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นิเวศชายฝงทะเล 
 
 นิเวศชายฝงทะเล ซึ่งมีอยูเฉพาะในลุมน้ําบางปะกง บริเวณปากแมน้ําที่เชื่อมตอกับอาวไทย
บริเวณอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางชีวภาพสูง ทั้งในพื้นที่ปาชายเลน 
ที่เหลืออยู ที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําที่สําคัญกับกลุมส่ิงมีชีวิตตางๆ รวมทั้ง เปนพื้นที่ที่พบโลมา จน
กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในปจจุบัน 
 
การเปลี่ยนแปลงของทรพัยากรและคณุภาพสิ่งแวดลอมของชายฝงทะเล 
 

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลน 
 

ปาชายเลนบริเวณแมน้ําบางปะกง พบไดต้ังแตบริเวณชายฝงทะเลไปจนถึงพื้นที่ตนน้ําตามอิทธิพล
ของน้ําเค็มที่สามารถรุกตัวเขาไปถึง โดยมีลักษณะเปนปาชายเลนที่มีลักษณะเปนแนวแคบๆ พบตามริมฝง
และชายฝง ( Fringe mangrove forest และ riverine mangrove forest) จากการสํารวจของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (2548) พบพรรณไมชายเลนทั้งหมด 13 ชนิด ไดแก แสมขาว (Avicennia alba) แสมดํา 
(Avicennia officinalis) ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) 
โกงกางใบใหญ (Rhizopha macronata) จาก (Nypa fruticans) หงอนไกทะเล (Heritiera littoralis) ตาตุม
ทะเล (Excoecaria agallocha) พังกาหัวสุมดอกขาว (Bruguirea sexangula) ปอทะเล (Hibixcus tiliaceus) 
ลําพู (Sonneratia caesilaris) ปรงทะเล (Acrostichum areum) และเหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus 
ebracteatus) ในสวนของพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงสวนใหญมีพรรณไมที่สํารวจพบบน
เกาะธรรมชาติทาขาม (เกาะนก) ไดแก ตนจาก แสมขาว แสมดํา โกงกางใบเล็ก และปอทะเล นอกจากนี้ ยังพบ 
ตะบูนขาว โกงกางใบใหญ และลําพูข้ึนปะปน ปาชายเลนบริเวณเกาะธรรมชาติทาขาม (เกาะนก) มีเนื้อที่ 
ประมาณ 120 ไร แบงเปนพื้นที่ปาจากประมาณ 30 ไร และปาชายเลนผสม โดยมีไมแสมขาวเปนไมเดน 
มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร ความหนาแนนของไมใหญเฉลี่ยเทากับ 862 ตน/เฮกแตร ความหนาแนนของไมหนุม
เทากับ 43,200 ตน/เฮกแตร ความหนาแนนของกลาไมเทากับ 75,200 ตน/เฮกแตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาการศึกษาครั้งลาสุดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) และการศึกษาในอดีตของ
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2545) พบวา มีจํานวนชนิดของพรรณไมชายเลนลดลง คือ ไมพบ 
แสมทะเล (Avicennia marina) ตะบูนดํา (Xylocarpus moluccensis) โพทะเล (Thespesia populea) โปรงแดง 
(Ceriops tagal) ถั่วดํา (Bruguiera parviflora) หลุมพอทะเล (Intsia bijuga) และปรงหนู (Acrostichum 
speciosus) สวนปรงทะเล (Acrostichum areum) และเหงือกปลาหมดอกขาว (Acanthus ebracteatus) 
พบไดเพียงประปรายเทานั้น นอกจากนี้ ยังพบวาความหนาแนนและสามารถในการสืบพันธุลดลงจากใน
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อดีตประมาณ 2-3 เทา อยางไรก็ตาม พรรณไมที่เปนกลุมเดนยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ ตลอดริมฝง
แมน้ําบางปะกงในบริเวณพื้นที่ตนน้ําและบริเวณน้ํากรอย มีไมลําพูเปนไมเดน และตนจากเปนไมรอง สวน
บริเวณชายฝงทะเลหรือบริเวณปากแมน้ํา มีตนจาก และแสมขาว เปนไมเดน และมีแสมดําเปนไมรอง  

 
พื้นที่และการกระจายตัวของปาชายเลนในลุมน้ําบางปะกง  สวนใหญข้ึนกระจายอยูบริเวณปากแมน้ํา

และริมชายฝงแมน้ําบางปะกง ตั้งแตปากแมน้ําไปจนถึงเขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 ไดแบงเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีอยูทั้งหมด 24,381.25 ไร ออกเปนเขตอนุรักษ 493.75 ไร และเขตเศรษฐกิจ 17,637.5 ไร 
อยางไรก็ตาม จากรายงานสถิติปาไมของประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ.2522-2547 (www.forest.go.th) พบวา 
พื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ลดลงเปนอยางมาก โดยป พ.ศ.2522 มีพื้นที่ปาชายเลน
ทั้งหมด 14,500 ไร และเหลือเพียง 2,294 ไร ในป พ.ศ.2534 เนื่องจากกิจกรรมตางๆ เชน การทํานากุง 
การขยายตัวของชุมชน การทํานาเกลือ และโรงงานอุตสาหกรรม ผลจากการลดลงของปาชายเลนที่เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ ทําใหคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ใหระงับการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน 
โดยเด็ดขาด พรอมทั้งระงับการพิจารณาการขออนุญาตในพื้นที่ปาชายเลนของทางราชการ  และตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ใหยกเลิกสัมปทานทําไมในเขตปาชายเลนทั้งหมด 
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว มีผลทําใหพื้นที่ปาชายเลนมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยภายหลังจากป พ.ศ.2534 
พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มข้ึนเปน 3,019 ไร ในป พ.ศ.2541 และเปน 8,033 ไร ในป พ.ศ.2547 สวนในจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งอยูติดกัน มีพื้นที่ปาชายเลนลดลงเชนกันคือ ลดลงจาก 20,700 ไร ในป พ.ศ.2522 เหลือเพียง 575 ไร ในป 
พ.ศ.2536 และเพิ่มข้ึนเปน 6, 519 ไร ในป พ.ศ.2543 และลดลงเหลือ 2,779 ไร ในป พ.ศ.2547 ขอมูลพื้นที่
ปาชายเลนของจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี แสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 1  

 
ตารางที่ 1  พื้นที่ปาชายเลนของจังหวดัฉะเชิงเทรา และชลบุร ี

                                      ต้ังแตป พ.ศ.2504-2547  
 

ป พ.ศ. / พ้ืนที่ปาชายเลน  (ไร)    
จังหวัด 

2504 2518 2522 2529 2532 2534 2536 2539 2541 2543 2547 

ฉะเชิงเทรา 24,381 23,750 14,500 4,625 3,556 2,294 3,350 3,019 3,019 9,163 8,033 
ชลบุรี 23,906 23,750 20,700 9,363 6,550 938 575 575 575 6,519 2,779 
ที่มา : www.forest.go.th 
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ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

มติครม.เม่ือวันที่ 23 ก.ค. 2534

มติครม.เม่ือ วันที่ 19 พ.ย. 2539

 
 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดฉะเชงิเทรา และชลบุร ี
           ชวงป พ.ศ.2504-2547 

 
ปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีอยูในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก โดยมีพื้นที่

ลดลงเปนอยางมาก และชนิดของพรรณไมมีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต สาเหตุสําคัญที่ทําให
ปาชายเลนเกิดการเปลี่ยนแปลงจนอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม คือ การเปลี่ยนแปลงพืน้ทีป่าชายเลนเพือ่ทาํนากุง 
การขยายตัวของชุมชน การทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 
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 นับต้ังแตมีการสงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล ทําใหพื้นที่ปาชายเลนของจังหวัดฉะเชิงเทราลดลงอยางรวดเร็ว
ต้ังแตป พ.ศ.2522 เปนตนมา ซึ่งในป พ.ศ.2522 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ปาชายเลนทั้งหมด 14,500 ไร 
เหลือเพียง 2,294 ไร ในป พ.ศ.2534 จากขอมูลการเลี้ยงกุงทะเลตั้งแต ป พ.ศ.2529-2548 พบวาพื้นที่นากุง
ของจังหวัดเชิงเทรา ต้ังแตป พ.ศ.2529-2532 มีพื้นที่อยูประมาณ 10,000 ไร และเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 20,000 ไร 
ในป พ.ศ.2534 และมีพื้นที่ลดลงจนถึงป พ.ศ.2539 ซึ่งคาดวานาจะเปนผลมาจากมติคณะรัฐมนตร ีเมือ่ป พ.ศ.
2534 และ พ.ศ.2539 และหลังจากป พ.ศ.2540 เปนตนมา พื้นที่ของนากุงกลับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยในป 
พ.ศ.2548 มีพื้นที่นากุงถึงประมาณ 53,000 ไร เนื่องจาก มีการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุงในพื้นที่น้ําจืด 
ดังรูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนและพื้นที่นากุงของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ชลบุรี ต้ังแตป พ.ศ.2504-2548 
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พื้นท่ีปาชายเลนฉะเชิงเทรา พื้นท่ีปาชายเลนชลบุรี พื้นท่ีนากุงฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ีนากุงชลบุรี  
 (ขอมูลพื้นที่นากุงตั้งแตป พ.ศ.2529-2537 ใชขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2540 

และตั้งแตป พ.ศ.2538-2548 ใชขอมูลจากกรมประมง ป พ.ศ.2541-2550) 
 

 รูปที่ 2 พื้นทีป่าชายเลนและพื้นทีน่ากุงของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี 
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สวนในจังหวัดชลบุรีซึ่งอยูติดกัน มีพื้นที่ปาชายเลนลดลงเชนกันคือ ลดลงจาก 20,700 ไร ในป พ.ศ.
2522 เหลือเพียง 938 ไร ในป พ.ศ.2534 แตสาเหตุของการลดลงของพื้นที่ปาชายเลนนาจะมาจากสาเหตุ
อ่ืนๆ มากกวาการทํานากุง เนื่องจากพื้นที่การทํานากุงในจังหวัดชลบุรีมีไมมากนัก ซึ่งสาเหตุที่สําคัญนาจะ
มาจากการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 
 
 สําหรับแนวโนมของปญหาความเสื่อมโทรมของปาชายเลน มีแนวโนมในทางที่ดีข้ึน เนื่องจาก
ปจจุบัน มีหนวยงานตางๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไดใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของ   
ปาชายเลนมากขึ้น โดยมีการปลูกปาทดแทน และมีการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน
ใหกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่น และใหเขามามีสวนรวมในการจัดการปาชายเลนมากยิ่งขึ้น 
 
 ในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวในระยะที่ผานมา สรุปไดดังนี้ 
 
 1. ปญหาความเสื่อมโทรมของปาชายเลนในอดีต ไดมีการแกไขปญหา โดยภาครัฐไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีที่สําคัญเกี่ยวกับปาชายเลนหลายครั้ง และครั้งที่สําคัญคือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ.2534 ใหระงับการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน โดยเด็ดขาด พรอมทั้งระงับการพจิารณาการ
ขออนุญาตในพื้นที่ปาชายเลนของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ให
ยกเลิกสัมปทานทําไมในเขตปาชายเลนทั้งหมด เปนผลทําใหหยุดการลดลงของพื้นที่ปาชายเลน 

 
2. นับต้ังแต ป พ.ศ.2546 ไดเกิดโครงการปลูกปาชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2546 
โดยสาระสําคัญคือใหประชาชนทุกหมูเหลารวมกันฟนฟูปลูกปาชายเลนใหคืนและคงความอุดมสมบูรณ 
ในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาชายเลนอยางนอยจังหวัดละ 20,000 ไร โดยกิจกรรมหลัก ไดแก การปลูกปาในพื้นที่
สําคัญเรงดวน การปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพปาชายเลน และการจัดการเขตพิทักษปาชายเลนรักษสัตวน้ํา 
กิจกรรมการดูแลรักษาปาชายเลนอยางตอเนื่อง การตรวจตราเฝาระวังในการบํารุงรักษาปาชายเลน  
รวมถึงการฝกอบรมสรางความตระหนักในการอนุรักษปาชายเลน ทําใหพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่มีแนวโนม
ที่จะเพิ่มพื้นที่ข้ึนและคืนความสมบูรณข้ึนในอนาคต (รายงานผลการปฏิบัติงานงานสงเสริมและพัฒนา   
ปาชายเลนอยางยั่งยืนโดยชุมชนมีสวนรวม ปงบประมาณ 2550) ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเลพบวาในทุกพื้นที่ก็มีการดําเนิน
โครงการดังกลาวรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้งเทศบาลตําบลทาขาม ในพื้นที่เกาะ
ธรรมชาติทาขาม เทศบาลตําบลบางปะกง บริเวณวัดคงคาราม (วัดบน) หมู 1 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และองคการบริหารสวนตําบลตําหรุ ในพื้นที่หมู 1 บานนาเกลือ  หมู 4 บานกลาง และหมู 6 บานปากคลอง  
ในจังหวัดชลบุรี (ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น, มิถุนายน พ.ศ.2551)  
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การปลูกปาชายเลน โดยสถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ให
ความสําคัญกับปาชายเลนที่เหลืออยูนี ้อยางมาก และยังมีการแกไขปญหาโดยมุงเนนการเพิ่มพื้นที่    
ปาชายเลนอยางชัดเจน มีโครงการปลูกเสริมปาชายเลนทั้งในพื้นที่ปาเดิมเพื่อทําใหมีความอุดมสมบูรณ
กลับคืนมา และปลูกเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนในพื้นที่งอกที่มีความเหมาะสม ปจจุบันไดมีการดําเนินงานปลูกปา
ไปแลวประมาณ 980 ไร ดังนี้  

• ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 50 ไร (แปลงที่ 1/2545) 
• ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประมาณ 500 ไร (แปลงป 2545 และแปลงที่ 

3/2546) 
• ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประมาณ 100 ไร (แปลงที่ 1/25547 
• ตําบลสองคลองและตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปลูกปาชายเลน 

ในพื้นที่เดิมประมาณ 330 ไร (แปลงที่ 1/2548 แปลงที่ ปส. 1/2549 และแปลงที่ ปส. 2/2549) 
 
 แมวาจะมีการปลูกปาทดแทนในบริเวณดังกลาวแลวก็ตาม แตปริมาณยังไมมากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปาชายเลนที่สูญเสียไป ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหมีการปลูกปาชายเลนเพิ่มเติม
ใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ควรมีการตรวจตราและจับกุมผูที่บุกรุกปาชายเลน อยางตอเนื่องเพื่อปองกันการ
สูญเสียพื้นที่ปาชายเลน และควรมีการปลูกสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการรวมกันอนุรักษปาชายเลน 
เพื่อเปนแหลงที่อยูอาศัย และแหลงอาหารของสัตวน้ํา 
 
 การเลี้ยงปลาในกระชัง 
 
 จากสถิติการประมงของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2538-2550 พบวา การเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ํา
บางปะกงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ.2538 มีการเลี้ยงปลาในกระชัง 111 ราย มีพื้นรวมประมาณ 
9 ไร โดยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ.2550 มีผูเพาะเลี้ยงปลาในกระชังรวมทั้งหมดประมาณ 195 ราย 
และมีพื้นที่รวม 42 ไร จากนั้นมาจนถึงปจจุบัน ไมมีการเพิ่มข้ึนของจํานวนรายหรือพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง 
ทั้งนี้ กระชังปลาทั้งหมดอยูนอกแนวรองน้ําสําหรับการเดินเรือบริเวณปากแมน้ําบางปะกง รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2 และรูปที่ 3  
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ตารางที่ 2 จาํนวนผูเลี้ยงปลาในกระชงั และจาํนวนพื้นที่กระชงัปลา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                   และชลบุรต้ัีงแตป พ.ศ. 2538-2550 (กรมประมง, พ.ศ. 2541-2550) 

 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รวมทั้งหมด 

ป พ.ศ. จํานวนผูเลี้ยงปลาใน
กระชัง (ราย) พื้นที่ (ไร) 

จํานวนผูเลี้ยง
ปลาในกระชัง 

(ราย) 

พื้นที่ 
(ไร) 

จํานวนผูเลี้ยงปลา
ในกระชัง (ราย) 

พื้นที่ 
(ไร) 

2538 94 5 17 4 111 9 
2539 94 5 22 6 116 11 
2540 94 5 19 6 113 11 
2541 109 25 19 6 128 31 
2542 154 38 2 1 156 39 
2543 150 48 1 0 151 48 
2544 150 48 1 0 151 48 
2545 148 31 18 1 166 32 
2546 171 33 31 1 202 34 
2547 179 42 32 2 211 44 
2548 176 41 19 1 195 42 
2549 176 41 19 1 195 42 
2550 176 41 19 1 195 42 

 

จํานวนผูเลี้ยงปลาในกระชังและพื้นท่ีการเลี้ยงปลาในกระชัง 
รวมท้ังหมดลํานํ้าบางปะกง ต้ังแตป พ.ศ.2538-2550
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จํานวนผูเลี้ยงปลาในกระชัง (ราย) พื้นท่ีเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง (ไร)  
 

รูปที่ 3 จํานวนผูเลี้ยงปลาในกระชงัและพื้นที่การเลีย้งปลาในกระชังรวมทั้งหมด 
ในพื้นทีลุ่มน้าํบางปะกง ต้ังแตป พ.ศ.2538-2550 
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 หากไมมีการดําเนินการในควบคุมและจัดการเพื่อกําหนดเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง     
ที่เหมาะสม อาจสงผลใหมีการตกตะกอนมากขึ้น และหากไมมีการดําเนินการแกไขโดยการขุดลอกตะกอน
ออกไป จะทําใหมีการสะสมของตะกอนมากขึ้นจนเกิดการตื้นเขิน ทําใหตองยายกระชังออกมาอยูในที่ลึกขึ้น 
และอาจไปกีดขวางการจราจรในลําน้ําได กรมประมง โดยสํานักงานประมงจังหวัด มีหนาที่โดยตรงในการ
อนุญาตและสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง ควรกําหนดมาตรการในการบํารุงรักษาพื้นที่การเลี้ยงกระชังปลา
โดยใหผูเลี้ยงเปนผูรับผิดชอบมากขึ้น ควรมีการจัดระเบียบการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยใหมีการกระจายของ
กระชังอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการกีดขวางการไหลของน้ําและหามไมใหมีการเคลื่อนยายกระชังปลา   
 

การกัดเซาะชายฝง 
 
 การกัดเซาะและตกตะกอนชายฝง โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากกระบวนการชายฝงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ไดแก สภาพคลื่น ลมและกระแสน้ํา นอกจากนี้ กิจกรรมในการใชประโยชนของมนุษยจากพื้นที่
ชายฝงยังมีสวนทําใหการกัดเซาะและการตกตะกอนชายฝงเกิดไดรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เชน การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนแนวกําบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เพื่อใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
หรือการกอสรางโครงสรางตางๆ ในบริเวณพื้นที่ชายฝง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของ
กระแสน้ํา เปนตน สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลของลุมน้ําบางปะกงครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ พื้นทีฝ่งขวาของ
แมน้ําบางปะกงเปนพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนพื้นที่ฝงซายของแมน้ําบางปะกงเปนพื้นที่บางสวนของ
จังหวัดชลบุรี ก็ประสบปญหาในดานการกัดเซาะชายฝงและตกตะกอน รวมทั้ง ในลําน้ําบางปะกงก็เกิด
การกัดเซาะและตกตะกอนเชนกัน 
 

• การกัดเซาะตามแนวชายฝงทะเล 
 
สิน สินสกุล (2545) รายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทยของจังหวัดฉะเชิงเทรา

และชลบุรี ไวดังนี้ “แนวชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ต้ังแตฝงซายของแมน้าํ
บางปะกง ที่บริเวณบานคลองตําหรุที่เปนเขตแดนระหวางจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี และฝงขวาของ
แมน้ําบางปะกงไปสิ้นสุดที่บานคลองสีลัง ซึ่งเปนแนวเขตแดนระหวางจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ 
สภาพธรณีสัณฐานของชายฝงเปนที่ราบน้ําขึ้นถึง แนวชายฝงทั้งหมดเปนหาดโคลนเนื่องจากไดรับอิทธิพล
จากตะกอนปากแมน้ํา และลําคลองหลายสาย โดยมีแมน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําบางปะกง รวมไปถึงคลองสีลัง 
คลองกนบึง และคลองตาเอี่ยม เปนตน ตะกอนสวนใหญเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากน้ําทะเล และ
จากแมน้ําบางปะกงที่ไหลทวมพื้นที่ต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน” 
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 แนวชายฝงทะเลของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีปญหาการกัดเซาะรุนแรง ไดแก บริเวณฝงขวาของ
แมน้ําบางปะกง บริเวณบานคลองเจริญไวจนถึงบานคลองสีลัง รวมเปนระยะทางยาวประมาณ 9 กิโลเมตร 
โดยการกัดเซาะเกิดขึ้นอยางรุนแรงและตอเนื่อง ซึ่งจากการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศระหวางป พ.ศ. 
2512 และ พ.ศ.2540 พบวาในชวงระยะเวลา 28 ป ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะหายไปเปนระยะทางกวา 300-
400 เมตร หรือคิดเปนอัตราการกัดเซาะประมาณ 12 เมตรตอป แนวชายฝงเดิมเปนปาชายเลนที่สมบูรณ 
ตอมาพัฒนาเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเพื่อการอุตสาหกรรม ทําใหแนวกําบังคลื่นลมตาม
ธรรมชาติถูกทําลายลง นอกจากนี้ ยังอาจมีสาเหตุมาจากการกอสรางเขื่อนบริเวณแมน้ําบางปะกง ทําใหมี
ปริมาณตะกอนไหลลงสูชายฝงนอยลง และการทําประมงอวนลากหรืออวนรุน อาจทําใหเกิดการเคลื่อนที่
ของตะกอนชายฝงออกไป    
 
 ผลการสํารวจสภาพชายฝงของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ชายฝงสวนมากเกิดการกัดเซาะขัน้รุนแรง
ถึงรอยละ 60 ของความยาวชายฝงทั้งจังหวัด ซึ่งสวนใหญอยูบริเวณฝงขวาของแมน้าํบางปะกง สวนทีเ่หลอื
อีกรอยละ 40 เปนชายฝงที่คงสภาพ ซ่ึงเปนบริเวณปากแมน้ําบางปะกงและฝงซายของแมน้ําบางปะกง ปจจุบัน
ไดมีหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนทองถิ่นและสวนกลางไดเขามาพยายามแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการสราง
ปองกันชายฝง เชน การสรางเขื่อนกันคลื่นแบบไสกรอกทรายนอกฝง เปนตน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4 แนวชายฝงดานฝงตะวันตกหรอืฝงขวาของแมน้ําบางปะกง 
เปนหาดโคลนริมทะเลเปนปาชายเลน ดานในเปนพืน้ที่เพาะเลีย้งสัตวน้ํา และมีการกอสราง

โครงสรางเพือ่ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
  

การกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง 

ที่มา : www.dmcr.go.th 
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 แนวชายฝงจังหวัดชลบุรีที่อยูในเขตลุมน้ําบางปะกง ไดแก บริเวณฝงซายของแมน้ําบางปะกง คือ
ตอนบนในเขตตําบลคลองตําหรุ หนองไมแดง บางทราย บางปลาสรอย บานสวน และเสม็ด จนสุดปลายแหลม
เขาสามมุก อําเภอเมือง เปนหาดโคลน เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากตะกอนปากแมน้ําบางปะกง มีพื้นที่ปาชายเลน
งอกสะสมเพิ่มมากขึ้น  

 

       
        พ้ืนที่ปาชายเลน รอยตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา                  หาดโคลนบริเวณตัวเมืองชลบุรี 

 

       
  การเล้ียงหอยนางรมบริเวณอางศิลา                   ชายฝงเขาสามมุกดานเหนือเปนหาดโคลน 

         (ที่มา   :  www.dmcr.go.th) 
 

รูปที่ 5 สภาพพื้นที่ชายฝงบริเวณดานฝงตะวันออกหรือฝงซายของปากแมน้าํบางปะกง 
เปนบริเวณท่ีมีการทบัถมของตะกอน 

  

 
 จากการศึกษาแผนที่ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่โครงการในป พ.ศ.2532 และป พ.ศ.2548 ดัง
แสดงในรูปที่ 6 พบวา เสนชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงแสดงใหเห็นวามีการกัดเซาะและการทับถมของ
ตะกอน ซึ่งสอดคลองกับรายงานของสิน สินสกุล (2545) โดยมีพื้นที่ถูกกัดเซาะ 2.12 ตารางกิโลเมตร และ
พื้นที่มีการทับถมของตะกอน 2.02 ตารางกิโลเมตร 
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(ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550) 
 

รูปที่ 6 พื้นทีช่ายฝงทีม่ีการกัดเซาะและพื้นที่ชายฝงที่มีการทับถม 
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• การกัดเซาะในแมน้ําบางปะกง 
 
 นอกจากปญหาการกัดเซาะและตกตะกอนชายฝงทะเลแลว ยังพบวาในลําน้ําบางปะกงมีการกัดเซาะ
และการตกตะกอนหลายแหง เนื่องจากลําน้ําบางปะกงมีลักษณะคดเคี้ยว ทาํใหริมตลิง่ทีอ่ยูคุงน้าํดานนอก ซึง่
เปนบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลแรงเกิดการกัดเซาะจากการปะทะกับกระแสน้ํา ในขณะที่คุงน้ําดานในซึ่งกระแสน้ํา
ไหลชากวา อาจเกิดการตกตะกอนจนทําใหเกิดการตื้นเขินของลําน้ํา นอกจากนี้ กิจกรรมการใชประโยชน  
ในลําน้ํา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากใกลกับปากแมน้ําบางปะกง ทําใหไป
กีดขวางการไหลของกระแสน้ํา และทําใหตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ําเกิดตกตะกอนในบริเวณดังกลาว 
ในขณะเดียวกัน เกษตรกรไมมีการดูดเลนใตกระชังหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ทําใหมีการตกตะกอนสะสม 
และลําน้ําตื้นเขินขึ้นมากจนไมสามารถเลี้ยงปลาไดอีกตอไป ตองยายกระชังออกมาในบริเวณลําน้ําที่มีความลึก
มากขึ้น จนสงผลใหกีดขวางการคมนาคมขนสงทางน้ํา ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเขาไปดําเนินการแกไข
ปญหาการตกตะกอนในบริเวณดังกลาว 
 

• ปญหาการกัดเซาะชายฝงและการดําเนินการแกไข 
 

1. การกัดเซาะชายฝง มีสาเหตุจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชน ลม คลื่นและ
กระแสน้ํา และการกระทําของมนุษย เชน การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนเปนพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และนาเกลือ และการกอสรางโครงสรางรุกล้ําชายฝง และการกอสรางสิ่งกีดขวางของ
ตะกอนในลําน้ํา ทําใหขาดแคลนตะกอนที่จะมาทดแทนปริมาณที่ถูกพัดพาไป ปญหาการกัดเซาะสวนใหญ
ปรากฏใหเห็นคอนขางมากที่บริเวณชายฝงตําบลสองคลอง มีการดําเนินการปองกันการกัดเซาะชายฝง   
ทั้งจากองคการบริหารสวนตําบลสองคลอง และจากสวนกลาง แตก็ยังมีการกัดเซาะอยู เนื่องจากสภาพ
พื้นที่เปนดินออนทําใหการแกไขปญหาเปนไปไดยาก 

 2. การกัดเซาะและการตกตะกอนตามลําน้ําบางปะกงในหลายบริเวณ เนื่องจาก ลักษณะอันคดเคี้ยว
ของลําน้ําสงผลใหกระแสน้ําปะทะแนวริมน้ําอยางรุนแรงจนเกิดการกัดเซาะ   

 3.  ปญหาการตะกอนในลําน้ําบางปะกงจนทําใหลําน้ําเกิดการตื้นเขิน พบมากบริเวณตําบลทาขาม 
สาเหตุที่ทําใหเกิดการตกตะกอนในบริเวณนี้คอนขางมาก เนื่องจากในบริเวณนี้เปนคุงน้ําดานใน กระแสน้ํา
ในบริเวณนี้จะไหลชา อาจทําใหมีตะกอนที่ไหลมากับลําน้ําบางสวนมีการตกตะกอน นอกจากนี้ ยังมีปจจัย
สําคัญคือ มีการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในบริเวณนี้เปนจํานวนมาก  ทาํใหกระชงัปลาไปกดีขวางการไหล
ของกระแสน้ํา และทําใหกระแสน้ําที่ไหลผานในบริเวณนี้ไหลชาลงมากขึ้น สงผลใหเกิดการตกตะกอนมาก 
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ความเหมาะสมในการเปนถิ่นอาศัยสาํหรับสัตวน้าํและโลมา 
 

คุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
 
ปญหาความเสื่อมโทรมของกลุมส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝงทะเล เกี่ยวของกับการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝงทะเล สรุปไดดังนี้ 

1. พรรณไมชายเลน มีจํานวนชนิดลดลง บางชนิดพบไดเพียงประปรายเทานั้น และความสามารถ 
ในการสืบพันธุลดลงจากในอดีต 2-3 เทา  

2. จํานวนชนิดของปลาพบเพียง 170 ชนิด จากจํานวนชนิดปลาที่เคยรายงานทั้งหมด  281 ชนิด 
โดยเปนปลาที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered) 2 ชนิด คือ ปลาตองลาย (Chitala blanci) วงศ 
Notopteridae และปลาตะโกกหนาสั้น (Albulichthys albuloides) วงศ Cyprinidae และอีก 5 ชนิดมี
แนวโนมสูญพันธุ (vulnarable) ไดแก ปลาหางไก (Coilia lindman)i ปลาแมวหูดํา (Lycothissa crocodilus) วงศ 
Engraulidae ปลากะทิงไฟ (Mastacembelus erythrotaenia) วงศ Mastacembembelidae ปลากดหัวลิง 
(Ketengus typus) วงศ Ariidae และปลาดุกดาน (Clarias batrachus) วงศ  Clariidae ในขณะที่มีปลา
หลายชนิดมีจํานวนลดนอยลงมากเมื่อเทียบกับปริมาณและการกระจายในเขตน้ํากรอยในประเทศไทย เชน 
ปลาจิ้มฟนจระเข (Doryichthys boaja) วงศ Syngnathidae ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys furcatus) ปลาสรอย
นกเขาหนาหมอง (Osteochilus lin)i ปลารองไมตับ (Osteochilus waandersi)i ปลาแมว (Setipinna melanochir) 
ปลาแมวหนวดยาว (Setipnina taly) ปลากดหัวลิง (Ketengus typus) และกลุมปลาปกเปาเขียว (Auriglobus 
modestus) และ 

3. โลมาก็มีความชุกชุมลดลง และพบหางไกลจากปากแมน้ําบางปะกงมากขึ้น 
 
สาเหตุที่ทําใหกลุมส่ิงมีชีวิตบริเวณปากแมน้ําบางปะกงอยูในสภาวะเสื่อมโทรม มีดังนี้ 

1. การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตคือ ทําใหแหลงที่อยูอาศัยและแหลง
อาหารถูกทําลายไปดวย 

2. ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํามีผลกระทบตอการลดลงของทรัพยากรประมงทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของปลา รวมทั้ง
สัตวหนาดินที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดอื่น  ๆนอกจากนี้ การเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํายังมีผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิตที่เปนอาหารของทรัพยากรประมงในหวงโซอาหาร  
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 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในรายพารามิเตอรพบวา พารามิเตอรที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตของสัตวน้ําคือ ออกซิเจนละลาย และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (ความเปนพิษตอสัตวน้ํา) 
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเกือบทุกปอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สวนปริมาณสารอาหารซึ่งเปนพารามิเตอรเกี่ยวของกับการเกิดปรากฎการณน้ําเปลี่ยนสี 
ไดแก ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และไนเตรท-ไนโตรเจน พบวา มีคาเกินกวามาตรฐานฯ ทุกป (ตารางที่ 3) ทํา
ใหพื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปรากฎการณน้ําเปลี่ยนสี สําหรับการติดตามตรวจสอบปริมาณโลหะ
หนักในน้ําทะเล พบวา มีโลหะหนักทีมีคาเกินกวาที่กําหนดไวในมาตรฐานเปนอยางมากในบางป  ไดแก เหลก็
และแมงกานีส (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ําทะเลบางพารามิเตอรบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

ต้ังแตป พ.ศ. 2545-2550 
 

ป พ.ศ. 
พารามิเตอร 

คามาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเล
ประเภทที่ 3 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ออกซิเจนละลาย  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมนอยกวา 4.0 5.32 5.3 5.1 5.0 5.2 5.65 

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(MPN/100 มิลลิลิตร) 

ไมเกิน 70 <2 230 43 33 33 21 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

ไมเกิน 100 3.00 1.4 6.0 63.0 12.0 0.922 

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

ไมเกิน 45 64 76 59 97.0 88.0 50.0 

ไนเตรต-ไนโตรเจน 
(ไมโครกรัม/ลิตร) 

ไมเกิน 60 148 640.4 100 374 68.0 64.92 

 

หมายเหตุ :  มาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 เปนมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2551 (www.pcd.go.th)  
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ตารางที่ 4 ปริมาณโลหะหนักในน้ําทะเลที่ตรวจพบบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
ต้ังแตป พ.ศ. 2545-2550 

 

ปพ.ศ. 
พารามิเตอร 

มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา

ทะเล 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ปรอทรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 0.1 <0.02 6.4 11.6 0.00186 14.6  
แคดเมียม (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 5 0.08 0.5 <0.1 <0.100 <0.1 <0.1 
โครเมียมรวม (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 100 2.8 2.3 6.4 0.290 3.4 <2.0 
ตะกั่ว (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 8.5 0.61 5.0 5.80 1.980 2.2 <0.1 
ทองแดง (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 8 0.36 4.9 5.10 0.940 6.4 <1.0 
แมงกานีส (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 100 0.58 433 710 9.280 234.0 1.573 
สังกะสี (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 50 <1.1 20 20 0.370 10.8 <2.0 
เหล็ก (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 300 36.0 2,800 6,000 262.0 2480.0 109.3 
สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร) ไมเกิน 10 <0.25 1.05 3.70 2.0 2.4 <0.2 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2551 (www.pcd.go.th) 
 
 จะเห็นไดวาคุณภาพน้ําในพารามิเตอรที่เกี่ยวกับสารอาหารมีคาเกินกวาที่กําหนดในมาตรฐาน 
เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ชายฝงแมน้ําบางปะกงมีการใชประโยชนในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
นอกจากนี้ บริเวณริมน้ํายังเปนที่ต้ังของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง เปนแหลงที่ทําการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกร และมีการทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําโดยตรง สงผลใหคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําบางปะกงเสื่อมโทรมลง น้ําเสียที่ปลอยลงมาจะเปนอันตรายตอสัตวน้ํา โดยเฉพาะสัตวน้ําวัยออน 
นอกจากน้ําเสียไหลลงสูแมน้ําและไหลลงสูปากแมน้ําจะมีปริมาณสารอาหารพัดพามาดวย โดยเฉพาะน้ําเสีย
ที่มาจากการเกษตรและปศุสัตว ซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช ทําใหแพลงกตอนพืชเพิ่ม
จํานวนขึ้นเปนอยางมากและรวดเร็ว หรือที่เรียกวา ปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี (Red Tide) ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณ
ปากแมน้ําบางปะกงอยูเปนประจํา ในขณะที่ปริมาณโลหะหนักมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
โลหะที่ต้ังอยูริมแมน้ําบางปะกง 

3. การใชสารเคมีหรือกากชา เพื่อกําจัดปลาที่เปนศัตรูกุงในนากุง เมื่อมีการระบายน้ําลงสูแมน้ํา
บางปะกง สารเคมีเหลานี้ก็จะทําใหปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยูในแมน้ําบางปะกง โดยเฉพาะปลาที่อยูใน
ระยะวัยออน ซึ่งมีความทนทานตอสารเคมีไดนอยตาย และลดจํานวนลง (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2550ก) 
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 แนวโนมของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ข้ึนอยูกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสื่อมโทรม   
ที่สําคัญ ไดแก ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา (เนื่องจากในปจจุบันในดานการบุกรุกปาชายเลนนั้น พบวา 
ไมมีการบุกรุกแลว แตมีการปลูกปาชายเลนทดแทน) ซึ่งหากมีการจัดการที่เหมาะสม แนวโนมของความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตนาจะอยูในสภาพที่ดีข้ึน 

 
 การแกไขความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง อยูในการดูแลของกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งไดดําเนินการตามแผนการบริหารการจัดการและพัฒนาลุมน้ําบางปะกงอยางบูรณาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแผนงานที่จะดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2551-2554 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2550) ประเด็นตางๆ ในการดําเนินการดังนี้ 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
• สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

ชุมชน 
• ควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

น้ําเสียจากการเกษตร  
• การเลี้ยงสุกร ไดแก เสริมสรางศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรใน

การจัดการของเสียและน้ําเสียจากฟารมสุกร และควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไป
ตามมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกร 

• การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก เสริมสรางศักยภาพและสงเสรมิการมสีวนรวมของเกษตรกร
ในการจัดน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

• การเพาะปลูก ไดแก เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหามลพิษทางน้ําจาก
การเพาะปลูก และสงเสริมเกษตรอินทรียและเกณฑการปฏิบัติที่ดีดานการเกษตร 
(GAP) เพื่อลดการใชสารเคมีและยาปราบศัตรูพืช 

น้ําเสียจากชุมชน 
• สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อยูริมน้ํา 
• ลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงแหลงน้ําและควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไป

ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร 
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การเฝาระวังปญหามลพิษทางน้ํา 
• จัดทําแผนฉุกเฉินในการเตือนภัยคุณภาพน้ํา 
• สรางเครือขายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา และแหลงกําเนิดมลพิษ 

 
สถานภาพของทรัพยากรประมงและสตัวน้ํา 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2548) ทบทวนชนิดของปลาที่พบในลําน้ําบางปะกง โดยรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและรายงานการศึกษาตางๆ พบปลาจํานวนทั้งสิ้น 281 ชนิด จัดอยูใน 65 ครอบครวั และ
พบปลาที่ไดจากการสํารวจจริงทั้งสิ้น 170 ชนิด 53 วงศ  โดยจํานวนชนิดของปลาทั้งหมด เปนปลาที่พบใน
พื้นที่น้ําจืดทั้งสิ้น 101 ชนิด โดยปลาที่เปนกลุมเดนและมีปริมาณมากที่สุด ไดแก วงศปลาตะเพียน สรอย
และซิว (Family Clupeidae) วงศปลากดและปลาแขยง (Family Bagridae) วงศปลาเนื้อออน (Family 
Siluridae) วงศปลาซิวแกว (Family Clupeidae) วงศปลาสวาย (Family Pangasiidae) วงศปลาสลิดและปลากัด 
(Family Belontiidae) วงศปลาชอน (Family Channidae) และวงศปลาปกเปา (Family Tetraodontidae) 

  
ในบริเวณพื้นที่น้ํากรอยในแมน้ําบางปะกงจนถึงทะเลพบการกระจายของปลารวม 136 ชนิด โดยมี

ปลาที่เปนกลุมเดน ไดแก ปลาบู (Family Gobiidae และ Eleotridae) วงศปลากดทะเล (Family Ariidae) 
วงศปลาแปน (Leiognathidae) วงศปลาแปนแกว (Ambassidea) วงศปลากระบอก (Mugillidae) วงศปลา
ยอดมวง (Cynoglossidae) และวงศปลาสลิดทะเล (Siganidae)  ในขณะที่กลุมปลาที่สามารถพบไดตลอด
ลําน้ําบางปะกง ต้ังแตบริเวณน้ําจืด น้ํากรอย และทะเล พบดวยกัน 44 ชนิด ไดแก วงศปลาตะกรับ (Family 
Scatophgidae) ปลากะพงลายในวงศ Lobotidae และปลากะพงขาวในวงศ Centropomidae เปนปลา
เศรษฐกิจที่สําคัญพบไดตลอดลําน้ํา นอกจากนี้ พบวงศปลาจวด (Familly Sciaenidae) และวงศปลาลิ้นหมา 
(Family Soleidae) 

 
ปริมาณและผลผลิตทรัพยากรปลาในระบบนิเวศน้ํากรอยบางปะกงมีความแตกตางกันตามฤดกูาล 

โดยพบวา ในฤดูฝนปริมาณและผลผลิตของปลาจะสูงกวาในฤดูแลงการเปลี่ยนแปลงความเค็มในบริเวณนี้
มีผลตอปริมาณและองคประกอบชนิดของปลาที่พบในแตละฤดู ในชวงที่น้ําหลากพบปลาตะเพียน ปลาตะโกก 
ปลาสรอย และปลากะมัง ซึ่งจัดอยูในวงศ Cyprinidae ไดตลอดลําน้ํา ปลากลุมนี้  เปนกลุมปลาน้ําจืดที่กิน
พืชเปนอาหารโดยเฉพาะพืชน้ําและตะไคร ในชวงฤดูแลงสามารถพบปลาตะกรับและปลากระบอกซึ่งเปนกลุม
ปลาน้ํากรอย ทะเลขึ้นไปถึงบริเวณตนน้ําบานบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี 
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สืบเนื่องจากการที่ปาชายเลนแมน้ําบางปะกงอยูในสภาพเสื่อมโทรม ไมอุดมสมบูรณเหมือนในอดีต
แตก็ยังทําหนาที่ทางนิเวศวิทยาที่สําคัญในการเปนแหลงอนุบาลของปลาน้ําจืด ปลาน้ํากรอยและปลาทะเล
หลายชนิด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาในป 
พ.ศ.2548 กับการศึกษาในอดีต โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาของกรรณิกา ดุรงคเดช (2545) พบจํานวน
ชนิดของปลาที่พบเหมือนกันมากกวา 65 ชนิด ปลาน้ําจืดที่พบเปนกลุมเดนในชวงป พ.ศ.2543-2544 เปน
กลุมปลาสรอย (Cirrhinus jullieni) ปลาชะโอน หรือปลาน้ําเงิน (Kryptopterus apogon) และปลากะสง 
(Channa lucius) แตจากการศึกษาของกรมทรัพยากรชายฝง (2548) พบปลาน้ําจืดกลุมเดน คือ กลุมปลา
ซิวควาย (Rasbora aurotaenia) ปลาซิวควายหางไหม (Rasbora tomieri) ปลาตะเพียนขาว (Barbodes 
gonionotus) ปลาแขยงนวล (Mystus wolffi) และปลาหลด (Macrognathus aculeatus) กลุมปลาน้ํากรอย  
ที่พบเปนกลุมเดนตั้งแตป พ.ศ.2544 จนถึงปจจุบันคือปลาตะกรับ (Scatophagus argus) กลุมปลาแขยงอกีง 
(Mystus gulio) ปลาขาวเมา (Ambassis gymnocephalus) สวนปลาหลายชนิดที่อยูในวงศเดียวกันเพิ่มจํานวน
มากขึ้น มาเปนกลุมเดนแทน เชน กลุมปลาแปนจะพบแปนเหลืองทอง (Leiognthus decorus) แทนกลุม
ปลาแปน (Leiognathus brevirostris) ปลากดแดง (Arius caelatus) ยังพบเปนกลุมเดนตลอดป รวมทั้งกลุม
ปลากดหมูและปลาอุก (Hemipimelodus bicolor) กลุมปลาจวดที่เคยเปนกลุมเดนในเขตน้ํากรอย คือ ปลาจวด 
(Johnius trachycephalus) ถูกแทนที่ดวยกลุมปลาจวดหางพัด (Johnius belangerii) และปลาจวดหนาสั้น 
(Dendrophysa resselli) ปลากลุมเดน ที่เคยพบมากในชวงป พ.ศ.2544 คือ ปลาไสตัน (Corica pseudopterus) 
ปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ปลาขางตะเภา (Terapon jarbua) ปลาล้ินหมา (Cynoglossus 
puncticeps) ปลาดุกทะเล (Plotosus canius) และปลาบูฟนเลื่อย (Butis koilomatodon) พบปริมาณลดลงมาก  

 
เมื่อวิเคราะหถึงสถานภาพของปลาที่พบในระบบนิเวศน้ํากรอยแมน้ําบางปะกง ตามเกณฑของ 

IUCN Red List (Vidthayanon, 2005) เปนปลามีที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (endangered) 2 ชนิด คือ 
ปลาตองลาย (Chitala blanc)i วงศ Notopteridae และปลาตะโกกหนาสั้น (Albulichthys albuloides) วงศ 
Cyprinidae และอีก 5 ชนิดมีแนวโนมสูญพันธุ (vulnarable) ไดแก ปลาหางไก (Coilia lindman)i ปลาแมว      
หูดํา (Lycothissa crocodilus) วงศ Engraulidae ปลากะทิงไฟ (Mastacembelus erythrotaenia) วงศ 
Mastacembembelidae ปลากดหัวลิง (Ketengus typus) วงศ Ariidae และปลาดุกดาน (Clarias batrachus) 
วงศ Clariidae 

 
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงยังไดรายงานการพบปลาอีกหลายชนิดที่มีจํานวน 

ลดนอยลงมากเมื่อเทียบกับปริมาณและการกระจายในเขตน้ํากรอยในประเทศไทย เชน ปลาจิ้มฟนจระเข 
(Doryichthys boaja) วงศ Syngnathidae ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys furcatus) ปลาสรอยนกเขาหนาหมอง 
(Osteochilus lini) ปลารองไมตับ (Osteochilus waandersii) ปลาแมว (Setipinna melanochir) ปลาแมว
หนวดยาว (Setipinna taly) ปลากดหัวลิง (Ketengus typus) และกลุมปลาปกเปาเขียว (Auriglobus modestus)  



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศชายฝงทะเล 
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สถานภาพของโลมา 
 
บริเวณปากแมน้ําบางปะกงนี้เปนแหลงอาหารที่สําคัญแหลงหนึ่งของโลมา และเปนบริเวณที่พบวา

มีโลมาเขามาหาอาหารอยูเปนประจํา โดยโลมาจะอพยพเขามาในบริเวณปากแมน้ําบางปะกงแทบทุกป  
ในราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งโลมาที่พบในบริเวณนี้ ไดแก โลมาอิระวดี หรือโลมาหวับาตร 
(Sousa chinensis) โลมาเผือกหรือโลมาหลังโหนก (Creacella brevirostris) และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ 
(Neophocoena phoenoides) ทําใหบริเวณปากแมน้ําบางปะกงกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (สําหรับโลมาหัวบาตรนั้น จัดอยูในสถานะใกลสูญพันธุ ตาม Red List ของ IUCN
และอยูในบัญชี 1 ของอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) 
ที่หามมิใหมีการซื้อขายระหวางประเทศเด็ดขาด ยกเวนเพื่อการวิจัยทางวิชาการ) 


