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บทคัดย�อ 
 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อวิเคราะหDสภาพพื้นที่นากุJงรJาง ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงครามดJวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD ศึกษา
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลJอมของชุมชนในมิติการพัฒนาอยYางยั่งยืนโดยสัมภาษณDเชิง
ลึกกับเจJาหนJาที่รัฐ3 ราย ผูJนําชุมชน 2 ราย เจJาของนากุJงรJาง7ราย เจJาของธุรกิจที่พัก 2ราย รวม 
14 คนศึกษาความเป]นไปไดJทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการพัฒนาอยYางยั่งยืน โดยการปลูกป^า
ชายเลนคืนสูYระบบนิเวศ ขายคารDบอนเครดิต และขายถYาน โดยใชJหลักการ วิเคราะหDมูลคYา
ป_จจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทน (IRR) และอัตราสYวนกําไร-ตJนทุน (BCA) และเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการนากุJงรJางในมิติการพัฒนาอยYางยั่งยืน 
 ผลการศึกษาพบวYาตําบลคลองโคนมีพื้นที่นากุJงรJางประมาณ 15,000 ไรY และเมื่อลงพื้นที่
จริง การเลี้ยงกุJง สYงผลเสียหายทําใหJเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลJอมของชุมชนเสียหาย ป_จจุบัน 
(ป�2556) ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงหอยแครง จับสัตวDน้ํา และอนุรักษDป^าชายเลนเพิ่มขึ้นในนากุJงรJางเพื่อ
เป]นแหลYงทYองเที่ยวเชิงอนุรักษD และพบวYาการปลูกป^าชายเลนเพื่อการอนุรักษDมีมูลคYาป_จจุบันสุทธิ
(NPV)มากที่สุดคือ 728,190.19 บาทตYอไรY เพื่อขายคารDบอนเครดิตมีมูลคYา 169,483.76บาทตYอ
ไรY และเพื่อขายถYานมูลคYา 57,895. 69 บาทตYอไรYคYาผลตอบแทนภายใน (IRR) พบวYาการปลูกป^า
ชายเลนเพื่ออนุรักษDขายคารDบอนเครดิต และขายถYานมีคYารJอยละ 60 22และ 20 ตามลําดับ และ
อัตราสYวนกําไร-ตJนทุน (BCA) พบวYาปลูกป^าชายเลนการอนุรักษDขายคารDบอนเครดิตและขายถYาน
มีมูลคYา 13.7713.29 และ 5.19 ตามลําดับสรุปไดJวYาชุมชนสนใจในการจัดการนากุJงรJางโดยการ
ปลูกป^าชายเลนเพื่อการทYองเที่ยวเชิงอนุรักษD ขายคารDบอนเครดิต และขายถYาน แตYชุมชนยังขาด
ป_จจัยทางดJานเงินลงทุนในระยะยาว การจัดการอยYางเป]นระบบ และยังไมYมีความเขJาใจเกี่ยวกับ
คารDบอนเครดิต 

คําสาํคัญ : นากุJงรJาง การพัฒนาอยYางย่ังยืน ชุมชนคลองโคน 

                                                        
1มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดลJอม คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลJอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 
2ที่ปรึกษา อาจารยDประจําคณะพัฒนาสังคมและสิง่แวดลJอม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตรD  
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Abstract 
 

The aims of this research are to apply Remote Sensing and Geographic Information 
System classify the abandoned shrimp farm area of Klong Kone community,  Muang District, 
Samut Songkram Province, to study their economic, social and environmental dimensions for 
sustainable development (SD) of the community and, to appraise the economic feasibility of 
the sustainable development in term of mangrove forest plantation for eco-system, carbon 
credit trading, and charcoal selling using comparative of Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), and Benefit- Cost Analysis (BCA).  Survey community and in-depth 
interviews were used for data collection. 
 The results of this study showed that the area of abandoned shrimp farm in this 
community is 15,000 rai. Most of community members have known and experienced that the 
overused of mangrove forest for shrimp farming caused unbalance of economic, social and 
environment. At present, the community are more aware of mangrove forest conservation 
which they can earn income from blood cockle (Anadaragranosa),fishery and eco-tourism. In 
addition, the mangrove forest plantation for eco-system had NPV valued of 728,190.19 
bath/rai, for carbon credit trading had valued of 169,483.76 baht/rai and for charcoal selling 
had valued of 57,895.69 bath/ra. The IRR showed that for eco-system, carbon credit 
trading, and chacoal selling had respectively valued of 60, 22, and 20 per cent.  And BCA 
also showed that valued of 13.77, 13.29, and 5.19 as same.  Although the community is 
interested but they lack of fund and knowledge on carbon credit calculation and trading.  
Government should support the for making equilibium among economic, social and 
environment forsustainable development.  

Keywords :  Abandoned Shrimp Farm, Sustainable Development, KlongKoneCommunity
 

บทนํา 
 สถานการณDและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรJอน
เป]นแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหJนานาประเทศหันมา
รYวมมือกันปxองกันและแกJไขพรJอมท้ังเสริมสรJาง
ศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ 
เกิดขึ้นท้ังในระดับทJองถิ่นและระดับประเทศ ดังน้ัน 
 

 
จึงมีการจัดต้ังอนุสัญญาสหประชาชาติวYาดJวยการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework convention on Climate Change: 
UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)ขึ้น
เพื่อกําหนดพันธกรณีใหJประเทศตYางๆหันมา
รYวมมือ และดําเนินการลดปริมาณการปลYอยก{าซ
เรือนกระจกลงเพื่อใหJบรรลุตามเปxาหมายภายใน
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ระยะเวลาท่ีกําหนด และประเทศไทยไดJลงนาม   
ใหJ สั ตยา บันใน พิ ธีสาร เกี ยว โต เมื่ อ วัน ท่ี  28   
สิงหาคม 2545 จากการใหJสัตยาบันคร้ังน้ันสYงผล
ใหJสามารถเขJารYวมลดปริมาณการปลYอยก{าซเรือน
กระจก และโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง สามารถลดก{าซ
เรือนกระจกไดJสําหรับประเทศกําลังพัฒนาจะไดJ 
รับเครดิตท่ีเรียกวYา Certified Emission Reductions 
(CERs)หรือการซื้อขายคารDบอนเครดิตจากการ
ดําเนินงานตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM)โครงการลดก{าซ
เรือนกระจกอยYางหน่ึงก็คือ การปลูกป̂าโดยเฉพาะ
การปลูกป̂าชายเลนสามารถลดก{าซเรือนกระจกไดJ
ถึง 4เทYา (องคDการบริหารก{าซเรือนกระจก,2551)
และการปลูกป̂าชายเลนเป]นทรัพยากรท่ีมีคุณคYา
ทางสิ่งแวดลJอมเศรษฐกิจ และสังคม พื้นท่ีป^า  
ชายเลนในประเทศไทยไดJมีการนําไปใชJประโยชนDใน
รูปแบบตYางๆ หลายรูปแบบโดยประมาณวYาการนํา
พื้นท่ีป^าชายเลนใชJประโยชนDในกิจกรรมตYางๆ ทาง
เศรษฐกิจรวม 1.27 ลJานไรY แยกเป]นการเพาะเลี้ยง
สัตวDนํ้ากวYา 400,000 ไรY  แหลYงชุมชน 31,000 ไรY 
และ อื่ นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม) 6,328 ไร Y      
การเพาะเลี้ยงสัตวDนํ้าโดยเฉพาะอยYางย่ิงการเลี้ยง
กุJงกุลาดําประมาณวYานําพื้นท่ีป^าประมาณรJอยละ 
30 ของพื้นท่ีป̂าชายเลนท่ีหมดไป ซึ่งเป]นผลมาจาก
การเลี้ยงกุ JงกุลาดําไดJใหJผลตอบแทนสูงมากใน    
ชYวงท่ีผYานมาเนื่องจากผลิตภัณฑDกุJงเป]นท่ีตJองการ
ของตลาดสYงออก เชYน ญี่ปุ^น และสหรัฐอเมริกา
(สันติบางอJอ  ,2543 : 20) ตําบลคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครามเป]นตําบลหน่ึงใน
ประเทศไทยมีพื้นท่ีติดกับชายฝ_�งทางตอนบนของ
อYาวไทยเคยมีป̂าชายเลนเป]นจํานวนมากต้ังแตYป� 
2518 จนถึงป� 2552 ป̂าชายเลนลดลงเป]นจํานวน
มากจากกิจกรรมตYาง ๆ ทางเศรษฐกิจในป� 2529 
พื้นท่ีป̂าชายเลนลดลงเป]นจํานวนมาก ซึ่งเกิดจาก
สาเหตุการทําลายป̂าชายเลนเพื่อเพาะเลี้ยงสัตวDนํ้า

เกือบทุกพื้นท่ีของตําบล ดังน้ันผูJวิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาเพื่อสํารวจพื้นท่ีนากุJงรJางใน
ตํ า บ ล ค ล อ ง โ ค น   อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามใหJเกิดความย่ังยืนในมิติทางดJาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลJอม 
 

วัตถุประสงคMของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะหDสถานภาพพื้นท่ีนากุJงรJาง

ดJวยเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรD 
 2. เพื่อศึกษาสภาพของสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่ งแวดลJอมในพื้น ท่ีนากุJ ง รJ างในมิ ติของ      
การพัฒนาอยYางย่ังยืน 
 3. เพื่ อ เคราะหD ค วาม เป] น ไป ไดJ เ ชิ ง
เศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในการจัดการนากุJงรJางเพื่อ 
ปลูกป̂าชายเลนใหJกลับคืนสูYระบบนิเวศนDเพื่อ   
การซื้อขายคารDบอนเครดิตและเพื่อเผาถYาน  
 4. เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมใน       
การจัดการนากุJงรJางในมิติของการพัฒนาอยYาง
ย่ังยืน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชาก ร ท่ี ใ ชJ ใ นการวิ จั ย ใ นค ร้ั ง น้ี
ประกอบดJวยเจJาหนJาท่ีองคDการบริหารสYวนตําบล
คลองโคนจํานวน 3   ราย ผูJนําชุมชน 2 ราย 
เ จJ า ข อ ง น า กุJ ง รJ า ง ใ น อ ดี ต จํ า น ว น  7  ร า ย 
ผูJประกอบการธุรกิจท่ีพัก 2 รายในการศึกษาคร้ังน้ี 
จําแนกพื้นท่ีนากุJ งรJางโดยใชJภาพการสํารวจ
ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDเดือน
มีนาคม พ.ศ.2552 พื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีเนื้อท่ี 33.69 
ตารางกิโลเมตร (21,056 ไรY) และพื้นท่ีการจัดการ
นากุJงรJางดJานสังคมและเศรษฐกิจใชJพื้นท่ีศึกษา
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ครอบคลุมนากุJงรJางในตําบลคลองโคนอําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงครามเนื้อท่ีประมาณ 15,000 ไรY 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการจําแนกพื้นท่ีนากุJ งรJาง   

การจําแนกและวิเคราะหDสถานภาพนากุJงรJาง
ทําการศึกษาโดยการใชJขJอ มูลภาพถYายทาง
ดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ TM เดือนมีนาคม
ป� 2552 โดยขJอมูลท้ังหมดอยูYในลักษณะขJอมูลเชิง
ตัวเลขนํามาวิเคราะหDสภาพการใชJประโยชนDท่ีดิน
นากุJงรJางโดยใชJโปรแกรมสําเร็จรูป ArcView GIS 
3.2 เพื่อเป]นขJอมูลเบ้ืองตJน ผลท่ีไดJจากขั้นตอนน้ี
คือขJอมูลเชิงพื้นท่ีประกอบดJวยพื้นท่ีนากุJงรJาง และ
ขJอมูลเชิงบรรยายประกอบดJวยท่ีต้ัง จํานวน ขนาด
พื้นท่ี การกระจายตัว 
 2. ขั้นตอนการศึกษาสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลJอมในการจัดการนากุJงรJาง
เพื่อการพัฒนาอยYางย่ังยืน 
 เก็บรวบรวมขJอมูลปฐมภูมิสัมภาษณDเชิง
ลึก (In-depth Interviews) จากประชากรประกอบ 
ดJวยเจJาหนJาท่ีองคDการบริหารสYวนตําบลคลองโคน 
3 ราย ผูJนําชุมชน 2   ราย เจJาของนากุJงรJางในอดีต
จํานวน 7 ราย ชุมชน 4 ราย ผูJประกอบการธุรกิจ   
ท่ี พั ก  ร า ยทา งดJ าน เ ศรษฐ กิ จ  สั ง คม  แ ล ะ
สิ่งแวดลJอมโดยการสังเกตการณDแบบมีสYวนรYวม
และไมYมีสYวนรYวม และการรวบรวมขJอมูลทุติยภูมิ 
จากเอกสารตYางๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขJองเพื่อ
วิเคราะหDการจัดการพื้นท่ีนากุJงรJางเพื่อการพัฒนา
อยYางย่ังยืน โดยหาทางออกรYวมกันและแนวทาง
นโยบายระหวYางรัฐกับชุมชน ในอนาคตของตําบล
คลองโดน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามท้ังน้ี
จะมีการนําเสนอขJอมูลวิธีการพรรณนา 

 3. ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการจัดการ
นากุJ ง รJ า ง เพื่ อการพัฒนาอยY าง ย่ั ง ยืนโดยใชJ       

การประเมินความเป]นไปไดJ ในการวิ เคราะหD
แผนการลงทุน 

 การ เก็ บขJ อ มูล ทุ ติย ภูมิ การปลูก ป̂ า     
ชายเลนเพื่อคารDบอนเครดิตและกลับคืนสูYระบบ
นิเวศโดยทบทวนเอกสารวิชาการจากหนYวยงานท่ี
เกี่ยวขJองไดJแกY กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลJอมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลJอม องคDการบริหารจัดการก{าซเรือน   
กระจก(องคDการมหาชน) UNFCCC งานวิจัยท่ี
เกี่ยวขJอง 
 การเก็บขJอมูลปฐมภูมิจากศูนยDเรียนรูJ
เตาเผาบJานย่ีสาร ธุรกิจขายถYานสัมภาษณDเชิงลึก
เกี่ยวกับวิ ธีการปลูกป̂าชายเลนเพื่อขายถYาน 
ระยะเวลาปลูก กระบวนการผลิตถYาน และราคา
ซื้อขายเนื้อไมJ และถYานในเดือนมีนาคม ป� 2556
การคํานวณวิเคราะหDความเป]นไปไดJของโครงการ
โดยใชJมูลคYาป_จจุบันสุทธิ (Net Present Value; 
NPV) อัตราสYวนผลประโยชนD-ตJนทุน(Benefit- 
Cost Ratio: BCR) และอัตราสYวนผลประโยชนDตYอ
ตJนทุน(Benefit- Cost Ratio: BCA) 
 

ผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาวิเคราะหMสถานภาพ 
นากุ	งร	าง 

จําแนกการใชJประโยชนDท่ีดินของชุมชน
ตําบลคลองโคนพบวYามีพื้นท่ีนากุJง 15,000 ไรY ป̂า
ชายเลน 3,100 ไรY ซึ่งลักษณะดังกลYาวเมื่อลง
สํารวจพื้นท่ีจริงของตําบลคลองโคนในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556 พบวYาพื้นท่ีนากุJงสYวนใหญYของ
ตําบลคลองโคนปลYอยท้ิงรJางไมYไดJประกอบอาชีพ
เลี้ยงกุJงอีกตYอไปตามภาพท่ี 1 

2. ผลการศึกษาสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล	อมของชุมชนคลองโคน
ในมิติการพัฒนาอย�างย่ังยืน 



     

 

 

ภาพท่ี 1  แผนท่ี แสดงพื้ น ท่ี จํ าแนกเขตการใชJ
 ประ โยชนDท่ีดินป̂าชายเลนในประเทศไทย
 ป� 2552 ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.1 ก า ร สั ม ภ า ษ ณD เ ชิ ง ลึ ก กั
เจJาหนJาท่ีองคDการบริหารสYวนตําบล 
ขององคDการบริหารสYวนตําบลคลองโคน สนับสนุน
การปลูกป̂าชายเลน และการทYองเท่ียวเชิงนิเวศนD
ซึ่ งพื้น ท่ี ตําบลคลองโคนเป]นศูนยDการศึกษา
ทรัพยากรป̂าชายเลน และชุมชนสYวนใหญYประกอบ
อาชีพการประมง เก็บหอยแครง ทํากะป� 
มี ก า ร สY ง เ ส ริ ม ใ หJ เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษD แ ล ะ
รักทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
บุตรธงชัย หัวหนJาสํานักงานปลัด อบต
อธิบายวYาตําบลคลองโคนเป]นพื้นท่ีสี เขียวไมY
สามารถ ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไดJ  
ระยะทาง 500 เมตร เขJามาตามถนนพระรามสอ
เทYาน้ัน ซึ่งสภาพนากุJงรJางแตY
เปลี่ยนไปเป]นการเลี้ยงหอยแครง การทYองเท่ีย
เชิงนิเวศ และบางสYวนถูกปลYอยรJาง
ของชุมชนพรJอมใจท่ีจะอนุรักษDวัฒนธรรมทJองถิ่น
และป̂าชายเลน รัฐบาลและเอกชนเขJามาทํา
กิจกรรมเพื่ออนุรักษDป̂าชายเลนมาก
มีรายไดJจากการจัดการทYองเท่ียวเชิงนิ
องคDการบริหารสYวนตําบล ก็ไดJภาษีมาก
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แผนท่ี แสดงพื้ น ท่ี จํ าแนกเขตการใชJ        
ท่ีดินป̂าชายเลนในประเทศไทย

คลองโคน อําเภอเมือง 
 

ก า ร สั ม ภ า ษ ณD เ ชิ ง ลึ ก กั บ         
หนJาท่ีองคDการบริหารสYวนตําบล พบวYานโยบาย

ขององคDการบริหารสYวนตําบลคลองโคน สนับสนุน
และการทYองเท่ียวเชิงนิเวศนD

ซึ่ งพื้น ท่ี ตําบลคลองโคนเป]นศูนยDการศึกษา
ทรัพยากรป̂าชายเลน และชุมชนสYวนใหญYประกอบ

การประมง เก็บหอยแครง ทํากะป� และ       
มี ก า ร สY ง เ ส ริ ม ใ หJ เ กิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษD แ ล ะ               

ธรรมชาติของชุมชนซึ่งคุณศุภรา     
กงานปลัด อบต. คลองโคน

ตําบลคลองโคนเป]นพื้นท่ีสี เขียวไมY
นอุตสาหกรรมไดJ  ยกเวJน

ตามถนนพระรามสอง
เทYาน้ัน ซึ่งสภาพนากุJงรJางแตYอดีตบางพื้นท่ีไดJ
เปลี่ยนไปเป]นการเลี้ยงหอยแครง การทYองเท่ียว 
เชิงนิเวศ และบางสYวนถูกปลYอยรJางความเขJมแข็ง
ของชุมชนพรJอมใจท่ีจะอนุรักษDวัฒนธรรมทJองถิ่น
และป̂าชายเลน รัฐบาลและเอกชนเขJามาทํา
กิจกรรมเพื่ออนุรักษDป̂าชายเลนมากขึ้นทําใหJชุมชน
มีรายไดJจากการจัดการทYองเท่ียวเชิงนิเวศ และ

ก็ไดJภาษีมากขึ้นเพื่อ

นํามาพัฒนาชุมชนและเป]นแหลYงเรียน
ใหJกับนักทYองเท่ียวมากขึ้น 
ลึกกับผูJประกอบการนากุJงรJาง 
ตํ าบลคลอง โคน  พบวY า
การเลี้ยงกุJงชYวงแรกประสบ
ตYางทําปลYอยนํ้าเสีย และใชJ
ทําใหJเกิดโรคระบาดของกุJงและป_ญหาราคากุJง
ตกตํ่า ทําใหJชุมชนเกิดความเสียหายพื้นท่ีรอบ
ชายฝ_�งปลา ปู และหอยนJอยลง
เลิกกิจการบางรายเป]นหน้ีสิน
และบางรายตJองเสีย ท่ีดินจํานวนมากใหJกับ
ธนาคาร และนายทุนโดยนําท่ีดินไปจํานองเพื่อกูJ
เ งินมา ประกอบอาชีพเลี้
เศรษฐกิจยํ่าแยY แตYบางรายไดJหยุดการเลี้ยงกุJง 
ซึ่งการสัมภาษณDพบวYาป_ญ
ชุมชนคลองโคนเกิดความเสียหายมาก
ชุมชนเดือดรJอน ตYางอพยพไปทํามาหากินท่ีอื่น 
และในป_จจุบัน   ป� (2556) เจJาของนากุJงรJางในพื้นท่ี
ไดJหันมาเลี้ยงหอยแครงบริเวณนอกชายฝ_�งและ
ตามชายฝ_�งเขJามา 1 กิโลเมตร
หอยแครงไมYไดJเพราะระบบนิเวศของหอยแครง
ชอบนํ้าเค็มหรือนํ้ากรYอยมาก และยัง
หอยแครงอยูYท่ี 40,000 บาทตYอไรYตYอป� 
นากุJงรJางป� 2552  ซึ่งรายงานของกรม
ทางทะเลและชายฝ_�งวYาตําบลคลองโคนมีพื้นท่ีนา
กุJงประมาณ 15,431 ไรY
เศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงหอย 4,000 
เชิงนิเวศนD ทําใหJชุมชนมีรายไดJและ
และสังคมในตําบลดีขึ้นมาก 
เลี้ยงกุJงทําใหJเกิดบทเรียนสYงผล
ชายเลนลYมสลาย 
 2.3 การสัมภาษณDเจJาของผูJประกอบการ
ท่ีพัก 2 รายก็คือคุณมนัส แพทยDจะเกร็ง ตําแหนYง
รองนายกองคDการบริหารสYวนตําบลคลองโคน 
และเจJาของรีสอรDทท่ีพักช่ือวYา

กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 
37 July – December , 2013 

นํามาพัฒนาชุมชนและเป]นแหลYงเรียนรูJป̂าชายเลน
 2.2 การสัมภาษณDเชิง

นากุJงรJาง 7 รายกับพื้นท่ี
พบวY าชY ว งป�  2527-2532       

กุJงชYวงแรกประสบผลสําเร็จดี แตYตYางคน
และใชJสารเคมีเป]นจํานวนมาก

องกุJงและป_ญหาราคากุJง
ทําใหJชุมชนเกิดความเสียหายพื้นท่ีรอบ

ชายฝ_�งปลา ปู และหอยนJอยลง ทําใหJเจJาของนากุJง
เป]นหน้ีสินปลYอยนากุJงใหJรJาง

และบางรายตJองเสีย ท่ีดินจํานวนมากใหJกับ
โดยนําท่ีดินไปจํานองเพื่อกูJ

เ งินมา ประกอบอาชีพเลี้ยงกุJ ง  ทําใหJสภาพ
แตYบางรายไดJหยุดการเลี้ยงกุJง   

ซึ่งการสัมภาษณDพบวYาป_ญหาสิ่งแวดลJอมของ
ชุมชนคลองโคนเกิดความเสียหายมากในป� 2532 
ชุมชนเดือดรJอน ตYางอพยพไปทํามาหากินท่ีอื่น 

เจJาของนากุJงรJางในพื้นท่ี
หอยแครงบริเวณนอกชายฝ_�งและ

กิโลเมตร ถJามากกวYาน้ันเลี้ยง
เพราะระบบนิเวศของหอยแครง

หรือนํ้ากรYอยมาก และยังพบวYารายไดJ
บาทตYอไรYตYอป� ทําใหJพื้นท่ี

รายงานของกรมทรัพยากร
ตําบลคลองโคนมีพื้นท่ีนา

ไรYแปรสภาพเป]นพื้นท่ี
4,000 ไรY และทYองเท่ียว

มีรายไดJและสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในตําบลดีขึ้นมาก ประสบการณDการ
เลี้ยงกุJงทําใหJเกิดบทเรียนสYงผลใหJสภาพพื้นท่ีป̂า

การสัมภาษณDเจJาของผูJประกอบการ
รายก็คือคุณมนัส แพทยDจะเกร็ง ตําแหนYง

รองนายกองคDการบริหารสYวนตําบลคลองโคน 
และเจJาของรีสอรDทท่ีพักช่ือวYา “บJานไมJชายเลน    
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รีสอรDท” และ “บJานไมJธารา” เมื่อป�  2552 
นักวิชาการ และนักทYองเทียวสนใจเขJามาศึกษาป̂า
ชายเลนของศูนยDอนุรักษDเรียนรูJป̂าชายเลนคลอง
โคนท่ีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝ_�ง และตJองการ
อนุรักษDป̂าชายเลน จึงสYงผลใหJเกิดธุรกิจการ
ทYองเท่ียวเชิงนิเวศขึ้น คุณมนัสไดJเลYาประสบการณD
ท่ีเคยทํานากุJงเมื่อป� 2529 ท่ีไดJเร่ิมทํานากุJงเพราะ
เห็นคนอื่นรวยกันมากจึงแหYกันทํา และมีนายทุน
นอกพื้นท่ีเขJามาซื้อท่ีดินเป]นจํานวนมากซึ่งการทํา
นากุJงเกิดภาวะขาดทุน การทYองเท่ียวเชิงอนุรักษDไดJ
เขJามามีบทบาทตYอชุมชนคลองโคนสYงผลใหJสภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีรายไดJเพ่ิมขึ้นจากการ
ใชJเรือประมงรับนักทYองเท่ียวไปชมป̂าชายเลน และ
วิถีชีวิตการทําแพสัตวDนํ้านอกบริเวณชายฝ_�ง และ
การนํากลJาไมJป̂าชายเลนเขJาไปปลูกในบริเวณป̂า
อนุรักษDตลอดจนชุมชนไดJขายผลิตภัณฑDชุมชนแกY
นักทYองเท่ียวอีกดJวย ซึ่ง นักทYองเท่ียวมีคYาใชJจYาย
อยYางนJอย 1,000 บาทตYอคน รีสอรDทของเขา
สามารถรับนักทYองเท่ียวไดJถึง 400 คนในแตYละคร้ัง 
สัมภาษณDอีกรายก็คือคุณพิรDนิธิ รัตนพงศDธระ
เจJาของผูJ ใหญYชงคD โฮมสเตยDบรรยากาศของ         
รีสอรDทอยูY ริมฝ_� งของคลองซึ่ งการออกแบบ
กลมกลืนกับธรรมชาติ การทYองเท่ียวเชิงนิเวศทํา
ใหJสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลJอมของ
ชุมชนกลับคืนมาจากการสังเกตก็ยังคงเห็นนากุJง
รJางอีกจํานวนมากปลYอยท้ิงรJาง 
 2.4 การสัมภาษณDชุมชนในละแวก
พื้นท่ีนากุJงรJางการประกอบอาชีพของชุมชน รายไดJ
สYวนใหญYจากการเก็บสัตวDทะเล เชYน กุJง หอย ปู 
และ ปลาถือเป]นอาชีพประมงพื้นบJานซึ่งเป]นอาชีพ
หลักของชุมชนตําบลคลองโคน ชาวประมงใน
ชุมชนไดJกลYาววYาเมื่อเขาไมYมีเงินเขาก็จะออกไปจับ
สัตวDนํ้าในทะเลเขJามาขาย ทําใหJเขามีรายไดJตYอวัน
เกือบ 1,000 บาท ต้ังแตYการเลิกเลี้ยงกุJงหลายป�ท่ี
ผYานมาทําใหJสัตวDนํ้าในทะเลมีมากขึ้น และป̂าชาย

เลนเป]นแหลYงอภิบาลสัตวDนํ้า และบางวันเขาไดJใชJ
เรือหางยาวท่ีออกจับสัตวDนํ้าใหJบริการนักทYองเท่ียว
เกิดรายไดJทางอJอมเพราะนักทYองเท่ียวเขJาชม
ทิวทัศนD และเขJามาปลูกป̂าชายเลนเพื่อการอนุรักษD
มากขึ้นทําใหJชาวประมงมีอาชีพเสริมยังคงเหลือ
พื้นท่ีนากุJงรJางสYวนใหญYถูกครอบครองเอกสาร
สิท ธ์ิ ของ เอกชนและระหวY า งป�  2552-2556 
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นจากประมงตามธรรมชาติ
เลี้ยงหอยแครงตามกระชังและจับสัตวDนํ้าและการ
ทYองเท่ียวเชิงนิเวศภาคเอกชนมีความสนใจเขJามา
ชYวยปลูกป̂าชายเลนทําใหJ ธุรกิจ รีสอรDทและ    
โฮมสเตยDดีขึ้นชุมชนก็ใชJเรือรับนักทYองเท่ียวเท่ียว
ชมป̂าชายเลนและชายฝ_�งทะเลตามภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลJอมของ
 ชุ ม ช น ตํ า บ ล ค ล อ ง โ ค น ร ะ ห วY า ง ป�     
 2518 – 2556 แหลYงท่ีมา: การสัมภาษณD
 ชุมชนคลองโคนเมื่อวันท่ี 28 มีนาคมและ 
 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 
 

 3.ผลการศึกษาเพื่อประเมินความ
เปVนไปได	ของแผนการลงทุนโครงการปลูกปXา
ชายเลนเพื่อขายคารMบอนเครดิต ขาย ถ�าน 
และกลับคืนสู�ระบบนิเวศนM 
 3.1 ผลการศึกษาตJนทุนในการปลูกป̂า
ชายเลน (Cost of Mangrove Forest Plantation) 
สํานักงบประมาณ, 2554 คิดตJนทุนในการปลูกป̂า
ชายเลนในป�แรกรวมคYากลJาไมJ คYาแรงในการปลูก
และขุดแพรก เป]นเงิน 6,200 บาท คYาดูแลรักษาป�ท่ี   
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2-6 เป]นเงิน1,000 บาทตYอป� และคYาดูแลรักษาป�ท่ี 
7-12 เป]นเงิน 480 บาทตYอป�  
 3.2 ผลการศึกษามูลคYาจากการขาย
คารDบอนเครดิต (Benefit of Carbon Trading) 
 จากการศึกษาขJอมูลปริมาณคารDบอน
ของLecocqและChomitz (2001) (อJางถึงใน 
Yee,2010:8) พบวY า ป̂ าชายเลนไดJปลดปลYอย
คารDบอนถึง 152-224 tC/ha มีคYาเฉลี่ย184 tC/ha 
(674.67 mtCO2e) คารDบอน 1 เมตริกตันมีมูลคYาท่ี
คJาขายกันอยูY ท่ี 18-23ดอลลYารDสหรัฐในระบบ
ควบคุมการคJาสิทธิการปลYอยก{าซเรือนกระจกโดย

(The European Union Greenhouse Gas Emission 

Trading System: EU ETS)และ 9-16ดอลลYารD

สหรัฐ/mtCO2eตามโครงการกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 
จากการ ศึกษาของKridiborworn,Chidthaisone, 
Yuttitham และ Tripetchkul, (2012 :89) ใน       
การสํารวจปริมาณคารDบอนในป̂าเลนท่ีตําบลย่ีสาร 
อํา เภออัมพวา จั งหวัดสมุทรสงครามพบวYา         
มีปริมาณของคารDบอนท่ีตYางกันในแตYละป�และ
พบวYาเมื่อตJนไมJท่ีอายุ 12ป�คYาปริมาณคารDบอนจะ
ลดลง และพบวYาปริมาณของคารDบอนท่ีปลดปลYอย
เหนือพื้นดิน เมื่อมีอายุ12ป� ก็คือ140.49tonC/ha  
ถJารวมใตJพื้นดินซึ่งมีคYา20%ของคYาชีวมวลท้ังหมด
ดั ง น้ั นป� ท่ี  12 จ ะ มี ป ริ ม า ณ ค า รD บ อนส ะ ส ม 
169tonC/ha หรือ27.04 ton C/ rai(1 ha= 6.25 rai)
ซึ่งไดJวัดจํานวนความหนาแนYนของป̂าชายเลนมี
ขนาด 22,089 ตJนตYอเฮกตารD ผลประโยชนDท่ีจะ
ไดJรับจากการขายคารDบอนอยูYระหวYางป�ท่ี 13 – 25 

3.3.ผลการศึกษามูลคYาท่ีไดJจากการ
ขายถYาน(Benefit of Charcoal selling) 
 ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Kridiborworn, 
Chidthaisone, YuttithamและTripetchkul, (2012: 92)
พบวYาผลิตผลของถYานไมJอยูYในปริมาณ36ตันตYอ
เฮกตารDคิดเป]น 5.76ตันตYอไรY ราคารับซื้อขาย  

ถYานป_จจุบันเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
รับซื้อท่ีกโิลกรัมละ 28 บาท ณ ศูนยDเรียนรูJเตาเผา
ถYานบJานย่ีสาร จังหวัดสมุทรสงคราม และรับซื้อไมJ
โกงกางไรYละ 35,000 บาท  ดังน้ันขายถYาน5.76 ตัน
ตYอไรYมีมูลคYา 161,280 บาทตYอไรY เมื่อหักตJนทุน
ของไมJในการรับซื้อคYา แรงงาน และอุปกรณD
เ ช้ือ เพลิ ง ในการอบไมJ เพื่ อ เป]นถY าน เป]น เงิ น                  
21,000 บาท ผลตอบแทนจากการขายถY าน        
มีมูลคYา 105,280 บาทตYอไรY    
 3.4 ศึกษาผลประโยชนDท่ีไดJรับจาก
การปลูกป̂าชายเลนเพื่อกลับคืนสูYระบบนิเวศ 
(Benefits of ecosystem services of mangrove 
forest) 
 

ตารางท่ี  1 มูลคYาผลประโยชนDทางตรง และ
 ทางอJอมของการปลูกป̂าชายเลนคืนสูY
 ระบบนิเวศ 

Item Net Benefit Value 
(Baht/rai/year) 

Value of Fishery 
Value of Tourism 
Value of Crab Trapping 
Value of Timber and Non – Timber 
Products 
Value of Indirect Use 
Total 

322.36 
76.95 
130.41 
8.55 

 
18,842 

19,058.21 

ท่ีมา: ปรับปรุงจากSiriporn, 2007:55-60 
 

3.5 ผลการวิเคราะหDการลงทุนในการปลูก
ป̂ า ช า ย เ ล น แ ล ะ ตJ น ทุ น ใ น ก า ร ดู ด ซั บ
คารDบอนไดออกไซดD เพื่อขายเนื้อไมJถYานและ
คารDบอนเครดิต 
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ตารางท่ี 2  ตJนทุนในการดูดซับก{าซคารDบอนไดออกไซดDและอัตราผลตอบแทนภายในกรณีขายไมJ จําแนกตาม 
               อัตราสYวนลด 

 อัตราสYวนลด (%) 

3 4 5 6 

มูลคYาป_จจุบันของรายไดJ (บาทตYอไรY) 
การขายไมJ 
มูลคYาป_จจุบันของตJนทุน (บาทตYอไรY) 

 

23,833.29 
 

21,020.09 
 

18,561.25 
 

16,409.36 

การลงทุนเร่ิมตJน 
การดูแล บํารุงรักษา 
บริหารจัดการ 
รวมตJนทุน 

(5,019.42) 
(5,259.41) 
(2,114.24) 

(13,393.07) 

(5,961.54) 
(5,040.52) 
(1,912.12) 
(12,914.18) 

(5,904.76) 
(4,834) 

(1,731.46) 
(12,470.21) 

(5,849.06) 
(4,639) 

(1,569.74) 
(12,057.79) 

มูลคYาป_จจุบันสุทธิ (บาทตYอไรY) 10,440.23 8,105.91 6,091.04 4,351.56 
สรุป*     
ปริมาณการดูดซับ CO2 (ตัน CO2 ตYอไรYตYอป�) 27.04 
ปริมาณการดูดซับ CO2 (mt CO2 eตYอไรYตYอป�) 99.24 
ตJนทุนในการดูดซับ CO2 (บาทตYอmt CO2 e)* (105.20) (81.68) (61.38) (43.85) 
ตJนทุนในการดูดซับ CO2 (ยูโรตYอmt CO2 e)** (2.62) (2.04) (1.53) (1.09) 
ตJนทุนของตJนไมJ (บาทตYอตJน)*** (8.36) (8.06) (7.79) (7.53) 

BCR at 3% 1.28 
IRR (%) 9 

 

หมายเหตุ: *1 ตัน CO2 ตYอไรYตYอป� = 3.67 mt 
CO2 e ตYอไรYตYอป�  
** อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  1 ยูโร = 40  
***จํานวน  1,600ตJนตYอไรY 
 

 ราคารับซื้อคารDบอนเครดิตตYอเมตริกตัน 
อยูYท่ี 6.19 ยูโรเมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2556 
(องคDการบริหารจัดการก{าซเรือนกระจก, 2556) 
ตลอดระยะเวลาการปลูกป̂าชายเลนมีคYาใชJจYายใน
แตYละป�แตกตYางกันซึ่งเมื่อนําคYาใชJจYายในแตYละป�
เมื่อหามูลคYาป_จจุบันสุทธิ ซึ่งมีอัตราสYวนลดรJอยละ 
3 4 5 และ 6 ตJนทุนในการดูดซับ CO2 มีมูลคYา
เทYากับ 2.62 2.04 1.53 และ1.09 ยูโรตYอ mtCO2e 
ซึ่งจะไดJกําไรในการปลูกป̂าเพื่อขายคารDบอน
เครดิตถJาตJนทุนในการดูดซับมากกวYา 2.62 ยูโรตYอ 

mtCO2e ผลตอบแทนในการลงทุนภายใน(Internal  
Rate of Return) เทYากับรJอยละ 9 และอัตราสYวน
ผลกําไร-ตJนทุนเทYากับ 1.28 เมื่อคิดอัตราสYวนลด
ท่ีรJอยละ 3 ซึ่งหมายถึงโครงการปลูกป̂าชายเลน
เพื่อขายไมJน้ันไดJผลกําไรแสดงผลในตารางท่ี 3
ตารางท่ี 4เปรียบเทียบมูลคYาป_จจุบันสุทธิ (NPV) 
พบวYาการปลูกป̂าชายเลนเพื่อระบบนิเวศชุมชนมี
มูลคYา 728,190.19 บาทตYอไรYเพื่อขายถYานมีมูลคYา 
57,895.69 บาทตYอไรYและเพื่อขายคารDบอนเครดิต
มีมูลคYา 169,483.76 บาทตYอไร ผลตอบแทน
ภายในพบวYาการปลูกป̂าชายเลนเพื่อขายถYาน  
รJอยละ 20  เพื่อขายคารDบอนเครดิตรJอยละ 22 และ
เพื่อระบบนิเวศรJอยละ 60 อัตราสYวนกําไร-ตJนทุน
การปลูกป̂าเพื่อระบบนิเวศ และขายคารDบอน
เครดิตมีคYาเทYากับ 13.77 และ 13.29 ใกลJเคียงกัน
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และมากกวYาการปลูกป̂าชายเลนเพื่อขายถYานซึ่งมี
คYาเทYากับ 5.19 คารDบอนเครดิตมากท่ีสุดถึง 13.77  
ใชJระยะเวลาตลอดชีวิต 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบมูลคYาป_จจุ บันสุทธิ (NPV)  
                     ผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราสYวน  
                     กําไร-ตJนทุน (BCA)  ในการปลูกป̂าชายเลน 
                     เพื่อระบบนิเวศนD,เพื่อขายถYาน และเพื่อขาย  
                     คารDบอนเครดิต  

ประเมิน
ความ
เหมาะสม 

เพื่อระบบ
นิเวศ** 

เพื่อขาย 
ถYาน* 

เพื่อขาย
คารDบอน

เครดิต*** 

PV (บาทตYไรY)  728,190.19 57,895.69 169,483.76 
IRR(%)   60 20 22 
BCA   13.77 5.19 13.29 

หมายเหตุ โครงการปลูกป̂าชายเลนไมYเกิดขึ้น *อัตราสYวนลด
รJอยละ 3 **การปลูกป̂าชายเลนเพื่อระบบนิเวศใชJระยะเวลา
ตลอดชีวิต 

 

4. แนวทางการจัดการนากุ	งร	างเพื่อ
การพัฒนาอย�างย่ังยืน 

การพัฒนาชุมชนคลองโคนอยYางย่ังยืนก็
คือการปลูกป̂าชายเลนในนากุJงรJาง ซึ่งเมื่อแตYกYอน
เคยเป]นป̂าชายเลน และถูกทําลายเพราะเศรษฐกิจ
เรYงการพัฒนา ดังน้ันพื้นท่ีนากุJงรJาง องคDการ
บริหารสYวนตําบล หรือผูJนําชุมชนควรมีนโยบายใน
การจัดต้ังโครงการปลูกป̂าชายเลนเพ่ิมขึ้นเพราะ
อนาคตรายไดJจากการปลูกป̂าชายเลน จะมีผลดี
ตYอเจJาของท่ีดินในเร่ืองของการขายคารDบอนเครคิต 
และระบบนิเวศเพ่ิมมูลคYามากขึ้น และควรใหJ
ความรูJกับชุมชนมากขึ้นในเร่ืองคารDบอนเครดิต  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการจัดการนากุJงรJางผลประโยชนDท่ี

ชุมชนไดJรับ คือ มีทางเลือกในการจัดการนากุJงรJาง
ในการปลูกป̂าชายเลนเพื่อเพ่ิมรายไดJทางเศรษฐกิจ 

และอนุรักษDสิ่งแวดลJอมในระยะยาว และเกิดการ
พัฒนาอยYางย่ังยืน ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ 
อรพรรณ พรานไชย  สนิท อักษรแกJว  และ
ลดาวัลยD พวงจิตร (2547: 98) แสดงใหJเห็นวYา   
นากุJงรJางสามารถฟ��นฟูไดJดJวยการปลูกป̂าชายเลน 

วิจัยน้ีชุมชนยังขาดป_จจัยทางดJานเงิน
ลงทุน การจัดการอยYางเป]นระบบ และนโยบายใน
ระดับทJองถิ่นในเร่ืองของคารDบอนเครดิต ใครเป]น
ผูJรับผิดชอบโครงการ และรัฐบาลใหJการสนับสนุน
หรือไมY ผลประโยชนDท่ีไดJรับจากคารDบอนเครดิต
ตJองใชJระยะเวลานาน เจJาหนJาท่ีรัฐ องคDการบริหาร
สYวนตําบล และชุมชน ยังไมYมีความเขJาใจคารDบอน
เครดิตแตYเป]นท่ีทราบกันดีวYาผลประโยชนDจากการ
ปลูกป̂าชายเลนทําใหJชุมชนมีรายไดJจากป̂าท้ัง
ทางตรง และทางอJอม ถJาจะมีรายไดJจากการขาย
คารDบอนเป]นทางเลือกอีกทางหน่ึง ก็ทําใหJชุมชน
หันมาปลูกป̂าชายเลนมากขึ้นและใชJพื้นท่ีนากุJงรJาง
ใหJเกิดประโยชนDตYอชุมชน และการขายคารDบอน
เครดิต และเมื่อครบอายุก็สามารถตัดเนื้อไมJไปใชJ
ประโยชนDเพื่อผลิตถYานไดJอีกซึ่งสอดคลJองกับ
งานวิจัยของริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2553: 110) 
ทําใหJเกิดการใชJภูมิป_ญญาทJองถิ่นในการอนุรักษD
ป̂าชายเลนมีอา ชีพ ท่ี ย่ั ง ยืนของ ชุมชน ย่ีสาร
เชYนเดียวกันคือการปลูกป̂าชายเลนเพื่อขายถYานท่ี
ผYานหมุนเวียนมาหลายรุYนตYอหลายรุYน 
 ชุมชนควรจะนํานากุJ งรJางมาปลูกป̂า   
ชายเลนเพื่อใหJเกิดการพัฒนาอยYางย่ังยืน และจะ
ไดJรับผลประโยชนDทางตรง  จากการทYองเท่ียวเชิง
อนุรักษDซึ่ งสอดคลJองกับงานวิจัยของ Austin 
Keman (2007) ท่ีศึกษาการทYองเทียวเชิงอนุรักษD
การฟ��นฟูป̂าชายเลนสามารถชดเชยคารDบอน
เครดิตไดJและเกิดผลประโยชนDตYอชุมชนในการ
จัดการนากุJงรJางเพื่อความย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลJอมอีกดJวย 
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ข	อเสนอแนะการวิจัย 
 ข	อเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 

1. ควรจะมีนโยบายเพ่ิมป̂าชายเลนมาก
ขึ้นโดยการฟ��นฟูนากุJ งรJ างซึ่ ง เป]นกรรมสิท ธ์ิ
ครอบครองของเอกชนจําเป]นตJองเกิดความรYวมมือ
กันและมองผลประโยชนDตYอสYวนรวมของชุมชน
คลองโคนเพื่อสนับสนุนการดําเนินตามกลไก
คารDบอนเครดิตภาคป̂าไมJ 

2. สYงเสริมความมีสYวนรYวมของชุมชนเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิผลในการอนุรักษDป̂าและลดป_ญหา
คารDบอน leakage 

3. ควรจะใหJความรูJทางดJานการปลูกป̂า
ชายเลนในนากุJงรJางและเพื่อขายคารDบอนเครดิต
แกYชุมชนและผลประโยชนDท่ีเป]นรูปธรรมในการขาย
คารDบอน 

4. ภาครัฐและเอกชนควรมีนโยบายใน
การปลูกป̂าชายเลนเพื่อขายคารDบอนเครดิตตาม
โครงการ REDD เพื่อตอบสนองตYอการลดก{าซ
เรือนกระจกของประเทศกําลังพัฒนาและเพ่ิมพื้นท่ี
ป̂ามากขึ้น 
  

ข	อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

 วิจัยคร้ังน้ีไมYไดJศึกษามูลคYาเสียโอกาส
การใชJท่ีดินของป̂าชายเลน มูลคYาทางเศรษฐกิจ 
มูลคYาประโยชนDทางตรงและทางอJอม คYาคารDบอน 
ท่ีสะสมในดินป̂าชายเลน มูลคYาทางสิ่งแวดลJอมนํ้า
ใตJดิน มูลคYาของเสียท่ีสะสม และมูลคYาอื่นๆ ของ 
ตํ า บ ล ค ล อ ง โ ค น  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 
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