
หากในอนาคตยังมีปญหาดินตะกอนที่ลดลงในลักษณะเชนนี้ก็อาจจะสงผลใหพื้นที่ดอน

ทรายขี้เปดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปนดอนโคลนแข็งทําใหขาดเอกลักษณที่สําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดไปอยางนาเสียดาย 

ปจจุบันชุมชนคงปฏิเสธไมไดวาการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
ไมวาจะเปนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมเบา การประกอบอาชีพประมง
เชิงพาณิชยที่พัฒนาจากประมงพื้นบาน การประสบผลสําเร็จของการประชาสัมพันธเชิญชวนให
นักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จนเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เนื่องจากการ
เดินทางสะดวกและใชเวลาไมนานนัก อีกทั้งอยูใกลกรุงเทพเทพมหานคร การสรางเขื่อนขนาดใหญ
ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลตอประชาชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทั้งดานบวกและดานลบ
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ผลกระทบของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่สงผลตอสภาพปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด ไดแก แผนการขยายพื้นที่บริเวณรอบๆ พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดของนายทุน เพื่อ
จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และที่สําคัญ คือ การพยายามผลักดันโครงการเมกกะโปรเจกตใหเกิดขึ้น
ในพื้นที่อยางโรงไฟฟาถานหินแมกรอง ซ่ึงประชาชนบริเวณดอนหอยหลอดไดรวมกันตอตานจน
ตองยกเลิกโครงการ แตก็มีนายทุนที่พยายามหาโอกาสที่จะเขามาลงทุนและเขามาตีสนิทกับ
ประชาชนในพื้นที่อยูเสมอๆ ถึงแมวาในปจจุบันยังไมมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอด แตพื้นที่ดังกลาวก็ยังคงไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียง  โดยการลักลอบปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแมน้ํา โรงงานสวนใหญยังไมมี
การใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบเต็มเวลา ซ่ึงประชาชนเองก็ไมสามารถเฝาดูแลไดตลอดเวลาเชนกัน 
การทําประมงพื้นบานถูกบุกรุก หรือรบกวนโดยเรือคราดหอยลาย การใชเครื่องมือหาสัตวน้ําผิด
ประเภท  ทําใหสัตวน้ําวัยเจริญพันธุลดลงสงผลตอปริมาณสัตวน้ําที่ลดลง รวมถึงความหลากหลาย
ทางทรัพยากร จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นทําใหชาวบานสวนหนึ่งไดเปลี่ยนไปจากเดิม คือ การทํา
ประมงแบบเดิมประมาณรอยละ 50 หันมาคาขายบริการนักทองเที่ยว ขับเรือเมล ธุรกิจการทองเที่ยว
ดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด เพราะไดจัดสรร
พื้นที่ไปทํารีสอรทและที่พักนักทองเที่ยว การสรางรานอาหารยื่นลงไปในพื้นที่ชุมน้ํา สงผลใหเกิด
ปญหาตางตามมา เชน ปญหาขยะ บางครั้งขยะถูกปลอยสูทะเลสงผลตอสัตวน้ํา ควันเรือ คล่ืน
กระทบฝง น้ําเซาะตลิ่งเนื่องจากไมไดเตรียมการรองรับสําหรับปญหาที่จะเกิดขึ้น จึงเปนสภาพ
ปญหาที่สวนทางกันกับความตองการทางดานเศรษฐกิจเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น เร่ืองปากทองของ
ประชาชน การประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุลตาม
ธรรมชาติรวมถึงสิ่งที่เราปลดปลอยออกมาจากการพัฒนา ก็คือ มลภาวะตางๆ ที่ เกิดขึ้น  

 

4.2 ปจจัยแรงกดดัน (Pressures) 

 
 แรงกดดันที่ไดรับจากการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด และ
จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น สงเสริมการทองเที่ยว และการสรางเขื่อนขนาดใหญเหนือบริเวณ
พื้นที่ชุมน้ํา กดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใน 3 ดาน ไดแก 
1) การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 2) มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ํา และ  
3) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน ดังตอไปนี้ 
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 4.2.1 การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดสํารวจสถานภาพการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนในเขต

ปาสงวนแหงชาติและนอกเขตปาสงวนแหงชาติ พบวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 
82 ,720 ไร  การสํ ารวจและศึ กษาสภาพพื้ นที่ ป าชายเลนเป นการสํ ารวจสภาพพื้ นที่ ป า 
ชายเลนตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ระบบนิเวศปาชายเลน สภาพการกัดเซาะชายฝง และการใช
ประโยชนจากปาชายเลน จังหวัดสมุทรสงครามไมมีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากไดถูกเพิกถอนตั้งแต 
พ.ศ. 2501 พื้นที่ยังคงสภาพปาชายเลนประมาณ 14,272 ไร โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ปาชายเลนในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของราษฎร เปนพื้นที่ปาไมโกงกางเพื่อใชเผาถานอยูในตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม รวมพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร และปาชายเลนบริเวณชายฝงประมาณ 1,772 ไร และบน
พื้นที่งอกชายฝงทะเลประมาณ 2,500 ไร จังหวัดสมุทรสงครามเปนที่ราบลุมริมทะเลโดยตลอด สภาพของ
ดินเปนดินเหนียวปนทราย เดิมเคยมีปาไมโกงกาง ไมแสม ตามชายฝงทะเลและมีปาตามแนวปากแมน้ํา 
แตไดมีการใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาว ในการเลี้ยงกุงกุลาดําเกือบทั้งหมด ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2532 เปน
ตนมา การเลี้ยงกุงไดเกิดการขาดทุนทําใหมีการปลอยบอกุงรกรางเปนจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนเพื่อกิจกรรม
อ่ืน  ๆเชน การเกษตร นาเกลือ นากุง ทาเทียบเรือ เปนตน จากโครงการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปา
ชายเลน พ.ศ. 2552 ไดมีการจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนออกเปนพื้นที่ตางๆ แยกตามเขต
การปกครองระดับอําเภอ ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน พ.ศ. 2552 จังหวัดสมุทรสงคราม

จําแนกตามเขตอําเภอ (ไร) 
 

อําเภอ ปาชายเลน นากุง พื้นท่ีเกษตร อ่ืนๆ รวม 
เมืองสมุทรสงคราม 7,986 24,540 5,495 14,634 52,656 
อัมพวา 6,287 16,700 7,042 35 30,064 

รวม 14,2723 41,240 12,537 14,669 82,720 
 

แหลงท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2555. 
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เนื่องจากในอดีตปาชายเลนยังไมไดรับความสนใจมากนัก ปาชายเลนลดลงไปมากทําใหระบบ
นิเวศชายฝงออนแอ เกิดปญหาแผนดินทรุด ชายฝงพัง ปาชายเลนซึ่งเปนแหลงแรธาตุ สารอาหาร 
ก็หายไปมาก บานเรือนตองยายหนีน้ําที่กัดเซาะมาอยูดานใน จึงทําใหเกิดการสนใจเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลมากขึ้น และจากการไดรับความรูจากหนวยงานราชการ ชาวบานจึงเรียนรูวิธีการทําแนวกั้น
โดยใชไมไผปก หลังจากนั้นจึงไดเห็นพื้นที่บริเวณแนวไมไผมีจํานวนดินเลนและหนาดินเริ่มเกิดขึ้น
จากการกั้นมาไดซักระยะ จึงเกิดแนวคิดที่จะปลูกปาชายเลนลงควบคูไปกับการชะลอการกัดเซาะของน้ํา
ทะเล ดังความเห็นของผูใหสัมภาษณ (ผูใหญบานตําบลคลองโคน, 2557) วา  

 
เมื่อกอนมีพื้นที่ปาชายเลน 20,000 กวาไร มีการเลี้ยงกุง ตองตัดโกงกางออกแลวเล้ียงกุง
กุลาดํา พื้นที่ตรงนี้ที่เคยมีปาอุดมสมบูรณ หมดเลยก็จะเหลือปาอยูตามขอบชายทะเลอยู
ประมาณ 900 ไร ขนาดมะพราวก็ยังลมไปทําบอเล้ียงกุง ความอุดมสมบูรณก็เลยหมดไป
เลย หลังจากนั้นก็แยเร่ือยๆ มา ตอนนั้นขาดแคลนเรื่องสัตวน้ํามาก  เนื่องจากน้ําเสีย จึงมี
การรณรงคปลูกปา ผูวาราชการจังหวัดประชุมหารือใหผูใหญขอพื้นที่ชาวบานปลูกปา 
และกันแนวเขตปลูกปา ตั้งแต12 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ปาชายเลนเพิ่มขึ้นจาก 900 ไร 
ตอนนี้ประมาณ 3,000 กวา ไร  
  
และขอมูลจากการใหสัมภาษณ (องคกรอาสาสมัครเอกชน, 2557) ไดกลาวถึงสาเหตุของ

การบุกรุกปาชายเลนวา “ ปาชายเลนลดลง มีการบุกรุกเพื่อประกอบอาชีพ การกัดเซาะชายฝงเปน
หลายกิโลเปนแนวธรรมชาติ การบุกรุกทําที่พักอาศัย ทําถาน ” ซ่ึงไมสามารถสรุปจํานวนปาชายเลน
ที่แนชัดได และสอดคลองเชนเดียวกับความเห็นของผูใหสัมภาษณ (นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) วา  

 
เมื่ออดีตไมมีการทําลายปา ปาก็ดี แตพอระยะกลางมีการบุกรุกทําลายปา เพื่อ
กอสรางแหลงทํามาหากิน แหลงตางๆ โดนบุกรุก ทําทาเรือ ทําลายปา เปนที่ดิน
ของเขา ปจจุบันการปลูกปาทําไดยากขึ้นเพราะน้ําซัดเขามา แตปจจุบันทุกคนเขามา
ชวยกันปลูกปา จํานวนปาก็คอยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อยากใหมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตมัน
ไมไดเกิดขึ้นมาอยางรวดเร็ว ชาวบานไมเขาใจ  
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4.2.2 มลภาวะที่สงผลตอพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 แมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลักที่สําคัญซึ่งไหลผานพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ไหลผานชุมชนใหญที่
สําคัญ หลายชุมชน ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในป พ.ศ. 2555 จํานวน 12 สถานี พบวา คุณภาพน้ํา
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษจํานวน 5 สถานี ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ําที่สําคัญ
ที่นํามาใชเปนเกณฑการพิจารณาคุณภาพน้ํา ไดแก ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 4.30 – 5.60 mg/l ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.90 – 
1.60 mg/l ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3,275 – 295,750 
MPN/100 ml ปริมาณแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 645 – 7,573 MPN/100 ml และ
ปริมาณไนโตรเจนที่อยูในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด (NH3) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.10 – 0.20 mg/l เมื่อ
พิจารณาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา ที่คุณภาพน้ําเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ (กําหนดใหเปนแหลงน้ําประเภทที่ 3) พบวา ดัชนีวัดคุณภาพน้ําที่เปนปญหาสําคัญที่เปนสาเหตุ
ทําใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํา ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการนํามาใชอุปโภค – บริโภค ไดแก ปริมาณ
แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม (TCB) และฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ซ่ึงพบวา มีคาเฉลี่ยเกินคามาตรฐาน
คอนขางมาก (ส่ิงแวดลอมภาคที่ 8, 2555) มลพิษทางน้ําในแมน้ําแมกลองซึ่งมีสาเหตุตางๆ มากมาย เชน 
โรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม การรุกลํ้าพื้นที่ปาชายเลนเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปลอยน้ําเสียจากบอเล้ียงกุง มีผูทําการสํารวจละแวกตลาดดอนหอยหลอด พบน้ํา
ทะเลริมฝงเนาเสีย จึงทําการตรวจสอบที่ตั้งโรงงาน ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบโรงงานทั้งหมด 14 แหง สวนใหญเปนโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และอาหารทะเลแชแข็งเปน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมงพื้นที่ดอนหอยหลอดเปนบริเวณปากแมน้ําซึ่งมีการเปลี่ยนถายน้ํามัน
และลางเรือบอย ทําใหเกิดเปนมลพิษสะสมลงสูทะเล แตที่ชาวบานคิดวาเปนปญหาหลัก คือ การลักลอบ
ปลอยน้ําเสีย ทวาไมเคยปรากฏหลักฐาน รวมถึงโรงงานก็อางวามีผังมาตรการในการบําบัดน้ําเสียถูกตอง
ตามหลัก พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ทุกประการ ปญหากิจกรรมของมนุษยบริเวณชายฝงทะเลโดยเฉพาะ
การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เชน การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  กิจกรรม
การเกษตรมีความสัมพันธโดยตรงกับการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทยมีรายงานการ
พบปรากฏการณนี้มานานแลวซ่ึงชาวบานมักเรียกวาปรากฏการณ “ขี้ปลาวาฬ”  เพราะมองเห็นแพลงก
ตอนจํานวนมากเปนฝาลอยอยูบนผิวน้ํา และเริ่มมีรายงานวา พบน้ําทะเลเปลี่ยนสีเปนสีเหลือง เขียว และ
น้ําตาล สีที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดแพลงกตอนที่เกิดขึ้น 
 ปญหามลภาวะที่สําคัญรองลงมาจากปญหาคุณภาพน้ําหรือปญหาน้ําเสียในบริเวณพื้นที่ 
ชุมน้ําดอนหอยหลอด คือ ปญหาขยะ ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นมาพรอมกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่ม
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มากขึ้น ประกอบกับขยะจากชุมชนยิ่งทําใหสถานการณขยะของเทศบาลตําบล จากปกติจะมีปริมาณ
ขยะประมาณ 4.00 – 5.00 ตัน/วัน จะเพิ่มขึ้นเปน 8.00 – 10.00 ตัน/วัน ในวันศุกร – เสาร –อาทิตย 
ทั้งนี้เพราะมีกิจกรรมตลาดน้ํายามเย็นหรือตลาดนัดอัมพวา ทําใหปริมาณขยะในวันดังกลาว มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น สภาพปจจุบันการจัดการขยะของเทศบาลตําบลอัมพวาสามารถดําเนินการเก็บ
ขนขยะไดวันละประมาณ 5.00 ตัน ปกติเทศบาลตําบลอัมพวา สามารถจัดเก็บขยะไดหมดสิ้น ไมมี
ปญหาขยะตกคางแตอยางใด แตจะมีปญหาขยะตกคางจัดเก็บขยะไปกําจัดไมทัน เหลือขยะตกคาง
บาง ในวันทําการของตลาดน้ําอัมพวา คือ ชวงวันศุกร – เสาร – อาทิตย เทศบาลตําบลอัมพวาไมมี
สถานที่กําจัดขยะหรือสถานที่ทําลายขยะของตนเอง เมื่อเก็บรวบรวมขยะในเขตเทศบาลแลวตองนํา
ขยะไปฝงกลบที่จังหวัดราชบุรี มีผูทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของสมุทรสงคราม พบวา  
การใชงบประมาณ เพื่อการรักษาความสะอาด จัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลอัมพวา มี
แนวโนมสูงขึ้นทุกป ดังนี้ 

พ.ศ. 2545 ใชงบประมาณ จํานวน 445,160 บาท 
พ.ศ. 2546 ใชงบประมาณ จํานวน 437,320 บาท 
พ.ศ. 2547 ใชงบประมาณ จํานวน 379,120 บาท 
พ.ศ. 2548 ใชงบประมาณ จํานวน 822,880 บาท 
พ.ศ. 2549 ใชงบประมาณ จํานวน 884,800 บาท 
พ.ศ. 2550 ใชงบประมาณ จํานวน 1,086,600 บาท 
พ.ศ. 2551 ใชงบประมาณ จํานวน 1,173,600 บาท 
พ.ศ. 2552 ใชงบประมาณ จํานวน 2,579,040 บาท 
พ.ศ. 2553 ใชงบประมาณ จํานวน 4,617,040 บาท 
กลุมอนุรักษดอนหอยหลอดใหความเห็นเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณสูงขึ้น

เนื่องมาจากมีนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ประธานกลุมอนุรักษดอนหอยหลอด, 2557) กลาววา “ ปญหาขยะ
เปนปญหาแรก เชน นักทองเที่ยวเขามา 2,000 คน อยางนอยคนหนึ่งก็ตองมีถุงพลาสติก 5 ช้ิน รวมแลว
ประมาณ 100,000 ช้ิน ขยะชวงวันหยุดศุกร เสาร อาทิตย ขยะสิบกวาตันตออาทิตยแลวมูลคาของการ
บริหารจัดการขยะ ที่ทิ้งขยะก็ไมมี คนเก็บขยะก็ไมมี ตองเสียทุกอยางเกี่ยวกับขยะตองเสียเงินหมด แตเรา
ไมไดเงินคาพนักงานเก็บขยะ อ่ืนๆ ปหนึ่งเปนลาน แลวทําไมเราไมมาบริหารขยะโดยเปลี่ยนขยะมาเปน
เงิน ปญหาขยะ อยากใหเปลี่ยนจากการใชพลาสติก เปนการใชใบตองแทน เราประชาสัมพันธใหรานคา
ชวยลดขยะแลวสนับสนุน อาหารสะอาดรับรองโดยองคการสาธารสุข เหมือนการประชาสัมพันธ เทสกูด 
ถารานเขาขายดี รานอื่นก็อยากทําตาม อยากใหหนวยงานที่มีศักยภาพใหขอมูลวาแผกเกจใดเหมาะสมกับ
พื้นที่ดอนหอยหลอด ” 
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 4.2.3 การใชประโยชนจากพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ โดยเฉพาะเปนแหลง
ผลิตทรัพยากรทางดานการประมง เปนแหลงพืชพรรณที่สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายๆ ชนิด 
การเปนแหลงน้ํา แหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ เปนที่อยูอาศัย นอกจากนั้นแลวยังมีคุณคา
ทางนันทนาการและการทองเที่ยวโดยเฉพาะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงเรียนรูระบบ
นิเวศปาชายเลน เปนแหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน สําหรับการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดสามารถแบงไดเปน 4 สวน คือ 

4.2.3.1 พื้นที่ในทะเล เปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมประมงพื้นบาน การประมงที่ใช
เครื่องมือประมงประกอบเรือยนต อวนลาก อวนลอม การเลี้ยงหอยแครง โดยมากจะอยูในพื้นที่
ชายฝงบริเวณตําบลคลองโคน เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเปนโคลนเลนเหมาะเปนที่อยูอาศัยและแพร
พันธุของหอยแครง การเลี้ยงหอยกระปุก สวนบริเวณสันดอนเปนพื้นที่หาหอยหลอดและหอยแครง
ของชาวบาน รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เปนที่ตั้งของรานอาหาร 
รานขายสินคาพื้นเมืองอยูหลายราน สถานที่จอดรถ 

4.2.3.2 บริเวณชายฝงเปนพื้นที่ปาชายเลน เปนพื้นที่อนุบาลสัตวน้ํา และใชประโยชน
จากปาโกงกางเพื่อเผาถานโดยใชไมโกงกางเปนพันธุไมในปาชายเลนเปนไมขนาดกลางถึงใหญสูง
ประมาณ 20.0 – 30.0 เมตร เมื่ออายุได 12 – 15 ป ก็นําไปใชประโยชนมาทําฟนหรือถาน แตเนื่องดวย
ตลอดแนวชายฝงเปนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จึงคงเหลือแนวปาชายเลนเพียง 50.0 – 100.00 เมตร ตลอดแนว
ชายฝง บริเวณชายฝงที่มีแมน้ําไหลมาบรรจบกับทะเลจะมีการตั้งถ่ินฐานของชาวประมงพื้นบาน
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ออกสูทะเลไดสะดวก บริเวณพื้นที่ปาชายเลนตําบลคลองโคนไดรับการสงเสริมให
เปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของสมุทรสงคราม หลังจากอัมพวาไดโดงดังเปนที่รูจักของคนไทยโดย
เนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   

4.2.3.3 พื้นที่ถัดจากแนวปาชายเลนดานตะวันออกของเมกลอง ตําบลบางแกว และ
ตําบลบางจะเกร็ง เปนพื้นที่นาเกลือ สวนดานตะวันตกของแมน้ําแมกลองเปนพื้นที่เพาะเลี้ยง 
ในชวง พ.ศ. 2520 – 2535 การเลี้ยงกุงแบบพัฒนาไดรับความนิยมเนื่องจากไดผลตอบแทนสูง แต
ตอมาผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงแบบพัฒนาคอยๆ ลดลงและขาดทุน ทําใหบอกุงแบบเดิมถูก
เปลี่ยนมาเปนบอกุงธรรมชาติ บอปลาสลิด ปลากระพง และเลี้ยงหอยแครง  

4) บริเวณริมถนนพระรามที่ 2 สวนใหญเปนที่อยูอาศัย ชุมชนใหม และเปนที่ตั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมกิจกรรมตอเนื่องจากการประมง เชน การทําน้ําปลา กะป หองเย็น โรงน้ําแข็ง 
เพื่อการประมง อูตอเรือประมง และผลิตภัณฑประมงอีกหลายประเภท  
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4.3 ปจจัยสถานการณ (States) 
 

 จากปจจัยแรงขับเคลื่อนและปจจัยแรงกดดันที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงจํานวนปาชายเลนของ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่ลดลง การปลอยน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว ชุมชน 
พื้นที่เกษตรกรรม น้ําเสียจากบอเล้ียงกุงสงผลตอคุณภาพน้ํา และรวมถึงการใชประโยชนจากพื้นที่ใน
ปริมาณที่มากกวาการชวยกันดูแลรักษาพื้นที่ ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกอใหสถานการณส่ิงแวดลอม 
ดังตอไปนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 2) ความตระหนักถึง
ปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 3) นโยบาย แผนงาน มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน 
รายละเอียดดังตอไปนี้  
 

 4.3.1 การเปล่ียนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
4.3.1.1 การกัดเซาะชายฝง มีความรุนแรงมากขึ้นในระยะ 30 ปที่ผานมา พื้นที่ที่เกิด

ปญหาการกัดเซาะ ไดแก ตําบลบางแกว เปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดของชายฝง จังหวัด
สมุทรสงคราม และพื้นที่ ตําบลแหลมใหญ ซ่ึงมีความรุนแรงในระดับปานกลาง (1.00 – 5.00 เมตรตอป)
ทั้งนี้การกัดเซาะจะเกิดขึ้นบริเวณเดิมอยางตอเนื่องและไมมีการแทนที่หรือการงอกของชายฝง สาเหตุที่
ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงมากขึ้น  เกิดจากปจจัยหลายๆ ดานพรอมกัน ไดแก การลดปริมาณ
ลงของตะกอนที่ถูกสงจากตนน้ํามาสูปลายน้ําแมกลอง การใชประโยชนที่ดินแนวชายฝงโดยรุกพื้นที่ปา
ชายเลนที่เปนแนวกําบังคลื่นลมตามธรรมชาติ การกอสรางสิ่งปลูกสรางที่ใชโครงสรางแข็ง เชน ทาเรือ
พาณิชย รานอาหาร หินทิ้ง เขื่อนคอนกรีต เปนตน และการทวีความรุนแรงขึ้นของคลื่นและลม
โดยเฉพาะลมที่พัดจากทิศใต (ลมสลาตัน) ที่มีทิศทางพุงเขาหาชายฝงตําบลบางแกวโดยตรง 

4.3.1.2 คุณภาพแมน้ําแมกลอง การเพิ่มขึ้นของน้ําเสีย ที่เกิดจากรานคา รานอาหารบริเวณ
สถานที่ทองเที่ยว นักทองเที่ยว และอุตสาหกรรมครัวเรือนการแปรรูปอาหารทะเล ทําใหเกิดน้ําเสียไหลลง
ทะเล สงผลใหเกิดมลภาวะในบริเวณพื้นที่ ชุมน้ําดอนหอยหลอด ปญหาการเสื่อมโทรมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาชายฝง กรมควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําทะเล พ.ศ. 
2554 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจํานวน 1 สถานี ที่ระยะหางฝง 500 เมตร โดยบริเวณดังกลาวสวน
ใหญมีการใชประโยชนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสําหรับเขตชุมชน ซ่ึงทําการเก็บตัวอยางน้ําจํานวน 2 
คร้ัง คือ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ฤดูแลง) และวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (ฤดูฝน) พบวา คุณภาพน้ํา
ทะเลสถานีดังกลาวในชวงฤดูแลงและชวงฤดูฝนมีคาออกซิเจนละลายน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทะเล
ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประเภทที่ 6 สําหรับเขตชุมชน และในชวงฤดูแลงมีพารามิเตอร
ที่มีปญหา ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) และสังกะสี (Zinc) มีคาเกิน
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มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประเภทที่ 6 สําหรับเขตชุมชน สวน
ในชวงฤดูฝนมีพารามิเตอรที่มีปญหา ไดแก แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไน
เตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) และแมงกานีส (Manganese) มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภท
ที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประเภทที่ 6 สําหรับเขตชุมชน ดังนั้น คุณภาพน้ําทะเลสถานนีดังกลาว
ทั้งสองฤดูมีคุณภาพน้ําทะเลไมเหมาะสมเพื่อใชประโยชนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสําหรับเขตชุมชน  

4.3.1.3 ปญหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณหอยหลอดบนพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึงมีปริมาณลดลงอยางมากในฤดูกาล พื้นที่บางสวนของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
พบวา เกือบจะไมมีหอยหลอดใหจับ ทั้งที่ในอดีตเมื่อประมาณ 20 ป กอนนี้เปนบริเวณที่มีการจับหอย
หลอดไดมาก วิธีการจับหอยแตละคนจะมีการจับจองพื้นที่ของตนเองเวลาจับจะใชวิธีการ “จิ้มหยอด” 
(หยอดปูนขาว รอหอยข้ึนมาจากรู แลวจับ) ทําใหไดเฉพาะหอยหลอดตัวใหญๆปลอยใหตัวเล็ก  ๆไดเติบโต
และสืบพันธุ ถาจับหอยหลอดตั้งแตเชาจรดเย็นจะไดเปนลําเรือ หรือในพื้นที่ 4 ตารางเมตร จะจับได
ประมาณ 20 – 25 ตัว ขนาดตัวหอยประมาณ 1 เซนติเมตร เนื้อเหนียวนุมและมีรสหวาน ปจจุบันหอยมีราคา
แพงและเปนที่ตองการของตลาดจึงเปลี่ยนวิธีการจับหอยเปนการใชปูนราด ใชโซดาไฟ ทําใหหอยตัวเล็ก
ตัวนอยตายหมดจึงจับไดนอยลง พื้นที่ 3.00 ตารางเมตร จับหอยไดเพียงตัวเดียวหรือจับไดก็ตัวเล็ก เนื้อ
เปอยยุย ไมเหนียวนุม หรือมีรสชาดหวานเหมือนเคย ซ่ึงเปนผลมาจากการลักลอบจับหอยหลอดที่ผิดวิธี 
นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบจับสัตวน้ําโดยใชอวนรุนทําใหจับติดเอาสัตวน้ําที่มีขนาดเล็กไปดวย ทั้งการใช
อวนรุน ยังสงผลใหน้ําในบริเวณนั้นขุนขึ้นทําใหแพลงกตอนซึ่งเปนอาหารของสัตวน้ําไมไดรับแสงเพื่อ
ใชในการสังเคราะหแสง จึงมีปริมาณนอยลงสงผลใหอาหารของสัตวน้ํามีปริมาณนอยลงตามไปดวย 

 

ตารางที่ 4.2 ความหนาแนนเฉลี่ยของหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด ป พ.ศ. 2523 – 2547 

 

แหลงท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549. 

ป พ.ศ. ความหนาแนนเฉล่ียของหอยหลอด (ตัว/ตร.ม.) 
2523  –  2524 10.0 
2529  –  2530 26.8 
2531  –  2532 65.5 
2533  –  2534 26.9 
2537  –  2538 49.5 
2539  –  2540 4.1 
2546  –  2547 3.7 
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4.3.1.4 ปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ขี้ปลาวาฬ” เปน
ปรากฏการณธรรมชาติที่แพลงกตอนพืชมีการเติบโตและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมาก เนื่องมาจากไดรับ
ธาตุอาหาร เชน ไนเตรทและฟอสเฟตจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรมที่น้ําชะไหลลงสูแมน้ํา จนทํา
ใหน้ําทะเลบริเวณนั้นเปลี่ยนสีไปจากสีน้ําทะเลปกติ อาจเปนสีแดงหรือสีเหลือง ขึ้นอยูกับชนิดของ
แพลงกตอนพืชที่เปนสาเหตุของปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสีนั้น การเกิดน้ําเปลี่ยนสีจะทําใหปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําลดลง จึงทําใหปลาและสัตวน้ําอื่นๆ ไมสามารถมีชีวิตอยูได น้ําทะเลชายฝง
สกปรก สงกลิ่นเหม็น สงผลตอทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้ การบริโภคสัตวน้ํา
โดยเฉพาะพวกหอยตางๆ ที่มีการสะสมของแพลงกตอนพืช อาจทําใหเกิดโรคได เชน อัมพาต 
ทองเสียอยางรุนแรง เปนตน 

4.3.1.5 การสรางเขื่อนขนาดใหญที่ตนน้ําแมกลอง เปนผลทําใหกระแสน้ําเปลี่ยนทิศทาง 
สงผลใหตะกอนแรธาตุจากปาตนน้ําลงมาถึงปลายน้ํานอยลงไปมาก ซ่ึงเห็นไดจากการสะสมตัวของ
ตะกอนบริเวณชายทะเลของดอนหอยหลอด สันดอนเปลี่ยนแปลงจากนุมเปนแข็งขึ้นจากพื้นที่ดอนนูน
เปนแบนราบ และพัดดินทรายปนโคลนหรือทรายขี้เปดที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ
ของหอยหลอดออกไป ทําใหความอุดมสมบูรณของพื้นที่เปลี่ยนแปลง จํานวนสัตวน้ําก็ลดลงไปดวย อีก
ทั้งยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปลาบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่ปลายน้ํา เชน ปลามา ปลาหางกิ่ว เปนตน 

4.3.1.6 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนพื้นที่ที่
อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร และยังมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนเขตที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมอยูเปนจํานวนมาก ทําใหมีนายทุนตองการจะเขามาสรางโรงงานในพื้นที่มากขึ้น เกิด
ความขัดแยงกับชาวบานที่ไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมเชนเดียวกับ
จังหวัดสมุทรสาคร 

4.3.1.7 ปญหาการสรางรานอาหารรุกลํ้าลงไปในทะเล การกอสรางถนนและที่จอด
รถเพื่อรองรับนักทองเที่ยว การบุกรุกพื้นที่ทั้งบริเวณชายฝงและลําคลอง (ลํากระโดง) 

4.3.1.8 การจัดการขยะมูลฝอย จากการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็วทําใหปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปดวย ในอดีตองคการบริการสวนตําบล
จะดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยและนําไปทิ้งยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม (ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัด) พื้นที่ 18.00 ไร โดยเปนบอฝงกลบ แตถูกประชาชน
ในพื้นที่ตอตานจึงตองปดลงไปในที่สุด ปจจุบันหนวยงานทองถ่ินทําหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและ
นําไปทิ้งยังสถานนีกําจัดขยะมูลฝอยในตําบลบางแกว จากนั้นเอกชนจะดําเนินการเก็บขนขยะมูล
ฝอยไปทิ้งที่อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และสืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในจังหวัด
สมุทรสงคราม  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตเมืองสมุทรสงครามมาเชาที่วางชายทะเล 
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ตําบลบางแกว เพื่อฝงกลบขยะมูลฝอยของชุมชนเมือง หลังจากดําเนินการไดระยะหนึ่งชาวบาน
บริเวณนั้นไดออกมาคัดคานจนตองยุติการฝงกลบขยะ  เนื่องจากเห็นวาทรัพยากรชายฝงลดจํานวน
ลงโดยเฉพาะบริเวณชายฝงที่มีการฝงกลบดังกลาว 
 
 4.3.2 ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 ความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดของประชาชนที่
อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ชุมน้ําไดเร่ิมเกิดขึ้น เมื่อประชาชนไดเห็นและรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากพื้นที่
อ่ืน เชน ปญหาโรงไฟฟาแมเมาะที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของคนในพื้นที่ อีกทั้งยัง
สงผลถึงเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม เชน การยายไปประกอบอาชีพที่ อ่ืนแทน คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล ความเสี่ยงตอมลพิษ ความขัดแยงทางสังคมระหวางผูประกอบการ เจาหนารัฐ และ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ และที่สําคัญเหนือส่ิงอื่นใดปญหาเหลานี้จะสงผลตอการดํารงชีวิตของพวก
เขาไมมากก็นอย จากตัวอยางที่เกิดขึ้นทําใหชุมชนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเกิดความตระหนัก
วาถามีโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาถานหินเขามาอยูในพื้นที่ตนเองมันจะสงผลตอส่ิงแวดลอมพื้นที่
ดอนหอยหลอด เกิดการปลอยน้ําเสียสูลําคลอง ทําใหสัตวน้ําตาย ปริมาณสัตวน้ําลดลง สงผลตอรายได
ของอาชีพประมงและความเปนอยูของชาวบานเปนอยางยิ่ง ทําใหปจจุบันชาวบานหันมาสนใจเกี่ยวกับ
ปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่เปนแหลงทํามาหากินของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากคําให
สัมภาษณ (ประธานกลุมอนุรักษดอนหอยหลอด, 2557)วา “คนเพิ่งมารูวามันมีความสําคัญยังไงเมื่อ 6 – 7 
ปที่แลว เร่ืองการสรางโรงไฟฟาถานหินที่แมกลองเรื่องดังที่คนพูดกันวาคนแมกลองไมเอาถาน” และ
สอดคลองกับผูใหสัมภาษณ (ตัวแทน NGOs, 2557) วา  
 

ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปญหา เพราะชาวบานรับทราบปญหาจากขาวที่เกิดจากที่
อ่ืนๆ เชน กรณีแมเมาะ คนก็ตระหนัก บางที่มันก็ยังหางตัวอยู แตพอมันจะมาอยูขาง  ๆ
บานก็รูสึก ณ ปจจุบันคนเริ่มกลับมาดูแลพื้นที่ของตนเองเริ่มเยอะขึ้นจากเดิมที่มีปญหา
หลายเร่ือง ขอดีอีกอยางคือ การสื่อสารถึงกันไดงายขึ้น ใชเวลาไมนานผานโทรศัพท 
เฟสบุค ก็คุยกันรูเร่ืองแลว ถาเทียบกันวาคนเมื่อกอนไมคอยไดทําลายธรรมชาติมาก
เหมือนตอนนี้ ณ ปจจุบันคนที่ทําลายมันก็มาก คนที่ชวยกันดูแลก็อาจจะมากขึ้นจากเดิม
นิดหนอย แตวาอัตราสวนการทําลายมันมากขึ้นมันก็เลยยังไมทันกัน อยางที่เราคุยกัน 
คนแมกลองรูสึกวาคุณภาพน้ําในแมน้ําแมกลองเปนคุณภาพที่ยังดีอยูแตถาปลอยมันก็
จะเปนเหมือนสมุทรสาคร คือ เรากลัวจะเปนแบบสมุทรสาคร เหมือนแมน้ําทาจีน มันมี
ความรูสึกวามันไมดี หลาย  ๆคนคุยกันแลวก็มาชวย  ๆกัน  
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 จากการเก็บขอมูลในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ทําใหพบวา ประชาชนที่มีบทบาทหรือมี
ความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดรวมถึง
การแสดงออกและการมีสวนรวมในระดับแสดงความคิดเห็น ไดแก ประชาชนระดับผูนําชุมชน
ตั้งแตผูใหญบาน กํานัน ผูบริหารองคกรสวนทองถ่ิน กลุมผูนํา NGOs ซ่ึงเปนผูที่ไดรับขอมูล
ขาวสารไดรับการอบรมจากหนวยงานราชการ และเปนตัวแทนผูนําของประชาชนในพื้นที่ ทําให
กลุมผูนํามีความตระหนักในปญหา และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมในมุมมองที่แตกตางกัน
ออกไป อยางเชน ความเห็นของผูใหสัมภาษณ (ผูใหญบานตําบลบางแกว, 2557) ที่มีมุมมองกับการ
ดูแลพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดของคนในชุมชนวา  
 

สวนใหญ เร่ืองการดูแลเขาก็ไมคอยไดดูแลเทาไหร อยางบางจะเกร็ง สวนใหญคนเขาจะ
คิดอยูอยางเดียววาไปใชประโยชน สวนคนที่จะไปใหประโยชน รักษาดูแล แทบไมมี 
ถามีตองใชการรวมตัวกันเปนกลุม เชน เรามีกัน 3 ดอน เราใชดอนนี้ แลวอีกดอนปด
เพื่ออนุรักษ ก็มีคนลักลอบเขาไป ก็เคยมีกลุมอนุรักษดอนหอยหลอดปดดอนอนุรักษ 
ทําธนาคารปูมา เพาะขยายพันธุปูแสม ส่ิงแวดลอมก็เหมือนหนาผูหญิง ตื่นเชามาก็ตอง
ทาแปง ทาครีม แตถาไมรักษาก็เหมือนหนาผูชาย หยาบกราน  
 
สําหรับบทบาทของภาครัฐ หนวยงานราชการเห็นความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดวามีลักษณะของพื้นที่มีความแตกตางจากพื้นที่อ่ืน คือ เปนหาดเลนผืนใหญที่ติดตอกัน เปน
พื้นที่ที่หาไดยาก เปนเอกลักษณ มีลักษณะทางนิเวศที่เปนตัวแทนที่ดีในภูมิภาค จึงไดเสนอชื่อเพื่อ
ประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ ของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา และไดรับ
การประกาศเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศในลําดับที่ 1,099 เพื่อเปนการสราง
ความสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซ่ึงจะทําใหการ
ใชประโยชนเปนไปอยางเหมาะสมและมีความยั่งยืน สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ และไม
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ จนไมสามารถฟนฟูได รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (มาตรการขอ 6 ไดกําหนดใหประกาศ
ใหพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ เปนเขตหามลาสัตวปาหรือพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมหรือพื้นที่อนุรักษในลักษณะอื่น) หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และรวมกันหาแนวทางในการอนุรักษและชวยกัน
ดูแลพื้นที่ดอนหอยหลอดโดยดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดซึ่งมีกิจกรรมที่
สําคัญ ไดแก 
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  1) รวมตัวกันจัดตั้งกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด และมีการรณรงคเฝาระวัง 
โดยจัดทําแผนพับและแผนสติ๊กเกอรแสดงขอมูลดอนหอยหลอด และกลุมอนุรักษฯ ลงพื้นที่เพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาดอนหอยหลอดใหเกิดความยั่งยืน 

2) รวมกันตอตานนายทุนที่จางชาวประมงจากที่อ่ืนมาจับหอยขนาดเล็กไปเลี้ยงใน
บอ โดยชาวบานจะชวยกันสอดสองดูแลและแจงเจาหนาที่ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงที่ 2 แตวิธีการดังกลาวไมเห็นผลเทาที่ควร  

3) กลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอดรวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กองทัพเรือภาค
ที่ 1 และชาวบานบริเวณดอนหอยหลอดจัดพิธีสืบชะตาดอนหอยหลอดเปนประจําทุกป เพื่อเปน
จุดเริ่มตนของการอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด โดยนิมนตพระสงฆ จํานวน 85 รูป เจริญชัยมงคล
คาถาผานสายสิญจนที่โยงลงสูทะเลบนพื้นที่ดอนหอยหลอด  

4) สถาบันการศึกษาหลายแหงดําเนินการศึกษาและเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษา
ดานอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ 

 

 กิจกรรมที่ชาวบานในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดรวมกันจัดทําขึ้น แสดงใหเห็นวาชุมชนเริ่มมี
ความตระหนักถึงปญหาที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดรวมถึงคุณคาของพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม แตก็มีประชาชนสวนใหญที่ยังไมสนใจ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น เอาแตสนใจเรื่องปากทองของตนวาวันนี้ออกทะเลไปจะได
สัตวน้ําอะไรบาง จะเก็บหอยไดมากนอยแคไหน ทําอยางไรที่จะเก็บหอยปริมาณมากๆ ไดเงินเยอะๆ โดย
ไมสนใจวาการจับสัตวน้ําถูกวิธีหรือไม การทําลายพื้นที่ปาชายเลน การทิ้งขยะลงทะเลจะสงผลตอพื้นที่
ทํากินของตนเอง ซ่ึงจํานวนประชาชนที่มีแนวคิดเชนนี้หรือประชาชนที่ขาดความตระหนักในการชวยกัน
ดูแลพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีจํานวนมากกวาประชาชนที่ชวยกันดูแลอนุรักษพื้นที่ก็เปนได 
ประชาชนเองก็มีมุมมองถึงการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําของหนวยงานภาครัฐวาไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ปลอยใหชุมชนในพื้นที่แกไขปญหาเองไมเขามาดูแล ดังความเห็นของผูใหสัมภาษณ (ประธาน
กลุมอนุรักษดอนหอยหลอด, 2557) วา  
 

ชุมชนมีความตองการทําอะไรก็แลวแต ทําไมได ภาครัฐไมใหความสําคัญของพื้นที่ชุม
น้ําเทาประชาชน ประชาชนจะเปนผูดูแลวา โครงการนั้น โครงการนี้ เขามาไดอยางไร ส่ิง
นี้เอาเขามาไดอยางไร ส่ิงที่ชาวบานอยากได แตรัฐไมให เชน บริเวณดอนหอยหลอดกรม
หลวงชุมพร ที่มีรานคาบริเวณนั้นเยอะไปหมดรัฐไมจัดการถมพื้นที่แลวยายรานคาขึ้นมา
อยูขางบน แลวบริเวณนั้นก็ปลอยใหรถวิ่งอยางเดียว รัฐบอกวามันเปนพื้นที่แรมซารไซต
ทําไมได แตผมวาเราทําไดถามันไมกระทบสิ่งแวดลอม  
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  และผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) ยังกลาวอีก
วา “ กรมประมง หนวยงานสิ่งแวดลอม ไมเขาใจประชาชน ความตองการของชาวบาน จะทําตาม
เพียงระเบียบ กฎหมาย แตไมเขาใจวาประชาชนอยูไดหรืออยูไมได จะทําอยางไรใหเขาอยูได คุณ
ตองมาสอนเขากอน ” 
 
 4.3.3 นโยบาย แผนงาน มาตรการในการดูแลพื้นท่ีชุมน้ํา 

การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่ผานมา มีหนวยงานราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และผูนําหมูบาน ไดจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ โดยการนํามาตรการ
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 มาใชในการบริหารจัดการพื้นที่
ชุมน้ํา ไดแก การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความรูใหตระหนักถึงความสําคัญเรื่องพื้นที่ชุมน้ํา 
การศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่รวมกับหนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนจากนอกพื้นที่ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศพื้นที่ชุมน้ํา และการฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 

1) ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 (สังกัดหนวยงานกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ดําเนินการศึกษาติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศดอนหอยหลอด ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2556 

2) องคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญไดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟู
พื้นที่ชุมน้ํา ไดแก โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน และโครงการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม และยังไดดําเนินการรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และชุมชนดําเนิน
โครงการศึกษาการปองกันการกัดเซาะชายฝงตําบลแหลมใหญอยางมีสวนรวมเมื่อป พ.ศ. 2549 
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ จิตสํานึกและความตระหนักเกี่ยวกับ
พื้นที่ชุมน้ํา ไดแก การอบรมเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คายเยาวชนรักษดอนหอย
หลอด ป พ.ศ. 2556 คายเยาวชนรักษทะเลไทย ป พ.ศ. 2551 – 2554 คายเยาวชนรักษลุมน้ําแมกลอง ป 2553 
และการปลอยพันธุสัตวน้ําลงในแหลงน้ํา นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้งเครือขายและกลุมอาสาสมัครดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก กลุมอนุรักษทรัพยากรชายฝง ตําบลแหลมใหญ 

3) สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามดําเนินในสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด ไดแก การจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการกําหนดขอบเขตและออกเอกสารสิทธิ์ใน
พื้นที่ปาชายเลน โครงการจัดฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปาชายเลน และกิจกรรมการปลูกปา 
ชายเลน 
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4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม ไดดําเนินการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ไดแก การสราง
ปะการังเทียม และการสรางเขื่อนโดยการปกไมไผเพื่อชะลอคลื่น นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
และเครือขายในการอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการพื้นที่ ไดแก คณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) 

จากการเก็บขอมูลของคนในพื้นที่และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําก็ยังมีปญหา คือ ไมมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ตรงนี้อยางชัดเจนที่สามารถบริหาร
จัดการหรือแกไขปญหาไดบูรณาการอยางครบถวนในหนวยงานเดียว เวลามีปญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็
ตองไปติดตอกับหนวยงานนี้ ถามีปญหาเกี่ยวกับอีกเรื่องก็ตองไปติดตอกับอีกหนวยงานหนึ่ง ชุมชน
มองวาเปนปญหาเกิดความลาชา ยุงยาก ดังคําใหสัมภาษณ (รองประธานกลุมอนุรักษดอนหอย
หลอด, 2557) วา “ไมมีหนวยงานใดเดนเปนพระเอกเลย ระดับจังหวัดใชงบจัดซื้อจัดจางเปนความ
ตองการของจังหวัดเอง อยางเชน การปลอยกุงชวงน้ําแหงปลอยแลวกุงก็ตาย ช็อคน้ําตาย การปลูก
ปาไมรอด เพราะตองมีคนคอยดูแล ปจจุบันเปนการปลูกปาเชิงพาณิชยเปนการปลูกเพื่อความ
สนุกสนาน ปลูกไมถูกวิธี ปลูกปาจนไมมีที่ปลูกแลว ” และเจาหนาที่หนวยงานรัฐ (ผูอํานวยการ
สวนสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) ยังกลาวอีกวา  

 
พื้นที่ชุมน้ําไมเหมือนที่อ่ืนๆ ไมมีเจาภาพในการดูแล กรมประมง กรมเจาทา เปนตน 
อยากใหทองถ่ินเปนผูดูแล อยางเชน การตั้งศูนยสิริกิตติ์ใหเปนเจาภาพใหญ อบต. มี
ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ เชน เร่ืองตะวันรอนดอนหอยหลอด แขงขันวิถีชาวบานถีบ
กระดานโคลน ถา อบจ. ทําแลวจะอยูไดตลอดไป ประชาชน รวมตัวใหเขมแข็ง แลวจด
ทะเบียนชาวบานตกลงกันสรางความรวมมือ สรางขอตกลงกันวาฉันจะรับซื้อหอย
หลอดตัวที่ไมต่ํากวา 4.00 เซนติเมตร 

 

4.4 ปจจัยผลกระทบ (Impacts) 
 
 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การสรางเขื่อน การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว และการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด การใชพื้นที่เปนแหลงทรัพยากรในการประกอบอาชีพ
สงผลตอการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนที่ตั้งของรานอาหาร บานพัก ปลอยน้ําเสีย
จากบานเรือนและโรงงานลงสูแมน้ําสิ่งเหลานี้ กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอน
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หอยหลอด ซ่ึงผูศึกษาไดแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นเปน 3 ดาน คือ 1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ 2) การ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม และ3) ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ํา โดยมี
รายละเอียดดัง ตอไปนี้ 
 

 4.4.1 ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
 ระบบนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในปาชายเลนนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธที่มีตอกัน
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม พืชพรรณธรรมชาติชนิดตางๆ เมื่อไดรับแสงจากดวงอาทิตยเพื่อใช
ในการสังเคราะหแสงจะทําใหเกิดอินทรียวัตถุและการเติบโตกลายเปนผูผลิต ของระบบสวนตางๆ 
ของตนไม นอกเหนือจากมนุษยนําไปใชประโยชน จะรวงหลนทับถมน้ําและในดิน ที่สุดก็จะ
กลายเปนแรธาตุของจุลชีพ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา แพลงกตอน ตลอดจนสัตวเล็กๆ หนาดิน เรียก
กลุมนี้วา ผูบริโภคของระบบ ขึ้นในระบบนิเวศปาชายเลน และโดยธรรมชาติแลวจะมีความสมดุล
ในตัวของมันเอง แตถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะเปนผลทําใหระบบความสัมพันธนี้ถูกทําลาย
ลง จนเกิดเปนผลเสียขึ้นได จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดที่สําคัญมี 3 ประการดวยกัน คือ 1) จํานวนปาชายเลนที่ลดลง 2) น้ําเสียจากปรากฏการณ
น้ําทะเลเปลี่ยนสีและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 3) การใชเครื่องมือประมงที่ไมเหมาะสม 

1) จํานวนปาชายเลนที่ลดลง ปาชายเลนเปนแหลงที่ทําใหเกิดระบบนิเวศที่มีคุณคา
สูงและมีความสําคัญตอมนุษยหลายรูปแบบที่เห็นไดชัด คือ การใชประโยชนจากไมเพื่อการเผาถาน 
ตนไมในปาชายเลนปลูกงาย โตเร็ว ปาชายเลน ทําหนาที่เสมือนเขื่อนปองกันคลื่นลมจากทะเล 
ชวยกันความรุนแรงของพายุ ตลอดจนสกัดกั้นไมใหเกิดอันตรายตอมนุษยและระบบนิเวศที่อยูถัด
เขามาในแผนดิน ทําหนาที่ดักกรองสารปฏิกูลและสารพิษตางๆ จากบนบกไมใหไหลลงสูทะเล 
โลหะหนักที่ถูกพัดพามาตามกระแสน้ําก็จะตกตะกอนที่บริเวณดินเลนปากแมน้ํา ชวยบรรเทา
ความเร็วของกระแสน้ําทําใหตะกอนที่พัดมากับกระแสน้ํา ตกตะกอนทับถมเกิดเปนผืนดินขึ้น เปน
ที่อยูอาศัย วางไข หาอาหาร และเปนแหลงอนุบาล แหลงเจริญเติบโตของสัตวน้ําวัยออนหลายชนิด
โดยเฉพาะสัตวน้ําเศรษฐกิจ เชน ปูทะเล กุง ปลากระบอก เปนตน เปนแหลงยังชีพของประชาชนที่
อาศัยอยูตามชายฝงทะเล เอื้ออํานวยปจจัยในการดํารงชีพหลายประการ เชน หลักไมสําหรับใชทํา
อุปกรณจับสัตวน้ํา เปลือกไมบางชนิดใชยอมแหและอวนใหคงทน ปาชายเลนยังเปนสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญเนื่องจากมีลักษณะพิเศษหลายอยาง เปนตนวามีบรรยากาศรมร่ืน เปนที่อยูอาศัยพันธุสัตวนานา
ชนิด เปนแหลงศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ บริเวณดอนหอยหลอดปาชายเลนไดลดลงไปมากหลังจากปรับ
พื้นที่ไปทําบอเล้ียงกุงกุลาดํา หลังจากนั้นทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนก็ชวยกันลูกปาชายเลนใหคอยๆ 
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กลับมา แตก็ยังประสบกับปญหาสัตวน้ําลดลงเปนอยางมาก ดังความเห็นของผูใหสัมภาษณ ( เจาหนาที่ 
อบต.คลองโคน, 2557 )  

 
กอนป พ.ศ. 2535 ประมงประสบปญหาปาชายเลนลดนอยลงไป ที่เขาไปทําบอกุงแลว
ปาชายเลนมันลมสลายไป ก็กลับมาฟนฟูตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จนถึงป พ.ศ. 2545 แลว
สภาพปาก็เร่ิมขยายเองสวนหนึ่งดวย ก็คือ ชาวบานมีความเดือดรอน เร่ืองสัตวน้ําก็เลย
ไปปลูกปาเอง ก็ไดปริมาณปาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จดําเนินปลูกปาเอง
ถึง 5 คร้ัง จนทุกวันที่ก็มีพื้นดินที่เกิดจากการปลูกปาชายเลนแลวรากของตนไมชวยดัก
จับตะกอนดินไดเพิ่มมากขึ้น และมีนักทองเที่ยวลงมาปลูกปากันเยอะมาก 
 

2) ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ขี้ปลาวาฬ” เกิดจาก
แพลงกตอนพืชบางชนิดที่ไดรับธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และสภาวะที่
เหมาะสมจึงเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําทะเลมีสีที่เปลี่ยนไปตามสีของแพลงกตอน
ที่มีมากในเวลานั้น แพลงกตอนที่เปนสาเหตุของการเกิดน้ําเปลี่ยนสีบริเวณดอนหอยหลอดที่พบ
เสมอ คือ Trichodesmium erythraeum Ehr. จะทําใหน้ํามีสีเหลืองอมเขียวแลวเปลี่ยนเปนสีเทาและ
น้ําตาลแดงในเวลาตอมา ผูใหสัมภาษณ (หัวหนาฝายงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน, 
2557) ไดกลาวถึงผลกระทบของปรากฏการณขี้ปลาวาฬ วา  

 
สมัยกอน คือ ตั้งแตผูใหสัมภาษณเร่ิมบรรจุใหมๆ ทํางานมาแลว 8 ป สมัยกอนยัง
ไมคอยมีเร่ืองรองเรียนวาหอยตาย แตหลังๆ มานี้ ตั้งแตน้ําทวม มันมีปญหาเรื่องลูก
หอยท่ีเกิดใหมนอยลง เพราะเกิดจากน้ําเสีย น้ําเหนือ อาจเปนภัยธรรมชาติ น้ําทวม
ที่ปลอยมา ภาวะข้ีปลาวาฬกอใหเกิดความไมสมดุลของน้ํา ทําใหหอยตาย มันเปน
ระบบนิเวศ ทุกอยางเปนระบบนิเวศ เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว 
 

สอดคลองกับผูใหสัมภาษณ (ผูใหญบานแหลมใหญ หมู 4, 2557) ไดกลาวถึงสาเหตุและแหลงที่มา
ของปญหาน้ําเสียในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยกอข้ึนวา 
ปญหาน้ําเสีย น้ําเสียทีหนึ่งมันก็ตองมีการตายของสัตวน้ําเกิดขึ้น น้ําเสียจากโรงงานและน้ําเสีย
ธรรมชาติ ถาถึงเวลาตรงชวงน้ํา คือ ฝนตกมากสิ่งสกปรกตามบนฝงก็จะไหลสูลําคลองแลวไหน
จากที่ทั่วๆ กันไปก็จะไหลสูแมน้ํานี้สายเดียวไมวาจะเปนอะไรที่มันสกปรกก็จะลงมาเกิดปฏิกิริยา
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ทําใหน้ํามันเสีย เพราะบางทีแตละที่การใชสารเคมีเกี่ยวกับดานวัชพืชตางๆ ทางดานสวนบนๆ มัน
ก็ไหลกันมาหมดมาปนกันกลายเปนน้ําเสีย 

  การเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศทางทะเล
ในระดับความรุนแรงตางกัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในทะเลทําใหปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ํา (DO) นอยลง เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของแพลงกตอนทําใหมีการใชออกซิเจนมากขึ้น 
เมื่อแพลงกตอนเหลานั้นตายลง สารอินทรียในแพลงกตอนจะกลายเปนแหลงอาหารที่ดีของ
แบคทีเรีย มีการเพิ่มจํานวนแบคทีเรียมากขึ้น ทําใหอัตราการใชออกซิเจนในน้ําสูงขึ้นตามไปดวย
และเซลลของแพลงกตอนพืชที่ลอยในน้ําจะลอยเปนฝาหรือกลุมกอนในน้ํา บดบังการสองของแสง
ลงไปในน้ํา การลดลงของออกซิเจนในน้ํา และความเขมของแสงที่สองผานในน้ําลดลง สัตวน้ําไม
สามารถมีชีวิตอยูได หรือเกิดจากการอุดตันในชองเหงือกโดยแพลงกตอน มีผลใหจํานวนสัตวน้ํา
ลดลง ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตวน้ําเปล่ียนแปลงไป กระทบตอกิจกรรมการประมง
และกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณนั้น ถาแพลงกตอนที่เพิ่มจํานวนขึ้นสามารถสรางสารพิษได 
อาจสงผลใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ํา และสารพิษจะถูกถายทอดผานสายใยอาหารจนถึงมนุษย  ซ่ึง
เปนผูบริโภคลําดับสุดทายดวย นอกจากนี้ การบริโภคสัตวน้ําที่สะสมสารพิษจากแพลงกตอนพืช 
โดยเฉพาะพวกหอยตางๆ อาจทําใหเกิดโรคพิษอัมพาต ซ่ึงมีรายงานพบในประเทศฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย สวนในประเทศไทยไมปรากฏวามีน้ําเปลี่ยนสีที่เกิดจากแพลงก
ตอนที่เปนพิษ แมวาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2526 จะพบหอยแมลงภูเปนพิษบริเวณปากแมน้ํา
ปราณบุรี แตสาเหตุของการเกิดพิษครั้งนั้นยังไมอาจพิสูจนได     

3) การใชเครื่องมือประมงที่ไมเหมาะสม แมน้ําแมกลองเปนแหลงทําการประมงที่
สําคัญ และเปนแหลงอาหารสัตวน้ําที่มีคุณคาอยางยิ่ง แตเมื่อมีเครื่องมือประมงบางประเภทเกิดขึ้นทําให
ทะเลเกิดความเสื่อมโทรมลงอยางมากมีผลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนวา การทําประมงดวยเครื่องมือประมง
อวนลากไดทําลายพันธุสัตวน้ําขนาดเล็กมากเกินไป และเปนเครื่องมือที่ทําลายระบบนิเวศจนในหลาย
ประเทศเริ่มหามไมใหใชเครื่องมือชนิดนี้ทําการประมง หนวยงาน FAO (Food and Agriculture 
Organizationof the United Nations) รวมกับกรมประมงทําการศึกษาเรื่องการจัดการกําลังผลิตของ
การทําประมงทะเลในนานน้ําไทยในพ.ศ. 2547 และเสนอผลการศึกษาไววาเพื่อคงไวซ่ึงศักยภาพ
การผลิตสูงสุดของสัตวหนาดิน การทําประมงสัตวหนาดินในอาวไทยซึ่งสวนใหญจับโดยอวนลาก
ตองลดลงอีกการอนุรักษชายฝง คือ ความยั่งยืนของทองทะเลและอาชีพประมงพื้นบานชาวประมง
พื้นบานของดอนหอยหลอด ที่มีจํานวนมากที่อาศัยอยูตลอดแนวชายฝง มีเรือหางยาวขนาดเล็ก
ตั้งแต 8.00 – 12.00 เมตร ทําการประมงดวยเครื่องมือดักจับสัตวน้ําหรือเครื่องมือประมงพื้นบาน
บริเวณใกลชายฝง ไมสามารถออกไปหากินไกลๆ ได ที่ผานมาชาวประมงพื้นบานเรือหางยาวมี
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ปญหาเรื่องเรืออวนรุนอวนลากเขามาในเขตและทําลายสัตวน้ําเล็กๆ เปนจํานวนมาก บางครั้งก็เขา
มาทําลายแนวกั้นสําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เมื่ออวนรุน อวนลากเขามากวาดกุง หอย ปูปลา และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ แลวเครื่องมือขนาดเล็กดักจับสัตวน้ําไดปริมาณที่นอยลงไม
เพียงพอกับการประกอบอาชีพ และไมคุมคากับการลงทุน เมื่อหนาดินใตทองทะเลถูกกวาด ความ
หลากหลายถูกทําลาย กวาระบบนิเวศบริเวณนั้นจะฟนตัวกลับคืนตองใชเวลานานกวาปกติของ
ธรรมชาติ ดังคําใหสัมภาษณ (ประธานกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด, 2557) วา “ ปญหาเรือ
คราดหอยลายเขามาเยอะมาก ประเด็น คือ เรือคราดพลิกหนาดินพอพลิกหนาดินแลวดินมันจะเสีย 
ดินเนา กุง หอย ปู ปลา ก็อยูไมไดแลว แลวไมใชเดือนสองเดือนแลวดินจะกลับมาดีนะ อยางนอยป
สองปดินถึงจะกลับมาดี สัตวน้ํามันถึงไดกลับมาใหม  เพราะวาขางลางของดินตะกอนมันเปนแกส
ถาพลิกมันขึ้นมาแก็สมันก็ขึ้นมา หอยก็ตาย อยูไมได” 

ดังนั้น เครื่องมือการประมงที่ดีตองเปนเครื่องมือที่เลือกจับสัตวน้ําเฉพาะอยาง 
ขณะที่ใชเครื่องมือทําการประมงตองไมพลิกหนาดินใตทะเล ไมทําลายหญาทะเล หรือปะการัง เปน
เครื่องมือที่ไมจับสัตวน้ําวัยออน และไมทําลายหรือเบียดเบียนเครื่องมือประมงของชาวประมงคน
อ่ืนๆ ซ่ึงทําการประมงในทะเลเดียวกันจึงจะทําใหระบบนิเวศเกิดความสมดุลและมีสัตวน้ําให
ประชาชนไดหากินกันอยางสม่ําเสมอ 
 
 4.4.2 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม 

การประกาศพื้นที่ตําบลบางแกว ตําบลแหลมใหญ ตําบลคลองโคน และตําบลบางจะเกร็ง เปน
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ และกําลังจัดทําประชาพิจารณใหประกาศพื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ชาวบานสวนหนึ่งในตําบลบางแกว ซ่ึงมีขอบเขตติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มีโรงงานเปนจํานวนมาก ทําใหประชาชนบริเวณนั้นมีงานทําคือการรับจางโรงงานในพื้นที่มีรายได
เล้ียงครอบครัวของตนและชาวบานก็ยังมีความตองการใชประโยชนจากที่ดินในเชิงพาณิชย นับเปนอีก
หนึ่ง “ปญหาความขัดแยง” ที่มาแรง ในชวงของการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงครามที่ผานมา มี
นักธุรกิจและชาวบานกลุมหนึ่ง ไดยื่นรองขอตอทางจังหวัดใหมีการพิจารณาเพิกถอน หรือลดขอบเขต
พื้นที่ ชุมน้ําดอนหอยหลอดใหแคบลง เพื่อใหสามารถพัฒนาการใชประโยชนจากที่ดินไดอยาง
หลากหลายมากขึ้น โดยทางจังหวัดไดใหผูรองขอกลับไปจัดทําประชาพิจารณโดยตองมีผูสนับสนุนเกิน
รอยละ 60 ขึ้นไป แตเนื่องจากชาวบานสวนใหญที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบานหรือหากินและใช
ประโยชนอยูกับพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเริ่มมีความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม ถาพื้นที่ของตน
ไดรับผลกระทบจากน้ําเสียจากโรงงาน ผลจากการพัฒนาพื้นที่จนทําใหปริมาณสัตวน้ําในพื้นที่ลดลง 
เล็งเห็นถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่ของตนเพื่อไวไดทํากินไปนานๆ เสียงสวนใหญก็เปนเชนนั้น 
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จึงทําใหการทําประชาพิจารณตองยุติลง อยางไรก็ตาม กลุมผูเรียกรองไดยื่นอุธรณใหมีการกําหนด
ประเภทการใชที่ดินในเขตพื้นที่ชุมน้ําจากพื้นที่ “สีเขียว” ใหเปน “สีมวง” (ผอ.สวนสิ่งแวดลอม จังหวัด
สมุทรสงคราม, 2557) ใหสัมภาษณในประเด็นดังกลาววา “การทําประชาพิจารณยังไมลงตัว ตามมาตรา 
42 และ 43 ประกาศในพื้นที่เอกชน กําลังรางกันอยู ยังไมเห็นชอบกันทั้ง 4 ตําบล ยังตกลงกันไมได สวน
ใหญ 3 ตําบล เหลืออีกตําบล มันเกี่ยวโยงกับหนวยงานผังเมืองที่ตองกันพื้นที่แรมซารออกไป การ
ประกาศเปนพื้นที่คุมครองเปนการรอนสิทธิของชุมชน มีผลบังคับเขมขนขึ้น ถาประกาศเปนพื้นที่
คุมครองตองทําไออีอี ดวย”  

แตก็มีกลุมคนที่เสียประโยชนหากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ดังคําให
สัมภาษณของ (ผูใหญบานบางจะเกร็ง หมู 5, 2557) วา “แตมันไมดีสําหรับนายทุนที่จะมาบุกรุก 
สรางโรงแรม นายทุนมาดานักอนุรักษวารูหรือเปลานักทองเที่ยวมาจากกรุงเทพมหานคร 500 คน 
ที่นี้รับไดแคเพียง 100 คน รูไมวาเงินตรงนี้ตองไปยังจังหวัดเพชรบุรีหรือประจวบตลอดเลย ” 
ชาวบานในพื้นที่ยังกลาวอีกวาริมถนนพระราม 2 ใกลทะเลเพียงนิดเดียว ถาตั้งโรงงานได เทากับวา 
เอาโรงงานไปไวตนน้ําแลว ถาเกิดน้ําเสียเคยคิดไหมวาจะเกิดผลกระทบขนาดไหน ที่นี้น้ําทวมทุก
วัน เวลาน้ําขึ้นน้ําทวมสูงขึ้นมาถึงขา ถาหากน้ําเนาเหม็น เปนพิษ มีสารเคมี จะเดือดรอนกันขนาด
ไหน การพัฒนาจังหวัดแตละจังหวัด ก็ควรใหมีเอกลักษณของตัวเอง ทําไมตองใหมีโรงงาน
เหมือนกันหมด สมุทรสงครามเปนชาวสวน เงียบสงบ เอกลักษณตรงนี้ทําไมไมทําใหสอดคลอง 
จังหวัดเราทําทองเที่ยวก็พอแลว ทําพอเพียงตามแนวพระเจาอยูหัวดีกวา สวนคนที่อยากทํางาน
โรงงาน ก็ไปทําสมุทรสาครได เสียคารถ 10 บาทเอง ไมตองเอามาตั้งที่นี่ และที่สําคัญชาวบานสวน
ใหญแลวยังไมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ํา แรมซารคืออะไร พออีกฝายหนึ่งที่เขาไม
เห็นดวยก็ไปเปาหูชาวบานวา ถามีแรมซาร จะทํามาหากินไมได ที่ดินก็ขายไมได เพราะเขาจะ
อนุรักษหมดเลย ชาวบานเขาก็ตกใจ ก็บอกวาถามีการคัดคานแรมซารเมื่อไหรใหบอก เขาจะไปดวย 
เขาก็อาศัยความไมรู ไมเขาใจ ของชาวบานเปนชองทางในการหาแนวรวมนับวาเปนปญหาสําคัญที่
ยังไมสามารถหาทางออกของความขัดแยงระหวางความตองการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจปากทองของ
ประชาชน กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

จากอดีตรายไดของชุมชนที่เคยไดจากการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดที่เคยไดมากและเพียงพอตอการเลี้ยงชีพแตปจจุบันมีรายไดนอยลง แตมีผูเขามาแสวงหา
ผลประโยชนและเปลี่ยนไปเปนการทําประมงเชิงพาณิชยมากขึ้น ทําใหประมงพื้นบานไดรับ
ผลกระทบ ประชาชนสวนหนึ่งตองเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ดังคําใหสัมภาษณของ (ผู
ประกอบอาชีพประมง ตําบลคลองโคน หมู 5, 2557) วา “ เศรษฐกิจขยายตัว เพิ่มขึ้น ชาวบานสวน
ใหญทําประมง แตก็มีปญหาบางเรื่องน้ําเสียทําใหขาดรายได ทําประมงไดวันหนึ่ง 2,000 บาท ยังไม
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หักคาใชจาย จับจางเขาไดวันละ 300 บาท ถาเด็กผูหญิงก็ไปทํางานรับจาง เด็กผูชายมันแข็งแรงก็ทํา
ประมงขอเงินพอแมลงทุนซื้อเรือประมาณ 1 แสน แลวซ้ือเครื่องยนตอีกประมาณ 1 แสนหนึ่ง ” 
และ (ตัวแทนอาสาสมัครเอกชน, 2557) กลาววา “ เศรษฐกิจเปลี่ยนไปเปนนายทุนมากขึ้น คือ
ชาวบานดั้งเดิมไมไดผลประโยชนที่มากขึ้น อาจจะนอยลงดวย แตวากลุมคนที่มีกําลังอาจจะไมใช
คนกลุมใหญเขาขยายไดทํารวมไปถึงพวกรีสอรท ฉะนั้น มันดูเหมือนวาเศรษฐกิจโดยรวมมองเรื่อง
ตัวเงินแลวมันขยายขึ้นนะ แตถาพูดในลักษณะความทั่วถึงไดเฉพาะกลุม ” 
 
 4.4.3 ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีชุมน้ํา 
 พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพื้นที่บนบก
และในทะเลตั้งแตกลุมประชาคมแพลงกตอนที่มีบทบาทในการเปนอาหารของทรัพยากรสัตวน้ํา
ขนาดใหญตางตลอดจนเปนสัตวน้ําวัยออนชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ พบจํานวน
ทั้งสิ้น 26 กลุม 8 ไฟลัม แพลงกตอนสัตวกลุมเดน ไดแก คาลานอยดโคพิพอด คลาโดเซอแรน เคย
สําลี (Lucifer spp.) เคยตาแดง (Acetes spp.) และลูกปู ความหนาแนนเฉลี่ย 4.53 x 104 ตัวตอ
ปริมาตรน้ํา 100 ลูกบาศกเมตร ประชาคมแพลงกตอนพืชที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารขั้นตน
ในสายใยอาหาร พบจํานวนทั้งสิ้น 48 สกุล โดยพบในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต (ฤดูแลง) จํานวน 
48 สกุล สวนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ (ฤดูฝน) พบ 28 สกุล กลุมเดนๆ ประกอบดวย กลุม 
ไดอะตอม (เชน Chaetoceros spp., Rhizosolenia spp., Nitzschia spp. และ Pseudonitzschia spp.) 
กลุมไซยาโนแบคทีเรีย (เชน Planktolyngbya spp., Oscillatoria spp. และ Pseudanabaena spp.) กลุม
ไดโนแฟลกเจลเลท และกลุมซิลิโคแฟลกเจลเลต กลุมประชากรสัตวพื้นทะเลขนาดใหญ ที่มี
บทบาทสําคัญในการเปนอาหารของทรัพยากรประมงและมีบทบาทในการถายทอดพลังงานใน
วงจรอาหารจากการยอยสารอินทรียสารตางๆ สามารถบงชี้ความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอม
ของพื้นที่แหลงน้ําที่อาศัย พบทั้งหมด 21 ชนิด โดยกลุมเดนที่พบเปนกลุมกุง ปู เชน Tanaidacea 
spp. และ Amphipoda app. และกลุมไสเดือนทะเล (Polychaetes) เชน วงศ Nereididae, Spionidae 
และ Capitellidae ประชากรหอย โดยเฉพาะหอยหลอดซึ่งเปนเอกลักษณของพื้นที่ พบวา มีปริมาณ
นอยลงกวาในอดีต กลาวคือ พ.ศ.2542 ความหนาแนนประมาณ 22.0 ตัวตอตารางเมตร พ.ศ. 2549 
ความหนาแนนประมาณ 4.0 ตัวตอตารางเมตร และปจจุบันความหนาแนนนอยกวา 1 ตัวตอตาราง
เมตร สําหรับประชากรหอยฝาเดียวและหอยสองฝาอื่นๆ ประกอบดวย หอยมวลพลู (Turritella 
terebra) หอยตะกาย (Natica maculosa) และหอยแครง (Arca granulosa) พบปริมาณเล็กนอย สวน
หอยกะพง (Modiola senhauseni) พบจํานวนมากบริเวณบางสวนของพื้นที่ และหอยตลับ (Meretrix 
spp.) พบจํานวนมากบริเวณทั่วไปบนดอนหอยหลอดประชาคมปลาและทรัพยากรประมง พบ
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ทั้งสิ้นจํานวน 87 ชนิด จําแนกเปนปลา 62 ชนิด จาก 35 วงศ และสัตวน้ําอื่นๆ 25 ชนิด ปลากลุมเดน 
ไดแก ปลาในวงศปลาแปน (Leiognathidae) เชน ปลาแปนเหลืองทอง (Leiognanthus Decorus) วงศปลา
ขาวเมา (Ambassis Gymnocephalus) วงศปลากะตัก (Stolephorus indicus) และวงศปลากระบอก เชน 
ปลากระบอกหางพัด (Liza subviridis) สวนสัตวน้ําอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก กุงแชบวย (Penaeus 
Merguiensis) กุงหัวมัน (Penaeus Breviconis) และปูกระตอย (Charybdis Affinis) นกชายฝง ความ
หลากหลายของนกบริเวณดอนหอยหลอด ผลการศึกษาพบ นกชายฝง 18 ชนิด ดังนี้ (สถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) นกเดาดิน (Actitis Hypoleucos) นกแอนกินรัง 
(Aerodramus Fuciphagus) นกกระสานวล (Ardea Cinerea) นกยางกรอกพันธุชวา (Ardeola 
Speciosa) นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola Bacchus) นกยางเขียว (Butorides Striatus) นกหัวโตขาดํา 
(Charadrius Alexandrius) นกหัวโตขาเหลือง (Charadrius Dubius) นกนางนวลแกลบเคราขาว 
(Chlidonias Hybridus) นกกินเปรี้ยว (Halcyon Chloris) นกเหยี่ยวแดง (Haliastur Indus) นก
ตีนเทียน (Himantopus Himantopus) นกนางนวลธรรมดา (Larus Brunnicephalus) นกอีกอยเล็ก 
(Numenius Phaeopus) นกหัวโตหลังจุดทอง (Pluvialis Fulva) นกชายเลนน้ําจืด (Tringa Glareola) 
นกชายเลนบึง (Tringa Stagnatilis) และนกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa Tetanus)บริเวณปาชายเลน
ของดอนหอยหลอดมีพันธุไมโกงกางใบเล็ก(Rhizophora Apiculata) และโกงกางใบใหญ 
(R.Mucronata) ขึ้นอยูหนาแนน พบสาหรายสีแดงเกาะตามตนและรากไมชายเลน และสาหรายสี
เขียวแกมน้ําเงินตามพื้นโคลนเลนใกลชายฝง นอกจากนั้น ยังพบพืชอ่ืนๆ อีกมายมาย ไดแก โพทะเล 
(Thespesia Populnea) แสมดํา (Avicennia Officinalis) แสมขาว (A. Alba) และประสัก (Bruguiera 
spp.) (ระบบฐานขอมูลกลางและมาตรฐานขอมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝง,  2556) 
 แตปจจุบันมีพันธุสัตวน้ําหลายชนิดที่ชาวบานบอกวาเมื่อกอนประมาณ 10 ปมาแลว จํานวน
สัตวน้ํามีมากกวาปจจุบัน เชน ปลาจาละเม็ด ปลาแปะเซีย ปลาเห็ดโคน ปลากระบอก ปลาลิมง ปลาไหล
ทะเล ปลาอีกง ปลาเขือ ปูแปน ปูกลามขาว ปูกลามแดง ปูมา หอยปากเปด หอยปากเบี้ยว มีจํานวนนอย
มากหรือแทบไมมีแลวบางชนิดก็หายไปเลย เชน หอยซองพลู ชาวบานใหความเห็นวาบางอยางที่มันเคย
หายไปมันก็กลับมาใหม มันนาจะขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ําถาน้ําดีหลายๆ ปก็จะมีพันธุสัตวน้ํากลับมา
ใหม อยางหอยลายเคยหายไปชวงหนึ่งแตตอนนี้เร่ิมกลับมามีเพิ่มมากขึ้นแลว มันอาจจะเปนเรื่องของ
ธรรมชาติของมันเกิดขึ้นเอง สัตวบกก็ลดลงไปหลายอยางเมื่อกอนมีปาชายเลนเยอะ  นกก็จะมาเพราะนกรู
วามีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีคางคาวแมไกมาเปนแสนตัว แตเดี๋ยวนี้ไมมีมาแลว จํานวนนกอพยพ
ที่เมื่อกอนมากันเยอะก็ลดปริมาณลงจนอยูในภาวะใกลสูญพันธุ เชน นกกระสานวล เหยี่ยวแดง นก
นางนวลแกลบเล็ก นกแอนกินรัง ชาวบานใหความเห็นวาที่นกลดลงเพราะอาจจะเปลี่ยนไปหากินที่อ่ืนที่
มีความสมบูรณของระบบนิเวศมากกวาที่นี้ก็อาจจะเปนได และหลังจากการทํานากุงกุลาดํา พ.ศ. 2530 ก็
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เปนสาเหตุที่ทําใหความหลากหลายของพันธุสัตวน้ําลดนอยลงไป จากคําใหสัมภาษณ (ผูใหญบานคลอง
โคน หมู 5, 2557) วา “ประมาณเดือนตุลาที่ผานมา มีปลาไหลหายไป ปูทะเลคว่ําขาวไมมี หมึกสายไมมี 
หอยลาย หอยเสียบ ปลาลิมง พอนากุงกุลาดําไดรับความนิยม เมื่อป พ.ศ. 2547 – 2548 ทําใหหนาดินแข็ง 
พวกสัตวน้ําที่ชอบเจาะรูทั้งหลายก็ไมมี พอกุงกุลาลมสลายแลวมี ปูแปน ปูนา เพิ่มขึ้นมาก หมึกสาย ปลา
เขือ ปลาอีกง ปูกลามขาว ปูกลามแดง ปูมา มันแลวแตน้ํา ปนี้กุงกับปูมีจํานวนมาก แตตัวมันไมใหญ ” 
 

4.5 ปจจัยการตอบสนอง (Responses) 
 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่ทําใหปริมาณ
สัตวน้ําลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําลดลง ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ดอนหอย
หลอดที่เกิดจากปญหาการบุกรุกปาชายเลนจนทําใหจํานวนปาชายเลนลดลง น้ําเสียจากโรงงานในพื้นที่
เองและจากที่อ่ืนที่ตั้งอยูตนน้ํา น้ําทิ้งจากบานเรือน จากรีสอรท ทําใหคุณภาพน้ําทะเลชายฝงลดลง สงผล
เสียตอระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด สภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยูนี้ก็มีหลายๆ หนวยงาน โดยเฉพาะ
หนวยงานราชการที่เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด โดยมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการตางๆ ในการดูแล อนุรักษพื้นที่เปนจํานวนมาก แตผูทําการศึกษาได
เลือกศึกษาผลของการตอบสนองใน 3 ประเด็น คือ 1) นโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษและการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 2) อนุสัญญาแรมซารและ 3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2552 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 4.5.1 ผลของนโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษและการใชประโยชนในพื้นท่ีชุมน้ํา 

องคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็งเปนหนวยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอด โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
และยังมีกฎหมายอื่น  ๆที่เกี่ยวของที่นํามาใชเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสาธารณูปโภค พ.ศ. 2535 หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแก แผนงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนงานการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (การสรางเขื่อน ปกไมไผชะลอคลื่น และการ
สรางปะการังเทียม) ซ่ึงแผนงานดังกลาวขางตนเปนแผนงานในภาพรวมระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด ใน
สวนของหนวยงานในพื้นที่ เชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร และ
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 ไดมีการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก กิจกรรม
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รณรงคทําความสะอาดและลดความสกปรกชายฝงทะเล คายเยาวชนอนุรักษดอนหอยหลอด คายเยาวชน
รักษทะเลไทย คายเยาวชนลุมน้ําแมกลอง และกรมประมงเปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการทํา
การประมงและจับสัตวน้ําในพื้นที่ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 นอกจากนี้ 
องคกรภาคประชาชนยังมีการจัดตั้งเครือขายและกลุมอาสาสมัครเพื่อชวยดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ 
ชุมน้ําดอนหอยหลอด ไดแก กลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรชายฝงทางทะเลและชายฝง และเครือขาย
รักษอาวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ
ตาง  ๆที่ผานมา พบวา ยังไมมีประสิทธิภาพ ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
เทาที่ควร เนื่องจากประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรูและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ํา กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 
งบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา ทําใหการ
ดําเนินงานไมมีความตอเนื่องและไมบรรลุผลสําเร็จเปนรูปธรรมอยางชัดเจนที่สําคัญ คือ ขาดหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ รวมทั้งการสํารวจและจัดเก็บขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางเปนระบบ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหประชาชนสวนใหญหวังประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม จึงเปนสาเหตุใหเกิด
ความขัดแยงภายในชุมชนและไมใหความรวมมือในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด 

 
4.5.2 อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) 
ดอนหอยหลอดไดรับการบรรจุในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแรม

ซารไซต ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําในลําดับที่ 1,099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงตอง
เปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญา คือ ประเทศภาคีจะตองกําหนดพื้นที่ชุมน้ําที่เหมาะสมในดินแดน
ของตนเพื่อรวมไวในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (List of Wetland of International 
Importance) โดยคํานึงถึงความสําคัญในระดับนานาชาติ ทั้งดานนิเวศวิทยา พฤษศาสตร สังคมศาสตร ชล
ชีววิทยา และอุทกวิทยา และตองคําเนินการสงเสริมการอนุรักษ และการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ํานั้น  ๆ
อยางชาญฉลาดใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

ในป พ.ศ. 2538 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการสํารวจจัดทํา
ทะเบียนรายนามสถานภาพและฐานขอมูลพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย โดยพบวา พื้นที่ชุมน้ําของประเทศ
ไทย ประกอบดวย พื้นที่ชุมน้ําแหลงน้ําจืดทั้งแหลงน้ําไหลและน้ํานิ่ง ไดแก คลอง หวย ลําธาร แมน้ํา 
น้ําตก หนอง อางเก็บน้ํา เขื่อน ทะเลสาบ บึง พรุหญา พรุน้ําจืดที่มีไมพุม ที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่เกษตรที่มีน้ํา
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ทวมขัง และพื้นที่ชุมน้ําชายฝงทะเล ไดแก ปากแมน้ํา ชายหาด หาดเลน ปาชายเลน ปะการัง ครอบคลุม
พื้นที่อยางนอย 36,616 ตารางกิโลเมตร (22,885,100 ไร) คิดเปนรอยละ 7.50 ของพื้นที่ประเทศไทยและได
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

1)  ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 61 แหง 
2)  ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ 48 แหง 
3)  ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถ่ิน 19,295 แหง 
4)  พื้นที่ชุมน้ําที่สมควรไดรับการเสนอเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง

ประเทศ (Ramsar Sites) ตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําเปนลําดับแรก 9 แหง และพื้นที่ชุมน้ําที่
สมควรไดรับการคุมครองและฟนฟูโดยเรงดวน 28 แหง 

หลักการสําคัญของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา คือ 1) ใหมีการอนุรักษและยับยั้งการสูญเสีย
ของพื้นที่ชุมน้ําในแตละภูมิภาคของโลก โดยอาศัยความรวมมือกันตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําใน
การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานตางๆ ระหวางภาคีสมาชิกตามอนุสัญญา  ไมวาดานขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยี หรืองบประมาณเพื่อการอนุรักษและยับยั้งการทําลายพื้นที่ชุมน้ํา 2) ลดปญหาความขัดแยงใน
การอนุรักษและการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําระหวางประเทศ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งฝูง
นกน้ําที่อพยพตามฤดูกาลไปอยูในประเทศตาง  ๆเนื่องจากอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําระบุวา ภาคีจะตอง
รวมมือในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่ใชรวมกัน 3) ใหมีการอนุรักษและใชประโยชน
จากพื้นที่ชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด เนื่องจากอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําระบุ
หนาที่ที่ภาคีจะตองกระทํา คือ ใหคํานึงถึงการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําในการกําหนดแผนการใชที่ดินและ
แผนการจัดการระดับชาติซ่ึงการดําเนินการตามแผนจะเปนการสงเสริมการใชประโยชนอยางชาญฉลาด 
ตลอดจนเปนการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําใหคงความสมบูรณไว 4) ใหมีการปองกันการเสื่อมสภาพของพื้นที่
ชุมน้ําโดยเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนไว โดยมีการติดตามตรวจสอบสภาพของพื้นที่ชุมน้ําอยางสม่ําเสมอ แต
ความรูความเขาใจของชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐมีความเขาใจที่แตกตางไป
จากหลักสําคัญของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา ดังคําใหสัมภาษณของ (รองประธานกลุมอนุรักษพื้นฟู
ดอนหอยหลอด, 2557) กลาววา “ถาไมมีอนุสัญญาตัวนี้ ควันอาจจะขึ้นปลองแลวก็ได มีผลดีตรงที่วามัน
ไปบังคับใชกับพวกผังเมืองได ตอนนี้ผังเมืองยังไมออก  รอบๆดอนหอยหลอดอยูรอดปลอดพนจาก
โรงงานไดก็เพราะอนุสัญญาตัวนี้ นักลงทุนไมซ้ือที่บริเวณนี้เพราะถาซื้อแลวจะมีปญหากับดอนหอย
หลอด มีขอผิดผลาด เคยมีคดีขึ้นศาลปกครอง ศาลยกฟองเพราะไมแนชัดวาละเมิดสิทธิสวนบุคคลในแง
ใด” ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือผลบังคับใชของอนุสัญญาแรมซาร  เจาหนาที่ของหนวยงาน
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ภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานหลักที่จัดทําเกี่ยวกับขอตกลงการเขารวมเปนภาคีสมาชิกไดใหขอเท็จจริงของผล
บังคับที่ประเทศภาคีตองปฏิบัติตาม ดังคําใหสัมภาษณ (ตัวแทนเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557) วา “แรมซารไซตเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ถาจะถามวาพอ
เปนแรมซารไซตแลวจะมีงบประมาณใหหรือไม จริงๆ แลวแรมซารไซตมันแคเครื่องมือที่ใชในการขอ
งบประมาณ เพราะตัวอนุสัญญามันจะมีกองทุน Small Grants Fund กองทุนเงินเล็กๆ ของอนุสัญญา ใหแต
ละภาคีเขามาขอเงิน แตวาตองอยูในดุลยพินิจของกรรมการกับงบประมาณที่มีอยูตอนนั้น ซ่ึงของแรมซาร
ไมไดขึ้นอยูกับ UN ถาขึ้นอยูกับ UN แลวเงินสนับสนุนมันก็จะมากกวา แตวาแรมซารจะขึ้นอยูกับ IUCN 
เปนเหมือนองคกรพัฒนาเอกชน เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ใชมีนอยกวา มันก็จะจํากัดโดยเพดาน ปหนึ่ง
ก็ใหงบประมาณมาไมกี่โครงการ แตขอไดทุกประเทศ เพราะฉะนั้นแรมซารเหมือนเครื่องมือกลไกของ
ทองถ่ินหรือจังหวัดไปขอแหลงเงินจากที่อ่ืน คือ ทองถ่ินของฉันมีความสําคัญ  มันขึ้นอยูกับผูบริหารวา
เห็นความสําคัญของพื้นที่มากนอยแคไหนบางที่ผูบริหารเห็นวาเขาไดรับผลจากการพัฒนามากกวาแตมัน
ไดแคระยะสั้น งบประมาณนี้สามารถขอจากที่ IUCN เลย โดยผาน สผ. เปนงบประมาณที่เพิ่มเติมจากงบ
ในการดูแลของหนวยงานราชการตางๆ ไดงบตางหากสวนหนึ่งชาวบานจะใชอนุสัญญาแรมซาร  เพื่อ
โพรเทคถามีโครงการที่ไมเหมาะสมกับพื้นที่เขาเขามาอยางที่บอกวาชาวบานมีอาชีพเกษตรกรรมเขาไม
อยากใหน้ําเสียมา ชุมชนเห็นตัวอยางจากจังหวัดสมุทรสาคร เขาก็เลยใชอนุสัญญาเปนเกราะปองกัน
ไมใหโครงการประเภทที่ไมตองการเขามา ผลของอนุสัญญาไมมีผลตอประเทศไทย กฎหมายที่ใชจะเปน
กฎหมายภายในประเทศ พอเรารับอนุสัญญา แลวมันจะตองมีตัวมาตรการมาอยูในมติคณะรัฐมนตรีเปน
มาตรการที่ประเทศไทยทําขึ้นมาเองไมไดมาจากอนุสัญญา เราจะตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะ
สอดคลองกับการดําเนินการของอนุสัญญาฯ คอนเซ็ปงายๆ ของอนุสัญญา ก็คือ การอนุรักษและใชอยาง
ยั่งยืนแตตัวมาตรการทางคณะทํางานพื้นที่ชุมน้ํา มาคิดเองวาทํายังไงถึงจะใชประโยชนพื้นที่ไดโดยไม
ทําลายพื้นที่ การดูแลพื้นที่ชุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรีเปนการดูแลพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ
และที่มีความสําคัญระหวางประเทศก็ถือวาเปนการดูแลพื้นที่ชุมน้ําของแรมซารไซตดวย” 

 
 4.5.3 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  

โดยความตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณคาของพื้นที่ ชุมน้ํา  คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.  2552 ในการใหความเห็นชอบมาตรการอนุรักษพื้นที่ 
ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติเพื่อใชเปนมาตรการในการดําเนินการวางแผนการจัดการ และ
การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ ดังกลาว ถือวาเปนการกําหนดนโยบายพื้นที่ชุมน้ํา
แหงชาติของประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหเห็นกรอบการจัดการพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยวามีการ
จัดการไปในทิศทางใด โดยเปนกรอบกวางๆ ในการดําเนินงาน รวมถึงมีการกําหนดหนวยงานที่
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รับผิดชอบในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําดวย เปาหมายของมติคณะรัฐมนตรีฯ เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่
ชุมน้ําในประเทศไทย คือ การสรางจิตสํานึกใหตระหนักในความสําคัญและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 
การเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา การ
กําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนและสิทธิถือครองในที่ดินพื้นที่ชุมน้ํา การสงเสริมมาตรการทาง
กฎหมาย  และเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาโดยเห็นวา เนื่องจากปญหาอุทกภัย
ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ไดกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ ระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติเปนแหลงรองรับน้ําและ
กักเก็บน้ําถูกบุกรุก ทําลายและ/หรือถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใชประโยชนรูปแบบอื่น อาทิเชน เปน
พื้นที่เกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ซ่ึงปจจุบันปญหาเหลานี้ไดทวีความรุนแรง
มากขึ้นและมีแนวโนมที่จะเขาสูขั้นวิกฤต โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถ่ินและเปนพื้นที่สาธารณประโยชน  การดํารงพื้นที่ชุมน้ํา
เหลานี้ใหเปนพื้นที่รับน้ําตามธรรมชาติตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของจึงจะเปน
ผลสัมฤทธิ์  จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกอบกับในปจจุบันหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ชุมชน องคการพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษา ไดยอมรับและตระหนักใน
คุณคาความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา จึงไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในการ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง “ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา” 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไดเสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขางตนเมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนการปองกัน
และลดความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย และในปจจุบันยังไมมีกฎระเบียบโดยตรงที่จะคุมครองและดํารง
รักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง การ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ ดังนี้ 1) เห็นชอบตอทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ของประเทศไทยโดยเพิ่มเติม ดังนี้ เพิ่มเติมพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 8 แหง 
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เพิ่มเติมพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ จํานวน 2 แหง เพิ่มเติมรายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
เรงดวนสมควรไดรับการเสนอเปนแรมซารไซต จํานวน 4 แหง พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนตอง
ไดรับการคุมครอง พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการฟนฟู พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปน
เรงดวนตองไดรับการศึกษาสํารวจ 2) เห็นชอบตอมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งหมด 17 ขอ โดยมี
รายละเอียด ดังภาคผนวก ง. มาตรการหลักสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
เพื่อประกาศกําหนดใหพื้นที่ชุมน้ําที่เปนที่สาธารณะทุกแหงทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุมน้ําแหลงน้ําจืด
เปนพื้นที่สีเขียวและมิใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปนแหลงรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา  
และชะลอการไหลของน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมและภัยแลงตลอดจนควบคุมและปองกันการบุกรุกเขาใช
ประโยชนที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ํา  สรางจิตสํานึกและปลูกฝงความรู ความเขาใจในคุณคาและ
ความสําคัญและการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืนแกทุกภาคสวน และประชาชนทุกระดับ และให
ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติดวย
ใหมีจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโนมจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ 

แตประชาชนในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด รวมถึงผูนําชุมชนกลับไมคอยไดรับทราบขอมูล
เหลานี้และตําหนิหนวยงานราชการที่เกี่ยวของวาไมประชาสัมพันธใหทราบกันอยางทั่วถึง ติดประกาศ
ไวแตสถานที่ราชการ ชุมชนไมเห็น ไมไดรับทราบขอมูล ไมทราบถึงผลของการบังคับใชมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว ชุมชนก็ยังคงปฏิบัติผิดกฎหมายแลวกลาวหาวาชุมชนไมใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการซึ่งก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ดังคําใหสัมภาษณของ (ประธานกลุมอนุรักษ
ฟนฟูดอนหอยหลอด, 2557) วา “ทําอะไรในพื้นที่แรมซารจะผิดมติคณะรัฐมนตรีฯ ผิดกฎหมาย เพราะ
มติคณะรัฐมนตรีเปนกฎหมาย แตแรมซารไมใชกฎหมาย แตถามวามันเขมเรื่องกฎหมายหรือไม มันก็
ไมเขม มันแคทําอะไรได ไมได แตถาจะใหมันเขมจริงๆตองออกเปนกฎหมายพื้นที่คุมครอง
ส่ิงแวดลอมบังคับใชดวยกัน จึงจะมีผลแรง การประกาศเปนพื้นที่อนุรักษโดยจังหวัด ชาวบานไมรูเลย 
เปนการประกาศเพียงบนโตะ ม.67 บางครั้งก็ใชไมได”  

ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนการตอบสนองตอสภาพปญหาของพื้นที่ การศึกษาสําหรับปจจัย
การตอบสนองผูศึกษาตองการศึกษาถึงผลหรือประสิทธิภาพของปจจัยการสอบสนองเชน 
อนุสัญญาแรมซาร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นที่
ชุมน้ําที่มีความสําคัญนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา 
รวมถึงนโยบาย แผน และมาตรการ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําวามีประสิทธิภาพหรือสงผลตอ
การลดลงของปจจัยสาเหตุ ไดแก ปจจัยแรงขับเคลื่อนจากการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ และการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่สูงขึ้น ปจจัยแรงกดดัน ที่กอใหเกิดการบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่
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ชุมน้ํา มลภาวะ และการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน ปจจัยสถานการณ ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา  ปจจัยผลกระทบ ที่มีตอระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ และสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ํา หรือการตอบสนองนั้น
อาจจะสงผลตอการลดลงของปจจัยสาเหตุไดในหลายๆปจจัยประกอบกัน เพื่อใหงายตอการทํา
ความเขาใจ ผูศึกษาจึงนําสรุปเปนตารางเปรียบเทียบดังตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.3 การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน (D) แรงกดดนั (P) สถานการณ (S) ผลกระทบ (I) 

1. นโยบาย แผน และ
มาตรการอนุรักษและการ
ใชประโยชน (จาก
หนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ) 
1.1 การจัดตั้งกลุมอนุรักษ
ฟนฟูดอนหอยหลอด พิธี
สืบชะตาดอนหอยหลอด 
(ชุมชนในพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด) 

  

 

 

 –  มีการรณรงคปลูกปาชายเลน
เพิ่มปริมาณปาชายเลน ลดการ
บุกรุกปาชายเลนซึ่งเปนตนเหตุที่
ทําใหเกิดผลกระทบอื่นๆ สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

 

 

 

 –  มีการรณรงคปลูกปาชาย
เลนเพิ่มปริมาณปาชายเลน ลด
การบุกรุกปาชายเลนและชวย
ลดปญหาการเปลี่ ยนแปลง
สิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา ลด
การกัดเซาะชายฝง เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 

 

 

 –  การปลูกปาชายเลน การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณปาชายเลน
ชวยลดผลกระทบตอระบบ
นิเวศพื้นปาชายเลนและพื้นที่
ชุมน้ํา 
 –  มีขอบัญญัติในการอนุรักษ
หอยหลอดโดยจํากัดพื้นที่ 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน (D) แรงกดดนั (P) สถานการณ (S) ผลกระทบ (I) 

   นอกจากนั้นแลวยังเปนการ
สรางความตระหนักถึงปญหา
และคุณค าของป าชาย เลน
ใหแกประชาชน 

บริเวณสันดอนงดเวนการเก็บ
หอยและมีการหมุนเวียนสลับ
พื้นที่ในการอนุรักษเพื่อให
สัตวน้ําเจริญเติบโต มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า แ ล ะ รั ก ษ า
เอกลักษณของพื้นที่ ชุมน้ํ า
ดอนหอยหลอด 

1.2 แผนงานการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยการปลูกปาชายเลน
(ชุมชนในพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด) 

  – เอกลักษณของการนั่งเรือไป
ปลูกปาชายเลน การถีบกระดาน
เลนปลูกปา เลนสกีน้ํา โปโลน้ํา 
สง เสริมการปลูกป าและเพิ่ม
ปริมาณปาชายเลน 

สงผลลักษณะเดียวกับขอ 1.1 
(S) 

สงผลลักษณะเดียวกับขอ 1.1 
(I) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน (D) แรงกดดนั (P) สถานการณ (S) ผลกระทบ (I) 

1.3 แผนพัฒนาจังหวดั
และกลุมจังหวดั (ปกไม
ไผชะลอคลื่น และการ
สรางปะการังเทียม)
(จังหวัดสมุทรสงคราม) 

   –  การปกไมไฝชะลอคลื่นลด
การกัดเซาะพื้นที่ริมทะเลและ
ทําใหมีตะกอนตกในพื้นที่ได
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังชวยในเรื่อง
ของการปลูกปาชายเลนริมฝง 

 –  การสรางปะการังเทียมเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํ า 
เพิ่มปริมาณสัตวในพื้นที่ชวย
ใหระบบนิเวศดีขึ้น 

1.4 กิจกรรมรณรงคทํา
ความสะอาดและลดความ
สกปรกชายฝงทะเล คาย
เยาวชนอนุรักษดอนหอย
หลอด คายเยาวชนรักษ
ทะเลไทย คายเยาวชนลุม
น้ําแมกลอง 

  –  กิจกรรมรณรงคทําความ
สะอาดและลดความสกปรก
ชายฝงทะเลเปนการลดมลภาวะ
ขยะที่สงผลตอพื้นที่ ชุมน้ํา ลด
การตายของสัตวน้ําจากการกิน
ขยะ 

 –  สรางความตระหนักเรื่อง
มลภาวะที่เกิดจากขยะและเปน
การสรางจิตสํานึกที่ดีตอปญหา
และคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน(D) แรงกดดนั(P) สถานการณ(S) ผลกระทบ(I) 

(สิ่งแวดลอมจงัหวัด
สมุทรสาครและศูนย
อนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 2 ) 

    

1.5 การปลอยพันธุสัตวน้ํา 
เชนพันธุปู พนัธุปลา พันธุ
หอย เปนตน (กรม
ประมง) 

   –  ลดปญหาสถานะการณ
จํ า น ว นป ริ ม าณสั ต ว น้ํ า ที่
นอยลงได เปนบางประเภท 
เนื่องจากพันธุสัตวน้ําที่นํามา
ปลอยสวนใหญเปนพันธุสัตว
น้ําเชิงพาณิชย 

 –  การปลอยพันธุสัตวน้ําตางๆ
สามารถชวยลดปญหาปริมาณ
สัตวน้ําและการประกอบอาชีพ
ประมงของชุมชนไดในระดับ
เบื้องตน และการเพิ่มปริมาณ
สัตวน้ําชวยทําใหชุมชนยังพอมี
รายได จากประมงพื้ นบ าน   
ลดการ เปลี่ ยนแปลงด าน
เศรษฐกิจของชุมชน  
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน (D) แรงกดดนั (P) สถานการณ (S) ผลกระทบ (I) 

1.6 การปลูกปาชายเลน 
(ศูนยอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 2 
หนวย งานเอกชน สถาบัน
การ ศึกษา เปนตน) 

 สงผลลักษณะเดียวกับขอ 1.1 (P) สงผลลักษณะเดียวกับขอ 1.1  (S) สงผลลักษณะเดียวกับขอ 
1.1 (I) 

1.7  การศึกษาและสํารวจ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่รวมกับ
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน 

   – ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  จุ ฬ า ล ง ก รณ
มหาวิทยาลัย ศึกษา และสํารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
รวบรวมขอมูล  และเปนการสราง
ความตระหนักถึงความหลากหลาย
และคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําใหแก
ประชาชน 

 

 

 



108 

 

108 

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน  (D) แรงกดดนั  (P) สถานการณ  (S) ผลกระทบ  (I) 

1.8 คณะกรรมการพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอด
จังหวดัสมุทรสงคราม 
และเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
หมูบาน 
 (ทสม.) 
(ทสจ.สมุทรสงคราม) 

  –  เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม สรางความรวมมือ
ในเครือขายชวยกันอนุรักษ และ
ชวยกันสอดสองดูแลพื้นที่ชุมน้ํา
ลดปญหาการบุกรุกปาชายเลน 
ลดการสรางมลภาวะที่สงผลตอ
พื้นที่ชุมน้ํา 

 –  เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม สรางความรวมมือ
ในเครือขายชวยกันอนุ รักษ 
และชวยกันสอดสองดูแลพื้นที่
ชุมน้ํา เพื่อลดการเปลี่ยนแปลง
ปญหาดานสิ่งแวดลอม  เชน 
ชวยกันดูแลไม ให เก็บหอย
หลอดผิดวิธี ชวยกันทําความ
สะอาดพื้นที่ และสรางความ
ตระหนักในปญหาและคุณคา
ของพื้นที่ชุมน้ํา 

 –  เครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ชวยกัน
อนุรักษ สอดสองดูแลพื้นที่
ชุมน้ําที่เกิดจากปญหาการ
บุกรุกปาชายเลน การ
ลักลอบทิ้งน้ําเสีย การจับ
สัตวน้ําผิดวิธี  เพื่อบรรเทา
ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน  (D) แรงกดดนั  (P) สถานการณ  (S) ผลกระทบ  (I) 

2. อนุสัญญาแรมซาร
(Ramsar Convention)
มาตรา 3   
1)  ภาคีจักตองวางแผน
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร  เ พื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ําในดินแดนของตน
อยางชาญฉลาดใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
2 )  แต ล ะภ าคี จั ก ต อ ง
ดํ าเนินการใหได รับแจง
โดยเร็วที่สุด หากลักษณะ
ทางนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา  

 –  เกี่ยวกับอนุสัญญาแรม
ซาร  ชุมชนมีความเขาใจวา
พื้นที่ดอนหอยหลอด เมื่อ
ประกาศเปนแรมซารไซต  
แลวมีขอหามกระทําการ
ใดๆไมได สรางที่พักไมได 
สรางโรงงานไมได หามบุก
รุกปาชายเลน  จึงใช เปน
เหตุผลในการปองกันไมให 
นายทุนซื้อที่บริเวณพื้นที่
ชุมน้ํ า  เพื่อสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมหนัก โรงแรม
ขนาดใหญ และการเปลี่ยน 

 –  อนุสัญญาแรมซารไซตใชเปน
เหตุผลสําคัญในการประกาศเปน
เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 
(อยูระหวางดําเนินการทําประชา
พิจารณ) จะสงผลในการลดเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

  –  อนุสัญญาแรมซารไซต
ใชเปนเหตุในการศึกษาถึง
ผลกระทบตอระบบนิเวศ
พื้นที่ชุมน้ําเพื่อรายงานตอ
สหพันธนานาชาติเพื่อการ
อนุ รั ก ษ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) 
และใชขอมูลดังกลาวในการ
ฟนฟู ปองกัน ผลกระทบตอ
ร ะบบนิ เ ว ศ  แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ชุมน้ํา 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน (D) แรงกดดนั (P) สถานการณ (S) ผลกระทบ (I) 

ใดๆ  ในดินแดนของตนและที่บรรจุอยู
ในทะเบียน  ไดถูกเปลี่ยนแปลงหรือ
กําลังเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโนมวาจะ
เปลี่ ยนแปลงอันเปนผลมาจากการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี ภาวะมลพิษ หรือ
การรบกวนอื่นๆ  จากมนุษย  ขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น จักตองถูก
ส งไปโดยไม ชักช ายั งองค กรหรือ
รัฐบาลที่รับผิดชอบการดําเนินงานของ
สถาบันดังระบุในมาตรา 8 

 แปลงพื้นที่ จึงเปนผลในการลด
แรงขับเคลื่อนการบุกรุกปาชาย
เ ล น  ล ด ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
เศรษฐกิจที่ส งผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม (ซึ่งตามขอเท็จจริง
แลวอนุสัญญาดังกลาวไมไดมีผล
บั งคับใน เชิ งกฎหมายตามที่
ชุมชนเขาใจ  แตเปนผลในทาง
ปฏิบัติตามความเขาใจมากกวา) 

   

3. มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ.  2552) 

 –  มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตอ
มาตรการอนุ รักษพื้นที่ ชุมน้ํ า 
ตามขอ 10 ใหจัดทํารายงาน 

 –  มติคณะรัฐมนตรี
เ ห็ น ช อบ ต อ ม า ต ร ก า ร
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตามขอ 
14 ใหมีการ 

 –  ตอเนื่องจากผลของการ
ลดปจจัยดานแรงขับเคลื่อน  
การพิจารณา 

 –  ตอเนื่องจากผลของ
การลดปจจัยดานแรง
ขับเคลื่อน ปจจัยแรง 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

การตอบสนอง 

(Responses) 

การตอบสนองที่ลดปจจัยสงผลกระทบสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน(D) แรงกดดนั(P) สถานการณ(S) ผลกระทบ(I) 

 วิเคราะห (EIA)  สําหรับโครงการ
พัฒนาใดๆ ที่มีแนวโนมจะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ
พื้นที่ชุมน้ํา ขอ 3 ตลอดจนควบคุม
และป องกั นการบุ ก รุ ก เข า ใช
ประโยชนที่ จะสงผลกระทบตอ
พื้นที่ ชุมน้ําที่ เปนพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน มาตรการดังกลาวมีผลตอ 
การลดแรงขับเคลื่อนของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ
พื้นที่ชุมน้ํา   

ควบคุมและปองกันมลพิษจาก
แหลงกํ า เนิดประเภทต างๆ
ไดแก  ชุมชน  อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ 
ประกอบกับขอ  3  ,  10 ,  16 
สงผลใหลดการบุกรุกปาชาย
เลนบริ เ วณพื้ นที่ ชุ มน้ํ า  ลด
มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ํา 
ซึ่งเปนการลดปจจัยแรงกดดัน
ที่มีประสิทธิภาพ 

มิใหโรงงานอุตสาหกรรม
หนักเขามาตั้งในพื้นที่ การ
ควบคุมมลภาวะตางๆ รวมถึง
การลดปจจัยดานแรงกดดัน 
สงเสริมใหมีการอนุ รักษ 
ฟนฟู เปนการลดตนเหตุของ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด า น
สิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ํา และ
สรางความตระหนักถึงปญหา
และคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําทํา
ใหสถานะการณไมรุนแรงไป
กวาที่เปนอยู 

กดดันและลดความรุนแรง
ของสถานการณ ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบตอ
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา
ขอ 16 ใหมีการศึกษาและ
จัดทําแผนกายภาพ ออกแบบ
ภูมิทัศนบริเวณโดยรอบและ
ในบริเวณใกลเคียงพื้นที่ชุม
น้ํ าที่ มีความสํ าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
อนุรักษและฟนฟูพื้นที่ 
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ภาพที่ 4.2 สรุปผลการศึกษา 

แรงขับเคลื่อน (Drivers: D) 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ 
ชุมน้ํา จากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม และการ
ประมงที่มีช่ือเสียง 
 2. จํานวนประชากรที่คอยๆเพิ่มสูงขึ้น และ
จํานวนประชากรแฝงที่เขามาในพื้นที่ 
3. ประชาสัมพันธการทองเที่ยว จนเปนที่นิยม 

4. การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําจากการสราง

เขื่อนเหนือบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา 

การตอบสนอง (Responses: R) 
 

1.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2552 
   มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ  D, P, S, I 
2.อนุสัญญาแรมซารไซต 
   มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ   D, P,  I 
  (แตไมมีผลบังคับใชในทางกฎหมาย) 
3. ผลของนโยบาย แผน และมาตรการ  
    มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ ได  P, S, I  
    (แลวแตกรณีของแผนหรือมาตรการนั้นๆ) 

แรงกดดัน (Pressures: P) 
1. จํานวนปาชายเลนลดลงเนื่องจากการเลี้ยง 
กุงกุลาดํา 
2. เกิดปญหาแมน้ําแมกลองต่ํากวามาตรฐาน และ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ 
3. มีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดเกินศักยภาพและความสมดุลตามธรรมชาติ 

ผลกระทบ (Impact: I) 

1.ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพดั้งเดิม รายได
ลดลง และเกิดความขัดแยงเรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา 
3. ความหลากหลายทางพันธุพืชและพันธุสัตว
ลดลง 

สถานการณ (State: S)  
1.เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด เชน การกัดเซาะชายฝง  
ปญาหาการลดลงของปริมาณสัตวน้ํา  ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี/น้ําเสีย  เปนตน 

2.ชุมชนยังขาดความตระหนักถึงการชวยกันลดปญหาและดูแลพื้นที่ชุมน้ําใหเกิดสมดุล
ธรรมชาติ 

3. นโยบาย แผนงาน  มาตรการ  ในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําที่มีในปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพใน
การลดปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจาก ไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล ขาดความรวมมือของ
ชุมชน 



 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากภัยคุกคามของการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําที่เปนปญหาสําคัญที่สุดของประเทศไทย คือ
โครงการพัฒนาดานตางๆอาจเปนการทําลายพื้นที่ชุมน้ําโดยเฉพาะการใชบริการจากพื้นที่ชุมน้ําอยาง
หนัก สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และพื้นที่ชุมน้ําที่เหลืออยูหลายแหงกําลัง
ถูกทําลาย จากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของประชากร การสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่มุงเนนถึงรายไดโดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
พื้นที่ชุมน้ําลําดับที่ 3 ของประเทศไทย และเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar Site) 
ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร ลําดับที่ 1099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
โดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหลักการ แรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การ
ตอบสนอง (Drivers – Pressures – States – Impacts – Responses: DPSIR) จะแสดงใหเห็นถึงเหตุและผล
ของแตละปจจัยที่สงผลตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมดอนหอยหลอดทั้งแนวกวางและ
แนวลึกในรายละเอียดที่ตองการศึกษาเปนพิเศษ ชวยใหมีมุมมองในการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ได
หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการนําเสนอตัวช้ีวัดที่เชื่อมโยงสัมพันธกันของปญหาสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลใน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับกลุมเปาหมายหลักจากสวนตางๆที่เกี่ยวของรวมทั้งหมดจํานวน 
34 คน ผลการศึกษาโดยสรุปในแตละประเด็นปจจัยดังนี้ 
 

5.1.1 ปจจัยแรงขับเคล่ือน (Drivers)  
 ปจจัยแรงขับเคล่ือนตามกรอบการศึกษา ประกอบดวย 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณ
พื้นที่ชุมน้ํา2) จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 3) สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา และ 4) การ
สรางเขื่อนขนาดใหญ รายละเอียดดังนี้ 
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ปจจัยแรงขับเคลื่อน ที่เปนเหตุใหตองดําเนินตามความตองการของชุมชน จังหวัด หรือ
ภาพรวมของประเทศ แลวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเกิด
จากความตองการดังตอไปนี้  

1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม
คอยๆ ขยายตัวขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําจนถึงปจจุบันจากเศรษฐกิจการผลิตภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรม สาขาการผลิตที่มีการขยายตัวสูงขึ้น ไดแก 
สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และการปาไม และสาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย 
อุตสาหกรรมสวนใหญของจังหวัดสมุทรสงคราม จะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยอุตสาหกรรมที่
สําคัญ ไดแกอุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรแตสําหรับพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใน 4 ตําบล คือ ตําบลบางจะ
เกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว และตําบลคลองโคน ในชวง 5 ปที่ผานมาพบวา ยังไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมใดเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากประชาชนสวนใหญในบริเวณดังกลาวประกอบอาชีพประมง
พื้นบานและเกษตรกรรม ประกอบกับชุมชนรวมกันปกปองพื้นที่โดยการอางวาพื้นที่ทั้ง 4 ตําบลเปน
แรมซารไซตเปนพื้นที่อนุรักษส่ิงแวดลอมโรงงานอุตสาหกรรมไมสามารถเขามาได แตพื้นที่ดังกลาวก็
เปรียบเสมือนเปนแหลงผลิตวัตถุดิบสัตวน้ําที่สําคัญสงเขาโรงงานผลิตตอเนื่องประมงที่ตั้งอยูใน
จังหวัดสงผลใหคนในพื้นที่มีการลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในปริมาณมากขึ้นรวมถึงการเรงจับสัตวน้ํา
ในปริมาณที่มากขึ้นดวยเชนกันเพื่อตอบสนองตอความตองการของโรงงานเศรษฐกิจจากการประกอบ
อาชีพประมงเชิงพาณิชย ประมงพื้นบาน พบวา กอนอุตสาหกรรมการประมงจะเกิดขึ้นที่นั่นเปนแหลง
ประมงพื้นบานใหญที่สุด อาชีพประมงของเมืองแมกลองสามารถนําผลผลิตปอนตลาดใหญทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียงเปนจํานวนมากในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดยังเปนแหลง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําหลายชนิด เชน การเลี้ยงหอยแครงโดยมากจะอยูในพื้นที่ชายฝงบริเวณตําบลคลอง
โคนการเพาะเลี้ยงหอยแครงขยายตัวขึ้นมาประมาณ 4,000 ไร และยังมีศักยภาพจะขยายไดอีก
ประมาณ 20,000 ไร การเลี้ยงหอยแมลงภู การเลี้ยงปูทะเลการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง  

2) จํานวนประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม และบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
จะเพิ่มขึ้นไมมากนัก แตก็มีประชากรแฝงหรือแรงงานที่เขามาประกอบอาชีพในภาคเกษตรสาขา
เกษตรกรรมการปาไมและการประมงและทํางานสาขาการผลิตมากที่สุด และมีสวนรวมในการตัก
ตวงทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

3) การประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดการ
สนับสนุนการปลูกปาชายเลนบริเวณตําบลคลองโคนจึงเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของ
สมุทรสงครามหลังจากอัมพวาที่ไดโดงดังเปนที่รูจักของคนไทยไปแลวกลายเปนรูปแบบทาง
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เศรษฐกิจใหมในจังหวัดที่กําลังเปนที่นิยมเขามาแทนที่รายไดจากการเกษตรกรรมและการประมง
ในเวลาเพียงไมกี่ปที่ผานมา ในชวงวันหยุดเสาร–อาทิตย เพราะเดินทางสะดวกและอยูใกล
กรุงเทพมหานคร มีเกิดการพัฒนาที่พักแบบหลากหลายและขยายตัวไปทั่วอําเภออัมพวา บานเรือน
ถูกปรับปรุงใหมหรือสรางใหมตลอดจนมีนักลงทุนจากตางถ่ินเขาไปซื้อที่ดินปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การอยูอาศัยของชาวบานมาเปนรูปแบบกึ่งรีสอรท บางก็ทําเปนแบบบูติคโฮเตล ในอีกดานหนึ่งก็มี
สวนเปลี่ยนแปลงวิถีเดิมของคนในชุมชนเชนกัน 

4) การสรางเขื่อนขนาดใหญ ที่ตนน้ําแมกลอง เปนผลทําใหกระแสน้ําเปลี่ยน
ทิศทาง สงผลใหตะกอนแรธาตุจากปาตนน้ําลงมาถึงปลายน้ํานอยลงไปมาก ซ่ึงเห็นไดจากการ
สะสมตัวของตะกอนบริเวณชายทะเลของดอนหอยหลอด สันดอนเปลี่ยนแปลงจากนุมเปนแข็งขึ้น
จากพื้นที่ดอนนูนเปนแบนราบ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของบริเวณรอบๆพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดไมวาจะเปนการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา การประกอบอาชีพประมง
เชิงพาณิชย การสรางเขื่อนเหนือแมน้ํา การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทั้งที่เปนประชากรในพื้นที่
และประชากรแฝงที่เขามาทํามาหากินอยูในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยการประสบผลสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดจนเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตสงผลตอประชาชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ทั้งดานบวกและดาน
ลบ ลวนแลวแตเปนแรงขับเคลื่อนที่กอใหเกิดการใชทรัพยากรตางๆในพื้นที่ชุมน้ําเพิ่มมากขึ้น เกิด
เปนแรงกดดันใหมีการบุกรุกพื้นที่ชุมน้ํา ปาชายเลนเพื่อสรางรีสอรท สรางรานอาหารเขาไปใน
พื้นที่ชุมน้ําการตัดถนน การขยายพื้นที่กอสรางการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงพันธุสัตวน้ําโดยปราศจาก
การควบคุม ทําใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดสูญเสียความสมดุลและความงดงามตามธรรมชาติเกิด
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 

5.1.2 ปจจัยแรงกดดัน (Pressures) 
ปจจัยแรงกดดันตามกรอบการศึกษา ประกอบดวย 1) การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุม

น้ําดอนหอยหลอด 2) มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ํา 3) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา 
 แรงกดดันที่ไดรับจากการเติบโตของเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา การเพิ่มขึ้นของจํานวน
คนที่อยูอาศัยและทํามาหากิน การทองเที่ยว การสรางเขื่อนเหนือแมน้ํา เปนการกระทําเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานตางๆ จึงเปนเหตุที่ตองกระทํา ดังนี้ คือ  

 1) การบุกรุกปาชายเลน พื้นที่ที่ยังคงสภาพปาชายเลนในปจจุบันลดนอยลง ซ่ึง
เมื่อกอนปาชายเลนมีเนื้อที่มากกวา 70,000 ไร แตเนื่องจากการแปรสภาพของน้ําทะเลการลักลอบ
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ตัดไมรวมถึงการถางปาเพื่อทําเปนเลี้ยงกุงกุลาดํา จํานวนปาจึงลดลงจนกระทั่งใน พ.ศ. 2530 การทํา
นากุงลมเหลว แตส่ิงที่ยังคงเหลือไวนั่นก็คือพื้นที่วางจากการทํานากุงที่แตกอนเคยเปนปานั่นเอง
พรอมๆ กับระบบนิเวศปาชายเลนที่เสื่อมโทรมลง 

 2) ปญหามลภาวะในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดประกอบ 2 ปญหาที่สําคัญคือ 
(1) เกิดน้ําเสีย คุณภาพน้ําในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบางดัชนีต่ํากวาคา

มาตรฐาน จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในป 2555 จากกรมควบคุมมลพิษพบวาดัชนีวัดคุณภาพน้ํา
ที่เปนปญหาสําคัญของสาเหตุที่ทําใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํา ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการนํามาใช
อุปโภค–บริโภคไดแกปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม และฟคอลโคลิฟอรม ซ่ึงพบวามีคาเฉลี่ย
เกินคามาตรฐานคอนขางมาก มลพิษทางน้ําในแมน้ําแมกลองมีสาเหตุมาจากหลายแหลง เชน 
โรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเที่ยว ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งกิจกรรมการเกษตรบนฝงก็มี
ความสัมพันธโดยตรงกับการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีชาวบานมักเรียกวา ปรากฏการณขี้
ปลาวาฬ ที่ทําใหน้ําเสียเชนกัน  

(2) ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย จากการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็วทําให
ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปดวยแตจังหวัดสมุทรสงคราม
ไมสามารถกําจัดขยะในพื้นที่ของตนเองไดตองขนยายไปทิ้งยังจังหวัดใกลเคียง ในอดีตองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยและนําไปทิ้งยังสถานีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามปจจุบันหนวยงานทองถ่ินทําหนาที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปเทกองยังสถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยแลวเอกชนจะดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยไปทิ้งที่จังหวัดราชบุรี 

3) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด พบวามีการใชประโยชนของพื้นที่
ในทะเล เปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมประมงพื้นบาน การประมงที่ใชเครื่องมือประมงประกอบเรือยนตการ
เล้ียงหอยกระปุก สวนบริเวณสันดอนเปนพื้นที่หาหอยหลอดและหอยแครงของชาวบาน รวมถึงเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณชายฝงเปนพื้นที่ปาชายเลน เปนพื้นที่อนุบาล
สัตวน้ํา และใชประโยชนจากปาโกงกางเพื่อเผาถานบริเวณริมถนนพระรามที่ 2 สวนใหญเปนที่อยูอาศัย 
ชุมชนใหม และเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกิจกรรมตอเนื่องจากการประมง เชน การทําน้ําปลา 
กะป หองเย็น โรงน้ําแข็ง เพื่อการประมง อูตอเรือประมง และผลิตภัณฑประมงอีกหลายประเภท จะเห็น
ไดวามีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเต็มศักยภาพของพื้นที่ จะเห็นไดวาการกระทํา
เหลานี้ไมวาจะเปนขั้นตอนใดยอมสงผลหรือแรงกดดันตอส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
ใชที่ดิน และการปลอยของเสียตางๆ สูน้ํา อากาศ และพื้นดิน            
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 5.1.3 ปจจัยสถานการณ (State) 
ปจจัยสถานการณตามกรอบการศึกษา ประกอบดวย 1) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม

ของพื้นที่ชุมน้ํา 2) ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 3) นโยบาย แผนงาน 
มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบัน 
 ผลของการกระทําจากปจจัยแรงขับเคลื่อนและปจจัยแรงกดดัน สงผลตอสภาพ หรือ
สถานการณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ดังตอไปนี้  

1) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่สําคัญ ไดแก 
ปญหาการกัดเซาะชายฝง มีความรุนแรงมากขึ้นในระยะ30 ปที่ผานมา พื้นที่ที่เกิดปญหาการกัดเซาะ
ไดแก ตําบลบางแกวเปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดของชายฝง จังหวัดสมุทรสงครามและ
พื้นที่ ตําบลแหลมใหญซ่ึงมีความรุนแรงในระดับปานกลาง(1–5 เมตรตอป) สาเหตุที่ทําใหเกิดการ
กัดเซาะชายฝงที่รุนแรงมากขึ้นเกิดจากปจจัยหลายๆดานพรอมกัน คือปริมาณของตะกอนที่ถูกสง
จากตนน้ํามาสูปลายน้ําแมกลองลดลงและการใชประโยชนที่ดินแนวชายฝงโดยรุกพื้นที่ปาชายเลน
ที่เปนแนวกําบังคลื่นลมตามธรรมชาติ ปญหาการเพิ่มขึ้นของน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เกิด
จากรานคา รานอาหารบริเวณสถานที่ทองเที่ยว นักทองเที่ยว และอุตสาหกรรมครัวเรือนการแปรรูป
อาหารทะเลทําใหเกิดน้ําเสียไหลลงทะเล สงผลใหเกิดมลภาวะในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
ปญหาการลดลงของสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณหอยหลอดบนพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดซึ่ง
มีปริมาณลดลงอยางมากในฤดูกาล พื้นที่บางสวนของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดพบวาเกือบจะไมมี
หอยหลอดใหจับ ทั้งที่ในอดีตเคยเปนบริเวณที่มีการจับหอยหลอดไดมากการลักลอบจับสัตวน้ําโดย
ใชอวนรุนทําใหจับติดเอาสัตวน้ําที่มีขนาดเล็กไปดวย ทั้งการใชอวนรุนยังสงผลใหน้ําในบริเวณนั้น
ขุนขึ้น ทําใหแพลงกตอนซึ่งเปนอาหารของสัตวน้ําไมไดรับแสงเพื่อใชในการสังเคราะหแสง จึงมี
ปริมาณนอยลงสงผลใหสัตวน้ํามีปริมาณนอยลงตามไปดวย ปญหาเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ขี้ปลาวาฬ” ทําใหน้ําเสีย สัตวน้ําไมสามารถมีชีวิตอยูได น้ําทะเลชายฝง
สกปรก สงกลิ่นเหม็น สงผลตอทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว 

2) ดานความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา จากประชาชนหรือ
ชุมชนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด สวนหนึ่งก็เร่ิมมีความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นวาสงผล
กระทบตอความเปนอยู การประกอบอาชีพประมงพื้นบาน และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตนเอง จึงรวมตัว
กันจัดตั้งกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด รวมกันตอตานนายทุนที่เขามาแสวงหาผลประโยชน
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แตก็มีชาวบานอีกจํานวนมากที่ไมสนใจและตระหนักถึงปญหา
ที่เกิดขึ้น  
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3) นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําที่มีอยูใน
ปจจุบันก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจาก
ไมมีหนวยงานหลักที่สามารถบูรณาการการดูแลพื้นที่ชุมน้ําใหเปนเอกภาพ ที่เปนอยูในปจจุบันคือ
ตางหนวยงาน ตางทํา ตางก็มีนโยบาย แผน มาตรการ ในการดําเนินงานของตนเอง แลวแตหนาที่
หรือภารกิจหลักของหนวยงานนั้นๆ แกไขปญหาและสาเหตุที่แตกตางกันออกไป 

 
 5.1.4 ปจจัยผลกระทบ (Impact) 

ปจจัยผลกระทบตามกรอบการศึกษาประกอบดวย 1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ 2) การ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม และ 3) ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ํา 
 สืบเนื่องมาจากผลของปจจัยแรงขับเคล่ือนปจจัยแรงกดดัน และสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ดังนี้  

1) ผลกระทบตอระบบนิเวศระบบนิเวศปาชายเลนซึ่งทําหนาที่เสมือนเขื่อนปองกัน
คล่ืนลมจากทะเล ชวยกันความรุนแรงของพายุสกัดกั้นไมใหเกิดอันตรายตอมนุษยและระบบนิเวศที่
อยูถัดเขามาในแผนดินเปนที่อยูอาศัย วางไข หาอาหาร และเปนแหลงอนุบาล แหลงเจริญเติบโต
ของสัตวน้ําวัยออนหลายชนิดโดยเฉพาะสัตวน้ําเศรษฐกิจ เชน ปูทะเล กุง ปลากระบอก เปนตน เมื่อ
จํานวนปาชายเลนลดนอยลง สงผลใหจํานวนสัตวน้ําหลายประเภทลดนอยลงไปดวย เกิดการกัด
เซาะชายฝง ประกอบกับปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี หรือข้ีปลาวาฬ ที่ทําใหสัตวน้ําตายเปน
จํานวนมาก น้ําทะเลเกิดการเนาเสีย มีกล่ินเหม็น ชายฝงสกปรก สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง 
ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตวน้ําเปลี่ยนแปลงไป กระทบตอกิจกรรมการประมงและ
กิจกรรมการทองเที่ยวนอกจากนั้นแลวการใชเครื่องมือประมงที่ไมเหมาะสม เครื่องมือประมงบาง
ประเภททําใหสัตวน้ําตัวเล็กๆ ถูกจับติดมาดวยเปนการตัดวงจรของการขยายพันธุสัตวน้ํา หนาดิน
ใตทองทะเลถูกกวาด ผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศทําใหพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณของปริมาณ 
และชนิดพันธุสัตวน้ําทําใหเกิด 

2) การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และสังคมหากชุมชนขาดรายไดจากการทํา
ประมงเนื่องจากปริมาณสัตวน้ําที่นอยลง ก็ตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนๆแทนการทําประมง
พื้นบาน หรือประมงเชิงพาณิชยความตองการเกี่ยวกับงานบริการรับจาง ก็มีความจําเปนมากขึ้น จึง
ตองการใหมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมารองรับกับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป จน
เกิดเปนความขัดแยงของชุมชนที่เห็นดวยกับการที่จะใหมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กับอีกกลุม
ที่ตองการอนุรักษความเปนธรรมชาติของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเอาไว 
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3) ผลกระทบดานความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
สืบเนื่องจากผลกระทบตอระบบนิเวศแลวยังสงผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีพันธุสัตว
ที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุ เชน นกกระสานวล เหยี่ยวแดง นกนางนวลแกลบเล็ก นกแอนกินรัง อีก
ทั้งสัตวน้ําประจําถ่ินอยางหอยหลอดก็มีปริมาณที่ลดนอยลงมาก สงผลใหสถานการณดานความ
หลากหลายอยูในขั้นวิกฤต 
 
 5.1.5 ปจจัยการตอบสนอง (Responses) 

ปจจัยการตอบสนองตามกรอบการศึกษาประกอบดวย 1) อนุสัญญาแรมซาร 2) มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และ 3) ผลของนโยบาย แผน และมาตรการ
อนุรักษและการใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 

ผลจากการกระทําของแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานการณที่เกิดขึ้น และผลกระทบตางๆ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด แตก็มีหลายๆ หนวยงาน 
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOsโดยเฉพาะหนวยงานราชการและชุมชน มีหนาที่
ชวยกันดูแล ฟนฟู และอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด หลากหลายรูปแบบ เชน นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และยุทธศาสตรตางๆปจจุบันทุกภาคสวนไดรวมกันดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดลอมและสังคม การสงเสริมความเปนอยูที่ดีของชุมชน ซ่ึงการตอบสนองมีหลายระดับแตกตาง
กันออกไป แตที่ผูศึกษาไดนํามาเปนกรอบการศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกการตอบสนองที่เกี่ยวของตรง
ประเด็น และมีผลของการตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ดังนี้ 

1) อนุสัญญาแรมซารไซต ชุมชนหรือชาวบานยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อนุสัญญาแรมซารที่ถูกตอง โดยเขาใจวาแรมซารไซตมีผลบังคับเหมือนกับมติคณะรัฐมนตรีแต
ขอเท็จจริงแลวไมมีผลบังคับหรือละเมิดอํานาจอธิปไตยของประเทศภาคีซ่ึงเปนเจาของดินแดนที่มี
พื้นที่ชุมน้ํา อนุสัญญาแรมซารเปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่สงเสริมใหประเทศตางๆมีการอนุรักษ 
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืนโดยเฉพาะอยางยิ่งใหความสําคัญตอการ
มีสวนรวมของชุมชน อนุสัญญาแรมซารไซตเปรียบเสมือนเครื่องมือในการทําเรื่องของบประมาณจาก
หนวยงานอิสระในตางประเทศเพิ่มเติมจากงบที่ไดรับจากรัฐบาลเพื่อใชในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด อนุสัญญาแรมซารมีประสิทธิภาพในการลดปจจัยแรงขับเคลื่อน (D) ที่ใชอนุสัญญาเปนเหตุ
ปองกันพื้นที่จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาที่จะสงผลตอพื้นที่ ลดปจจัยแรงกดดัน (P) 
ปองกันการบุกรุกปาชายเลน การปลอยมลพิษตางๆ และลดปจจัยผลกระทบ (I) ที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เร่ือง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เร่ือง “ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา” โดยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวถือวาเปนกฎ ระเบียบ โดยตรงที่จะคุมครองและดํารงรักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําและได
เห็นชอบตอมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งหมด 17 ขอ จึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดปจจัย
สาเหตุไดครอบคลุมทุกปจจัย แตปรากฏวาชุมชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากไมมีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

3) ผลของนโยบาย แผน และมาตรการ จากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ พบวา นโยบาย 
หรือมาตรการ ที่เกิดจากความตองการของชุมชนเอง โดยรวมตัวกันจัดตั้งกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอย
หลอด มีผูนําชุมชนเปนแกนนําและชุมชนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดรวมกันเปนสมาชิกผล
การปฏิบัติงานของกลุมถือวาประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพในการลดปจจัยแรงกดดัน (P) ลด
ปจจัยผลกระทบ (I) และลดปจจัยสถานการณ (S) และมีประสิทธิภาพในลักษณะของความยั่งยืนแก
ชุมชนเองมากกวา นโยบาย แผน และมาตรการ ที่มาจากหนวยงานอ่ืนๆ เนื่องจากชุมชนเขาใจใน
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนอยางดี และมีความใกลชิดกับสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จึงเขาใจ
และสามารถแกไขปญหาไดตรงประเด็นมากกวา อีกทั้งยังสามารถปรับใหเขากับความตองการของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนอยูคูกับชุมชนตลอดไป 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะห
หลักการ แรงขับเคลื่อน–แรงกดดัน–สถานการณ–ผลกระทบ–การตอบสนอง (Drivers–Pressures–
States–Impacts–Responses: DPSIR) ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันตามหลักเหตุ
และผลของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอด การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศึกษาสภาพปญหาสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึง
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ หรือแรมซารไซต (Ramsar Site) 

2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ ดอน
หอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และความสัมพันธของแตละปจจัย คือ แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน 
สถานการณ ผลกระทบ และการตอบสนอง 
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3) เพื่อนําผลการศึกษาของปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงครามไปสูขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาที่เหมาะสมอยางยั่งยืนตอไป 
 ผลการศึกษา พบวาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดตามกรอบแนวคิดหลักการ แรงขับเคลื่อน–แรงกดดัน–สถานการณ–ผลกระทบ–การ
ตอบสนอง (Drivers–Pressures–States–Impacts–Responses:DPSIR) สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ  

1) ปจจัยเชิงลบที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
ลําดับจากความสําคัญมากตามลําดับประกอบดวยปจจัยแรงขับเคลื่อน ปจจัยแรงกดดัน ปจจัย
สถานการณ 

2) ปจจัยเชิงบวกที่ชวยลดความรุนแรงของสถาณการณการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือ
ลดปญหาของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด และยังชวยดูแล อนุรักษและการใชประโยชนในพื้นที่ชุม
น้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศไดแก ปจจัยการตอบสนอง ที่ชวยดูแล อนุรักษ พื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอด และมีผลตอการลดลงของปจจัยเชิงลบไดมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับความรุนแรงของ
ปจจัยเหตุนั้นๆ 
 ปจจัยแรงขับเคลื่อน ประกอบดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจทองเที่ยว การสรางโรงแรม รีสอรทเศรษฐกิจจากการ
ประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการคอยๆเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ในพื้นที่ ประชากรแฝงที่เขามาประกอบอาชีพในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด และการสราง
เขื่อนเหนือแมน้ําแมกลอง ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา
ในเชิงลบไดแกปญหาการปลอยน้ําเสียลงแมน้ําแมกรอง การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน ปญหาขยะและ
มลภาวะในพื้นที่ ปญหาความสมดุลของปริมาณสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงกระแสน้ําทําใหตะกอนที่
จะตกในพื้นที่ดอนหอยหลอดลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ(ชัยพฤกษ วงศสุวรรณ, 2553) ที่
พบวาในดานความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 โรงงานอุตสาหกรรม 
อันดับที่ 2 สถานที่ทองเที่ยว และอันดับที่ 3 แหลงชุมชนที่อยูอาศัย สวนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
และทัศนียภาพความสวยงาม อันดับที่ 2 ปาชายเลน และคุณคาการใชประโยชนที่ดิน อันดับที่ 3 
คุณภาพตะกอนดิน ปญหาขยะมูลฝอย นอกจากนั้นแลวผลการศึกษาของชัยพฤกษ วงศสุวรรณ 
(2553) ยังสอดคลองกับปจจัยแรงกดดันจากปญหาการบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอด มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ํา และการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอีกดวย 
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 ปจจัยสถานการณ ผูศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ํา
ไดแก การกัดเซาะชายฝงคุณภาพน้ําแมน้ําแมกลองขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากรานคาปญหา
การลดลงของสัตวน้ําปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี และผลกระทบตอการสรางเขื่อนบริเวณตนน้ํา
กรณีดานความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําพบวาประชาชนสวนหนึ่งที่มีบทบาท
หรือมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมไดแกประชาชนระดับผูนําชุมชนตั้งแตผูใหญบาน กํานัน 
ผูบริหารองคการสวนทองถ่ิน กลุมผูนํา NGO แตประชาชนโดยสวนใหญแลวยังขาดความตระหนัก
ถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมน้ําซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ(สุธาสินี แทนออน,2550)ที่
พบวาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด หนวยงานตางๆ รวมถึงผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
ยังขาดความเขาใจที่ถูกตองเพียงพอในคุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอด และขาดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ คุณคาและคุณประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดจึงสงผลใหมีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางไมถูกตองและเหมาะสม 
โดยไมเขาใจวากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ทั้งบนบกและในน้ํามีผลกระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่
ชุมน้ําดอนหอยหลอด ซ่ึงอาจทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด
อยางถาวรยากที่จะฟนฟูกลับคืนมาได และยังสอดคลองกับการศึกษาถึงปจจัยการตอบสนอง กรณี
ของนโยบาย แผนงาน มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบันพบวาขาดการบังคับใชกฎหมายที่
นํามาปรับใชกับพื้นที่ชุมน้ําอยางจริงจัง และหนวยงานในการดูแลจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดมีอยูมากมาย ไมมีหนวยงานใดเปนหนวยงานหลักในการดูแลจึงทําใหการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
 ปจจัยการตอบสนองจากปญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีหลายๆ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยงานราชการเปนหลักที่มีหนาที่ชวยกันดูแล ฟนฟู และอนุรักษ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดโดยมีมาตรการในการดูแลพื้นที่ในหลากหลายรูปแบบเชน นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และยุทธศาสตรในการดูแล อนุรักษและการใชประโยชของพื้นที่ชุมน้ํา ผูศึกษา
ไดศึกษาถึงการตอบสนองที่สําคัญอยู 3 ประการคือ 1) อนุสัญญาแรมซาร 2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และ 3) ผลของนโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษและการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา ผลการศึกษา พบวา ผลของการตอบสนองมีประสิทธิที่แตกตางกันออกไป
ตามแตกรณี  ในกรณีของนโยบาย แผน มาตรการอนุรักษและการใชประโยขนในพื้นที่ชุมน้ําที่เกิดจาก
การริเร่ิมของคนในชุมชนเองโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด มีการสราง
ระเบียบของกลุมขึ้นมาบังคับใช เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาจิตสํานึก เกิดการหวงแหน
ทรัพยากร จึงเปนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่ยั่งยืนกวาการตอบสนองในรูปแบบอื่นๆ
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ (ณัฐกานต สุวรรณะ, 2546) กลาววา เงื่อนไขที่ทําใหกลุมประสบ
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ความสําเร็จคือ 1) ปญหาที่เกิดขึ้นกับดอนหอยหลอดเปนปญหาของสวนรวม 2) การดําเนินการของ
ชุมชนมีเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจน 3) มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง 4) การทํางานของกลุมอยาง
ตอเนื่อง 5) การเปดโอกาศใหทุกคนมีสวนรวม และ 6) ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรที่ใชเวลาไม
นานในการฟนตัวกลับสูสภาพสมดุล การดําเนินการกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรทองถ่ินโดย
ชุมชน มีการพัฒนาจิตสํานึก มีการจัดตั้งองคกร และมีวิธีการกําหนดเขตอนุรักษและควบคุมการใช
ประโยชนจากทรัพยากร ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นความสามารถของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรทองถ่ินของตนเอง โดยที่สมาชิกในชุมชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรได
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสภาพของทรัพยากรใหเอื้อประโยชนกับสมาชิกในชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน ตามที่ ณัฐกานต สุวรรณะ ไดกลาววา ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน
ของตนเองโดยที่สมาชิกในชุมชนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดในขณะเดียวกันก็สามารถ
รักษาสภาพของทรัพยากรใหเอื้อประโยชนกับสมาชิกในชุมชนไดอยางยั่งยืน แตผูศึกษาพบวา 
จํานวนชุมชนที่พัฒนาจิตสํานึก มีสวนรวมในการอนุรักษ หรือดูแลพื้นที่ ยังมีจํานวนนอยมาก และ
สวนใหญจะเปนผูนําชุมชน หรือผูที่มีความสนใจ เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง และ
การสื่อถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนของกลุมอนุรักษ จึงอาจเปนการอุปมานผลที่กวางเกินไป 
 โดยสรุปแลว ผลจากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงครามโดยใชกรอบแนวคิด DPSIR ปจจัยแรงขับเคล่ือนที่เปนตนเหตุของผลกระทบตอ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดคือ ความตองการของประชาชนในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ประกอบกับจํานวนประชากรที่คอยๆเพิ่มขึ้นกอใหเกิดปญหาการบุกรุกปาชายเลน เกิดมลภาวะที่
เกิดขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การขยายของธุรกิจการทองเที่ยว การใชประโยชน
ในพื้นที่ชุมน้ําจนเกินความสมดุลของธรรมชาติ เกิดปญหาความเสื่อมในพื้นที่ชุมน้ํา สงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศจํานวนสัตวน้ําลดลง พันธุพืช พันธุสัตว ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเปนอยาง
มากทําใหชุมชนขาดรายไดจากการประกอบอาชีพประมงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และความขัดแยงทางสังคมเนื่องจากชุมชนสวนหนึ่งตระหนักถึงปญหาและไดรวมกลุมกันดูแล 
อนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด แตก็มีชุมชนบางสวนที่ตองการใหมีโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ของตน ส่ิงเหลานี้ลวนแลวทําไปเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยทั้งสิ้น ปญหาที่
เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหวาง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง ดังนั้น 
การตอบสนองตอปจจัยที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จึงตองมีการประสานและ
เชื่อมโยงกับความสัมพันธดังกลาวจึงจะเปนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
(ธีรวุฒิ ชิยานนท, 2547:13) ไดกลาวถึงการประสบผลสําเร็จในการฟนฟูและสรางพื้นที่ชุมน้ํา
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ประกอบดวย ปจจัยตางๆ ทั้งดานกายภาพของพื้นที่ เชน แหลงน้ํา ชวงเวลาที่น้ําทวม ความลึกของ
น้ํา ความเร็วของน้ํา ความเค็ม การกระทําจากคลื่น ส่ิงรองรับพื้น ปริมาณสารอาหาร ปริมาณแสง 
อัตราการทับถมของตะกอน ความลาดชัน เปนตน ดานสังคม เชน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่
ชุมน้ําของประชาชนในพื้นที่ การมีจิตสํานึกในการอนุรักษและมีสวนรวมในการดูแลรักษา เปนตน 
ดานเศรษฐกิจ เชน คาใชจายในการดําเนินการฟนฟู การบํารุงรักษา การตรวจสอบสถาพของพื้นที่
ชุมน้ําในระยะยาว เปนตน แตมีขอแตกตางจากผลการศึกษาในครั้งนี้วา ปจจัยดานกายภาพของพื้นที่ 
ตามผลการศึกษาของ ธีรวุฒิ ชิยานนท นั้นจํากัดความแคบกวาผลของผูศึกษา คือ เนนที่ลักษณะของ
พื้นที่ชุมน้ํา แตกตางกับผลของผูศึกษา คือ ดานกายภาพอาจประกอบดวย ส่ิงกอสรางในพื้นที่ชุมน้ํา 
เชน ที่อยูอาศัย บานพัก โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ความหลากหลายของพันธุพืช พันธุสัตว  ปา
ชายเลน และองคประกอบดานเศรษฐกิจของผูศึกษาก็มีขอแตกตาง คือ เศรษฐกิจ มีขอบเขต
หมายความรวมถึง รายรับ – รายจาย ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด การผลิต การจําหนาย การบริโภคใช
สอยตางๆ ในพื้นที่ชุมน้ําของชุมชน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการประสบความสําเร็จในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําทั้งสิ้น 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 จากผลการศึกษาจึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหขอมูลที่เปน
ประโยชน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ (Decision Makers) กอใหเกิด
ประสิทธิภาพของการจัดทําและดําเนินการตามนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการตาง หรือ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการและสถานการณเพื่อประโยชนของทุกฝายอยางยั่งยืน
ตอไป 
  5.3.1.1 หนวยงานภาครัฐ 
   1) การดําเนินงานตามนโยบาย  แผน  มาตรการอนุรักษและการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ของหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบดูแล จัดการ พื้นที่ชุมน้ํา
ดอนหอยหลอดในปจจุบันยังขาดการตระหนักและใหความสําคัญกับปจจัยแรงกดดัน (Drivers) ที่
นับวาเปนปจจัยสาเหตุที่สําคัญของจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดและพื้นที่อ่ืนๆ เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และจํานวนประชากรที่เพิ่ม
สูงขึ้นยอมกระทบตอแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาส่ิงแวดลอม และเชื่อมโยงถึงปญหาความ
ขัดแยงที่จะเกิดขึ้นในสังคมดังนั้นในการจัดทํา หรือ การทบทวน ปรับปรุง นโยบาย แผน และ
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มาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําตองตระหนักและคํานึงถึงปจจัยเร่ืองของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนทองถ่ิน องคการบริหาร
สวนจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด หนวยงานภาครัฐระดับกรม กระทรวง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 
(Key Stakeholder)รวมกันกําหนดทิศทางรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจของพื้นที่ใหเกิดความชัดเจน
กําหนดทางเลือกที่สามารถเปนไปไดพรอมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง
มาตรการรองรับการขยายตัวของจํานวนประชาชนที่เพิ่มขึ้นแตทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด 
   2) เครื่องมือที่เหมาะสมในการนํามาปรับใชในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางการเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ตามแนวคิดของ
ผูทําการวิจัยไดแกการใชเครื่องมือดานเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมเราสามารถใชสอยทรัพยากร
ส่ิงมีชีวิตอยางยั่งยืนโดยจํากัดปริมาณการบริโภคไมใหเกินจํานวนที่ผลิตไดสูงสุด โดยการกําหนด
จุดสมดุลของความตองการในการพัฒนาดานเศรษฐกิจกับการดูแลรักษาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
และการปรับใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตนโยบายระดับชุมชนและระดับประเทศเพื่อใหเกิด
ความสมดุลตามธรรมชาติ 
   3) นโยบาย แผน และมาตรการที่ใชกับพื้นที่ชุมน้ําควรมีความยืดหยุน
ระหวางเศรษฐกิจของชุมชนกับการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับที่สามารถยอมรับไดดวยกัน
ทุกฝายและเปนกลางมากที่สุด เมื่อมีการประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมแลวซ่ึงมีมาตรการบางสวนอาจจะกระทบตอสิทธิของประชาชนในการ
ประกอบกิจการ หรือการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในภาพรวมผูศึกษาเห็น
วาควรมีการแบงพื้นที่ (Zoning) ในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะ
การใชงาน เพื่อการใชประโยชนตามลักษณะของพื้นที่โดยแบงออกเปนพื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ 
และพื้นที่พัฒนาจากของเดิมที่เกิดขึ้นอยูแลวแตไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําดอน
หอยหลอดจะทําใหการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนรูปธรรมและสามารถ
จัดการพื้นที่ไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความขัดแยงระหวางชุมชนและหนวยงาน
ของรัฐ ทําใหประชาชนอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมไดอยางรูคุณคา ไมรูสึกวาถูกลิดรอนสิทธิในพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอมสรางความตระหนักใหชุมชนมีความรักในคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุม
น้ําดอนหอยหลอดไดเปนอยางดี 
   4) ภาครัฐตองเสริมสรางความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนที่ปรึกษาและใหขอมูลการศึกษาวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชนสราง
จิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม เพื่อใหประชาชนแขมแข็งและชวยกันดูแลพื้นที่ชุมน้ําของตนเองได 
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รวมถึงการสนับสนุนดานนโยบาย แผนงานโครงการที่เกิดจากความตองการของชุมชนอยาง
เหมาะสม 
   5) หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวงควรจะตองบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ําทั้งหมด และมอบหมายใหมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบหรือเปนผูประสาน
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนการรวมศูนยบริการใหเกิดความสะดวกแกชุมชนในการติดตอ
ประสานงาน การติดตามสถานการณปญหาตางๆที่เกิดขึ้น ลดขั้นตอนในการติดตอสืบหาหนวยงาน
ที่รับผิดชอบของชุมชน 
  5.3.1.2 ภาคประชาชน 
   1)ชุมชนตองขยายเครือขายการรวมกลุมอนุรักฟนฟูดอนหอยหลอดให
ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่โดยสื่อสารถึงวัตถุประสงคของการรวมกลุมที่ชัดเจนใหชุมชนทราบ สราง
ความรวมมือ สามัคคี เขมแข็งแกสมาชิก กอใหเกิดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ เกิดพลังประชาชนในการเฝามองพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเจาหนาที่
หนวยงานภาครัฐ นักการเมืองทองถ่ิน และอื่นๆ เกี่ยวกับการทุจริตหรือการบิดเบือนขอมูลโครงการ
ที่สงผลกระทบตอชุมชน อีกทั้งยังสามารถพลักดันนโยบายตางๆใหเปนไปตามแนวทางความ
ตองการที่เหมาะสมของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2)ควรรวมกันวางกติกาการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําและการอนุรักษ เปน
การแสดงความเห็นและขอตกลงรวมกันในชุมชนเพื่อเปนแนวทางและกรอบของการประกอบ
อาชีพที่ตองใชทรัพยากรรวมกันบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม             
   
 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 เพื่อนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสมหรือเปนประโยชนทางดานขอมูลในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
  1) หนวยงานภาครัฐควรมีความจริงใจและโปรงใส ตั้งแตการใหขอมูลที่ถูกตองแก
ประชาชน มีความจริงใจในการสนับสนุนใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของหลักในพื้นที่เขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา แสดงใหเห็นถึงธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐตั้งแตหนวยงานระดับทองถ่ินและหนวยงานสวนกลางที่จะนําไปสูความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจของประชาชน ลดความขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ ชวยกันรับผิดชอบ
ตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจรวมกัน  
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  2) ภาคประชาชนตองตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินของตนเองมากขึ้น 
ชุมชนตองปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตนเอง โดยอยางปราศจากอคติ
และเหตุผลทางการเมืองพิจารณาและตระหนักจากประสบการณดานสิ่งแวดลอมที่เคยสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมในพื้นที่มากอน เชน การลมสลายของนากุงกุลาดํา โครงการโรงไฟฟาถานหิน 
แมกรอง เปนตน 
 

5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งเชิงกวางในภาพรวมของปจจัยที่กอใหเกิดปญหา

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมเฉพาะพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนหลัก และเชิงลึกในบางประเด็น
เทานั้นแตผลการศึกษากลับมีปจจัยอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ที่สงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง เชน การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกลแมน้ําตนทางแลว
ลักลอบปลอยน้ําเสียลงแมน้ํา การใชสารเคมีของภาคเกษตรกรรม การสรางเขื่อนกักเก็บน้ําประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเอง เชน ความแปรปรวนของสภาพอากาศ รอนจัด
บางครั้งมีปริมาณฝนมาก บางครั้งแลง เกิดพายุ ที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยาง
กวางขวางและรุนแรง ซ่ึงอยูเหนือความสามารถของหนวยงานตางๆที่จะแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอยอดการศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษา
ถึงการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ํา 
หรือมาตรการรับมือโดยการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง(Adaptation)ตอไป        
 

5.3.4 ขอเสนอแนะการพัฒนากรอบแนวคิดบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด 
 จากผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ:
กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะห
หลักการ แรงขับเคลื่อน – แรงกดดัน – สถานการณ – ผลกระทบ–การตอบสนอง (Drivers – 
Pressures – States – Impacts – Responses: DPSIR) ทําใหเห็นความสัมพันธและความเชื่อมโยงของ
ปจจัยตางๆแลว จากการศึกษาแลวยังพบอีกวามีปจจัยที่สงผลใหทุกๆปจจัยในกรอบแนวคิด DPSIR 
มีประสิทธิถาพสูงสุด คือ ปจจัยการมีสวนรวม (Participation) ที่จะตองมีอยูในทุกๆปจจัยหลักที่
ศึกษาจึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการตอบสนอง เพื่อลดปจจัยตนเหตุของปญหา 
กลาวคือ หากเรามีวัตถุประสงคที่จะใชกรอบแนวคิด DPSIR ในการติดตามสถานการณของ
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ส่ิงแวดลอมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือสําหรับผูวางนโยบายทางดานสิ่งแวดลอม ตองอาศัยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ตั้งแตรวมกันพิจารณาถึงลําดับความสําคัญของปจจัยแรงขับเคลื่อน แรง
กดดัน รวมกันเฝาสังเกตุสถานการณ ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือการมีสวนรวม
ในการตอบสนองเพื่อลดปจจัยสาเหตุในทุกๆปจจัย หากการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
วงจรหรือความเชื่อมโยงของปญหาในเพื้นที่ชุมน้ําลดลงอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด อธิบาย
ไดดังภาพที่ 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5.1ขอเสนอแนะการพัฒนากรอบแนวคิดบริหารจัดการพืน้ที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

แรงขับเคลื่อน(Drivers) 

 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
บริเวณพื้นที่ชุมน้ําเปนในทิศทาง   
    ที่เหมาะสม 
2. จํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น 

3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

4. การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

แรงกดดัน (Pressures) 

 

1. ลดการบุกรุกปาชายเลน   

2. มลภาวะในพื้นที่ชุมน้ําลดลง 

3. การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา 

    อยางมีประสิทธิภาพ และรูคุณคา 

    มากขึ้น 

 

สถานการณ (State)  

 

1. ลดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมของ
พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 

2. สรางความตระหนักถึงปญหาและ
คุณคาของพื้นที่ชุมน้ํา 

3. ปรับปรุง นโยบาย แผนงาน  
มาตรการในการดูแลพื้นที่ใหเหมาะสม
กับสถานการณ 

การมีสวนรวม (Participation) 
 
1. การมีสวนรวมระดับประชาชน/ชุมชน ในการดูแลพื้นที่ 
2. ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการใชพื้นที่กับการ  
    ปกครองสวนทองถิ่น 
3. ชุมชนมีสวนรวมในการพลักดันพรรรคการเมืองใน  
    ทองถิ่น 

การตอบสนอง (Responses) 
 

1.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2552 
2.อนุสัญญาแรมซารไซต 
3. ประสิทธิภาพของนโยบาย แผน มาตรการ 
 
 

ผลกระทบ  (Impact) 
 

1. ลดผลกระทบตอระบบ
นิเวศ 
2. ลดการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน 

3. ยับยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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แบบสมัภาษณ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ         

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับผูนําชุมชน / ผูบริหารทองถิ่น 

 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาโทของ นายณัฐวัฒน โตะงาม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) การวิจัยนี้เปนงานวิจัย

ทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําที่มี

ความสําคัญระหวางประเทศดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะนําไปสรุปในภาพรวม

เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น ดังนั้น คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณทานจะไม

มีผลกระทบตอทานแตอยางใด 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง ที่โปรดกรุณาสละเวลาใหขอมูลที่ เปน

ประโยชนแกการวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

      ดวยความเคารพ 

             นายณัฐวัฒน   โตะงาม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 
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แบบสมัภาษณ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับผูนําชุมชน / ผูบริหารทองถิ่น 
 

ผูใหสัมภาษณ............................................................. 

อาชีพ / ตําแหนง ....................................................... 

วัน/เดือน/ป............................................................... 

สถานที่.........................................เวลา..................... 

 

ดานปจจัยแรงขับเคล่ือน (Driver: D) 

1.ทานคิดวาในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมาสภาพเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปน

อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ชุมชนบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มขึ้นทานคิดวาจะหา

รายไดเพิ่มขึ้นใหเพียงพอกับคาใชจาย อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา มีจํานวนนักทองเที่ยวในบริเวณดอนหอยหลอดเพิ่มขึ้นหรือไม  

แลวความตองการซื้อผลิตภัณฑสัตวน้ํา ของฝาก หรือ อ่ืนๆ ที่มาจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปน

อยางไร  
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวาการสรางเขื่อน (เขื่อนศรีนครินทร, เขื่อนวชิราลงกรณ ) ในจังหวัดที่อยูเหนือบริเวณ

พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดขึ้นไป ที่ผานมาสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดหรือไม 

อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดานปจจัยแรงกดดัน (Pressure: P) 

1. สภาพแวดลอมของปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันมีสภาพ
เปนอยางไรบาง มีการตัดไมเพื่อใชประโยชนหรือใชประโยชนของพื้นที่บางหรือไม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. มีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. สภาพปญหามลภาวะในพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด เชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเนาเสีย

ที่ปลอยมาจากที่พัก รานอาหาร โรงงานที่เกิดขึ้นเปนอยางไรและสงผลกระทบตอชุมชน หรือพื้นที่

อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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4. ทานคิดวาสาเหตุอะไรที่ทําใหเกิดมลภาวะดังกลาว และแหลงที่มาของสาเหตุมีอะไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5. ปจจุบันชุมชนใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางไรบาง และมีปริมาณมากนอย

เพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา        

        - ดานแหลงอาหาร 

.............................................................................................................................................................

- ดานแหลงที่พักอาศัย 

............................................................................................................................................................. 

       - ดานแหลงคาขายผลิตภัณฑ 

............................................................................................................................................................. 

       - ดานแหลงพักผอนหยอนใจ 

............................................................................................................................................................. 

       - ดานแหลงศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา 

............................................................................................................................................................. 

       - อ่ืนๆ 

............................................................................................................................................................. 

ดานปจจัยสถานการณ ( State :S) 

1. ทานคิดวาสภาพของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันเปนอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- สภาพของตะกอนสันดอนทรายบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนอยางไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 - ปริมาณของสัตวน้ําเชน กุง หอย ปู ปลา มีปริมาณลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก 3ปที่ผานมา

อยางไรบาง และมีสัดสวนเปนอยางไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ปริมาณของหอยหลอดซึ่งเปนสัตวน้ําประจําถ่ินมีปริมาณมากนอยเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบ

กับอดีต3 ปที่ผานมา  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - สภาพปาชายเลนที่มีอยูในปจจุบันจะสงผลตอพื้นที่ชุมน้ําหรือไม  อยางไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ทานคิดวาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันประสบปญหาอะไรมากที่สุด และทําไมถึงเปน

เชนนั้น 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดสวนใหญไดรับอิทธิพลของแหลงน้ําจากที่ใด และมีปญหาเกี่ยวกับ

ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นและลดลงจนสงผลกระทบตอธรรมชาติของพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. ปจจุบันชุมชนในพื้นที่ชวยกันดูแลพื้นที่ชุมน้ําอยางไรบาง และชุมชนมีแผนหรือมาตรการ

อะไรบางที่มาจากความตองการของชุมชนเอง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ปจจัยดานผลกระทบ ( Impact: I) 

1. ทานคิดวาผลกระทบอะไรบางที่สงผลตอการทําลายระบบนิเวศพืน้ทีชุ่มน้ําดอนหอยหลอดที่

รุนแรงมากที่สุด แลวเหตุใดจงึเปนเชนนัน้                                 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. จากอดีตจนถึงปจจุบันเมื่อมีการพัฒนาใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนแหลงทองเที่ยวและเปน

ที่รูจักเพิ่มมากขึ้น จะสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําหรือไม อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3.ชุมชนของทานมีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําหรือไมอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช พันธุสัตว เปนอยางไรบาง มีชนิดไหนที่เพิ่มขึ้น ลดลง หรือ

สูญพันธุไปแลวบางหากมีสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. ปจจุบันมีจํานวนชนิดพันธุและปริมาณของนกอพยพตามฤดูที่มาหากินและพักบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา

มากนอยเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ปจจัยการตอบสนอง ( Responses: R) 

1. ตัวทานและชุมชนมีบทบาทในการชวยลดผลกระทบของปญหาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใน

ประเด็นตอไปนี้อยางไรบาง 

 - ความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ํา เชน สภาพสันดอนทราย ปาชายเลน 

จํานวนพันธุพืชและพันธุสัตวในพื้นที่ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - การเกิดมลภาวะของพื้นที่เชน จํานวนขยะที่เพิ่มขึ้น การปนเปอนของน้ําเสียจากโรงงาน 

รานอาหาร และชุมชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 -การบริหารจัดการกับจํานวนผูใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ําเชนจับหอย หาสัตวน้ํา เปนตน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ทานทราบหรือไมวาพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดไดเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุม

น้ํา (Ramsar Convention) สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ

ระหวางประเทศของประเทศไทยและมีผลตอพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบันอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. ทานทราบหรือไมวามีมติคณะรัฐมนตรีใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําของ

ประเทศที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และตองชวยกันอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําหากทานทราบแลวมติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาวมีผลตอพื้นที่ชุมน้ําในปจจุบันอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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4.ทานทราบหรือไมวามีนโยบาย  แผน มาตรการในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําอะไรบาง  มาจาก
หนวยงานใด  และชุมชนของทานเขารวมเพื่อชวยกันอนรัุกษตามนโยบาย แผน มาตรการนั้นๆ
หรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5. ทานคิดวานโยบาย แผน หรือมาตรการอะไรที่สงผลตอการอนุรักษและดูแลพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดมากที่สุด และมาจากหนวยงานใด 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

6. ทานมีขอเสนอแนะหรือแนะนําในการใชประโยชน การดูแล และอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยให

เกิดความยั่งยืนเพื่อใชประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคตอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบสมัภาษณ 
การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ 

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาโทของนายณัฐวัฒน โตะงาม คณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) การวิจัยนี้เปนงานวิจัยทาง

วิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําที่มี

ความสําคัญระหวางประเทศ ดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะนําไปสรุปในภาพรวม

เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น ดังนั้นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณทานจะไม

มีผลกระทบตอทานแตอยางใด 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง ที่โปรดกรุณาสละเวลาใหขอมูลที่ เปน

ประโยชนแกการวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

      ดวยความเคารพ 

             นายณัฐวัฒน   โตะงาม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 
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แบบสมัภาษณ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ 

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
 

ผูใหสัมภาษณ............................................................. 

อาชีพ / ตําแหนง ....................................................... 

วัน/เดือน/ป............................................................... 

สถานที่.........................................เวลา..................... 

 

ดานปจจัยแรงขับเคล่ือน (Driver: D) 

1. ทานคิดวาการที่เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดที่คอยๆขยายตัวขึ้นนั้นจะสงผล

กระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหลอดอยางไรบาง        

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

2. หากจํานวนประชากรในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดมีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นจะสงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. จากการประชาสัมพันธใหมีการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมน้ํา แลวมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือไม และ

จะสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอพื้นที่หรือไม อยางไร 

 



148 

 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวาการสรางเขื่อน ในจังหวัดที่อยูเหนือบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดขึ้นไป ที่ผานมา

สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดหรือไม อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดานปจจัยแรงกดดัน (Pressure: P) 

1. สภาพพื้นทีป่าชายเลนบริเวณพืน้ที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันมปีริมาณ 

(โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นหรือลดลง แลวสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น       

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ชุมชนใชประโยชนอยางไรบางจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด และทานคิดวาเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่ชุมน้ําหรือไม อยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. สภาพปญหามลภาวะในพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด เชน ปญหาขยะ ปญหาน้ําเนาเสีย

จากโรงงาน บานพัก รานอาหาร ที่เกิดขึ้นเปนอยางไร และสงผลกระทบตอชุมชนหรือพื้นที่ชุมน้ํา

อยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ดานปจจัยสถานการณ ( State :S) 

1. ทานคิดวาสถานการณของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันเปนอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- สภาพของตะกอนดินสันดอนทราย   

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ชนิดพันธุพืชและพันธุสัตว 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- ปริมาณปาชายเลนเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ทานคิดวาในภาพรวมของสถานการณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดทีป่รากฎอยูในปจจุบันมีความ

รุนแรงของปญหาอยูระดับใด  นอย ปานกลาง มาก และประเด็นปญหาอื่นๆดังนี ้

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาพื้นทีชุ่มน้ําของชุมชน   

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ประสิทธิภาพของการดูแลพื้นที่ชุมน้ําโดยรวม 
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปจจัยดานผลกระทบ ( Impact :I) 

1. ทานคิดวามปีจจัยอะไรบางที่สงผลตอระบบนิเวศพืน้ทีชุ่มน้ําดอนหอยหลอดมากทีสุ่ด   แลว
ทําไมจึงเปนเชนนั้น                                 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ชุมชนในพื้นที่ที่ทานดูแลอยู มีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําหรือไม   

หากมีเหตุใดจึงเปนเชนนั้น  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช พันธุสัตว เปนอยางไรบาง มีชนิดไหนเพิ่มขึ้น ลดลง หรือมี

วิกฤตใกลสูญพันธุ  และสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - หอยหลอด สัตวน้ําประจาํถ่ิน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - นกอพยพที่เขามาพักอาศัยและหากินบริเวณพืน้ที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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4. ทานคิดวาการใชทรัพยากรธรรมชาติจากพื้นที่ชุมน้ํา หรือประโยชนจากพืน้ที่ชุมน้ําสงผลตอ

รายไดโดยรวมของชุมชนประมาณรอยละเทาใด(โดยประมาณ) และสงผลตอรายไดของจังหวดัรอย

ละเทาใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - รายไดในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ประมาณการรายไดในอนาคต 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปจจัยการตอบสนอง ( Responses: R) 

1. ในฐานะที่พืน้ที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดไดเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ํา ( 

Ramsar Convention) สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง

ประเทศของประเทศไทย หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน มาตรการ ที่รองรับหรือสอดคลองกับ

อนุสัญญาดังกลาวอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ทานคิดวาการเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา มีประโยชนหรือมผีลดีตอพื้นที่ชุม

น้ํา และชุมชนของทานอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 - ชวยลดการบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ลดการกอใหเกิดมลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการใชประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. ทานคิดวามติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศที่

มีความสําคัญระดับนานาชาติ และตองชวยกันอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํานั้น มีผลตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - การประกาศใหพื้นที่ชุมน้ํา เปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม หรือพื้นที่อนุรักษ มีผลตอ

ดอนหอยหลอดหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการจัดทําแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิดผลกระทบตอ

ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําอยางตอเนื่องโดยมีการ

กําหนดปจจัยหรือดัชนีช้ีวัดที่จัดเจน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 - ใหมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใดๆที่มีแนวโนม

จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - กําหนดใหมีการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําที่เสื่อมโทรมและตองการการปรับปรุงโดย

ดวนเพื่อใหพื้นที่ชุมน้ํานั้นสามารถดํารงบทบาทหนาที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตาม

ธรรมชาติ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน มาตรการในการอนุรักษ หรือการใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 
ที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้าํหรือไม   หรือ ทราบเกี่ยวกบันโยบาย
ดังกลาวของหนวยงานอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

5. หนวยงานของทานมีนโยบาย แผน มาตรการในการอนุรักษ หรือการใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา 
ที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ และสังคม เชนการสนับสนุนการ
ผลิตผลิตภัณฑจากพืน้ที่ชุมน้ําในปริมาณที่เหมาะสม การควบคุมการขยายพืน้ที่เพื่อที่อยูอาศัย 
การคา สถานที่ทองเที่ยว แนวทางการลดปญหาความขดัแยงในการใชประโยชนพืน้ที่ชุมน้ําหรือไม  
หรือ ทราบเกี่ยวกับนโยบายดงักลาวของหนวยงานอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. หนวยงานของทานมีนโยบาย  แผน มาตรการในการอนุรักษหรือการใชประโยชนในพืน้ที่ชุมน้ํา 
ที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย
หลอดหรือไม  หรือ ทราบเกีย่วกับนโยบายดังกลาวของหนวยงานอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - จํานวนหอยหลอดซึ่งเปนสัตวน้ําประจาํถ่ินที่มีความสําคัญ 

............................................................................................................................................................. 

 - จํานวนชนดิของนกอพยพที่เขามาหากินและพักอาศยั 

............................................................................................................................................................. 

 - ชนิดพนัธุพืชเฉพาะถิ่นและพันธุสัตวเฉพาะถิ่น 

............................................................................................................................................................. 

7. หนวยงานของทานมีการทบทวนหรือปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรการอนุรักษและการใช
ประโยชนในพื้นที่ชุมน้ํา เพือ่รองรับกับการเพิ่มขึ้นของจาํนวนประชากร และการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา หรือไม   หรือ ทราบเกี่ยวกับนโยบายดังกลาวของหนวยงานอื่นๆ 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

8. การดําเนินงานตามนโยบาย แผน มาตรการตางๆ ที่สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา  

ของทานสําเร็จมากนอยเพียงใด ทานคิดวาปจจัยใดบางที่สงผลตอการดําเนินงานตามนโยบายฯ 

ดังกลาว                

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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9. ทานมีขอเสนอแนะหรือแนะนําในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใหมีความยั่งยืน

ไดอยางไรบาง 

 - ภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- ภาคหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบสมัภาษณ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ 

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับหนวยงานองคกรอาสาสมัครเอกชน 

 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาโทของนายณัฐวัฒน โตะงาม คณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) การวิจัยนี้เปนงานวิจัยทาง

วิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําที่มี

ความสําคัญระหวางประเทศ ดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะนําไปสรุปในภาพรวม

เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น ดังนั้นคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณทานจะไม

มีผลกระทบตอทานแตอยางใด 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง ที่โปรดกรุณาสละเวลาใหขอมูลที่ เปน

ประโยชนแกการวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

      ดวยความเคารพ 

             นายณัฐวัฒน   โตะงาม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 
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แบบสมัภาษณ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอสิ่งแวดลอมของพืน้ที่ชุมน้ําสําคัญระหวางประเทศ 

กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม 

สําหรับหนวยงานองคกรอาสาสมัครเอกชน 
 

ผูใหสัมภาษณ............................................................. 

อาชีพ / ตําแหนง ....................................................... 

วัน/เดือน/ป............................................................... 

สถานที่.........................................เวลา..................... 

 

ดานปจจัยแรงขับเคล่ือน (Driver: D) 

1. ทานคิดวามปีจจัยอะไรบางที่สงผลใหชุมชนมีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด

เพิ่มมากขึ้น จนกอใหเกดิมลภาวะตอพื้นทีชุ่มน้ําดอนหอยหลอด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. การสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่

หรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. ทานคิดวาพืน้ที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนเหนือบริเวณพืน้ที่ชุม

น้ําหรือไม อยางไร 
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดานปจจัยแรงกดดัน (Pressure: P) 

2. พื้นที่ของปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบันมปีริมาณ 
(โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นหรือลดลง แลวสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น       
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

3. ชุมชนใชประโยชนอยางไรบางจากพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอด และทานคิดวาเหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่ชุมน้ําหรือไม อยางไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวามลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันมีแหลงที่มาจากแหลงใดมาก

ที่สุด ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในพื้นที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ดานปจจัยสถานการณ ( State: S) 

5. ทานคิดวาสถานการณของพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดในปจจุบันเปนอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- สภาพของตะกอนดินสันดอนทราย   
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ชนิดพันธุพืชและพันธุสัตว 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

- ปริมาณปาชายเลนเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผานมา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

6. ทานคิดวาในภาพรวมของสถานการณพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดทีป่รากฎอยูในปจจุบันมีความ

รุนแรงของปญหาอยูระดับใด  นอย ปานกลาง มาก และประเด็นปญหาอื่นๆดังนี ้

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมพื้นที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาพื้นทีชุ่มน้ําของชุมชน   

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ประสิทธิภาพของการดูแลพื้นที่ชุมน้ําโดยรวม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปจจัยดานผลกระทบ ( Impact: I) 

7. ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้าํดอนหอยหลอดไดรับผลกระทบอยางไรบางจากการเขามาใช
ประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําดังกลาว 
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

8. ทานคิดวาจากสถานะการณที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบที่พื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดไดรับจะสงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และของจังหวัดอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

9. ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช พันธุสัตว เปนอยางไรบาง มีชนิดไหนเพิ่มขึ้น ลดลง หรือมี

วิกฤตใกลสูญพันธุ  และสาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - หอยหลอด สัตวน้ําประจาํถ่ิน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - นกอพยพที่เขามาพักอาศัยและหากินบริเวณพืน้ที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปจจัยการตอบสนอง ( Responses: R) 

10. ทานคิดวาหนวยงานราชการ เอกชน และชุมชน ควรมีบทบาทในการชวยกนัอนุรักษ ดแูล พื้นที่

ชุมน้ําดอนหอยหลอดใหเกดิความยั่งยืนในอนาคตอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - หนวยงานราชการ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 - หนวยงานเอกชน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ชุมชน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

11. ทานคิดวาการเขารวมเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา มีประโยชนหรือมีผลดีตอพื้นที่

ชุมน้ํา และชุมชนของทานอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ชวยลดการบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ลดการกอใหเกิดมลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการใชประโยชนของพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

12. ทานคิดวามติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดเปนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ

ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และตองชวยกันอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํานั้น มีผลตอพื้นที่ชุมน้ําดอนหอย

หลอดอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - การประกาศใหพื้นที่ชุมน้ํา เปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม หรือพื้นที่อนุรักษ มีผลตอ

ดอนหอยหลอดหรือไม 
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการจัดทําแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิดผลกระทบตอ

ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําหรือไม 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - มีการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําอยางตอเนื่องโดยมีการ

กําหนดปจจัยหรือดัชนีช้ีวัดที่จัดเจน 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - ใหมีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใดๆที่มีแนวโนม

จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ํา 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 - กําหนดใหมีการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําที่เสื่อมโทรมและตองการการปรับปรุงโดย

ดวนเพื่อใหพื้นที่ชุมน้ํานั้นสามารถดํารงบทบาทหนาที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตาม

ธรรมชาติ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

13. ทานคิดวา นโยบาย แผน มาตรการในการอนุรักษ หรือการใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ําจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภาคประชาชน หรือเอกชนมีประสิทธิภาพในการลดปญหาเกี่ยวกับ
พื้นที่ชุมน้ํามากนอยเพียงไร         
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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14. ทานมีความคิดเห็นในการบริหารจัดการหรือการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ําดอนหอยหลอดใหเกิดความ

ยั่งยืนอยางไรบาง 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผูใหสัมภาษณ 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 นางศุภรดา                บุตรธงชัย หัวหนาฝายปลัด อบต.คลองโคน 
2 นายเดชา                   เจือเหลียง ผูใหญบาน ต.คลองโคน หมู 7 

ประธานศูนยเครือขายประสานทรัพยากร
ชายฝง 

3 นายธเนศ                  ฤกษด ี ผูใหญบาน ต.คลองโคน หมู 5 
4 นางประนอม            สกุลแฟง ประมง ต.คลองโคน 
5 นายเสนอ                 ใจสุข ประมง ต.คลองโคน 
6 นายอมรศักดิ์            ฉัตระทิน นายก อบต. แหลมใหญ 
7 พันจาเอกอรุณ          ภมร ปลัด อบต. แหลมใหญ 
8 นายสมชาย               แจงกระจาง ผูใหญบาน ต.แหลมใหญ หมู 4 
9 นางมุกดา                 แผนใหญ ผูใหญบาน ต.แหลมใหญ หมู 3 
10 นายรุงเรือง              คลองนอย ชาวประมง ต.แหลมใหญ หมู 2 
11 นายอํานาจ               วรรณแจง ชาวประมง ต.แหลมใหญ หมู 8 
12 นางธิดา                   ฉายศรี รองนายก อบต. บางแกว 
13 นายชินวัตร             กลําแสง ปลัด อบต. บางแกว 
14 นายสมพร               ศิริธรรม ผูใหญบาน ต.บางแกว หมู 3 
15 นายวิสูตร               นวมศิริ ผูใหญบาน ต.บางแกว หมู 10 
16 นายวินัย                 นวมศิริ ชาวประมง ต.บางแกว หมู 3 
17 นายประสิทธิ์          บันเทิงใจ ชาวประมง ต.บางแกว หมู 10 
18 นายสุขเกษม           โงวสกุล นายกเทศมนตรี ต.บางจะเกรง็ 
19 นายธนัญชัย            แกวพนัธุ ปลัดเทศบาล ต.บางจะเกร็ง 
20 นางสาวชนัตถา      ถนอมชาติ ผูใหญบาน ต.บางจะเกร็ง หมู 2 
21 นายชัยสิทธิ์            นันทธนากิตต ิ ผูใหญบาน ต.บางจะเกร็ง หมู5 
22 นางนารี                  อินทรแหยม ประมง ต.บางจะเกร็ง 
23 นายสมชาย             เมฆเจริญ ประมง ต.บางจะเกร็ง 
24 นายพิสิฐ                 เสือสมิง นายก อบจ. สมุทรสงคราม 
25 นายมานพ               ญาณพิสิฐกุล ผูอํานวยการสวนสิ่งแวดลอม  

จ.สมุทรสงคราม 
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(ตอ) 
   
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

26 นางสาววรษัญา      วัลมาลี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบตัิการ 
27 นายภานุวฒัน         คงรักษา ประธานกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด 
28 นายสมหมาย          เปรุนาวนิ รองประธานกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอย

หลอด 
29 วาที่รอยตรีบณัฑิต  ปานสวาท องคกรอาสาสมัครเอกชน (NGO) 
30 นานสุพิน                สุขคลาย องคกรอาสาสมัครเอกชน (NGO) 
31 นายวินัย                  เสาวฤทธิ์ เจาพนกังานประมง 

ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงที่ 2 

32 นายวุฒิพงษ            วงศอินทร เจาพนกังานประมงปฏิบัติงาน 
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝงที่ 2 

33 นายปริญญา            ลีฬหานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบตัิการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพกร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

34 นายดุรงคฤทธิ์         เขียวแกว           นักวิชาการประมงชํานาญการ 
ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) 
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Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat 
Ramsar, Iran, 2.2.1971 
as amended by the Protocol of 3.12.1982 
and the Amendments of 28.5.1987 
Paris, 13 July 1994 
Director, Office of International Standards and Legal Affairs 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

 
 
The Contracting Parties, 
RECOGNIZING the interdependence of Man and his environment; 
CONSIDERING the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water 
regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl; 
BEING CONVINCED that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, scientific, 
and recreational value, the loss of which would be irreparable; 
DESIRING to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future; 
RECOGNIZING that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so 
should be regarded as an international resource; 
BEING CONFIDENT that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be ensured 
by combining far-sighted national policies with co-ordinated international action; 
Have agreed as follows: 
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Article 1 
 
1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether 
natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish 
or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres. 
2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on wetlands. 

 
Article 2 

 
1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in a 
List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as "the List" which is 
maintained by the bureau established under Article 8. The boundaries of each wetland shall be 
precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal 
zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six metres at 
low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat.  
2. Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in terms 
of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of 
international importance to waterfowl at any season should be included.  
3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of the 
Contracting Party in whose territory the wetland is situated. 
4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when 
signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as provided 
in Article 9.  
5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated within its 
territory, to extend the boundaries of those wetlands already included by it in the List, or, because 
of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by 
it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or government 
responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes. 
6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the conservation, 
management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries for the 
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List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands within its 
territory. 

 
Article 3 

 
1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the 
conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands 
in their territory. 
2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if the ecological 
character of any wetland in its territory and included in the List has changed, is changing or is likely to 
change as the result of technological developments, pollution or other human interference. Information 
on such changes shall be passed without delay to the organization or government responsible for the 
continuing bureau duties specified in Article 8. 
 

Article 4 
 
1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by 
establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide 
adequately for their wardening.  
2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the boundaries of a 
wetland included in the List, it should as far as possible compensate for any loss of wetland 
resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowl and for the 
protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.  
3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications 
regarding wetlands and their flora and fauna. 
4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowl 
populations on appropriate wetlands.  
5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of 
wetland research, management and wardening.  
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Article 5 
 
1. The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations arising 
from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories of more 
than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. They shall 
at the same time endeavour to coordinate and support present and future policies and regulations 
concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna. 

 
Article 6 

 
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the 
implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall 
convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more 
than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the 
written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the 
Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next ordinary 
meeting. 
2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:  

a) to discuss the implementation of this Convention; 
  b) to discuss additions to and changes in the List; 
  c) to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands 
included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3; 
  d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding  the 
conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna; 
  e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters 
which are essentially international in character affecting wetlands; 
  f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this 
Convention. 
3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands 
management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such 
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Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their flora 
and fauna.  
4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its 
meetings. 
5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the financial 
regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the 
next financial period by a two-third majority of Contracting Parties present and voting. 
6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions 
adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary 
Conference of the Contracting Parties. 
 

Article 7 
 
1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include persons who 
are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in scientific, 
administrative or other appropriate capacities. 
2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, 
recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the 
Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention. 

 
Article 8 

 
1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform the 
continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or 
government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties. 
2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:  
  a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6; 
  b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by the 
Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning wetlands 
included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2; 
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  c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character of 
wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3; 
  d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of 
wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be 
discussed at the next Conference; 
  e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the 
Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the character of wetlands 
included therein. 

 
Article 9 

 
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely. 
2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the 
International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of Justice 
may become a Party to this Convention by: signature without reservation as to ratification; 
signature subject to ratification followed by ratification; accession. 
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or 
accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (hereinafter referred to as "the Depositary"). 

 
Article 10 

 
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties to 
this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9. 
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after 
the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of 
ratification or accession.  
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Article 10 bis 
 
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that 
purpose in accordance with this article. 
2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party. 
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the 
organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention 
(hereinafter referred to as "the Bureau") and shall promptly be communicated by the Bureau to all 
Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated 
to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to 
the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for 
submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that 
day. 
4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with 
paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the 
Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the 
meeting. 
5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and 
voting. 
6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it 
on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting 
Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting 
Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the 
Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into 
force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of 
acceptance. 
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Article 11 
 
1. This Convention shall continue in force for an indefinite period. 
2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the date 
on which it entered into force for that party by giving written notice thereof to the Depositary. 
Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof is received by the 
Depositary. 
 

Article 12 
 
1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as soon 
as possible of: signatures to the Convention; 
  a) deposits of instruments of ratification of this Convention; 
  b) deposits of instruments of accession to this Convention; 
  c) the date of entry into force of this Convention; 
  d) notifications of denunciation of this Convention. 
2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with the 
Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this 
Convention. 
DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, 
German and Russian languages, all texts being equally authentic* which shall be deposited with 
the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties. 

 
* Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided 
the second Conference of the Contracting Parties with official versions of the Convention in the 
Arabic, Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments 
and with the assistance of the Bureau. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ดังนี้ 

1. เห็นชอบตอทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญของประเทศไทยโดยเพิ่มเติม ดังนี ้
  1.1 เพิ่มเติมพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาจิ จํานวน 8 แหง ไดแก พื้นที่ชุมน้ํา
กุดทิง จังหวัดหนองคาย พื้นที่ชุมน้ําในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ชุม
น้ําในเขตหามลาสัตวปา เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดตาก เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช หาดทายเหมือง 
จังหวัดพังงา และพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี 
  1.2 เพิ่มเติมพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดบัชาติ จํานวน 2 แหง ไดแก พรุแมรําพึง จงัหวัด
ประจวบคีรีขนัธ และบึงสํานักใหญ (หนองจํารุง) จังหวัดระยอง 
  1.3 เพิ่มเติมรายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญเรงดวนสมควรไดรับการเสนอเปนแรมซาร
ไซต จํานวน 4 แหง ไดแก พื้นที่ชุมน้ํากุดทิง จังหวัดหนองคาย เกาะระ เกาะพระทอง จังหวัดพังงา 
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และหาดทายเหมือง จังหวัดพังงา 
  1.4 พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการคุมครอง โดยเพิ่มเติมหนองหลม 
(ผนวกเพิ่มกับหนองบงคาย) พื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําสงคราม พื้นที่ชุมน้ําทุงมหาราช พื้นที่ชุมน้ําวัดหวย
จันทร อาวไทยตอนใน (โดยเฉพาะดานตะวันตกแหลมผักเบี้ย บานปากทะเลและเขาตะเครา จังหวัด
เพชรบุรี) ปากแมน้ําเวฬุ เกาะสมุย และเกาะพงัน 
  1.5 พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการฟนฟู โดยเพิ่มเติมหนองหลวง จังหวัด
เชียงราย เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน ลําปลายมาศ เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอม พื้นที่ชุมน้ําวัด
อโศกการาม เขตหาม ลาสัตวปาวัดตาลเอนและพื้นที่ชุมน้ําทุงมหาราช ทุงโพธ์ิทอง/ทุงคําหยาด เขต
หามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด ปากแมน้ําเวฬุ อาวปากพนัง และพื้นที่ชุมน้ําพรุบานไมขาว 
  1.6 พื้นที่ชุมน้ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการศึกษาสํารวจ โดยเพิ่มเติมเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขง (สัตวปา/ปลา) พื้นที่ชุมน้ําบริเวณลุมแมน้ํามูล พื้นที่ชุมน้ําบริเวณลุมแมน้ํา
โขงตอนกลาง (ประชากร/ชนิดนก) ปากแมน้ําเวฬุและอาวคุงกระเบน เขตหามลาสัตวปาเขื่อนปาสัก
ชลสิทธิ์ เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร (สัตวน้ํา/ปลา) เกาะตาง อุทยานแหงชาติสิรินาถ 
จังหวัดภูเก็ต ปาชายเลนปะเหลียน-ละงู และพื้นที่ชุมน้ําพรุคันธุลี (ความหลากหลายทางชีวภาพ/
ประชากร/ชนิดนก) 
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2. เห็นชอบตอมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ดังนี ้

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

1. ประกาศกําหนดใหพืน้ทีชุ่มน้ําที่เปนทีส่าธารณะทุกแหงทัว่ประเทศโดยเฉพาะพืน้ที่ชุม
น้ําแหลงน้ําจืดเปนพื้นที่สีเขียวและมใิหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปน
แหลงรองรับน้ําและกกัเก็บน้ําตอไป 

• กระทรวงมหาดไทย • องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

• กรมประมง 
• กรมที่ดิน 
• กรมชลประทาน 
• กรมทรัพยากรน้ํา 
• กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 
• สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2. ใหมีการสํารวจและตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําตามทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้าํที่มี
ความสําคัญระดับทองถิ่นที่ ค.ร.ม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพือ่เปน
แหลงรับน้ําตามธรรมชาติโดยเปนพืน้ที่กกัเก็บและชะลอการไหลของน้าํเพื่อปองกันน้าํ
ทวมและภัยแลง 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 
• กรมการปกครอง 
• กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3. ใหมีการตดิตาม ตรวจสอบและดํารงรักษาพื้นที่ชุมน้ําตามทะเบียนรายนามพืน้ที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับทองถิ่นเพื่อสงวนไวเปนแหลงรองรับน้ําตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพืน้ที่ชุมน้ําที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงน้ําสาธารณะประโยชน ตลอดจน
ควบคุมและปองกันการบุกรุกเขาใชประโยชนที่จะสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําที่เปนพื้นที่
สาธารณะประโยชน 

• กระทรวงมหาดไทย • กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาว ี

• กรมที่ดิน 
• กรมทรัพยากรน้ํา 
• สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

4. ใหสรางจิตสํานึกและปลกูฝงความรู ความเขาใจในคณุคาและความสําคัญและการใช
ประโยชนพืน้ที่ชุมน้ําอยางยัง่ยืนแกทุกภาคสวน และประชาชนทุกระดบั และใหชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผนการจัดการพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติดวย 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 
• กรมประชาสัมพันธ 
• กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
• กระทรวงศกึษาธิการ 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• กรมทรัพยากรน้ํา 

5. ใหนําเสนอพื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคัญระดับนานาชาตแิละระดับชาติเปนพื้นที่ชุมน้าํที่มี
ความสําคัญระหวางประเทศ ภายใตอนุสัญญาวาดวยพืน้ที่ชุมน้ํา (Ramsar Sites) 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพนัธุพืช 

• กรมประมง 
• กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
• กรมการปกครอง 
• องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
• กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

6. ประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาต ิเปนเขตหามลา
สัตวปา หรือพืน้ที่คุมครองสิ่งแวดลอม หรือพื้นที่อนุรักษในลักษณะอืน่ 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• กรมประมง 
• กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
• กรมการปกครอง 



181 
181 

มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

7. เรงรัดใหออกหนังสือสําคัญที่หลวงในกรณีที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคญัระดับนานาชาติ
และระดับชาตเิปนที่สาธาณประโยชน และเรงใหดําเนนิการจัดทําแนวเขตที่ชัดเจนเพือ่
ปองกันปญหาการบุกรุกโดยไมใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศของพืน้ที่ชุมน้ํา 

• กระทรวงมหาดไทย • องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

8. ใหมีการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคัญระดับนานาชาตแิละระดับชาตทิี่
เสื่อมโทรมและตองการการปรับปรุงโดยดวนเพื่อใหพืน้ที่ชุมน้ํานั้นสามารถดํารงบทบาท
หนาที่ทางนิเวศวิทยาและอุทกวิทยาไดตามธรรมชาติ 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• กรมพัฒนาที่ดนิ 
• สถาบันการศึกษา 
• กองทัพเรือ 
• กรมทรัพยากรน้ํา 

9. ใหมีการจดัทําแผนการจดัการพื้นที่ชุมน้าํที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อคุมครอง ฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา โดยมีการแบงเขตการใช
ประโยชนพืน้ที่เปนเขตอนุรักษและเขตพฒันา พรอมทั้งกําหนดแนวเขตกันชนพืน้ที่ 
ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่สามารถกระทําไดและหามกระทําในพืน้ที ่

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• กรมประมง 
• กรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาว ี
• สถาบันการศึกษา 
• กรมพัฒนาที่ดนิ 
• องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• กรมทรัพยากรน้ํา 

10. ใหมีจดัทํารายงานวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) สําหรับโครงการพัฒนาใด ๆ 
ที่มีแนวโนมจะกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําทีม่ีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ 

• หนวยงานเจาของ
โครงการ 

• สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

• กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา 

• และพันธุพืช 
• กรมประมง 
• สถาบันการศึกษา 

11. ใหมีการศกึษาวจิัยระบบนิเวศพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติและเผยแพรขอมูลแกสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

• สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

12. ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศพืน้ที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดบั
นานาชาติและระดับชาติอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดปจจัยหรือดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

13. ใหมีการศกึษาสํารวจพื้นที่ชุมน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพอยางตอเนื่อง เพื่อ
ปรับปรุงและแกไขเพิม่เติมทะเบียนพื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติตามเกณฑ 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 

14. ใหมีการควบคุมและปองกันมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ ไดแก ชุมชน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอืน่ๆ 

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

• สถาบันการศึกษา 

15. ใหมีการควบคุมปองกันไฟปาในพื้นทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติที่อาจเกิดจากชุมชน หรือเกิดจากกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการดังนี ้

1) มาตรการปองกันไฟปา 

• (1) ใหดําเนินการควบคุมระดับน้ําของปาชุมน้ําใหคงที ่

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สถาบันการศึกษา 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• (2) ทําแนวกันไฟเปยก (wet-line firebreak) ตามแนวพระราชดําริ 
• (3) ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อสรางจิตสํานึกและความ 

เขาใจใหกับชมุชนถึงอันตรายที่เกดิจากไฟปา เปนผลใหชุมชนยุตกิาร จุดไฟเผา
ปา 

2) มาตรการดบัไฟปา 

• (1) จัดตั้งสถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ เพื่อทําหนาที่กํากับ ดแูลและดําเนินการ
ควบคุมไฟปาในพื้นที่ชุมน้ําที่สําคัญ 

• (2) ฝกอบรมเจาหนาที่ปาไมใหปฏิบีติงานดับไฟปาในพืน้ที่ชุมน้ํา 
• (3) ใชเครื่องมือ อุปกรณดับไฟปา ใหทนัสมัยและเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ที่เปน

พื้นที่ชุมน้ํา 

16. ใหมีการศกึษาและจัดทําแผนกายภาพ ออกแบบภูมิทศันบริเวณโดยรอบและในบริเวณ
ใกลเคียงพืน้ทีชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่ออนุรักษและฟนฟูพื้นทีด่ังกลาวทั้งระบบ 

• กระทรวงมหาดไทย • กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพนัธุพืช 

• องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• กรมประมง 
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มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้าํ หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก หนวยงานสนบัสนุน 

• กรมที่ดิน 
• กรมชลประทาน 
• กรมทรัพยากรน้ํา 
• กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝง 

17. ใหจดัทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ขอ 1 - 16 โดย
ติดตามตรวจสอบจากหนวยงานหลักเสนอตอคณะอนกุรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้าํเปน
ประจํา 
 

  

• กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สํานักงาน
นโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 



 

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล      นายณัฐวัฒน   โตะงาม 
 
ประวัติการศึกษา     รัฐศาสตรบัณฑิต 
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
      ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547  
    
ประสบการณทํางาน     พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
      สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดลอม   
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