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การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
โดยวิธีการปักไมไ้ผ่ชะลอคลื่น  



ความเป็นมาของการปักไม้ไผ่ 

   ได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปักไม้ไผ่ท าโพงพางและท าคอก
เลี้ยงหอยแมลงภู่ซึ่งด้านหลังแนวไม้ไผ่เกิดมีการสะสมตะกอนเลน
และช่วยลดความรุนแรงของกระแสคลื่นได้ มาผสมผสานกับความรู้
จากการศึกษาด้านกระแสน้ า คลื่นลม มาทดลองการปักไม้ไผ่โดย
ด าเนินการร่วมระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินงานปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 



รูปจ าลอง แนวความคิดการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 



สภาพพื้นที่ที่กรมฯด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

ม.3 ต.โคกขาม ถึง ม.8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร (ด าเนินการในปี พ.ศ. 2550 และ 2552) 

 

ม.9 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 



สถาพพื้นที่ปัจจุบัน ที่กรมฯด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

ม.8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 

ม.1 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 

ม.11 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 

ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 (ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 



สถาพพื้นที่ปัจจุบัน ที่กรมฯด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

ม.10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2553) 

 

ม.12, 14, 15, 16 บ้านเกาะแมว ต.แหลมสิงห์ จ.จันทบุร ี
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2556) 

 

ม.9 บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ (ด าเนินการในปี พ.ศ. 2556) 

 

ม.10 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
(ด าเนินการในปี พ.ศ. 2550 โดยใช้ไม้ไผ่รวก) 

 



โครงการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:STOU_Symbol.gif


        เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ของด าเนินการการปักไม้ไผ่ที่ด าเนนิการโดย      
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบรเิวณพืน้ที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน   
โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่    

        1.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางชวีภาพภายหลงัการ
ด าเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ 

        1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปอ้งกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ ่

        1.3 ความพึงพอใจของชมุชนต่อการบริหารจัดการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ ่

วัตถุประสงค์ข้อที1่ 



       เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ ของหน่วยงานและ
ชุมชนที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 



  เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา    
การกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่โดยการขยายแนวและ
พื้นที่เพิ่มเติม 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  



3. ข้อเสนอแนะต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   3.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปักไม้ไผ่ในทุกขั้นตอน 

   3.2 จัดบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลติดตามและรับผิดชอบ ประสานงานกับชุมชน 

   3.3 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตามความเหมาะสมกับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการ
ปักไม้ไผ ่

   3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ในลักษณะของ
การเรียนรู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงานภาคี  

   3.5  ก าหนดแผนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโดยวิธีการปักไม้ไผ่ 

   3.6   ควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรและแรงงานในชุมชน 

   3.7  ส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างที่ดี (Best Practice) การแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง  

   3.8  สร้างกลไก และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ภาคีและหน่วยงานต่างๆในทุก
ระดับ 

   3.9 ศึกษาสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง 



ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. ชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการน าไปปักในทะเลเพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

2. ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ตะกอนที่เกิดหลังแนวไม้ไผ่
ในแต่ละพื้นที่  

3. รูปแบบและลักษณะการปักไม้ไผ่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของแต่
ละชุมชนที่อาจมีความแตกต่างกัน 

4. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการปักไม้ไผ่ และการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการอื่นอย่างต่อเนื่อง 

5. ปัญหาและสาเหตุของการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละนิเวศแต่ละพื้นที่ที่
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ   

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 



6. วัสดุในการปักในทะเลเพื่อทดแทนไม้ไผ่ ที่คงทน ประหยัด และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

7. ถอดบทเรียนชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วย
การปักไม้ไผ่และวิธีการอื่นๆ เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่าง 

8. รูปแบบวิธีการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการกัดเซาะชายฝ่ังให้แก่
ประชาชนในพื้นที่และสังคม  

9. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน          
ตามโจทย์และปัญหาของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าแนวทาง     
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการวิจัย  

 



โครงการ “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น:  

กรณีศึกษาการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร” 



วัตถุประสงค์   
 

 1. เพื่อจัดท าโครงสรา้ง บทบาทหน้าที ่และจัดตั้งเครอืข่ายชมุชน        
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไมไ้ผ่ของจังหวัด
สมุทรสาคร 
 2. เพื่อจัดท าคู่มือการจัดตั้งเครอืข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีปักไม้ไผ่ 
 3. เพื่อจัดท ากรอบแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยวิธีปักไม้ไผ่ของจังหวัดสมุทรสาคร 



1. จัดประชุมในระดับรวม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการด าเนนิงาน 
ให้กับหน่วยงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 -12.00 น. 
           ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร        

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 





    2. จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 8 ต าบล ได้แก่ 
 

 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
 ต าบลโคกขาม 
 ต าบลบางหญ้าแพรก 
 ต าบลบ้านบ่อ 
 ต าบลบางโทรัด 
 ต าบลบางกระเจ้า 
 ต าบลกาหลง 
 ต าบลนาโคก 



การประชาสัมพันธ์โครงการฯในต าบลพันท้ายนรสิงห์  
ในวันที่ 12 พ.ย. เวลา 9.00-12.00 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 





การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับชาวบ้านในต าบลโคกขาม 
ในวันที่ 12 พ.ย. 56 เวลา 13.00-16.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการให้กับชาวบ้านต าบลบางหญ้าแพรก 
ในวันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 9.00-12.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับชาวบ้านในต าบลบางกระเจ้า 
ในวันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับชาวบ้านในต าบลบ้านบ่อ 
ในวันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 9.00 -13.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับชาวบ้านในต าบลบางโทรัด 
ในวันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 13.00 -16.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับชาวบ้านในต าบลกาหลง 
ในวันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 9.00 -12.00 น. 







การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับชาวบ้านในต าบลนาโคก 
ในวันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 9.00 -12.00 น. 







3.การประชุมก าหนดแนวทางการจัดตั้งเครอืข่ายในระดับรวม (ครั้งที่ 1) 
เม่ือวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
   



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  8 ต าบล 



สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  8 ต าบล 



 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเครือข่ายชุมชน   
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุร ี  



เครือข่ายชมุชนคลองต าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 





เครือข่ายชุมชนหาดวอนนภา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 



หาดแสงจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง 





รับประทานอาหารเย็นและสงัสรรค์ร่วมกัน 
ณ โรงแรมระยองซิตี ้อ.เมือง จ.ระยอง 



ชุมชนบ้านเกาะแมว อ.หาดแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 











วดัเขาสุกมิ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 



5. การประชุมก าหนดแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายในระดับรวม  
(ครั้งที่ 2) 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556  
      ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

   





 6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

     6.1 จัดประชุมหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของจังหวัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 
     6.2 จัดประชุมหารือ และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระหว่างหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ห้อง 201  
ศาลากลางจังหวัด (ตึกเก่า) 
 

      6.3 จัดประชุมน าเสนอแผนปฏิบัติการในภาพรวม  
จ านวน 1 คร้ัง ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนิวนามทอง 
อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
  



การจัดต้ังเครือข่ายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
โครงสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 



เครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

โครงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสาคร 

 1. คณะกรรมการเครือข่าย จ านวน 31 คนโดยมีผู้แทนจากชุมชนชายฝั่ง 8 ต าบล 
ในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   

 2. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุมชน มีการเสนอชื่อตัวแทนแต่ละต าบล  
    เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย โดยมีนายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ  
    ตัวแทนต าบลโคกขาม เป็นประธาน  

 3. ฝ่ายกองเลขานุการเครือข่าย จ านวน 6 คน โดยมีนายไพโรจน์ นาครักษา เป็นประธาน  
    นายสถาพร บุตรดา เป็นรองประธาน นายพิสิทธิ์ แสงจันทร์ เป็นรองประธาน 
    นายบุญช่วย อรรถวรรธน เป็นกรรมการ นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยา  
    เป็นกรรมการ และนางสาวขวัญตา จินดาอุปถัมภ์ เป็นเลขานุการ  



“คู่มือการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง” 



แนวทางการบริหารจัดการของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง    
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยแนวทาง 6 ด้าน คือ 

1. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

2. ด้านการศึกษาวิจัยและด้านข้อมูล 

3. ด้านการจัดท าแผนและการออกแบบ 

4. ด้านการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและประสานงาน 

6. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 





1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง       
จังหวัดสมุทรสาครที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดตั้งขึ้น 

2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง              
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

4. เพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 



จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ต าบลสองคลอง) 

จังหวัดสมุทรปราการ 
(ต าบลแหลมฟ้าผ่า) 

จังหวัดสมุทรสาคร  
(8 ต าบลที่ติดชายฝั่งทะเล) 

จังหวัดสมุทรสงคราม  
(ต าบลบางแก้ว) 



ตอนที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง   
จังหวัดสมุทรสาครที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดตั้งขึ้น 

ตอนที่ 2 การจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

ตอนที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

ตอนที่ 4 การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 



1.1 การทบทวนโครงสร้างและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

1.2 การออกระเบียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 การออกระเบียบกองทุนเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจ านวน 200,000 บาท 

1.4 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ   
กัดเซาะชายฝ่ัง  ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอสว ีจังหวัดชุมพร 

1.5 การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 



1.1 การทบทวนโครงสร้างและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 



นายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ ์(ต าบลโคกขาม) 
ประธานกรรมการเครือข่ายฯ 

นายเวชยันต์ รักประเทศ (ต าบลบางโทรัด) 
รองประธานกรรมการเครือข่ายฯ 

นายนิติพัฒน์ นาคอ่อน (ต าบลพันท้ายนรสิงห์) 

นายสุรินทร์ ระหงษ์ (ต าบลบางหญ้าแพรก) 

นายอุดม หอมบุญยงค์ (ต าบลบางกระเจ้า) 

นายบุญชู อุยยาหาญ (ต าบลบ้านบ่อ) 

นางทิพยา แซ่จิว (ต าบลกาหลง) 

นายร าเพย แจ่มจันทร์ (ต าบลนาโคก) 

กรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ 



เห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเครือข่ายฯ 

นายยรรยง เลขาวิจิตร  
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 

นายสมศักดิ์ พิริยโยธา 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน 

นายนรินทร์ บุญร่วม  
เลขาธิการสมาคมการประมงจงัหวัดสมุทรสาคร 

นายอุดม กันม่วง  
ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสมุทรสาคร 



1.2 การออกระเบียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง   
จังหวัดสมุทรสาคร 

จัดประชุมเครือข่ายชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5  
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 





จัดประชุมเครือข่ายชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
วันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 การออกระเบียบกองทุนเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจ านวน 200,000 บาท 



 



1.4 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง  ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอสว ีจังหวัดชุมพร 

วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 
ณ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอสว ีจังหวัดชุมพร  











1.5 การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1.5.1 การเข้าร่วมกิจกรรมวันฟื้นฟูสิง่แวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  

1.5.2 การประชุมเครือข่ายชุมชนในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสัญจรครั้งที ่1 

1.5.3 การปลูกป่าชายเลนในวันแม่ 



การเข้าร่วมกิจกรรมวันฟืน้ฟูสิง่แวดลอ้มจังหวัดสมุทรสาคร  
วันศุกร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ ท่าเรือเซน็จูรี่ ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



การประชุมเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558 
ณ ศาลเจ้าทะเลกาหลง ต าบลกาหลง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



การปลูกป่าชายเลนในวันแม่ 
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 

ณ ต าบลบางโทรัด และต าบลกาหลง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



3.1 การจัดประชุมเครือขา่ยชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  

3.2 การติดต่อสื่อสารผ่านสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างตัวแทนเครือขา่ยชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายชุมชน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ต าบลบางแก้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.4 การจัดท าท าเนียบเครอืข่ายชมุชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทั้ง 4 จังหวัด 



3.1 การจัดประชุมเครือขา่ยชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุมอ าเภอเมือง (ห้องใหญ่ ชั้น 3) ที่ว่าการอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 



 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแทนเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 



3.4 การจัดท าท าเนียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง    
4 จังหวัด 



4.1 การส่งเสรมิการด าเนินกิจกรรมของเครอืข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ จังหวัดสมุทรสาคร 

















โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชน      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

จังหวัดสมุทรสาคร ในปีที่ 4  



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกรรมการต่อการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชน     

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงานของเครือข่าย

ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง จังหวัดสมุทรสาคร 

4. เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานปีที่ 4 ของเครือข่ายชุมชน              

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร  



ผลการวจิยั 

ตอนที่ 1 ศึกษาความก้าวหน้าการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

1.1 การประชุมของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ จ านวน 5 ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ จ านวน 4 ครั้ง 



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ คร้ังที ่1  
เมือ่วนัจันทร์ ที ่14 กนัยายน 2558  

 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วดับณัฑูรสิงห์ อ าเภอเมอืง จังหวดัสมุทรสาคร  



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้องประชุมร้านครัวข้าวหอม ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งท่ี 3 เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559    
ณ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559  
ณ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2559  
ณ ห้องประชุมร้านครัวข้าวหอม ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  



การศึกษาดูงานด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ      
ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 





กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                  
โดยในปี 2558-2559 มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามาปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ภาคเอกชน 



กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
โดยในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2558 สถาบันการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน  
(สาขาการปกครองท้องถิ่น) ศูนย์วัดใหญ่บ้านบ่อ ร่วมกับผู้น าชุมชน นักเรียน  
กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  



กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนของโครงการ IUCN กับโรงแรมแมริออท วันที่ 25 มิถุนายน 2559           
ณ บริเวณชายทะเลกาหลง ต าบลกาหลง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนของโครงการ IUCN กับโรงแรมแมริออท  
วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณชายทะเลกาหลง ต าบลกาหลง อ าเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2559 
ณ บริเวณชายทะเลกาหลง ต าบลกาหลง อ าเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมยางไทยสิน จ ากัด   
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 



จากการที่เครือข่ายฯ ได้มีการจัดประชุมร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้จัดท าแผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 6 แผนงาน 14 โครงการ 
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

แผนปฏิบัติการในการด าเนินงานปีที่ 4  



แผนงานที่ 1 ซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
 โครงการเสริมแนวไม้ไผ่กั้นริมตล่ิงปากคลอง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกขาม  
 โครงการเสริมแนวด้านข้างแนวไม้ไผ่ชายฝั่ง หมู่ที่ 4 ต าบลนาโคก 
 

แผนงานที่ 2 เพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ประกอบด้วย  3 โครงการ ได้แก่ 
 โครงการปลูกป่าชายเลน หมู่ท่ี 7 ต าบลบางโทรัด  
 โครงการปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 7 ต าบลกาหลง  

 โครงการอบรมเครือข่ายและตัวแทนชุมชน 8 ต าบลด้านการปลูกและอนุรักษ์ ป่าชายเลน 
 

แผนงานที่ 3 ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับระบบนิเวศชายฝั่ง ประกอบด้วย 3. โครงการ 
ได้แก่  

 โครงการจัดเก็บขยะลดมลพิษสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ต าบลโคกขาม  
 โครงการจัดเก็บขยะลดมลพิษสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 ต าบลบางกระเจ้า  
 โครงการจัดเก็บขยะลดมลพิษสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 5, 7 และ 8 ต าบลบางโทรัด  
 

แผนงานที่ 4 เพิ่มปริมาณสัตว์น้ า โดยเครือข่ายเยาวชน และภาคประชาสังคม ประกอบด้วย  
1) โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ า หมู่ที่ 8 ต าบลโคกขาม  
2) โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ า หมู่ท่ี 1 ต าบลบางกระเจ้า  
3) โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านบ่อ 
 

 



แผนงานท่ี 5 พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ได้แก่ 
 โครงการสร้างนักวิจัยเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง โรงเรียน
วัดบางขุด หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านบ่อ 
 

แผนงานท่ี 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
องค์กรชุมชน ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
 1) โครงการทัศนศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งภาคตะวันออก  
 2) โครงการเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนทั้ง 8 ต าบล 
 



ศึกษาความก้าวหน้าการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาครเครือข่ายฯ มีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน         
ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา   โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และก าหนดทิศทางในการด าเนินงานต่อไป
ในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมการประชุมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนที่ได้รับ 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งได้รับการแนะน าและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง   

อภิปรายผล 



ผลพลอยได้จากการศึกษาดูงาน นอกจากความรู้และประสบการณด์ังได้กล่าว
แล้วยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกเครอืข่ายฯ โดยน ามาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมุชน ตลอดทั้งความเอื้ออาทรและ
ความเห็นอกเห็นใจระหว่างสมาชิกเครอืข่ายฯ มากย่ิงขึ้น โดยสมาชิกบางส่วน
ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมของ
สมาชิกในต าบลอื่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสว่นรวมในด้านอื่นๆ 
อีกด้วย อันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งผลใหเ้กิดความเขม้แข็งของเครือขา่ยฯ 
มากขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ กรมหม่อนไหม (2555)  

อภิปรายผล (ต่อ) 



อย่างไรก็ตาม พบว่าเครือข่ายฯยังขาดความม่ันใจในการบริหารจัดการเครือข่าย          
โดยล าพัง ยังคงต้องอาศัยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่ส าคัญได้แก่ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และมสธ. ในลักษณะ
ของพี่เลี้ยง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดตั้งและด าเนินการเครือข่ายฯ ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งท่ีต้องอาศัยการเสียสละเวลาและจิตสาธารณะ รวมทั้งเท่าที่ผ่านมา
กิจกรรมต่างๆ ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่เครือข่ายฯ ที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการ
เครือข่ายฯ สอดคล้องกับรายงานของ (ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ และทิพย์รัตน์ นพฤทธ์ิ, 
2556)  

อภิปรายผล (ต่อ) 



(โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

โครงการการเพิ่มศกัยภาพการบริหารเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้ความรู้ด้านการกัดเซาะชายฝั่งแก่สมาชิกเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายแก่สมาชิกเครือข่ายชุมชน       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

  กิจกรรม  
 1. จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมของหน่วยงานราชการ ใน อ.เมือง จ. สมุทรสาคร  
 2. ศึกษาดูงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 



การส่งเสริมเครือข่ายฯ  
ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 



1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายปีละ 4 ครั้ง 

2. ศึกษาดูงานที่จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี ระยอง และจันทบุรี 

3. เสนอโครงการขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในวงเงินจ านวน 5 ล้านบาท  

4. ท ากิจกรรมในพื้นที่ตามความเหมาะสม ได้แก่ การเก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่ง     
การปลูกป่าชายเลน การท าธนาคารสัตว์น้ า การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้                
การซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ ฯลฯ    

5. เรียนรู้ในระบบทางไกล หลักสูตรการจัดการชายฝั่ง กับ มสธ.  



6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
และเพชรบุรี  

7. จัดท าแผนงานเสนอจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย  

8. ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  

9. เสนอกรมเจ้าท่าในการทิ้งหิน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

10. ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการส่งเสริมเครือข่ายใน
รูปแบบ CSR 



11. เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งสมุทรสาคร 

12. สื่อสารกันโดยใช้ Line กลุ่ม และ Facebook  

13. ประสานงานกับภาครัฐในการซ่อมแซมแนวไม้ไผ่  

14. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสะสมตะกอนหลังแนวป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

15. ศึกษาการเจริญเติบโตและการรอดตายของกล้าไม้ป่าชายเลนโดยชุมชน  




