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The objectives of this study were 1) to study history, physical condition and management 

of the Natural Island Mangrove Educational Center, Tha-kham Sub District, Bangpakong District, 

Chachoengsao Province; 2) to analyze and evaluate the economic social environmental and 

management aspects of the center; and 3) to suggest the ways for landscape architecture 

development and improvement as well as management to be a learning center and sustainable 

ecological conservation site. The data were collected by observation, literature review, interview 

and questionnaire. The results of this study indicate that the landscape architecture had some 

physical problems and disadvantages of the design. This research they suggested the ways to 

improve the landscape architecture in addition this study suggested that to make the center to be 

the place for learning sustainable ecological conservation, the following practices should be 

adopted: 1) the integrated working from all stakeholders; 2) building of awareness and appreciation in 

the value of their natural resource; 3) Substantial and continuous campaign for the project. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความสําคญัและทีม่าของการวจิยั 

  

จากอนุสญัญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ที่ประชาคมโลกร่วมกนัร่างขึ้นมา ซ่ึงว่าดว้ย

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มนํ้ าอยา่งย ัง่ยนืนั้น ไดแ้สดงให้เห็นถึงความสาํคญัของพื้นที่ชุ่มนํ้ าที่มี

ต่อส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ ลกัษณะของพื้นที่ชุ่มนํ้ านั้น สามารถแบ่งแยกไดห้ลายประเภท เช่น เป็น

พื้นที่ลุ่มช้ืนแฉะมีนํ้ าท่วมขงั พื้นที่ที่เป็นแหล่งนํ้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและรวมไปถึงพื้นที่

ที่มนุษยส์ร้างขึ้นด้วย รวมไปถึงพื้นที่ชายฝ่ังทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซ่ึงเม่ือนํ้ าลดลง

ตํ่าสุดมีความลึกของระดบันํ้ าไม่เกิน 6 เมตร ซ่ึงเรียกพื้นท่ีส่วนน้ีวา่ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 

ป่าชายเลน (Mangrove Forest) คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปดว้ยพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์หลายชนิด 

ดาํรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน นํ้ ากร่อย และมีนํ้ าทะเลท่วมถึงอย่างสมํ่าเสมอ 

ดงันั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทัว่ไปตามบริเวณที่เป็นชายฝ่ังทะเล ปากแม่นํ้ า ทะเลสาบ และ 

รอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเล พนัธุไ์มท้ี่มีมากและมีบทบาทสาํคญัที่สุดในป่าชายเลน คือ 

ไมโ้กงกาง ป่าชายเลนจึงมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ ป่าโกงกาง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552) 

ป่าชายเลยมีหนา้ที่และความสาํคญัความสาํคญัมากมายต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง และเป็นทรัพยากรที่มี

ค่ายิง่ต่อระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของไทย เช่น การเป็นแหล่งอนุบาลที่สาํคญัของสัตวท์ะเล

นานาชนิด เป็นแหล่งอาหารของนกต่างๆ หรือกระทัง่ทาํหน้าที่เป็นพื้นที่ลดทอนความแรงของลม

และคล่ืนที่จะกระทาํต่อชายฝ่ัง เป็นตน้ 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจงัหวดัหน่ึงที่มีพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งส้ิน 7,309.34 ไร่ (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552) ซ่ึงเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยูใ่นเขตอ่าวไทย เน่ืองจากจงัหวดั

ฉะเชิงเทรามีแม่นํ้ าบางปะกงเป็นสายหลกั ที่ปลายสายของแม่นํ้ านั้นไหลลงสู่อ่าวไทย จึงทาํให้พื้นที่

บริเวณปากอ่าวไทยนั้นเกิดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสาํคญั และเกิดความหลากหลายในระบบ

นิเวศ เช่น ไดมี้การสาํรวจพบนกกว่า 40 ชนิด ที่เป็นทั้งนกประจาํถ่ินและนกอพยพ ในพื้นที่ชุ่มนํ้ า

บริเวณปากแม่นํ้ าบางปะกง นอกจากน้ีในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธข์องทุกๆปี จะมีฝูงโลมาอิระวดี

และโลมาเผอืกวา่ยนํ้ าเขา้มาจากอ่าวไทยเพือ่มาหาอาหารท่ีปากแม่นํ้ าบางปะกง นั่นแสดงให้เห็นถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของพื้นที่ในแถบน้ี 
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เกาะธรรมชาติ หรือที่ชาวบา้นและคนทัว่ไปเรียกว่าเกาะนก เป็นเกาะเล็กๆ ซ่ึงมีพื้นที่

ประมาณ 125 ไร่ บริเวณปากแม่นํ้ าบางปะกง ในพื้นที่ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา เน่ืองจากมีลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งเป็นที่น่าสนใจ บวกกับเป็นพื้นที่ซ่ึงมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ และเป็นพื้นท่ีป่าชายเลน ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ สงัเกตไดจ้ากพชืพนัธุ์ และ

ปริมาณส่ิงมีชีวติที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ นอกจากน้ีเกาะธรรมชาติ ยงัเป็นพื้นที่ที่มีความผกูพนักบัวิถีชีวิต

ของชุมชนทอ้งถ่ิน ในดา้นที่ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศวิทยาของพื้นท่ี เช่น การหาเล้ียง

ชีพดว้ยการจบัสตัวน์ํ้ า การเก็บผลิตภณัฑจ์ากป่าชายเลน การอาศยัพื้นท่ีรอบๆ เกาะในการเล้ียงสัตว์

นํ้ า และทาํการประมง การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของชุมชนจึงมีความผูกพนัและเช่ือมโยงกนักับ

พื้นท่ีเกาะธรรมชาติอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้เกาะธรรมชาติแห่งน้ี จึงเป็นที่ตั้งของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลน ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารดูแลของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ซ่ึงตอ้งการให้ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ แห่งน้ีเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ท่ีจะอยู่คู่กบัทอ้งถ่ิน รวมไปถึง

เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนของพื้นท่ี เพื่อปลูกจิตสาํนึกและกระตุน้ให้ทอ้งถิ่นเกิด

การเรียนรู้และการอนุรักษพ์นัธุไ์มแ้ละระบบนิเวศใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

นอกจากศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ

ชายเลนให้กบัทอ้งถ่ินแลว้ ยงัเปิดตอ้นรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ ์

และเป็นสถานที่สาํหรับการศึกษาดูงานสาํหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผูท้ี่สนใจ โดยพื้นที่บนเกาะ

ธรรมชาตินั้นไดมี้การวางผงังานภูมิสถาปัตยกรรม จดัสร้างเสน้ทางศึกษาธรรมชาติรอบเกาะ จุดชม

ทศันียภาพ หอชมนกนํ้ า และพื้นที่อเนกประสงคส์าํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลนของ

เกาะธรรมชาติ ซ่ึงการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษานิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น 

เป็นปัจจยัสําคญัที่ช่วยส่งเสริมให้ศูนยศึ์กษาธรรมชาติบรรลุจุดประสงคใ์นการดาํเนินงาน และ

นอกจากนั้นการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมก็มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบนิเวศวทิยาในพื้นท่ีดว้ย

เช่นกนั 

ผูว้จิยัจึงศึกษาแนวทางการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลน เกาะธรรมชาติ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการออกแบบวางผงัและองคป์ระกอบ

ทางภูมิสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อประเมินหาขอ้ดีขอ้เสีย และจดัทาํแนวทางการ

ปรับปรุง เพื่อให้ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ี ไดเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้

ระบบนิเวศชายเลนของชุมชนและเป็นพื้นที่นนัทนาการ ที่มีศกัยภาพในการรองรองรับนกัท่องเที่ยว 

ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินมีการพฒันาในดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
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1.2  คาํถามการวจิยั 

 

1.2.1  ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี และการวางผงัภูมิ

สถาปัตยกรรมอยา่งไร 

1.2.2  ปัจจุบนัพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรามีปัญหา อุปสรรค ขอ้ดี ขอ้ด้อย และขอ้จาํกัด

อยา่งไรในดา้นงานภูมิสถาปัตยกรรม 

1.2.3  แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศ

และการอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนืมีแนวทางการดาํเนินการอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1.3.1  เพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพทางกายภาพ และการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.3.2  เพื่อวิเคราะห์และประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการบริหาร

จดัการ ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

1.3.3  เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม และการบริหารจดัการ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 

1.4  ขอบเขตการวจิยั 

  

ขอบเขตการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษารวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์การ

สอบถาม รวมถึงการสังเกตการณ์ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีมีการเกี่ยวขอ้งเช่ือมโยงกบัการออกแบบวางผงั

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะนกมาวเิคราะห์ เพือ่ประเมินถึงความเหมาะสม และจดัทาํขอ้งเสนอแนะใน

การปรับปรุงต่อไป โดยมีการกาํหนดขอบเขตดงัน้ี 
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1.4.1  ขอบเขตด้านพืน้ที่และประชากร 

โดยการศึกษานั้น ได้ทาํการศึกษาพื้นท่ีเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนที่อยูใ่นหมู่ที่ 1 บา้นหัวแหลม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 

ประกอบด้วยผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ขอ้มูลเอกสาร สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่ทาํการศึกษา โดยผูว้ิจยัเจาะจงประชากร/กลุ่มตวัอย่างที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัน้ี 

1.4.2.1  กลุ่มตวัอยา่งในชุมชน 

1)  ผูบ้ริหารโครงการ ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผดิชอบต่อโครงการ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติโดยตรง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลท่าขา้ม ให้มีหน้าที่บริหาร

จดัการดูแลพื้นที่  

2)  ผูน้ําไม่เป็นทางการ ได้แก่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ในชุมชน 

เป็นตน้ 

3)  ตวัแทนหน่วยงานในทอ้งถ่ิน เช่น เจา้หน้าที่จากเทศบาลตาํบลท่าขา้ม 

ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ 

4)  ตวัแทนเยาวชนในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ณ ศูนย์

ศึกษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ 

1.4.2.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นชุมชน 

1)  นกัท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ผูท้ี่เขา้เที่ยวชมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ดว้ยจุดประสงค์

ทางดา้นนนัทนาการเป็นหลกั   

2)  ผูท้ี่เขา้มาศึกษาดูงาน ไดแ้ก่ ผูท้ี่เขา้ชมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะนกดว้ย

ความสนใจที่จะศึกษาระบบนิเวศชายเลน และสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั 

 

1.4.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.4.3.1  เพื่อศึกษาแนวคิดการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์า

ชายเลนอยา่งย ัง่ยนื ทั้งดา้นกิจกรรม การบริหารงาน และลกัษณะทางกายภาพ 

1.4.3.2  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบ

นิเวศและการอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 
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1.4.4  ขอบเขตด้านเวลา 

ดาํเนินการศึกษาเป็นเวลา 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 

2557 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1) ไดท้ราบถึงแนวคิดการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์าชาย

เลนอยา่งย ัง่ยนื  

2) เสนอแนวทางการเพื่อปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ 

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการ

อนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 

3) ไดใ้ชแ้นวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นแนวทางในการออกแบบ

วางผงั หรือทาํการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนํ้ าอ่ืนๆ ต่อไป 

เพื่อให้การออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นแนวทางให้กบัการออกแบบวางผงั

ภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนํ้ าอ่ืนๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางศึกษาและปรับปรุง 

 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 

   

1.6.1  ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบวางผงับริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติรวมถึง

องคป์ระกอบต่างๆ (เช่น เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ หอชมนก หอชมเรือนยอดพรรณไม ้ป้าบอกทาง 

ศาลาพกัผอ่น ลานกิจกรรม ฯ) เพือ่เป็นสถานท่ีสาํหรับเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลน โดยการออกแบบ

วางผงันั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเดิม มีการจดัการพื้นท่ีใชส้อย

อยา่งประสิทธิภาพ เป็นมิตรกบัชุมชน ก่อใหเ้กิดความงามและสุนทรียภาพในพื้นที่ และมีศกัยภาพที่

จะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลนใหก้บัชุมชนและนกัท่องเท่ียวได ้

1.6.2  ชุมชน หมายถึง ประชานชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบเกาะธรรมชาติ ประชาชนที่อยู่

ในหมู่ที่ 1 บา้นหวัแหลม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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1.6.3  นกัท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลภายนอกที่เขา้มาเที่ยวชม เพื่อการนันทนาการ พกัผ่อน

หยอ่นใจ ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.6.4  ผูท้ี่เขา้มาศึกษาดูงาน หมายถึงบุคคลภายนอกที่เขา้มา เพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศชาย

เลน สภาพแวดลอ้ม และวงจรชีวติของสตัวท์ี่อยูใ่นศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหลกั 

1.6.4  ผูบ้ริหารโครงการ หมายถึง เจา้หนา้ที่ในเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ที่ทาํหน้าที่รับผิดชอบ

การดาํเนินการโครงการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 



 

บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ี เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและ

การอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุง

สภาพภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าชายเลนซ่ึงเป็นที่ตั้งของศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา รวมถึงไดท้าํการศึกษาหลกัการต่างๆ ที่

จะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัโครงการ เช่น การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์าชาย

เลนอยา่งย ัง่ยนื ทั้งดา้นกิจกรรม การบริหารงาน และลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา

และนาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1  ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายเลน 

2.2  แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรป่าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 

2.3  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

2.4  การบริหารโครงการ 

2.5  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายเลน 

  

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างย ัง่ยืน ประกอบไปด้วยเน้ือหาที่

เก่ียวขอ้งกับ ระบบนิเวศชายเลนที่สําคญัใน 2 ประเด็น คือ ความสาํคญัของป่าชายเลนที่มีอยูใ่น

ระบบนิเวศ ประโยชน์ในดา้นต่างๆ อีกประการหน่ึง ที่จะกล่าวถึง คือ การบริหารจดัการทรัพยากร

และระบบนิเวศชายเลนอยา่งย ัง่ยนื เพือ่ใหท้ราบถึงเหตุผลที่จะตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าชายเลน 

แนวทางการจดัการ รวมถึงการจดัการทรัพยากรป่าชานเลนนั้นมีความสมัพนัธห์รือเก่ียวขอ้งอยา่งไร

กบัการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราแห่งน้ีดว้ย 
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2.1.1  ความหมายของป่าชายเลน 

ป่าชายเลน (Mangrove Forest) เป็นสังคมพืชที่ขึ้นตามบริเวณชายฝ่ังทะเล ปากแม่นํ้ า หรือ

อ่าว ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีระดบันํ้ าทะเลท่วมถึงในช่วงที่นํ้ าทะเลขึ้นสูงสุด เป็นสงัคมพืชที่ประกอบดว้ย

พนัธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกท่ีมีใบเขียวตลอดทั้งปี (Evergreen Species) ซ่ึงมี

ลกัษณะทางสรีระวิทยาและความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มที่คลา้ยกนั และยงัหมายถึงกลุ่มสังคมพืชที่

ขึ้ นอยู่บริเวณปากอ่าว ชายฝ่ังทะเลเขตร้อน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง

(Rhizophora sp.) เป็นไมส้าํคญั และจะมีไมต้ระกูลอ่ืนปะปนอยูบ่า้ง (วนัชยั อิงปัญจลาภ, 2542: 1)  

   สภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปของป่าชายเลนมีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากป่าชนิด 

อ่ืนๆ โดยเฉพาะดิน ดินในป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์สูงจากธาตุอาหารที่มาจากการกนัเซาะ

ตามชายฝ่ัง และแหล่งนํ้ าลาํธาร สารอินทรียจ์ากซากพชืซากสตัวใ์นบริเวณป่าชายเลนเอง โดยเฉพาะ

ใบไมท้ี่ร่วงหล่นทบัถมกนัเป็นจาํนวนมาก  แพลงคต์อนพืชและสาหร่าย นํ้ าบริเวณน้ีมีความเค็ม

ค่อนขา้งตํ่า ระดบัความเคม็ของนํ้ าเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามระดบันํ้ าที่ขึ้นลงและปริมาณนํ้ า จืด

ไหลมาจากแม่นํ้ าลาํคลอง สตัวต่์างๆท่ีอาศยัอยูใ่นป่าชายเลน ต่างก็ไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม

ที่ต่างไปจากสตัวใ์นป่าบกทัว่ไปเช่นกนั โดยเฉพาะสตัวท์ี่อาศยัอยูต่ามพื้นป่า ซ่ึงอาศยัคืบคลานหรือ

เกาะหรือขุดรูอยูต่ามพื้นดิน รวมทั้งชนิดท่ีอาศยัอยูใ่นนํ้ าจะตอ้งมีการปรับตวัอยา่งมากเพื่อการอยู่

รอด เน่ืองจากตอ้งประสบกบัสภาวะต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นประจาํหรือตอ้งอยูใ่นสภาพไม่

เหมาะสมต่อการดาํรงชีวิต โดยทัว่ไป เช่น สภาวะที่ทาํให้มีการสูญเสียนํ้ าออกจากลาํตวั สภาพ

อุณหภูมิสูง สภาพที่มีปริมาณออกซิเจนค่อนขา้งตํ่าของดินเลน และการเปล่ียนแปลงความเค็มของ

นํ้ า สตัวพ์วกน้ีไดแ้ก่ หอย ปู กุง้ หนอนตวักลม หนอนตวัแบน ไสเ้ดือนทะเล และครัสเตเชียน (สัตว์

ไม่มีกระดูสนัหลงัจาํพวกกุง้ ปู) เป็นตน้0 เอกลกัษณ์ ของป่าชายเลนที่แตกต่างจากป่าบกอยา่งชดัเจน 

คือ การแพร่กระจายของพนัธุ์ไมมี้ลกัษณะแบ่งออกเป็นแนวเขต (Zonation) ค่อนขา้งชดัเจน โดย

ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและเคมีภาพของดิน ความเค็มของนํ้ า การท่วมถึงของนํ้ าทะเล 

กระแสนํ้ า การระบายนํ้ า และความเปียกช้ืนของดิน 

 

2.1.2  การแบ่งเขตป่าชายเลน (Mangrove Zonation)  

ตามชนิดของไมน้ํ้ าเ0ขตต่างๆ ของพนัธุไ์มช้ายเลนในแต่ละแห่งที่พบในประเทศไทยมีความ

แตกต่างกนับา้ง โดยทัว่ไปสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 เขตดงัน้ี 

2.1.2.1  เขตป่าโกงกาง ประกอบดว้ย "โกงกางใบเล็ก" (Rhizophora Apiculata) ขึ้นอยู่

อยา่งหนาแน่นและมีตน้ "โกงกางใบใหญ่" (R. Mucronata) ขึ้นอยูท่างดา้นนอกริมฝ่ังแม่นํ้ า โดยมาก

มกัขึ้นเป็นกลุ่มๆ ส่วน แสม มกัขึ้นแซมตามชายป่าดา้นนอกหรือถดัเขา้ไปเพยีงเล็กน้อย ซ่ึงมองเห็น
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ไดช้ดัเพราะมีตน้สูงใหญ่กวา่โกงกางนอกจากน้ียงัมี ประสกั และ พงักาหัวสุม ขึ้นแทรกอยูท่างดา้น

ในของเขตน้ี ซ่ึงอยูใ่นระยะประมาณ 50-100 เมตร จากชายฝ่ังและในบางแห่งพบตน้ "จาก" (Nypa) 

ขึ้นอยูเ่ป็นหยอ่มๆ ปะปนดว้ย โดยเฉพาะในบริเวณแหล่งนํ้ ากร่อย 

2.1.2.2  เขตป่าตะบูนและโปรง ประกอบดว้ย "ตะบูน" (Xylocarpus) ขึ้นต่อจากเขต

ตน้โปรงเขา้ไป และมีตน้ฝาดขึ้นอยูอ่ยา่งหนาแน่น บางบริเวณอาจมี ลาํแพน แทรกอยูด่ว้ย 

2.1.2.3  เขตป่าตาตุ่ม และฝาด เป็น บริเวณที่มีดินเลนแขง็ขึ้นอยูใ่นระดบัที่นํ้ าจะท่วม

ถึงในช่วงนํ้ าเกิด อยูถ่ดัจากป่าตะบูนและโปรงขึ้นไป โดยมีตน้ ฝาด ขึ้นอยูห่นาแน่นปะปนกบัตน้ 

ตาตุ่ม โดยบางแห่งจะมีตน้ ลาํแพน ขึ้นแทรกอยูด่ว้ย 

2.1.2.4  เขตป่าเสม็ด ประกอบดว้ย "เสม็ด" ขึ้นอยูห่นาแน่น เป็นเขตสุดทา้ยของป่า

ชายเลนที่นํ้ าท่วมถึงในช่วงนํ้ าเกิดหรือท่วมไม่ถึง ติดต่อกบัป่าบกหรือทุ่งนา 

 

2.1.3  ปัจจัยสําคญัที่ทําให้พันธ์ุไม้ของป่าชายเลนขึน้อยู่เป็นเขตหรือเป็นโซน 

2.1.3.1  ปัจจยัทางกายภาพและเคมีของดิน0 โกงกางใบใหญ่ชอบดินที่มีสภาพเป็น

โคลนน่ิมๆ โกงกางใบเล็กชอบดินเลนที่ไม่น่ิมเกินไป ไมแ้สมชอบบริเวณชายหาดที่มีความลาดชนั

ตํ่า สามารถทนต่อสภาพดินทรายไดเ้ม่ือบริเวณนั้นมีนํ้ าทะเลท่วมถึง ไมถ้ัว่ขาวจะขึ้นในบริเวณดิน

เหนียวที่มีลกัษณะค่อนขา้งแขง็ มีชั้นของฮิวมสัและมีการระบายนํ้ าที่ดี ตน้จากจะเป็นส่วนประกอบ

ที่สาํคญัตามบริเวณป่าชายเลนที่มีสภาพอิ่มตวัดว้ยนํ้ าพวกปรงทะเลจะมีกระจายมากในบริเวณดิน

แฉะและนํ้ ากร่อย 

2.1.3.2   ความเค็มของนํ้ าในดิน0 โกงกางใบใหญ่ ลาํพู ลาํแพน เป็นพวกซ่ึงตอ้งการ

ความเคม็สูงจึงมกัพบขึ้นอยูบ่ริเวณติดกบัทะเล สาํหรับไมแ้สมทะเลจะมีความทนทานต่อความเค็ม

ในช่วงกวา้งโดยเจริญเติบโตไดดี้ ตั้งแต่บริเวณ ที่มีความเค็มตํ่าจนถึงสูง ความเค็มไม่ใช่เป็นส่ิง

สาํคญัต่อการเจริญเติบโต แต่มีอิทธิพลต่อการลด การแก่งแยง่ของพนัธุ์ไมต้่างชนิดกนั ในประเทศไทย 

พบว่า เขตการขึ้นอยูข่องพนัธุ์ไมจ้ะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ในจงัหวดัจนัทบุรีเขต

นอกสุดที่ติดริมฝ่ังทะเล จะมีไมโ้กงกางทั้งใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก ถดัเขา้ไปเป็นเขตของไมแ้สม

และไมถ้ัว่ ถดัจากกลุ่มพวกน้ีจะเป็นไมต้ะบูน และตามดว้ยกลุ่มไมโ้ปรงและฝาด เขตสุดทา้ยเป็น

แนวต่อระหว่างป่าชายเลนกับป่าบก จะมีกลุ่มไมเ้สม็ดขึ้นอยู ่ สาํหรับจงัหวดัพงังา จากริมนํ้ าเป็น

กลุ่มไมล้าํพู แสม และกลุ่มไมโ้กงกางใบใหญ่ ตามดว้ยกลุ่มโกงกางใบเล็ก-ถัว่ ถดัจากกลุ่มน้ีเป็น

กลุ่มไมโ้ปร่ง และกลุ่มไมโ้ปรง-ตะบูน สาํหรับเขตสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มไมต้าตุ่ม-เป้ง  
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2.1.4  ประเภทของป่าชายเลน 

1ป่าชายเลนที่พบแพร่กระจายในประเทศไทย1 สามารถแบ่งตามลกัษณะกายภาพของพื้นที่

และการท่วมถึงของนํ้ าทะเลมี 4 ชนิด คือ 

1)  Basin Forest เป็นชนิดป่าชายเลนที่ขึ้นติดกบัผืนแผ่นดินใหญ่ (Main Land) ตาม

ลาํแม่นํ้ าเล็กๆ จะไดรั้บอิทธิพลจากนํ้ าทะเลน้อยมาก กล่าวคือ นํ้ าทะเลจะท่วมถึงเฉพาะเวลาที่มีนํ้ า

ทะเลขึ้นสูงสุด (Extreme High Tide) เท่านั้น และมีอิทธิพลจากนํ้ าจืดมากลกัษณะพนัธุ์ไมจ้ะเป็นตน้

เต้ียและพวกเถาวลัย ์

2)  Riverine Forest เป็น ชนิดป่าชายเลนที่ขึ้นอยูบ่ริเวณชายฝ่ังแม่นํ้ าใหญ่ๆ ท่ีติดต่อ

กบัอ่าว ทะเล และทะเลสาบ ป่าประเภทน้ีไดรั้บอิทธิพลจากนํ้ าทะเลอยู่อย่างสมํ่าเสมอ คือจะมี

กระแสนํ้ าท่วมอยูเ่ป็นประจาํวนั โดยพนัธุไ์มจ้ะเจริญเติบโตค่อนขา้งสมบูรณ์ดี 

3)  Fringe Forest เป็นชนิดป่าชายเลนท่ีขึ้นตามชายฝ่ังทะเลติดกบัผืนแผ่นดินใหญ่ 

หรือบริเวณชายฝ่ังที่เป็นเกาะใหญ่ๆ ไดรั้บอิทธิพลจากนํ้ าทะเลอยูส่มํ่าเสมอ คือนํ้ าทะเลจะท่วมถึงอยู่

เป็นประจาํวนั พนัธุไ์มข้องป่าจะเจริญเติบโตไดดี้ และเป็นป่าที่ค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ 

4)  Overwash Forest เป็นชนิดป่าชายเลนที่ขึ้นอยูบ่นเกาะเล็กๆ จะถูกนํ้ าทะเลท่วม

ทั้งหมดเม่ือระดบันํ้ าทะเลขึ้นสูงสุด การเจริญเติบโตของป่าชนิดน้ีต ํ่า เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลม

และนํ้ าทะเลมาก อีกประการหน่ึงคือ พวกปุ๋ยและธาตุอาหารในป่าชนิดน้ีจะถูกชะไปโดยกระแสนํ้ า

ออกจากป่าเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้การเจริญเติบโตของป่าชนิดน้ีไม่ดีและป่าจะมี

ลกัษณะเต้ีย 

ป่าชายเลนนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ ์ท่ีอยูอ่าศยั หลบภยั และหาอาหารของสตัว ์ไม่ว่า

จะเป็นลิง นก กุ ้ง หอย ปู และปลาชนิดต่างๆ มากมายแล้ว ยงัช่วยทาํหน้าที่ลดความแรงและ

ความเร็วของนํ้ า ทาํใหต้ะกอนที่ไหลมาจากแผน่ดินทบัถมอยูบ่ริเวณผืนป่าชายเลนนั้น ช่วยกรองนํ้ า

ที่ไหลลงสู่ทะเลใหมี้ความใสสะอาดมากขึ้นและตะกอนเหล่าน้ีก็จะทบั ถมกนัเป็น แผ่นดินงอกเงย

ขึ้นมาเร่ือยๆ อีกดว้ย 

 

2.1.5  การกระจายของพืน้ที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 

ป่าชายเลนของประเทศไทยขึ้นอยูก่ระจดักระจายตามชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ภาคกลาง 

และภาคใต ้โดยจะพบทั้งทางดา้นฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังดา้นทะเลอนัดามนั 

ภาคกลาง จงัหวดัที่พบไดแ้ก่ บริเวณท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัสมุทรปราการ 

กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ ์ 

 ภาคตะวนัออก แพร่กระจายอยูต่ามชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี 

ตราด และฉะเชิงเทรา 
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ภาคใต ้ส่วนมากจะเกิดเป็นแนวยาวติดต่อกนัทางชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกหรือดา้น

ทะเล อนัดามนั ในเขตจงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 

ส่วนชายฝ่ังดา้นตะวนัออกหรือดา้นอ่าวไทย จะพบตามปากนํ้ าและลาํนํ้ าใหญ่ๆ ใน

จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานีจงัหวดัที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมาก

ที่สุดของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัพงังา สตูล กระบ่ี และ ตรัง (สถาบนัวจิยัทรัพยากรทางนํ้ า, 2554) 

 

2.1.6  ความสําคญัและประโยชน์ของป่าชายเลน  

ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สําคญัยิ่งของชายฝ่ังทะเลและนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

มหาศาลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

2.1.6.1  ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลงังาน และแหล่งวตัถุดิบไมใ้ชส้อยและก่อสร้างใน

ครัวเรือน แหล่งพลงังานที่สาํคญัในป่าชายเลนไดม้าจากถ่าน ไมป่้าชายเลนที่นิยมนาํมาเผาถ่านคือ 

ไม้โกงกาง เพราะติดไฟทนทาน ไม่มีควนั ไม่ปะทุแตกไฟ ได้ก้อนถ่านสวยงาม ขายได้ราคาดี 

ปัจจุบนั ถ่านไมโ้กงกางที่มีช่ือเสียง คือถ่านไมโ้กงกางบา้นยีส่าร จ.สมุทรสงคราม นอกจากน้ีไมป่้า

ชายเลนมีประโยชน์ใชส้อยและก่อสร้าง เช่น ไมเ้สาเข็ม ไมค้ ํ้ายนั ไมก่้อสร้าง แพปลา อุปกรณ์การ

ประมง เฟอร์นิเจอร์ ไมห้ลายชนิดนาํมาสกัดจะไดแ้ทนนิน ใช้ทาํนํ้ า หมึก ทาํสี ทาํกาว ยอ้มอวน 

ฟอกหนงั เป็นตน้ 

2.1.6.2  ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผกัและพืชสมุนไพร พืชในป่าชายเลนสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นผกัพื้นบา้นจาํนวน หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผกัเบี้ยทะเล ตน้จากก็เป็น

พืชป่าชายเลนอีกชนิดหน่ึงที่สามารถนําส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได ้คือ ใบนาํมาทาํเป็นตบัมุง

หลงัคา ใบอ่อนสามารถนาํมามวนบุหร่ีได ้นํ้ าจากยอดอ่อน นาํมาทาํนํ้ าตาลจากรสชาติดี ผลใชกิ้น

เป็นของหวาน พชืในป่าชายเลนหลายชนิดนาํมาใชเ้ป็นสมุนไพรได ้เช่น เหงือกปลาหมอ มะนาวผ ี

ใชรั้กษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใชรั้กษาโรคบิดและโรคทอ้งร่วงได้ รากตาตุ่มทะเลใชแ้ก้

อกัเสบ แกไ้ข ้แกค้นั เป็นตน้ 

2.1.6.3  ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่สําคญัของสัตวน์ํ้ า เศษซากพืชหรือเศษไม้

ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นลงมา จะถูกย่อย สลายกลายอินทรียวตัถุ 

กระบวนการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุเหล่าน้ีจะทาํใหเ้กิดสารอินทรียท่ี์ ละลายนํ้ า เช่น กรดอะมิโน 

ซ่ึงสาหร่ายและจุลินทรียต์่างๆ จะสามารถใชเ้ป็นอาหารได ้และ จุลินทรียเ์หล่าน้ีเป็นแหล่งอาหารที่

สาํคญัสาํหรับส่ิงมีชีวติต่างๆ ที่อาศยัอยูใ่นป่าชายเลนต่อไป 
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2.1.6.4  ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน เป็นท่ีหลบภยัและท่ีอยู่อาศยั

ของสัตวน์ํ้ า นานาชนิด สัตวน์ํ้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดไดใ้ชป่้าชายเลนเป็นที่อยูอ่าศยั 

และอนุบาลตวั อ่อนในบางช่วงของวงจรชีวิตของมัน เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจนัทร์ทะเล 

ปลากระบอก ปลา เก๋า กุง้กุลาดาํ กุง้แชบ๊วย หอยดาํ หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง และหอย

กะพง ปูแสม ปูม้า แต่สัตวน์ํ้ าบางชนิดอาจใช้ป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งเกิดและอาศยัจนเติบโต

สืบพนัธุ ์เช่น ปูทะเล 

2.1.6.5  ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝ่ังและใกล้เคียง

โดยเฉพาะหญา้ ทะเลและปะการัง ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความ

อุดมสมบูรณ์ของนํ้ า ทะเลชายฝ่ังซ่ึงจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง 

2.1.6.6  ป่าชายเลนช่วยป้องกนัดินพงัทลายชายฝ่ังทะเล รากของตน้ไมใ้นป่าชายเลน 

นอกจากจะช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังแลว้ ยงัช่วย บรรเทาความเร็วจากกระแสนํ้ าลง ทาํให้ทาํ

ให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับนํ้ าทบัถมเกิดเป็นแผ่นดิน งอกใหม่ เม่ือระยะเวลานาน ก็จะขยาย

ออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อนัเหมาะสมแก่การเกิด ของพนัธุไ์มป่้าชายเลนต่อไป 

2.1.6.7  ป่าชายเลนเป็นพื้นท่ีสาํหรับดูดซับส่ิงปฏิกูลต่างๆ รากของตน้ไมใ้นป่าชาย

เลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดิน จะทาํหนา้ท่ีคลา้ยตะแกรงธรรมชาติ คอยดกักรองส่ิงปฏิกูลต่างๆ และ

สารมลพษิต่างๆ จากบนบกไม่ใหล้งสู่ทะเล โลหะหนกัหลายชนิด เม่ือถูกพดัพามาตามกระแสนํ้ า ก็

จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่าชายเลน นอกจากนั้นขยะ และคราบนํ้ ามนัต่างๆ ก็จะถูกดกั

กรองไวใ้นป่าชายเลนเช่นกนั 

2.1.6.8  ป่าชายเลนช่วยปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนที่อาศัยบริเวณ

ชายฝ่ังจากภยัธรรมชาติป่าชายเลนทาํหน้าที่เหมือนปราการ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของคล่ืนและ

ลมใหล้ด นอ้ยลง เม่ือเทียบกบับริเวณท่ีไม่มีป่าชายเลน 

2.1.6.9  ป่าชายเลนเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนเป็น

ระบบนิเวศที่มีลกัษณะพเิศษหลายอยา่ง เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไป ดว้ยพรรณไมน้านา ที่มี ใบ ดอก

และผลสวยงาม แปลกตา อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีมีทั้งสัตวน์ํ้ าและ สัตวบ์กโดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ 

อาศยัอยูม่ากมาย ทาํใหป่้าชายเลนเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ และแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สาํคญัยิง่ 

2.1.6.10  ป่าชายเลนช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ไมใ้นป่าชาย

เลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงจึงช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณ

ออกซิเจน ทาํใหอ้ากาศสดช่ืน  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง3, 2552) 
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2.1.7  สถานการณ์ป่าชายเลนในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีความยาวชายฝ่ังทะเลทั้งประเทศ 2,667 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 24 จงัหวดั 

ตั้งแต่ฝ่ังอ่าวไทยจากจงัหวดัตราดในภาคตะวนัออกตลอดแนวชายฝ่ัง ถึงภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย จงัหวดั

นราธิวาส มีความยาว 1,653 กิโลเมตร และทางดา้ยชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ตั้งแต่จงัหวดัระนอง จนถึง

จงัหวดัสตูลชายแดนติดประเทศมาเลเซีย มีความยาว 1,014 กิโลเมตร โดยตลอดความยาวของ

ชายฝ่ังมีทรัพยากรป่าชายเลนขึ้นอยูอ่ยา่งหนาแน่นกระจายตาม ภูมิประเทศต่างๆ เช่น อ่าว ปาก

แม่นํ้ า เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนัมีเน้ือที่ชายเลนมากที่สุด ในอดีตที่

ผา่นมาป่าชายเลนของประเทศไทย ยงัความอุดมสมบูรณ์มากถึง 2.3 ลา้นไร่  

ในอดีตการจดัการพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลอนุญาต

ให้เอกชนทาํไม้ป่าชายเลน โดยให้สัมปทานทาํไม้ป่าชายเลนเพื่อผลิตถ่านไม้อย่างเดียว ซ่ึงมี

สัมปทานทาํไม้จาํนวนไม่มากแต่ต่อมาภายหลังปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงแผนการ

จดัการป่าชายเลนในเร่ืองเก่ียวกับระยะเวลาการ ให้สัมปทานเป็นช่วงเวลา 15 ปี และกาํหนด

คุณสมบติัของผูมี้สิทธิในการรับสัมปทาน ให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 

พ.ศ. 2509 และการใหส้มัปทานทาํไมไ้ดด้าํเนินการเร่ือยมาจนส้ินสุดสมัปทานแปลงสุดทา้ย ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ให้มีการยกเลิกการให้สัมปทานทาํไมใ้นเขตป่าชาย

เลน เม่ืออายกุารให้สัมปทานทาํไมส้ิ้นสุดลงทั้งหมดในปี พ.ศ. 2546 อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่

ผา่นมาพื้นที่ป่าชายเลนไดมี้การเปล่ียนแปลงและมีการใช ้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด

ทาํให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงมา เน่ืองจากสาเหตุสาํคญัหลายประการ ได้แก ้การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 

การบุกรุกเพือ่ทาํนากุง้ การทาํนาเกลือ การขยายตวัของเขตเมือง การท่องเท่ียวและการอุตสาหกรรม 

จนปัจจุบนัมีพื้นที่ป่าชายเลนเหลือเพยีงประมาณ 1.5 ลา้นไร่  

จากการที่พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยถูกบุกรุกและใชพ้ื้นที่ทาํประโยชน์อ่ืนๆ เพิม่มาก

ขึ้นทาํใหป่้าชายเลนลดลงอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ความอุดม

สมบูรณ์ของป่าชายเลนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกนัดงัน้ี ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกเป็นส่วนที่ยงัมีสภาพป่า

ชายเลนที่สมบูรณ์กวา่ภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะทอ้งที่จงัหวดัระนองส่วนใหญ่เป็นป่าที่ยงัมีความสมบูรณ์

มากที่สุด ที่อาํเภอกะเปอร์ ถือว่าเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศไทย ที่มีความสมบูรณ์ 

รองลงมา คือ ป่าชายเลนในทอ้งที่จงัหวดัพงังา กระบี่ ตรัง และสตูล 

สาํหรับจงัหวดัภูเก็ตถือว่ามีความสมบูรณ์น้อยกว่าจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคน้ี ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 

เคยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ แต่ถูกเปล่ียนแปลงเพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง ใน

ปัจจุบนัไดมี้การปลูกฟ้ืนฟูขึ้นในหลายพื้นที่ทาํให้ป่าชายเลนบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 

ภาคตะวนัออกพื้นที่ ป่าชายเลนในปัจจุบันมีสภาพเส่ือมโทรมเน่ืองจากการทําไม้และมีการ
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เปล่ียนแปลงพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง ทาํให้พื้นที่ป่าชายเลนโดยเฉพาะ

จงัหวดัจนัทบุรี ถูกเปล่ียนเป็นพื้นที่นากุง้เกือบทั้งหมด ภาคกลาง บริเวณพื้นที่อ่าวไทยในอดีตเคย

เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ แต่ต่อมาไดถู้กเปล่ียนเป็นพื้นที่เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง และ

ทาํนาเกลือเป็นจาํนวนมาก สภาพป่าชายเลนที่เหลืออยู ่ส่วนใหญ่มีเหลือเป็นหยอ่มเล็กหยอ่มน้อย 

และมีสภาพเส่ือมโทรม  

จากที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยไดมี้จาํนวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เน่ืองจากการขยายตวัของประชากรทาํให้มีการพฒันาพื้นที่ป่าชายเลน

เพื่อกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น การประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า โดยเฉพาะการทาํนากุง้ 

การทาํเหมืองแร่ การเกษตรกรรม การขยายตวัของแหล่งชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน 

เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งทาํลายพื้นที่ของป่าชายเลนที่มีอยู ่จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศน์ทั้งไดด้า้น การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิของนํ้ าที่สูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารในนํ้ า

ลดลง ความเคม็ของทะเลสูงขึ้น นํ้ าขุ่นขึ้น มีประมาณสารพิษในนํ้ าเพิ่มขึ้น เกิดการพงัทลายของดิน 

นอกจากปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศน์ชายฝ่ังแลว้ยงัส่งกระทบโดยออ้มต่อ

ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอีกดว้ย 

นอกจากน้ีชุมชนชายฝ่ังที่อาศยัอยู่ในป่าชายเลนหรือติดกับป่าชายเลนประมาณ 1,000 

หมู่บา้น ยงัมีความจาํเป็นที่ตอ้งพึ่งพาอาศยัป่าชายเลนตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่มี อยู ่ทั้งดา้นการ

ทาํประมงชายฝ่ังและการใชไ้มเ้พือ่ใชส้อยในครัวเรือน ซ่ึงปัจจุบนัหากจะจาํแนกสภาพปัญหาป่าชาย

เลนตามสภาพพื้นที่และวถีิชีวติ วฒันธรรมแลว้ สามารถแบ่งออกได ้คือ 1) พื้นที่ป่าชายเลนที่ยงัคงมี

ความสมบูรณ์อยู ่และมีบางส่วนที่ชุมชนเขา้ไปอยูอ่าศยั และใชป้ระโยชน์ต่างๆ พบมากในบริเวณ

พื้นท่ีป่าชายเลนชายฝ่ังทะเลอนัดามัน ในจงัหวดัระนอง พงังา กระบ่ี ตรัง สตูล และจงัหวดัภูเก็ต    

2) พื้นที่ป่าชายเลนที่มีราษฎรเขา้บุกรุกครอบครองและเขา้ใชป้ระโยชน์เพื่อการ เล้ียงกุง้ พบมากใน

พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณภาคตะวนัออกในจงัหวดัระยอง และจนัทบุรี บริเวณภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 

ทอ้งที่จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช 3) พื้นที่ป่าชายเลนที่ออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ตามกฎหมายและมีอาชีพการปลูกป่า ชายเลน แต่ประสบปัญหาไมคุ้ม้ทุน จึงเปล่ียนแปลงไปทาํเป็น

พื้นที่นากุง้ และขายที่ดินใหก้บัเอกชน ปัจจุบนั มีปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ส่วนในบริเวณพื้นที่ป่า

ชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

และจงัหวดัเพชรบุรี (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง3, 2552) 
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ตารางที่ 2.1  พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552 

 

จังหวัด ฝ่ังทะเล พืน้ที่ป่าชายเลน (ไร่) เปลี่ยนแปลง (ไร่) %เปลี่ยนแปลง 

2543 2552 

ตราด อ่าวไทย 60,081.24 61,974.19 1,892.95 3.15 

จนัทบุรี อ่าวไทย 77,456.23 75,428.91 -2,027.32 -2.62 

ระยอง อ่าวไทย 12,279.54 11,283.57 -995.97 -8.11 

ชลบุรี อ่าวไทย 4,861.90 5,554.41 692.51 14.24 

ฉะเชิงเทรา อ่าวไทย 10,467.13 7,309.34 -3,166.79 -30.23 

สมุทรปราการ อ่าวไทย 6,936.48 12,524.17 5,587.69 80.56 

กรุงเทพมหานคร อ่าวไทย 4,138.30 3,351.79 -786.51 -19.01 

สมุทรสาคร อ่าวไทย 18,590.06 25,257.22 6,667.16 35.86 

สมุทรสงคราม อ่าวไทย 14,773.72 14,272.75 -500.97 -3.39 

เพชรบุรี อ่าวไทย 20,463.39 18,568.75 -1,894.64 -9.26 

ประจวบคิรีขนัธ์ อ่าวไทย 3,121.88 1,708.58 -1,413.30 -45.27 

ชุมพร อ่าวไทย 45,291.80 32,240.11 -13,051.69 -28.82 

สุราษฎร์ธานี อ่าวไทย 46,980.59 46,574.20 -406.39 -0.87 

นครศรีธรรมราช อ่าวไทย 71,022.09 73,549.60 2,527.51 3.56 

พทัลุง อ่าวไทย 698.60 399.98 -298.6 -42.75 

สงขลา อ่าวไทย 21,910.29 7,991.95 -13,918.34 -63.52 

ปัตตานี อ่าวไทย 26,990.47 21,993.68 -4,996.79 -18.51 

นราธิวาส อ่าวไทย  184.49  184.49 100.00 

รวมฝ่ังอ่าวไทย 446,072.71 420,167.69 -25,905.02 -5.81 

ระนอง อนัดามนั 170,334.80 154,448.34 -15,886.46 -9.33 

พงังา อนัดามนั 263,983.37 275,316.68 11,333.31 4.29 

ภูเก็ต อนัดามนั 11,848.72 12,327.42 478.70 4.04 

กระบี่ อนัดามนั 221,863.40 218,185.74 -3,677.66 -1.66 

ตรัง อนัดามนั 228,191.01 220,975.74 -7,215.27 -3.16 

สตูล อนัดามนั 237,399.80 223,638.95 -13,760.85 -5.80 

รวมฝ่ังอนัดามนั 1,133,621.10 1,104,892.87 -28,728.23 -2.53 

รวมในประเทศไทยสองฝ่ังทะเล 1,579,693.81 1,525,060.56 -54,633.25 -3.46 

 

แหล่งที่มา:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2552. 
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2.2  แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยัง่ยนื 

 

การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของไทย ในหลายสิบปีที่ผ่านมา ไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลง

ทางด้านทรัพยากรของประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกทําลายพื้นท่ีป่า การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง เหล่าน้ีลว้นนําไปสู่ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศ ซ่ึงป่าชายเลนก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํคญัชนิดหน่ึงของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของ

ไทย ที่กาํลงัประสบกบัปัญหาความเส่ือมโทรมและตอ้งการการฟ้ืนฟูอยา่งเร่งด่วน การบุกรุกและใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเป็น

เท่าตวั และหารทรัยยากรป่าชายเลนยงัถูกทาํลายต่อไป อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการใชป้ระโยชน์

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปราศจากการฟ้ืนฟู และการบริหารจดัการที่ดีแล้ว โอกาสของการ

รักษาพื้นที่ป่าชายเลนไวใ้หมี้ความย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัความหลากหลายทางชีวภาพและคงความอุดม

สมบูรณ์ของทะเลไทย จะเป็นขอ้จาํกดัของการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนืของประเทศ 

 การจดัการ (Management) หมายถึงการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

ดา้นการจดัหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อยา่งประหยดั และการสงวนรักษา เพื่อให้

กิจกรรมที่เนินการนั้นสามารถให้ผลย ัง่ยืนต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติ โดยหลกัการแลว้ "การ

จดัการ" จะตอ้งมีแนวทางการดาํเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงคใ์นการ

ดาํเนินงานที่ชดัเจนแน่นอน  

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่างๆ (ส่ิงแวดลอ้ม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์

สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น บรรยากาศ ดิน นํ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ พลงังาน และ

กาํลงัแรงงานมนุษย ์เป็นตน้ 

 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งส่ิงที่มีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต เห็นไดด้ว้ยตา

เปล่า และไม่สามารถเห็นไดด้้วยตาเปล่า รวมทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยเ์ป็น

ผูส้ร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวไดว้า่ ส่ิงแวดลอ้มจะประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่

มนุษยส์ร้างขึ้นในช่วงเวลาหน่ึง เพือ่สนองความตอ้งการของมนุษยน์ัน่เอง  

1) ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ นํ้ า ดิน แร่ธาตุ และ

ส่ิงมีชีวติที่อาศยัอยูบ่นโลก (พชื และสตัว)์ ฯลฯ  

2) ส่ิงแวดลอ้มที่มนุษยส์ร้างขึ้น ไดแ้ก่ สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นนํ้ า 

ฯลฯ หรือระบบของสถาบนัสงัคมมนุษยท์ี่ดาํเนินชีวติอยู ่ฯลฯ 
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2.2.1  หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงการดาํเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการจดัหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใชอ้ยา่ง

ประหยดั และการสงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถเอ้ืออาํนวย

ประโยชน์แก่มวลมนุษยไ์ด้ใชต้ลอดไปอยา่งไม่ขาดแคลนหรือมีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง

กระบวนการจดัการ แผนงานหรือกิจกรรมในการจดัสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเพือ่สนองความตอ้งการในระดบัต่างๆ ของมนุษยแ์ละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ

การพฒันาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัการอนุรักษด์ว้ย

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยดั และก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สุดเท่าที่จะทาํได ้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีแนวความคิด

หลกัในการดาํเนินงาน ดงัน้ีคือ  

1)  มุ่งหวงัให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในระบบ

ธรรมชาติ มีศกัยภาพที่สามารถให้ผลิตผลไดอ้ยา่งย ัง่ยนืถาวรและมัน่คง คือ มุ่งหวงัให้เกิดความ

เพิ่มพูนภายในระบบที่จะนํามาใชไ้ด้ โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ  

2)  ตอ้งมีการจดัองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมหรือระบบ

นิเวศใหมี้ ชนิด ปริมาณ และสดัส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดเป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานตามธรรมชาติ เพือ่ใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลของธรรมชาติ  

3)  ตอ้งยดึหลกัการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐาน โดยจะตอ้งมีการรักษา สงวน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ใน

สภาพที่กาํลงัมีการใชแ้ละในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอ  

4)  กาํหนดแนวทางปฏิบติัที่ชัดเจนในการควบคุมและกาํจดัของเสียมิให้เกิดขึ้น

ภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนาํของเสียนั้นๆ กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง  

5)  ตอ้งกาํหนดแนวทางในการจดัการเพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษยดี์ขึ้น โดย

พจิารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละสถานการณ์  

 

2.2.2  การจัดการชายฝ่ังและป่าชายเลน 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 7 แนวชายฝ่ังทะเล หมายถึง แนวท่ีนํ้ าทะเลขึ้ น สูงสุด

ตามปกติทางธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (2548: 4) ให้ความหมายชายฝ่ังทะเลว่า
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หมายถึง แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้น ไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศ

เปล่ียนแปลงอยา่งเด่นชดั ดงันั้น จึงมีความกวา้งกาํหนดไม่ไดแ้น่นอน 

ประมุข แกว้เนียม (2529: 11) ให้ความหมายของเขตชายฝ่ังทะเล (Coastal Zone) หมายถึง

พื้น ที่ผวิของโลกที่ประกอบดว้ยส่วนที่เป็นดินและนํ้ า รวมกนั ก่อใหเ้กิดภูมิประเทศและระบบนิเวศ

ที่มีลกัษณะเฉพาะ อิทธิพลจากนํ้ าทะเลและจากชายฝ่ังทาํใหเ้กิดส่ิงมีชีวติทั้ง พชืและสตัว ์ตวัอยา่งทั้ง 

สองประเภทของส่ิงมีชีวติเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นตน้ 

Brahtz (1972: 1-5) ไดก้ล่าวว่าพื้น ที่ชายฝ่ังทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาํคญั 

พื้นที่ชายฝ่ังทะเลเป็นเขตที่เปล่ียนจากระบบนิเวศบกและระบบนิเวศป่าชายเลนเขตชายฝ่ังทะเลนั้น 

ถูกกระทบกระเทือนไดง้่าย และไวต่อการเปล่ียนแปลง 

ชายฝ่ังทะเล จึงหมายถึงพื้นที่ที่มีลกัษณะของพื้นดินและนํ้ ารวมกนั  ไม่กาํหนดความกวา้งที่

แน่นอนแต่อยูใ่นเขตที่นํ้ าทะเลขึ้นสูงสุดในช่วงปกติทางธรรมชาติ ชายฝ่ังทะเลสามารถเปล่ียนแปลง

ไดง่้ายหรือไวต่อการเปล่ียนแปลงเม่ือถูกกระทบกระเทือน 

2.2.2.1  โดยทัว่ไปการแบ่งเขตชายฝ่ัง พจิารณาจากการขึ้นลงของนํ้ าทะเลในช่วงนํ้ า

เกิดเป็นหลกั ส่วนจดัการที่ดินชายฝ่ังทะเล (สาํนกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2548: 38-40) 

1)   ที่ราบนํ้ าทะเลขึ้นถึงที่อยูเ่หนือระดบันํ้ าขึ้นสูงสุด เป็นหาดซ่ึงอยูด่า้นใน

ต่อเน่ืองกบัแผน่ดิน มกัพบอยูด่า้นหลงัของป่าชายเลน ปัจจุบนันํ้ าทะเลขึ้นสูงก็ท่วมไม่ถึง แต่ยงัคง

สภาพเป็นที่ราบนํ้ าทะเลขึ้นถึงอยู ่พื้นที่น้ีถูกปรับถมเพือ่ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั ถนน และพื้นที่เกษตร 

2)  ที่ราบนํ้ าขึ้นถึงบริเวณระหวา่งระดบันํ้ าขึ้นสูงสุดกบัระดบันํ้ าลงตํ่าสุด มี

ลกัษณะเป็นหาดโคลนหรือเลนอ่อน ในช่วงนํ้ าขึ้นที่ราบน้ีจะจมอยูใ่ตน้ํ้ าและจะโผล่เม่ือนํ้ าลง มี

ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด จดัเป็นเขตกนัชนระหวา่งทะเลกบัแผน่ดินดา้นใน  

3)  ที่ราบนํ้ าทะเลขึ้นถึงที่อยูใ่ตร้ะดบันํ้ าลง พื้นที่ชายฝ่ังบริเวณน้ีเป็นพื้นที่

ด้านนอกสุดของที่ราบนํ้ าทะเลขึ้นถึงและสันดอน ชายฝ่ังทะเลพื้นที่น้ีเปิดโล่งไม่มีพืชปกคลุม 

ตะกอนดินมีเน้ือละเอียดและมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเสมอ 

2.2.2.2  การจดัการพื้นที่ชายฝ่ังทะเลและแนวทางแกปั้ญหาการกดัเซาะ  

Brahtz (1972: 1-5) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการและการวางแผนพฒันาพื้นที่

ชายฝ่ังทะเลตอ้งคาํนึงถึง คุณสมบติัทางธรณีวทิยา และการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามลกัษณะธรรมชาติ 

คุณสมบติัทางระบบนิเวศวทิยาทั้งทางบกและทางนํ้ า การวางแผนพฒันาจะตอ้งคาํนึงถึงการอนุรักษ์

สภาพทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต คุณสมบติัทางสภาพอากาศ  กิจกรรมและการใชป้ระโยชน์พื้นที่

ชายฝ่ัง  และมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม 
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Clark (1983) ไดอ้ธิบายหลกัในการจดัการและวางแผนพฒันาทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

วา่ ขอบเขตพื้นที่ซ่ึงจะดาํเนินการวางแผนพฒันาชายฝ่ังทะเลถูกกาํหนดโดยเร่ืองที่จะทาํการจดัการ

และวางแผนและอยูบ่นพื้นฐานของปัญหาแต่ละเร่ือง และสามารถปรับไดเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัการ

พฒันา ไม่จาํเป็นตอ้งช้ีเฉพาะหรือกาํหนดขอบเขตทั้งหมดท่ีอยูใ่นเขตชายฝ่ังทะเล 

Sorensen, McCreary and Hershman (1985) ให้คาํนิยามการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง

ทะเลวา่ เขตชายฝ่ังทะเล ส่ือความหมายทางธรรมชาติและตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการจดัการใช้

ที่ดินชายฝ่ัง เพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ซ่ึงพจิารณาไดจ้ากความสมัพนัธ์ทางกายภาพ 

ระบบนิเวศและการพฒันาใชป้ระโยชน์ต่างๆ ในเขตชายฝ่ังทะเลในลกัษณะแผนภาพความสัมพนัธ์

ทางกายภาพ ระบบนิเวศ และการพฒันาต่างๆในเขตชายฝ่ังทะเล 

French (1997: 191-208) ไดเ้สนอแนวทางการวางแผนการจดัการพื้นที่ชายฝ่ัง เพื่อ

เป็นการปกป้องแนวชายฝ่ังจากความเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือจาก

การกระทาํของมนุษย ์ควรมีความเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของชายฝ่ังนั้นๆ 

สมบติั อยูเ่มือง และ ศุภกิจ ตั้งใจตรง (2548) ไดเ้สนอแนวคิดในการจดัการชายฝ่ัง

อยา่งบูรณาการ ICZM (Integrated Coastal Zone Management) เป็นแนวทางการใชพ้ื้นที่บริเวณ

ชายฝ่ังใหเ้กิดความสมดุลกบัส่ิงแวดลอ้มภายใตข้ีดจาํกดัของธรรมชาติ  

ประมุข แก้วเนียม (2529: 25-30) กล่าวถึงความจาํเป็นตอ้งจดัทาํแนวทางการวาง

แผนการใช้ที่ดินโดยการกําหนดเขตส่ิงแวดล้อม คือ การกําหนดระดับการพฒันาหรือการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรที่ยอมให้เกิดขึ้น แบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตการพฒันา เขตสงวนหรือพื้นที่ซ่ึงมี

ความสาํคญัพเิศษ (Preservation Zones or Vital Area) และเขตอนุรักษ ์ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้สรุปกรอบแนวคิดในการกาํหนดขอบเขต

พื้นที่ชายฝ่ังทะเลสําหรับการวางแผนจัดการและพฒันาทรัพยากรชายฝ่ังทะเล สอดคล้องกับ

หลกัการที่ใชใ้นการจดัการและวางแผนพฒันาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรชายฝ่ังทะเล (Coastal 

Resources Management and Planning: CMP) จดัระเบียบ และควบคุมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเล เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัชาติ ดงัน้ี 

1)  ส่วนที่ เป็นดินและนํ้ าของพื้นที่ชายฝ่ังทะเลเป็นบริเวณที่ มีความ

ต่อเน่ืองกนั จะตอ้งนาํมาวางแผนและจดัการร่วมกนัเสมอ การจดัการและวางแผนพฒันาทรัพยากร

ชายฝ่ังทะเล ถือวา่บริเวณที่อยูร่ะหวา่งระดบันํ้ าขึ้นและลงของชายฝ่ังทะเลแบ่งแยกกนัไม่ได ้จะตอ้ง

มุ่งแกไ้ขแบบการบูรณาการ 

2)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อการจดัการและวางแผนพฒันาชายฝ่ังทะเล 

โดยมีลกัษณะ เฉพาะของพื้นที่ และตน้ทุนเป็นทางเลือกในการพฒันา 
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3)  การพฒันาชายฝ่ังทะเลอยา่งต่อเน่ืองและถาวร คือจุดประสงคห์ลกัของ

การจดัการและวางแผนพฒันาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อทรัพยากรที่สามารถฟ้ืนฟูได้

เพือ่ใหท้รัพยากรนั้นคงอยู ่และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยาวนานต่อไป  

4)  การจดัการและวางแผนพฒันาชายฝ่ังทะเล เน้นการพฒันาที่กลมกลืน

กบัธรรมชาติ วธีิการที่ประหยดัที่สุดในการพฒันาชายฝ่ังทะเลคือ การยอมรับความยิง่ใหญ่ของพลงั

ธรรมชาติที่มีอยูใ่นบริเวณชายฝ่ังทะเล และออกแบบโครงการต่างๆ เพือ่ใชป้ระโยชน์พลงัธรรมชาติ

หรือปรับลกัษณะของโครงการใหเ้ขา้กบัพลงัธรรมชาติ 

ประมุข แกว้เนียม (2529) ไดเ้สนอแนวทางการวางแผนท่ีช่วยลดผลกระทบทางลบ

ที่เกิดจากการพฒันาเขตชายฝ่ังทะเล ดงัน้ี 

1)  การหลีกเล่ียง การพฒันาอาจเลือกที่ตั้ง ที่ห่างออกไปจากระบบนิเวศ

ชายฝ่ัง เน่ืองจากการใชพ้ื้นที่ชายฝ่ัง ไดรั้บความเส่ียงต่อความเสียหายจากนํ้ าท่วมฉับพลนัหรือการ

กดัเซาะ การปลูกสร้างอาคารควรถอยร่นห่างเขา้ไปจากแนวชายฝ่ัง เหลือพื้นที่ระหว่างอาคารและ

ชายฝ่ังสาํหรับใหพ้ชืพรรณขึ้นเป็นแนวกนัชน  ในที่จาํเป็นตอ้งมีแนวกนักระแทกของนํ้ า ดา้นหลงั

ของบริเวณนํ้ าขึ้นถึงกรณีที่ตอ้งก่อสร้างควรยกโครงสร้างให้ลอยขึ้น โดยวางเสาแทนการสร้างบน

ฐานที่ก่อทึบ เพือ่หลีกเล่ียงการปิดกั้นทางไหลของนํ้ า 

2)  การบรรเทาความรุนแรงหรือการทาํให้ดีขึ้น เน่ืองจากผลกระทบบาง

ประการหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การบาํบดันํ้ า การเปิดทางระบายนํ้ า เป็นตน้ 

3)  การชดเชยความเสียหายของสภาพแวดลอ้มดว้ยการฟ้ืนฟู หรือการสร้าง

สภาพแวดลอ้มนั้นขึ้นมาใหม่ในแห่งอ่ืน 

4)  การรักษา ในกรณีที่ผลกระทบทางลบไม่อาจคาดการณ์ในขั้นตน้ได้

ภายหลงัมีการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหลีกเล่ียงโดยการเลือกทางเลือกอ่ืน 

5)  ใช้อาํนาจกฎหมาย เพื่อป้องกนัระบบนิเวศจากการพฒันาท่ีไม่จาํเป็น 

อาํนาจเหล่าน้ีรวมถึงการอนุรักษท์รัพยากร การกาํหนดเขตพื้นที่ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักิจกรรม และ

กฎหมายควบคุมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง 

2.2.2.2  การกดัเซาะและแนวทางการลดผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 

สาเหตุการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปไว ้2 ประเด็น คือ (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 23-29) กระบวนการตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่  

1)  ลมมรสุมและพาย ุลมมรสุมและพายมีุอิทธิพลก่อใหเ้กิดคล่ืน  

2)  กระแสนํ้ าและสภาวการณ์เกิดนํ้ าขึ้นและนํ้ าลง เป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ

นาํพามวลทรายและตะกอนดินใหเ้คล่ือนตวัไปตามแนวชายฝ่ังทะเล  
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3)  ลกัษณะทางกายภาพของชายฝ่ังทะเล โดยบริเวณชายฝ่ังที่มีความลาด

ชนันอ้ย จะประสบกบัปัญหาการกดัเซาะหรือเปล่ียนแปลงชายฝ่ังมากกวา่ชายฝ่ังท่ีมีความชนัสูง  

4)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและการเพิ่มขึ้นของ

ระดบันํ้ าทะเลในอนาคต  

การกระทําของมนุษย์ จากการมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้

ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่ิงแวดลอ้มชายฝ่ังและพื้นที่ต่อเน่ืองถูกทาํลายและเกิดความเส่ือมโทรม 

ซ่ึงเป็นการเร่งใหก้ระบวนการกดัเซาะชายฝ่ังเกิดความรุนแรงมากขึ้น ไดแ้ก่  

1)  การพฒันาในพื้นที่ชายฝ่ังทะเล เช่น ถนนเลียบชายฝ่ัง การถมทะเลเพื่อ

สร้างส่ิงก่อสร้าง  

2)  การพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและชายฝ่ัง ทาํให้เกิดการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่  

3)  การสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บนํ้ าบริเวณตน้นํ้ า เป็นผลให้ขาดตะกอน

ที่ถูกเติมเขา้ไปแทนที่ตะกอนเดิมที่ถูกพดัพาไป  

4)  การสร้างกาํแพงกั้นคล่ืน เขื่อนดกัตะกอน เขื่อนหินทิ้ง ในบริเวณพื้นที่

หน่ึงๆอาจเกิดการกดัเซาะพื้นที่ชายฝ่ังบริเวณทา้ยนํ้ า  

5)  การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ทาํให้เกิดการกดัเซาะชายฝ่ังขึ้นไดง่้ายและ

รุนแรง เน่ืองจากป่าชายเลนเป็นเสมือนกาํแพงป้องกนักระแสลม และกระแสคล่ืน  

6)  การสูบนํ้ าบาดาล ทาํให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หากมีการใช้

ประโยชน์เกินศกัยภาพจะมีส่วนทาํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ังได ้

ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง  (สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 31-37)  

1)  ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง ส่งผลต่อความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมถึงห่วงโซ่อาหาร พื้นที่ชายฝ่ังที่ประสบปัญหากดัเซาะจึงมีระบบนิเวศที่เส่ือมโทรม 

2)  ดา้นเศรษฐกิจ บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 

เกิดการเปล่ียนสภาพทางกายภาพ รวมถึงสูญเสียพื้นท่ีชายฝ่ังและความสวยงามตามธรรมชาติ  

3)  ด้านสังคม ชุมชนตั้งถ่ินฐานบริเวณชายฝ่ังในหลายๆ พื้นที่ประสบ

ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ไม่สามารถอยูอ่าศยัในพื้นท่ีเดิมส่งผลเสียต่อวถีิชีวติ วฒันธรรมประเพณี 

4)  ดา้นคุณภาพชีวติและสภาพจิตใจ  
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แนวทางแกปั้ญหาการกดัเซาะ สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (2550: 39-47) ไดเ้สนอวิธีการป้องกันและแกไ้ขการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยเสนอแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 3 แบบ คือ 

1)  วิธีการทางธรรมชาติ ถือเป็นวิธีป้องกันการกัดเซาะโดยเลียนแบบ

ธรรมชาติ และเป็นวธีิการที่ดีที่สุด แต่ตอ้งอาศยัเวลาในการสร้างความมัน่คงแข็งแรงให้กบัชายหาด

และชายฝ่ัง  

2)  วิธีการทางวิศวกรรม เป็นการแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง โดยใช้

โครงสร้างทางวศิวกรรมในการดกัตะกอนทราย และรักษาสภาพชายหาดใหเ้กิดความสมดุล ซ่ึงมีวิธี

หลายรูปแบบ ทั้งน้ีวธีิการเลือกควรตอ้งมีการศึกษาและวเิคราะห์ใหค้รอบคลุมทั้งทางดา้นวิศวกรรม

โยธา ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร์ และนิเวศวิทยา สําหรับโครงสร้างทางวิศวกรรมในปัจจุบันที่

นาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอ่าวไทยสรุปไดด้งัน้ี 

(1)  เขื่อนกนัคล่ืน (Breakwater) เป็นโครงสร้างเพื่อสลายพลงังานคล่ืน 

ที่เคล่ือนที่เขา้สู่ชายฝ่ัง มกัจะสร้างขนานกบัแนวชายฝ่ัง โดยใชโ้ครงสร้างที่มีรูปร่างลกัษณะต่างๆกนั

ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น แบบหินทิ้ง (Rubble Mound) หรือแบบเสาเขม็ (Piling) 

(2)  แนวกนัคล่ืนนอกชายฝ่ัง (Offshore Breakwater) เป็นโครงสร้างเพื่อ

สลายพลงัคล่ืนในระยะไกล วางตวัขนานกบัชายฝ่ังทะเลที่อยูไ่กลจากแนวชายฝ่ังออกไปในทะเล 

และอาจสร้างใหมี้ความสูงอยูเ่หนือระดบันํ้ าทะเลขึ้นสูงสุดหรือสร้างอยูใ่ตผ้วินํ้ า  

(3)  กาํแพงกนัตล่ิง (Revetment) เป็นการเรียงหินหรือวสัดุคอนกรีตเพื่อ

เสริมความแข็งแรงของแนวชายฝ่ัง โดยทัว่ไปมกัสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการพงัทลายเฉพาะแห่ง ซ่ึง

การก่อสร้างกาํแพงกนัตล่ิงมีลกัษณะเป็นแบบกาํแพงแนวด่ิงหรือกาํแพงขั้นบนัได  

(4)  รอดกัทราย (Groin) เป็นโครงสร้างที่ยืน่ตั้งฉากหรือทาํมุมกบัแนว

ชายฝ่ังลงไปในทะเลเพื่อกั้นการเคล่ือนยา้ยตะกอนตามแนวชายฝ่ังทะเล ใชหิ้นทิ้งหรือใชว้สัดุจาก

ธรรมชาติ เช่น ไมไ้ผ ่ตน้มะพร้าว และวสัดุอ่ืนๆ แต่ส่วนใหญ่มกันิยมใชว้สัดุจากหิน รอดกัทรายทาํ

หนา้ท่ีกนัทรายไวจึ้งทาํใหเ้กิดการสะสมมวลทรายในบริเวณดา้นหน่ึง ขณะเดียวกนับริเวณอีกดา้น

หน่ึงมวลทรายจะถูกพดัพาหายไป จึงตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการตกัทรายจากดา้นที่มีการสะสมตวัมา

เติมใส่ดา้นที่สูญเสียมวลทราย 

ที่ผา่นมา การแกปั้ญหาการกดัเซาะดว้ยวิธีทางวิศวกรรมมกัใชง้บประมาณ

สูงในการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรม และยงัเกิดการกดัเซาะทั้งในพื้นท่ีเดิมและพื้นท่ีใหม่อยา่ง

ต่อเน่ืองซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3) การใชว้ธีิการผสมผสาน เป็นการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยใช้

วิธีการทางธรรมชาติและทางวิศวกรรมร่วมกนั เช่น การปักไมไ้ผ่รวกเป็นกาํแพงลดความรุนแรง

ของคล่ืนลม ใชย้างรถยนตม์ดัเป็นลูกบาศกแ์ลว้เทปูนดา้นล่าง หรือเขื่อนสลายกาํลงัคล่ืนโดยใชแ้นว
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เสาลดกาํลงัคล่ืน และปลูกป่าชายเลนไวด้า้นหลงั ซ่ึงเป็นวธีิที่เหมาะกบัหาดโคลน และเป็นการช่วย

ดกัตะกอนให้เพิ่มมากขึ้น ทาํให้พรรณไมช้ายเลนมีโอกาสกระจายพนัธุ์และเจริญเติบโตตามแนว

ชายฝ่ังช่วยป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังได ้

การจดัลาํดบัเพือ่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาควรเร่ิมจาก 1) พื้นที่วิกฤติที่มีความเส่ียงต่อ

การกดัเซาะอย่างรุนแรงมีผลต่อความปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงของชุมชนที่

อาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง ตอ้งไดรั้บการปกป้องอยา่งเร่งด่วน  2) พื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางระบบนิเวศ

และประโยชน์ดา้นความสงบสุขและทั้งทรัพยสิ์นของประชาชน  3) พื้นที่เพื่อประโยชน์ทางดา้น

สุนทรียภาพและความงาม เพือ่การท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ 

แนวทางการแกปั้ญหาการกดัเซาะชายฝ่ังด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ถือเป็นวิธีที่ดีที่

สุดแต่ใชร้ะยะเวลาในการเกิดผลยาวนาน วิธีการทางวิศวกรรมใชเ้ทคโนโลยช่ีวยจึงให้ผลรวดเร็ว 

แต่ส้ินเปลืองและจาํเป็นตอ้งศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชายฝ่ังภายหลังการดาํเนินการ และ

วิธีการผสมผสานโดยวิธีทางธรรมชาติและวิศวกรรมร่วมกนั ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกว่าและไม่

ทาํลายส่ิงแวดลอ้มเหมือนวธีิทางวศิวกรรมเพยีงอยา่งเดียว วธีิการต่างๆ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะ

โครงสร้างแบบถาวรและแบบชัว่คราว ซ่ึงวิธีที่เหมาะสมควรมาจากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพ

และกิจกรรมบริเวณชายฝ่ัง และควรวางแผนการจดัการพื้นที่ชายฝ่ังทะเล ให้เกิดความกลมกลืนกบั

ธรรมชาติ ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงพื้นที่ชายฝ่ังและการใช้พื้นที่ใกล้เคียงใน

อนาคต ความต่อเน่ืองระหวา่งชายฝ่ัง รวมถึงลาํดบัการดาํเนินการแกไ้ข และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย

เพือ่ใหก้ารจดัการพื้นที่ชายฝ่ังมีประสิทธิภาพ  

 

2.2.3  การจัดการทรัพยากรชายเลนอย่างยั่งยืน 

 ทั้งน้ี จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องพบว่า ในการที่จะ

ดาํเนินกิจการหรือโครงการให้มีเสถียรภาพดว้ยระบบการจดัการที่ดี และการคาํนึงถึงปัจจยัด้าน

สภาวะแวดลอ้มและทรัพยากรแลว้ การออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

เกาะนก ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราเพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและ

การอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนืได้นั้นจาํเป็นจะตอ้งอาศยัหลักการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง

ย ัง่ยนืเพือ่จะไดเ้กิดการบูรณาการที่เหมาะสมในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 การพฒันาที่ย ัง่ยนืจะเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือของมนุษยด์ว้ยกนัเอง คือมนุษยต์อ้ง

ตระหนกัวา่ การพฒันาสังคมให้เจริญกา้วหน้าได ้จาํเป็นตอ้งพฒันาให้สมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวติ รวมทั้งการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย ซ่ึงมีหลกัการสาํคญัของ

การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืในสาขาต่างๆ ดงัน้ี 
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2.2.3.1  หลกัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ในการจดัการป่าไมต้อ้ง

คาํนึงถึงความย ัง่ยนืของศกัยภาพการอาํนวยนํ้ า ความย ัง่ยนืของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ภายในระบบนิเวศ 

โดยที่ยงัคงเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน นักวิทยาศาสตร์ และนักท่องเที่ยวต่อไปได ้ในเร่ืองน้ีคง

จะตอ้งมีการจดัสรรพื้นที่การใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม จะตอ้งมีการควบคุมการใชป้ระโยชน์ในแต่

ละประเภทใหมี้ความรัดกุม ชดัเจนเพยีงพอที่จะนาํไปปฏิบติั รวมทั้งตอ้งหามาตรการใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละไดป้ระโยชน์ไปพร้อมๆกนั 

2.2.3.2  หลกัการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างย ัง่ยืน ทรัพยากรประมงเป็น

ทรัพยากรที่มีลกัษณะเฉพาะตวั คือเป็นสาธารณสมบติั (Common Property) ดังนั้นทุกคนจึงมีเสรีภาพ

ในการที่จะเขา้ไปเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ี สําหรับขอ้เสนอในการควบคุมการใช้

ทรัพยากรประมงก็คือ การควบคุมอาชญาบตัรประมง เป็นตน้ นอกจากน้ีการอนุรักษท์รัพยากร

ประมงที่สาํคญัอีกประการหน่ึง ก็คือการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตในทะเล 

โดยจะตอ้งคุม้ครองให้ส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นสามารถสืบทอดลูกหลานต่อไปได ้ดงันั้นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการประมงจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและกาํหนดอาณาเขตพร้อมทั้งควบคุมการใช ้ประโยชน์ 

พื้นท่ีดงักล่าวใหเ้หมาะสมอีกดว้ย  

2.2.3.3 หลกัการทาํการเกษตรแบบยัง่ยนื ปัจจยัที่มีผลให้เกิดระบบเกษตรแบบยัง่ยนื 

มี 2 ประการ คือ 

1)  ความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity) ของส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสัตวท์ี่

อาศยัอยูใ่นระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem) นั้นๆ 

2)  ความผสมกลมกลืน (Harmonization) โดยอาศยัความหลากหลายที่

เกิดขึ้นในระบบเกษตรนั้น จะตอ้งมีความผสมกลมกลืนกนั ในการอาศยัพึ่งพาเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั

ภายใต ้ สถานการณ์ปัจจุบนัเกษตรกรจึงตอ้งเผชิญหน้ากบัปัญหาความเส่ือมโทรมของดินปัญหา

วชัพืช ปัญหาโรคพืชและแมลงศตัรูพืช ดงันั้นการปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตโดยสร้างความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบการผลิตและระบบนิเวศเกษตรจึงมีความจาํเป็น ดงันั้นระดบัท่ี

เกษตรกรแต่ละรายปรับเปล่ียนไดก้็จะแตกต่างกนัไป บางรายอาจจะนาํแบบแผนเก่ากลบัมาใชไ้ด ้

บางรายอาจจะปรับสู่ระบบเกษตรผสมผสานที่มีกิจกรรมเพาะปลูกและเล้ียงสัตวท์ี่เก้ือกูลกนั มีการ

ปรับพื้นที่ เช่น ยกร่อง ขุดบ่อปลา มีการทาํสวนผลไม ้ปลูกผกั และเล้ียงสัตว ์ รวมถึงการทาํนาใน

อาณาบริเวณที่ใกลเ้คียงกนั บางรายที่มีขอ้จาํกดัในการปรับพื้นที่ และไม่พร้อมที่จะเล้ียงสัตว ์ก็อาจจะ

ใชร้ะบบวนเกษตร ซ่ึงอาศยัการพึ่งพากนัระหวา่งพชืและเนน้ความหลากหลายของพชืเป็นหลกั 

3)  หลกัการพฒันาอุตสาหกรรมแบบยัง่ยนืวิธีการลดมลพิษในระบบการ

ผลิตนั้นอาจทาํไดโ้ดย 1) การจดัการที่ดีในการควบคุมตรวจสอบการทาํงานของระบบการผลิตให้
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เกิดของเสียนอ้ยที่สุด 2) เปล่ียนวสัดุการใชห้รือปัจจยัการผลิตหรือเปล่ียนสูตรการผลิตที่ก่อมลพิษ 

3)ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรการผลิตประสิทธิภาพสูงขึ้น 3) หมุนเวียนนาํวสัดุกลบัมาใชใ้หม่

จากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทยปัญหาในการกาํจดัของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก็

ยงัคงมีอยู ่เพราะวา่เป็นค่าใชจ่้ายที่สูงมาก เง่ือนไขที่สาํคญัที่จะนาํไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมแบบ

ยัง่ยนื คือความสามารถทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทยที่จะจดัการของเสียของตนเอง เพื่อ

ลดความจาํเป็นในการนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลและเทคโนโลยรีาคาแพงจากต่างประเทศลง 

4)  หลกัการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื ทุกๆ ส่วนในสังคมจะตอ้งร่วมกนัหา

มาตรการและเป็นผูด้าํเนินการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั 

5)  หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้ย ัง่ยนื การควบคุมการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ประสานกลมกลืนกบัธรรมชาติ เปิดโอกาสให้กลไกของธรรมชาติ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถรักษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นให้

ดาํรงอยูไ่ด ้ในการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื จะตอ้งคาํนึงถึงการยอ่ยสลายในระบบนิเวศดว้ย เพราะ

กระบวนการย่อยสลายจะเป็นกระบวนการสําคัญในการทาํให้ทรัพยากรเหล่านั้ นได้รับการ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นเร่ืองจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องกําหนดแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ชดัเจน โดยจาํแนกทรัพยากรตามศกัยภาพการใชป้ระโยชน์และคุณค่าทาง

นิเวศวทิยาถา้เราสามารถใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื เราก็จะสามารถมีชีวิตอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ได้

อีกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของแม่นํ้ าและดิน ความสดช่ืนของอากาศ และความสวยงามตาม

ธรรมชาติก็คงจะหวนกลบัมาและอยูก่บัลูกหลานของเราไดต้่อไป 

6)  การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน หมายถึงการพฒันาท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยว และผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้อง

และสงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลงัดว้ย การท่องเที่ยวน้ีมีความหมายรวมถึงการจดัการ

ทรัพยากรเพือ่ตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่

สามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย โดยแนวทางการสร้างกรอบนโยบาย

และแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

(1)  มุ่งพฒันาการท่องเที่ยวในประเทศก่อนการท่องเท่ียวระหวา่งประ 

(2)  ตอ้งคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) 

ทุกๆ ดา้น 

(3)  ประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

โครงการต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ (Local Participation) 

(4)  มุ่งใชว้สัดุและผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน (Local Product) 
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(5)  เนน้กระจายรายไดสู้ท้อ้งถ่ิน 

(6)  คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมนั้นเป็นคุณค่าที่มีอยูใ่น

ตวัเอง 

(7)  การปรับตวัเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงจาํเป็น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบั

หลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

(8)  ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มและรัฐมีหนา้ท่ี

จะตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งเสมอภาค และวางอยูบ่นหลกัการขา้งตน้ 

 

2.3  การออกแบบภูมสิถาปัตยกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 

 

การออกแบบ คือความพยายามในการที่จะทาํให้ส่ิงนั้นๆ ปรากฏแก่สายตาโดยการจดั

องคป์ระกอบหลายๆ อยา่งสร้างสรรคใ์ห้มีความสัมพนัธ์กนั แสดงออกมาตามความคิด ปัญญา 

ทศันคติ อารมณ์ ความชาํนาญของมนุษย ์ซ่ึงรวมถึงกระบวนการทุกขั้นตอนที่เก่ียวขอ้งกบังาน

ออกแบบและผลผลิตที่เกิดขึ้นเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนกระทัง่เสร็จ

ส้ินโครงการและมีการใชง้านแลว้ ดงันั้นกระบวนการออกแบบจึงมีความหมายที่กวา้งมากโดยรวม

ถึงการก่อสร้างและการใชง้านอาคารดว้ย (วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2537: 470) 

เดชา บุญคํ้ า (2539) ได้ให้ความหมายของการวางผงับริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม 

(Landscape   Architecture) ว่า การวางผงับริเวณเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อจดัการใชส่้วนต่างๆ 

ของที่ดิน นักวางผงับริเวณเป็นผูก้ ําหนดรายละเอียดในการใช้ท่ีดินส่วนต่างๆ โดยการเลือก 

วเิคราะห์ที่ดินทาํการวางรูปผงัการใชท่ี้ดิน จดัรูปการสญัจรของยานพาหนะ และทางคมนาคม สร้าง

แนวความคิดในเร่ืองทศันรูป และการใชว้สัดุปรับปรุงรูปทรงของท่ีดินดว้ยการออกแบบการปรับ

ระดบัจดัทาํการระบายนํ้ าที่ถูกตอ้ง และทา้ยที่สุดจะจดัทาํรายละเอียดงานการก่อสร้างที่จาํเป็น และ

ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape  Architecture) เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าดว้ยการออกแบบ

วางแผน การอนุรักษแ์ละจดัการพื้นที่ใชส้อยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบน

ดาดฟ้าอาคารเพือ่ความผาสุข สวสัดิภาพ และความปลอดภยัของประชาชน  

การออกแบบภูมิสถาปัตย ์ คือการจดัวางและการปลูกตน้ไม ้ รวมทั้งการทาํให้เกิดความ

เช่ือมโยงของบริเวณต่างๆ จากขนาดเล็กไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ และการฟ้ืนฟูพื้นที่ที่มีการละทิ้ง 

เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นดา้นนันทนาการ ความงามของทศันียภาพตามธรรมชาติ 

(โสภาคย ์ผาสุขนิรันต,์ 2537) 
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การวางผงับริเวณเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อจดัการใช้สอยพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์ตามความเหมาะสม นักวางผงับริเวณเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดในการใชท้ี่ดินส่วนต่างๆ 

โดยตอ้งคาํนึงถึงการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม แหล่งที่ตั้ง และสภาพแวดลอ้ม 

การวางผงับริเวณนั้ นมีความสอดคลองกับงานภูมิสถาปัตยกรรม เน่ืองจากเป็นการ

ออกแบบวางแผนทางกายภาพของพื้นที่ เช่ือมโยงการใช้บริเวณภายในโครงการให้เกิดความ

สอดคลอ้งกนั ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ก่อเกิดประโยชน์สูดสุดตามศกัยภาพของพื้นที่

และวตัถุประสงคข์องโครงการ รวมทั้งก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพความงดงาม และสอดคลอ้งกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้ม 

หลักการต่างๆ เหล่าน้ี มีความสําคญัมากกับการออกแบบวางผงังานภูมิสถาปัตยกรรม 

รวมทั้ งการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะ

ธรรมชาติ เน่ืองจากโครงการจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการเบื้องตน้ในการออกแบบวางผงัมาวิเคราะห์ถึง

ความเหมาะสม แนวทางการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ เพื่อให้โครงการศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศและการอนุรักษป่์า

ชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.3.1  หลักการวางผังบริเวณและการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 

การวางผงับริเวณมีความสาํคญัต่อภาพรวมทางกายภาพของโครงการต่างๆ เน่ืองจากการ

วางผงับริเวณนั้นสามารถตอบสนองวตัถุประสงคข์องโครงการ สามารถส่ือสารให้ผูใ้ชง้านมีความ

เขา้ใจ และก่อใหเ้กิดความพงึพอใจทั้งในภาคส่วนของผูบิ้หารโครงการก็ดี หรือผูใ้ชง้านก็ดี 

หลกัการการวางผงับริเวณตามที่ เดชา บุญคํ้า (2539: 1-8) ไดก้ล่าวถึงนั้น ประกอบดว้ย การ

วเิคราะห์บริเวณและสภาพแวดลอ้มและปัจจยัดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ 

1) ปัจจัยทางธรรมชาติด้านต่างๆ เช่น อุทกวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ

ภูมิอากาศ ธรณีวทิยา ดิน และพชืพรรณ 

2) ปัจจยัที่มนุษยส์ร้างขึ้น ได้แก่ การใช้ท่ีดิน การเช่ือมโยงและการสัญจร ความ

หนาแน่นและอตัราส่วนในการใชส้อยพื้นท่ี 

3) ปัจจยัทางด้านสุนทรียภาพ ได้แก่ รูปลักษณ์ของท่ีว่างและลําดับ รวมถึงการ

จดัการในดา้นต่างๆ 

การออกแบบวางผงับริเวณ คือ การปรุงแต่งขอ้มูลพื้นฐาน โดยคาํนึงถึงประวติัของพื้นที่ 

เขา้ใจสภาวะความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ขณะเดียวกนั ตอ้งครอบคลุม และยดืหยุน่ ต่อการเปล่ียนแปลง

ในอนาคต และขนบประเพณี ทางสงัคม (เอ้ือม อนตัศานต,์ 2539: 2-5) 
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ในการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมโครงการใดๆก็ตาม ย่อมจะตอ้งมีแนวทางการ

ออกแบบเบื้อตน้ที่คลา้ยคลึงกนัในทางทฤษฎี แต่การออกแบบโครงการต่างๆ จะมีความแตกต่างกนั

ไปนั้น เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัต่างๆของแต่ละโครงการ เช่น ด้านกายภาพและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ 

แนวความคิดหลักในการออกแบบ ความต้องการหลักของโครงการ เป็นต้น ซ่ึงแนวทางการ

ออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนืนั้น 

ก็มีแนวทางและหลักการเบื้องตน้ตามหลักการ การออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม ดว้ยเช่นกัน 

นอกจากน้ี การพจิารณาเสนอแนะแนวทางการเพื่อปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

เกาะธรรมชาติ ก็จะพจิารณาถึงความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการเบื้องตน้ของการออกแบบวางผงั

ภูมิสถาปัตยกรรม ดงัน้ี 

2.3.1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน 

1)  ศึกษาขอ้มูลจากประชาชน (Program Development) เพื่อทราบถึงส่ิงที่

ตอ้งการในการออกแบบ โดยการหาขอ้มูลจากสถานที่ ดว้ยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ

สอบถามด้วยแบบสอบถามถึงความประสงค์ของบุคคลท่ีอยู่ภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ 

วเิคราะห์ขอ้มูลแลว้คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงปัญหาต่างๆ ในอนาคต พร้อมทั้งวธีิแกปั้ญหา 

2)  ศึกษาขอ้มูลภายในสถานที่ (Inventory of On-site Factors) เป็นการหา

ขอ้มูลจากพื้นที่จริง ทั้งขอ้มูลจากส่ิงที่มนุษยท์าํขึ้น และขอ้มูลจากธรรมชาติ 

3)  ศึกษาขอ้มูลนอกสถานที่ (Inventory of Off-site Factors) เป็นขอ้มูล

อ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวเน่ืองกนั และมีผลต่อสถานที่ดว้ย เช่น ลกัษณะการใชพ้ื้นที่ ทิวทศัน์ เป็นตน้ 

2.3.1.2  การวเิคราะห์ขอ้มูล (Analysis) 

1)  การวิเคราะห์พื้นที่ (Site Analysis) คือ ศึกษาขอ้มูลทางธรรมชาติ ทาง

วฒันธรรมทางสุนทรียภาพของบริเวณพื้นที่ นั้นว่ามีลกัษณะเป็นอยา่งไร เพื่อทราบถึงปัญหาความ

เป็นไปไดใ้นการพฒันาและการใชป้ระโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมกบักิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ที่ได้

กาํหนดเอาไวจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการใชป้ระโยชน์พื้นที่ (Client Analysis) 

เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการในการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมที่ตอ้งการจดัใหมี้ในพื้นที่จากผูใ้ชป้ระโยชน์ 

2.3.1.3 การประกอบขึ้นเป็นโครงร่าง (Synthesis) เป็นการนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากพื้นที่ 

โดยการสมัภาษณ์สอบถามและจากที่อ่ืนๆ มาเขียนลงเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของแต่ละส่วนในรูป

ของวงกลม (Balloon Diagram) เม่ือแยกเป็นหมวดหมู่แลว้ นาํมาเปรียบเทียบกนัในแปลนจริงของ
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พื้นที่ทั้งหมด เพือ่หาความสมัพนัธข์องแต่ละกลุ่มและความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีเดิม รวมทั้งการสัญจร

ภายในพื้นที่นั้นๆ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงแผนผงัของสถานที่น้ีในอนาคต โดยมีขั้นตอนดงัน้ี คือ 

1)  แบบร่าง (Design Concept) เป็นการวางตาํแหน่งต่างๆ ที่นํามาจาก 

Program Relationship ลงในแปลน โดยอาศยัขอ้มูลของพื้นที่จาก Site Analysis เพื่อให้มีความสัมพนัธ์

กนัในเร่ืองของลกัษณะพื้นที่และการใชง้าน ซ่ึงแปลนน้ีเป็นแนวคิดเร่ิมตน้ ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขเสมอ 

2)  แปลน (Refined Plan) นาํเอาแบบร่างมาวิเคราะห์เพื่อหาขอ้ผิดพลาด

และแกไ้ขใหไ้ดแ้ปลนที่ดีและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

3) แปลนสมบูรณ์ (Final Plan) เป็นแปลนที่ไม่มีการแกไ้ขใดๆ แลว้ พร้อม

ที่จะนาํไปพฒันาก่อสร้างงาน  

 

2.3.2  ปัจจัยที่ต้องคาํนึงถึงในการวางผังพืน้ที่ชายฝ่ัง 

ปัจจยัที่สาํคญัมากที่สุดเร่ืองหน่ึงของการวางผงัและออกแบบ คือการเลือกสถานที่ตั้งของ

โครงการที่จะดาํเนินการพฒันา หากเราเลือกสถานที่ตั้งโครงการที่ไม่เหมาะสม แมว้่าเราจะออก

แบบอยา่งดีที่สุดเพียงไร ก็ยงัคงก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาอย่างมาก เร่ืองที่จะตอ้ง

พิจารณาเป็นอนัดับแรก ในการเลือกพื้นที่ในการพฒันาโครงการ คือ ความเหมาะสมของพื้นที่

สาํหรับการพฒันาที่ดินเฉพาะประเภท ซ่ึงนาํไปสู่คาํถามที่วา่ ควรจะใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง ในการ

ตดัสินถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ในการพฒันาอยา่งเหมาะสม หลักเกณฑ์เหล่าน้ีจะถูกใช้เพื่อ

พจิารณาวา่ การพฒันาโครงการนั้นๆ จะเหมาะสมพอดีกบัพื้นท่ีหรือไม่ การวเิคราะห์พื้นท่ีโครงการ

และบริเวณใกลเ้คียงอยา่งละเอียดรอบคลุมเน้ือหาทั้งปัจจยัทางธรรมชาติ และปัจจยัทางวฒันธรรมมี

ความสาํคญั ต่อกระบวนการเลือกพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 

โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ เป็นโครงการที่มีการลักษณะ

ทางกายภาพ ของที่ตั้งโครงการเป็นแบบเฉพาะตวั กล่าวคือ เป็นที่ดินปากแม่นํ้ าซ่ึงถูกกระแสนํ้ ากดั

เซาะจนเกิดเป็นลกัษณะเกาะธรรมชาติ อยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ าบางปะกงที่กาํลงัออกสู่อ่าวไทย จึงกล่าว

ไดว้า่ลกัษณะพื้นที่โครงการมีลกัษณะเป็นชายฝ่ัง ท่ีจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัต่างๆ ที่ควรนาํมาวิเคราะห์ใน

การออกแบบหรือเพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการในอนาคต  

2.3.2.1  ปัจจยัทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี ถา้มีปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี

ปรากฏอยู่ จะสามารถทาํการอนุรักษ์ ป้องกัน หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ังหน่ึงได้

หรือไม่  
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2.3.2.2  แหล่งนํ้ าสะอาด พื้นที่โครงการจะหาแหล่งนํ้ าสะอาดไดจ้ากที่ไหน และมี

เพยีงพอหรือไม่ จะตอ้งแน่ใจวา่การนาํนํ้ ามาใช ้จะสอดคลอ้งกบัความสามารถของระบบนิเวศของ

ภูมิภาค ที่จะดูดซึมนํ้ ากลบัคืนสู่ระบบนํ้ าใตดิ้นได ้และไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อปริมาณนํ้ าเดิม ที่

ใชส้าํหรับพชืพรรณและสตัวป่์าในทอ้งถิ่น 

2.3.2.3  สาธารณูปโภคและแหล่งพลังงาน ควรมองหาโอกาส ในการใช้แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์นํ้ า ก๊าซชีวภาพ ทาํการสาํรวจ

เสน้ทางสาธารณูปโภคสาธารณะ เพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.2.4  ระบบโครงข่ายถนน ควรจาํกดัการใชโ้ครงข่ายถนนให้อยูเ่ท่าที่จาํเป็น และ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่ิงที่ตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดับแรก ควรเป็นการลดความจาํเป็นในการใช้

รถยนต ์

2.3.2.5  ปัจจยัทางธรรมชาติของพื้นท่ี เช่น ดิน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ 

พรรณไม ้และสตัวป่์า เป็นตน้ ควรบนัทึกพนัธุพ์ชืและสตัวป่์าหายากทุกชนิดที่ใกลจ้ะสูญพนัธุ์ และ

ปัจจยัทางธรรมชาติควรอนุรักษแ์ละป้องกนั 

2.3.2.6  สภาพภูมิอากาศระดับทอ้งถ่ิน สภาพภูมิอากาศระดับท้องถ่ินเป็นปัจจัย

สาํคญั ที่ตอ้งนาํมาพิจารณาในการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดา้นสถาปัตยกรรมและภูมิ

สถาปัตยกรรม 

2.3.2.7  ปัจจยัในระดบัภูมิภาคโดยรอบของพื้นที่ ลกัษณะและหน้าที่ของชุมชนที่อยู่

ใกลเ้คียง ปัจจยัในระดบัภูมิภาคที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ี คือ อะไรบา้ง พื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจของ

ภูมิภาค ประชากร วฒันธรรม รวมทั้งชุมชนที่อยูใ่กลเ้คียงมีความสําคญัต่อการตดัสินใจในการ

ออกแบบ 

 

2.4  การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม 

  

2.4.1  โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

โครงการ หมายถึง การดาํเนินงานซ่ึงมีการจดัระบบของทรัพยากรมนุษย ์วสัดุอุปกรณ์ 

งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อดาํเนินภารกิจเฉพาะ ภายในขอ้จาํกัดด้านตน้ทุนและเวลา ทั้งน้ี

เพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงที่เป็นประโยชน์ตามที่กาํหนดไว ้โดยวตัถุประสงคท์ั้งดา้นปริมาณและ

คุณภาพ Turmer (1993) ได้ให้ความหมายไว ้และ Project Management Institute ให้นิยามของ

โครงการไวว้า่ โครงการ คือ การดาํเนินงานในช่วงเวลาหน่ึงเพื่อสร้างผลผลิตหรือบริการเฉพาะ ซ่ึง

โดยสรุปแลว้ โครงการ คือ กลุ่มของกิจกรรมรวมกนั มีรายละเอียดการดาํเนินงาน มีการจดัรวมไว้
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อยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง โดยมีการกาํหนดกรอบ

เวลา การจดัสรรทรัพยากร และผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัโครงการทัว่ไป แต่มีลกัษณะเฉพาะ คือ 

เป็นโครงการที่ มี ว ัต ถุประสงค์สําคัญในด้านส่ิงแวดล้อม ได้แ ก่  การอนุ รักษ์หรือฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม การลดหรือกาํจดัมลพษิ  ซ่ึงโครงการส่ิงแวดลอ้ม สามารถ

แยกได้เป็น 4ประเภท ตามประเภทของงานด้านส่ิงแวดล้อม ดังที่สํานักงานนโยบายและแผน

ส่ิงแวดลอ้มไดร้ะบุไว ้1) โครงการสร้างจิตสาํนึกและตระหนกั ซ่ึงลกัษณะกิจกรรมในดา้นน้ีจะเป็น

การรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม และการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ 2) โครงการเฝ้า

ระวงัและป้องกนั โครงการและกิจกรรมในดา้นน้ี ไดแ้ก่ การติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวงัใน

โครงการส่ิงแวดล้อมประเภทต่างๆ เช่น โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ า การเฝ้าระวงัและ

ป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 3) โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟู ลกัษณะโครงการหรือกิจกรรมใน

ด้านน้ี จะเป็นการจัดสร้างระบบรวบรวมและบาํบัดนํ้ าเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรมให้ฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม เป็นตน้ 4) โครงการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติั เป็น

โครงการที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การศึกษา สาํรวจ และวิเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลตลอดจนองคค์วามรู้ 

หรือวธีิการที่สามารถนาํไปใชใ้นการแกไ้ขหรือป้องกนัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มได ้

 

2.4.2  การบริหารโครงการ 

 การบริหารโครงการ คือ กระบวนการวางแผน การปฏิบติั และควบคุมตรวจสอบกิจกรรม

ต่างๆ ของโครงการ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 2) 

ซ่ึงการบริหารโครงการส่ิงแวดล้อมนั้นก็จะมีกระบวนการเช่นเดียวกบัการบริหารโครงการทัว่ไป 

แต่จะมีวตัถุประสงค์หลกัที่เจาะจงในดา้นส่ิงแวดล้อม และมีวตัถุประสงคห์ลักของโครงการเพื่อ

ควบคุมป้องกันมลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากร หรือทาํให้สภาพแวดลอ้มดีขึ้น และทุกขั้นตอนในการ

บริหารโครงการจะมีการคาํนึงถึงประโยชน์หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรม ปัจจยันาํเขา้ 

และผลผลิตของโครงการ 

จาํลอง โพธ์ิบุญ (2550: 9) ลกัษณะของโครงการที่ดี 

1) สามารถแกปั้ญหาและสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร ชุมชน หรือ

สงัคมได ้มีการดาํเนินงานที่สอดคลอ้งกบัแผนหลกัขององคก์ร  

2) สอดคลอ้งกบัแผนหลกัขององคก์ร 

3) ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือมีผลกระทบนอ้ยและสามารถควบคุมได ้

4) มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายชดัเจน เป็นไปไดแ้ละมีเหตุผล 
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5) ทุกส่วนประกอบของโครงการต้องเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกัน เช่น 

วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัปัญหา/สาเหตุ กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

6) เขา้ใจง่ายละสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

7) มีฐานขอ้มูลสนบัสนุนที่เช่ือถือได ้

8) มีทรัพยากรที่พอพยีง 

9) มีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน (เร่ิมตน้และส้ินสุด) 

 

2.4.3  การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื คือ การพฒันาที่สามารถตอบสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของคน

รุ่นปัจจุบนั โดยไม่ไปขดัขวางความสามารถคนในรุ่นต่อๆ ไปในการท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีสนองความ

จาํเป็นพื้นฐานของเขาเหล่านั้น “Sustainable Development Is Development That Meets the Needs 

of the Present Without Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own 

Needs” (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 10) แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืคือ 1) การ

พฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ด้ ซ่ึงความจาํเป็นพื้นฐาน ได้แก่ 

อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยูอ่าศยั และการมีงานทาํ และตอ้งให้ความสาํคญักบัผูท้ี่ยากจนขาดแคลน

เป็นอนัดบัแรก 2) การพฒันาไม่ไดมี้ขีดจาํกดัที่ตายตวัตั้งแต่ขึ้นอยูก่บัเทคโนโลยท่ีีเราใช ้องคก์รทาง

สงัคม และผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนน้ีท่ีมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสามารถจดัการและ

ปรับปรุงได้ทั้งเทคโนโลยีและองค์กรทางสังคมให้เหมาะกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

แนวทางใหม่ได ้

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2550: 11-12) วตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1) คงไวซ่ึ้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

3) สามารถสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานดา้นการมีงานทาํ อาหาร พลงังาน นํ้ า และ 

การสุขาภิบาล 

4) มีจาํนวนประชากรในระดบัท่ีเหมาะสม 

5) อนุรักษแ์ละเพิม่ฐานทรัพยากร 

6) เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการจดัการความเส่ียงของเทคโนโลยีที่

นาํมาใช ้

7) ในการตดัสินใจตอ้งพจิารณาทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจควบคู่กนั 
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โดยสรุป การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบที่สาํคญั 3 ดา้น พร้อมกนัไป 

คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นสงัคมและความเสมอภาค และ 3) ดา้นระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 

3 ดา้นน้ีควรมีความสมดุลกนั ถา้หากการพฒันาใดไม่คาํนึงถึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวมาน้ี

หรือเนน้เพยีงการพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึงก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการตามมา 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  แนวคิดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

แหล่งที่มา:  จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 12. 

 

การประยุกต์ใช้หลักการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการบริหารโครงการส่ิงแวดล้อมสามาร

นาํไปใชไ้ดท้ั้ง 3 ขั้นตอนของการบริหารโครงการ คือ ขั้นวางแผนโครงการ ขั้นการนาํโครงการไป

ปฏิบติั และขั้นการติดตามตรวจสอบ และขั้นติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ดังน้ี

(จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 12-13) 

1) การวางแผนโครงการ การกาํหนดออกแบบหรือเลือกโครงการ ตอ้งพิจารณา

อยา่งครอบคลุม ถึงประโยชน์ และผลกระทบ ที่จะเกิดจากโครงการ โดยพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม ตามหลักการของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยโครงการใดที่แม้ว่าจะให้

ผลตอบแทนทางการเงินสูงแต่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือสงัคมมาก โดยยงัไม่

สามารถลด หรือป้องกนัผลกระทบดงักล่าวได ้ก็ไม่ควรเลือกโครงการนั้น ในทางตรงกนัขา้มกัน

โครงการใดที่แม้จะให้ผลตอบแทนทางการเงินน้อยหรือไม่คุ ้มค่าแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหรือสงัคมมากก็ควรพจิารณาดาํเนินโครงการนั้น 

2) การนาํโครงการไปปฏิบติั ควรดาํเนินการโดยนึกถึงหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

โดยระมัดระวงัและตรวจสอบผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมจาก



34 

กิจกรรมของโครงการ หากพบว่ามีผลกระทบเกิดขึ้ นต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขอย่าง

ทนัท่วงที การใช้ทรัพยากรต่างๆ สําหรับโครงการก็ควรเป็นไปโดยรอบคอบ มิให้เกิดการใช้ที่

ส้ินเปลือง รวมทั้งควรมีการกระจายประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งทัว่ถึง

เท่าเทียมกนั 

3) การคิดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ สามารถประยกุตห์ลกัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื มาใชไ้ดโ้ดยการกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการ

ใหค้รอบคลุมถึงประเด็นทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในการประเมินโครงการควรให้

นํ้ าหนกัทั้ง 3ประเด็นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ควรพจิารณาเพยีงดา้นผลสาํเร็จ ในทางเศรษฐกิจและ

การเงินเป็นหลัก ดังเช่น โครงการในอดีตส่วนใหญ่ท่ีผ่านมา ซ่ึงหากมีการพิจารณาได้อย่าง

ครอบคลุมทั้ ง 3 ด้านที่กล่าวมา ก็จะทาํให้โครงการพฒันาทั้ งหลายก่อประโยชน์ให้แก่สังคม 

ประเทศชาติ และโลกอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.4.4  การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Analysis) 

 การวเิคราะห์หรือประเมินโครงการ (Project Analysis/Appraisal) หมายถึง กระบวนการที่

ทาํอย่างเป็นระเบียบเพื่อ พิจารณาถึงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ และ

ผลกระทบของโครงการก่อนการตดัสินใจดาํเนินโครงการ ซ่ึงสาเหตุที่จะต้องทาํการวิเคราะห์/

ประเมินโครงการ เน่ืองจาก 1) เพื่อพิจารณาว่าโครงการสามารถ ตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย หรือความตอ้งการขององคก์รและสังคมไดห้รือไม่ 2) ทรัพยากรทุกประเภทมีจาํกดัทั้ง 

เงิน คน วสัดุอุปกรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติ 3) ผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ที่อาจมี

ต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม จึงตอ้งหาทางประเมินเพือ่การป้องกนั 4) เพือ่พจิารณาคดัเลือกโครงการที่

เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่มีขอ้เสนอหลายโครงการเพือ่สนองวตัถุประสงคเ์ดียวกนั (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 

2550: 89) 

เน่ืองจากกานพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ในการพฒันา สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์/ประเมินความเหมาะสม

ความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 95) 

1) กาํหนดประเด็นการประเมิน โดยประยกุตห์ลักการพฒันาที่ย ัง่ยืน 3 ดา้น คือ 

ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และมนุษย/์สงัคม 

2) จดัทาํเกณฑพ์จิารณาของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Criteria) 

ตามประเด็นการประเมิน 3 ดา้น คือ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และมนุษย/์สงัคม 

3) วเิคราะห์โดยทาํตารางตรวจสอบและใหค้ะแนนโดยพจิารณาจากลกัษณะของ

โครงการ และผลทั้งดา้นบวกและลบที่จะเกิดจากโครงการ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจเป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.2  เกณฑก์ารใหค้ะแนนการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

                     (Sustainability Analysis) 

 

สอดคล้องกบัหลกัการพัฒนาอย่างยัง่ยนื/ก่อให้เกดิผล

ทางด้านบวก 

ขัดแย้งกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ก่อให้เกิดผล

ทางด้านบวก 

มาก           =          +3 

ปานกลาง   =          +2 

นอ้ย           =          +1 

มาก           =          -3 

ปานกลาง   =          -2 

นอ้ย           =          -1 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื/ก่อให้เกิดผลทางดา้นบวก     =    0 

 

แหล่งที่มา:  จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2550: 95. 

 

2.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  

2.5.1  ความสัมพันธ์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาระหว่างชุมชนกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติเอกชน 

 ในชุมชน 

 ทศันีย ์สุวรรณา (2548) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหว่าง

ชุมชนกับศูนยศึ์กษาธรรมชาติเอกชนในชุมชนบา้นแม่เลา ตาํบลป่าแป๋ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลกัษณะกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา ระหว่างชุมชนแม่เลากบัศูนย์

ศึกษาธรรมชาติปางแฟน และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และผลท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ด้าน

ส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหวา่งชุมชนแม่เลากบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติปาแฟน  

 จากการศึกษาผูว้ิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ด้านส่ิงแวดลอ้มระหว่าง

ชุมชนแม่เลากบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟนเป็น 5 หัวขอ้ คือ 1) ผลการศึกษาชุมชนแม่เลา 2) ผล

การศึกษาศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟน 3) ลกัษณะกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหว่างชุมชนแม่

เลากบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟน 4) ความสมัพนัธด์า้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหวา่งชุมชนแม่เลากบั

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟน และ 5) ผลจากความสมัพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหว่างชุมชนแม่

เลากบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟน 
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การศึกษาความสมัพนัธด์า้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหวา่งชุมชนแม่เลากบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

ปางแฟนน้ี พบวา่ชุมชนกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติมีกิจกรรมท่ีเป็นความสมัพนัธด์า้นส่ิงแวดลอ้มศึกษา

ทั้ง 5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มศึกษาท่ีเกิดขึ้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกิจกรรม

และผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพนัธ์กิจกรรมดา้นส่ิงแวดล้อมชุมชนแม่เลา กบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

ปางแฟน 

2.5.1.1  ลกัษณะกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหว่างชุมชนแม่เลากบัศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติปางแฟน ผูว้จิยัพบวา่กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาระหว่างชุมชนกบัศูนยฯ์ จะเน้นหนัก

ในการสร้างความรู้ ความตระหนัก การพฒันาทกัษะ เจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการ

สร้างความรู้หรือการพฒันาทกัษะจะเน้นความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัป่าไม ้การดู

นก และกระบวนการนักสืบสายนํ้ า กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ภายในพื้นที่ศูนยฯ์ ทาํใหก้ารวเิคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มระหว่างการทาํกิจกรรม มี

การเช่ือมโยงสู่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้นในชุมชนนอ้ย มีเพยีงโครงการฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพ กบัโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูดูแลรักษาลาํนํ้ าแม่เลา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม

ของศูนยฯ์ กบัชุมชนในการลงมือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชน และเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนัก 

เก่ียวกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม ที่แทจ้ริงในชุมชน 

2.5.1.2  ความสมัพนัธด์า้นส่งแวดลอ้มศึกษาระหว่างชุมชนกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาที่ เกิดขึ้นระหว่างชุมชนแม่ลากับศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติปางแฟน พบว่าทางศูนยมี์บทบาทหลักในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก พฒันา

ทกัษะ เจคติที่ดีต่อส่ิงแวดล้อมแก่สมาชิกชุมชน เป็นผูน้ําทางความคิดและผูน้ํากิจกรรมด้าน

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน ขณะที่ชุมชนมีส่วนร่มในการทาํกิจกรรมตามแผนงานที่ศูนยก์าํหนดขึ้ น

สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้กบัศูนย ์โดยกิจกรรมที่ชุมชนไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

ศูนยฯ์ ในการวางแผนงาน และลงมือปฏิบติัเพื่อการแกไ้ข ปัญหาชุมชนอยา่งแทจ้ริง คือ โครงการ

ฟ้ืนฟูป่า และโครงการอนุรักษล์าํนํ้ าแม่เลา 

2.5.1.3  ผลจากความสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดล้อมศึกษาระหว่างชุมชนแม่เลากับศูนย์

ศึกษาธรรมชาติปางแฟน จากผลการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ความสมัพนัธท่ี์เกิดขึ้นไดท้าํให้เกิดผลกระทบ

ที่ดีต่อชุมชน จากการที่เยาวชน และโรงเรียนได้เร่ิมพฒันาโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ภายในทอ้งถ่ินของตนเอง และศูนยไ์ดเ้ร่ิมมีการปรับแนวทางการทาํกิจกรรม ที่เช่ือมโยงกบัปัญหา

ภายในชมชนมากขึ้น รวมทั้งเกิดการพฒันาเครือข่าย มิใช่การรวมกลุ่มกันในระดับเพียงแค่การ

พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกที่มีความสนใจเท่านั้น แต่จะตอ้งนาํไปสู่การลงมือทาํที่มี

เป้าหมายร่วมกนัดว้ย เครือข่ายจะตอ้งมีการจดัระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีเป็นสมาชิกของ
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เครือข่ายให้สามารถดาํเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อนําไปสู่จุดหมายที่สมาชิกแต่ละคนใน

เครือข่ายเห็นพอ้งตอ้งกัน ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมท่ีรวมกันเฉพาะกิจตามความจาํเป็น หรืออาจเป็น

เครือข่ายที่ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ชุมชนแม่เลา ศูนยศึ์กษาธรรมชาติปางแฟนและ

หน่วยงานหรือหรือองค์กรดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆมีการร่วมมือทาํกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมี

เป้าหมายในการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากการทาํกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมกนั 

นอกจากน้ีผูว้จิยั ยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงมีขอ

เสนอแนะต่อการดาํเนินงาน เพือ่ใหชุ้มชนและศูนยศึ์กษาธรรมชาติมีการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง โดยจะตอ้งมีการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

1) ชุมชนควรพฒันาบทบาทของตนเองเพือ่มิใหเ้ป็นเพียงผูรั้บ หรือผูถู้กกระทาํเพียงฝ่ายเดียว ควรมี

การแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถและความคิดเห็นกบัศูนยฯ์ให้มากขึ้นเพื่อเกิดแนวทางร่วมกนั

ใหม้ากที่สุด 2) ศูนยฯ์ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในดา้นภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจดัทรัพยากร

ในทอ้งถ่ินใหม้าขึ้น 3) โรงเรียนควรพึ่งพาทรัพยากรของศูนยฯ์ ในการสร้างความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

แก่นกัเรียนในโรงเรียน 4) ศูนยฯ์กบัหน่วยงานในชุมชนควรมีการพฒันาความสัมพนัธ์ ในรูปแบบ

ภาคีความร่วมมือเพือ่แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 5)แกนนาํชุมชนควรสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน ในการทาํกิจกรรมร่วมกบัศูนย ์

ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน ควรจะมี

แนวทางในการพฒันาดงัน้ี 1) ชุมชนกบัศูนยฯ์ควรร่วมกนัสร้างหลกัสูตรเพือ่พฒันาศกัยภาพแกนนาํ

ในชุมชนเพือ่ใหมี้ส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในระดบัปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 2) โรงเรียน

ควรมีการเช่ือมโยงหลกัสูตรการเรียนการสอนกบัส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยการใช้พื้นที่ศูนยฯ์ และ

พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการพฒันาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของผูรู้้ในชุมชนกับ

บุคคลากรของศูนย ์3) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาเน้ือหาและหลกัสูตรการจดั

กิจกรรมของศูนยฯ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงในทอ้งถ่ินมากยิง่ขึ้น และอาจนาํไปสู่การแก้

แก้ปัญหาที่แทจ้ริงในชุมชน โดยศูนยฯ์ควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลในทอ้งถิ่นดา้นภูมิ

ปัญญาต่างๆ 

ดา้นการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

อยา่งแทจ้ริง ควรมีแนวทางดงัน้ี 1) การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ิน พฒันาความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทอ้งถ่ิน กบัชุมชนใกล้เคียงในเร่ืองการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 2) 

เช่ือมโยงเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อมของศูนยฯ์ กบัเครือข่ายดา้นส่ิงแวดล้อมของชุมชนในการทาํ

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 3) พฒันาเครือข่ายเยาวชนในชุมชน กบัเยาวชนจากภายนอก ท่ีเขา้
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มาร่วมกิจกรรมภายในศูนยฯ์ เพื่อเป็นแนวร่วมและพฒันาบทบาทแกนนําเยาวชนในการร่วม

แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

 

2.5.2  การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนนกและสวนรุกขชาติ 

จังหวัดนครนายก 

ปนิพนัธุ ์วชิรตรังสฤษฎ์ิ (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ศูนยศึ์กษาการออกแบบปรับปรุงภูมิ

ทศัน์ศูนยศึ์กษาธรรมชาติสวนนกและสวนรุกขชาติ จงัหวดันครนายก โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ

ศึกษาการวางผงับริเวณ การออกแบบ และการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ของศูนยศึ์กษาธรรมชาติให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่ และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องจงัหวดันครนายก 2) เพื่อปรับ

สภาพแวดล้อมในศูนยศึ์กษาธรรมชาติให้เหมาะสมกับพนัธุ์นกที่แสดงในพื้นที่ เพื่อพฒันาและ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครนายกใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ และมัน่คง

ถาวรยิง่ขึ้น ทั้งในดา้นพืชพรรณไมแ้ละนกนานาชนิดตามธรรมชาติ และ 3) เพื่อกาํหนดผงัแม่บท

เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงพื้นที่ใหเ้ป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ สร้างความพงึพอใจและใหค้วามรู้แก่ผูม้า

เยอืน 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณเขาหล่น ริมถนนสายนครนายก-สาลิกา ขนาดพื้นที่ 

225 ไร่ เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจและให้ความรู้ของประชาชนในเขตจงัหวดันครนายก ซ่ึงศูนย์

ศึกษาธรรมชาติสวนนกและสวนรุกขชาติแห่งน้ี เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ และไดมี้การ

สร้างอาคารขึ้นบางส่วน แต่ยงัไม่เปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการ 

การศึกษาออกแบบได้แบ่งพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็นส่วนต่างๆ ตามความ

เหมาะสมต่อการใชง้าน ประกอบดว้ย ส่วนบริการ ส่วนนันทนาการ และส่วนแสดงสัตว ์ จดัระบบ

การสัญจรทั้งทางพื้นถนนและทางเทา้ให้มีความต่อเน่ืองกนั จดัพื้นที่สาํหรับกิจกรรมนันทนาการ 

และพื้นที่วิชาการที่จะให้ความรู้แก่ที่สนใจ นอกจากน้ีศูนยศึ์กษาธรรมชาติแหล่งน้ียงัเป็นพื้นที่

พกัผ่อนหย่อนใจที่มีศกัยภาพในการรองรับกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต การนําเสนอจดัแสดงใน

ลกัษณะผงัแม่บททั้งผนื ซ่ึงหน่วยงานที่รับผดิชอบสามารถนาํผงับริเวณมาวางแผนเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาแต่ละขั้นต่อไป ซ่ึงพื้นท่ีกิจกรรมบางส่วนอาจต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ

สาํหรับการจดัสร้างใหเ้ป็นจริงขึ้นมาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของป่าไมจ้ดัหวดันครนายก ซ่ึงมี

โครงการที่จะสร้างและพฒันาภูมิทศัน์ของศูนยศึ์กษาธรรมชาติสวนนกและสวนรุกขชาติ จงัหวดั

นครนายกใหส้มบูรณ์ รวมถึงความตอ้งการของประชนโดยส่วนมาก ก็มีความตอ้งการและเห็นดว้ย

ที่จะมีการปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาติ และเพิม่ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

จากการการสาํรวจสภาพพื้นท่ีพบปัญหาสาํคญัๆ ในศูนยศึ์กษาธรรมชาติหลายประการ เช่น 

มีเจา้หน้าที่น้อยทาํให้การดูแลไม่ทัว่ถึง ปัญหาด้านระบบชลประทานของพื้นท่ี ดั้ งนั้นในการ
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ปรับปรุงโครงการ จึงตอ้งมีการคาํนึงถึงปัญหาดา้นบุคคลากรและระบบการชลประทานในพื้นที่

ต่อไป 

ทางสัญจรภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติฯ ควรมีการปรับปรุงเส้นทางการสัญจรภายใน

โครงการ ควรมีการแยกเส้นทางรถ และทางเทา้ออกจากกนั และควรจะตอ้งมีการกาํหนดเส้นทาง

สัญจรหลกั เส้นทางรอง และเส้นทางยอ่ยของพื้นที่ เพื่อแยกพื้นที่และการทาํกิจกรรมตามความ

เหมาะสม และความสะดวกปลอดภยัของประชาชนที่มาใชส้ถานที่ 

การใช้พื้นที่เดิมนั้นไม่ได้มีการกาํหนดพื้นที่กิจกรรมอย่างชัดเจน จึงได้มีการออกแบบ

ปรับปรุงพื้นที่ กาํหนดการใชส้อยพื้นที่ออกเป็นส่วนหลกัๆ เช่น ส่วนบริการ ส่วนนันทนาการ เป็น

ตน้ เพื่อให้พื้นที่ในการทาํกิจกรรมนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการ 

และง่ายต่อการจดัการดูแลรักษา 

จากงานวจิยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบวางผงัไวเ้หมาะสมตามกระบวนการ ซ่ึงอาจทาํให้

การดาํเนินโครงการมีขอ้จาํกดัในดา้นงบประมาณ ดงันั้นในการดาํเนินการปรับปรุงโครงการ ควร

จะมีการแบ่งของบประมาณเพือ่จดัสรรมาดาํเนินการตามขั้นตอนหรือลาํดบัความสาํคญั  

ประโยชน์ที่ไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี จะทาํใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

ในอนาคตมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐาน ทาํให้การใชพ้ื้นที่ในศูนยศึ์กษาธรรมชาติไดรั้บ

การออกแบบที่ดีและมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมในพื้นท่ีก็สามารถ

ตอบสนองประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม และศูนยศึ์กษาธรรมชาติยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่

สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 

 



 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อ

การอยูร่่วมกนัของชุมชนและการอนุรักษร์ะบบนิเวศ ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาหรือ

แบบบรรยาย (Descriptive Research)  เพือ่ศึกษาสภาวการณ์ โดยการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ขอ้มูล

เชิงปริมาณ (Quantitative Data) และ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของเกาะธรรมชาติตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราและขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ ไม่วา่จะเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติเอง หรือผลกระทบที่เกิดจากชุมชน 

และความเหมาะสมในดา้นการดูแลรักษาเพื่อให้เกาะธรรมชาติเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเพือ่การอยูร่่วมกนัของชุมชนและการอนุรักษร์ะบบนิเวศวทิยา เป็นตน้   

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมของเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยขอ้มูลเบ้ืองตน้มาจากการสาํรวจ 

การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามกับประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินที่

รับผดิชอบดูแลพื้นที่ ผูท้ี่เคยเขา้ไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาให้ศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ีเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ที่มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งขอ้มูล

ความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 นาํเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

และการอนุรักษร์ะบบนิเวศที่ย ัง่ยนื 
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3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.  สภาพทัว่ไปของโครงการ 

2. การบริหารโครงการ 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

การประเมินโครงการในดา้นต่างๆ 

1. เศรษฐกิจ 

- การสร้างความเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจให้กบัชุมชนอย่าง

ยัง่ยืน 

2. สังคม 

- ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งให้กบัชุมชน 

- สร้างความสามคัคีให้กบัคนในชุมชน 

- สร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้กบัชุมชน 

3. ส่ิงแวดลอ้ม/กายภาพ 

- การอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 

องคป์ระกอบต่างในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

- ออกแบบวางผงัโดยคาํนึงถงึสภาพแวดลอ้มของชุมชน และ  

  ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

- องคป์ระกอบต่างๆมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ความ 

   เขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิเวศของพื้นที ่

- องคป์ระกอบต่างๆในงานภูมิสถาปัตยกรรมไดรั้บการ 

  บาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

4. การบริหารโครงการ 

- การบริหารจดัการมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ้

- การใชง้บประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการบริหารจดัการที่ด ี

1. สังเกตการณ์ 

2. ศึกษาเอกสาร 

3. การสัมภาษณ์ 

4. แบบสอบถาม 

 

 

1. ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายเลน 

 

2. แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร

ป่าชายเลนอย่างยัง่ยืน 

 

3. การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์

ศึกษาธรรมชาติ 

 

4. การบริหารโครงการ 

 

5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

แนวทางการออกแบบปรับปรุงรวมทั้งขอ้เสนอแนะ 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3.2 วธีิการศึกษา 

 

ศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

และชุมชนโดยรอบ ถึงความสาํคญัและความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัระบบนิเวศของพื้นที่เกาะ

นก และความเหมาะสมในการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะนก ตาํบล

ท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

3.2.1  ทาํการศึกษาและสาํรวจศึกษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถึงลกัษณะทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงการออกแบบวางผงัภูมิ

สถาปัตยกรรมภายในพื้นที่เพือ่ประโยชน์ในการเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ซ่ึงจะนาํมาประเมินความ

เหมาะสมโดยวเิคราะห์จากปัจจยัที่ทาํการสาํรวจ ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัทางธรรมชาติของพื้นท่ีเกาะธรรมชาติ (เกาะนก)  

2)  ปัจจยัที่มนุษยส์ร้างขึ้น 

3)  ปัจจยัทางดา้นสุนทรียภาพ 

3.2.2  สาํรวจระบบนิเวศของพื้นท่ีเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา วา่มีความสมัพนัธก์บัชุมชนโดยรอบอยา่งไร และศูนยศึ์กษาธรรมชาติเกาะธรรมชาติ

แห่งน้ี ใหป้ระโยชน์แก่ชุมชนในดา้นใด อยา่งไรบา้ง 

3.2.3  กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา จะเป็นกลุ่มตวัอยา่งและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย ในการดาํเนินการ

ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา

และผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย ในการดาํเนินการของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1)  ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีอยูโ่ดยรอบบริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2)  นกัท่องเที่ยวหรือผูท้ี่เคยเขา้เยีย่มชม ศึกษา หรือใชป้ระโยชน์ในดา้นนันทนาการ 

ที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จาํนวน 100 คน 

3)  ขา้ราชการและเจา้หน้าที่ ที่เป็นผูบ้ริหารหรือรับผิดชอบศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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3.3  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

  

3.3.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานวิชาการ งานวิจยั และเอกสาร

ขอ้มูลของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เช่น ขอ้มูลยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ ในการดาํเนินโครงการ เอกสารประกอบการ

ประชุม หรือเอกสารดา้นงบประมาณของโครงการ เป็นตน้ 

3.3.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์

จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซ่ึงประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เป็น

ผูบ้ริหารหรือรับผดิชอบ และนักท่องเที่ยวหรือผูท้ี่เคยเขา้ใชง้าน ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน 

เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

3.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคาํถามประกอบการ

สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล นอกจากน้ี 

เพื่อการเก็บขอ้มูลมีเน้ือหาที่ครอบคลุม และครบถว้น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการลงพื้นที่เพื่อการสังเกตการณ์ 

และศึกษาเอกสารที่สาํคญัเพือ่นาํขอ้มูลทั้งหมดมาใชป้ระมวลผลร่วมกนัดว้ย 

 

3.4.1  การสังเกตการณ์  

ผูว้จิยัไดท้าํการลงพื้นที่ เพือ่ทาํการสงัเกตการณ์การ การทาํงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

และดูแลพื้นที่ คือ เทศบาลตาํบลท่าขา้ม และชุมชนบริเวณโครงการ ซ่ึงก็คือ ชุมชนบา้นหัวแหลม 

หมู่ที่1 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อดูลกัษณะการทาํงาน สภาพวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู ่การร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการและพื้นท่ี กบัชุมชนท่ีเป็นผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งและอยู่ร่วมกนักบัโครงการน้ี พร้อมทั้งนําผลที่ไดจ้ากการสังเกตการณ์ มาเป็นส่วน

หน่ึงในการประเมินผล และเพือ่เป็นแนวทางการปรับปรุงโครงการต่อไป 

 

3.4.2  การศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้ งหมด ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่

เก่ียวขอ้ง มีความจาํเป็นเช่นเดียวกนั เช่น การศึกษาแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ทาํ

ใหท้ราบถึงการดาํเนินงานในเชิงนโยบายในดา้นต่างๆ และแนวทางการพฒันาท่ีทางหน่วยงานไดมี้
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ต่อโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

ที่ทางหน่วยงานที่รับผดิชอบประเมินไวด้ว้ย 

 

3.4.3  การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตวัต่อตวั ระหว่างผูบ้ริหาร/เจา้หน้าที่

เทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผูน้าํชุมชน ประชาชน และนักท่องเท่ียว 

ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน เป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และเคยเป็นนักท่องเท่ียวหรือร่วม

กิจกรรมในศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติมาแลว้ กบัผูว้ิจยัซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

สมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีโดยผูว้ิจยัมีแนวคาํถาม (Guideline) ที่ไดก้าํหนดขึ้นอยา่งครอบคลุมรอบ

ดา้นต่อประเด็นปัญหาวจิยั ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินความรับผิดชอบของหน่วยงานที่

ดูแลศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ และความสัมพนัธ์ การอยู่ร่วมกนัระหว่าง

ชุมชนกบัโครงการ และความพงึพอใจต่อโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ

ในดา้นต่างๆ ซ่ึงแนวทางการสัมภาษณ์จะเป็นคาํถามปลายเปิด ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด 

ดงัน้ี 

แบบสมัภาษณ์ชุดที่ 1 แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร/เจา้หน้าที่เทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  ขอ้มูลที่เก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ ตาํแหน่ง หน่วยงาน เป็นตน้ 

ส่วนที่  2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการดาํเนินงานของ

หน่วยงาน ที่มีต่อศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

แบบสมัภาษณ์ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน ประชาชนผูมี้บทบาท และมีส่วนไดส่้วน

เสียกับโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตาํบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยแบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  ขอ้มูลที่เก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ ตาํแหน่งหนา้ที่ในชุมชน เป็นตน้ 

ส่วนที่  2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความพงึพอใจที่มีต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานที่

ทาํหนา้ที่บริหารงานและดูแลศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และความคิดเห็นดา้นต่างๆ ที่มีต่อศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราดว้ย 

  การกาํหนดขอ้คาํถาม สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการดาํเนินงาน และ

เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 
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นั้น ได้นําประเด็นจากกรอบแนวความคิดมากาํหนดนิยาม และขอ้คาํถาม รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 3.1 และ ตารางที่ 3.2 

 

ตารางที่ 3.1  การวิเคราะห์ประเด็น การใหนิ้ยาม และการกาํหนดขอ้คาํถามสาํหรับสมัภาษณ์  

                     ผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ที่เทศบาลตาํบลท่าขา้ม 

 

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

การบริหารโครงการ 

 

โครงการที่เกิดขึน้มีศักยภาพใน

การให้บริการ 

 

 

 

ศกัยภาพของโครงการ หมายถึง 

คุ ณ ส ม บัติ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ที่

เ กิดขึ้ นสามารถพัฒนา หรือ

แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ และ

เป็นประโยชน์ต่อโครงการเอง 

ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

ค ํา ถ า ม สํ า ห รั บ สั ม ภ า ษ ณ์

ผูบ้ริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล

ตาํบลท่าขา้ม ที่ส่วนเก่ียวขอ้ง

กั บ โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ ศึ ก ษ า

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธ ร ร ม ช า ติ  ต ํา บ ล ท่ า ข้า ม 

อํา เภ อ บ า ง ป ะ ก ง  จัง ห วัด

ฉะเชิงเทรา 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

ในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

1) ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติภายใต้

การดูแลและรับผิดชอบของ

ท่านหรือหน่วยงานของท่าน 

มีศกัยภาพในการบริการและ

เ ป็ น แ ห ล่ ง ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่

ประชาชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ดําเนินการหรือไม่ ปัญหาที่

เกิดขึ้นเกิดจากอะไร 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

  2) นโยบาย แผน โครงการที่

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ศู น ย์ ศึ ก ษ า

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ และงบประมาณ

ประจาํปีที่เก่ียวกบัการจดัการ

ดู แ ล แ ล ะ พัฒ น า ด้ า น ภู มิ

สถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ (เปรียบเทียบกับ

งบประมาณทั้งหมด) 

3) ในด้านการจัดการสภาพ 

แวดล้อมและการออกแบบ

ด้านภูมิสถาปัตยกรรมของ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติ มีศกัยภาพ

ที่จะรองรับและให้บริการใน

ดา้นการท่องเที่ยว รวมถึงใน

ดา้นการเป็นแหล่งการเรียนรู้

และศึกษาธรรมชาตินิเวศชาย

เล นข อ งท้อ ง ถ่ิ นม า กน้อ ย

เพยีงใด 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

 

 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่ ว น เ สี ย  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ที่

ประชาชนหรือ ชุมชนโดนรอบ

โครงการ และกลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วม 

ค ํา ถ า ม สํ า ห รั บ สั ม ภ า ษ ณ์

ผูบ้ริหาร/เจ้าหน้าท่ีเทศบาล

ตาํบลท่าข้าม ที่ มีส่วนเก่ียว 

ข้องกับโครงการศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลน 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 

1. การกาํหนดบุคลากรผู้รับ 

ผิด ชอบ 

 

กิ จ ก ร ร ม  ห รื อ ส นั บ ส นุ น

กิจกร รมใน การ ดํา เ นิ นงา น

ต่ า ง ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ ศู น ย์ ศึ ก ษ า

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรผูรั้บผิดชอบ หมายถึง 

บุคลากร เจา้หน้าที่ ในเทศบาล

ตําบลท่ าข้าม  ซ่ึงได้รับมอบ 

หมายงาน หรือดาํเนินการใดๆ

ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง กั บ ศู น ย์ ศึ ก ษ า

ธรรมชาตินิเวศชายเลน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อํา เภ อ บ า ง ป ะ ก ง  จัง ห วัด

ฉะเชิงเทรา 

4) การดําเนินการของศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ  ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

เช่น จากหน่วยงานอ่ืนของ

ทางภาครัฐ เอกชน หรือจาก

ภาคส่วนชองชุมชนมากน้อย

เพยีงใด อยา่งไร 

 

 

ค ํา ถ า ม สํ า ห รั บ สั ม ภ า ษ ณ์

ผูบ้ริหาร/เจ้าหน้าท่ีเทศบาล

ตํ า บ ล ท่ า ข้ า ม  ที่ มี ส่ ว น

เก่ียวข้องกับโครงการศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อํา เภ อ บ า ง ป ะ ก ง  จัง ห วัด

ฉะเชิงเทรา 

  5) ทางเทศบาลตาํบลท่าขา้ม 

มีการวางแผนการบริหาร

จดัการและดาํเนินงานในดา้น

งานภูมิสถาปัตยกรรมของ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติอยา่งไร 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

  5.1) การกําหนด บุคลากร

ผู ้รับ ผิด ชอ บ  ด้า น ง า น ภู มิ

สถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ 

5.2) การดูแลรักษาและปรับ 

ปรุงองคป์ระกอบของงานภูมิ

สถาปัตยกรรม ( เ ช่น  ป้าย 

เส้นทางเดิน ท่ีนั่งพัก) ของ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติ 

5.3) ความรู้ความสามารถและ

ความเพียงพอของบุคลากร 

ในดา้นงานภูมิสถาปัตยกรรม

ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 

ด้านประสิทธิผล 

1. ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง 

ส่ิงท่ีส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่

บรรลุวตัถุประสงค์ หรือ ไม่

สาํเร็จตามที่คาดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ํา ถ า ม สํ า ห รั บ สั ม ภ า ษ ณ์

ผูบ้ริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล

ตํ า บ ล ท่ า ข้ า ม  ที่ มี ส่ ว น

เก่ียวข้องกับโครงการศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติฯ 

6 )  ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ที่

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม

ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

2.  การบรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 

ผลสํา เ ร็จตามวัตถุประสงค ์

หมายถึง  ผลที่ เ กิดขึ้ นตามที่

กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์อง

โครงการ  เช่นการเป็นศูนย์

ศึกษาธรรมชาติที่ให้ความรู้แก่

ชุมชน และประชาชนทัว่ไป 

ค ํา ถ า ม สํ า ห รั บ สั ม ภ า ษ ณ์

ผูบ้ริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล

ตํ า บ ล ท่ า ข้ า ม  ที่ มี ส่ ว น

เก่ียวข้องกับโครงการศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติฯ 

7) เทศบาลตาํบลท่าขา้มประ 

สบความสาํเร็จในการบริหาร

จดัการศูนยศึ์กษาธรรมชาติฯ

หรือไม่เพยีงใด เพราะเหตุใด 

  

ตารางที่ 3.2  การวเิคราะห์ประเด็น การใหนิ้ยาม และการกาํหนดขอ้คาํถามสาํหรับสมัภาษณ์ ผูน้าํ 

                     ชุมชน/ประชาชน 

 

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.  ความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

 

 

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย หมายถึง สภาวะทาง

อารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติ

ของกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และชุมชนโดยรอบ ที่มีผลต่อ

โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

 

ค ําถามสําหรับสัมภาษณ์ผู ้นํา

ชุมชน/ประชาชนตาํบลท่าขา้ม 

ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อํ า เ ภ อ บ า ง ป ะ ก ง  จั ง ห วัด

ฉะเชิงเทรา 

1. ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติภายใต้การ

ดูแลและรับผดิชอบของ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น นิยาม ข้อคาํถาม 

  เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ท่ า ข้ า ม  มี

ศกัยภาพในการบริการและเป็น

แหล่งความรู้ให้แก่ประชาชน

และชุมชนได้มากน้อยเพียงใด 

มีปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ดํา เนินการหรือไม่  ปัญหาที่

เกิดขึ้นเกิดจากอะไร 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่ ว น เ สี ย  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ที่

ประชาชนหรือ ชุมชนโดนรอบ

โครงการ และกลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่ ว น เ สี ย อ่ื น ๆ  ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม

กิ จ ก ร ร ม  ห รื อ ส นั บ ส นุ น

กิจกรรมในการดํา เนินงาน

ต่ า ง ๆ  เ ก่ี ย ว กั บ ศู น ย์ศึ ก ษ า

ธรรมชาติ 

2. ท่านมีความพงึพอใจการดูแล

และรับผิดชอบของเทศบาล

ตํา บ ล ท่ า ข้ า ม  ใ น ด้ า น ก า ร

ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม 

(การออกแบบวางผังบริเวณ) 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติ มากน้อย

เพยีงใด 

 3. ท่านและประชาชนในชุมชน

ไดมี้ส่วนร่วมกบัเทศบาลตาํบล

ท่าขา้มในการจดัการและดูแล

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เล น เก า ะ ธร ร ม ชา ติ ห รื อ ไ ม่ 

อยา่งไร (ให้ขอ้มูล แสดงความ

คิดเห็น ตดัสินใจ ร่วมกิจกรรม 

ติดตามและประเมินผล) 
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3.4.4  แบบสอบถาม  

โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้มูลที่ตอ้งการในแต่ละประเด็นต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

แลว้กาํหนดตวัช้ีวดั และมาตรวดัขอ้มูลในแต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจยั แนวคิดทฤษฎี 

และนาํประเด็นตวัช้ีวดัและมาตรวดัเหล่านั้น มาสร้างเป็นคาํถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  การเขา้ใชง้านศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ และความ

คิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่างๆ ในศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

ส่วนที่ 3  สํารวจแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์ศึกษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการปรับปรุงภูมิ

สถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทราเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

   

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยพิจารณาประเด็นการประเมินผลโครงการในดา้นต่างๆ 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นสังคม 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม/กายภาพ 4) การบริหารโครงการ แลว้จึง

นาํขอ้มูลทั้ง 4 ดา้นมาประเมินถึงการบริหารโครงการ และประเมินแนวทางการออกแบบปรับปรุง

ภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนัของชุมชน และการอนุรักษร์ะบบนิเวศ

อยา่งย ัง่ยนื โดยมีกรอบการประเมินดงัน้ี (ตารางที่ 3.3) 
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ตารางที่ 3.3  การประเมินผลโครงการในดา้นต่างๆ  

 

มิติ ประเด็น ประเด็นย่อย วิธีเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 

1.ดา้น

เศรษฐกิจ 

 

1.1 อาชีพของประชาชนใน

พื้นที ่

1.2 รายไดข้องประชาชนใน

พื้นที ่

1) รายไดจ้ากการทาํ

เกษตรกรรมในพื้นที ่

2) รายไดจ้ากการคา้ขาย 

 รายไดจ้ากการบริการรับ-ส่ง

นักท่องเที่ยว 

1.3 จาํนวนนักท่องเที่ยว 

-การประกอบอาชีพของ

ประชาชนในชุมชน 

-ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดเ้พิ่ม 

 

 

 

 

 

จาํนวนนักท่องเทีย่ว

เพิ่มขึ้น 

-สัมภาษณ์ 

-ศึกษาเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

-สัมภาษณ์ 

-ศึกษาเอกสาร 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-ประชาชนในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-สถิตินักท่องเที่ยว 

2.ดา้นสังคม 

 

2.1 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

ที่ถูกตอ้งให้กบัชุมชน 

 

ความเปลี่ยนแปลงระดบั

ความรู้ความเขา้ใจและ

ความตระหนักหลงัจากมี

โครงการ 

-ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

ของประชาชนเก่ียวกบั

ระบบนิเวศชายเลน 

-ความตระหนักเขา้ใจ ของ

ประชาชนเก่ียวกบัระบบ

นิเวศชายเลน 

-ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 

ของนักทอ่งเที่ยว 

-ระดบัความตระหนักของ

นักท่องเที่ยว/

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบั

ระบบนิเวศชายเลน 

 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 

 

 

 

-ประชาชนในพี้นที่ 

-นักท่องเที่ยว/ผูท้ี่

เขา้มาดูงาน 

 2.2 สร้างความสามคัคีให้กบัคน

ในชุมชน 

 

 

 

 

 

-การร่วมมือกนัทาํ

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

ต่างๆในชุมชน 

-การเกิดประเดน็ความ

ขดัแยง้กนัในชุมชน 

 

-สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-ประชาในพื้นที่ 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 

 

มิติ ประเด็น ประเด็นย่อย วิธีเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 

 2.3 สร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้กบั

ชุมชน 

-ความพึงพอใจของชุมชน

ที่มีต่อศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

-สัมภาษณ์ 

 

 

  -ความพึงพอใจของชุมชน

ที่มีต่อสภาพแวดลอ้มป่า

ชายเลน 

-การใชป้ระโยชน์จากป่า

ชายเลน เช่น พกัผอ่น

หย่อนใจ หรือเป็นแหลง่

เรียนรู้ 

-สัมภาษณ์ 

 

 

3. ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

3.1 การอนุรักษฟ้ื์นฟู

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบในงานภูมิ

สถาปัตยกรรม 

3.2 ออกแบบวางผงัโดย

คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มของ

ชุมชน และความเหมาะสมกบั

สภาพ แวดลอ้ม 

-สภาพแวดลอ้มป่าชายเลน 

บริเวณศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ ไดรั้บการดูแล 

และฟ้ืนฟู เช่น มีการปลูก

เพิ่มเพื่อทดแทน หรือการ

ห้ามตดัไมแ้ละจบัสัตวน์ํ้ า

ในพื้นที่ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ 

 

-การวางผงัและออกแบบ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มี

ความเหมาะสม สอดคลอ้ง 

และส่งเสริมให้

นักท่องเที่ยวและผูท้ี่เขา้ชม 

ไดเ้ขา้ใจถึงระบบนิเวศชาย

เลน และวถิีชีวติของ

ชุมชน 

-สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบสอบถาม 

-สังเกตการณ์ 

-นักท่องเที่ยว/ผู้ที่

เข้ามาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

-นักท่องเที่ยว/ผู้ที่

เข้ามาดูงาน 

 

 

 3.3 องคป์ระกอบต่างๆ มี

ประสิทธิภาพและส่งเสริม

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระบบนิเวศของพื้นที ่

 

 

 

 

 

-ภายในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ มีองคป์ระกอบ

ต่างๆที่มีประสิทธิภาพ 

และส่งเสริมความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิเวศ

ของพื้นที่ เช่น แผนผงั

โครงการ ป้ายแสดงพนัธ์ุ

ไม ้ทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เป็นตน้ 

-แบบสอบถาม 

-สังเกตการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

-นักท่องเที่ยว/ผูท้ี่

เขา้มาดูงาน 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 

 

มิติ ประเด็น ประเด็นย่อย วิธีเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล/

แหล่งข้อมูล 

 3.4 องคป์ระกอบต่างๆในงาน

ภูมิสถาปัตยกรรมไดรั้บการ

บาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

-องคป์ระกอบต่างๆภายใน

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ไม่มี

การชาํรุดเสียหาย และได้

นับการดูแลรักษาอย่าง

สมํ่าเสมอ 

-แบบสอบถาม 

-สังเกตการณ์ 

 

-นักท่องเที่ยว/ผูท้ี่

เขา้มาดูงาน 

4. การบริหาร

ตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 

 

4.1 การบริหารจดัการมีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได ้

 

 

4.2 การใชง้บประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

-การบริหารจดัการทุกๆ

ดา้นของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ มีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได ้

-การใชจ่้ายงบประมาณ

เก่ียวกบัศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติอย่าง

สมเหตุสมผล และ

สามารถตรวจสอบได ้

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

-ศึกษาเอกสาร 

 

-แบบสัมภาษณ์ 

-ศึกษาเอกสาร 

-สังเกตการณ์ 

 

 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-ประชาชนในพื้นที่ 

 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-ประชาชนในพื้นที่ 

 

 

 4.3 มีการบริหารจดัการที่ด ี

 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

ประสบผลสาํเร็จ และ

ไดรั้บการยอมรับ

สนับสนุนจากชุมชน 

นักท่องเที่ยว 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม 

-ศึกษาเอกสาร 

-สังเกตการณ์ 

 

-ผูบ้ริหารโครงการ 

-ประชาชนในพื้นที่ 

-นักท่องเที่ยว/ผูท้ี่

เขา้มาดูงาน 

 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

งานวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื มีขั้นตอนในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 

4.1  ความเป็นมาและลกัษณะทางกายภาพของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ 

       ธรรมชาติ ตําบลท่าข้าม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  

เกาะธรรมชาติ หรือเกาะนกท่ีชาวบา้นเรียกกนั มีช่ือเดิมวา่ เกาะลดั หรือ เกาะแหลมตามว้น 

เป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ อยูใ่นความดูแลของกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นป่าชายเลนตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 เกาะแห่งน้ีสภาพเป็นป่าชายเลน มีตน้จากและไมแ้สม

ขึ้นอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2530 ไดมี้ชาวบา้นบุกรุกเขา้ไปในเกาะตดัไมอ้อกแลว้ขดุ

ทาํบ่อเล้ียงกุง้และไดเ้ลิกเล้ียง เม่ือปี พ.ศ. 2535 ทาํให้ป่าไมบ้นเกาะเร่ิมฟ้ืนตวั มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

แต่ก็เป็นไปดว้ยความล่าชา้ ปัจจุบนัยงัคงเป็นป่าจากและตน้แสม อาจมีไมพ้นัธุ์อ่ืนแซมบา้งแต่เป็น

ส่วนน้อย แต่เม่ือสาํนักงานป่าไมเ้ขตปราจีนบุรีไดใ้ชเ้คร่ืองบินสาํรวจทางอากาศ เม่ือปี พ.ศ. 2544 

พบวา่บริเวณรอบเกาะมีตน้ไมป่้าชายเลนหนาแน่น ในช่วงกลางเกาะมีตน้ไมป้ระปราย โดยเฉพาะ

ด้านใตข้องเกาะได้ถูกนํ้ าเซาะทาํให้ตล่ิงพงัลง โดยการแก้ปัญหาชั่วคราวได้ใช้ ไม้ปักเป็นแนว

ป้องกนัเพื่อชะลอความแรงคล่ืนที่กระทบฝ่ังเพื่อป้องกนัตล่ิงพงั ส่วนทิศใตมี้เลนงอกออกมาใหม่ 

พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เม่ือนํ้ าลงจะมองเห็นไดช้ดั 

ปัจจุบนัเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่นความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง ซ่ึงมีเทศบาลท่าขา้มเป็นผูดู้แลพื้นที่ เน่ืองจากเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่ยอาณาเขต

การปกครองของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม และทางเทศบาล ด้วยศกัยภาพของพื้นท่ีและระบบนิเวศ   

ชายเลนที่สมบูรณ์ ทางเทศบาลจึงพฒันาเกาะธรรมชาติแห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงจะ

เปิดกวา้งในการตอ้นรับนักท่องเที่ยวนอกจากน้ียงัจะผลกัดนัให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่

น่าสนใจแห่งใหม่ เพือ่รองรับการผูท้ี่มีความสนใจในระบบนิเวศชายเลน ให้สามารถเดินทางเขา้มา

ศึกษาดูงาน หรือท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ี เน่ืองจาก
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พื้นท่ีป่าชายเลนแห่งน้ีถือเป็นเพยีงป่าชายเลน ที่ยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์อยูอ่ยา่งครบถว้นมาก จึง

เหมาะแก่การอนุรักษไ์วใ้หไ้ดเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของทอ้งถ่ิน ศึกษาธรรมชาติของชุมชนที่

มีวถีิชีวติร่วมกบัระบบนิเวศชายเลนบริเวณปากอ่าวแม่นํ้ าบางปะกง 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ประสบความสาํเร็จจนกระทัง่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ระบบนิเวศชายเลน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษท์ี่สาํคญัของชุมชนบา้นหัวแหลม 

ขึ้ นมาได้นั้ น เน่ืองจากโครงการน้ีได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ทั้ งภาครัฐ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชนท่ีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการ

ดาํเนินการในทุกกระบวนการ 

 

4.2  สภาพโดยทัว่ไปของโครงการ 

  

เกาะนกเป็นเกาะที่อยูก่ลางแม่นํ้ าบางปะกง ในช่วงปากแม่นํ้ าซ่ึงเป็นช่วงปลายนํ้ าก่อนที่จะ

ไหลลงอ่าวไทย ในปัจจุบนัมีการขยายขนาดขึ้นมากกว่าในอดีตเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการทบัถม

ของเนินดินจากกระแสนํ้ าบางปะกง จุดกาํเนิดของเกาะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เพราะแต่เดิม ปากอ่าว

บางปะกงไม่มีเกาะแก่ง เป็นเพียงผืนนํ้ า ตะกอนและเลนไดท้บัถมกลายเป็นดิน จนเกิดเป็นพื้นดิน

กลางปากอ่าวขนาดใหญ่และกลายเป็นเกาะธรรมชาติในปัจจุบนั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตาํแหน่งที่ตั้งของเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง  

                  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

เกาะธรรมชาต ิ

ปากแมนํ่า้บางปะกง 
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4.2.1  ที่ต้ังโครงการ 

เกาะธรรมชาติ หรือ เกาะนก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 125 ไร่ ตั้งอยูใ่นพื้นที่ หมู่ที่1 บา้น

หวัแหลม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา อาณาเขตโดยรอบเป็นแม่นํ้ าบางปะกง 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  เขตการปกครองของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  

ลกัษณะชุมชนหมู่ที่1 ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโครงการ โดยรอบโครงการ เป็นชุมชนที่มีการอาศยั

อยูร่่วมกบัพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งที่ตั้งบา้นเรือนที่พกัอาศยั การประกอบอาชีพทาํกิน ซ่ึงอาชีพหลกัแต่

ดั้งเดิม คือ การทาํประมง นอกจากน้ียงัมีอาชีพรับจา้งเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก บริเวณใกล้เคียงชุมชน มี

โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น จึงทาํให้ชาวบา้นประกอบอาชีพรับจา้ง

เพิม่ขึ้น (ภาพที่ 4.3-ภาพที่ 4.6) 
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ภาพที่ 4.3  เสน้ทางเดินเขา้สู่ชุมชนบา้นหวัแหลมริมแม่นํ้ าบางปะกง 

 

 
   

ภาพที่ 4.4  ลกัษณะที่พกัอาศยัของชุมชนบา้นหวัแหลม 
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ภาพที่ 4.5  ลกัษณะชุมชนบา้นหวัแหลม ซ่ึงเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง 

 

                 
 

ภาพที่ 4.6  สภาพแวดลอ้มที่มีความเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งชุมชนกบัระบบนิเวศ จะเห็นไดว้า่ในพื้นที่ 

                  ชุมชนมีฝงูลิงแสมอาศยัอยูด่ว้ย เรียกว่าโคง้ลิง 

 

 

 

 



60 

4.2.2  การเช่ือมโยงกับพืน้ที่โดยรอบ 

การเช่ือมโยงของพื้นที่มาจาก ถ.สุขุมวิทสายเก่า จากนั้นสามารถใชถ้นนเทศบาลท่าขา้ม 2 

ซ่ึงเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร เป็นถนนเส้นเล็กๆ ผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 เขา้มายงัพื้นที่หมู่ที่ 1 

บา้นหวัแหลม จากนั้นจะตอ้งเดินทางเขา้มายงัพื้นที่เกาะโดยใชเ้ส้นทางเรือขา้มมายงัเกาะ โดยจะมี

ท่าเรือของชาวบา้นใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอยู ่(ภาพที่ 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 เสน้ทางการเช่ือมโยงพื้นที่ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

ตารางที่ 4.7  เสน้ทางการเช่ือมโยงพื้นที่ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

4.2.3  ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนแห่งน้ี ตั้งอยูบ่นเกาะธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากการทบัถม

ของดินตะกอนปากแม่นํ้ า จนมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ประมาณ 125 ไร่ เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ของ

พชืพรรณและความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศชายเลน การเปิดพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ของชุมชนและผูท้ี่สนใจทัว่ไปนั้น ทางเทศบาลผูดู้แลรับผิดชอบจาํเป็นจะตอ้งมีอาคาร

และพื้นที่อาํนวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ดาํเนินไปอยา่งเหมาะสม ดงัจะเห็นได้

จากภาพที่ 4.8 

เกาะธรรมชาติ 

สนามกอล์ฟ 

บ้านหัวแหลม 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ประมงพืน้บ้าน 
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อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แสดงเสน้ทางการเช่ือมโยงพื้นที่ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

  

จากภาพที่ 4.8 จะเห็นวา่ศูนยก์ารเรียนรู้นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ นั้น ถูกออกแบบให้ใช้

พื้นท่ีดา้นในส่วนกลางและทิศใตใ้นการวางผงั และทาํกิจกรรมเป็นส่วนมาก เป็นเพราะทศันียภาพ

ทางด้านทิศเหนือ ของพื้นที่เป็นทศันียภาพของโรงงานอุตสาหกรรม และมุมมองท่ีดีของพื้นที่

โครงการที่จะมองเห็นทศันียภาพของอ่าวไทยและ ทศันียภาพของเมืองนั้นอู่ทางดา้นทิศใตข้องพื้นที่  

4.2.3.1  ระบบการสญัจรภายในโครงการ 

 จากที่เทียบเรือของเกาะธรรมชาติ เม่ือเขา้สู่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชานเลน จะใช้

เสน้ทางเดินเทา้ ซ่ึงจะมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,500 เมตรลกัษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะ

เป็นทางเดินไมธ้รรมชาติตลอดทั้งโครงการ 

 

1. ท่าเทียบเรือ 

2. ศาลาชมสัตวห์นา้ 

      ดินเลน 

3. หอชมนก 

4. พ้ืนท่ีการเรียนรู้ 

5. ลานชมทศันียภาพ 

6. หอชมทศันียภาพ 

       และพ้ืนท่ีการเรียนรู้ 

7.   ศาลาชมพรรณไม ้

 



62 

4.2.3.2  สภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการ 

 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการไม่แตกต่างกบัลกัษณะภูมิอากาศในระดบัจงัหวดั

ฉะเชิงเทรามากนัก  ภูมิอากาศจะเป็นไปตามฤดูกาลแต่ในฤดูหนาวจะไม่หนาวมากนัก  ในพื้นที่

โครงการจะมีลมผ่านเยน็สบายเน่ืองจากพื้นที่โครงการอยูติ่ดกบัแม่นํ้ าบางปะกง  แต่เวลากลางวนั

อากาศจะร้อนมาก  เพราะตน้ไมใ้หญ่ในพื้นท่ีโครงการท่ีจะใหร่้มเงาไดมี้นอ้ยมาก 

4.2.3.3  ลกัษณะดินและการระบายนํ้ าภายในโครงการ 

ลกัษณะดินภายในโครงการ เป็นดินเลน ซ่ึงเกิดจากการเป็นตะกอนที่ถูกนํ้ าพดัมา

สะสมจะเกิดเป็นเกาะกลางแม่นํ้ าขนาดใหญ่เกิดขึ้น ดินที่น่ีจึงมีความเหมาะสมกบัระบบนิเวศชาย

เลน มีพรรณไม่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ และสาํคญัในระบบนิเวศชายเลน และนอกจากน้ียงัเป็น

ที่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัวห์นา้ดินในระบบนิเวศชายเลนดว้ย 

ส่วนเร่ืองการระบายนํ้ าของโครงการนั้น ก็เป็นการระบายนํ้ าตามธรรมชาติ เน่ืองจาก

ภายในโครงการจะมีหลอดนํ้ า หรือเส้นทางนํ้ าขนาดเล็กอยู่ทัว่ไป ซ่ึงจุดน้ีเองก็จะทาํให้เกิดการ

ระบายนํ้ าที่ดีตามธรรมชาติ  

4.2.3.4  ลกัษณะพชืพรรณและส่ิงมีชีวติที่พบในโครงการ 

ลกัษณะพืชพรรณบนเกาะนกจะเป็นป่าชายเลนที่ไดรั้บการฟ้ืนฟู ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มี

ระบบนิเวศชาย-เลนน่าสนใจ พืชพรรณที่พบมากคือ ตน้จาก โพธ์ิทะเล ปอทะเล  หงอนไก่ทะเล 

ปรงทะเล โกงกาง เหงือกปลาหมอ ตะบูน ตะบนั นอกจากน้ียงัมีพืชชายเลนท่ีกลุ่มผูมี้จิตอาสาทั้ง

นักเรียน นักศึกษา นักอนุรักษท์ี่เขา้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษเ์ป็นกลุ่ม รวมทั้งชมรมต่างๆ ที่เขา้มา

ช่วยกนัปลูกเพิม่เติมจากไมป่้าชายเลนประจาํถ่ินนั้น ลว้นแต่เป็นพนัธุ์ไมน้ํ้ าหายาก ทั้ง พงักาหัวสุม 

(ประสักดอกแดง ดอกขาว) โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตน้ปรงทะเล หงอนไก่ทะเล ลาํแพน 

ลาํพ ูแสมขาว 

ส่ิงมีชีวิตที่พบมากในโครงการ ส่วนมากจะเป็นส่ิงมีชีวิตหน้าดินเลนที่พบได้ใน

ระบบนิเวศชายเลนทัว่ไป เช่น ปลาตีน ปูกา้มดาบหลากสี และกุง้หอยปูปลานานชนิด นอกจากน้ียงั

มีนกที่อาศยัอยู่บนเกาะน้ีมากมาย ทั้งที่เป็นนกประจาํถ่ินและนกอพยพ ในช่วงเดือนมีนาคมถึง

เมษายนถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดูนกชายเลนบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน เน่ืองจาก

บรรดานกอพยพจะเตรียมตวัเดินทางกลบัแผน่ดินทางตอนเหนือ และเร่ิมผลดัขนเป็นขนชุดฤดูร้อน 

จากนกสีมอๆ ตลอดฤดูหนาวจะกลายเป็นนกแตม้สีสัน นอกจากน้ียงัมีโอกาสเห็นนกหายาก เช่น 

นกซ่อมทะเลอกแดง นกซ่อมทะเลปากยาว นกชายเลนกระหม่อมแดง รวมถึงนกในวงศน์กกระสา

ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ นกกาบบวั นกกระสาปากเหลือง นกปากชอ้นหน้าดาํ ซ่ึงมีรายงานการพบเห็น

เป็นประจาํแทบทุกปี 
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4.2.3.5  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เน่ืองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีการใช้งานเพียงเวลากลางวนัเท่านั้ น และไม่มี

สํานักงานหรือพนักงานที่จะมาทาํหน้าท่ีอยู่ประจาํท่ีศูนยศึ์กษาธรรมชาติ การเช่ือมต่อระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ จึงยงัไม่เกิดขึ้ นในพื้นที่ แต่มีการวางระบบนํ้ าเพื่อ

ใหบ้ริการห้องนํ้ าแก่นักท่องเที่ยวหรือผูท้ี่เขา้มาทาํกิจกรรมในพื้นที่ โดยใชร้ะบบนํ้ าธรรมชาติ คือ 

การเก็บนํ้ าฝนไวใ้ชง้านกบัส่วนที่เป็นหอ้งนํ้ า 

4.2.3.6  ทศันียภาพและมุมมอง 

มุมมองภายนอกโครงการ บริเวณโดยรอบโครงการเป็นชุมชนที่ แต่ดั้ งเดิมประกอบ

อาชีพประมง ลกัษณะบา้นเรือนโดยทัว่ไปจึงมีท่าเทียบเรือ และมีเรือประมงอยูท่ ัว่ไป 

 

 

                                                                                      
  

ภาพที่ 4.9  ทศันียภาพจากเม่ือมองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

1 

2 

3 

มุมมองท่าเรือจากชุมชน  

1. มุมมองเม่ือมองมายงัท่าเทียบเรือบนเกาะ

ธรรมชาติ 

2. โกดงัเก่าท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ฝ่ังตรงขา้มดา้นทิศ

ตะวนัออกของพ้ืนท่ี 

 



64 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  ทศันียภาพเม่ือขา้มเรือมายงัท่าเรือของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1. มุมมองจากท่าเทียบเรือ มองมายงัทางเขา้ศนูยศึ์กษาธรรมชาติ 

2. มุมมองจากทางเขา้โครงการมองเขา้มาจะเห็นศาลาซ่ึงเป็นจุดนดัพบ 
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ภาพที่ 4.11  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่ชมสตัวห์นา้ดินเลน ที่พบไดท้ัว่บริเวณ 
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ภาพที่ 4.12  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และทศันียภาพของหอดูนก 

 

 

 

1 

3 2 

1. มุมมองจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มองไปยงัศาลา จะเห็นว่ามีเส้นทางนํ้ าตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

เส้นทางท่ีช่วยระบายนํ้าอยูท่ ัว่ไปในพ้ืนท่ี 

2. หอดูนกท่ีตั้งอยูก่ลางพ้ืนท่ีศนูยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน 

3. มุมมองจากดา้นบนหอดูนก ซ่ึงจะทาํให้มองเห็นเรือนยองพรรณไม ้เป็นจุดดูนก และชมทศันียภาพทั้ง

โครงการในมุมสูง 
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ภาพที่ 4.13  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และทศันียภาพของศาลาการเรียนรู้ 

1 2 

3 

1. ศาลาบรรยาย เป็นท่ีสาํหรับการทาํกิจกรรมของพ้ืนท่ี สามารถรองรับผูท่ี้มาทาํกิจกรรมไดป้ระมาณ      

30-40 คน 

2. ภายในบริเวณศาลาบรรยาย มีกระดานสาํหรับติดประกาศหรือขอ้มลูต่างๆ เพ่ือให้ความรู้กบันกัท่องเท่ียว

หรือ ผูท่ี้เขา้มาทาํกิจกรรมในศนูยศึ์กษาธรรมชาติ 

3. มุมมองจากดา้นนอกโครงการ มองกลบัมายงัพ้ืนท่ีศาลาการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 4.14  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และทศันียภาพของหอดูนก 

  

  

 

1 

2 

3 

4 

1. หอดูนกท่ีตั้งอยูท่างทิศใตข้องโครงการ  

2. มุมมองจากบนหอดูนกเม่ือมองกลบัเขา้มาในพ้ืนท่ี  

3. มุมมองจากบนหอดูนก เม่ือมองออกไปจากโครงการ สามารถเห็นทศันียภาพไดไ้กลถึงเขาเขียว จงัหวดั

ชลบุรี และสามารถมองเห็นจุดท่ีแม่นํ้ าบางปะกงไหลลงอ่าวไทยได ้

4.   ศาลาท่ีใชท้าํกิจกรรมและรับฟังการบรรยาย และห้องนํ้าท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 4.15  เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และพชืชายเลนในศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

 

4.2.3.7  ปัญหาที่พบในพื้นที่และเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

เน่ืองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เปิดใหน้กัท่องเที่ยวและผูท้ี่สนใจระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ปากอ่าวบางปะกงเขา้มา

ศึกษาและเที่ยวชม องคป์ระกอบต่างๆ ภายในศูนยฯ์ โดยส่วนมากไดถู้กใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ และ

ต้องอยู่กลางแจ้ง จากการที่ผู ้วิจัยลงพื้นที่  พบปัญหาที่ เ ก่ียวข้องกับองค์ประกอบในงานภูมิ

สถาปัตยกรรม ดงัน้ี 

 

1 2 

1. ศาลานัง่พกัผอ่น  

2. ตน้โกงกางในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีรากขนาดใหญ่ 
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ภาพที่ 4.16  สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่และเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในงานภูมิสถาปัตยกรรม 

 

 

 

1 

2 

3 

4
 

5 

6 

7 

1. จากทางเขา้ศนูยศึ์กษาธรรมชาติพบป้าย แสดงแผนผงัท่ีตั้งส่วนต่างๆ ภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติชาํรุด

เสียหาย 

2. ท่ีนัง่ไมแ้อ่นตวั อาจเกิดอนัตรายถา้นกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาทาํกิจกรรมใชง้าน รวมถึงไม่มีท่ีเก็บอุปกรณ์

การทาํงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. บ่อใส่นํ้ ายาฆ่าเช้ือสาํหรับลา้งเทา้ ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ถงัขยะท่ีไม่ไดต้ั้ งอยู่กบัท่ีและมีฝาปิด อาจลม้หรือขยะอาจปลิวเกิดความไม่เรียบร้อย และสร้างความ

เสียหายต่อระบบนิเวศในพ้ืนท่ีได ้

5. ป้ายบอกช่ือตน้ไมช้าํรุดลม้ 

6. ขยะท่ีลอยมากบันํ้ า หรือถูกนกัท่องเท่ียวท้ิงเอาไว ้อาจเป็นปัญหากบัร่องนํ้ าธรรมชาติของโครงการ ทาํ

ให้เกิดปัญหากบัการระบายนํ้าตามธรรมชาติของโครงการได ้

7. ขยะในพ้ืนท่ีไม่ไดรั้บการดูแลทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ 
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4.3  การจดัเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ซ่ึงก็คือเจา้หน้าที่หัวหน้า

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงมี

หนา้ท่ีหลกัโดยตรงในการบริหารโครงการและให้ขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

นอกจากน้ียงัได้สัมภาษณ์ผูน้ําชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีส่วนเก่ียวข้อกับศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ 

 

4.3.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลท่าข้าม อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ทาํการสัมภาษณ์ คุณสราวุฒิ เนตรวิเชียร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่

วชิาการ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ตามประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

4.3.1.1  ประเด็นเร่ืองการบริหารโครงการ 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการเปิดศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น 

ไดรั้บความนิยมในการทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวที่

นิยมการเที่ยวเชิงอนุรักษม์าตลอด แมจ้ะเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่มีพื้นที่เพยีง 125 ไร่ และเป็นศูนย์

ศึกษาธรรมชาติที่อยูใ่นชุมชนเล็กๆ แต่ก็มีความพร้อมในการเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่มีการวางผงั

ทางภูมิสถาปัตยกรรมและมีองคป์ระกอบต่างๆ ในศูนย ์ที่สามารถดึงดูดผูท้ี่สนใจเขา้มาทาํกิจกรรม

และใชง้านได ้

แต่การพฒันาพื้นที่เกาะธรรมชาติให้กลายมาเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติไดน้ั้น จาํเป็น

จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เน่ืองจากพื้นท่ีเกาธรรมชาตินั้น เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความ

ดูแลโดยตรงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ดงันั้นในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทาง

เทศบาลที่เป็นผูดู้แลในพื้นนั้น ไม่สามารถดาํเนินการได้โดยลาํพงั ดังที่คุณสราวุธ เนตรวิเชียร 

(2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอบอกก่อนเลยว่าเกาะธรรมชาติหรือเกาะนก นั้นอยู่ในพื้นที่ของ

เทศบาลตาํบลท่าขา้มนั้น แต่การดูแลไม่ใช่มาจากการทางเทศบาลแต่เพียงอยา่ง

เดียว เราทาํงานกนัอยา่งบูรณาการ ก็จะมีหน่วยงานหลายๆ หน่วงงานที่เก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงหน่วยงานหลกัๆ ที่คอยดูแลรับผิดชอบในเร่ืองของทรัพยากรป่าชายเลนนั้นก็

จะเป็น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังซ่ึงจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แต่

เน่ืองดว้ยพื้นที่เกาะนกอยูใ่นเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ทางเทศบาลเองก็ไดมี้การเขา้ไป
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ปรับปรุงและพฒันา ก็ไดรั้บความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ซ่ึงทางเทศบาล

เองก็ไดพ้ฒันาพื้นที่น้ีใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เน่ืองจากทางทางเทศบาลเองก็มีนโยบาย

ที่ส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว เช่น โลมาที่มาหากินตามธรรมชาติในพื้นที่ และนก

ที่มาหากินตามฤดูกาล ทางเทศบาลจึงพยายามที่จะเช่ือมโยงพื้นที่ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงได้พฒันาพื้นที่เกาะนกให้เป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติเพื่อให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดท้ั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน และไดค้วามรู้กลบัไปดว้ย 

ในส่วนของการพฒันาพื้นที่นั้น ลาํพงัแต่เทศบาลนั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วน

ของงานวิชาการ หรือส่วนของงบประมาณ ซ่ึงทางเทศบาลเองจะมีไม่เพียงพอ

เพราะฉะนั้นเราจึงขอความสนับสนุนในส่วนน้ีจากกรมทรัพยฯ์ ในการให้ขอ้มูล

ความรู้ในเร่ืองพนัธุ์ไม้ป่าชายเลน หรือในเร่ืองนักวิชาการที่จะมาบรรยายให้

ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลน นอกจากน้ียงัมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยที่เขา้มาสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ในพื้นที่ ไม่

วา่จะเป็นเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ หอดูนก หรือศาลาสาํหรับนัง่ฟังการบรรยาย 

ต่างๆ เหล่าน้ี แต่ผูท้ี่ดูแลพื้นที่เกาะธรรมชาติ หลกัๆ แลว้คือเทศบาลตาํบลท่าขา้ม 

 

ในการดาํเนินโครงการให้ประสบผลสาํเร็จนั้น การวางมีนโยบายและแผนงานที่ดี

อาจจะไม่ไดช่้วยให้โครงการเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 

2556-2558) ของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ซ่ึงจดัทาํโดยงานวเิคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและ

แผนงาน เทศบาลตาํบลท่าขา้ม ทาํให้ทราบว่านอกจากประเด็นการอนุรักษแ์ล้ว เทศบาลยงัมีการ

สนับสนุนให้เกาะธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่ ซ่ึงในการก่อสร้างและ

ปรับปรุงนั้น ทางเทศบาลองก็จะมีการตั้งงบประมาณขึ้นเพื่อดาํเนินโครงการ และบางส่วนยงัของ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนดว้ย ดงัที่คุณสราวธุ เนตรวเิชียร (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

การดาํเนินการก่อสร้างในพื้นที่นั้น เร่ิมแรกมาจากงบประมาณของเทศบาลเป็น

หลกั ต่อมาเม่ือมีการขยายการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทาํให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทาง

เทศบาลจึงตอ้งหาหน่วยงานที่จะเขา้มาสนับสนุน ซ่ึงก็ไดก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยเป็นผูส้นับสนุนหลักในหลายๆ คร้ัง ซ่ึงต้องเรียนก่อนว่าในการ

ก่อสร้างทั้งหมดนั้นไม่ไดท้าํขึ้นจนแลว้เสร็จเพียงคร้ังเดียว โครงการน้ีมีขึ้นมา 3 

ระยะแลว้ที่มีการตั้งงบประมาณเขา้ไปพฒันาเกาะธรรมชาติน้ี ในเร่ืองงบประมาณ

นั้นเม่ือมีงบสร้างแลว้ก็จะตอ้งมีงบซ่อมบาํรุง เพราะว่าไมท้ี่ใชน้ั้นมีการผุพงัทุกปี 
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ดงันั้นเทศบาลจึงตอ้งมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมบาํรุงในทุกปี ซ่ึงเม่ือเทียบ

กบังบประมาณทั้งหมดที่ทางเทศบาลไดต้ั้งไว ้ไม่น่าจะถึง 10%  เพราะทางเทศบาล

จะตอ้งกระจายงบประมาณเพือ่บาํรุงพื้นท่ีในดา้นอ่ืนๆ ใหก้บัประชาชนดว้ย 

สาํหรับศกัยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวนั้น ปัจจุบนัเกาะธรรมชาติ

หรือเกาะนก ก็สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวไดอ้ยูแ่ลว้ แต่คงจะตอ้งมีการพฒันาใน

ส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดงัที่กล่าวมาแลว้ ว่างบซ่อมนั้นมีประมาณ 10% 

แต่งบประมาณในการสร้างนั้นก็เกิน 10% อยูแ่ลว้ในแต่ละปี ซ่ึงก็ตอ้งขึ้นอยูก่ ับ

โครงการในปีนั้นๆซ่ึงก็จะมีหน่วยงานเขา้มาให้ความสนับสนุนดั้งที่กล่าวไปแลว้ 

แต่ทางเทศบาลเองก็จะตอ้งเขียนแผนโครงการขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะหาแนวร่วมเพื่อ

สนับสนุนโครงการนั้ นๆ ล่าสุดเป็นโครงการต่อเน่ืองซ่ึงทางเทศบาลเองได้

งบประมาณมาจาก การท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาทาํเป็นหอดูนกและชม

ทศันียภาพบนเกาะและปากแม่นํ้ าบางปะกง 

 

4.3.1.2  ประเด็นดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โครงการใดๆก็แลว้แต่จะตอ้งมีการ

บาํรุงรักษา และปรับปรุงใหมี้ศกัยภาพในการรองรับความตอ้งการที่เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ไม่เช่นนั้น ก็จะตอ้งมีการซ่อมบาํรุงเพือ่ใหมี้ความพร้อมในการเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศกัยภาพในการใหบ้ริการ จุดน้ี เทศบาลซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่

ก็ควรจะตอ้งเป็นหลักในการดาํเนินการ หรือไม่เช่นนั้นก็ควรจะตอ้งเป็นหลักในการ

ประสานงานขอรับการสนบัสนุนในการดาํเนินการร่วมกบัผูรั้บผิดชอบในภาคส่วนอ่ืนๆ 

ดงัที่คุณสราวธุ เนตรวเิชียร (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานจากทางภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจด้วยดีมา

ตลอดในหลายๆ ด้าน เช่น ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้วิชาการจากกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หากทางเทศบาลตอ้งการพนัธุ์กลา้ไม ้ก็จะไดรั้บ

การสนบัสนุนจากกรมทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยและสํานักงานท่องเที่ยวจงัหวดัฉะเชิงเทราที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ก่อสร้างและพฒันาศูนยศึ์กษาธรรมชาติใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงก็จะเป็นการทาํ 

CSR ของบริษทัไปดว้ย หน่วยงานอ่ืนก็จะมีการมาทาํ CSR เช่นเดียวกนั แลว้แต่
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ช่วงเวลา ก็จะมีการพาพนักงานมาปลูกป่าชายเลน มาทาํกิจกรรม ร่วมมือกนักับ

ชุมชนบา้ง 

ในส่วนของเทศบาลกบัชุมชนนั้น ตอ้งขอบอกว่า การพฒันาเกาะธรรมชาติ

หรือเกาะนกนั้น หวัใจแรกหลกัๆ เลย คือการตอ้งการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

การพฒันาเกาะธรรมชาตินั้น เทศบาลไม่มีรายได ้คนที่มีรายได ้คือ ชาวบา้น และ

ชุมชน เพราะฉะนั้นเวลาจะพฒันาอะไรต่างๆ เทศบาลจะดึงเอาชาวบา้นเขา้มามี

ส่วนร่วม เพราะเคา้เป็นผูรั้บผลประโยชน์ แลว้ก็ตอ้งขอความคิดเห็นจากเคา้ดว้ย 

ว่าชุมชนอยากให้ทาํไม เพราะถา้เราทาํไปแล้วชุมชนไม่ไดป้ระโยชน์หรือไม่มี

รายไดจ้ากส่ิงเหล่าน้ี ก็เท่ากบัวา่ส่ิงที่เทศบาลทาํไปก็จะเสียเปล่า และไม่ก่อให้เกิด

อาชีพ ไม่เกิดรายได ้ พอมีเกาะนก มีการพฒันาเร่ืองแหล่งท่องเท่ียว ชาวบา้นส่วน

หน่ึงก็ไดป้ระโยชน์ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ไม่วา่จะเป็นการวิง่เรือ การคา้

ขาย เทศบาลเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํธุรกิจ แต่เป็นหน่วยงานที่ประสาน

ความเก่ียวข้อง เช่น การจดัการเร่ืองเรือรับจ้าง การกําหนดราคากลางในการ

โดยสารจากแต่ละสถานที่ และทาํการช่วยเหลือในการประชาสัมพนัธ์ การจดัการ

ของทางเทศบาลนั้น ส่วนมากจะมีความเก่ียวขอ้งกันกับชาวบา้นหมู่ที่ 1 บา้น

หวัแหลม เพราะอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนักบัเกาะธรรมชาติ  

 

4.3.1.3  ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ 

การกาํหนดบุคลากรผูรั้บผิดชอบ ในการดาํเนินโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นเป็นจะตอ้งมีบุคลากรที่มีความสามารถและ

ความรู้ความเขา้ในในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ แต่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินั้น ไม่ไดมี้หน่วยงานที่ทาํงาน

หรือเจา้หนา้ที่ที่ทาํงานกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติโดยตรง เน่ืองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ีไม่ไดมี้

สาํนกังานเพือ่จดัการ บริหารงานโดยตรง เพยีงแต่การบริหารงานนั้นขึ้นอยูก่บัเทศบาลตาํบลท่าขา้ม 

ซ่ึงหากมีส่ิงใดที่นอกเหนือการทาํงานของเจา้หน้าที่ในเทศบาล ทางเทศบาลเองก็จะทาํหน้าท่ีขอ

ความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อขอความร่วมมือในการส่งผูเ้ช่ียวชาญ หรือองคค์วามรู้

จากหน่วยงานนั้นๆ ดงัที่คุณสราวุฒิ เนตรวิเชียร (2557) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้

กล่าวไวว้า่ 

 

เก่ียวกบัหนา้ที่ความรับผดิชอบ ในเทศบาลมีหลายฝ่ายที่ทาํหน้าที่ที่แตกต่างกนัใน

การจดัการดูแลศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เช่น ในส่วนของการ
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ออกแบบ การก่อสร้างก็จะอยูใ่นความรับผิดชอบของทางกองช่าง ซ่ึงจะมีหน้าม่ี

ในการสาํรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เช่น เม่ือกองช่างออกแบบแลว้ก็จะนาํแบบ

มาเสนอผูบ้ริหาร แลว้จึงปรับแบบตามคาํแนะนาํ หรือความตอ้งการของโครงการ

นั้ นๆ ในส่วนของการดูแลรักษา ก็จะเป็นหน้าท่ีของ กองสาธารณะสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะทาํหนา้ที่รักษาความสะอาด เพราะพื้นที่บนเกาะก็จะมีขยะ เช่น 

ใบไม ้มูลนก รวมทั้งส่ิงต่างๆ ที่สะสม ทางเจา้หนา้ที่ก็จะเขา้ไปทาํความสะอาด ฉีด

ยาฆ่าเช้ือโรคที่มากบัมูลนก ในช่วงที่มีโรคหรือเช้ือโรคที่อาจมีการแพร่ระบาดมา

พร้อมกบันกนานาชนิด นอกจากน้ียงัมีการทาํบ่อแช่นํ้ ายาสาํหรับลา้งเทา้ ก่อนขึ้น

หรือลงจากเกาะดว้ย ส่วนในเร่ืองของส่ือ การตอ้นรับคณะผูม้าเยีย่มชม จะอยูใ่น

หนา้ที่ของกองวชิาการและแผนงาน ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลดา้นวิชาการมา

จดัทาํเอกสารเพื่อเผยแพร่ เช่น คู่มือดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน ทางหน่วยงาน

วชิาการฯ ก็จะทาํการประชาสมัพนัธใ์หน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกั 

 

เร่ืองความรู้ความสามารถของบุคลากร ในดา้นงานภูมิสถาปัตยกรรมนั้น อาจจะเป็น

เร่ืองใหม่ของเทศบาล แต่ในปัจจุบนั การทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณาการนั้น ทาํให้องคค์วามรู้ต่างๆ 

สามารถเช่ือมโยงและเขา้ถึงกนัได ้ดงัที่คุณสราวธุ เนตรวเิชียร (2557) ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากร อนัท่ีจริงแลว้นั้นองคค์วามรู้ต่างๆ สามารถ

สืบคน้กนัได ้เช่น ความรู้เชิงช่าง ซ่ึงจริงๆ แลว้บุคลากรในกองช่าง อาจจะยงัไม่มี

ประสบการณ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

มาก่อน แต่เม่ือไดรั้บมอบหมายงานก็จะมีการศึกษาหาความรู้ จากเครือข่ายความรู้

ของท้องถ่ินอ่ืนทั่วประเทศ ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ใช่เทศบาลแห่งน้ีเป็นท่ีแรกท่ีมี

โครงการสร้างศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ตน้แบบจากทางภาคใตก้็เยอะ ทางเทศบาลจึง

ทาํการประสานงานขอแบบการก่อสร้างจากทางเทศบาลทอ้งถ่ินนั้นๆ แลว้นาํมา

ดดัแปลงใหเ้ขา้กบัทอ้งถ่ินของเรา ดงันั้นองคค์วามรู้ต่างๆ จึงไม่ใช่เร่ืองยาก เพราะ

เรามีตน้แบบจากหลายทอ้งถิ่นใหเ้ขา้กบับริบทและสภาพพื้นที่ของเรา 

 

4.3.1.4  ประเด็นดา้นประสิทธิผล 

ปัญหาและอุปสรรค จากการสัมภาษณ์ตวัแทนจากเทศบาล คุณสราวุฒิ เนตรวิเชียร 

(2557) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ส่ิงที่ทางหน่วยงานคิดว่าเป็นอุปสรรคในการ

บริหารศูนยศึ์กษาธรรมชาติ นิเวศชายเลน เกาะธรรมชาตินั้น คือ การที่พื้นที่เกาะธรรมชาตินั้นเป็น
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พื้นที่ที่อยูค่วามดูแลของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม แต่เจา้ของพื้นที่จริงๆ แลว้คือกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ส่วนน้ีอาจทาํให้เกิดการเหล่ือมลํ้ าในการทาํงาน หรือการตดัสินใจในโครงการใดก็

ตามแต่ ซ่ึงเข้าใจดีว่าอาจจะมีขั้นตอนและข้อกาํหนดท่ียุ่งยาก ทางเทศบาลเองก็อยากจะให้มี

เจา้หน้าที่หรืออยากที่จะให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังมาดูแลและให้ความรู้อย่างจริงจงั 

ดงัที่ คุณสราวธุ เนตรวเิชียร (2557) ไดก้ล่าววา่ 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาพื้นที่คือศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติยงัไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ 

เน่ืองจากยงัขาดเจา้ภาพหลักในการเขา้มาดูแลพื้นที่ และพื้นที่น้ีก็ยงัมิใช่หน้าที่

หลกัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลจึงไม่สามารถทุ่มงบประมาณและ

บุคลากรทั้ งหมดเพื่อดูแลศูนย์ศึกษาธรรมชาติน้ี เป็นหลักได้ อาจเป็นกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่จะเขา้มาตั้งศูนยเ์พื่อให้ความรู้และบริหารจดัการ

พื้นที่โดยตรง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเกาะธรรมชาติ

หรือเกาะนก แต่ถ้าถามว่า เทศบาลสามารถเขา้ไปดูแลพื้นที่เกาะธรรมชาติได้

หรือไม่ ก็อาจจะทาํได ้แต่อาจจะไม่เต็มที่มากนัก เน่ืองจากเทศบาลมีภารกิจหลกั

ในการพฒันาดา้นอ่ืนๆ เพือ่ตอบสนองและบาํรุงสุขใหก้บัชุมชนดว้ย และส่วนน้ีก็

เป็นหนา้ที่หลกัของเทศบาล 

 

การบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตั้งไว ้ในมุมมองของผูท่ี้ดูแลศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ มีความพึงพอใจในการจดัการโครงการอยูพ่อสมควร และมี

ความเขา้ในในบริบทต่างๆ นอกจากน้ียงัมีมุมมองที่น่าสนใจเก่ียวกบัชุมชนที่อยูใ่นความดูแลของ

หน่วยงานเทศบาล ซ่ึงก็เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัความสาํเร็จของโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

คุณสราวฒิุ เนตรวเิชียร (2557) หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

ถือวา่เดินมาถูกทางซ่ึงการพฒันาจะสาํเร็จดว้ยองคก์รเดียวไม่ได ้ จะตอ้ง

อาศยัการทาํงานแบบบูรณาการระหว่าง เทศบาล ชาวบา้น หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน

เอกชนต่างๆ มาใหค้วามรู้ พอทุกคนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ก็จะทาํให้การพฒันา

สาํเร็จไดง้่ายกวา่ 

สมมติวา่ไปสร้างศูนยศึ์กษาธรรมชาติเอาไว ้แต่ไม่มีใครดูแล ถา้มีของสูญ

หายหรือชาํรุด ก็เท่ากับว่าทางเทศบาลตอ้งเสียงบประมาณไปเปล่า ทุกวนัน้ีเรา
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พยายามสร้างความร่วมมือกบัชาวบา้น ให้ชาวบา้นเห็นประโยชน์ ให้เห็นว่าเคา้

เป็นเจา้ของ เน่ืองจากงบประมาณก็มาจากภาษีของชุมชนและชาวบา้นเองที่สร้าง

ไว ้และเม่ือนกัท่องเที่ยวมา ก็ทาํให้เกิดรายได ้ เม่ือชาวบา้นวิ่งเรือผ่านไปมา หรือ

เวลาที่เคา้เขา้ไปเที่ยวเอง ชาวบา้นก็จะเป็นคนที่ช่วยทางเทศบาลดูแลทรัพยสิ์น ว่า

มีการชาํรุดเสียหาย หรือช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการลักขโมย โดยเฉพาะ 

ชาวบา้นในพื้นที่ น่าจะเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์น ส่ิงก่อสร้างบนเกาะ เพราะผูท้ี่อยูใ่น

พื้นที่ จะตอ้งเห็นความสาํคญัของทรัพยสิ์น และคุณค่าของทรัพยากรในระดบัหน่ึง

ก่อน จะไดช่้วยเป็นหูเป็นตา และช่วยรักษาผลประโยชน์ ส่วนกลุ่มของชุมชนที่

ดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เขา้มามีบทบาทนั้น ทางชุมชนยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม

อยา่งเป็นทางการ แต่ถา้มีการจดังาน ทางเทศบาลก็จะไปเชิญกลุ่มคนในชุมชนท่ีมี

จิตอาสาเข้ามาร่วมทาํกิจกรรม เช่น คุณลุงปรีชา เพราะคุณลุงเป็นคนหน่ึงท่ี

ประกอบอาชีพบริการขับเรือพาเที่ยว ประกอบกับเป็นคนที่มีจิตอาสาในการ

ทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด และเคยไดร่้วมมือกนัทาํ

กิจกรรมที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวในชุมชนมาตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 

ดูเหมือนวา่ปัญหาที่มากกวา่การดูแลพื้นที่เกาะธรรมชาติที่ทบัซอ้นกนัของหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง อาจจะดูเป็นปัญหาที่เล็กน้อย เม่ือเทียบกับประเด็นที่คนในชุมชนเองขาดสาํนึกที่จะ

รักษาและดูแลทอ้งถ่ินของตน คุณสราวฒิุ เนตรวเิชียร (2557) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่น่าสนใจวา่ 

 

ในเร่ืองของจิตสาํนึก ก็เป็นส่ิงที่พูดยาก เพราะตอ้งใชเ้วลาในการสร้างและไม่มี

รูปแบบที่ตายตวั การที่ทอ้งถ่ินหน่ึงทาํแบบน้ีแลว้ประสบความสาํเร็จ ก็ไม่ไดเ้ป็น

การการันตีว่า อีกทอ้งที่หน่ึงจะสามารถทาํแบบเดียวกนัแลว้ประสบความสาํเร็จ 

เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงที่ศึกษาไดย้ากที่สุด 

 

4.3.2  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน  

ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยประเด็น

คาํถามที่ทาํการสมัภาษณ์นั้นจะเนน้ไปท่ีชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียกบั

โครงการ 

4.3.2.1  ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สําหรับความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินั้น ถือไดว้า่ชุมชนมีความพึงพอใจกบัการที่ไดมี้ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน
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เกาะธรรมชาติ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของชุมชน ดังที่ ตัวแทนชุมชนบ้าน

หวัแหลมท่านที่หน่ึง ไดก้ล่าววา่ 

 

ค่อนขา้งดีเลยนะ เพราะมีเด็กนักเรียนมาทศันศึกษา มาทาํกิจกรรมต่างๆ มีคนมา

ปลูกป่าเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะตน้ไมป่้าชายเลน

เป็นไมท้ี่นํ้ าท่วมถึง เป็นที่อาศยัของกุง้ ปู ปลา ที่จะมาขยายพนัธุ์ เป็นที่อาศยัของ

นกนานาชนิด แลว้ก็ทาํใหอ้ากาศร่มร่ืนน่ายนิดี  

 

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของตวัแทนชุมชนบา้นหัวแหลมท่านที่ที่สอง ที่มีความ

พงึพอใจในศกัยภาพของโครงการ ไดก้ล่าวไวว้า่ 

  

ผมว่าเป็นโครงการที่ดีเลยนะ ที่จะทาํให้ชุมชนได้เรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ และคน

จากที่อ่ืนก็มาเรียนรู้ธรรมชาติของป่าชายเลนในพื้นที่อีก เทศบาลทาํได้ดีนะ ที่มี

โครงการน้ีเขา้มาอยูใ่นพื้นที่ 

 

นอกจากนน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพของศูนยศึ์กษาธรรมชาติในการเป็น

แหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของ

นกัท่องเที่ยวที่มีต่อศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ทั้งในแง่ของความพงึพอใจ และมองปัญหาพบเม่ือเขา้มาใช้

งานศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ที่พบ เช่น ประเด็นด้านความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีบริหาร

โครงการกบัชุมชน และปัญหาเม่ือนกัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวเองโดยไม่ไดมี้การติดต่อหน่วยงาน

ที่ดูแลศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ก็จะพบปัญหาในการไดรั้บขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวกบัพื้นที่หรือ 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ซ่ึงนกัท่องเที่ยวท่านหน่ึงไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

 

คิดวา่ศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ี มีศกัยภาพพอสมควรนะคะ ในการเป็นแหล่งความรู้ 

และสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ ์เพราะคิดว่าพื้นที่เกาะน้ีมีความน่าสนใจ และ

มีความเก่ียวขอ้งกบัชุมชน แต่ทั้งหมดน่าจะประสาน และทาํงานไดส้อดคลอ้งกนั

มากกว่าน้ีถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท่ีทาํงานให้ข้อมูลเก่ียวกับศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติโดยตรง เพือ่ที่จะใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์แกนกัท่องเที่ยว และเพื่อที่จะ

ทาํงานร่วมกบัชุมชน คอยประสานงานขอความร่วมมือกบัชุมชน หรือเป็นแกนนาํ

ใหก้บัชุมชนในการทาํกิจกรรมที่เก่ียวกบัการอนุรักษต่์างๆ  
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เพราะเขา้มาท่องเที่ยวเอง ไม่ไดม้าเป็นคณะก็จะทราบแต่ขอ้มูลตามป้าย

ส่ือความหมายต่างๆ ขอ้มูลนอกเหนือจากน้ีก็จะไม่ทราบ หรือการแนะนาํเร่ืองของ

การเช่ือมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ไม่มีขอ้มูลอาศยัถามเอาจากชาวบา้น ถา้มี

ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวหรือเจา้หนา้ที่มาคอยใหบ้ริการคงจะเป็นประโยชน์มาก 

 

ซ่ึงในประเด็นปัญหาทางดา้นความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียก็สอดคลอ้งกนักบั

ความเห็นของ ตวัแทนชุมชนบา้นหวัแหลมท่านท่ีสอง ซ่ึงไดก้ล่าวถึงเร่ืองความร่วมมือกนัระหว่าง

หน่วยงานที่รับผดิชอบกบัชุมชน ไวด้งัน้ี 

 

ปัญหาเหรอ ผมว่าน่าจะเป็นเร่ืองความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน 

อาจจะไม่ได้มีบ่อยนัก มนัก็แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจนะ ในชุมชนก็ไม่ได้มี

กลุ่มอยา่งจริงจงัที่จะทาํงานกบัโครงการน้ี ก็เห็นว่าศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่น่ีดีนะ 

อยากใหมี้อยูคู่่กบัชุมชนไปเร่ือยๆ 

 

นอกจากเร่ืองความพึงพอในในศกัยภาพของโครงการซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้และ

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายเลนที่สาํคญัของชุมชนแลว้ เร่ืองความพึงพอใจต่อการ

ออกแบบและการวางผงังานภูมิสถาปัตยกรรม ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ซ่ึงประชาชนผูใ้ห้ความเห็น มีแนวความคิดที่พึงพอใจในองค์ประกอบต่างๆ ของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ โดยตวัแทนชุมชนบา้นหวัแหลมท่านท่ีสอง ไดก้ล่าววา่ 

 

รู้สึกพอใจครับ เพราะในศูนยศึ์กษาธรรมชาติก็มีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นประโยชน์

มากมายนะ เช่น ท่าเรือ ทางเดิน ศาลาต่างๆ และหอดูนก เหล่าน้ีดูเหมาะสมและ

พอดีกบัสภาพพื้นที่และชุมชน 

 

สอดคล้องกับความเห็นของตัวแทนชุมชนบ้านหัวแหลมท่านที่สาม ซ่ึงเป็น

ประชาชนในชุมชนที่มีความพอใจในการออกแบบวางผงัศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะนกวา่ 

 

ค่อนขา้งพอใจทีเดียวนะ ผมคิดว่าที่น่ีมีการออกแบบพื้นที่โดยไม่ปรุงแต่งมาก 

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ที่อยูใ่นพื้นที่ ก็มีตามสมควรแก่การใชป้ระโยชน์ วสัดุที่ใชก้็ดูเขา้

กบัส่ิงแวดลอ้มดีครับ 
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4.3.2.2  การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ในการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางผูบ้ริหารโครงการหรือเทศบาลตาํบล

ท่าขา้มไดจ้ดัขึ้นสาํหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น จะตอ้งมีการถามความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนก่อนเป็นหลกั เพือ่ใหชุ้มชนซ่ึงเป็นเจา้ของและเป็นผูท่ี้มีส่วนได้

ส่วนเสียกบัโครงการโดยตรง มีส่วนรับรู้ในการตดัสินใจในขึ้นตอนต่างๆ เป็นโครงการๆ ไปในส่วน

ของทางเทศบาลเอง ก็ยงัมิได้มีหน่วยงานหลัก หรือเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

โดยตรง มีเพยีงแต่กองงานที่รับผดิชอบหน้าที่หลกัๆ ตามแต่ละโครงการ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในส่วน

ของการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

ส่วนชุมชนเอง ก็ให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมร่วมกบัเทศบาล แต่ในภาคส่วน

ของชุมชนนั้น ยงัมิไดมี้การรวมตวัหรือจดัตั้งกลุ่มของชุมชน เพื่อที่จะมาทาํหน้าที่ขบัเคล่ือนดูแล

ผลประโยชน์ ในส่วนของการอนุรักษพ์ื้นท่ีเกาะนกน้ีอยา่งจริงจงั ซ่ึงจุดน้ีถือว่าสาํคญัมาก หากภาค

ส่วนของชุมชนยงัไม่มีการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตน ไม่มีสาํนึกรักและ

หวงแหนในสมบติัของชุมชนแลว้ ไม่ว่าผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะมีนโยบายหรือการดาํเนินการอยา่งไร 

โครงการที่เกิดขึ้นก็จะไม่บรรลุผลสาํเร็จอยา่งแน่นอน ตวัแทนชุมชนบา้นหวัแหลมท่านที่ส่ีไดก้ล่าว

ไวด้งัน้ี 

 

คนในชุมชนก็ช่วยกันบา้งนะ เป็นบางโอกาสที่เคา้ขอความร่วมมือ เพราะเราก็

ไม่ไดมี้กลุ่มอะไรของชุมชน ยงัไม่มีใครริเร่ิม ยงัไม่มีกลุ่มท่ีทาํกันอยา่งจริงจงั มี

เพียงแต่กิจกรรมที่จดัขึ้นเป็นบางโอกาสที่พวกเราจะเขา้ร่วม เช่นไปเที่ยวชม คุย

กนัเร่ืองการทิ้งขยะตรงโคง้ลิงบา้ง แลว้ก็มีการที่เทศบาลเขา้มาดูแลเร่ืองการวิ่งเรือ

ของชาวบา้นที่จะใหบ้ริการกบันกัท่องเที่ยว ก็ถือว่าสาํหรับศูนยศึ์กษาธรรมชาติน้ี 

ชาวบา้นก็มีส่วนร่วมพอสมควรนะ เราก็จะรับรู้ข่าวสารบา้งว่าทางเทศบาลจะทาํ

อะไร หรือตอ้งการความร่วมมือจากชุมชนอยา่งไร เคา้ก็จะมา 

ซ่ึงความเห็นของตัวแทนชุมชนบ้านหัวแหลมท่านที่ส่ี สอดคล้องกับ

ตวัแทนชุมชนบา้นหวัแหลมท่านท่ีสอง ดงัน้ี 

ค่อนขา้งพอใจทีเดียวนะ ผมคิดวา่ที่น่ีมีการออกแบบพื้นที่โดยไม่ปรุงแต่ง

มาก ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ที่อยูใ่นพื้นที่ ก็มีตามสมควรแก่การใชป้ระโยชน์ วสัดุที่ใชก้็

ดูเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มดีครับ 
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ระยะเวลาที่ทางเทศบาลตาํบลท่าขา้มได้เปิดตวัศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติขึ้น ถือว่าประสบผลสาํเร็จ ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของชุมชน 

และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจให้กบัชุมชน ทาํให้ประชาชน

ในชุมชนมีรายไดเ้พิม่ขึ้นจากเดิมซ่ึงเคยประกอบอาชีพประมงอยา่งเดียว ดงัคาํสมัภาษณ์ของตวัแทน

ชุมชนบา้นหัวแหลมท่านที่สอง ที่ไดก้ล่าวว่าศูนยน้ี์ทาํให้ชุมชนไดศึ้กษาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ 

และคนจากที่อ่ืน หรือนกัท่องเที่ยว ก็ไดม้าศึกษา เที่ยวชม และมาช่วยกนัอนุรักษ ์อีกเร่ืองหน่ึงเป็น

การเพิม่รายได ้คือ เร่ืองเรือนาํเที่ยว หรือการคา้ขาย ทาํใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น เศรษฐกิจในชุมชน

ก็ดีขึ้น 

สอดคลอ้งกบัตวัแทนชุมชนบา้นหวัแหลมท่านท่ีหา้ ผูท้ี่เป็นทั้งนกัท่องเที่ยวและผูท้ี่มี

ภูมิลาํเนาอยูใ่นพื้นที่ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

ผมวา่เกิดผลดีสิ น่าจะมีแต่เร่ืองที่ดีนะ หน่ึงเลยประเด็นดา้นการอนุรักษ ์ที่น่ีทาํให้

เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างผมน่ีชอบพาลูกมา พาครอบครัวมา 

เวลามาเที่ยวผมก็จะสอนตลอดนะว่าป่าแบบน้ีมีประโยชน์อย่างไร ต้นไม้มี

ประโยชน์อยา่งไร มีปู มีปลา ให้เด็กๆ ไดเ้รียนรู้ สนุกสนาน มีสถานที่ท่องเที่ยว

แบบน้ีดีนะ เด็กๆ เยาวชน จะไดเ้รียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศยักนัเน่ีย รอบๆเกาะก็มีการ

ทาํประมง มนัไดเ้ห็นถึงวถีิชีวติ ที่ผกูพนักบัส่ิงแวดลอ้ม กบัธรรมชาติ เด็กๆ จะได้

รู้วา่ทุกส่ิงตอ้งมีกาพงึพาอาศยักนั เราตอ้งช่วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

อีกอยา่ง ผมวา่เม่ือมีการท่องเท่ียวก็ทาํใหเ้กิดการบริการ การคา้ขาย ผมนั่ง

เรือไปบนเกาะ ผมก็ตอ้งจ่ายเงินให้ชาวบา้นที่มาขบัเรือให้ผม กลบัขึ้นไปหิวขา้ว 

หิวนํ้ า ก็ตอ้งซ้ือกินแลว้ นัน่แหละผมวา่พอมีศูนยน้ี์ เร่ืองเศรษฐกิจในพื้นที่ก็ตอ้งดี

ขึ้นแน่นนอน ชาวบา้นก็จะมีเงินใชเ้พิม่ขึ้น 

 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริการ ผูน้ําชุมชน/ประชาชน เก่ียวกับโครงการศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ทาํให้ทราบถึงแง่มุมปัญหา ความตอ้งการของผูท้ี่อยูร่่วมกบั

โครงการ รวมถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบริบทต่างๆ ที่มีผลต่อศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะนก ดงัน้ี 

ดา้นมุมมองผูบ้ริหารโครงการซ่ึงคือ เทศบาลตาํบลท่าขา้ม มีความตั้งใจที่จะบริหาร

โครงการใหเ้ป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในแง่ของการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลนของ

ชุมชน ที่มีลกัษณะทางกายภาพที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน แต่
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ปัญหาที่ทางผูบ้ริหารโครงการพบนั้น เก่ียวกับสิทธิการบริหารจดัการพื้นที่ซ่ึงทางเทศบาลก็มา

สามารถทาํไดเ้ต็มที่เน่ืองจากพื้นที่เกาะธรรมชาตินั้นอยูใ่นความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง อีกประเด็นที่สาํคญันั่นคือ จิตสํานึกในการอนุรักษข์องชุมชน ซ่ึงตรงน้ีมองว่า ชุมชน

อาจเห็นประโยชน์จากศูนยศึ์กษาธรรมชาติในแง่ของเศรษฐกิจมากกว่า ซ่ึงสามารถเห็นผลไดเ้ร็ว 

เช่น การสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน แต่ในแง่การมีสาํนึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มที่มีในชุมชนนั้น  

ทางผูบ้ริหารโครงการยงัคิดวา่ชุมชนยงัทาํไดไ้ม่เตม็ที่กบัศกัยภาพ 

มุมมองในภาคส่วนของประชาชนในชุมชน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติไดส้ะทอ้นถึงปัญหา ท่ีตอ้งไดรั้บการร่วมมือกนัในการแกไ้ข 

เช่น การประชาสมัพนัธโ์ครงการ ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและเป็นผูดู้แลโครงการ จาํเป็นที่จะตอ้ง

ทาํอย่างต่อเน่ือง หรือการมีศูนยใ์ห้ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อที่จะทาํงานให้ขอ้มูลแก่นักท่องเที่ยวและ

ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ระหว่างศูนยศึ์กษาธรรมชาติกับชุมชน ก็เป็นส่ิงท่ีชุมชนต้องการ 

เน่ืองจากการที่ชุมชนขาดความกระตือรือร้น ในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ ์อาจเป็นเพราะ

ชุมชน ไม่มีองคค์วามรู้อยา่งเพยีงพอ และไม่มีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีมาช้ีแนะแนวทาง 

 

4.4  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 

การศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ เพือ่เป็นขอ้มูลเพิ่มเติมในการออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชานเลนเกาะธรรมชาตินั้ น ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 

นกัท่องเที่ยว และผูท้ี่เคยเขา้ไปในพื้นที่ศูนยศึ์กษานิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ จาํนวน 100 ตวัอยา่ง 

ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 

4.4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

4.4.1.1  เพศ และ อาย ุ

พบว่าประชากรตัวอย่างที่ เข้าใช้งานศูนย์ศึกษาธรรมชาตินั้ นเป็นเพศชายมาก

ใกลเ้คียงกบัเพศหญิง และอยูใ่นช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงอาย ุ21-30 ปี 

4.4.1.2  การศึกษาสูงสุดและอาชีพหลกัและรายไดต้่อเดือน 

ประชากรที่เขา้มาใชง้านศูนยศึ์กษาธรรมชาติ โดยส่วนมากเป็นนักเรียนซ่ึงอยูใ่นระดบัชั้น

มธัยมปลาย และยงัไม่มีรายไดป้ระจาํ นอกจากน้ี นักท่องเที่ยวหรือผูท้ี่สนใจที่เขา้มาเที่ยวชมก็จะ

เป็นนกัเรียน ขา้ราชการ และประกอบอาชีพส่วนตวัตามลาํดบั ดงัตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

 

ประเด็น จํานวน(n = 100) ร้อยละ 

1. เพศ 

     หญิง 

     ชาย 

2. อาย ุ

      ตํ่ากว่า 20 

     21-30 

     31-40 

     45-50 

     มากกว่า 50 

3. ระดบัการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มธัยมศึกษา 

     ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

4. อาชีพหลกั 

     เกษตรกร 

     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     พนกังานบริษทัเอกชน 

     ธุรกิจส่วนตวั 

     รับจา้งทัว่ไป 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 

     รับราชการ 

 

47 

53 

 

63 

18 

5 

3 

 

6 

69 

25 

 

3 

4 

2 

5 

3 

67 

16 

 

47 

53 

 

63 

18 

5 

3 

 

6 

69 

25 

 

3 

4 

2 

5 

3 

67 

16 

5. รายได ้

     นอ้ยกว่า 10,000 บาท 

     10,000 – 20,000 บาท 

     20,000 – 30,000 บาท 

     30,000 – 40,000 บาท 

     มากกว่า 40,000 บาท 

 

67 

15 

10 

5 

3 

 

67 

15 

10 

5 

3 
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4.4.2  การเข้าไปใช้งานศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

การศึกษาการเขา้ไปใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดที่เคยเขา้ใชบ้ริการจริงทั้งส้ิน 100 ตวัอยา่ง เน่ืองจากตอ้งการทราบจากกลุ่มผูท้ี่

เคยใชบ้ริการจริงๆ วา่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนแห่งน้ีมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงการออก

แบภูมิสถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติในส่วน

ใดบา้ง 

4.4.2.1  พาหนะที่ใชใ้นการเดินทาง 

การเดินทางเพื่อเขา้ใชง้านในพื้นท่ี ทาํได้เพียงทางเดียวเท่านั้น คือ ทางเรือ โดยมี

ชาวบา้นที่อยูใ่นชุมชนเป็นผูใ้หบ้ริการเรือสาํหรับเดินทางไปศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ส่วนในพื้นที่ศูนย์

ศึกษาธรรมชาติจะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเท่านั้น พบว่าร้อยละ 99 ให้เหตุผลว่ามีความ

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชน รู้สึกสนุกและไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ มีความพอใจในการเดินทางเขา้

เยีย่มชมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ และเพยีง 1%  เท่านั้นท่ีตอ้งการทางเลือกอ่ืนในการเดินทาง ดงัตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความพอใจในการเดินทางเขา้เยีย่มชม 

                     ศูนยศึ์กษาธรรมชาติทางเรือ 

 

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

พอใจ 

ไม่พอใจ 

99 

1 

99 

1 

  

4.4.2.2  ความถ่ีและช่วงเวลาที่เขา้ใชบ้ริการ 

พบวา่ความถ่ีในการเขา้เยีย่มชมศูนยศึ์กษานิเวศชายเลนเกาะนั้นเฉล่ียน้อยกว่า 5 คร้ัง

ต่อปี มีประชากรเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 9.00-12.00 น. มากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงเวลา 15.00 - 

18.00 น.  ดงัตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีและช่วงเวลาในการเขา้ชม/ใช ้

                     บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

ความถ่ีในการเขา้ชม 

     นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/เดือน  

     มากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน 

ช่วงเวลาในการเขา้ชม 

     06.00-09.00 น. 

     09.00-12.00 น.      

     12.00-15.00 น. 

     15.00-18.00 น.  

 

97 

3 

 

5 

72 

9 

14 

 

97 

3 

 

5 

72 

9 

14 
   

4.4.2.3  กิจกรรมที่ทาํขณะเขา้มาใช้บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ประชากรนิยมทาํในขณะที่เขา้มาใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชาย

เลนเกาะธรรมชาติมากที่สุด คือ การเดินศึกษาธรรมชาติ ลาํดบัรองลงมาเป็นการทาํกิจกรรมดา้นการ

อนุรักษ์ เช่น การปลูกป่าชายเลนหรือเก็บขยะในพื้นที่ และศึกษาพรรณไมใ้นระบบนิเวศชายเลน  

ดงัตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของกิจกรรม เม่ือเขา้ชม/ใช ้

                     บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

1. เดินศึกษาธรรมชาติ 

2. เดิน/วิง่ออกกาํลงักาย 

3. นัง่เล่น  

4. เดินเล่นพกัผอ่น 

5. ศึกษาพนัธุส์ตัวน์ํ้ า 

6. ปลูกป่าชายเลน (หรือกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษอ่ื์นๆ เช่น เก็บ

ขยะ) 

72 

 

 

3 

3 

7 

 

 

72 

 

 

3 

3 

7 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

  

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

7. ดูนกชนิดต่างๆ 

8. ศึกษาพรรณไม ้

9. ขึ้นหอชมเรือนยอดพรรณไม ้

10. หาประโยชน์จากป่าชายเลน 

(เช่น จบัสตัวน์ํ้ า ตดัไม)้ 

อ่ืนๆ 

5 

8 

2 

 

5 

8 

2 

 

4.4.2.4  ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการเขา้ใช้บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ 

พบวา่ประโยชน์ที่ประชากรไดจ้ากการเขา้เยีย่มชมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ คือ ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ รองลงมาเป็นการความเพลิดเพลิน

และประทบัใจกบัการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ เช่น การเดินชมธรรมชาติตาม

เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ และชมทศันียภาพบนหอดูนก ส่วนประเด็นสุดทา้ยคือประโยชน์ในการได้

ความรู้เก่ียวกบัพรรณไมช้นิดต่างๆ ในระบบนิเวศชายเลนของพื้นท่ี ดงัตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประโยชน์ท่ีคิดวา่จะไดรั้บจากการเขา้ 

                     ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 
   

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

1. ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศชาย

เลนของพื้นที่ 

2. ความประทบัใจการออกแบบวาง

ผงัภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ 

3. พกัผอ่นหยอ่นใจ 

4. ความรู้เ ก่ียวกับพรรณไม้ชนิด

ต่างๆ 

5. ความรู้เก่ียวกบันกชนิดต่างๆ 

6. ความประทบัใจในทศันียภาพ 

7. อ่ืนๆ 

67 

 

12 

 

2 

10 

 

5 

4 

67 

 

12 

 

2 

10 

 

5 

4 
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4.4.2.5  ปัญหาที่พบเม่ือเขา้ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ปัญหาที่พบเม่ือประชากรได้พบหลังจากเยี่ยมชมศูนยศึ์กษานิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ คือ การเดินทางดว้ยเรือที่ไม่มีการกาํหนดราคาเป็นมาตรฐานเป็นอนัอับแรก ต่อมาคือ 

การที่ไม่มีเจา้หน้าที่คอยแนะนาํขอ้มูลต่างๆ ส่วนประเด็นสุดทา้ยคือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ชาํรุดและยงัไม่ไดรั้บการดูแลหรือซ่อมแซม เช่น แผน่ป้าย ทางเดิน เป็นตน้ ดงัตารางที่ 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัญหาที่พบจากการเขา้ชม/ใชบ้ริการ 

                     ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

  

ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

1. การเดินทางไป-กลบั ตอ้งใชเ้ส้นทาง

เรือเพียงทางเดียว 

2. เรือจา้งไม่มีราคาท่ีกาํหนดเป็น

มาตรฐาน 

3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีรอบการเดิน

ท่ีนานเกินไป 

4. จุดนัง่พกัมีนอ้ย 

5. ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ชาํรุด

ไม่ไดรั้บการดูแล/ชาํรุด (เช่น ป้าย เส้นทาง

เดิน ท่ีนัง่พกั) 

6. ระยะทางท่ีมีจุดหลบแดด/ฝน อยูไ่กล

กนัเกินไป 

7. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีแนะนาํขอ้มลู 

8. มีการรุกลํ้าทาํลายธรรมชาติ 

9. ไม่มีการดูแลเร่ืองความสะอาด 

10. ความปลอดภยั 

11. อ่ืนๆ 

1 

 

4 

11 

5 

55 

 

7 

8 

 

5 

3 

1 

 

4 

11 

5 

55 

 

7 

8 

 

5 

3 

 

4.4.2.6  แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

เป็นการสอบถามถึงความเหมาะสมของการออกแบบวางผงัและองคป์ระกอบต่างๆ

ในงานภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ โดยสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง
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จากการเขา้ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแลว้ มีความเห็นว่าส่ิงใดบา้งที่

ตอ้งการการปรับปรุง 

1) ส่ิงที่ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 

ประชากรที่เขา้ใช้บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาติมีความเห็นวา้ส่ิงที่ควรไดรั้บ

การปรับปรุงอยา่งยิง่ คือ องคป์ระกอบที่เป็นแผ่นป้ายต่างๆ ที่บอกตาํแหน่งหรือ แสดงความสาํคญั

ของส่ิงต่างๆ ในโครงการ รองลงมาเป็นพื้นท่ีในการทาํกิจกรรมต่างๆ ในศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ลาํดบั

ต่อมาคือศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว เน่ืองจากว่า ศูนยแ์ห่งน้ีถา้ไม่ไดติ้ดต่อของเขา้ชมโดยมีวิทยากร

จากทางเทศบาล การเขา้เยีย่มชมแบบส่วนตวั ก็จะไม่ไดรั้บขอ้มูลจากเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรง เพราะไม่

มีที่ทาํการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ไม่มีเจา้หนา้ที่ หรือศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยวอยูบ่นเกาะเลย ดงัตาราง

ที่ 4.7  

2) ตําแหน่งที่ตั้ งของส่ิงอํานวยความสะดวกและองค์ประกอบภูมิ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ความคิดเห็นต่อตาํแหน่งท่ีตั้งของส่ิงอาํนวยความสะดวกและองคป์ระกอบ

ภูมิสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น พบวา่ ประชากร

มีความตอ้งการใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ กระจายกนัอยูอ่ยา่งเหมาะสม และไม่ควรรวมไวเ้พียงจุดเดียว 

เช่น จุดนัง่พกั หรือป้ายส่ือความหมายต่างๆ ดงัตารางที่ 4.8 

3) ความตอ้งการอ่ืนๆ หลงัจากการเขา้มาใชง้านศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

การใหบ้ริการท่ีประชากรมีความตอ้งการมากเป็นอนัดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการ

นักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ต่อมาคือระบบรักษาความ

ปลอดภยัของโครงการ และการกาํหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด ดงัตารางที่ 4.9 

4) ความคาดหวงัในการกลับเขา้มาใช้บริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ  

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

กลุ่มประชากรทั้ งหมดให้ความเห็นว่าจะกลับมาเที่ยวชมศูนย์ศึกษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะนกอีก โดยส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลว่าเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่ให้ความรู้

เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์ 
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ตารางที่ 4.7  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความเหมาะสมของการออกแบบวางผงั 

                     และองคป์ระกอบต่างๆ ในภูมิสถาปัตยกรรม ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน 

                     เกาะธรรมชาติ 

 

  

ประเด็น 

จํานวน (n = 100) 

ควรปรับปรุง

อย่างย่ิง 

ร้อยละ ควร

ปรับปรุง 

ร้อยละ ไม่ต้อง

ปรับปรุง 

ร้อยละ 

1. ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

3. ศาลาพกัผอ่นชมทศันียภาพ 

4. ร้านจาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม 

5. ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก 

6. การออกแบบพ้ืนท่ี/ฐานต่างๆ 

ในการทาํกิจกรรม 

7. ป้ายส่ือความหมายและให้

ความรู้เก่ียวกบัพรรณไมแ้ละ

ส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ี 

8. หอชมทศันียภาพและเรือน

ยอดไม ้

55 

5 

16 

 

17 

59 

 

65 

 

 

5 

55 

5 

16 

 

17 

59 

 

65 

 

 

5 

23 

23 

52 

 

33 

21 

 

26 

 

 

12 

23 

23 

52 

 

33 

21 

 

26 

 

 

12 

22 

72 

32 

 

50 

20 

 

19 

 

 

83 

22 

72 

32 

 

50 

20 

 

19 
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9. แผนท่ีบอกตาํแหน่ง และ

แสดงผงัโดยรวมของโครงการ 

10. ความเหมาะสมของ

ระยะทางในการเดินศึกษา

ธรรมชาติ 

11. จุดนัง่พกัระหว่างเส้นทาง 

12. ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น 

ถงัขยะ ห้องนํ้า 

13. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

20 

 

48 

 

42 

 

32 

20 

 

48 

 

42 

 

32 

42 

 

33 

 

31 

 

53 

42 

 

33 

 

31 

 

53 

38 

 

19 

 

27 

 

15 

38 

 

19 

 

27 

 

15 
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ตารางที่ 4.8  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความเหมาะสมของการออกแบบวางผงั 

                     และองคป์ระกอบต่างๆ ในภูมิสถาปัตยกรรมควรจะกระจายกนัไปในศูนยศึ์กษา 

                     ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 

 ประเด็น จํานวน (n = 100) ร้อยละ 

ควรอยูร่วมกนั 

ควรอยูก่ระจายกนั 

39 

61 

39 

61 

 

ตารางที่ 4.9  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการใหบ้ริการในศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่ 

                     ควรมีตามความตอ้งการ 

 

  

ประเด็น 

ระดับคะแนน 

ควรปรับปรุง

อย่างย่ิง 

ร้อยละ ควร

ปรับปรุง 

ร้อยละ ไม่ต้อง

ปรับปรุง 

ร้อยละ 

1. การพกัแรมในพ้ืนท่ี 

2. พ้ืนท่ีสาํหรับกิจกรรม

กลางแจง้ 

3. ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 

4. ระบบรักษาความปลอดภยั 

5. การกาํหนดช่วงเวลาปิด-เปิด 

6. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

10 

29 

 

67 

42 

 

37 

10 

29 

 

67 

42 

 

37 

2 

46 

 

20 

29 

 

41 

2 

46 

 

20 

29 

 

41 

88 

25 

 

13 

29 

 

22 

88 

25 

 

13 

29 

 

22 

 

5) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

นอกจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มประชากรท่ีเคยเขา้เยีย่มชมศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะนกทั้ ง 100 คน ยงัมีข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ ซ่ึงน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อแนวทางการปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ดงัน้ี 

(1)  ควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปและผูท้ี่

สนใจไดม้าเที่ยวชม และทาํใหโ้ครงการเป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

(2)  ควรมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัรับผิดชอบดูแลอยา่งจริงจงั และให้

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพฒันา เพราะชุมชนจะทราบปัญหาดีท่ีสุด 

(3)  อยากเห็นภาพความร่วมมืออยา่งจริงจงัระหวา่งผูท้ี่ทาํหน้าที่บริการ

โครงการกบัชุมชน 



91 

(4)  ควรมีเจา้หน้าที่ดูแลให้ขอ้มูลกับนักท่องเที่ยว เน่ืองจากว่า หาก

ไม่ใช่หน่วยงานที่ติดต่อเขา้มาขอศึกษาดูงาน หรือทาํกิจกรรมกับศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ก็จะไม่มี

เจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวกและใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งเกี่ยวกบัระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ 

 

4.5  การประเมนิโครงการ 

 

ผูว้จิยัไดท้าํการประเมินโครงการในดา้นต่างๆ 4 ดา้นดว้ยกนั คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้น

สังคม 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4) ดา้นการบริหารโครงการ โดยทาํการประเมินจากขอ้มูลที่ไดท้าํการ

สมัภาษณ์ การสอบถาม และการสาํรวจพื้นท่ี และไดท้าํการสรุปผลการประเมินโครงการ 

 

4.5.1  ด้านเศรษฐกิจ 

4.5.1.1   อาชีพของประชาชนในพื้นท่ี  

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอ้มูลและสัมภาษณ์เจา้หน้าที่เทศบาลตาํบลท่าขา้ม ทาํให้

ทราบวา่ อาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ีคือ การทาํประมง และรับจา้ง เพราะพื้นที่บา้นหัวแหลม

เป็นหมู่บา้นที่อยู่ติดแม่นํ้ าบางปะกงที่เป็นเส้นทางการไหลออกสู่อ่าวไทย ดงันั้นจะมีการทาํการ

ประมง ไม่ว่าจะเป็นการออกทะเลเพื่อหาปลา หรือการทาํกระชังเพื่อเล้ียงปลารอบๆ บริเวณศูนย์

ศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นท่ีบา้นหัวแหลมและบริเวณเกาะธรรมชาติ 

นอกจากน้ีประชากรทัว่ไปก็ประกอบอาชีพรับจา้ง เน่ืองจากในพื้นที่มีโดรงงานอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดเล็ก 

แต่เม่ือมีโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ และมีการส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ทาํให้เกิดการประกอบอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อรองรับความ

ตอ้งการของการเปล่ียนแปลงในดา้นการท่องเที่ยวที่กาํลงัเกิดขึ้นกบัชุมชน เช่น การบริการเรือนํา

เที่ยวชมโลมาที่ปากอ่าว โดยใชเ้รือประมงของชาวบา้นเอง 

4.5.1.2  รายไดข้องประชาชนในพื้นท่ี 

เม่ือชุมชนที่เคยเป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีประมงเป็นหลกัเท่านั้น มีการปรับตวัเพื่อ

ตอบสนองการพฒันาด้านการท่องเที่ยว ทาํให้เกิดการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรับความ

ตอ้งการการบริการจากนกัท่องเที่ยว และเพือ่แสดงศกัยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ชุมชนก็มีส่วนร่วมกับการพฒันาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เม่ือมีการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้ น 

รายไดข้องประชาชนในพื้นที่ก็เพิม่ขึ้นดว้ยเช่นกนั 
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4.5.1.3  จาํนวนนกัท่องเที่ยว 

จากการลงพื้นที่เพือ่ทาํการสอบถามเจา้หน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ทาํให้ทราบว่า

ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษน์ั้นมีมากขึ้นเร่ือยๆ จากการประชาสัมพนัธ์ถึงจุดเด่น และ

ศกัยภาพของพื้นที่ ทาํใหมี้นกัท่องเที่ยวสนใจเขา้เที่ยวชมพื้นที่เพิม่ขึ้น และมีหน่วยงานที่สนใจมาจดั

กิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิม่ขึ้นดว้ยเช่นกนั 

 

4.5.2  ด้านสังคม 

4.5.2.1  ส่งเสริมใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัชุมชน 

หลังจากมีโครงการแลว้การเปล่ียนแปลงรวมถึงความต่ืนตวัต่อสภาพแวดล้อมใน

พื้นท่ีนั้นยงัมีอยูบ่า้งแต่ผูบ้ริหารโครงการหรือเทศบาลควรจะเป็นกาํลงัหลักในการให้ความรู้และ

สร้างความตระหนักอยา่งต่อเน่ือง เพื่อช่วยกระตุน้ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีความเขา้ใจอยา่ง

แทจ้ริง  

ความตระหนกัของประชาชน หลงัจากมีโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินั้น ยงัมีน้อย 

และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการอนุรักษเ์พียงเล็กน้อยเท่านั้น  นอกจากน้ี โครงการศูนย์

ศึกษาธรรมชาติก็ยงัไม่มีเจา้หนา้ที่หรือศูนยใ์หข้อ้มูลนกัท่องเที่ยว ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวไดเ้ตม็ที่ 

4.5.2.2 สร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชน 

จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโครงการและประชาชนในชุมชน ทาํให้ทราบว่าเทศบาล

ไดรั้บความร่วมมือกบัชุมชนเป็นอยา่งดีในการขอความคิดเห็น หรือการขอความร่วมมือในการทาํ

กิจกรรมต่างๆ แต่หลงัจากการของความร่วมมือแลว้ ชุมชนก็กลบัมาเป็นเหมือนเดิม เน่ืองจากการ

ขาดความตระหนกัและความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 

ประเด็นความขดัแยง้ระหวา่งคนในชุมชนเองนั้น ยงัคงมี ระหว่างความไม่พอใจของ

คนที่มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ และคนในชุมชนที่ยงัไม่เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์หรืออยู่

ร่วมกนักบัระบบนิเวศอยา่งแทจ้ริง 

4.5.2.3 สร้างคุณภาพชีวติที่ดีใหก้บัชุมชน 

ชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ที่มีอยูใ่นชุมชนพอสมควร

เน่ืองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยว และทาํรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน ทาํให้ชุมชนมี

รายไดต้่อครัวเรือนเพิม่ขึ้น คุณภาพชีวติจึงดีขึ้น 

ความพงึพอใจของชุมชนที่มีต่อสภาพแวดลอ้มนิเวศชายเลนของชุมชน ประเมินได้

จากการสมัภาษณ์ ประชาชนในชุมชน ชุมชนไดใ้ชศู้นยศึ์กษาธรรมชาติและจากป่าชายเลน เช่น เป็น

สถานที่พกัผอ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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4.5.3  ด้านส่ิงแวดล้อม 

4.5.3.1  การอนุรักษพ์ื้นฟูสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ดูไดจ้ากสภาพแวดลอ้มป่า

ชายเลน บริเวณศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ไดรั้บการดูแล และฟ้ืนฟู เช่น มีการปลูกเพิ่มเพื่อทดแทน หรือ

การหา้มตดัไมแ้ละจบัสตัวน์ํ้ าในพื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีบางท่ีของชุมชน เช่น โคง้ลิง มีการทิ้ง

ขยะกนัมากมาย ทั้งที่เป็นพื้นที่อาศยัของฝงูลิงแสม ซ่ึงเป็นลิงฝูงเดียวในพื้นที่นั้น ตรงจุดน้ีเคยมีการ

ขอร่วมมือกนัแลว้แต่ก็ไม่ประสบผลสาํเร็จ 

4.5.3.2  ออกแบบวางผงัโดยคาํนึงถึง สภาพแวดลอ้มของชุมชนและความเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้ม โดยการวางผงัและออกแบบศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง 

และส่งเสริมใหน้กัท่องเที่ยวและผูท่ี้เขา้ชม ไดเ้ขา้ใจถึงระบบนิเวศชายเลน และวถีิชีวติของชุมชน 

4.5.3.3  องคป์ระกอบต่างๆ มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ระบบนิเวศของพื้นที่ โดยดูจากภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีองคป์ระกอบต่างๆท่ีมีประสิทธิภาพ 

และส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิเวศของพื้นท่ี เช่น แผนผงัโครงการ ป้ายแสดงพนัธุ์

ไม ้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นตน้ 

จากการเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นท่ีจะพบว่าองค์ประกอบต่างๆ ในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติประสิทธิภาพในการช่วยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ แต่จะมีเพียงองคป์ระกอบไม่มากที่

เกิดการชาํรุดเสียหาย  

4.5.3.4  องค์ประกอบต่างในงานภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับการบาํรุงรักษาอย่าง

สมํ่าเสมอ ดูไดจ้ากองคป์ระกอบต่างๆ ภายในศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ไม่มีการชาํรุดเสียหาย และไดน้ับ

การดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4.5.4  การบริหารโครงการ 

4.5.4.1  การบริหารจดัการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การบริหารจดัการ

ทุกๆ ดา้นของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได ้ดูไดจ้ากการดาํเนินงานที่มี

การแจง้ชุมชน เพือ่ขอความร่วมมือ ถามความเห็นในการตดัสินใจโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาติจึงมี

ความโปร่งใสและชุมชนไดมี้ส่วนร่วม 

4.5.4.2  การใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ การใชจ่้ายงบประมาณเก่ียวกบัศูนย์

ศึกษาธรรมชาติอย่างสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงในส่วนน้ีมีการช้ีแจงการใช้

งบประมาณของเทศบาลในแต่ละปี นอกจากน้ียงัมีแผนพฒันาสามปีของเทศบาลดว้ย 

4.5.4.3 การบริหารจดัการที่ดี โดยศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ประสบผลสาํเร็จ และไดรั้บ

การยอมรับสนบัสนุนจากชุมชน นกัท่องเที่ยว 
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จากการประเมินโครงการ ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะนก ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทั้ง 4 ดา้น ทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจท่ีมี

ต่อโครงการ รวมถึงแนวทางในการบริการโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ ในอนาคตดว้ย 

 

4.6  แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมสิถาปัตยกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน 

       เกาะธรรมชาติ ตําบลท่าข้าม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่เป็นศูนย์การ 

       เรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยัง่ยนื 

  

ปัจจุบนัการใชพ้ื้นที่บนเกาะธรรมชาติ เพือ่พฒันาเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชานเลนนั้น 

มีการใชพ้ื้นที่ทางดา้นทิศใตข้องเกาะ (Zone A)  พื้นที่ทางดา้นทิศเหนือของเกาะ (Zone B) ยงัเป็น

พื้นที่ไม่ได้มีการใช้งาน ดังนั้น การเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ จึงได้นําพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของเกาะ (Zone B) 

มาร่วมวเิคราะห์เพือ่พฒันาพื้นที่ในอนาคตดว้ย (ภาพที่ 4.17) 
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ภาพที ่4.17  การแบ่งพื้นที่ในการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ 

                    ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 

Zone A : พื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติในปัจจุบนั  

พื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติในปัจจุบัน Zone A พื้นที่การ

ออกแบบเดิม ในส่วนที่เป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติมีการสร้างเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาพ

พื้นที่ ลักษณะพรรณพืชที่พบ ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ท่ีอยู่ภายในโครงการ มีการสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ ศาลา และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนํ้ า เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผูท้ี่เขา้

มาทาํกิจกรรมเพือ่การอนุรักษใ์นศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติน้ี ปัญหาดา้นการ

วางผงับริเวณและสภาพปัญหาที่เกี่ยวขอ้ง 

1) ยงัมีความตอ้งการ การบริการทางดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

ความตอ้งการของนักท่องเที่ยวในอนาคต เช่น การมีศูนยบ์ริการขอ้มูลนักท่องเที่ยว ห้องนํ้ าที่

ใหบ้ริการนกัท่องเที่ยวมีอยูท่ี่จุดเดียวคือ หอดูนกทางทิศใตข้องโครงการ เป็นตน้ 

   

Zone A พื้นที่การออกแบบ

เดิม มีการสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ แลว้ 

Zone B พื้นที่ที่มีศกัยภาพใน

การ เป็นพื้นที่สาํหรับ

กิจกรรมการอนุรักษใ์น

อนาคต 

ทางเขา้หลกัโครงการ

สามารถเพิ่มอาคาร สาํหรับ

เป็นศูนยข์อ้มูลนักท่องเทีย่ว 

เพื่อให้ความรู้และขอ้มูล

ต่างๆ 

เช่ือมโยงพื้นทีกิ่จกรรมใหม่ จาก

พื้นที่กิจกรรมเดิมที่อยู่ในพื้นที ่

โดยรอบพื้นทีเ่ป็นแนวกนั

สายตาทศันียภาพจากโรงงาน

 

พื้นที่ส่วนที่มีปัญหาดา้นการกดั

เซาะจากกระแสนํ้ า 
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2) เส้นทางการเดินทั้งหมด มีระยะทา 1,500 เมตร เป็นการเดิน ระยะยาวในคร้ัง

เดียว ไม่มีเสน้ทางเช่ือมเพือ่ใหเ้กิด เสน้ทางที่สั้นกวา่ จึงอาจจะไม่เหมาะกบัการพกัผ่อนเที่ยวชมของ

คนสูงอาย ุ

3) ในพื้นที่ส่วนน้ียงัไม่มีการจดับริเวณเพื่อทาํกิจกรรกลางแจง้โดยเฉพาะ มีแต่

อาคารที่ใชท้าํกิจกรรมการบรรยาย 

4) ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า และนํ้ า ซ่ึงปัจจุบนั ระบบนํ้ าที่ใชใ้น

พื้นท่ีเป็นการกกัเก็บนํ้ าฝนตามธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ 

5) ปัญหานํ้ าทะเลกดัเซาะพื้นที่บริเวณทิศใตข้องเกาะ 

Zone B : พื้นที่รองรับการขยายของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

พื้นที่ในส่วนน้ี ปัจจุบนัเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยูท่างทิศเหนือของเกาะธรรมชาติ มีศกัยภาพ

ที่สามารถรองรับการขยายตวัของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เน่ืองจากการ

พฒันาศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ มีศกัยภาพท่ีจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกับระบบนิเวศชายเลนให้กบัทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไปที่สนใจ นอกจากนั้นแล้ว ยงัเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนใหเ้ติบโตไดอี้กดว้ย 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่เดิมที่ได้ทาํการออกแบบแล้ว จึงนําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุง และเสนอแนวความคิดในการพฒันาพื้นที่บนเกาะเพิ่มเติม เพื่อที่จะรองรับความตอ้งการ

ของผูท้ี่จะเขา้มาใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ที่ไดรั้บความนิยมเพิม่ขึ้นในทุกวนั 

แนวทางการพฒันาพื้นที่ใน  Zone B น้ี จะเน้นการพฒันาพื้นที่เพื่อการทาํกิจกรรมการ

อนุรักษโ์ดยเฉพาะ และจะเน้นการออกแบบให้มีการใชส้อยพื้นที่ใกลเ้คียงกบั Zone A แต่จะมีการ

ปรับปรุงเพื่อแกปั้ญหา ที่พบจากการออกแบบในพื้นท่ี Zone A แนวความคิดในการใชป้ระโยชน์

พื้นที ่Zone B น้ี จะเป็นเสน้ทางศึกษาธรรมชาติที่มีเส้นทางการเดินที่สั้นกว่า เน้นการเช่ือมโยงและ

ใชป้ระโยชน์จากอาคารต่างๆ ที่มีการก่อสร้างเดิมอยูใ่นพื้นที่แลว้ เช่น หอดูนกที่อยูก่ลางพื้นที่เกาะ 

นอกจากน้ีพื้นที่  Zone B จะเป็นพื้นที่ที่ถูกจดัไวเ้พื่อการทาํกิจกรรมการอนุรักษโ์ดยเฉพาะ เช่น มี

พื้นที่เพือ่เพาะกลา้ไมช้ายเลน ที่จะนาํไปปลูกซ่อมแซมในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย ์เป็นตน้ 

หลงัจากการการสาํรวจพื้นที่ และใช้เคร่ืองมือในการสาํรวจแนวความคิด ความตอ้งการ

ของนกัท่องเที่ยว และชุมชน ตลอดจนการสาํรวจปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นกบัโครงการและองค์

ประกอในงานภูมิสถาปัตยกรรม ผูว้ิจยั จึงเสนอแนวความคิดในการวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อรองรับการพฒันาของโครงการ และเป็นการเพิ่ม 

ศกัยภาพของโครงการที่จะรองรับการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวและการอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน

ชองชุมชนในอนาคตดว้ย  
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4.6.1  แนวทางในการออกแบบวางผัง 

จากการที่ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการ

สาํรวจพื้นที่ ทาํใหท้ราบถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ผูว้จิยั

จึงไดน้ําประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบปรับปรุงมาเป็นแนวทาง เพื่อท่ีศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติน้ี จะไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ มีการออกแบบเพือ่เป็นแนวทางดงัน้ี (ภาพที่ 4.18) 

4.6.1.1  เพิ่มอาคารศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นส่วนตอ้นรับ และให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี ในอนาคตยงัใช้เป็นอาคาร

สาํนกังานสาํหรับเจา้หนา้ที่ ที่จะมาทาํงานใหศู้นยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติน้ี ได้

เช่ือมโยงและขบัเคล่ือนกระบวนการต่างๆ อยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชนมากขึ้น 

4.6.1.2  ปัจจุบนัพื้นที่ของเกาะธรรมชาติไดถู้กใชง้านเพือ่เป็นพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศ

ชายเลน ร้อยละ 60 ของพื้นที่เกาะ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางท่ีจะปรับปรุงพื้นท่ีอีกดา้นของ

เกาะ เพือ่จะจดักิจกรรมและพื้นที่เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ โดยออกแบบ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นเพื่อเป็นทางเลือกในการทาํกิจกรรม สําหรับผูท้ี่ตอ้งการเดิน

ศึกษาในระยะทางสั้นๆ และเป็นพื้นที่สาํหรับกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศชายเลน เช่น กิจกรรม

การเพาะกลา้ไมช้ายเลน การศึกษาดูวงจรสตัวห์นา้ดินเลน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเพิม่ศาลาบรรยายอีก

หลงั เพือ่รองรับการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนในอนาคต  

4.6.1.3  นอกจากการออกแบบพื้นท่ีแลว้ องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหน่ึงที่รวมอยูใ่นงานภูมิสถาปัตยกรรมดว้ยเช่นกนั แนวทางในการออกแบบ

ปรับปรุงองคป์ระกอบต่างๆ จะเนน้ตามแนวทางที่ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของผูท้ี่

เขา้ไปใชง้านศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เช่น การจดัป้ายส่ือความหมายที่มีความ

เหมาะสมกลมกลืน และทนต่อสภาวะอากาศของพื้นที่ศูนยฯ์ จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี

นัง่พกัและถงัขยะใหท้ัว่ถึงและเพยีงพอต่อความตอ้งการ เป็นตน้ 

4.6.1.4  การออกแบบก่อสร้าง หรือซ่อมแซมองคป์ระกอบใดๆ ในพื้นที่จะเลือกใช้

วสัดุที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติ และช่วยส่ือความหมายของพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และ

เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของพื้นท่ี รวมถึงการดูแลปรับปรุงใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน 
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ภาพที ่4.18  แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ 

                    ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 

                    ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งย ัง่ยนื 

 

4.6.2  แนวคดิเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะแนวชายฝ่ัง 

การป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น ตอ้ง

พจิารณาความรุนแรงของระดบัการกดัเซาะชายฝ่ัง อิทธิพลจากคล่ืนลม คุณสมบติัของดิน ควบคู่กบั

การจดัการระบบระบายนํ้ า  

จากสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาสรุปว่า ระดับการกัดเซาะพื้นที่ชายฝ่ังของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติมีการกดัเซาะไม่รุนแรง ผลกระทบสามารถบรรเทาโดยการ

1. ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 

2. จุดนดัพบ (ศาลา) 

3. ส่วนตอ้นรับเขา้ ZONE B 

4. หอดูนกและชมทศันียภาพ 

5. ศาลาบรรยาย 

6. จุดชมทศันียภาพและพรรณ

ไมป่้าชายเลน 

7. พ้ืนท่ีกิจกรรมการอนุรักษ์

กลางแจง้ 

 

 

 

เส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ

 
อาคารที่มีอยู่เดิม 

 
อาคารที่สร้างเพิ่ม 
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ชะลอการกดัเซาะชายฝ่ังดว้ยการแบ่งระยะการแกไ้ขปัญหาเป็น 3 ช่วง ซ่ึงปัญหาหลกั คือแนวเขื่อน

ปิดกั้นการไหลของนํ้ า สามารถแกปั้ญหาดว้ยการขยายช่องระบายนํ้ าโดยเปิดแนวเขื่อน ขยายขนาด

ทางระบายนํ้ าให้มีขนาด 3 เมตร ทุกๆ ระยะ 6 เมตร หรือเพิ่มช่องทางระบายนํ้ า เพื่อให้นํ้ าทะเล

สามารถไหลเวียนไดต้ามธรรมชาติ ปัญหาในลาํดบัต่อมา คือ การใชก้ารป้องกนัการกัดเซาะดว้ย

โครงสร้างทางวศิวกรรมเพยีงอยา่งเดียวดว้ยเขื่อนหินทิ้ง ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัลกัษณะดินเลนที่อ่อนตวั จึง

ส่งผลใหหิ้นจมตวัและเล่ือนเขา้ไปทบัถมพื้นท่ีป่าชายเลน จากการศึกษาความเหมาะสมในการสร้าง

แนวป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณแนวเขื่อน มีแนวทางอยู ่3 วธีิ คือ วธีิการทางธรรมชาติ วิธีการ

ทางวิศวกรรม และวิธีการแบบผสมผสานหรือแบบกึ่ งธรรมชาติ พบว่าวิธีการแบบผสมผสาน

เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษามากกว่าการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว  แนวคิดการ

แก้ปัญหาการกัดเซาะใช้โครงสร้างเพื่อสลายกาํลังคล่ืนที่ (ภาพท่ี 4.19)  สามารถช่วยดกัตะกอน

ชายฝ่ังในระยะแรก โดยคงแนวเขื่อนบางส่วนและใชแ้นวไมไ้ผ่รวกและไมย้คูาลิปตสัปักเป็นแนว

กาํแพงป้องกนัคล่ืน (เทอม ศิวะโกเศศ, 2545) ในลกัษณะเดียวกบัเขื่อนสลายกาํลงัคล่ืน  ร่วมกบัการ

ใช้ยางรถยนต์มดัติดเป็นส่ีเหล่ียมวางห่างจากชายฝ่ัง 100-200 เมตร เพื่อลดความรุนแรงของคล่ืน

ธรรมชาติและคล่ืนจากเรือขนสินคา้ที่กระทบชายฝ่ัง และช่วยเพิ่มตะกอนดิน  แลว้จึงปรับเป็นวิธี

ทางธรรมชาติในระยะถดัไป   

 

                              
 

ภาพที่ 4.19  แนวเขื่อนไมป้้องกนัการกดัเซาะที่ใชใ้นพื้นที่โครงการ 

   

การป้องกนัแนวชายฝ่ังน้ีควรปฏิบติัร่วมกบัการฟ้ืนฟูและอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการป้องกนัชายฝ่ังและเป็นการสร้างสมดุลให้กบัระบบนิเวศ และมีการขยายแนว

ปลูกป่าชายเลนทั้งหนา้และหลงัเขื่อนภายหลงัหากมีการสะสมตะกอนเพิม่มากขึ้นเพือ่ให้ป่าชายเลน

สามารถเจริญเติบโตต่อไปไดเ้อง อยา่งไรก็ตามแนวป้องกนัชายฝ่ังสามารถพฒันาใหมี้ความต่อเน่ือง

เพือ่ใหมี้การสะสมตะกอนตลอดแนวชายฝ่ังได ้



 

บทที่ 5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ปัจจุบนัเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่นความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง ซ่ึงมีเทศบาลท่าขา้มเป็นผูดู้แลพื้นที่ เน่ืองจากเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่ยอาณาเขต

การปกครองของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม และทางเทศบาล ด้วยความศกัยภาพของพื้นท่ีและระบบ

นิเวศชายเลนที่สมบูรณ์ ทางเทศบาลจึงพฒันาเกาะธรรมชาติแห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

ซ่ึงจะเปิดกวา้งในการตอ้นรับนกัท่องเที่ยวนอกจากน้ียงัจะผลกัดนัใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ที่น่าสนใจแห่งใหม่ เพื่อรองรับการผูท้ี่มีความสนใจในระบบนิเวศชายเลน ให้สามารถเดินทางเขา้

มาศึกษาดูงาน หรือท่องเที่ยวในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ี 

เน่ืองจากพื้นที่ป่าชายเลนแห่งน้ีถือเป็นเพยีงป่าชายเลน ท่ียงัคงมีความอุดมสมบูรณ์อยูอ่ยา่งครบถว้น

มาก จึงเหมาะแก่การอนุรักษไ์วใ้ห้ไดเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของทอ้งถ่ิน ศึกษาธรรมชาติของ

ชุมชนที่มีวถีิชีวติร่วมกบัระบบนิเวศชายเลนบริเวณปากอ่าวแม่นํ้ าบางปะกง 
 

5.1  สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 

  

แนวทางการพฒันาปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน 

ประกอบดว้ยประเด็นหลกั ดงัน้ี ความเป็นมา สภาพทางกายภาพ  การบริหารจดัการ ประเมินในดา้น

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการพฒันาปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

 

5.1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหาทางกายภาพของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติ ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 เกาะธรรมชาติ หรือเกาะนกท่ีชาวบา้นเรียกกนั มีช่ือเดิมวา่ เกาะลดั หรือ เกาะแหลมตามว้น 

เป็นเกาะเล็กๆ มีพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ อยูใ่นความดูแลของกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นป่าชายเลนตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2530 เกาะแห่งน้ีสภาพเป็นป่าชายเลน มีตน้จากและไม้



101 

แสมขึ้นอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2530 ไดมี้ชาวบา้นบุกรุกเขา้ไปในเกาะตดัไมอ้อก

แลว้ขดุทาํบ่อเล้ียงกุง้และไดเ้ลิกเล้ียง เม่ือปี พ.ศ. 2535 ทาํให้ป่าไมบ้นเกาะเร่ิมฟ้ืนตวั มีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้น แต่ก็เป็นไปดว้ยวามล่าชา้ ปัจจุบนัยงัคงเป็นป่าจากและตน้แสม อาจมีไมพ้นัธ์อ่ืนแซมบา้ง

แต่เป็นส่วนนอ้ย แต่เม่ือสาํนกังานป่าไมเ้ขตปราจีนบุรีไดใ้ชเ้คร่ืองบินสาํรวจทางอากาศ เม่ือปี พ.ศ. 

2544 พบว่าบริเวณรอบเกาะมีต้นไม้ป่าชายเลนหนาแน่น ในช่วงกลางเกาะมีต้นไม้ประปราย 

โดยเฉพาะดา้นใตข้องเกาะไดถู้กนํ้ าเซาะทาํใหต้ล่ิงพงัลง โดยการแกปั้ญหาชัว่คราวไดใ้ช ้ไมปั้กเป็น

แนวป้องกนัเพื่อชะลอความแรงคล่ืนที่กระทบฝ่ังเพื่อป้องกนัตล่ิงพงั ส่วนทิศใตมี้เลนงอกออกมา

ใหม่ พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เม่ือนํ้ าลงจะมองเห็นไดช้ดั 

 ปัจจุบนัเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่นความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง ซ่ึงมีเทศบาลท่าขา้มเป็นผูดู้แลพื้นที่ เน่ืองจากเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นพื้นที่ที่อยูใ่ยอาณาเขต

การปกครองของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม และทางเทศบาล ด้วยความศกัยภาพของพื้นท่ีและระบบ

นิเวศชานเลนที่สมบูรณ์ทางเทศบาล จึงพฒันาเกาะธรรมชาติแห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

ซ่ึงจะเปิดกวา้งในการตอ้นรับนักท่องเท่ียวนอกจากน้ียงัจะผลักดันให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

นิเวศน์ที่น่าสนใจแห่งใหม่ เพื่อรองรับการผูท้ี่มีความสนใจในระบบนิเวศชายเลน ให้สามารถเดิน

ทางเขา้มาศึกษาดูงาน หรือท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ี 

เน่ืองจากพื้นที่ป่าชายเลนแห่งน้ีถือเป็นเพยีงป่าชายเลน ท่ียงัคงมีความอุดมสมบูรณ์อยูอ่ยา่งครบถว้น

มาก จึงเหมาะแก่การอนุรักษไ์วใ้ห้ไดเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของทอ้งถ่ิน ศึกษาธรรมชาติของ

ชุมชนที่มีวถีิชีวติร่วมกบัระบบนิเวศชายเลนบริเวณปากอ่าวแม่นํ้ าบางปะกง 

 ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ประสบความสาํเร็จจนกระทัง่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ระบบนิเวศชายเลน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษท์ี่สาํคญัของชุมชนบา้นหัวแหลม 

ตาํบลท่าขา้ม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึ้นมาไดน้ั้น โครงการน้ีได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ดว้ยกัน ทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชนท่ีให้ความร่วมมือและการ

สนบัสนุนในการดาํเนินการในทุกกระบวนการ 

 

5.1.2  ผลจากการสัมภาษณ์ 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ชาวชุมชน และนักท่องเที่ยว เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ของศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1.2.1  ประเด็นเร่ืองการบริหารโครงการ ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาตินั้น ไดรั้บความนิยมในการทาํกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ

นกัท่องเที่ยวที่นิยมการเที่ยวเชิงอนุรักษม์าตลอด แมจ้ะเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่มีพื้นที่เพียง 125 ไร่ 
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และเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่ตั้ งอยู่ในชุมชนเล็กๆ แต่ก็มีความพร้อมในการเป็นศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ในเร่ืองของระบบนิเวศของพื้นท่ีเอง การวางผงัทางภูมิสถาปัตยกรรม

และมีองคป์ระกอบต่างๆ ในศูนย ์ที่สามารถรองรับนกัท่องเที่ยว และผูท้ี่สนใจให้เขา้มาทาํกิจกรรม

และใชง้านได ้

จากการศึกษาแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ซ่ึงจดัทาํ

โดยงานวเิคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาํบลท่าขา้ม ทาํให้ทราบว่า

นอกจากประเด็นการอนุรักษแ์ลว้ เทศบาลยงัมีการสนบัสนุนให้เกาะธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษข์องพื้นที่ ซ่ึงในการก่อสร้างและปรับปรุงนั้น ทางเทศบาลองก็จะมีการตั้งงบประมาณ

ขึ้นเพือ่ดาํเนินโครงการ และบางส่วนยงัของการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนอีกดว้ยดว้ย  

5.1.2.2  ประเด็นดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การดาํเนินโครงการใดๆ ของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น จะตอ้งมีการบูรณาการความรู้และอาศยัความร่วมมือจาก

หลายภาคส่วนดว้ยกนั จึงจะสามารถดาํเนินโครงการต่างๆ ของศูนยฯ์ ใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้เช่น การ

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไดรั้บการสนบัสนุนวทิยากรและองคค์วามรู้

ที่เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนจากกรมทรัพยากรประมงและชายฝ่ังทะเล และนอกจากน้ีชุมชนบา้น

หวัแหลมก็ยงัเป็นส่วนสาํคญัที่ช่วยขบัเคล่ือนใหโ้ครงการต่างๆ สาํเร็จไปดว้ยดี โดยชาวชุมชนที่ให้

ความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชีพประมงและเป็นผูท้ี่อยูใ่นชุมชนมานาน เน่ืองจากกลุ่ม

คนช่วงวยัทาํงานมกัจะประกอบอาชีพในตวัเมืองและพกัอาศยันอกถิ่นฐาน ขอ้มูลส่วนน้ีสอดคลอ้งกบั 

อาํนวย สุวรรณรักษ ์(2544: 119) และ จิตติ รอดบางยาง (2539: 142) ไดก้ล่าวว่า บุคคลที่อาศยัอยูใ่น

ชุมชนมาเป็นระยะเวลานานจะมีส่วนร่วมและตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากกว่า

ผูท้ี่เขา้อยู่อาศยัไดไ้ม่นาน เน่ืองจากประชาชนที่อยูม่านานจะมีความรักและความผูกพนักบัพื้นที่

มากกวา่ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ไดไ้ม่นาน 

ส่ิงที่เป็นขอ้จาํกดัในการบริหารศูนยศึ์กษาธรรมชาติ นิเวศชายเลน เกาะธรรมชาตินั้น 

คือ การที่พื้นที่เกาะธรรมชาตินั้นเป็นพื้นที่ที่อยูค่วามดูแลของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม แต่เจา้ของพื้นที่

จริงๆ แลว้คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ส่วนน้ีอาจทาํให้เกิดการเหล่ือมลํ้ าในการทาํงาน 

หรือการตดัสินใจในโครงการที่เกิดขึ้นบนเกาะธรรมชาติ การตดัสินใจหรือรับผิดชอบโครงการอาจ

ทาํไดแ้ต่อาจจะตอ้งมีการพิจารณาร่วมกนัจากหลายฝ่าย ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบหรือตดัสินใจ

จากเทศบาลตาํบลท่าขา้มแต่ฝ่ายเดียว  

โครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ จาํเป็นเป็นจะต้องมี

บุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ความเขา้ใจในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ แต่ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นั้น ไม่ได้มีหน่วยงานที่ทาํงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทาํงานเพื่อดาํเนินงานของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
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โดยตรง เน่ืองจากศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ีไม่ไดมี้สาํนักงานเพื่อจดัการหรือบริหารงานโดยตรง 

เพียงแต่การบริหารงานนั้นขึ้นอยูก่บัเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ซ่ึงหากมีส่ิงใดที่นอกเหนือการทาํงาน

ของเจา้หน้าที่ในเทศบาล ทางเทศบาลเองก็จะทาํหน้าที่ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

เพื่อขอความร่วมมือในการส่งผูเ้ช่ียวชาญ หรือองคค์วามรู้จากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ขอ้มูล

โดยเฉพาะ ซ่ึงถือว่าเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ ร่วมกนัในระหว่างองคก์ร สอดคลอ้งกับ 

ทศันีย ์สุรวรรณา (2548: 82) กล่าวว่า ศูนยศึ์กษาธรรมชาติกบัหน่วยงานในชุมชน ควรมีการพฒันา

ความสมัพนัธใ์นรูปแบบภาคีความร่วมมือ เพือ่แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ในดา้นของชุมชนเอง ก็มีการร่วมกนัทาํงาน ขบัเคล่ือนโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น มี

ส่วนช่วยในการตดัสินใจในโครงการต่างๆ รวมถึงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ

แห่งน้ี เน่ืองจากองค์ความรู้ที่มีเก่ียวกับพื้นท่ีเกาะธรรมชาตินั้น ก็มาจากชุมชน และนอกจากน้ี 

ชุมชนเองก็เป็นผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียกบัความสาํเร็จของศูนยศึ์กษาธรรมชาติโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

ในแง่ของการอนุรักษร์ะบบนิเวศชายเลนของพื้นท่ี หรือผลประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ทศันีย ์สุรวรรณา (2548: 82) กล่าวว่า ชุมชนควรพฒันาบทบาทของตนเอง เพื่อมิให้เป็นเพียง

ผูรั้บหรือผูถู้กกระทาํเพยีงฝ่ายเดียว ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นกบั

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติใหม้ากยิง่ขึ้น เพือ่ใหเ้กิดแนวทางแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

5.1.2.3  ประเด็นด้านการบริหารจดัการ ในการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น เทศบาลตาํบลท่าขา้มซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบบริหารงาน

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ มีหนา้ที่ในการดูแล แต่จะตอ้งมีการทาํงานร่วมกนักบัหลายฝ่าย เน่ืองจากตอ้ง

อาศยัองคค์วามรู้และงบประมาณ เพื่อทาํการสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ของศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ในส่วนของเทศบาลเองไดมี้การจดัหน้าที่เพื่อดูแลรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ ของ

ศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อให้ไดบุ้คลากรที่เหมาะสมและเช่ียวชาญในการ

ดาํเนินงาน และเพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ในส่วนของการออกแบบ การ

ก่อสร้างก็จะอยูใ่นความรับผดิชอบของทางกองช่าง ซ่ึงจะมีหนา้ม่ีในการสาํรวจ ออกแบบ ประมาณ

ราคา ในส่วนของการดูแลรักษา  จะเป็นหน้าที่ของกองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะทาํ

หนา้ท่ีรักษาความสะอาด และกองวชิาการแลแผนงาน ซ่ึงจะทาํหน้าที่รวบรวมขอ้มูลดา้นวิชาการมา

จดัทาํเอกสารเพือ่เผยแพร่ เช่น คู่มือดูนก ดูโลมา เท่ียวป่าชายเลน ทางหน่วยงานวิชาการ ก็จะทาํหน้าที่

ประชาสมัพนัธใ์หก้บัโครงการ (ภาพที่ 5.1) 
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ภาพที่ 5.1  การบริหารศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอ 

                  บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

5.1.2.4  ประเด็นดา้นประสิทธิผล การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลนั้น เป็น

ส่ิงที่ทุกภาคส่วน จะตอ้งร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อขบัเคล่ือนศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ ทางเทศบาลไม่สามารถลงมือทาํแต่เพียงฝ่ายเดียวได ้นั่นคือจะตอ้งอาศยัการทาํงานจาก

หลายภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง มาร่วมกนัดาํเนินงานและร่วมกนัตดัสินใจ นอกจากน้ีจิตสาํนึกในการที่

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลท้องถ่ินของชุมชนก็เป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะมีส่วนช่วย ให้การ

ดาํเนินงานบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่ร่วมกันวางไว ้เทศบาลใช้วิธีสร้างความร่วมมือกับ

ชุมชน ให้ชุมชนเห็นประโยชน์ และตระหนักถึงการร่วมกันเป็นเจา้ของ สอดคล้องกับ ทศันีย ์

สุรวรรณา (2548: 82) ไดก้ล่าววา่ ศูนยค์วรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ดา้นภูมิ

ปัญญาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ่นใหม้ากยิง่ขึ้น 

ปัจจัยที่ทาํให้การดําเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จ คือ การท่ีชุมชนไม่เกิดความ

ตระหนักอย่างแทจ้ริงในการให้ความร่วมมือ ในการดาํเนินการต่างๆ นอกจากน้ีถ้าหน่วยงานที่

บริหารโครงการไม่มีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการติดตามผล ไม่มีการประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชน

และคนภายนอกได้รับทราบ ถึงการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ก็คงจะไม่ทาํให้ศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ระบบนิเวศและการอนุรักษป่์า

ชายเลนอยา่งย ัง่ยนือยูคู่่กบัชุมชนไปได ้
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5.1.3  ผลจากแบบสอบถาม 

จากการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเที่ยว และผูท้ี่เคยเขา้ไปในพื้นที่ศูนยศึ์กษา

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ จาํนวน 100 ตวัอยา่ง ทาํให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ประโยชน์ที่ไดรั้บ 

และส่ิงที่ควรปรับปรุงในการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการใช้ขอ้มูลเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางเพื่อ

ออกแบบปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติต่อไป  

ผูท้ี่เขา้มาเที่ยวชม/ใชง้านศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติมากที่สุดเป็น

นกัเรียนในช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมการอนุรักษใ์นสถาบนัการศึกษา จึงทาํให้

ช่วงวยัน้ีเป็นผูใ้ชห้ลกัของพื้นที่ รองลงมาจะเป็นช่วงอายวุยัทาํงาน 21-30 ปี ซ่ึงเป็นนักเรียนและผูท้ี่

อยูใ่นช่วงวยัทาํงาน  

การเขา้ใชง้านในพื้นที่ศูนยศึ์กษาธรรมชาติของกลุ่มตวัอยา่ง ลว้นแต่เป็นการเขา้ใชง้านจริง

ทั้งส้ิน โดนเป็นการเก็บขอ้มูลในระหว่าการใชง้าน และสอบถามจากผูท้ี่เคยเขา้ใชง้านถึงขอ้ดีและ

ขอ้ดอ้ยต่างๆ ที่ควรไดรั้บการปรับปรุง 

การเดินทางเขา้ใชง้านในพื้นที่ ที่ทาํไดเ้พียงการเดินทางๆ เรือเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 99 

มีความพอใจ เน่ืองจากเป็นการเดินทางที่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนและให้ความสนุกสนาน 

อีกทั้งเป็นระยะทางที่ไม่ไกล ใชเ้วลาเดินทางโดนเรือไม่นาน นอกจากน้ี การเดินทางโดยเรือ ยงัเป็น

การสร้างรายไดใ้หก้บัชาวชุมชนอีกดว้ย 

การเขา้เยีย่มชมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น เป็นการเขา้ชมในบาง

โอกาสเท่านั้น เช่น การทศันศึกษา การทาํกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงร้อยละ 97 เขา้ชม น้อย

กวา่ 5 คร้ัง/เดือน และช่วงเวลาที่มีการเขา้ชมศูนยศึ์กษาธรรมชาติมากที่สุดคือ ช่วงสายตั้งแต่ 9.00 น. 

-12.00 น. รองลงมาเป็นช่วง 15.00 น.-18.00 น.  

การทาํกิจกรรมในศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น การเขา้ชมส่วนมาก

กลุ่มตวัอยา่งจะเขา้มาเดินศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไมใ้นระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ และทาํ

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ ์เช่น ปลูกป่าชายเลน ตามลาํดบั 

ความประทบัใจที่ไดจ้ากการเขา้ชมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ คือ 

การได้รับความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ รองลงมาเป็นความประทับใจในการ

ออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ ที่นอกจากจะเอ้ือประโยชน์ในการเรียนรู้ระบบ

นิเวศของพื้นที่แล้ว ยงัทาํให้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจของชุมชนด้วย 

รองลงมาคือความรู้ที่ไดเ้ก่ียวกบัพรรณไมช้นิดต่างๆ ที่อยูใ่นพื้นที่ 

ปัญหาที่พบเม่ือศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆ มีการชาํรุดเสียหายหรือไม่ไดรั้บการดูแล เน่ืองจากองคป์ระกอบต่างๆ ของโครงการตอ้งถูก
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แสดงและเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นที่กลางแจง้ทั้งหมด ดงันั้นจึงทาํให้เกิดการเส่ือมสภาพหรือชาํรุด

จากการใชง้านไดง้่าย หากไม่ไดรั้บการดูแลรักษา ลาํดบัต่อมาคือเสน้ทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทาง 

1,500 เมตร นั้นเป็นระยะทางเดินที่ยาวนาน และไม่มีเส้นทางตดัยอ่ยที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เพื่อ

เป็นทางเลือกให้กบันักท่องเที่ยว และหากผูเ้ขา้ชมหรือนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและไม่มี

การติดต่อเจา้หนา้ที่ของทางเทศบาล ก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็นมาและขอ้มูลที่ถูกตอ้งของศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ีได ้

ในดา้นความพงึพอใจของความเหมาะสมในการออกแบบวางผงัและองคป์ระกอบในงาน

ภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินั้น ส่ิงที่ควรปรับปรุงดูแลคือ ป้ายส่ือความหมายต่างๆ

ในพื้นที่ รองลงมาคือการออกแบบพื้นที่กิจกรรมสําหรับรองรับผูท้ี่สนใจ เพราะพื้นที่กิจกรรม

สามารถส่ือความหมายให้ผูท้ี่สนใจมีความเข้าใจในบริบทของพื้นท่ีมากยิ่งขึ้ น และส่ิงที่ควร

ปรับปรุงคือการมีศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งให้ขอ้มูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียว และ

ดาํเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน   

ขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งให้ให้ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ ท่ีมีประโยชน์ในการ

บริหารศูนยศึ์กษาธรรมชาติใหเ้ป็นที่รู้จกัและเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติที่สามารถดาํเนินงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดน้ั้น มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1)  ควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนทัว่ไปและผูท้ี่สนใจไดม้าเที่ยว

ชม และทาํใหโ้ครงการเป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลาย ในการเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

2)  ควรมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัรับผิดชอบดูแลอยา่งจริงจงั และให้ประชาชนใน

พื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา เพราะชุมชนจะทราบปัญหาดีท่ีสุด 

3)  อยากเห็นภาพความร่วมมืออยา่งจริงจงัระหว่างผูท้ี่ทาํหน้าที่บริการโครงการกบั

ชุมชน 

4)  ควรมีเจา้หนา้ที่ดูแลใหข้อ้มูลกบันกัท่องเที่ยว เน่ืองจากวา่ หากไม่ใช่หน่วยงานที่

ติดต่อเขา้มาขอศึกษาดูงาน หรือทาํกิจกรรมกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาติ ก็จะไม่มีเจา้หน้าที่คอยอาํนวย

ความสะดวกและใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ 

   

5.1.4  แนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศ  

ชายเลนเกาะธรรมชาติ ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ มีการใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่

ส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบวางผงัเพื่อเป็นศูนยศึ์กษาธรรมชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติของชุมชน พื้นที่ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ชายเลนตามธรรมชาติบนเกาะ จากการที่ผูว้ิจยั
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ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํใหท้ราบถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกแบบปรับปรุงมาเป็นแนวทาง เพื่อท่ีศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติน้ี จะไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่ง

ย ัง่ยนื 

5.1.4.1  เพิ่มอาคารศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว เพื่อเป็นส่วนตอ้นรับ และให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับนักท่องเท่ียว นอกจากน้ี ในอนาคตยงัใช้เป็นอาคาร

สาํนกังานสาํหรับเจา้หนา้ที่ ที่จะมาทาํงานใหศู้นยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติน้ี ได้

เช่ือมโยงและขบัเคล่ือนกระบวนการต่างๆ อยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชนมากขึ้น 

5.1.4.2  ปัจจุบนัพื้นที่ของเกาะธรรมชาติไดถู้กใชง้านเพือ่เป็นพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศ

ชายเลน ร้อยละ 60 ของพื้นที่เกาะ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางท่ีจะปรับปรุงพื้นท่ีอีกดา้นของ

เกาะ เพือ่จะจดักิจกรรมและพื้นที่เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ โดยออกแบบ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นเพื่อเป็นทางเลือกในการทาํกิจกรรม สําหรับผูท้ี่ตอ้งการเดิน

ศึกษาในระยะทางสั้นๆ และเป็นพื้นที่สาํหรับกิจกรรมการอนุรักษร์ะบบนิเวศชายเลน เช่น กิจกรรม

การเพาะกลา้ไมช้านเลน การศึกษาดูวงจรสตัวห์นา้ดินเลน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเพิม่ศาลาบรรยาย

อีกหลัง เพื่อรองรับการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนในอนาคต สอดคลอ้ง

กบัวรีกิต วงศว์ชิิต  (2551: 156) กล่าวว่าควรกาํหนดระดบัพื้น ที่ในการการพฒันาท่ียดืหยุน่ต่อกิจกรรม

ที่หลากหลาย ส่ิงปลูกสร้างบนพื้น ที่ปรับถมสามารถก่อสร้างใหมี้ฐานทึบ ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่นํ้ า 

ทะเลท่วมถึง ควรรักษาป่าชายเลนใหเ้ป็นแนวป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังและมรสุม 

5.1.4.3  นอกจากการออกแบบพื้นท่ีแลว้ องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหน่ึงที่รวมอยูใ่นงานภูมิสถาปัตยกรรมดว้ยเช่นกนั แนวทางในการออกแบบ

ปรับปรุงองคป์ระกอบต่างๆ จะเนน้ตามแนวทางที่ผูว้จิยัไดข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของผูท้ี่

เขา้ไปใชง้านศูนยศึ์กษาระบบนิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เช่น การจดัป้ายส่ือความหมายที่มีความ

เหมาะสมกลมกลืน และทนต่อสภาวะอากาศของพื้นที่ศูนยฯ์ จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี

นัง่พกัและถงัขยะใหท้ัว่ถึงและเพยีงพอต่อความตอ้งการ เป็นตน้ 

5.1.4.4  การออกแบบก่อสร้าง หรือซ่อมแซมองคป์ระกอบใดๆ ในพื้นที่จะเลือกใช้

วสัดุที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติ และช่วยส่ือความหมายของพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และ

เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ รวมถึงการดูแลปรับปรุงใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน สอดคลอ้ง

กบั วรีกิต วงศว์ชิิต   (2551: 156) กล่าววา่ อาคารส่ิงปลูกสร้างควรมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติและ

ส่ิงปลูกสร้างเดิม การจดักลุ่มอาคารท่ีกระชับ ใช้พื้นท่ีธรรมชาติน้อย โดยการใช้สอยอาคารใน

แนวตั้ง และกาํหนดรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัภูมิอากาศ  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

การดาํเนินโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาตินั้น จะมีประสิทธิภาพ

และอยูคู่่กบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนืนั้น ไม่ไดอ้าศยัองคป์ระกอบทางกายภาพหรือทางภูมิสถาปัตยกรรม ที่

ดีหรือเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศชายเลนเพยีงอยา่งเดียว หากแต่ปัจจยัสาํคญั ซ่ึงมี

ส่วนอย่างมากในการดําเนินโครงการ นั่นก็คือ ความร่วมมือจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชน (ภาพที่ 5.2) 

 

 
 

ภาพที่ 5.2  ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) และผลกระทบระหวา่งกนั 

                  ในระบบ 

 

การส่งเสริมความตระหนกัใหเ้กิดขึ้นในชุมชนโดยใชศู้นยศึ์กษาธรรมชาติเป็นศูนยก์ลางใน

การดาํเนินงาน 

1)  การจดัการพื้นที่ป่าชายเลนในศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ

ในขั้นแรกควรวางแผนควบคุมจาํนวนผูพ้ ักอาศัย ร่วมกับการจัดการแนวเขื่อนเพื่อให้ระบบ

ไหลเวยีนนํ้ าทะเลเป็นไปตามธรรมชาติ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนชายฝ่ังที่จะเป็น

กาํลงัสาํคญัในการริเร่ิมและดาํเนินการ การทาํให้ป่าชายเลนดาํเนินอยูไ่ดต้อ้งอาศยัหลกัดงัน้ี (ศิริวรรณ 

ศิริบุญ, 2550)  
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(1)  การควบคุมภายใน คือ การปลูกฝังจิตสํานึกให้ชุมชนเห็นคุณค่า และ

ตอ้งการรักษาความสมบูรณ์ของผนืป่า 

(2)  การควบคุมจากภายนอก คือ มีการตั้งกฎเกณฑ์ความร่วมมือ เพื่อให้เกิด

ความร่วมมืออยา่งจริงจงั มากกวา่การควบคุมดว้ยกฎหมายเพยีงอยา่งเดียว  

(3)  การติดตามประเมินผล โดยการกําหนดบุคคลเพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบ 

ติดตาม ดูแล และบาํรุงรักษาป่าชายเลน การจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูระบบนิเวศชาย

เลนอยา่งต่อเน่ือง  

(4)  การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างเจตนารมณ์และ

วธีิการในการจดัการทรัพยากรป่าชายเลนจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ เพือ่ใหส้ามารถดูแลรักษาผืนป่า

ใหค้งอยูต่ลอดไป 

2)  การอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชายเลนใหเ้ป็น พื้นท่ีเพือ่ใหผู้ส้นใจไดมี้โอกาสใชส้ถานที่ใน

การวิจยั คน้ควา้ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการช่วยรักษาสภาพของป่าไว ้การจดัการป่าชายเลนในรูปแบบ

พื้นที่สาธิตน้ีเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแบบอยา่งและเปิดโอกาสให้หน่วยงานอ่ืนๆ ไดมี้โอกาส

เยีย่มชม  

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติมีบทบาทในการเป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชนในการอนุรักษ ์อาจใหก้ารสนบัสนุนต่อชุมชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดย 1) ศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติจดักิจกรรมให้สัมพนัธ์กบับริบทต่างๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม   

ชุมชน   ยคุสมยั   และสถานการณ์ เจา้หนา้ที่ควรพยายามทาํความเขา้ใจปัญหาส่ิงแวดลอ้มและแนว

ทางการแกไ้ขที่ลึกซ้ึง และควรเป็นตน้แบบในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่

ประชาชนทัว่ไปและชุมชนโดยรอบและ 2) ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติเป็น

ศูนยก์ลางในการแนะนาํการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่

รับผดิชอบ เพือ่ใหศู้นยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติเป็นผูน้าํในการการแจกพนัธุ์ไมท้ี่

เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนการปลูกป่าชายเลนของชุมชน (ภาพที่ 5.3) 
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ภาพที่ 5.3  การส่งเสริมความตระหนกัให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยใชศู้นยศึ์กษาธรรมชาติเป็นศูนยก์ลาง 

                  ในการดาํเนินงาน 

 

5.3  ข้อจาํกดัในการศึกษา 

  

ขอ้จาํกดัที่มีในการศึกษาที่พบ คือการท่ีพื้นท่ีเกาะธรรมชาติอยูใ่นความดูแลท่ีทบัซ้อนกนั 

ทั้งในพื้นที่ของเทศบาลตาํบลท่าขา้มเอง และก็อยูใ่นพื้นท่ีความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ังดว้ยเช่นกนั ในการดาํเนินการใดๆ จึงทาํไดโ้ดยตอ้งไดรั้บการตดัสินใจร่วมกนัจาก

หลายฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ หรือกิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆ ของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาติ ก็ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ และเห็นชอบจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สําหรับขอ้จาํกัดในงานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาถึงแนวทางการพฒันาปรับปรุงศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงโครงการมีแนวทางในการพฒันาปรับปรุงให้

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติแห่งน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงอาจเป็นขอ้จาํกดั 

ในการนาํไปเป็นตวัอยา่งหรือแนวทางในการดาํเนินงานในการปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาติ หรือ

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่มีบริบทที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปจากโครงการศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติแห่งน้ีได ้
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

(สําหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยเข้าทํากจิกรรมภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

แบบสอบถาม 

(สําหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยเข้าทํากจิกรรมภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

นิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ) 

 

ประเมินความเหมาะสมในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของศูนย์ศึกษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

--------------------------------------------- 

  

แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึง ในการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบ

นิเวศอยา่งย ัง่ยนื ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) แบบสอบถามมีทั้งหมด 7 หน้า 

เป็นคาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  การเขา้ไปใชง้านศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

ส่วนที่ 3  สาํรวจแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

โดยขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มูลที่ตรงกบัความจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มูลที่เป็นคาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและจะนาํไปใชเ้ฉพาะใน

การศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น โดยไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะรายไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

                       ขอขอบคุณในการการตอบแบบสอบถาม 

ภทัราพร เปรมประเสริฐ 

ผูว้จิยั 

หมายเลขแบบสอบถาม............... 
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แบบสอบถาม 

แนวทางการพฒันาปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

 เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ 

 ชาย   หญิง   

2. อาย.ุ............................ปี 

3. การศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี ระบุ....................  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

4. อาชีพหลกั (ระบุเพยีงอาชีพเดียว) 

 รับราชการ    พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั 

 เกษตรกร    รับจา้งทัว่ไป 

 นกัเรียน/นกัศึกษา   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

5. รายไดต่้อเดือน 

 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 

 20,000-30,000 บาท   30,000-40,000 บาท 

 มากกวา่ 40,000 บาท   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

 

ส่วนที่ 2  การเข้าไปใช้งานศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

6. ท่านพอใจหรือไม่กบัการเดินทางเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ โดยทางเรือเท่านั้น 

  พอใจ เพราะ…………………………………………………………………. 

  ไม่พอใจ เพราะ……………………………………………………………… 
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7. โดยเฉล่ียความถ่ีในการเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

  นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/เดือน   มากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

8. โดยเฉล่ียท่านจะเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ในช่วงเวลาใด

มากที่สุด 

  06.00 – 09.00 น.   09.00 – 12.00 น.  

  12.00 – 15.00 น.   15.00 – 18.00 น.  

  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

9. กิจกรรมใดที่ท่านทาํเม่ือเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ระบุตามความสาํคญั 1=มาก, 2=ปานกลาง, 3=นอ้ย) 

  เดินศึกษาธรรมชาติ   เดิน/วิง่ออกกาํลงักาย 

  นัง่เล่น    ขึ้นหอชมเรือนยอดพรรณไม ้

  เดินเล่นพกัผอ่น   หาประโยชน์จากป่าชายเลน (เช่น จบัสตัวน์ํ้ า ตดัไม)้ 

  ศึกษาพนัธุส์ตัวน์ํ้ า   ศึกษาพรรณไม ้

  ปลูกป่าชายเลน (หรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษอ่ื์นๆ เช่น เก็บขยะ) 

  ดูนกชนิดต่างๆ   

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

10. ประโยชน์ที่ท่านคิดวา่จะไดรั้บจากการเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ระบุตามความสาํคญั 1=มาก, 2=ปานกลาง, 3=นอ้ย) 

  ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศชายเลนของพื้นที่ 

  ความประทบัใจการออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ 

  พกัผอ่นหยอ่นใจ   ความประทบัใจในทศันียภาพ 

  ความรู้เก่ียวกบันกชนิดต่างๆ  ความรู้เก่ียวกบัพรรณไมช้นิดต่างๆ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

11. ปัญหาที่ท่านพบเม่ือเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ ระบุตามความสาํคญั 1=มาก, 2=ปานกลาง, 3=นอ้ย) 

  การเดินทางไป-กลบั ตอ้งใชเ้สน้ทางเรือเพียงทางเดียว 

  เรือจา้งไม่มีราคาที่กาํหนดเป็นมาตรฐาน 

  เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ มีรอบการเดินท่ีนานเกินไป 

  จุดนัง่พกัมีนอ้ย 

  ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ชาํรุดไม่ไดรั้บการดูแล/ชาํรุด(เช่น ป้าย เสน้ทางเดิน  

                    ที่นัง่พกั) 
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  ระยะทางที่มีจุดหลบแดด/ฝน อยูไ่กลกนัเกินไป 

  ไม่มีเจา้หนา้ที่แนะนาํขอ้มูล 

  ความปลอดภยั 

  ไม่มีการดูแลเร่ืองความสะอาด 

  มีการรุกลํ้าทาํลายธรรมชาติ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

 

ส่วนที ่3  สํารวจแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลน 

               เกาะธรรมชาติ 

12. สาํรวจความเหมาะสมของการออกแบบวางผงัและองคป์ระกอบต่างๆในภูมิสถาปัตยกรรม ของ

ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

 

 

ประเด็นในการสํารวจ 

ระดับคะแนน 

ควร

ปรับปรุง

อย่างยิง่ 

ควร

ปรับปรุง 

ไม่ต้อง

ปรับปรุง 

 

หมาย

เหตุ 

1. ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว     

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ     

3. ศาลาพกัผอ่นชมทศันียภาพ     

4. ร้านจาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม     

5. ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก     

6. การออกแบบพ้ืนท่ี/ฐานต่างๆ ในการทาํกิจกรรม     

7. ป้ายส่ือความหมายและให้ความรู้เก่ียวกบัพรรณไมแ้ละ

ส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ี 

    

8. หอชมทศันียภาพและเรือนยอดไม ้     

9. แผนท่ีบอกตาํแหน่ง และแสดงผงัโดยรวมของโครงการ     

10. ความเหมาะสมของระยะทางในการเดินศึกษา

ธรรมชาติ 

    

11. จุดนัง่พกัระหว่างเส้นทาง     

12. ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ถงัขยะ ห้องนํ้า     

13. อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................     
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13. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและองคป์ระกอบต่างๆ (เช่น ที่นัง่พกั ป้ายขอ้มูล เป็นตน้) ของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

  ควรจะอยูร่วมกนัในจุดเดียว 

  ควรจะอยูก่ระจายกนัไป 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

14. การใหบ้ริการในศูนยศึ์กษาธรรมชาติท่ีควรมีตามความตอ้งการของท่าน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 

1 ขอ้ ระบุตามความสาํคญั 1=มาก, 2=ปานกลาง, 3=นอ้ย) 

  การกาํหนดช่วงเวลาปิด-เปิด 

  ระบบรักษาความปลอดภยั 

  ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 

  พื้นที่สาํหรับกิจกรรมกลางแจง้ 

  การพกัแรมในพื้นที่ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

15. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพือ่การปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะ

ธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราเพือ่การอยูร่่วมกนัของชุมชนและการ

อนุรักษร์ะบบนิเวศ 

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

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

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

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

16. ท่านคิดวา่จะเขา้ชม/ใชบ้ริการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราอีกหรือไม่  

  ไป เพราะ......................................................................................................................... 

  ไม่ไป เพราะ..................................................................................................................... 

 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 

                 นางสาว ภทัราพร  เปรมประเสริฐ 

                                ผูท้าํการวจิยั 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

โดยทําการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และประชาชนในชุมชน 
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แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

โดยทําการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และประชาชนในชุมชน 

 

การประเมินผลการบริหารโครงการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษร์ะบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 

แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 

ผูใ้หส้มัภาษณ์..................................................................ตาํแหน่ง ..................................................... 

วนัที่ ........................... เดือน ............................................ พ.ศ. ......................................................... 

 

คาํถามการสัมภาษณ์ 

 

1.  ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติภายใตก้ารดูแลและรับผิดชอบของท่านหรือ

หน่วยงานของท่าน มีศกัยภาพในการบริการและเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ประชาชนได้มากน้อย

เพยีงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการหรือไม่ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากอะไร 

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

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

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

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

2.  นโยบาย แผน โครงการที่เก่ียวขอ้งกบัศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ และ

งบประมาณประจาํปีที่เก่ียวกับการจดัการดูแลและพฒันาด้านภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ (เปรียบเทียบกบังบประมาณทั้งหมด) 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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3.  ในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ มีศกัยภาพที่จะรองรับและให้บริการในด้านการท่องเที่ยว 

รวมถึงในด้านการเป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนของทอ้งถิ่นมากน้อย

เพยีงใด 

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

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

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

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

4. การดาํเนินการของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ ไดรั้บการสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน เช่น จากหน่วยงานอ่ืนของทางภาครัฐ เอกชน หรือจากภาคส่วนชองชุมชนมากน้อย

เพยีงใด อยา่งไร 

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

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

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

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

5. ทางเทศบาลตาํบลท่าขา้ม มีการวางแผนการบริหารจัดการ และดาํเนินงานในด้านงานภูมิ

สถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติอยา่งไร 

 5.1 การกาํหนด บุคลากรผูรั้บผดิชอบดา้นงานภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศ

ชายเลนเกาะธรรมชาติ 

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

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

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

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

5.2  การดูแลรักษาและปรับปรุงองคป์ระกอบของงานภูมิสถาปัตยกรรม (เช่น ป้าย เส้นทางเดิน 

ที่นัง่พกั) ของศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ  

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

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

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

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

 



124 

5.3  ความรู้ความสามารถและความเพยีงพอของบุคลากร ในดา้นงานภูมิสถาปัตยกรรมของศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

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

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

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

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

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดําเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมของศูนยศึ์กษา

ธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

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

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

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

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

7. เทศบาลตาํบลท่าขา้มประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลน

เกาะธรรมชาติหรือไม่ เพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

8. ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ผู้สัมภาษณ์....................................................................................... 

                                                                                      นางสาว ภทัราพร  เปรมประเสริฐ          
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แบบสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชน/ ประชาชน 

แนวทางการพฒันาปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยัง่ยนื 

 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ ..........................................................ชุมชน....................................................... 

ตาํแหน่งในชุมชน ......................................................................................................................... 

วนัที่ ........................... เดือน ............................................ พ.ศ. ................................................... 

 

1. ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติภายใตก้ารดูแลและรับผิดชอบของเทศบาล

ตาํบลท่าขา้ม มีศกัยภาพในการบริการและเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ประชาชนและชุมชนไดม้ากน้อย

เพยีงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการหรือไม่ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากอะไร 

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

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

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

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

2. ท่านมีความพงึพอใจการดูแลและรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม ในดา้นการออกแบบงาน

ภูมิสถาปัตยกรรม (การออกแบบวางผงับริเวณ) ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติ 

มากนอ้ยเพยีงใด 

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

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

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

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

3. ท่านและประชาชนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกบัเทศบาลตาํบลท่าขา้มในการจดัการและดูแลศูนย์

ศึกษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติหรือไม่ อยา่งไร (ใหข้อ้มูล แสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ 

ร่วมกิจกรรม ติดตามและประเมินผล) 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................
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4. ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินิเวศชายเลนเกาะธรรมชาติก่อให้เกิดผลดี ผลเสียต่อวิถีชุมชนและ

สภาพแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่ อยา่งไร เช่น ในดา้นของเศรษฐกิจ สงัคม ฯ 

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

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

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

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

5. ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

 

ผูส้มัภาษณ์....................................................................................... 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือ 

                       นางสาว ภทัราพร  เปรมประเสริฐ 

                                     ผูท้าํการวจิยั 



ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ สกลุ นางสาวภทัราพร  เปรมประเสริฐ 

 

ประวัติการศึกษา  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 2549 

 

ประสบการณ์ทํางาน พ.ศ. 2550  

 ตาํแหน่ง ภูมิสถาปนิก 

 บริษทั แอคซิส แลนดส์เคป จาํกดั 

   

 พ.ศ. 2553-2557  

 ตาํแหน่ง ภูมิสถาปนิก 

บริษทั เรดแลนด-์สเคป จาํกดั 

 

 ปัจจุบนั 

 ภูมิสถาปนิกอิสระ 
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