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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัด 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา
พ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศ จาก พ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงวัฒนธรรมที่ส้าคัญ รวมถึงการมีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้มีการปกป้อง
อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ รวมถึงชุมชนในพ้ืนที่นั้นจะได้รับรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเน้น
สภาพแวดล้อมซึ่งเก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น  มนุษย์ พืช สัตว์ ในรูปแบบดั้งเดิมที่
มีธรรมชาติเป็นเกณฑ์ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลเป็นหลัก ใช้แนวค้าถามประกอบการสัมภาษณ์  พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ และการน้าเสนอ
ข้อมูลในรูปของการพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่รกร้างแต่ยังคงมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกทั้งยังมีเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประชาชน
เห็นว่าควรน้าพ้ืนที่ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรเพ่ือให้ใช้ได้ยาวนาน
ที่สุด ที่ส้าคัญต้องเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และเป็นการใช้ทรัพยากรของคนรุ่นปัจจุบันที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับคนในรุ่นต่อไป โดยก้าหนดให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน  และมีการจัดการพ้ืนที่ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่  และให้ชุมชน
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ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเองโดยรัฐบาลต้องให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามา
ให้การสนับสนุน ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบและด้าเนินการอยู่คือ องค์การจัดการน้้าเสีย กรม
ควบคุมมลพิษ องค์การบริหารส่วนต้าบลและชุมชนคลองด่าน ภาครัฐควรสนับสนุนอย่างจริงจังใน  
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควรมาจาก
ภาครัฐ  โดยใช้ในการออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นของชุมชนคลองด่าน  
ซึ่งปัญหาในปัจจุบันชุมชนคลองด่านไม่ได้มีบทบาทในการคิดกระบวนการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ แต่มี
กระบวนการจากองค์กรภายนอกเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเสนอรูปแบบการพัฒนาโดยไม่สอดรับกับ
ความต้องการของชุมชนคลองด่าน อีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีความรุนแรงทางด้านการเมือง ผู้น้าท้องถิ่น
หรือนักการเมืองท้องถิ่นควรสนับสนุนการด้าเนินโครงการ รวมทั้งการรณรงค์ให้ภาคประชาชนช่วยกัน
ออกความคิดเห็น  เสนอแนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์  และรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้คือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางในทุกระดับ เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้  ซึ่งนอกจากจะให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์น้อยเพราะ
ไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงยังเชื่อว่าคุณประโยชน์นั้นไม่ตกแก่คนในรุ่นลูกหลานของ
ตนอีกด้วย ในการด้าเนินการจัดท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนเกิดความ
รักและห่วงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 

 
ค้าส้าคัญ: แหล่งท่องเที่ยว, เชิงนิเวศ, บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
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ABSTRACT 

 
The studing for the development of eco-tourism area. : Case study of 

khong Dan waste water treatment project Bang Bo district Samut prakan Province.  The 
aim  for studying  the management of ecotourism wilderness area of Klong Dan waste 
water treatment project, including problems and barriers as well as recommendations 
on the use of eco-wilderness areas of waste water treatment project. KhlongDan to be 
an  eco-tourism that stands in natural  and  environmental 

Areas,as well as important cultures, as well as supporting and  promoting 
the conservation of these, including  communities  in the area.Iiveing environment, 
which is related to the habitat of living  things such   as humans,  plants, animals in  
the traditional way with the  natural  criteria. Using eco-qualitative study collected 
data by interviewing the informant interviews as the main line of questions, interviews 
and official presentation in the form of depiction. 

The results showed that the area of Klong Dan waste water treatment 
project in Samut Prakan Bang Bo district wilderness areas, there is still a healthy 
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ecosystem and it has space. Large  The people such as areas should be used to benefit 
the local community by establishing a management committee. Area, according to the 
needs of the local community that the owns .Including the  maintenance  of resources 
for  the  longest  running  ,the least significant  loss.  And it is   the  current    use  of  
resources that  will not impact   on the next generation by  requiring local communities 
to be  involved in making decisions about the  problem  and managing  the space to 
meet the  need. Of  the local community.And manages the local community itself by. 
Government agencies or other government agencies into support to the authorities 
responsible for the organization and operated on. Waste water Management 
Department of Pullution Managenmant, Administration and District Community Khlong 
Dan .Government should  support seriously in all aspects. Especially the budget In the 
development of the area as a tourist should come from the public sector by improving 
the design and construction of additional community comment Klong Dan. The current 
problems in the community Khlong Dan does not play a role in a process designed to 
improve the area, but there is a process from outside the organization as a key player 
in the proposed development model without conforms to the needs of communities, 
Khlong Dan. the area has a strong local political leaders or local politicians should 
support the project, including a public campaign to help out on the model 
development in the waste  water treatment project .The concept of  conservation  
and  the development of waste water treatment areas has been proposed to  improve  
eco-tourism.The  recommendation from this study  is  that  all relevant  agencies 
should  support and  disights at  every  level so that  everyone is   involved in making 
decisions about the problem  more accurately and appropriately  than  it is   right   
now. The importance  of conservation is loe, because it  does not   value and benefits 
do not   fall  on  the generations of their children  as well as in the implementation 
of ecological tourism should cultvate. Give youth in the  community the love  and 
cherish  of  local resources. 

 
Keywords: eco-tourism, klong dan waste water treatment project  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและก้าลังใจที่มีคุณค่า
มากมายจากผู้ที่มีพระคุณหลาย ๆ ท่านในล้าดับแรก ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทวิดา กมลเวชช  เป็นอย่างสูงที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในความ
กรุณาที่ท่านเมตตา สละเวลาอัน  มีค่าในการให้ค้าปรึกษา ให้ก้าลังใจ ให้ค้าชี้แนะและเอ้ือเฟ้ือเอกสาร
ข้อมูลที่มีประโยชน์  ตลอดจนคอยติดตามความคืบหน้าในการท้าภาคนิพนธ์อย่างสม่้าเสมอแม้ว่าท่าน
จะมีภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบมากมายก็ตาม 
  ขอกราบนมัสการพระครู พระครูส ังวรวิมลกิจ(อาจารย์ส้ารวม) เจ ้าอาวาสวัด  
แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม คุณเฉลา ทับทิมทอง  ต้าแหน่งแกนน้ากลุ ่มต่อต้านบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน นายยุทธศักดิ ์  กลมกล่อม  ก้าน ันต้าบลคลองด่าน  นายอภิญญา ดั ้นเกาะใหญ่  
ผู้ใหญ่บ้าน สมบัติ  สุตะรัตน์ ชาวบ้านต้าบลคลองด่าน ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต้าบลคลองด่าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน นายกเอนก  สุขส้าราญ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองด่าน  นายวงศธร  สนธิโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลของด่าน นายสัณหวัจน์  พรหมลิขิต  
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฐนันท์  จิรนนท์เสถียร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคลองด่านในการให้ความช่วยเหลือ ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล และเอกสารต่าง  ๆ 
และขอขอบคุณ อาจารย์ไชยทัศ อ่ิมส้าราญรัชต์ ที่ปรึกษาโครงการคลองด่าน หัวหน้าโครงการวิจัยการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย ที่ให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ นักศึกษาปริญญาโท (MPE 24) ที่ได้ให้ความเป็นมิตร 
ให้ความช่วยเหลือและให้ก้าลังใจ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาร่วมกันมาจนถึงทุกวันนี้ รวมไปถึง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ ทุกท่านที่คอยอ้านวยความสะดวก ประสานงานให้ด้วยดีตลอด
มาคุณประโยชน์อันใดที่เป็นประโยชน์จากภาคนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่คณาจารย์ทุกท่าน บิดา
มารดา และพ่ี ๆ น้อง ๆ ตลอดจนชาวบ้าน ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการทุก
ท่าน และหากข้อความบางตอนกระทบกระเทือนต่อชุมชนคลองด่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้เขียนขอ
อภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

   นายณรงค์เดช   วงศ์ประเสริฐ 
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บทที1่ 
บทน้า 

 
1.1 บทน้าและภูมิหลัง 

 
ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมี ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาภาคบริการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากร  การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขัน
ทางด้านการค้า และการลงทุน ท้าให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับ
ของระบบนิเวศ  ทรัพยากรชายทะเลและชายทะเลฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  ในการ
พัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์และ
หลากหลาย  อีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ 
ภูเขา แม่น้้า ทะเล ป่าไม้ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น ซึ่งนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลในปัจจุบันที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและท้ารายได้สูงสุดเป็นอันดับต้น  ๆ  
จึงถือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส้าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ถึงอย่างไรประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว ที่ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว
หลากหลายกระจายอยู่ในทุกจังหวัดและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอ่ืนซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว   
โดยก้าหนดแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติและประชาชนในทุกระดับ  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกิดกระแสส้าคัญ
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ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น 3 ด้าน ( สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  2540: 
2-1 – 2-3)1 ได้แก่  

1. กระแสความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. กระแสความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
3. การพัฒนาคนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
จากทัง้ 3 กระแสนี้จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะที่ยั่งยืน  น้าไปสู่การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555 -
2559 ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนการส่งเสริมกระบวน
การมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นเป็นส้าคัญ และหนึ่งในสถานที่เหมาะกับ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า เ พ่ื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ  
คือ พ้ืนที่ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพ้ืนที่ติดทะเล มีนิเวศป่าชายเลน 
ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมนิเวศชายฝั่ง ประกอบกับประชาชนใน
พ้ืนที่มีอาชีพประมงมายาวนานซึ่งสะสมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอาชีพท้าให้มี
ศักยภาพสามารถต่อเรือประมง และต่อเรือใบขนาดใหญ่ส่งออกจ้าหน่ายต่างประเทศ ส่วนในด้าน 
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่มีผู้ประกอบการน้าเรือประมงพานักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชมวีถีชีวิตชาวประมงหาปลากลางทะเล ในส่วนประชาชนในพ้ืนที่สามารถผลิตสินค้าชุมชนจากการ
แปรรูปอาหารทะเลท้าให้เกิดเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งปัจจัยที่กล่าวเหมาะแก่การพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่ต้าบลคลองด่าน 
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปาการ ซึ่งมีพ้ืนที่น่าสนใจในการน้ามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านซึ่งปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รกร้างมีสภาพเป็นนิเวศป่าชายเลน 
โดยองค์การจัดการน้้าเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาศึกษาแนว
ทางการใช้ประโยชน์ หาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  “คลองด่าน” มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ให้เกิดความสูญเปล่า  

                                                           

 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การด าเนินการเพ่ือก าหนดนโยบายการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ, รายงานผลการด้าเนินการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือก่อให้ เกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่า  
การท่องเที่ยวนิเวศนี้เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งสามารถก้าหนดผลลัพธ์ของการบริหารจัดการและโครงข่ายความเชื่อมโยงที่เหมาะสม 
โดยให้สอดคล้องกับการปรับสภาพสมดุลของกระแสความต้องการในแต่ละด้านและแต่ละระดับอย่าง
เหมาะสม  
  จุดเริ่มต้นโครงการ “คลองด่าน” หรือชื่อเต็มว่า “โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน้้าเสียในเขตควบคุมมลพิษพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ” ซึ่งเริ่มต้นในปี 2538  โครงการจัดการน้้า
เสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ หรือ “บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน” เป็นโครงการออกแบบ
รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกิจกรรม
หลักภายใต้โครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้
มอบอ้านาจ  ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม  (ปัจจุบันเป็นกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก และเป็นโครงการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมโครงการแรกของประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์ รวมงบประมาณกว่า 23,700 ล้านบาท โดยได้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือน
ตุลาคม 2538 (สมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย)วัตถุประสงค์ของโครงการนี้  ก็คือ “เพ่ือให้มีการแก้ไข
ปัญหามลพิษของ จ.สมุทรปราการ โดยเฉพาะในด้านน้้าเสีย ตลอดจนฟ้ืนฟูคุณภาพน้้าแม่น้้า
เจ้าพระยาตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว หลังจากประกาศให้ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขต
ควบคุมมลพิษ” โดยจะมีศักยภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย รวม 525,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน 
มากที่สุดในทวีปเอเชียขณะนั้น 

ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ) ได้
รวมตัวกันต่อสู้คัดค้านโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ชี้ให้เห็นว่าการปล่อยน้ าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดไม่ได้อย่างสิ้นเชิง (มีสารโลหะหนักตกค้าง) ลงสู่ทะเลจ านวนมาก จะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ าคลองด่านและอ่าวไทยเป็นอย่างมาก 

โครงการได้เริ่มพบการทุจริตมากมายจนภาคประชาชนเข้าร้องเรียนถึง ป.ป.ช. ว่ามีการ
ทุจริตในเรื่องของที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง และออกเอกสารสิทธิพ้ืนที่สาธารณะโดยมิชอบ ในปี พ.ศ. 
2546 กรมควบคุมมลพิษได้มีค้าสั่งให้กิจการร่วมค้า NVPSKG ยุติการด้าเนินโครงการ และระงับการ
จ่ายเงิน หลังด้าเนินก่อสร้างไปแล้วกว่า 95% คิดเป็นมูลค่าถึง 2 หมื่นล้านบาท จนต่อมากลุ่มบริษัท 
NVPSKG ได้ท้าการเรียกร้องให้จ่ายเงินที่เหลือ อนุญาตโตตุลาการจึงได้ตัดสินให้กรมควบคุมมลพิษแพ้ 
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ท้าให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปฟ้องต่อยังศาลชั้นต้นและศาลปกครอง แต่ผลสุดท้ายคือยืนตามค้าตัดสิน
อนุญาตโตตุลาการ ต้องจ่ายส่วนที่เหลือกว่า 9.6 พันล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินล่าสุดคือในปี   
พ.ศ. 2558 สมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ มาก่อนหากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้างใด  ๆ  
ในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี การส้ารวจและตรวจสอบสภาพ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านจึงจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมาปรับปรุงโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่านเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2,198.593 ล้านบาทเพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
สามารถเปิดด้าเนินการได้ แต่ความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสีย
อาจไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ได้มีการศึกษาและออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่
ภาครัฐควรยุติโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน หรือไม่สมควรจะด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่านต่อไปเพราะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะต้องใส่ลงไปใหม่ รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูก
สร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีสภาพช้ารุดเสียหาย
เป็นจ้านวนมากหากจะน้ามาซ่อมแซมหรือปรับปรุงหรือบ้ารุงรักษาใหม่จะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากับ
การจัดหาซื้อใหม่หากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดซื้อใหม่กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อายุการใช้
งาน ความคงทนถาวร ประสิทธิภาพการใช้งานจะเห็นว่าซื้อใหม่คุ้มค่ามากกว่า  ฯลฯ รวมทั้งเป็น
เหตุผลยืนยันที่มีความสอดคล้องกับผลการจัดประชุมประชาคมโครงการฯ  คลองด่านในวันที่  
11 มีนาคม 2559 ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (สีล้ง) ว่ากลุ่มชุมชนท้องถิ่นจ้านวน 1,955 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 94.04 ต้องการให้ยกเลิกโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านเดิมและให้น้าโครงการบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียคลองด่านไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทดแทน 

การด้าเนินงานขององค์การบริการส่วนต้าบลคลองด่าน นโยบายจะพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  คือ  สนับสนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ้าต้าบล  ก่อสร้างสวนสาธารณะเพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจ  สนับสนุนการสร้างเขื่อนกันน้้ากัดเซาะริมชายฝั่งทะเล จากนโยบายดังกล่าว พบว่า 
ยังมีพ้ืนที่ทิ้งร้างในพ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่านปัจจุบันยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ตั้ ง
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีพ้ืนที่ดินรวม 1,903ไร่ รัฐได้ซื้อไว้ใช้ก่อสร้างต่อมาได้มีการแก้ไข
แบบและได้ใช้พื้นที่ก่อสร้างจริงเพียง 600 ไร่ จึงเหลือที่ดินจ้านวน 1,300 ไร่ โดยจ้าแนกประเภทพ้ืนที่
พบว่า มีความเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
เป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งทะเลควบคุมการกัดเซาะพังทลายเพ่ือซับน้้าเสียเป็นแนวก้าบังกระแส 
น้้าเชี่ยว  เป็นแหล่งประมงใกล้ชายฝั่งเป็นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุ้งให้ผลผลิตมวลชีวภาพ
ส้ าหรับการเลี้ ยงหอยแมลงภู่ และปลา ที่ ส้ าคัญเป็นแหล่ ง พันธุ์ ไม้ป่ าชายเลนหลายชนิด  
เช่น  ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นตะบูนด้า ต้นตะบูนขาว ต้นแสมขาว ต้นล้าพู ต้นเหงือก
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ปลาหมอ ปัญหาที่ดินทิ้งร้างที่ไม่ได้รับการพัฒนาไม่น้ามาใช้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการพัฒนา
ชุมชนโดยรัฐอย่างอิสระไม่มีการควบคุมไม่ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ซึ่งนับวันจะ
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นภาคสาธารณชนต้องให้ความสนความสนใจ เพราะสภาพพ้ืนที่เหล่านี้ถูก
ทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขระบบ
นิเวศทางธรรมชาติจากข้อได้เปรียบในด้านท้าเล ที่ตั้ง ของบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง หากได้มีการใช้ที่ดินทิ้งร้าง
เหล่านี้  ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนอกจากจะท้าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยืนในระยะยาว 
อีกด้วย 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและ  
มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือก่อให้เกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย มีข้ันตอน และวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
สามารถก้าหนดผลลัพธ์ การบริหารจัดการ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละด้านของชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่
รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่รกร้างและยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา 
เช่น ขาดข้อมูลสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ตามความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งงานวิจัยนี้มีความต้องการศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางวิชาการใน
การน้าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ 
 
1.2 ค้าถามวิจัย 
 
 1.2.1 แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านรูปแบบการด้าเนินการ ด้านการจัดการ ด้านการสนับสนุน
ทางการเมือง 
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 1.2.2 อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 1.2.3 ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.3.3 เพ่ือสร้างข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์กรณีศึกษาโครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่านซึ่งเป็นพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศ ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  การเก็บข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ  
โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2559 
 
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน โดยมี
รายละเอียดในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
ข้อมูลการศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่างแห่งอ่ืน ที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.5.2 ประสานงานแบบเป็นทางการกับองค์การจัดการน้้าเสียกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน ก้านัน-ผู้ใหญ่บ้าน-สมาชิก
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สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน  ผู้น้าชุมชน แกนน้ากลุ่มต่าง ๆ โดยท้าหนังสือขอนัดหมาย
เข้าพบเพ่ือแนะน้าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จัดเสวนา
กลุ่ม เพื่อได้ข้อสรุปค้าแนะน้าของกลุ่มต่าง ๆ เป็นข้อมูลต่องานวิจัย  
 1.5.3 เก็บข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จดหมายโต้ตอบระหว่างรัฐกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อมูลจากสื่อและสื่อสารโซเชียล
มีเดีย 
 1.5.4 เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากพ้ืนที่ตั้งโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านใน
เชิงนิเวศป่าชายเลน 
 1.5.5 กลุ่มผู้น้าชุมชน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การส่วนต้าบลคลองด่าน สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 
 1.5.6 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ประชาชน ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่านนิเวศ  
 1.5.7 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเป็นการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ซึ่งเป็น
การสัมภาษณ์ที่ไม่มีขอบเขตของค้าถามที่แน่นอน มีเพียงแต่แนวทางกว้าง ๆ เป็นแนวทางการ เป็น
ค้าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเของการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา พ้ืนที่
โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
1) ค้าถามเก่ียวกับสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างโครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน 
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เป็นค้าถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจากพ้ืนที่รกร้างโครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
3) เป็นค้าถามเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน 
อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยได้มีการตรวจสอบเครื่องมือที่ผู้วิจัย
ได้ออกแบบขึ้นโดยน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
ชัดเจนของการใช้ภาษา การครอบคลุมเนื้อหา หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางในการสัมภาษณ์ให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจนด้วยส้านวน ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาที่ได้รับค้าแนะน้าและข้อคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจดูความถูกต้องก่อนน้าไปสัมภาษณ์ 
 1.5.8 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และด้าเนินการจัดการ
สนทนากลุ่ม  ซึ่งในขณะด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีการจดบันทึกข้อมูลเป็น  
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ลายลักษณ์อักษร และได้บันทึกเสียงสนทนาที่ได้บันทึกไว้มาบันทึกเป็นลายอักษรอีกครั้งหนึ่ง แล้วน้า
ข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายข้อตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.5.9 ท้าการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ่อบัด
น้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนา
กลุ่ม ตามประเด็นการสนทนากลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เสียประโยชน์ผู้ที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาสาระโดยการสร้างแบบสรุปงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
 1.5.10 สรุปและจัดท้าข้อเสนอแนะ 
 1.5.11 ส่งหนังสือขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการศึกษา 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.6.1 เข้าใจถึงสภาพการจัดการท่องเที่ยวและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
พ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือน้าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
 1.6.2 มีข้อเสนอแนะทางวิชาการในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
1.7 นิยามศัพท์ 
 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา หมายถึง วิธีการ/หลักการ การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่รกร้าง
ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการประเมินด้านการจัดการด้านความร่วมมือ 
การจัดการแบบมีส่วนร่วม การเมืองในการจัดการ และรูปแบบ Social Enterprise  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
รูปแบบการด้าเนินการ ด้านการจัดการ ด้านการสนับสนุนทางการเมือง 
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 ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ความสามารถและความพร้อมทางด้านพ้ืนที่ การมี
ศักยภาพของพ้ืนที่ ในการจัดท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในเรื่องธรรมชาติ มีจุดเด่น  
มีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาหรือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุนชมมีเอกลักษณ์  
วัฒนธรรมการด้ารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านรูปแบบการด้าเนินการ หมายถึง การประสานงาน ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมใน
การท้างานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การด้าเนินโครงการส้าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  
 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและกระบวนการใน
การจัดการการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการด้าเนินการที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐใน  ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทส้าคัญในการเป็นตัวแทน
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอ้านาจของผู้คน
ในท้องถิ่นได ้ 
 ด้านการสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การผลักดันให้โครงการขับเคลื่อนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และส่วนราชการอ่ืน ๆ วิเคราะห์ประเมินผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประเมินว่าผลประโยชน์นั้นจะมีผลต่อโครงการที่จะจัดอย่างไร 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบล คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีส่วนร่วมในการคิด การ
พิจารณาตัดสินใจการด้าเนินการและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ต่อชุมชนนั้น ๆ  และสิ่งส้าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์  ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

ผู้น้าชุนชน หมายถึง บุคคลที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล  
คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาคัดเลือก หรือโดยแต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็น
ตัวแทนหรือปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประชาชนในการบริหาร การวางแผนงาน การก้าหนดวิธีปฏิบัติ การร่วม
ลงมือปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผลการก้าหนดมาตรการหรือการออกฎระเบียบข้องบังคับต่าง  ๆ  
ที่จะใช้ร่วมกัน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล คลองด่าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
คลองด่าน ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง
ด่านนิเวศ 

แนวทางในการใช้ประโยชน์ หมายถึง การน้าพ้ืนที่รกร้างมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในชุมชน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ  
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ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียเพ่ือพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎี และ การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศกรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ ต้ารา งานวิจัย  
รวมถึงบทความต่าง ๆ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และน้าไปใช้ในการก้าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
       2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
       2.1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
       2.1.3 องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
       2.2.1 ความหมายของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู
       2.2.2 แนวคิดและหลักการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
2.3 แนวคิดศักยภาพและการจัดการท่องเที่ยว 
      2.3.1 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวคือความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
      2.3.2 พ้ืนที่ทิ้งร้างกับการฟ้ืนฟูเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
      2.3.3 นิเวศภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทิ้งร้าง 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับป่าชายเลน 
       2.4.1 ความส้าคัญของป่าชายเลน 
       2.4.2 ระบบนิเวศป่าชายเลน 
       2.4.3 ทิศทางการจัดป่าชายเลนในอนาคต 
       2.4.4 สถานการณ์ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรปราการ 
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
       2.5.1 ความหมายของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
       2.5.2 องค์ประกอบของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
       2.5.3 ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ 
       2.6.1 ความหมายของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
       2.6.2 องค์ประกอบของความร่วมมือ 
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       2.6.3 การสร้างความร่มมือ 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว 
       2.7.1 หลักการและแนวทางบริหารจัดการท่องเที่ยว 
2.8 ความส้าคัญของ Social Enterprise 
       2.8.1 Social Enterprise 
       2.8.2 แนวทางการบริหารจัดการ Social Enterprise 
       2.8.3 ลักษณะการบริหารงานแบบ Social Enterprise 
       2.8.4 รูปแบบของ Social Enterprise 
2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1 ได้บัญญัตินิยามของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ว่า “เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ  มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพ่ือมุ่งให้
เกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ในหลากหลายทรรศนะ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  ริชาร์ดสัน 2ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ ซึ่งมีการสื่อความหมายเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่อง ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงวัฒนธรรมที่ส้าคัญ นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้มีการปกป้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้
ไว้ และชุมชนในพื้นท่ีนั้นจะได้รับรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

                                                           

 1 “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,” http://rirs3.royin.go.th/ 
dictionary.asp.,2559 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559). 
 2 Richardson ,Janet, Ecotourism & Nature based Holidays (Sydney: Australian 
PrintGroup, 1993), 15. 
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 ประชิด สกุณะพัฒน์ และคณะ3 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
คือ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนโดยเน้นสภาพแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มนุษย ์พืช สัตว์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติเป็นเกณฑ์ 
 กุลวรา สุวรรณพิมล4 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง  
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  ชื่นชมและ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีของคนในท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน
ของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ บนพื้นฐานของนิยามความหมายดังกล่าว นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มผู้เดินทางท่ีแสวงหาสิ่งต่าง ๆดังต่อไปนี้ 
  1. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ประสบการณ์ที่หลายหลายให้มากขึ้น 
  2. ประสบการณ์จากการได้ไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และประสบการณ์ที่ได้สัมผัส
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมท่ีแตกต่างจากท่ีตนอยู่ 
  3. โอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนที ่
  4. ให้มีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ และสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีที่ไปชม 

  วรรณณา วงษ์วาณิช5 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศ 

จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น  จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” คือ 
การท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่ให้ความส้าคัญในมิติทางด้านความรู้ ความเข้าใจ  และการมีจิตส้านึก
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเคารพในวัฒนธรรม
และบริบทแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 

  

                                                           

 3 ประชิด สกุณะพัฒน์,วิมล จิโรจพันธุ์ และอุดม เชยกีวงศ์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 46. 
 4 กุลวรา สุวรรณพิมล, ความหมายของนักท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น  
อินโดไชน่า., 2548), 39. 
 5 วรรณณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2550), 141. 
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 2.1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส้าคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวมีนักวิชาการและผู้วิจัยจากท่ีต่าง ๆ ได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวไว้ดังนี้ 
  กุลวรา  สุวรรณพิมล6 ได้สรุปไว้ถึง  วัตถุประสงค์และเป้าหมายส้าคัญที่สุดของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวนั้น คือ ความพยายามที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะพิจารณาได้จาก
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ 
  1. ต้องด้าเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน ประเพณี 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการการท่องเที่ยว 
  2. ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว 
  3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  4. ต้องชี้น้าตามความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ  
  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่ เกี่ยวกับแหล่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โดยให้
ความส้าคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ท้าลายคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวและมุ่งเน้นให้เกิดจิตส้านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และถือได้ว่าเป็น
แนวทางหรือวิถีทางหนึ่งที่พยายามจะก้าวไปสู่เป้าหมายส้าคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์จึงมีองค์ประกอบส้าคัญที่ควรพิจารณา 3 ประการ คือ การสร้างจิตส้านึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นและการกระจายรายได้ นโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจะพบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก้าหนดนโยบาย
หลักไว้ 8 ประการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมชักจูง ให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาสู่ประเทศไทย เพ่ือให้
ได้มาซึ่งรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ เข้าเพ่ิมพูนเศรษฐกิจส่วนรวมโดยรีบด่วน 
  2. ขยายแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายไปในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้ถึงประชากรในทุกภูมิภาค 
  3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมบัติวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ด้วยดีที่สุด 

                                                           

 6 กุลวรา สุวรรณพิมล, ความหมายของนักท่องเที่ยว, 40-42. 
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  4. พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่ดีเพ่ือ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้มากข้ึน 
  5. เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้สามารถ
เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยของร่างกาย
และทรัพย์สินของตนและหมู่คณะ 
  6. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและเยาวชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวแก่คนไทย 
  7. ส่งเสริมคนไทยเข้าท้างานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มากที่สุด 
  8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อันเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
  ยุภาพักตร์ วิเวกวิน7  ได้สรุปไว้ถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมายการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส้านึกและความเข้าใจ
ของนักท่องเที่ยวในการท้าคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ปรากฏในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความหลากหลายและวิวัฒนาการทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านั้นด้วย 
  สูนทอน ไชสงคาม8 ได้สรุปไว้ถึง  เป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก่อให้เกิด
ประสบการณ์เรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวและไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแนวคิด
ที่จะท้าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะช่วยสร้างรายได้ และยังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนใน

                                                           

 7 ยุภาพักตร์ วิเวกวิน, “แนวทางการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัด
หนองบัวล้าภู” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 45. 
 8 สูนทอน ไชสงคาม, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา
บ้านเกียดโง้ง เมืองปะทุมพอน แขวงจ้าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2553), 57. 
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ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้ ท้าให้ลดความจ้าเป็นในการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือด้ารงชีพ   ดังนั้น  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท้าให้การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
 2.1.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  องค์ประกอบที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มีนักวิชาการได้ให้ข้อมูลไว้
หลากหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอน้าเสนอหลักส้าคัญขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังนี้ 
  สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย9 ได้จ้าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไว้เป็น 4 ประเภท คือ 
  ประเภทที่  1 นักท่องเที่ยวแบบหัวกระทิ  (Hard-Core Nature Tourists)เป็น
นักท่องเที่ยวที่เน้นความส้าคัญในการที่จะศึกษาค้นคว้าขณะที่เที่ยวชมธรรมชาติอยู่ 
  ประเภทที่ 2 นักท่องเที่ยวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists) 
เป็นนักท่องเที่ยวที่เน้นเจาะจงไปเที่ยวสถานที่ ธรรมชาติโดยเฉพาะ เพ่ือจะได้รู้ได้เข้าใจในธรรมชาติ
หรือประเพณีท้องถิ่น 
  ประเภทที่ 3 นักท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก (Mainstream Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่ชอบไปสถานที่แปลก ๆ ที่ไม่เคยไปมาก่อน หรือจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ ที่เป็นการเริ่ม
ส้าหรับโปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ 
  ประเภทที่ 4 นักท่องเที่ยวธรรมชาติตามโอกาส (Casual Nature Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่บังเอิญต้องไปธรรมชาติ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวที่ตนได้เลือกไป 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงลักษณะของ
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย10 ได้ก้าหนดองค์ประกอบหลักส้าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ประการคือ 
  1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทั้งนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับ

                                                           

 9 วารุณี งานทัศนานุกูล, “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่เทศบาล 
ต้าบลวิชิต อ้าเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต” (รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), 18-19. 
 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานขั้นสุดท้ายการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2542), 2-3. 
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ระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้น ๆ ดังนั้น องค์ประกอบด้านพ้ืนที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยู่กับ
ธรรมชาติ 
  2. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ  โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก้าจัดมลพิษ และการควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดเป็นการท่องเที่ยว
ที่มีความรับผิดชอบ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
  3. องค์ประกอบด้านกิจกรรม และกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว  เป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส้านึกที่ถูกต้องต่อ
นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค้านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการคิด  วางแผน และปฏิบัติตามแผน  ได้รับ
ผลประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ้ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว  อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในท้องถิ่นท้ังการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพ่ือ
กลับมาบ้ารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเริ่มต้นจากระดับรากหญ้าจนถึงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร11 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากจะมีแนวคิดพ้ืนฐาน 
มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนโดย
มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 5 ด้าน คือ 
  1. องค์ประกอบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวและ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
  2. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยว  หมายถึง 
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเพ่ือลดผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นและสร้างโอกาสด้าน
ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

                                                           

 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร, “การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว,” (เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดย ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 27-28 มีนาคม 2551. 
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  3. องค์ประกอบด้านธุรกิจการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ
โครงสร้างของกิจการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  4. องค์ประกอบด้านจิตส้านึกทางการท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้และสื่อความหมาย
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะท้าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายได้ตื่นตัวตอบสนองอย่างดี 
  5. องค์ประกอบด้านการตลาด หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวต่าง  ๆและเห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  บุญทวี  ดวงโพธิ์ศรี12 ได้สรุปไว้ถึง  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
4 ประการ คือ 
  1. ต้องมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียม และประเพณีของคนในท้องถิ่น 
  2. ต้องให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบของสื่อต่าง  ๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจได้รับความเพลิดเพลินพร้อมทั้งสร้ างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนรวมทั้ง
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น  
  3. ต้องให้ผลประโยชน์แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การบริการน้าเที่ยว หรือการให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ การขายอาหาร ขายของที่ระลึก 
เป็นต้น 
  4. ต้องให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการและ
การพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นของเขา ซึ่งจะช่วยท้าให้ชาวบ้านในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวซึ่งได้แก่ ธรรมชาติ สังคมและชุมชนนั้น ๆ แล้วผนึกก้าลัง
ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นไว้อย่างยั่งยืน 
  ประชิด สกุณะพัฒน์13   ได้สรุปไว้ถึง องค์ประกอบหลักที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกันเป็นพื้นฐานกัน 4 ด้าน ดังนี้ 

                                                           

 12 บุญทวี ดวงโพธิ์ศรี, “การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมบริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควาย กรณีศึกษา บ้านหาดไคร้ เมืองท่าพระบาท แขวงบริค้าไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), 6-7. 
 13 ประชิด สกุณะพัฒน์,วิมล จิโรจพันธุ์ และอุดม เชยกีวงศ์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2554), 70-71.  
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  1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้น ๆ 
การท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยู่กับธรรมชาติ 
  2. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ๆ เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือปลูกจิตส้านึกที่ดี และถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว
ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  3. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ์  ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม ป้องกันและก้าจัดมลพิษ อีกท้ังควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขตและยั่งยืน
ให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมองค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนท้องถิ่นร่วมคิดวางแผน 
ปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบร่วมบ้ารุงรักษาทรัพยากร อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ในท้องถิ่นเช่น การกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพ่ือกลับมา
บ้ารุงรักษาและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เป็นการร่วมมือจากระดับล่างไปจนถึงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
 
 2.2.1 ความหมายของการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  ความหมายของการอนุรักษ์แหละฟ้ืนฟู 
  เกษม จันทร์แก้ว14  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์ คือ การเก็บรักษา สงวน
ซ่อมแซมปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะได้เอ้ืออ้านวยให้คุณภาพสูง
ในการสนองความเป็นอยู่มนุษย์ตลอดไป หรืออีกความหมายก็คือ การใช้ตามความต้องการและ
ประหยัดไว้ใช้เพื่อในอนาคต 

                                                           

 14 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530), 82. 



Ref. code: 25595803011229IMD

20 

  นิ วั ติ  เ รื องพานิช 15 ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า  การอนุ รั กษ์  คือการรู้ จั กน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด สูญเสียน้อย
ที่สุด ใช้ได้นาน และต้องกระจายการใช้ประโยชน์ต่อมหาชนให้ทั่วถึงกันโดยถูกต้องตามกาลเทศะด้วย 
  วีระ ขุนไชยรักษ์16 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอนุรักษ์ คือ การดูแลรักษารวมทั้งเป็น
การน้าทรัพยากรมาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ได้ยาวนานที่สูด และต้องให้เกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด คือเป็นการใช้ทรัพยากรของคนรุ่นปัจจุบันที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในรุ่นต่อไป 
 2.2.2 แนวคิดและหลักการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
  เกษม จันทร์แก้ว17 ได้ให้หลักการอนุรักษ์วิทยาไว้ 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 
  1. ต้องใช้อย่างฉลาด คือ ในการจะใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างนั้น ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต 
  2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที่มีน้องหรือหา
ยากควรอย่างยิ่งที่จะเก็บรักษาไว้มิให้สูญหายไป บางครั้งหากมีของบางชนิดที่ยังพอจะใช้ได้ก็ต้องใช้
อย่างประหยัดอย่างฟุ่มเฟือย 
  3. หาวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็
ตามมีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือจะหมดไป ถ้าด้าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรอย่าง
ยิ่งที่จะไดหาทางปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่ดีขึ้น 
  เต็มดวง รัตนทัศนีย์18  ได้สรุปไว้ถึง  วิธีการอนุรักษ์ (Method  Conversation) มี
หลายวิธีด้วยกัน แต่จะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด ดังนั้น กิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
  1. การป้องกันรักษา ( Protection ) เป็นการรักษาสภาพต่าง ๆ ของทรัพยากรให้คง
เดิมทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพให้ยั่งยืนตลอดไป เช่น ทิวทัศน์ธรรมชาติ ทรัพยากรน้้า ป่าไม้ดิน เป็นต้น 

                                                           

 15 นิวัติ เรืองพานิช, นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการต้าราชุดการจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์รั้วเขียง, 2541), 182. 
 16  วีระ ขุนไชยรักษ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลนของราษฎร 
ต้าบลบางหญ้าแพรก อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารทรัพยากรป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545), 64. 
 17 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 99. 
 18 เต็มดวง รัตนทัศนีย์, มนุษย์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (นครปฐม : นครปฐม 
การพิมพ์, 2534), 13. 
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  2. การบูรณะฟ้ืนฟู (Restoration) เป็นการซ่อมบ้ารุงปฏิสังขรณ์ ให้ฟ้ืนตัวขึ้นใหม่ 
เช่นป่าไม้ที่โค่นท้าลายต้องฟ้ืนขึ้นมาใหม่ สัตว์มีจ้านวนลดลงต้องเพาะพันธุ์เพ่ิมข้ึน  
  3. การปรับปรุงให้ดีขึ้น (Improvement) คือ พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
และปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติ เช่น การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรดินเพ่ือให้ใช้ประโยชน์จาก
การท้านาปีละครั้งเป็นสองครั้ง  
  4. การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ได้อีก เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุต้องมีวิธีการพัฒนาแร่ขึ้นมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และต้องค้านึงถึงช่วงเวลาการใช้ที่เหมาะสม  
  5. การน้ามาใช้ใหม่ (Recycle) ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเมื่อใช้แล้วเอาน้า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น เศษเหล็กน้ามาถลุงใหม่ เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น  
  6. การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน (Substitution) คือ การคิดค้นหาสิ่งอ่ืนมาใช้แทนทรัพยากร
ที่หายากหรือก้าลังจะหมดไป เช่น ใช้พลาสติกแทนภาชนะบรรจุน้้า ซึ่งต้องใช้แทนทรัพยากรที่หายาก
หรือก้าลังจะหมดไป เช่น น้้ามัน  
  7. การส้ารวจตรวจค้น  (Discovery) ทรัพยากรบางอย่างอาจถูกปล่อยทิ้งไม่ได้
น้ามาใช้ประโยชน์ ควรตรวจค้นหาทางน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พลังงานแสงแดด 
กระแสน้้าในแม่น้้าล้าคลอง  
  ฉัตราภรณ์  วิวัฒนวานิช19 ได้สรุปไว้ถึง แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ว่าจะต้อง
เผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางในทุกระดับ เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากจะให้
ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์น้อยเพราะไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงยังเชื่อว่า
คุณประโยชน์นั้นไม่ตกแก่คนในรุ่นลูกหลานของตนอีกด้วย 
  นิวัติ  เรืองพานิช 20 ได้สรุปไว้ถึง แนวความคิดและหลักการในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้  

                                                           

 19 ฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช, “ปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านพยูน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537), 76. 
 20 นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 43. 
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  1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้มิได้หมายถึงห้าม
ใช้หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องน้ามาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
  2. ทรัพยากรธรรมดาชาติจ้าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ใหม่ได้ เช่น ดิน น้้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และก้าลังงานมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถ
เกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น น้้ามันและแร่ต่าง ๆ 
  3. ปัญหาส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่
ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไปในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น้้า 
ป่าไม้ และสัตว์ป่าด้วย 
  4. การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค้านึงถึงทรัพยากรอ่ืนในเวลา
เดียวกันด้วย ไม่เคยแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทรัพยากรทุก
อย่างมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
  5. ในการวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ออก
จากสภาพ แวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่าวัฒนธรรม
และสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคม
นั้น ๆ กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการด้าเนินชีวิตเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก  
  6. ไม่มีโครงการรักษ์ใดที่จะประสบความส้าเร็จได้ นอกจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
จะได้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุก ๆ ด้านต่อ
สังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อ้านวยประโยชน์หลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน  
  7. ตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นที่ไดก็ตามยังไม่ยู่ในระดับที่จะ
พยุงซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยัง
เป็นไปโดยไม่ทั่วถึง 
  8. การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบท ความมั่น
คั่งสุขสมบูรณ์ของประเทศข้ึนอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น ๆ  
  9. การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการท้าลาย
ความศิวิไลซ์ชองมนุษย์ อย่างไรก็ดี มนุษย์ต้องยอมรับว่าการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ้นอยู่
ทุกหนทุกแห่งท่ีมีการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  10. การด้ารงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิด
จากทรัพยากรอ่ืน เช่น ดิน น้้า อีกทอดหนึ่ง ก้าลังงานของมนุษย์ ตลอดจนการกินดีอยู่ดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอ่ืน ๆ แล้วอาหารทุก
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อย่างไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าวหรือในรูปของนม เนื้อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจกพืชที่สัตว์บริโภค
เข้าไปล้วนเกิดจากดินท้ังสิ้น 
  11. มนุษย์จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ มนุษย์สามารถน้าวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะน้าสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดที่เดียวอย่างแน่นอน 
  12. การอนุรักษ์ นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้ว ยังจ้าเป็นต้อง
อนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์ และเป็นผลดีทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน การอนุรักษ์สภาพ
ธรรมชาติ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เพ่ือความสวยงาม และส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเกมกีฬา 
เป็นต้น  
  13. เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรกลับลด
น้อยลงทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็นสิ่งที่
มืดมน ถ้าหากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้ 
 
2.3 แนวคิดศักยภาพและการจัดการท่องเที่ยว 
 
 2.3.1 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
  ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวคือความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ืออ้านวยต่อการ
พัฒนาการปรับปรุง หรือการท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่า  
มีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่ 
  วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์  ได้เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณา และการก้าหนดศักยภาพหรือ
ความส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
  1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความ
เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ความส้าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ
และวิถีชีวิต 
  2. ความสะดวกในการเข้าถึง ไดแก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการ
เดินทางระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
  3. สิ่งอ้านวยความสะดวก ไดแก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการ 
ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย 
  4. สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพ
อ่ืน ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 



Ref. code: 25595803011229IMD

24 

  5. ข้อจ้ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยวได้แก่ ข้อจ้ากัดทางด้านพ้ืนที่ข้อจากด้าน
ทางด้านบริการสาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยขอนักท่องเที่ยว 
  6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยวและจ้านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่ งท่องเที่ ยวของ  
จารุจน์ กลิ่นดีปลี21 โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
  1. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ 
คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
รวมทั้งต้องมีปัจจัยอ่ืนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความ
สะดวก ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 
  2. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ ประกอบด้านการ
จัดการคือความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงการจัดการสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเข้าถึง เช่น ถนนไฟฟ้า แหล่งน้้า การจัดการควบคุมจ้านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  3. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่โอกาสในการสร้างจิตส้านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
  4. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบ ด้านการมี
ส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใดบ้าง และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจ หรือสนใจที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนได้รับ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ทั้งนี้ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนา 
เป็นสิ่งส้าคัญอย่างงหนึ่งในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือสิ่งเสริมใด  ๆ 
เพ่ือให้การด้าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                                                           

 21 จารุจน์ กลิ่นดีปลี, “การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศกรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การจัดการสิ่งแวดล้อม ส้านักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541). 
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  ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร  แบ่งองค์ประกอบที่น้ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวดังนี้ 
  1. ปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยว พิจารณาจากสถานที่ตั้งและลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการในด้านความสงบ ใน
การพักผ่อน ความสนุกสนาน การหาประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยจูงใจหลักแบ่งได้  3 ชนิด ได้แก่ ปัจจัย 
จูงใจด้านธรรมชาติ ปัจจัยจูงในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา และปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมที่
มนุษย์ สร้างข้ึน 
  2. ปัจจัยประกอบ ได้แก่ คุณค่าดึงดูดใจจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
และลักษณะภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ภัยธรรมชาติ และการเมือง 
  3. ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ สิ่งอ้านวยความสะดวกที่ได้
มาตรฐาน ด้านที่พักและอาหาร การสื่อความหมาย ข้อมูลข่าวสาร การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตลอดจน สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง  ๆ เช่น ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึกเป็นต้น 
  4. ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม ต้องพิจารณาถึงโครงข่ายการ
คมนาคม ทางบก ทางน้้า  และทางอากาศ บริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้้า  การระบายน้้า  การ
ก้าจัดขยะ ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม    
  จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น  จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนาการปรับปรุง หรือการท้าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นนั้นว่ามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นหรือไม่  ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพองค์กรจากความพร้อมหรือ
ความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ตลอดจนระบบบริหาร
จัดการ ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร, บุคลากร,งบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
วิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 
 2.3.2 พื้นที่ทิ้งร้างกับการฟื้นฟูเมือง   
  ตั้งแต่ช่วงยุค คริสต์ทศวรรษ 1960มีการศึกษาจ้านวนมากที่พูดถึงปรากฏการของ
พ้ืนที่ทิ้งร้างในเมืองสมัยใหม่ รวมทั้งบัญญัติค้าศัพท์และนิยามไว้หลากหลายเช่น พื้นที่ที่ถูกละเลย 
(Lost Space) พ้ืนที่ไร้ประโยชน์ (Waste Space) 
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 2.3.3 นิเวศภูมิทัศน์ (Landscape Ecology) 
  เพ่ือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทิ้งร้าง ค้าว่า “นิเวศภูมิทัศน์” (Landscape Ecology) เป็น
ค้าที่เกิดจากการรวมกันของทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ท้าให้ได้ค้าศัพท์ใหม่ขึ้นมานิเวศภูมิทัศน์เป็น
การศึกษาแบบองค์รวมในบริเวณพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ในระบบนิเวศอย่างกว้าง ๆ  
  โครงสร้างทางภูมิทัศน์ (Landscape Structure) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพต่าง 
ๆที่ประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศและแบบแผนทางกายภาพที่ปรากฏในภูมิทัศน์ ซึ่ง
อาจเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ของระบบนิเวศหรือภูมิทัศน์หรือปฏิสัมพันธ์และกระบวนการต่าง ๆที่
เกิดขึ้น เช่น รูปแบบและภูมิสัณฐานเมืองรูปแบบและการกระจายตัวของประชากร สิ่งมีชีวิต พืช
พรรณซึ่งได้แบ่งประเภทองค์ประกอบย่อยของภูมิทัศน์  (Landscape element) เป็นระดับ (scale) 
ถือเป็นหลักส้าคัญของภูมินิเวศวิทยา เกี่ยวข้องกับการแปลความหมายของแผนที่  เช่น Teodoro 
Lasanta ใช้นิเวศภูมิทัศน์เพ่ือประเมินทางเลือกในการจัดการพ้ืนที่ภูเขาบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนที่ถูก
ทิ้งร้าง เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ทุ่งหญ้ามีการพังทลายของดินเพ่ิมขึ้นและเกิดการแตกแยกของภูมิทัศน์
การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่พุ่มไม้ในพ้ืนที่ทิ้งร้างโดยรวมระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ (LEA) 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับป่าชายเลน 
 
 2.4.1 ความส้าคัญของป่าชายเลน 
  ป่าชายเลน  นับวันจะมีความส้าคัญมากขึ้นต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีทรัพยากรประเภทนี้ ประเทศไทยใช้ทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งทางด้านป่าไม้ และด้าน
ประมงโดยเฉพาะเป็นแหลงขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งอนุบาลในด้านป่าไม้ ผลิตผลที่ได้จากป่าชายเลน 
ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้มาก ก็คือการน้าไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางมา
บ้าง และในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นไม้จากป่าชายเลน โดยเฉพาะผลิตผลด้าน
เมทิลแอลกอฮอล์ กรดน้้าส้ม และน้้ามันดิบ เป็นต้น  
  ส้าหรับในด้านการประมง ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญต่อสัตว์นานา
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้ง หอย ปู และปลา วงจรชีวิตของสัตว์น้้าเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับป่าชาย
เลนอย่างมาก ทั้งในด้านเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์และการเจริญเติบโต ป่าชายเลนสามารถผลิต
อาหารแร่ธาตุหลายชนิด โดยได้จากการร่วงหล่นและสลายตัวของเศษไม้ ใบไม้ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศป่าชายเลน จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้้ากับป่าชายเลยนั้นมีมากมาย หากมี
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การท้าลายป่าชายเลนนั้นมีมากมาย หากมีการท้าลายป่าชายเลนลงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง  
สิ่งเหล่านี้จะหมดไป และในที่สุดทรัพยากรสัตว์น้้าก็จะลดปริมาณลงหรือหมดไปอีกด้วย  
  ป่าชายเลน เป็นป่าที่มีความส้าคัญสูงสุดในความส้าคัญของระบบนิเวศในธรรมชาติ 
และมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมนุษย์ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทางด้านนิเวศวิทยา ดังนี้ 
  1. การน้าไม้มาใช้ประโยชน์ ไม้ที่ได้จากป่าชายเลน นอกจากน้ามาใช้เพ่ือจากเผา
ถ่านแล้ว ยังสามารถมาใช้เพื่อเป็นไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม ไม้ค้้ายัน เฟอร์นิเจอร์ 
  2. เป็นที่ป้องกันชายทะเลโดยป่าชายเลนจะท้าหน้าที่เป็นเหมือนเขื่อนป้องกันคลื่น 
ลม พายุ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และระบบนิเวศอ่ืน ๆ 
  3. ท้าหน้าที่เป็นแหล่งกักตะกอนสิ่งปฏิกูลและสารมลพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล 
  4. ช่วยให้มีการงอกตัวของแผ่นดิน จากการที่ตกตะกอนดินทรายซึ่งไหลมากับแม่น้้า 
เมื่อถูกขวางกั้นด้วยแนวป่าชายเลนท้าให้กระแสน้้าลดความเร็วลง เกิดตะกอนทับถม 
  5. นิเวศวิทยาป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการวางไข่ การหาอาหาร 
และการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าเศรษฐกิจหลายชนิดและเป็นแหล่งชมชุนของนก สัตว์ป่าหลายชนิด 
  6. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ความสวยงามจากพรรณไม้ต่าง  ๆ ตั้งแต่เฟิร์น 
กล้วยไม้และต้นไม้ใหญ่ ที่เพ่ิมความแปลกตาแก่ทิวทัศน์ทางทะเล 
                
 2.4.2 ระบบนิเวศป่าชายเลน22 
  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของป่าชายเลนมีความแตกต่างออกไปอย่างมากจาก 
ป่าชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดินเนื่องจากมีสภาพเป็นดินเลนในที่ราบกว้างใหญ่ ดินเหล่านี้มีความอุดม
สมบูรณ์ ส่วนหนึ่งมาจากซากพืชซากสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนเอง โดยเฉพาะใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกัน
เป็นจ้านวนมาก แพลงตอนพืชและสาหร่าย ส่วนสภาพความเค็มของน้้าบริเวณนี้มีระดับค่อนข้างต่้า 
เนื่องจากมีน้้าจืดไหลลงมาปะปนกับน้้าทะเลจึงให้น้าบริเวณนี้เป็นน้้ากร่อย ระดับความเค็มของน้้า
ดังกล่าวยังเปลี่ยนแปลงไปได้ตามระดับน้้าที่ขึ้นลงเป็นประจ้า กล่าวคือ ระดับความเค็มจะสูงขึ้นเมื่อน้้า
ขึ้น และในขณะที่อยู่ช่วงที่น้้าเกิด น้าทะเลจะสามารถไหลเข้าสู่ป่าชายเลนได้ระยะทางไกลขึ้น ซึ่ง
เป็นไปในทางกลับกันกับน้้าลงและช่วงน้้าตายตามล้าดับ 
 

                                                           

 22  สนิท อักษรแก้ว, ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541), 11–27, 89-90. 
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  ลักษณะทางกายภาพดังกล่าว  มีผลต่อชุมชนในป่าชายเลนเป็นอย่างมาก โดยมีผล
ทางตรงต่อชนิดและการกระจายพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่จะเห็นไดจากป่าชายเลนแหล่งต่าง ๆ ของโลกพันธุ์ไม้
จะขึ้นอยู่ในลักษณะเขตแนวของแต่ละชนิด โดยมีแบบแผ่นแน่นอนจากบริเวณฝั่งน้้าเข้าไปด้านในของ
ป่า อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากป่าบกท่ัวไป ทั้งนี้เพราะลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ป่ามี
ความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกันตั้งแต่ชายฝั่งถึงส่วนที่อยู่ลึกเข้าไป พันธุ์ไม้ต่างที่มีการปรับตัวมา
จนขึ้นอยู่ได้ในเขตนี้ แม้จะปรับตัวในลักษณะคล้ายกัน แต่ยังคงมีความแตกต่างกันในบางส่วน  
ที่สามารถท้าให้เจริญและแพร่กระจายอยู่ได้ในบริเวณต่างกันของป่าชายเลนโดยเฉพาะบริเวณที่มี
สภาพที่เป็นดินเลนลึก มีน้้าท่วมถึงเสมอกับบริเวณที่เป็นดินเลนตื้น และมีน้้าท่วมถึงเป็นบางครั้งบาง
คราวพันธุ์ไม้ที่จะขึ้นได้ในบริเวณที่เป็นดินเลนลึกจึงต้องมีรากค้้าจุนที่แข็งแรง เป็นจ้านวนมาก  
รากเหล่านี้ ช่วยพยุงล้าต้นให้ตั้งตรงอยู่ได้ไม่โค่นล้มเมื่อถูกพายุพัดหรือคลื่นซัด ได้แก่ พันธุ์ไม้พวก 
โกรงกาง ต้นอ่อนจึงสามารถเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่บนต้นแม่จนกระทั่งพร้อมที่จะงอกรากและ
เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงทันทีที่ร่วงลงสู่พื้นดิน 
  ส้าหรับสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่
ต่างไปจากสัตว์ในป่าบกทั่วไปเช่นกัน สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามเรือนยอดของพันธุ์ไม้ต่าง  ๆ ในป่าชายเลน
เป็นพวกที่ไม่จ้าเป็นต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะ ได้แก่ นก แมลง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมชนิ ด 
ต่าง ๆ เช่น ลิง หนูค้างคาว เสือปลา นาก และแมวป่า รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด เต่า และงู 
เป็นต้น สัตว์พวกนี้อาจมีการอพยพไปมาจากป่าชายเลนสู่ป่าข้างเคียงได้ แต่สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนป่า
โดยอาศัยคืบคลานหรือเกาะหรือขุดรูอยู่ตามพ้ืนดิน รวมทั้งพวกที่อยู่ ในน้้าจะต้องมีกาปรับตัวอย่าง
มากเพ่ือจากอยู่รอดเนื่องจากต้องประสบกับสภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ้าหรืออยู่ใน
สภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตโดยทั่วไป เช่น สภาวะที่ท้าให้ต้องสูญเสียน้้าออกจากล้าตัวและ
สภาพอุณหภูมิสูง สภาพที่มีปริมาณออกซิเจนค่อนข้างต่้าของดินเลน และการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ของน้้า สัตว์พวกนี้ได้แก่  หอย  ปู  กุ้ง  หนอนตัวกลม  หนอนตัวแบน ไส้เดือนทะเล และ ครัสเชียน 
เป็นต้น  
  อย่างไรก็ตามชุมชนในป่าชายเลนจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ จ้านวนมาก
ที่สามารถปรับตัวอยู่ได้และแพร่ลูกแพร่หลานเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ 
สัตว์ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดก็ได้อาศัยวางไข่ และอนุบาลตัวอ่อนในบริเวณนี้ โดยบาง
ชนิดอาศัยอยู่จนครบวงจรชีวิต 
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลยในแง่ของการถ่ายทอดพลังงาน เป็นแบบที่
เริ่มต้นด้วยอินทรีย์สาร (Detritus) ซึ่งได้จากการสลายตัวของใบไม้ในบริเวณป่าชายเลนโดยจุลินทรีย์ 
ผู้ย่อยสลาย อินทรียวัตถุเหล่านี้จะเป็นอาหารของพวกกินเศษอินทรียวัตถุ เช่น แอมฟิพอด หอย กุ้ง ปู 
และตัวอ่อนของแมลงต่าง ๆ จากพ้ืนก็จะถูกกินต่อ ๆ กันไปตามล้าดับขั้นของลูกโซ่อาหาร 
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 ความหลากหลายของสัตว์ป่าในป่าชายเลน 
 สัตว์ที่เป็นองค์ประกอบของป่าชายเลน ได้แก่ ปลา ที่ส้าคัญได้แก่ปลากระบอก ปลา
กะพง ปลานวลจันทร์ ปลากะรัง และปลาตีน กุ้งมีประมาณไม่น้อยกว่า 15 ชนิด ส้าหรับกุ้งที่พบเห็น
ทั่วไปในป่าชายเลน ได้แก่ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งกุลาด้า กุ้งกะเปาะหรือกุ้งกะต่อม ปูที่พบในป่าชายเลนมี
ทั้งหมด 7 สกุล 54 ชนิด ที่พบมากได้แก่ ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูทะเลหรือปูด้า หอยที่พบมากในป่าชาย
เลนมีหอยกาบเดียวไม่น้อยกว่า 17 ชนิด ที่ส้าคัญได้แก่ หอยด้า หอยข้ีนก หอยข้ีกา และหอยกาบคู่ไม่
น้อยกว่า 3 ชนิด ได้แก่ หอยนางรมและหอยเยาะ เป็นต้น นกที่พบในป่าชายเลนมีทั้งนกอพยพและนก
ประจ้าถิ่นมากกว่า 100 ชนิด เช่น นกยางควาย นกยางรอก นกเหยี่ยวไดท์ นกหัวโตและนกเหยี่ยว 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีไม่น้อยกว่า 39 ชนิด ที่พบทั่วไปได้แก่ ค้างคาว ลิงกัง นาก แมวป่า  
สัตว์เลื้อยคลาน มีอย่างน้อย 25 ชนิด ซึ่งรวมงูต่าง ๆ กิ้งก่า เต่า จระเข้ นอกจากนี้ยังพบแมลงเป็น
จ้านวนมากกว่า 38 ชนิด เช่น พวกผีเสื้อกลางคืน หนอนผีเสื้อ หนอนกอ แมลงปีกแข็ง ยุง ลิ้น และ
เพลี้ย ระหว่างพ้ืนที่ป่าบก กับป่าชายเลน (Ecotone) เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ ทั้งนี้ก็เนื่องจากแม่หอบ (Thalassina Anomala Herbst) สร้างกิจกรรม 
มูลดินน้อยในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยยังพบว่าในแนวเขตเชื่อมต่อใหญ่สูงถึง
ระดับน้้าทะเล ปกติท่วมไม่ถึง อินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ชนิดนี้จะถูกย่อยสลาย
กลายเป็นธาตุอาหารพืชและสัตว์ ความแตกต่างในระดับของพ้ืนที่ที่เนื่องจากกิจกรรมของสัตว์ชนิดนี้ 
ท้าให้อัตราการท่วมถึงของน้้าทะเลต่างกัน ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์ถึง 65 ชนิด และ
พันธุ์สัตว์น้้าและสัตว์บกกว่า 100 ชนิด แม่หอบจึงมีบทบาทในด้าน Ecological Engineering ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบนิเวศ Eco tone 
 การกระจายของป่าชายเลน  
 ประเทศไทยมี 22 จังหวัด ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนตายชายฝั่งทะเลแม่น้้าล้าคลอง ทะเลสาบ 
และเกาะต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตลอดไปจนถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่ง โดยมีพ้ืนที่
รวม 275,805 ตารางกิโลเมตร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด้ารงอยู่ของป่าชายเลน  
 1. ลักษณะชายฝั่ง ป่าชายเลน โดยทั่วไปมักจะขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพดิน
เป็นดินเลนและเป็นที่ราบกว้างมีน้้าทะเลทั่วถึงอย่างสม่้าเสมอ 
 2. แสงสว่าง พันธุ์ไม้ป่าชายเลน เป็นพันธุ์ไม้ท่ีมีความต้องการแสงสว่างเป็นอย่างมาก 
 3. ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าฝนท้าให้ความเค็มของน้้าทะเลลดลงและท้าให้ต้นไม้
เจริญเติบโตได้ดี ปริมาณน้้าฝนที่เหมาะสมประมาณ 1,500 – 3,000 ม.ม./ปี 
 4. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์แสง การหายใจ การเจริญเติบโต และ
การขยายพันธุ์ไม้โดยเฉพาะการแตกใบอ่อนโดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 18 - 30˚ C 
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 5. ลม ลมมีอิทธิพลต่อการระเหย การคายน้้า และลมมีอิทธิพลต่อความแรงของคลื่นใน
บริเวณท่ีมีลมแรง ต้นไม้จะแคระแกรนมีรูปทรงผิดปรกติได้ 
 6. การขึ้น-ลงของน้้า ช่วงเวลาขึ้น-ลงของน้้า บริเวณชายฝั่งทะเลเป็นตัวก้าหนดการอยู่
ของป่าชายเลน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในบริเวณป่าชายเลน เมื่อน้้าทะเลขึ้นความเค็มจะ
สูง เมื่อน้้าทะเลลดความเค็มจะลดลง และการท่วมของน้้าทะเลจะพาเอาหนอนดิน ให้มาอาศัยในป่า
ชายเลนซึ่งหนองดินนี้ จะช่วยให้ดินในป่าชายเลนมีคุณภาพดีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่า
ชายเลน 
 7. คลื่นและกระแสน้้า คลื่นและกระแสน้้ามีผลโดยตรงต่อการกระจายพันธุ์ของพันธุ์ไม้
ป่าชายเลน ช่วยพัดพาธาตุอาหารเข้า – ออกจากป่าชายเลน 
 8. ความเค็มของน้้ามีผลต่อการเจริญเติบโต การอดตาย และการแบ่งเขตการขึ้นอยู่ของ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยปกติแล้ว พันธุ์ไม้ป่าชายเลนเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณน้้ากร่อย 
 9. ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนมีผลต่อการหายใจและสังเคราะห์แสงของพันธ์ไม้ป่าชาย
เลย ซึ่งปริมาณ ออกซิเจนในน้้าบริเวณป่าชายเลน จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด 24 ชม. โดยจะมี
ปริมาณต่้าสุดในเวลากลางคืน และสูงสุดในเวลากลางวัน 
 10. ดิน ดินในป่าชายเลนเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมากับน้้าจาก
แหล่งต่าง ๆ ลักษณะของดินมีส่วนใหญ่ในการเจริญเติบโตและการกระจายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 
 11. ธาตุอาหาร ธาตุอาหารส่วนใหญ่ของป่าชายเลนได้มาจากการชะล้างไหลผ่านของน้้า
จากแผ่นดินลงสู่ทะเล และจากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยย่อยสลายในบริเวณป่าชายเลน 
 กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่พ้ืนที่ป่าป่าชายเลน จนท้าให้มีป่าชายเลนลดลง 
จากหลายปัจจัย ได้แก่ การขยายตัวของชุมชน การขยายตัวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครองโดย
ถูกต้องตามกฎหมายหรือผู้บุกรุกก็ตาม นอกจากจะท้าให้ป่าชายเลนจ้านวนลดลงเนื่องจากการ
ก่อสร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้างในระยะเริ่มด้าเนินการแล้ว ยังมีผลต่อเนื่องในระยะยาวที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการระบายน้้าทิ้ง การทิ้งถมขยะ ซึ่งเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจะท้าให้อิทธิพลของน้้าจืดและ
น้้าเค็มถูกตัดขาด นอกจากนี้ยังมีการสร้างทางเดินหรือถนน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน
เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในป่าชายเลนมีผลกระทบต่อป่าชายเลน
รุนแรงที่สุด เนื่องจากป่าชายเลนจะถูกตัดออกหมดเพ่ือให้มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นแทนที่กิจกรรมประเภท
ต่าง ๆ เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างสิ้นเชิง การก่อสร้างที่ส้าคัญ เช่น ถนน 
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
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 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ได้แก่ การท้านากุ้ง บ่อปลา และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งอ่ืน ๆ กิจกรรมประเภทนี้ท้าให้ป่าชายเลนมีจ้านวนพ้ืนที่ลดลง เนื่องจากการ
ตัดฟันเพื่อเตรียมพ้ืนที่แบบตัดหมด การก่อสร้างคัดดินปลูกสร้างหรือเปลี่ยนเส้นทางการไหลเวียนของ
น้้าท้าให้น้้าเค็มและน้้าจืดไม่สามารถเข้าถึงป่าชายเลนได้ น้้าเสียและสิ่ งปฏิกูลจากการเพาะเลี้ยงที่
ระบายลงสู่พ้ืนที่ชายเลน ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถนในบริเวณพ้ืนที่ป่าชยเลน การเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติดิน โครงสร้างดินและปฏิกิริยาดินโดยการขุดตัก และเปลี่ยนแปลงผิวดิน 
 การก่อสร้างเขื่อนและการขุดลอกร่องน้้า การสร้างเขื่อนและการขุดลอกร่อ งน้้า
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้้า ท้าให้เกิดการเคลื่อนตัวและการทับถมของมวลทรายในอีกบริเวณ
หนึ่ง การทับถมขอองวัสดุและตะกอนดิน การเปลี่ยนแปลงแนวกันชนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ 
แนวป่าชายเลนไปเป็นสิ่งก่อสร้างย่อมก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงซึ่งได้แก่ การสูญเสีย
สภาพป่าชายเลนและทางอ้อมก็คือ เกิดกระบวนทางการทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี 
 การท้านาเกลือ คือการกักเก็บน้้าทะเลแล้วปล่อยให้น้้าระเหยเหลือไว้แต่ผลึกเกลือสีขาว
การท้านาเกลือท้ากันมากในภาคกลางแถบ จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เนื่องจากป่าชาย
เลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนจึงน้าพ้ืนที่ป่าชายเลนไปใช้ในการท้านาเกลือ ซึ่งการน้าพ้ืนที่
ไปท้านาเกลือนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาคือ ท้าให้แหล่งน้้าและดินบริเวณดังกล่าวเค็ม อันส่งผล
ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
 2.4.3 ทิศทางการจัดการป่าชายเลนในอนาคต 
  เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอีกไม่น้อย เนื่องจากประการแรก พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงไปมากกว่าครึ่งจากที่เคยมีในอดีต หากสถานการณ์การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนยังเป็นไปใน
ทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็คาดได้ว่าพ้ืนที่ป่าชายเลนจะถูกแปรสภาพเพ่ือกิจการอ่ืนอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท้าบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการมีรายได้จ้านวนมาก
จากการเลี้ยงกุ้งกุลาด้าในบริเวณป่าชายเลนและพ้ืนที่ข้างเคียงได้พยายามด้าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกุ้งส่งออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการร่วมมือกันพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเลี้ ยงกุ้งนอกพ้ืนที่ป่า
ชายเลนและวางแผนการจัดการ ตลอดจนให้ค้าแนะน้าแก่ราษฎรในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่า
ชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง สภาพป่าชายเลนที่เหลืออยู่ก็ไม่อุดมสมบูรณ์อย่างแต่ก่อน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านผลผลิตขั้นปฐมภูมิของระบบนิเวศในรูปของมวลชีวภาพของพืช และในด้านก้าลังผลิต
ไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ท้าเชื้อเพลิง ถ่าน หรือ จากปริมาณสัตว์น้้าที่ราษฎรจับได้จากนิเวศป่าชายเลนก็
ตามและประการสุดท้าย ความเสื่อมโทรมของสภาพนิเวศสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ได้ทวีความรุนแรงและ
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ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในชนบทเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในอนาคตจึงจ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องเป้าหมายของ
การจัดการ และวิธีการในการจัดการที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างแท้จริง แนวโน้มทิศทางของการจัดการป่า
ชายเลยในอนาคตอาจสรุปได้ดังนี้ 
  เป้าหมายของการจัดการ 
  การจัดการป่าชายเลนในอนาคตจะต้องเน้นถึงประโยชน์อเนกประการที่มีต่อชุมชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรงได้แก่ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง รักษาคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสมของดินและน้้า การดูดซับ
ตะกอนอินทรีย์สารที่เป็นพิษ และการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้เป็นก๊าซ
ออกซิเจน เป็นต้น 
  วิธีการจัดการ 
  เนื่องจากผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรไม่ได้จ้าเพาะอยู่แต่บางพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบเป็นขอบข่ายที่
กว้างไกลไปถึงระบบนิเวศข้างเคียง วิธีการจัดการจึงต้องเน้นการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือภาครัฐในการ 
   1. สร้างจิตส้านึกให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรร่วมกัน 
   2. ป้องกัน รักษาดูแล และเฝ้าระวังทรัพยากร 
   3. ปลูกและฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อโทรมให้ดีขึ้น 
   4. ให้รู้จักสร้างและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 
   5. มีความรู้ เข้าใจในธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศและผลกระทบจากการ
ท้าลาย 
  รูปแบบของพ้ืนที่ป่าชายเลนในอนาคตอาจแยกพ้ืนที่ตามเป้าหมายของการจัดการได้ 
ดังนี้ 
   1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าเพ่ือการศึกษาธรรมชาติ มีหน่วยบริการประชาชน 
คือ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน สถานีวิจัยและอนุรักษ์ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติทางทะเล และหน่วย
จัดการป่าชายเลนในจังหวัดต่าง ๆ 
   2. พ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ส้าหรับการปลูกและฟ้ืนฟูสภาพป่า 
มีหน่วยบริการประชาชน คือ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและหน่วยการจัดป่าชายเลน 
   3. พ้ืนที่ป่าที่ต้องการฟ้ืนฟูสภาพทั้งป่าที่เสื่อมโทรมและพ้ืนที่หาดเลนงอกที่
มีศักยภาพในการปลูกป่าชายเลนได้ 
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   4. พ้ืนที่ป่าใช้สอยชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วนต้าบลภายใต้การแนะน้า
และให้ค้าปรึกษาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นหน่วยบริการประชนชนเกี่ยวกับการก้าหนดวิธีการ จัดการ
ตารมความเหมาะสมของสภาพแต่ละพ้ืนที่ 
 2.4.5 สถานการณ์ป่าชายเลน ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ต้าบลคลองด่าน เป็นต้าบลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี เดิมเรียกว่า “ต้าบล 
บางเหี้ย” เนื่องจากมีสภาพ พ้ืนที่มีความชุ่มชื้น มีสัตว์น้้าและป่าไม้อยู่เป็นจ้านวนมากจึงเป็นแหล่ง
อาศัยของตัวเงินตัวทอง ต่อมาในสมัยราชกาลที่ 5ทรงประทานชื่อให้ใหม่ว่า “คลองด่าน” จนถึง
ปัจจุบัน พ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่ม ติดอ่าวไทย มีพ้ืนที่ป่าชายเลนและล้าคลองธรรมชาติจ้านวนมาก โดยมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล
ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530,22 
สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ้านวน 12,634.20 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
จ้านวน 2,635.64 ไร่ ในปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งถูกน้้าทะเลกัดเซาะท้าให้ชายฝั่งหายเข้ามาประมาณ  
2 เมตร 
  การอนุรักษ์ป่าชายเลน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 ด้วยการท้าแนวหินทิ้งตามแนวเขต
ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมเพ่ือลดความรุนแรงของคลื่นลมลดความเสียหาย ภายหลังจากด้าเนินการได้มี
การปลูกป่าเพ่ิมเติมและเกิดการทับถมของตะกอน ระหว่างแนวหินทิ้ง กับป่าธรรมชาติ 
  แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน 
  สนิท  อักษรแก้ว23  ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ดังนี้คือ 
   1. การเพ่ิมป่าชายเลนให้มีเนื้อที่มากข้ึน 
   2. การป้องกันป่าชายเลนให้มีอยู่เดิม มิให้ถูกท้าลายลงไปอีก 
   3. การสร้างความเข้าใจและประสานงานอันดีระหว่างผู้ใช้ประโยชน์จากป่า
ชายเลนตลอดจนการแก้ไขตัวบทกฎหมายบางอย่างด้วย 
  โครงการปลูกป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้แนวทางการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลนไว้ดังนี้ ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญและให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ 
ประมง และ รักษาสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่างมาก แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันป่าชายเลนถูกท้าลายด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่เป็นประจ้าหลายประเทศท่ัวโลกได้เล็กเห็นถึงความส้าคัญในเรื่องนี้ นักวิทยาศาสตร์
หลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน ได้พยายามศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถจะแนะน้ามาใช้
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ได้ผลเต็มที่ตลอดไป และใน

                                                           

 23 สนิท อักษรแก้ว, การฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนหรือสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542), 78. 
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ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการท้าลายระบบนิเวศอีกด้วย ส้าหรับแนวทางเพ่ือการอนุรักษ์ป่าชายเลนนั้น
จ้าเป็นจะต้องด้าเนินการเพ่ือจุดประสงค์ใหญ่ 3 ประการ 
  ประการแรก พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีอยู่เดิมจะต้องรักษาให้คงไว้เป็นเรื่องยากพอสมควร 
และจะต้องช่วยกันหลาย ๆ ฝ่าย รวมไปถึงการจัดการวางแผนใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลให้เหมาะสม จะเป็น
หนึ่งที่จะรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนไว้ได้ มาตรการต่าง ๆ ควรจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อว่าหาก
ท้าได้ พ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีอยู่ก็คงจะไม่ถูกท้าลายไปมากนัก 
  ประการที่สอง การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น มีแนวทางที่จะท้าได้โดยการปลูก
ป่าปัจจุบันมีนโยบายที่จะขยายและสนับสนุนในการปลูกป่าชายเลนเพ่ิมขึ้น ทั้งในภาคส่วนราชการ
และภาคเอกชน เชื่อว่าจะประสบผลส้าเร็จอย่างแน่นอน 
  ประการสุดท้าย การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างสม่้าเสมอ  
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ควรได้ด้าเนินต่อไปเพ่ือหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรประเภทนี้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  ผลส้าเร็จในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนจากแนวทางทั้งหลายเหล่านี้  
จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลน โดยให้ชุมชนเข้าใจถึงความส้าคัญและประโยชน์ที่จะต้อง
ด้าเนินการอย่างเร่งด่วน และ ต่อเนื่องกันอย่างสม่้าเสมอ 
 
2.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 
 2.5.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
  การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  Management)  มีนักวิชาการและ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายในบริบทที่แตกต่างกันไว้หลายประการ  ดังนี้ 
  จันทรานี  สงวนนาม 24 ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่
บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งด้านการแสดงความคิดเห็น   การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล 
 

                                                           

 24 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 
2545). 
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  สมยศ   นาวีการ 25 ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า  การบริหารแบบมีส่วนร่ วม  คือ 
กระบวนการของการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  เน้นการม ี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล  ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการ
แก้ปัญหาของการบริหารที่ส้าคัญ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ้านาจหน้าที่ที่ถือว่า
ผู้บริหารแบ่งอ้านาจหน้าที่การบริหารให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี 
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส้าคัญขององค์การไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหาหรือ
แสดงความห่วงใย 
  สมเดช สีแสง26 ได้สรุปไว้ถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารที่เปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที่ของตน  ซึ่งเป็นหลักการ
ส้าคัญของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ 
TQC) 
  วันชัย  โกลละสุต 27  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม  คือ การที่
บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและส้าเร็จ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับ
ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ข้อจ้ากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด้าเนินการ
บริหารเป็นเกณฑ์ 
  ท้านอง  ภูเกิดพิมพ์ 28 ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  คือ  
การท้างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพความคิด  ความเชื่อและความยึดมั่น
ของแต่ละบุคคล  แต่ละหน่วยงาน  แต่ละองค์กร  อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีก
ด้วย โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส้าคัญในการเสริมสร้างพลังการท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา  เพราะท้าให้ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจ
สถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

                                                           

 25 สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ :บรรณกิจ, 2545) 
 26 สมเดช สีแสง, คู่มือมือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ (ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู, 2547) 
 27 วันชัย โกสละสุต, “การบริหารแบบมีส่วนร่วม,” http://www/krukeng/ob.tc. (สืบค้น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560). 
 28 ท้านอง ภูเกิดพิมพ์, “แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน,”  
http://gotoknow/org/blog/mathu/334443. (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560). 



Ref. code: 25595803011229IMD

36 

  จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participative  Management)  คือ กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การรับผิดชอบ การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการบริหารงานในองค์การ 
 2.5.2  องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม29 
  สวอนสเบิร์ก  แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังนี้ 
   1. การไว้วางใจกัน (Trust) ซึ่งเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
   2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) 
   3. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals  and  objectives) 
   4. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) 
  ไลเคิร์ท  ได้แสดงให้เห็นสาระส้าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
   1. ผู้บังคับบัญชารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2. ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจผู้ ใต้บังคับบัญชาให้เกิดก้าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   3. ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ 
   4. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผย
และโดยกว้างขวางเก่ียวกับเป้าหมายขององค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การ 
   5. การตัดสินใจต่าง ๆ กระท้าโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ เปิดโอกาส
ให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงาน 
   6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุม
กันเองและเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
   7. ผู้บังคับบัญชาเห็นความส้าคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรม
เพ่ือให้การท้างานมีผลงานที่สูงสุดและส้าเร็จตามเป้าหมาย 
  ไบรย์แมน  ได้เสนอแนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่จะมีผลต่อทัศนคติ
การปฏิบัติงานและการกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาไว้  4  ประการ  คือ  
   1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะต้องท้าให้แนวทางที่จะไปสู่
เป้าหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและบรรยากาศจะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  

                                                           

 29 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา. 
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   2. จะท้าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมายที่มีคุณค่า  ดังนั้น 
ผู้ บั งคั บบัญชาควรเพ่ิมเ ป้ า ห ม า ย ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Individual Goal) กั บ เ ป้ า ห ม า ย อ ง ค์ ก า ร 
(Organization Goal) ให้เท่าเทียมกัน  
   3. ผู้มีส่วนร่วมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้นถ้ามีแรงจูงใจและความเป็น
อิสระเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะท้าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้นและ  
   4. เมื่อบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี Ego – 
involved 
  ดวงแก้ว กอแก้ว ได้สรุปไว้ถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
   1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาได้ขอ
ความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบาย เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก้าหนดเป้าหมาย
ของงาน 
   2. การกระจายอ้านาจในการบริหาร ได้แก่ การใช้คณะกรรมการและกลุ่ม
งานเฉพาะกิจในการปฏิบัติงาน การให้อิสระกับพนักงานในการด้าเนินงานที่รับผิดชอบ 
   3. การให้อ้านาจในการตัดสินใจ  ได้แก่ การให้พนักงานมีสิทธิในการ
ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน
ผู้บริหารทุกคนในการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   4. การไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์การ ได้แก่ การมอบหมายงานให้ตรง
ตามความรู้ความสามารถและมีการมอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
   จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า  การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมมีความส้าคัญในการบริหารองค์การเป็นอย่างมาก  เพราะผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร  มีอิสระในการท้างาน ตลอดจนมีสิทธิในการ
เสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา  ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความรู้สึกผูกพันและร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่ร่วมกันตัดสินใจด้าเนินงานให้องค์การประสบ
ผลส้าเร็จต่อไป 
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 2.5.3 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของ
องค์การ  ซึ่ง จันทรานี  สงวนนาม30  ได้สรุปไว้ถึง  ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
  1.  ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ 
  2.  ลดความขัดแย้งในการท้างาน เพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
  3.  สร้างบรรยากาศที่ดีในการท้างาน 
  4.  ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท้า 
  5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
  6.  ลดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม 
  7.  ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.  ช่วยให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
 
  สัมฤทธิ์  กางเพ็ง31 ได้สรุปไว้ถึง  ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  
ท้าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ท้าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดคนเดียว 
  2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท้าให้เกิดการต่อต้านน้อยลง
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน 
  3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ใน
การท้างานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะใน
การท้างานร่วมกันเกิดความมีน้้าใจและความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
  5. การมีส่วนร่วมจะท้าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
 

                                                           
30 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา. 
31 สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, หลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมในองค์การ (กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2545),  

9-10. 
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 จากแนวคิดต่าง ๆ ข้างต้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม  คือ 
 1. ประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการสื่อสาร
ในองค์การดีขึ้น ลดความขัดแย้ง ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และองค์การมีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น  
 2. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนักงานได้ง่ายขึ้น  การ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  
 3. ประโยชน์ต่อพนักงาน โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่าง
พนักงานด้วยกันดีขึ้น มีความไว้วางใจกันสูง มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์การมากข้ึน รวมทั้งมี
ความเข้าใจกฎระเบียบและข้อจ้ากัดขององค์การ 
 ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์ แต่การที่ผู้บริหารจะน้าการบริหาร
รูปแบบนี้มาใช้ควรค้านึงถึงข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง จันทรานี   
สงวนนาม32 ได้สรุปไว้ถึง การที่ผู้บริหารจะน้าการบริหารในรูปแบบนี้มาใช้ควรจะระมัดระวังถึง
ข้อจ้ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ   เพราะอาจท้าให้เกิดกลุ่ม
อิทธิพลขึ้นได้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน  ความรับผิดชอบและการกระท้าของกลุ่มไม่มี
หลักประกัน แน่ชัดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่ม ผู้บริหารจึงควรค้านึงถึงผลได้ผลเสีย 
เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา ปัญหา และสถานการณ์ การก้าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การควร
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ในท้านองเดียวกัน  
สมยศ  นาวีการ33 ได้สรุปไว้ถึง อุปสรรคของการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพว่า 
อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัย ดังนี้ อุปสรรคทางด้านองค์การซึ่งจะยึดติดกับประเพณี 
ปรัชญาและค่านิยมขององค์การ คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  คุณภาพของ
เจ้าหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ การขาดบรรยากาศสนับสนุน การขาดระบบการให้รางวัลในการมี
ส่วนร่วม นอกจากอุปสรรคทางด้านองค์การแล้ว อุปสรรคบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารเองที่
ขัดขวางการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น ความไม่เข้าใจ การขาดความมั่นคงหรือความกลัวที่
สูญเสียอ้านาจการบริหารไป เป็นต้น ส่วนอุปสรรคทางด้านผู้ใต้บังคับบัญชานั้น อาจเกิดขึ้นจากการ
ขาดความสามารถ ขาดความต้องการ การไม่รับรู้ว่าถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมและความกลัว นอกจากนี้
ยังมีอุปสรรคด้านสถานการณ์ที่ข้ึนอยู่กับข้อจ้ากัดด้านเวลา งานและอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 

                                                           
32 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา, 71. 
33 สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, 25 – 36. 



Ref. code: 25595803011229IMD

40 

  โดยสรุปแล้ว  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท้างานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด   การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลาย
รูปแบบ  เพ่ือให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์การมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเห็น
ความส้าคัญ  พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่ส้าคัญของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  และสิ่งส้าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์  ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ   
 
 แบทเทน34 ได้สรุปไว้ถึง  แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือว่า ต้องการให้คนในองค์กรได้มี
ความร่วมมือในกิจการต่าง ๆ โดยถือเสมือนว่าเป็นแบบฝึกหัด ในการพัฒนาคน ให้ต้องใช้ความคิด 
ตัดสินใจ วางแผน และด้าเนินการเองอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นหนทาง ท้าให้สมองของคนเกิดการพัฒนา 
รวมทั้งต้องยึดหลักต่อไปนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. หลักการช่วยตนเอง 
 2. หลักการให้ทีมงานมีส่วนร่วม 
 3. หลักประชาธิปไตยในการด้าเนินงาน 
  สายหยุด จ้าปาทอง35 ได้สรุปไว้ถึง แนวคิดเก่ียวกับความร่วมมือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริหารที่ใช้อ้านาจมาเป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย ด้วยวิธีการตัดสินใจร่วมกัน โดย
การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้อ้านาจมากที่สุด ด้วยความรับผิดชอบอันสูงสุดนั้นไม่ควรเล็งผลเพ่ือ
ส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่ควรมุ่งถึงความสุขทางกายและใจในส่วนบุคคลด้วย 
  

                                                           
34 แบทเทน, 1986: 87 อ้างถึงใน สาวิตร ีคะลีล้วน, “การพัฒนาความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัด
หนองคาย,” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2551), 9. 

35 อ้างถึงใน อุมาพร บุญเพชร, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษากับ ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา สานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร,” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 25. 
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  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 36 ได้สรุปไว้ถึง  แนวคิดเกี่ยวกับ ความร่วมมือว่าในกิจกรรมทุก
อย่าง ควรให้ทีมงานมีความร่วมมือให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ เพ่ือให้เขาได้ เป็นผู้ตัดสินใจไปแล้วด้วย
ตนเอง ซึ่งจะท้าให้เขาได้ปฏิบัติตามความสนใจและความต้องการของเขาซึ่งจะ ท้าให้เขาได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง ความร่วมมือนั้นจะต้องมีเง่ือนไขที่ส้าคัญอย่างน้อย 
  ยุพดี โสตถิพันธ์37  ได้สรุปไว้ถึง  ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างทีมงาน โดยสมาชิกทุกคนในทีมรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วน หนึ่งของทีม มีเป้าหมายการ
พัฒนาการท้างานร่วมกัน สามารถบริหารจัดการ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน มีความ
ไว้วางใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วางแผนตัดสินใจ แก้ไข ปัญหา เพ่ือให้การ
ท้างานมีประสิทธิภาพ 
  ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีองค์ประกอบส้าคัญ 5 
ประการ คือ  
 1. การมีผู้น้าที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 
 2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเกิดความร่วมมือ 
 3. การจัดให้มีทรัพยากรและบุคลากรที่เพียงพอ 
 4. การสร้างความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกัน 
 5. การก้าหนดความส้าคัญและขึ้นตอนเพื่อสร้างความร่วมมือ 
 
 วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล38  ได้สรุปไว้ถึง  ลักษณะของความร่วมมือ คือ 
 1. ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 2. ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางสร้าง
เสริม 
 3. ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท้าของบุคคลอ่ืน และของตนเอง 
 4. ความร่วมมือเป็นการกระท้าท่ีเห็นพ้องต้องกันและเพ่ิมก้าลังในทางปฏิบัติ  

                                                           
36 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 25. 
37 อ้างถึงใน พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ, “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2550), 5. 

38 อ้างถึงใน อุมาพร บุญเพชร, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษากับ ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา สานักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร”, 26. 
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 ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือต้องรีบด้าเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
หาวิธีการป้องกันและแก้ไขโดยทันที  ไม่ควรให้เรื้อรังหรือบานปลายเป็นความขัดแย้งลุกลาม สร้ าง
ความแตกแยกขึ้นในหน่วยงาน จะต้องร่วมกันพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา และสร้างความเข้าใจให้
เกิดขึ้นโดยเร็ว ปัญหาที่มักเกิดเสมอในเรื่องของความร่วมมือ ได้แก่ ความไม่เต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือ เนื่องจากการขาดแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือ ท้าให้ผลงานไม่เสร็จตามจุดประสงค์ที่วาง
ไว้ การที่องค์กรไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการประสานงานในทุกด้าน จึงต้อง
พยายาม ค้นหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน 
 
 2.6.1 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของความร่วมมือ 39 
 Graham & Wright ได้ศึกษาความหมายของความร่วมมือจากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยการศึกษาว่าจะน่าความร่วมมือสู่การปฏิบัติได้อย่างไร รวมทั้งได้น้าผลที่ได้ 
จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ สร้างแบบวัดความร่วมมือ ผลการวิจัย
สรุปได้ ว่า ความร่วมมือ หมายถึง การท้างานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การ
แบ่งปัน และการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม ส่วนตัวบ่งชี้ของความร่วมมือประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การแบ่งปัน (Sharing) และ 3) การด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
( Goal Achieving Activities) 
 Weltch and Tulbert ได้ท้าการวิจัยและสรุปว่า องค์ประกอบของความร่วมมือ มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประนีประนอมเพ่ือให้เกิดการเคารพความคิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง 2) 
การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟังและการเสนอความคิด ความรู้สึก 3) การแก้ปัญหาที่มีการระบุความ
ต้องการ ความจ้าเป็น การระดมสมอง การปรับสิ่งที่ได้เพ่ือใช้ในการสร้างแผนปฏิบัติการ และ การ
ประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ 
 Mesa Public School เสนอว่า ตัวบ่งชี้ของความร่วมมือประกอบด้วย 1) การค้นคว้า 
และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต่อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) การมีส่วนร่วมในการประชุม 
กลุ่ม และ 5) การร่วมมือกับทีม 
 Plymouth state University ได้สรุปไว้ถึง การร่วมมือว่า เป็นความสามารถในการ
สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานและท้างานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และตัว
บ่งชี้ของความ ร่วมมือประกอบด้วย 1) ความมุ่งมั่นพยายามที่จะร่วมมือ 2) การสื่อสารอย่างมี

                                                           
39 อ้างถึงใน พิสิฐ เทพไกรวัล, “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัด

การศึกษาใน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 24. 
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ประสิทธิภาพและ การสื่อสารที่แสดงการเคารพผู้อ่ืน 3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร่วมกัน
ของกลุ่ม การตระหนัก และรับรู้งานของผู้อ่ืน 4) การตั้งเป้าหมายและจัดล้าดับความส้าคัญร่วมกับ
ผู้อื่น และ 5) การท้าตาม 
 Sandiego state University’s College of Education ได้น้าเสนอองค์ประกอบ ของ
ความร่วมมือ ดังนี้  1) การมีส่วนช่วยเหลือแบ่งปัน (Contribution) 2) การรับผิดขอบ (Taking 
Responsibility) 3) การมองเห็นคุณค่าความเห็นของผู้อ่ืน (Valuing other’s Viewpoint) โดยที่การ 
ช่วยเหลือแบ่งปันเป็นการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การตรงต่อเวลา 
ส่วนการรับผิดขอบเป็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมีส่วนร่วมในการประชุม 
ส่วนการมองเห็นคุณค่าความเห็นของผู้อ่ืนเป็นการรับฟังความเห็นของสมาซิกคนอ่ืน การร่วมมือกับ
สมาซิกในทีม และการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม 
 
 2.6.2 การสร้างความร่วมมือ 
 ความร่วมมือ มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความส้าเร็จ เป็นสิ่งที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้งในระดับหุ้นส่วน
แบบไม่เป็นทางการ ไปจนถึงระดับการวางแผนสร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็นแบบ
แผน กล่าวได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นเพ่ือนบ้าน 
ความเป็นชุมซน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ในการขยายขอบเขตการใช้ทรั พยากร
ร่วมกัน ด้วยการลดทอนความซ้้าซ้อน40 รายละเอียด ดังนี้ 
 ล้าดับขั้นเพ่ือความส้าเร็จในการสร้างความร่วมมือ (The Steps to Successful 
Collaboration) ความส้าเร็จในการสร้างความร่วมมือ มีล้าดับขั้นในการด้าเนินการ ดังนี้ 
 1. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Identify stakeholder) ความร่วมมือจะประสบผลส้าเร็จได้ 
ต้องมี การระบุถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจะได้ร่วมประชุมวางแผน ก้าหนดความต้องการ นิยาม 
เป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งจะท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณประโยชน์ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ 
 2. การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม (Have Collaborators state 
Their Reasons for Wanting to Participate) หลังจากการก้าหนดผู้เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่ง
อาจอยู่ในรูป ตัวแทนองค์กรหรือครอบครัวชุมชนแล้ว ต้องทบทวนอยู่เสมอว่าความร่วมมือที่

                                                           
40 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 25-27. 
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ด้าเนินการอยู่ได้สนองความต้องการ โดยท้าให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความ ต้องการและเป้าหมายของชุมชนแล้วหรือยัง 
 3. สร้างพันธะสัญญาสู่ เป้าหมายร่วมกัน (Get a Commitment to stated Goals) 
ความร่วมมือที่เกิดจากการสั่งการ จะไม่ท้าให้เกิดจิตส้านึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และหาก
ปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการก้าหนดเป้าหมาย จะท้าให้โอกาสที่จะประสบความส้าเร็จใน
การสร้างความร่วมมือมีน้อย ดังนั้นควรพิจารณาถึงข้อค้าถามต่อไปนี้อยู่เสมอ คือ 1) ใครมีพันธะ
สัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 2) ใครคือผู้สนับสนุนหรือผู้ด้าเนินการให้ประสบ
ผลส้าเร็จ 3)ทุกคนมีทักษะเฉพาะ มีอ้านาจหรือมีความรู้ที่ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือหรือไม่  
4) ครอบครัวและชุมซนจะได้รับประโยชน์จากการเมืองครั้งนี้อย่างไร 5) เราเป็นหุ้นส่วนที่สะท้อน
ความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือไม่ 6) ประโยชน์ของความร่วมมือจะมีความส้าคัญกว่า
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ 7) เราเคยรู้มาก่อน หรือไม่ว่าเคยมีความร่วมมือระหว่างกลุ่มขององค์กรและชุมชนใน
อดีต 8) ผู้บริโภคจะมีความส้าคัญ เท่ากับหุ้นส่วนใช่หรือไม่ 9) องค์กรแต่ละแห่งมีกลุ่มทีมงานที่
พอเพียง และมีเงินทุนที่จะสนับสนุน กิจกรรมความร่วมมืออย่างพอเพียงในการด้าเนินการวันต่อวันใช่
หรือไม ่และ 10) สิ่งใดท่ีสังคมและผู้น้า จะต้องมีต่อการสร้างความร่วมมือ 
 4. การก้าหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Establishing a Shared Vision) การสร้างความร่วมมือ
จะประสบความส้าเร็จจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความ 
หลากหลายอาจน่ามาซึ่งความซัดแย้งเกี่ยวกับอ้านาจและการควบคุม การหลอมรวมความร่วมมือท้า
ได้ ดังนี้ 1) ในระหว่างอภิปราย ต้องช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โดยปราศจากการ 
สร้างอาณาจักรทางความคิดส่วนตนจนเกินไป 2) สร้างให้เกิดภาวะที่ง่ายต่อการตัดสินใจด้วยค้าถาม 
ได้แก่ ผู้ร่วมมือจะรักษาความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบได้อย่างไร ผู้ร่วมมือจะ 
ย้อนกลับมาประเมินและจะประสบผลส้าเร็จได้อย่างไร จะได้ฉลองความส้าเร็จหรือไม่ และจะท้า
อย่างไร ผู้ร่วมมือทุกคนมีความรู้สึกว่า ได้รับการแบ่งปนอ้านาจใช่หรือไม่ และประสบการณใดที่ได้จาก
ครอบครัว หรือเพ่ือนบ้านที่ได้น่ามาใช้ในการวางแผนสร้างความร่วมมือ 3) สร้างการยอมรับในนิยาม 
วิธีการและ บทบาทซองสมาซิกโดยการพิจารณาด้าถาม ได้แก่ กิจกรรมที่ด้าเนินอยู่เป็นการให้โอกาส
ในการมีส่วน ร่วมพอเพียงแล้วใช่หรือไม่ ทุกคนมีอ้านาจในการตัดสินใจใช่หรือไม่ ทุกคนมีความเข้าใจ
อย่างแจ่มชัดต่อพันธะสัญญาแล้วใช่หรือไม่ การประชุมด้าเนินไปอย่างไร และจะมีการสื่อสาร
ข้อสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการด้าเนินงานและพันธกิจต่าง ๆ ใช่หรือไม่ 4) สร้างและประกาศ
พันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมโดยการเน้นย้้าด้วยค้าถามได้แก่ ใครคือผู้ที่จะปฏิบัติ
ตามพันธกิจเหล่านี้ สิ่งใดบ้างที่ต้องเตรียมการ และอะไรคือความปรารถนาของหุ้นส่วนทุกคน  
5) ก้าหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ ในขณะเดียวกันจะต้องมีการก้าหนดเวลา ในการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการระหว่าง
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หุ้นส่วนต่าง ๆ มีการก้าหนดกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร มีการสร้างบรรยากาศที่เป็นการให้
เสรีภาพในการใช้ภาวะผู้น่าซองหุ้นส่วนทุกคน 6) ให้โอกาส ทุกคนแลกเปลี่ยนข่าวสารการประชุม  
มีการเลือกประเด็นที่เป็นแนวคิดของแต่ละคนมาสื่อสารและ อภิปรายเพื่อให้เกิดความเชื่อม่ัน 
 5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ (Developing a Collaborative strategic 
Plan) การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการก้าหนดเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความส้าเร็จระยะยาวภายในสองถึง
สี่ปี ในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมทุกคน ต้องร่วมแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งที่เป็นความวิตก
กังวล และ ร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์โดยค้านึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากรที่ขาดแคลน เน้นมุมมองที่
หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะเกิดผลต่อองค์กรและเพ่ือนบ้าน 
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล บริการจัดการโดยการรับพิงความคิดเห็นจากบุ คคล
อ่ืนสร้างพันธะ สัญญาความร่วมมือในการสร้างพันธกิจและเป้าหมาย และประเมินจุดเซ็งจุดอ่อนของ
หุ้นส่วนทุกคน 
 6. การก้าหนดข้อปฏิบัติในการประชุม (Determining Meeting Rules) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถร่วมก้าหนดข้อปฏิบัติบางส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ
เรื่องที่จ้าเป็นได้แก่ 1)เริ่มประชุมตามวาระที่ก้าหนดให้และมีเวลาเพียงพอต่อการอภิปรายในแต่ละ
ประเด็น 2) หุ้นส่วนแต่ละคนต้องได้รับการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดขอบและบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก้าหนด 3) เริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุมอย่างตรง
เวลา และ 4) การใช้ภาวะผู้น้าให้เกิดประสิทธิผลเป็นกุญแจส้าคัญที่จะด้าเนินการในทุกขั้นตอน  
ซึ่งผู้น้าจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อแสวงหาข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ 
 7. การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building Consensus about Decision 
Making) ข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้น ดังนั้น การสร้างความร่วมมือจึงถือ
เป็น สิ่งที่ท้าทาย การย้อนกลับไปทบทวนเพ่ือหาค้าตอบของข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน เป็นกุญแจสู่ความส้าเร็จ การให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ หากปราศจากความ
ไว้วางใจแล้ว หุ้นส่วนทุกคนจะไม่ยอมเปิดเผยความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากความไว้วางใจแล้วยังมี
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์โดยก้าหนดให้มี
ช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ ในการร่วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข้องใจหรือการยกย่องชมเขย 2) 
ด้าเนินการเกี่ยวกับการก้าหนดเป้าหมายทั่ว ๆ ไป และมีก้าหนดวาระที่จะสะท้อนผลของการปฏิบัติ
ตามจุดประสงค์นั้น 3) สื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษาทบทวนและน้าไปสู่ข้อสรุปในที่
ประชุม และ 4) การแสดงความยินดีกับความส้าเร็จหลังสิ้นสุดการท้างาน เพราะเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่าง
หนึ่งต่อการสร้างทีมงาน 
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2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว  
 
 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) มีดังนี้  
 มนัส สุวรรณ และคณะ41 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง  
การกระท้าอย่างมี เป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ยัง
ต้องค้านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจ้ากัดต่าง  ๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อม การก้าหนด
แนวทาง มาตรการ และ แผนปฏิบัติการที่ดีต้องค้านึงถึงกรอบความคิดที่ได้ก้าหนดไว้ มิฉะนั้นแล้วการ
จัดการท่องเที่ยวจะ ด้าเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลว  
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา42  ได้สรุปไว้ถึง  การจัดการท่องเที่ยว หมายถึง การวางแผนการ
ท่องเที่ยว และด้าเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยมีการจัดองค์การการบริหารงานบุคคล  การ
อ้านวยการ และ การควบคุมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พร้อมทั้งมีการ
ประเมินผลการ ท่องเที่ยวด้วย  
  จากความหมายต่าง ๆข้างต้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการท่องเที่ยว  คือ 
กระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการด้าเนินการที่เหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่นั้น ๆ อีกทั้งมีเป้าหมายที่มี ความสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 2.7.1 หลักการและแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  วรรณพร วณิชชานุกร43  ได้สรุปไว้ถึง  ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2 ระดับ คือระดับแนวนอนซึ่ง 
ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เก่ียวข้อง และระดับแนวตั้งคือ หน่วยงายของรัฐใน ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทส้าคัญใน การเป็นตัวแทน

                                                           
41 มนัส สุวรรณ และคณะ, โครงการศึกษาแนวทางและการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล (กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย, 
2541). 

42 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (กรุงเทพฯ: บริษัทเพรส แอนด์ 
ดีไซน์ จ้ากัด, 2548). 

43 วรรณพร วณิชชานุกร และสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ : 
กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเทศไทย, 2540). 
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ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตามอ้านาจของผู้คน
ในท้องถิ่นได ้ซึ่งการบริหารงานควรครอบคลุมในเรื่องต่าง  ๆ  
  จุฑามาศ จันทรัตน์44  ได้สรุปไว้ถึง  ในการที่การท่องเที่ยวของไทยจะก้าวไปสู่ทศวรรษ 
หน้าอย่างมีมาตรฐานและสามารถแข่งได้ในระดับสากล ผู้บริหารจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรต้องมองการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่ง  อัน
เดียวกันของระบบ เพราะทุกส่วนล้วนมีความส้าคัญและจ้าเป็นต้องพิจารณา  
  ระบบการท่องเที่ยว ซึ่ง ลิเพอร์ ได้สรุปไว้ถึง การท่องเที่ยวไม่ใช่เป็น อุตสาหกรรม แต่
เป็นระบบเริ่มต้นจากนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย เหตุผลและแรงกระตุ้น
แตกต่างกันไปจากนั้นจึงเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้วจึงตัดสินใจเดินทางจากที่
อยู่เดิม โดยอาศัยการคมนาคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปยังจุดหมาย  ปลายทาง และ ณ จุดหมาย
ปลายทางแห่งนั้นนักท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาการเข้าร่วม  กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ซึ่ง ลิเพอร์ ได้สรุปไว้ถึง  ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวมี
ลักษณะเป็น “Partial Industrialization” มี 2 ส่วน คือ  
 1. เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน โดยนักท่องเที่ยวซื้อบริการจากภาคเอกชน  
 2. ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่ได้มีไว้เพ่ือขาย แต่หากเป็นสาธารณสมบัติ เช่น ชายหาดที่ 
สวยงามคนไทยที่มีความเอ้ืออาทร วัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของภาคเอกชน และเป็นส่วนที่ต้องแบ่งปันและใช้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและ  เจ้าของ
บ้าน ซึ่งส่วนนี้ทาให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีลักษณะแตกต่างจากการขายสินค้าอ่ืน ๆ เพราะจะต้องมี
การพ่ึงพาอาศัยกัน ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด การท่องเที่ยวจึงจะนา ประโยชน์ไปสู่ทุกฝ่าย
อย่างแท้จริง  
 อดิคาร์รี ได้เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว (7 - S Model) เพ่ือมาปรับใช้กับการ
ท่องเที่ยวไว้ดังนี้  
 1. Strategy หมายถึง กลยุทธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่าง 
วัตถุประสงค์ การจัดล้าดับความส้าคัญ การควบคุม และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ของ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ในการ
วางแผน การดาเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ด้วย  

                                                           
44  จุฑามาศ จันทรัตน์, “การท่องเที่ยวกว้างไกล หัวใจอยู่ที่ความร่วมมือ,” จุลสารการ

ท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541). 
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 2. Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์กรซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดล้าดับขั้นและ 
การแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่ส้าคัญที่น้าไปสู่ความส้าเร็จใน  การ
จัดการการท่องเที่ยว  
 3. System หมายถึง ระบบในการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมไป
ถึง ระบบการจัดการข้อมูล ระบบการด้าเนินงาน การปฏิบัติการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาดและระบบอ่ืน ๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประสานร่วมมือกันและมีความสัมพันธ์กัน ใน
ทุกขั้นตอน  
 4. Staff บุคลากรนับเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้เกิดการด้าเนินการต่าง ๆ ส้าเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดี โดยเฉพาะบุคคลที่ท้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยจัดสรร
บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ  มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจซื่อสัตย์ ท้างานดีประสบผลส้าเร็จและสามารถท้าให้ 
นักท่องเที่ยวพึงพอใจเป็นส้าคัญ  
 5. Skill ในการทางานทุกอย่างต้องอาศัยความช้านาญ งานจึงจะมีประสิทธิภาพ โดย 
ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่างคือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน  
 6. Style การรวมกันระหว่าง Staff และ Skill แต่ละคนจะมีรูปแบบในการด้าเนินงานที่ 
ต่างกัน โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  6.1 Autocratic Style หรือ Top Down Style  
  6.2 Democratic Style หรือ Bottom - Up  
 7. Share การแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ความรู้ซึ่งนาไปสู่การ
จัดการการท่องเที่ยวได้ดีที่สุด  
 สรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยว ควรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีคณะการทางานที่มี 
ประสิทธิภาพ มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ มีบุคลากร มีทักษะ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ เพราะการจัดการที่ดีและมีระบบจะป้องกันการสับสัน ซ้้าซ้อน  
ในการปฏิบัติงานไปอีกด้วย 
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2.8 ความส้าคัญของ Social Enterprise45  
 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวปีต่อปี ความมั่งคั่งส่วนบุคคลในหลายประเทศที่
พัฒนา แล้วสูงอย่างไม่น่าเชื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่เป็นตัวสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ก็
เป็นที่น่ากลัวส้าหรับประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอซึ่งหลายปัญหาในโลกยังคงไม่สามารถแก้ไขได้เพราะ
เรายังอธิบายค้าว่า “ระบบทุนนิยม” ได้แคบเกินไป ผู้บริหารถูกก้าหนดให้มีหน้าที่เฉพาะใน การ
ประกอบธุรกิจเพ่ือ สร้างก้าไรให้มากที่สุด โดยมีนายทุนเป็นคนสนับสนุน ล้วนแต่ยังคงหลงไป ลับ
ความส้าเร็จของตลาดเสรี ในความเป็นจริงแล้วเราควรให้ความสนใจไปที่แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ 
โดยผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะเป็นการรวมส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ หลายคนถูกกดดันให้ช่วยเหลือผู้อื่น
รัฐบาลตอบแทนโดยการลดภาษีและเพ่ิมกฎหมายพิเศษให้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาถึงความเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจทางสังคมจริงจังมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาโดยจะท้างานเพ่ือเป้าหมายทางสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเป้าหมายส่วนบุคคล  
 
 2.8.1 Social Enterprise 
  ความหมายของ Social Enterprise 
  Social Enterprise กิจการเพ่ือสังคม อาจเป็นค้าที่ ไม่คุ้นเคยคันมากนักเมื่ อ
เปรียบเทียบคับค้า ว่า CSR ธุรกิจคับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ซึ่งเป็นที่รู้จักคันดีว่า ยังมีเป้าหมาย คือ “ก้าไรสูงสุด” แต่ขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจบางคนให้ความ
สนใจ ช่วยเหลือ สังคม จึงแบ่งสรรปันก้าไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคมในต้านต่าง ๆ อาทิเงินช่วยเหลือ
จ้างแรงงาน ในพ้ืนที่ กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) นั่นก็คือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย 
การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเป้าหมายอย่างชัด เจนตั้งแต่แรกเริ่มหรือมีการ
ก้าหนดเพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างก้าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น จึงอาจ
แบ่งลักษณะพิเศษกิจการเพื่อสังคม ตังต่อไปนี้ 
  - กระบวนการผลิต การด้าเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสีย ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม 
  - การก้ากับดูแลกิจการที่ดี 
  - มีศักยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง 

                                                           
45 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, “Social 

Enterprise คืออะไร,” http://www//ba.soc.swu.ac.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560). 
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  - ผลก้าไรส่วนใหญ่ถูกน้าไปเพ่ือการลงทุนกลับไปในการขยายผลเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ดังกล่าว หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการ 
  - สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย 
  - มีการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  ลักษณะของกิจการเพ่ือสังคม เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 
ผลตอบแทนใน ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน โดยมีพ้ืนฐานจากความสนใจ
ของเจ้าของ กิจการ (Social Entrepreneur) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ รูปแบบการบริหารจัดการของธุรกจิและการท้าประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน 
  Social Enterprise (SE) มีวัตถุประสงค์ 3 อย่างควบคู่คันไป คือ 1. สร้างก้าไร  
2. มุ่ง สร้างสรรค์สังคม 3. สนับสนุนสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line SE ไม่มุ่งก้าไร
สูงสุด หากมุ่งสร้างก้าไรเพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ของสังคม SE คือ องค์กร “Not-For-Profit” เนื่องจาก
ก้าไร ไม่ต้องแบ่งสรรคืนให้แก่เจ้าของทุน หากน้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก คือ “การให้” สังคม 
  ในประเทศอังกฤษได้ก้าหนดลักษณะ 3 อย่างท่ีท้าให้องค์การหนึ่งเป็น SE คือ 
  (1) ผลิตสินค้าและบริการหรือค้าขายโดยแสวงหาก้าไร 
  (2) มีวัตถุประสงค์ของการตั้งขึ้นมาอย่างชัดเจนเพ่ือสังคม เช่น สร้างงานเพ่ือชุมชน 
หรือ ฝึกฝนทักษะของชุมชนหรือจัดหาบริการให้แก่ชุมชน ฯลฯ 
  (3) ความเป็นเจ้าของนั้นไม่ถูกผูกขาด หากกระจายกันไปในกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น ลูกค้าบริษัท ชุมชน ฯลฯ ก้าไรถูกแบ่งสรรกลับคืนเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือชุมชน 
  องค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ค้าว่า Social Enterprise เป็นค้าที่ใช้
เฉพาะใน ประเทศอังกฤษ ไม่เหมือน CSR คือ SE ท้าเพ่ือสังคม มิใช่แค่รับผิดชอบสังคม โดยมีความ
เชื่อว่า บริบททางสังคมเปลี่ยน สมมติฐานเปลี่ยน วิธีแก้ปัญหาก็ต้องเปลี่ยน เราไม่สามารถแก้ปัญหา
ด้วยวิธี เดียวกันกับที่ท้าให้เกิดปัญหาได้ หรือภายใต้บริบทที่สร้างปัญหาการบริจาคหรือพ่ึงพารัฐไม่ใช่
ค้าตอบ  
  Social Enterprise = social ownership + social goal นั้นคือสังคมเป็นเจ้าของ
เพ่ือเป้าหมายทางสังคม และขายได ้
  จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า Social Enterprise เป็นธุรกิจ
เอกชนที่ผลิตหรือค้าขายโดยแสวงหาก้าไร แต่ก้าไรนั้นเป็นไปเพ่ือสังคม ถึงแม้ในบางทีก็อาจต้อง
จัดสรรก้าไรให้ผู้ลงทุนบ้างก็ตาม ซึ่งต่างจาก CSR ที่เป็นโครงการเพ่ือสังคมของธุรกิจที่แสวงหาก้าไร
สูงสุด 
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 2.8.2 แนวทางการบริหารจัดการ Social Enterprise ในธุรกิจ 
  บทความ Roger Martin และ Sally Osberg ได้กล่าวถึงความหมายของการเป็น 
ผู้ประกอบการทางสังคม ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการแยกแยะความอยุติธรรมซ่อนอยู่ในความเสมอภาค ซึ่ง
ก่อให้เกิดการ แบ่งแยก การลดความส้าคัญ หรือความทุกข์ยากในภาคส่วนสังคมมนุษย์ที่ขาดแคลน
ช่องทางทาง การเงินหรือนโยบายทางการเมืองเพ่ือที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ด้วยตัวเอง 
  2. ความสามารถในการมองเห็นโอกาสในความอยุติธรรม ซึ่งจะน้าไปสู่โอกาสน้าไปสู่
การเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งเพ่ิมพูนคุณค่าทางสังคมและน้าแรงบันดาลใจมาก่อให้เกิดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สิ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ตรงไปตรงมากล้าหาญและกล้าท้าทายกับผู้ที่มีอ้านาจเหนือกว่า 
  3. ความสามารถในการหลอมรวมความเสมอภาคที่มั่นคงแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาส 
หรือบรรเทาความทุกข์ของกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และความเสมอภาคแบบใหม่นี้เอง ที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าของกลุ่มเป้าหมาย 
และแม้แต่สังคมโดยรวม 
 2.8.3 ลักษณะการบริหารงานแบบ Social Enterprise 
  ถ้าเปรียบเทียบลักษณะการด้าเนินธุรกิจของ Social Enterprise กับธุรกิจแบบทุน
นิยมนั้น ทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญจนต้องยืนอยู่ตรงข้ามกัน สิ่งที่ต่างกันคือ ธุรกิจ
ตาม แนวทาง Social Enterprise จะเน้นเรื่องการกระจายผลตอบแทนสู่สมาชิกในกลุ่มใกล้เคียงกับ
ระบบ สหกรณ์ มีทั้งการซื้อขายระหว่างธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน เช่น ระหว่างผู้ผลิตลับซับพลายเออร์ 
และ ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอาศัยภาพลักษณ์ด้านบวกทางสังคม
และ น้าเสนอข้อมูลเชิงคุณค่าของสินค้าหรือบริการขณะที่ธุรกิจในแนวทุนนิยมจะเน้นการใช้โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ กระตุ้นอารมณ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนอยากซื้อหาสินค้า/บริการ 
  การเจริญเติบโตของธุรกิจในแนวทาง Social Enterprise นั้นจะเป็นไปอย่างค่อย
เป็นค่อยไป เน้นด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นกิจการและสร้างก้าไรเพ่ือกระจ าย
รายได้ขณะที่ธุรกิจตามแนวทางทุนนิยมนั้นจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว น้าทุนมาเป็นอาวุธ
ส้าคัญ ในการต่อสู้แย่งชิงตลาดเพ่ือให้ได้ก้าไรสูงสุดให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมองว่าการได้
ปริมาณ ยอดขายจ้านวนมาก ๆ ในเร็ววันจะท้าให้ธุรกิจคืนทุนได้เร็ว และสร้างก้าไรสูงสุดได้เร็วเช่นกัน 
  ความแตกต่างในแนวทางนั้นไม่ได้หมายความว่ามีสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด ทั้งสองแนวทางก็ 
สามารถด้าเนินไปด้วยกันได้ และในบางโอกาสก็จ้าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน Social 
Enterprise เองก็จ้าเป็นต้องน้ากลยุทธ์ทางการตลาดของแนวทุนนิยมมาใช้เช่นเดียวกันในสถานการณ์ที่
ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางหลักคือ “การกระจายรายได้” ไปยังหน่วย
ผลิตของกลุ่มสังคมนั้น ๆ และการเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังเป็นจุดยืนของธุรกิจตามแนวทางนี้ 



Ref. code: 25595803011229IMD

52 

 2.8.4 รูปแบบของ Social Enterprise 
  ลักษณะของ Social Enterprise เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและ
ผลตอบแทนในต้านสังคม สิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางการเงิน โดยตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 
(Social Entrepreneur)  มีความสนใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
รูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจและใช้คุณธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่าง การ
ท้าธุรกิจและการท้าเพ่ือสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การท้าธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และ
ธุรกิจที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายหลักของธุรกิจเพ่ือการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาสังคม/สิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรม (Innovation) และธุรกิจนั้นสามารถด้าเนิน กิจการได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกับการเจริญเติบโต มีก้าไรเหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป 
  Social Enterprise เป็นการน้าโมเดลธุรกิจมาใช้กับเป้าหมายทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม เป็น การรวมโมเดลธุรกิจแบบไม่หวังผลก้าไร พร้อมกับการท้าประโยชน์เพ่ือสังคม ร่วม
เข้ากับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะท้าให้บริษัทไม่เพียงแต่ยังคงสามารถสร้างรายได้ แต่ยังท้าความดี
กลับคืนสู่สังคม รวมทั้งคืนผลก้าไรที่ได้รับกลับคืนสู่ชุมชนที่บริษัทด้าเนินกิจการอยู่ 
  โมเดลของ Social Enterprise ทุกรูปแบบ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบตามระดับของ
การผสม กันระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ และโครงการทางสังคม: Embedded, Integrated, and 
External 
  1. Embedded Social Enterprise: กิจกรรมของธุรกิจและโครงการเพ่ือสังคม
เป็นสิ่ง เดียวกัน กิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในกิจกรรมขององค์กรและโครงการต่าง ๆ ด้านสังคม โครงการ
ทางสังคมเป็นโครงการที่สามารถท้าเงินได้ด้วยตัวเองท้าให้สามารถเป็นโมเดลที่ยั่งยืน 
  2. Integrated Social Enterprises: กิจกรรมทั้งสองประเภทจะมีส่วนที่ทับซ้อน
กันอยู่ โดยมากมักเป็นการแชร์ด้นทุนและสินทรัพย์กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทจะลูกรวมเข้ากับการ 
ปฏิบัติงาน องค์กรไม่แสวงหาก้าไรตั้งกิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้ขึ้นเพ่ือ เป็นกลไกสนับสนุนการ
ด้าเนินงานและกิจกรรมด้านสังคม ในระยะหลังประสบความส้าเร็จกับการท้า Social Service ที่มี
จุดประสงค์เพ่ือหารายได้กับตลาดใหม่ ๆ หรือ การออกบริการใหม่ ๆ ให้กับตลาดเดิม ลูกค้าของ
องค์กรไม่แสวงหาก้าไรเหล่านี้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนใน โครงการด้านสังคมที่เผชิญกับการหา
รายได้ที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเหล่านี้ โมเดลนี้มักใช้การหา
รายได้จากสินทรัพย์ที่มีในการสร้างธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจกับโครงการ ด้าน
สังคมเป็นแบบที่ท้างานร่วมกัน เพ่ิมคุณค่าให้กัน 
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 External Social Enterprises: กิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่นอกการจัดการขององค์กร 
องค์กรไม่แสวงหาก้าไรสร้างผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเพ่ือจัดหาเงินทุน ผลประโยชน์ทางสังคม ไม่ได้
เป็นเงื่อนไขส้าหรับกิจกรรมทางธุรกิจ ลูกค้าเป็นแหล่งผลประโยชน์ทางอ้อม ความสัมพันธ์ ของ
กิจกรรมทางธุรกิจและโครงการเพ่ือสังคมเป็นไปในแนวทางที่ธุรกิจสนับสนุนและจัดหาแหล่ง เงินทุนที่
ไม่ตายตัวให้องค์กรไม่แสวงหาก้าไรมากกว่า 
 ถ้าจะจ้าแนกประเภทของ Social Enterprise นั้นอาจแบ่งได้ตามลักษณะของการ
ประกอบ ธุรกิจได้ 3 ประเภท คือ ธุรกิจที่เน้นด้านสินค้า ธุรกิจเน้นด้านบริการ และธุรกิจผสม เช่น 
Ebannok.com ธุรกิจที่เน้นด้านสินค้าเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความส้าเร็จมากที่สุดของ มิเรอร์  
อาร์ต กรุ๊ป (Mirror Art Group) ซึ่งเป็นธุรกิจเพ่ือสังคมที่สร้างฐานการค้าขายออนไลน์ให้ชาวเขาทาง 
ภาคเหนือของประเทศไทยสามารถขายสินค้าหัตถกรรมที่พวกเขาผลิตได้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว สิ่งนี้ช่วย ลด
อัตราการว่างงานและช่วยให้ชุมชนมีรายได้ต่อปีเพ่ิมขึ้นและยังเพ่ิมเงินในกองทุนส้าหรับการพัฒนา 
ต่าง ๆ อีกด้วย 
 Digital Divide Data (DDD) เป็นธุรกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความส้าเร็จธุรกิจหนึ่งที่ 
ให้บริการด้านข้อมูลและการแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับไปอยู่ในรูปของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ให้กับ
ลูกค้า เช่น การจ้างงานเด็กวัยรุ่นด้อยโอกาส โดยเน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้ค่าจ้างที่ 
เป็นธรรม การดูแลด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และ Change Fusion 
ธุรกิจแบบผสม ค่อนหน้าที่เป็นที่รู้จักในนามสถาบัน TRN เป็นผู้ให้บริการทางด้านการออกแบบ 
นวัตกรรมเพ่ือสังคม การลงทุน และบริการบ่มเพาะธุรกิจ ทางองค์กรได้เปิดตัวโครงการนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมมากมายนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนธุรกิจเพ่ือสังคมที่ด้าเนินงานโดยคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้อย่างต่อเนื่อง 

 
2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารทางวิชาการ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือน้ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้วิจัยได้มีแนวความคิดว่าการที่จะพัฒนาพ้ืนที่
รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง จะต้องมีการจัดการตามองค์ประกอบหลักของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบาย จัดท้าแผนพัฒนา 
จัดท้าโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ได้แก่  
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 1. ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ความสามารถและความพร้อมทางด้านพ้ืนที่ การมี
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการจัดท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในเรื่องธรรมชาติ มีจุดเด่น มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาหรือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชุนชมมีเอกลักษณ์  
วัฒนธรรมการด้ารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. รูปแบบการด้าเนินการ หมายถึง การประสานงาน ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมใน
การท้างานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การด้าเนินโครงการส้าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 3. การบริหารจัดการ หมายถึง รูปแบบการด้าเนินการที่เหมาะสม หน่วยงานของรัฐใน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่มีบทบาทส้าคัญในการ
เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แรงงาน ความรู้ ตาม
อ้านาจของผู้คนในท้องถิ่นได้ 
 4. การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การผลักดันให้โครงการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่วนราชการอ่ืน ๆ วิเคราะห์ประเมินผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินว่า
ผลประโยชน์นั้นจะมีผลต่อโครงการที่จะจัดอย่างไร 
 

จึงสามารถก้าหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  

แนวทางการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

คลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- ด้านสภาพแวดล้อม 

- รูปแบบการด้าเนินการ 

- การบริหารจัดการ 

- การสนับสนุนทางการเมือง 

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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บทที ่3 
บริบทของพื้นที่ 

 
3.1 ประวัติต้าบลคลองด่าน 
 
 ต้าบลคลองด่าน เป็นต้าบลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี เดิมเรียกว่า "ต้าบลบางเหี้ย" 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความชุ่มชื้น มีสัตว์น้้าและป่าไม้อยู่เป็นจ้านวนมากจึงเป็นแหล่งอาศัยของ
ตัวเงินตัวทอง ต่อมาเกิดภาวะสงครามทางทหารจึงได้ตั้งด่านขึ้น และแปรเปลี่ยนเป็นด่านศุลกากร จน
ภายหลังได้ยกเลิกด่านไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า "คลองด่าน" จนถึงปัจจุบัน  
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 3.1.1 ด้านกายภาพ 
  ที่ตั้งของหมู่บ้านและชุมชน 
   ต้าบลคลองด่าน  มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคลองด่านจ้านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
   - จ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านเต็มทั้ง
หมู่บ้าน มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 12 
   - จ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านบางส่วน มี 
8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 
   - จ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 
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  เนื้อที่ 
  ต้าบลคลองด่าน มีพ้ืนที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,500 ไร่ แยกเป็น 
   - พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต้าบลคลองด่าน 5.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,593 ไร่ 
   - พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 54.25 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 33,906 ไร่ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลบางเพรียง ต้าบลบางบ่อ ต้าบลบ้านระกาศ  

    อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ทิศใต้  จรดทะเลอ่าวไทย 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต้าบลบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ  

    จังหวัดสมุทรปราการ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ้านวนครัวเรือน 
 

จ้านวนพื้นที่ 
โดยประมาณ (ไร่) 

1 บ้านคลองปีกกา 514 5,315 

2 บ้านสุเหร่าคลองกันยา 222 2,332 
3 บ้านท้องคุ้ง 1,024 2,187 

4 บ้านสามเรือน 309 1,300 
5 บ้านริมคลองชลประทาน 348 2,192 

6 บ้านริมคลองด่านน้อย (นอกเขต) 938 

7 บ้านในคลองด่าน 57 5,000 
8 บ้านสร่างโศก 116 2,500 

9 บ้านคลองด่านปากอ่าว 219 1,563 

10 บ้านคลองด่านปากอ่าว 35 782 
11 บ้านคลองนางหงส์ 722 3,750 

12 บ้านสีล้ง 518 4,266 

13 บ้านตลาดคลองด่านฝั่งเหนือ 353 2,875 
14 บ้านคลองนางหงส์ 178 2,500 

 รวม   13  หมู่บ้าน 4,615 37,200 



Ref. code: 25595803011229IMD

57 

   -  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
(แผนที่มาตราส่วนมาตรฐาน เพ่ือแสดงสถานที่ส้าคัญ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้้าและอาณาเขตติดต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง, รายงานการส ารวจและวิเคราะห์สภาพงานก่อสร้าง,
องค์การจัดการน้้าเสีย, 2559 
 
 ภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของต้าบลคลองด่าน ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ส่วนทางด้านตรงฝั่งถนนสุขุมวิท เป็นพื้นที่ราบที่เดิมเคยเป็นป่าชาย
เลนมาก่อน มีคลองและทางน้้าไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ต้าบลอยู่หลายสาย 
 ภูมิอากาศ  
  เป็นอากาศแบบชายทะเล โดยมีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน มี
ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้  แต่ยังพบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพล
ของร่องความกดอากาศต่้าท้าให้เกิดการก่อตัวของพายุใต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้  
 ลักษณะของดิน  
  ลักษณะทางธรณีวิทยาของต้าบลคลองด่าน พบว่าตั้งอยู่บนบริเวณ ที่ราบลุ่ม
ตอนกลาง เป็นดินเหนียวอ่อนตัวมีความสามารถในการอุ้มน้้า รับน้้าหนักแรงต่้ามาก ประมาณ 0.5 -3 
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ตัน ต่อตารางเมตร เมื่อรับน้้าหนักจะยุบตัวได้ง่าย ถัดลงไปจะเป็นพ้ืนดินเหนียวซึ่งมีการรับน้้าหนัก
เพ่ิมขึ้นเป็นล้าดับ จนถึงชั้นทรายชั้นแรก นอกจากนั้นยังพ้ืนที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลสภาพแวดล้อม
ด้านป่าชายเลนเสื่อมโทรมไป ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะดินบริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพ้ืนที่
ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล 
 ลักษณะของแหล่งน้้า 
  ต้าบลคลองด่านมีคลอง 29 สาย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และการ
คมนาคมได้ 
 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านไม่มีป่าไม้  

 
 3.1.2 ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลจ้านวนประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านคลองปีกกา 1,026 1,081 2,107 

2 บ้านสุเหร่าคลองกันยา 544 528 1,072 

3 บ้านท้องคุ้ง 1,994 2,047 4,041 
4 บ้านสามเรือน 674 648 1,322 

5 บ้านริมคลองชลประทาน 570 545 1,115 

7 บ้านในคลองด่าน 10 16 26 
8 บ้านสร่างโศก 189 207 396 

9 บ้านคลองด่านปากอ่าว 437 412 849 

10 บ้านคลองด่านปากอ่าว 71 65 136 
11 บ้านคลองนางหงส์ 1,137 1,147 2,284 

12 บ้านสีล้ง 1,036 1,153 2,189 
13 บ้านตลาดคลองด่านฝั่งเหนือ 375 364 739 

14 บ้านคลองนางหงส์ 499 481 980 

รวม 8,562 8,693 17,256 
ที่มา : ส้านักบริหารงานทะเบียน อ้าเภอบางบ่อ ข้อมูล  ณ  10  ตุลาคม  2559 
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 3.1.3 สภาพทางสังคม 
  การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา    จ้านวน      5  แห่ง 
   1. โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม   หมู่ที่  1 
   2. โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง    หมู่ที่  3 
   3. โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร   หมู่ที่  3 
   4. โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์)  หมู่ที่ 11 
   5. โรงเรียนวัดสีล้ง(ตั้งตรงจิตร)   หมู่ที่ 12 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ้านวน       1 แห่ง 
   1. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  หมู่ที่ 13 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จ้านวน       4 แห่ง 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปีกกา   หมู่ที่   1 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองด่าน  หมู่ที่ 13 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างอารมณ์  หมู่ที่   9 
   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีล้ง   หมู่ที่ 12 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้้า  ร้อยละ   100 
  สาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองด่าน หมู่ที่ 1 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองด่าน หมู่ที่ 7  
   (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล) 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลคลองด่าน หมู่ที่ 13  
   (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล) 
  การสังคมสงเคราะห์ 
   1. ด้าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
   2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
   3. ประสานการท้าบัตรผู้พิการ 
   4. มีการจ้างนักเรียน / นักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน 
   5. มีการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
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  ระบบบริการพื้นฐาน 
  1. การคมนาคมขนส่ง 
   ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
    - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท   
    - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 ถนนปานวิถี  
    - ทางหลวงชนบท หมายเลข สป.1006  
    ถนนเคหะบางพลี–ลาดหวาย   
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    - ทางหลวงชนบท หมายเลข สป.1005 ถนนสีล้ง – บางพลีน้อย
    - ทางหลวงชนบท หมายเลข สป.3026 ถนนบ้านสามเรือน 
    - ถนนหลวงพ่อปานสาย 1 ฝั่งใต้ 
    - ถนนหลวงพ่อปานสาย 2 ฝั่งเหนือ 
    - ถนนเลียบคลองชลประทาน 
    - ถนนสุขุมวิท – บ้านสีล้ง 
    - ถนนคลองมังกร – ก้นบึ้ง 
  2. การไฟฟ้า 
   มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ 
  3. การประปา 
   มีประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีจ้านวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ประมาณ 
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ 
  4. โทรศัพท์ 
   - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านมีโทรศัพท์ใช้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
   - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่ายในพ้ืนที่ ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 
80 ของพ้ืนที ่
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 3.1.4 ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร 
   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เป็นการเพาะปลูก พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น เลี้ยงจิ้งหรีด และการเพราะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาด้า กุ้งแชบ๊วย ปลากะพง 
และปลาที่มีชื่อเสียงคือ ปลาสลิดบางบ่อ 
  การประมง 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านมีพ้ืนที่ติดทะเล ดังนั้น ประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงมีการประกอบอาชีพการประมงชายฝั่ง และประมงน้้าลึก 
  การปศุสัตว์ 
   การประกอบอาชีพปศุสัตว์ส่วนใหญ่ เป็นการเลี้ยง เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่ไข่ 
และไก่ชน 
  การท่องเที่ยว 
   สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน มีจ้านวน  
1 แห่ง คือ ชายทะเลสีล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  การบริการ 
   โรงแรม  จ้านวน -  แห่ง 
    ร้านอาหาร จ้านวน 5 แห่ง 
   โรงภาพยนตร์ จ้านวน - แห่ง 
   สถานีขนส่ง จ้านวน - แห่ง 
   ร้านเกมส์ จ้านวน 2 แห่ง 
  แรงงาน 
   จากการส้ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ใน
ก้าลังแรงงาน ร้อยละ 71.37 และบางส่วนไปรับจ้างนอกพ้ืนที่เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
อยู่นอกพ้ืนที ่
  อุตสาหกรรม 
   - โรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 6 แห่ง 
   - โรงงานไม้แปรรูป จ้านวน 8 แห่ง 
   - สนามกอล์ฟ  จ้านวน 1 แห่ง 
   - โรงผลิตไฟฟ้า  จ้านวน 1 แห่ง 
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  การพาณิชย์ / กลุ่มอาชีพ 
   การพาณิชย์ 
   - ธนาคาร  จ้านวน - แห่ง 
   - บริษัท   จ้านวน  1 แห่ง 
   - ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน  1 แห่ง 
   - ร้านค้าต่าง ๆ  จ้านวน 72 แห่ง 
   - ซุปเปอร์มาร์เกต จ้านวน  1 แห่ง 
   - สถานีบริการน้้ามัน จ้านวน  3 แห่ง 
   - บ้านเช่า  จ้านวน 30 แห่ง 
   - โชว์รูมรถยนต์  จ้านวน  1 แห่ง 
   - อ่ืน ๆ    จ้านวน 49  แห่ง 
  เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
   ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชน 
   ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ้านวนประชากร
ทั้งหมด  17,256 คน แยกเป็น  ชาย   8,562  คน หญิง  8,693  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  4,615  
ครัวเรือน  พื้นที่ท้ังหมด  37,200  ไร่  
   กลุ่มอาชีพ 
   - กลุ่มปลาสลิด  - กลุ่มสตรี 
   - กลุ่มวิสาหกิจชุมขน - กลุ่มผู้ผลิตกะปิ 
 
 3.1.5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  การนับถือศาสนา 
  - วัด      จ้านวน 4 แห่ง 
   1. วัดปานประสิทธาราม   หมู่ที่  1 
   2. วัดท้องคุ้ง    หมู่ที่  3 
   3. วัดสว่างอารมณ์   หมู่ที่  9 
   4. วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดสีล้ง) หมู่ที่ 12 
  - มัสยิด     จ้านวน 2 แห่ง 
   1. มัสยิดสุเหร่าคลองกันยา  หมู่ที่  2 
   2. มัสยิดสุเหร่าคลองใหม่   หมู่ที่ 11 
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  ประชาชนส่วนใหญ่ของต้าบลคลองด่าน นับถือศาสนาพุทธ และรองลงมาคือศาสนา
อิสลาม 
 
 3.1.6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านได้อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเลี้ยงปลาสลิดแบบเกษตรอินทรีย์ และการท้ากะปิแบบดั้งเดิม 
  ภาษาถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านใช้ภาษากลางเป็น
ภาษาหลัก 
  สินค้าพื้นเมือง 
  สินค้าพ้ืนเมืองในเขตขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อ คือ ปลา
สลิดแดดเดียว  กะปิ และอาหารทะเล 
 
 3.1.7. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  น้้า  คลองด่านเป็นพ้ืนที่สีเขียวและสีเหลือง ไม่มีโรงงานที่ปล่อยน้้าเสียลงคลองหรือ
ลงทะเลคือ คลองด่านอดีตเป็นเมืองหน้าด่าน มีประตูระบาย กั้นน้้าจืดและน้้าเค็ม มีการระบายน้้าจาก 
กรุงเทพมหานคร และน้้าเหนือ ผ่านคลองส้าโรง มาถึงคลองด่านและปล่อยออกสู่ทะเลตามธรรมชาติ
หรือช่วงน้้าเยอะจะใช่เครื่องสูบออกลงทะเล ส่วนโรงงานจะอยู่ต้นทางปล่อยน้้าเสีย ผ่านคลองด่านเลย 
  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านเป็นพื้นที่ที่มี
เขตติดต่อกับทะเล มีแม่น้้า 1 สาย คลอง 11 สาย คุณภาพของทรัพยากรน้้าไม่สามารถน้ามาใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้ ด้วยเหตุการณ์จากทิ้งสิ่งปฏิกูลและน้้าเสียลงสู่แม่น้้าล้าคลอง จากชุมชนที่อาศัยอยู่
ริมคลองและโรงงานอุตสาหกรรมที่ก้าลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น จ้านวนป่าชายเลนลดลงด้วยเหตุจากการบุก
รุกของคนในพื้นที่ ท้าให้ป่าชายเลยมีจ้านวนลดลงและเกิดการกัดเซาะของน้้าทะเลเพ่ิมข้ึน 
  
3.2. พื้นที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
 
 จังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 1,004 ตร.กม. แบ่งขอบเขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคออกเป็น 6 อ้าเภอ 50 ต้าบล และ 500 หมู่บ้าน (ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) โดยเขต
การปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 16 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 32 แห่ง 
 พ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  ครอบคลุมพ้ืนที่การปกครองบางส่วนของเขต
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ อ้าเภอพระประแดง อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ้าแนกเป็นเขตเทศบาล 11 
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แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลต้าบลบางเมือง 
เทศบาลต้าบลพระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต้าบลส้าโรงเหนือ เทศบาลต้าบลด่านส้าโรง เทศบาลเมือง 
ลัดหลวง เทศบาลต้าบลบางปู เทศบาลต้าบลแหลมฟ้าผ่า เทศบาลต้าบลส้าโรงใต้ เทศบาลเมือง 
พระประแดง เทศบาลต้าบลคลองด่าน องค์การบริหารส่วนต้าบลในคลองบางปลากด และองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคลองด่าน  รวมเป็นพ้ืนที่โครงการทั้งหมดประมาณ 127 ตร.กม. และรวบรวมน้้าเสีย
คิดรวมเป็นพ้ืนที่บริการ 70 ตร.กม. (ร้อยละ 55.12 ของพ้ืนที่โครงการ) ตามฐานข้อมูลพ้ืนที่บริการที่
ปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2544 โดยระบบรวบรวมน้้าเสียของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ประกอบด้วย 
ระบบท่อและสถานีสูบน้้าเสีย  ท้าหน้าที่รวบรวมน้้าเสียชุมชน ทั้งจากบ้านเรือนสถานประกอบการ
พาณิชย์ และน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และล้าเลียงน้้าเสียเข้าสู่โรงบ้าบัดน้้าเสียที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
1,903-0-087 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลของหมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 14 
ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
  1. ส้านักงานใช้พื้นที่ประมาณ       7,000 ตารางเมตร 
  2. บ้านพักพนักงานใช้พื้นท่ีประมาณ   20,000 ตารางเมตร 
  3. บ่อเก็บตะกอนใช้พ้ืนที่ประมาณ  140,000 ตารางเมตร 
  4. บ่อเติมสารเคมีใช้พื้นที่ประมาณ     45,000 ตารางเมตร 
  5. บ่อเติมอากาศใช้พื้นที่ประมาณ  420,000 ตารางเมตร 
  6. สถานีสูบน้้าเข้าใช้พื้นที่ประมาณ         2,500 ตารางเมตร 
  7. สถานีสูบน้้าออกใช้พ้ืนที่ประมาณ     2,000 ตารางเมตร 
 
 รวมโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,903  ไร่  (โปรแกรมค้านวณ
ตรวจวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศเมื่อ วันที่  28 พฤศจิกายน  พ .ศ.2559 ) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบ่อบ้าบัดน้้า
เสียใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเพียง 398  ไร่ เท่านั้น  และยังคงเหลือพ้ืนที่เป็นป่าสีเขียวถึง  1,505  ไร่   
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ภาพที่ 3.2 แสดงขอบเขตพ้ืนที่บริการหรือพ้ืนที่รับน้้าเสีย (SERVICE AREA) ของโครงการระบบ
รวมและบ้าบัดน้้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย), 
รายงานการส ารวจและวิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการ,องค์การจัดการน้ า
เสีย. 2559 
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ภาพที่ 3.3 แสดงรายละเอียดการใช้พ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย, นายธนวรรต ตึ้งง้วน นายช่างโยธา 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพที่ 3.4 พ้ืนที่ตั้งโรงบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  ขนาดพ้ืนที่ 1,903-0-087ไร่  ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ส่วน
บริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, และหมู่ที่  14  ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการส้ารวจและวิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่า
โครงการ,องค์การจัดการน้้าเสีย, 2559 
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3.3 ความเป็นมาของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
 
  โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน หรือชื่อเต็มว่า “โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียในเขตควบคุมมลพิษพื้นที่  จ.สมุทรปราการ” เริ่มต้นในปี 2538 ผู้ที่ริเริ่ม
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียมีวัตถุประสงค์ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียนี้ก็คือ  “เพื่อให้มีการแก้ไข
ปัญหามลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเฉพาะในด้านน้้าเสีย ตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้้า
เจ้าพระยาตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว  หลังจากประกาศให้  จังหวัดสมุทรปราการเป็น
เขตควบคุมมลพิษ”  โดยจะมีศักยภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย  รวม  525,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 
ต่อวัน  มากที่สุดในทวีปเอเชียขณะนั้น 
 เดิมโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียนี้จะก่อสร้างขึ้นใน  2 ฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย ต้าบลบางปูใหม่  อ้าเภอเมือง (ฝั่งตะวันออก) ขนาดที่ดิน 1,550 ไร่ 
ระบายน้้าเสียลงทะเล    และต้าบลในคลองบางปลากด   อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ (ฝั ่งตะวันตก) 
ขนาดที่ดิน 350 ไร่ ระบายน้้าเสียลงคลองภายใต้วงเงิน  13,612 ล้านบาท โดยใช้ลักษณะการ
ว่าจ้างแบบเหมารวม   คือให้บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลเป็นทั้งผู้จัดหาที่ดิน  ออกแบบ และ
ก่อสร้าง 
 ต่อมามีการรวบโครงการนี ้ไว ้ในที ่ด ินผืนเดียวกันของฝั ่งตะวันออก   ในต้าบล 
คลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ ขนาดพ้ืนที่ 1,900 ไร่ ทั้งที่ ผลการศึกษาของบริษัท มอนต์โกเมอรี่ วัตสัน 

เอเชีย จ้ากัด ระบุว่า พ้ืนที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างด้วยเหตุผลส้าคัญ  4 ประการ คือ 
 1. เป็นพ้ืนที่ดินอ่อนเหลว 
 2. อยู่ห่างไกลจากเขตอุตสาหกรรม 
 3. ปริมาณน้้าบ้าบัดแล้วกว่า 5 แสน ลบ.ม.ต่อวัน จะท้าให้น้้าทะเลบริเวณนั้นจืด ปลา
อยู่ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อชาวประมง 
 4. การสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียไว้ 2 ฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในระยะ
ยาว มีค่าใช้จ่ายต่้า และมีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดน้อยที่สุด 
 ตลอดทั้งปี 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกรมควบคุมมลพิษได้
เดินหน้าการประกวดราคา  เพื่อหาบริษัทเอกชนมาด้าเนินการก่อสร้าง  เริ ่มแรกมีผู ้แสดงความ
สนใจซื ้อซองประมูลถึง  13 ราย แต่เนื ่องจากมีการก้าหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงไว้ใน  
ทีโออาร์ ว่าต้องมี “ประสบการณ์ในการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย” ท้าให้มีผู้ยื่นซองประมูลจริงมี
เพียง 4 ราย และผ่านคุณสมบัติเพียง 2 ราย ได้แก่ “กิจการร่วมค้า NVPSKG” และ “กลุ่มบริษัท 

มารูบินี่” 
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 ส้าหรับกิจการร่วมค้า NVPSKG ประกอบด้วยบริษัทผู้รับเหมาซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี  
โดยบางบริษัทมีสายสัมพันธ์กับบุคคลในรัฐบาลขณะนั้น  (แต่ในปี  2539 ยังไม่มีกฎหมายห้าม
กิจการของผู ้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองเข้าเป็นคู ่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ)  จากข้อสงสัย
ดังกล่าว  น้าไปสู ่การยื ่นค้าร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันขณะนั้น  โดยภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2542 - 2547 ทั้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  (ป.ป.ป.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ตั้งขึ้นมาแทน ป.ป.ป. ให้เข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ 
 โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ 

จังหวัดสมุทรปราการ หรือ “บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน” นั้นเป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ
จัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มอบอ้านาจให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) โดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักด้าเนินการโครงการดังกล่าว  มาตั้งแต่ปี 
2540 ซึ ่งโครงการออกแบบรวมก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  หรือ “บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน”  
ได้ประสบปัญหาการคัดค้าน  และการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้า เสียมา
ตั ้งแต ่ป ี 2542 จนกระทั ่งร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติ  และสิ ่งแวดล ้อม  
(นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีในขณะนั้น) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
เสนอแนะความเหมาะสมของการด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย   ตามค้าสั ่งกระทรวง
ทรัพยากร - ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 11/2546 ลงวันที่ 16 มกราคม 2546 โดยคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวมีอ้านาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนะความเหมาะสมของการ
ด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  ว่ามีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ   สังคมและสิ่งแวดล้อม
หรือไม่  และมีความเหมาะสมที่จะด้าเนินการต่อไปหรือไม่   มีทางเลือกที่จะด้าเนินต่อไปอย่างไร
บ้าง  และแต่ละทางเลือกมีข้อดี – ข้อเสียอย่างไรบ้าง  โดยค้านึงถึงประโยชน์ของภาครัฐและ
ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ  และให้น้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  รายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อพิจารณาด้าเนินการต่อไปว่าจะ
ม ีท า ง เ ล ือก ในการด้ า เ น ิน การ โ คร งกา รที ่เ หม าะสมที ่ส ุด  ในขณะ เด ีย วก ันกร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (โดยนายอภิชัย ชวเจริญพันธุ์ อธิบดี
ในขณะนั้น) ได้แจ้งให้กิจการร่วมค้า  NVPSKG ยุติการก่อสร้างใด  ๆ ในโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวม และบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพราะสัญญาตก
เป็นโมฆะตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษลงวันที ่  28 กุมภาพันธ์ 2546 แม้ว ่ากิจการร่วมค้า 

NVPSKG ได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการไปแล้วถึงร้อยละ 98  
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 จากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษจึงจ้าเป็นต้องหาข้อสรุปที่ชัดเจน
ว่าจะพิจารณาด้าเนินการโครงการอย่างไรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สูญเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากการใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนจ้านวน
มากกว่า  30,000  ล้านบาท  จึงสั่งการให้องค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกที่
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการน้าทางเลือกที่เหมาะสม
ส้าหรับการด้าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษด้านน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ผลการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2548 สรุปได้ว่าภาครัฐจะต้องพิจารณาด้าเนินการ
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม  และบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัด
สมุทรปราการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  และเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย และไม่มีการปล่อยน้้าทิ้งลงทะเล
ในช่วงฤดูแล้ง  โดยการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมระบบบ้าบัด  และระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าทิ้งเท่าที่
จ้าเป็น  และเพิ่มการบริหารจัดการตะกอนน้้าเสีย  และเพิ่มประสิทธิภาพการน้าปริมาณน้้าทิ ้ง
บางส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตร  และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (441,000 ลบ.ม./วัน)   
และภาคอุตสาหกรรม (55,000 ลบ.ม./วัน) โดยลดการปล่อยปริมาณน้้าทิ้งลงสู่ทะเล  (ทิ้งลงคลอง
ชายทะเล) แต่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  อยู่ระหว่างคดีที่คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาตัดสินข้อ
พิพาทหมายเลขด้าที่ 50/2546 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษช้าระเงิน
ค่าจ้าง และค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องของกลุ ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างรวม  6 บริษัท 

(ประกอบด้วย  บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง  จ้ากัด บริษัท สี ่แสงการโยธา  (1979) จ้ากัด บริษัท 

ประยูรวิศว์การช่าง จ้ากัด บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จ้ากัด บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนท์ จ้ากัด 

และบริษัท สมุทรปราการ ออพเปอร์เรทติ้ง จ้ากัด) 
 ต่อมาเมื่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค้าพิพากษาให้กรม
ควบคุมมลพิษช้าระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายเป็นเงิน  9,058,906,853.61 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปีภายใน 90 วัน  ให้กับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรวม 6 บริษัท  ที่ยื่นฟ้องกรมควบคุม
มลพิษในคดีโครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ  (หรือโครงการบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน)  ทั้งนี้ค้าพิพากษาดังกล่าว  ยืนตามค้าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นตามค้าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ   (12 มกราคม 2554) ที่บังคับให้กรมควบคุมมลพิษช้าระเงินค่าจ้าง  

ค่าเสียหายรวมดอกเบี ้ยให้กับ  6 บริษัทดังกล่าว   เป็นเงินจ้านวน  4,983,342,383 บาท  และ 

31,035,780 เหรียญสหรัฐ  พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 จนถึง
วันที่คดีถึงที่สุด รวมทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ทั้ง 6 บริษัท  จากมูลเหตุของการยกเลิก
ส ัญญาจ ้างฯ  และต ้องปฏ ิบ ัต ิต ามค้าพ ิพากษาของศาลปกครองส ูงส ุด  ท้า ให ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (โดยพลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   เห็นความจ้าเป็นว่าการจะปล่อยทิ้งให้โครงการออกแบบ
รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยไม่มีการ
ด้าเนินการใด ๆ จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินของภาครัฐและทรัพยากรที่มีอยู่โดยเปล่า
ประโยชน์จึงสั่งการให้องค์การจัดการน้้าเสีย (อจน. หรือ Wastewater Management Authority: 
WMA) ซึ ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม   ที ่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  รวมในเขตพื้นที่จัดการน้้าเสียตามพระราชกฤษฎีกา
และที่ประกาศเพิ่มเติม (2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 และ 30 ตุลาคม 2545) ให้
เข้ามาด้าเนินการศึกษาวิเคราะห์  และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อน้าโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ  มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป  
 
3.4 ด้านสภาพแวดล้อม 
 
 พ้ืนที่ทางระบบนิเวศมีสภาพความเหมาะสมที่จะท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมี
พ้ืนที่กว้างหลายไร่และมีสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะป่าชายเลนที่มีพันธุ์ไม้หลากหลาย รวมทั้งเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์น้้าและสัตว์ปีกนานาพันธุ์ มีลักษณะเด่นในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ดังจะเห็น
ได้จากโครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชน  ส้าหรับการใช้
ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียขององค์กรการจัดการน้้าเสียร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้เคยศึกษาไว้และมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน พบว่า ชุมชนคลองด่านเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับกับ
สายน้้าและสามารถรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยังหลงเหลือ
อยู่แหล่งสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน มีลักษณะเด่นในด้านกายภาพเฉพาะของพ้ืนที่ คือ การเป็นเมืองสามน้้า  ที่มี
ทั้งน้้าจืด น้้าเค็ม และน้้ากร่อย และมีระบบการขึ้นลงของน้้าทะเล ท้าให้แม่น้้าล้าคลองมีสภาพดี   
และยังมีอาชีพออกเรือไปจับสัตว์น้้า การปักหอย อาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่  
ให้ผู้มาเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตประกอบอาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย มีความ
โดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียนั้นห่างจาก
กรุงเทพมหานครไม่มากนัก ใช้เวลาเที่ยวภายในหนึ่งวันได้ เหมาะส้าหรับคนที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการ
ใช้เวลาในวันหยุดเพ่ือมารับอากาศบริสุทธิ์ เดินทางสะดวก  ที่ส้าคัญยัง และเป็นเส้นทางการเดินธุดงค์
ของหลวงพ่อปานในอดีต  นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ช้างสามเศียร  ตลาดน้้า 
บางน้้าผึ้ง สถานที่ตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เมืองโบราณ หอชมดาวที่มีความ
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อลังการ มีอาหารทะเลอร่อยและสด  มีของฝากซึ่งเป็นของดีของพ้ืนที่ เช่น ปลาสลิดบางบ่อ รวมทั้ง
ของที่ระลึกหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพดีและจ้าหน่ายในราคาถูก เช่น อาหารทะเลสดและแห้ง   
ผักผลไม้  สินค้าแปรรูป ฯลฯ ชาวบ้านในพ้ืนที่ยังอนุรักษ์ความเป็นไทย ยิ้มง่าย มีอัธยาศัยดี  มีความ
โอบอ้อมอารีและมอบความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้าง จึงเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้
กลับมาเที่ยวอีก ถ้าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการเอาบ่อบ้าบัดน้้าเสีย มาศึกษาและจัดท้า
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่อาศัยและปรับสมดุลของโอโซนได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่
ในการพัฒนาพื้นท่ีรกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งร้าง   
 
3.5 รูปแบบการด้าเนินการ 
 
 เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ มาก่อน หากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้างใด ๆ ใน
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี ท้าให้โครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพเสียหายหรือสูญหายหรือเสื่อมสภาพไปตามช่วงเวลา ดังจะเห็น
ได้จากรายงานการส้ารวจและการวิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการของ
องค์กรการจัดการน้้าเสียร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้เคยศึกษาไว้และมีความสอดคล้อง
กับพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน พบว่า การส้ารวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน พบว่า สภาพโครงสร้างมีสภาพปลอดภัยต่อการรับ
น้้าหนักระดับปานกลาง แต่ต้องพิจารณาปรับปรุงสภาพทางสถาปัตยกรรมและสภาพโครงสร้างมี
สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ ในประเด็นของก้าลังรับน้้าหนัก และต้องได้รับการปรับปรุงหรือบูรณะซ่อมแซม
เพ่ือให้สามารถใช้ในการด้าเนินงานได้ โดยสภาพความเสียหายต่าง ๆ อีกทั้งโครงการดังกล่าว ประสบ
ปัญหาการคัดค้านและการต่อต้านจากชาวบ้านในพ้ืนที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียมาตั้งแต่ปี 2542 
จนกระทั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการด้าเนินการโครงการ  ๆ มีความเหมาะสมที่จะ
ด้าเนินการต่อไปหรือไม่มีทางเลือกที่จะด้าเนินต่อไปอย่างไรบ้าง และแต่ละทางเลือกมีข้อดี-ข้อเสีย
อย่างไรบ้า  ง โดยค้านึงถึงประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ กล่าวถึงหลักใน
การอนุรักษ์วิทยามี  3 ประเด็นใหญ่ ๆ  คือ  
 1. ต้องใช้อย่างฉลาด คือ ในการจะใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างนั้น ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต    
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 2. ประหยัด เก็บ รักษา สงวน  ของที่หายาก ทรัพยากรใดท่ีมีน้อย หรือหายากควรอย่าง
ยิ่งที่จะเก็บรักษาไว้มิให้สูญหายไป  บางครั้งหากมีของบางชนิดที่ยังพอจะใช้ ได้ก็ต้องใช้อย่างประหยัด
อย่าฟุ่มเฟือย    
 3. หาวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น ทรัพยากรใดก็ตามที่จะสูญ
เปล่าหรือจะหมดไป ถ้าด้าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา  ควรอย่างยิ่งที่จะได้หาทางปรับปรุงให้อยู่
ในลักษณะที่ดีข้ึน โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนในการลงทุนมาก  จึง
ต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพราะจะเกิดผลกระทบเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงิน
ของประเทศได้โดยง่าย อีกท้ังรัฐบาลก็มีข้อจ้ากัดต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณความคาดหวังที่จะพ่ึงพา
การลงทุนของรัฐเป็นหลักเป็นไปได้ยาก จึงจ้าเป็นต้องใช้การลงทุนของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้
โครงการสามารถด้าเนินการไปได้ลงทุน ดังนั้น PPP จึงถือเป็นทางเลือกในการจะด้าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยเอกชนจะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การด้าเนินการการบ้ารุงรักษา การจัดหาเงินทุน และการให้บริการตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยภาคเอกชนอาจมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับภาครัฐ ควรน้าไปใช้
ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ให้มากที่สุด เช่น น้าพ้ืนที่ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่มาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายากของจังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือ
การน้าองค์ประกอบโครงการบางส่วนที่ยังพอใช้ประโยชน์ได้มาจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย และขยายพันธุ์สัตว์
น้้าชายฝั่ง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
หรือการสนับสนุนภาคเอกชนร่วมลงทุนจัดตั้งเป็นสวนสนุก/สวนน้้า หรือสถานที่เล่นกีฬา หรือ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าทะเลชายฝั่ง รูปแบบต่าง ๆ ของ PPP จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Cost effectiveness แต่อย่างไรก็ตามการให้เอกชนมีส่วนร่วมอาจจะ
มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของการบริการได้ เพราะจุดประสงค์หลักของการด้าเนินกิจการของ
ภาคเอกชน  คือการแสวงหาก้าไรสูงสุด ซึ่งอาจจะน้ามาซึ่งการลดทอนคุณภาพการให้บริการได้ การใช้ 
PPP นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่รัฐบาลสามารถก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของผลงานที่
เอกชนจะต้องท้าได้อย่างชัดเจน    
 
3.6 การบริหารการจัดการ  
 
 โครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ หรือ “บ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่าน” เป็นโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มอบอ้านาจให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โ ดยกรมควบคุ มมล พิษ เป็ นหน่ ว ย ง านด้ า เนิ นการ โคร งการดั ง กล่ า วมาตั้ ง แต่ ปี  2540  
ดังจะเห็นได้จากโครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชน ส้าหรับการ
ใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียขององค์กรการจัดการน้้าเสียร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้เคยศึกษาไว้และมีความสอดคล้องกับพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน พบว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้้าเสีย เข้ามาส้ารวจและ
ตรวจสอบสภาพโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านและประเมินมูลค่า เป็นเงินเพียง 2,695,379,000 
บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) หรือมีมูลค่าโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน คงเหลือไม่ เกิน  12% ของมูลค่าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านทั้งหมด 
(22,949,984,019 บาท   ภาครัฐจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมาปรับปรุงโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2,198.593 ล้านบาท เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
สามารถเปิดด้าเนินการได้ แต่ความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับน้้าเสีย และบ้าบัดน้้าเสีย
อาจไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ได้มีการศึกษา และออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่กลุ่มที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรยุติโครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน หรือไม่สมควรจะด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไป เพราะไม่มี
ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใส่ลงไปใหม่  รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีสภาพช้ารุดเสียหายเป็นจ้านวนมาก   ฉะนั้น
ในด้านของงบประมาณหรือแหล่งเงินในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมากในการด้าเนินการ อาจจะด้าเนินการหรือเสนอโครงการให้กับบริษัทใหญ่  ๆ 
เพราะในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริษัทพิจารณา
ด้าเนินการพัฒนาในรูปแบบของ Social Enterprise  กิจการเพื่อสังคมเพราะในบางบริษัทมีเป้าหมาย
และให้ความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งผลก้าไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคม ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างก้าไรสูงสุดต่อผู้
ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น จึงอาจแบ่งลักษณะพิเศษกิจการเพ่ือสังคม โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง
เสียเป็นโครงการมีประชาชนทั่วไปรู้จัก ถ้าจะน้ามาท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยอาศัยบริษัท
ใหญ่ ๆ ให้ทุนในการด้าเนินการในแบบ Social Enterprise จะท้าให้กระบวนการผลิต การด้าเนิน
กิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และ
สิ่งแวดล้อม มีการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง  
ผลก้าไรส่วนใหญ่ถูกน้าไปเพ่ือการลงทุนกลับไปในการขยายผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หรื อคืน
ผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการสามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย มีการน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในลักษณะของกิจการเพ่ือสังคม  เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ 
ผลตอบแทนในด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน โดยมีพ้ืนฐานจากความสนใจ
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ของเจ้าของกิจการ (Social Entrepreneur) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนทางสังคม  และสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจและการท้าประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของประชาชนในท้องถิ่นจากการท้าประชาคมให้มีการด้าเนินการโครงการให้ภาคเอกชนเข้ามาเช่า
ด้าเนินการโครงการ และภาครัฐจะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่จะมาลงทุนอาจเป็น
การให้บีโอไอหรือการลดหย่อนภาษี ยกเลิกโครงการเดิมและดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสียและ
ท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง   
แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านศูนย์กีฬาและนันทนาการ นอกจากงบประมาณ
ในการด้าเนินการแล้วต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน
โดยหลักส้าคัญ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
 
3.7 การสนับสนุนทางการเมือง 
 
 จากงานศึกษา  พบว่าโครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ 
หรือ “บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน” เป็นโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียโครงการแรกของประเทศ
ไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมงบประมาณกว่า  23,700  ล้านบาท โดยได้ความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้อนุมัติวงเงินกับ
รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นจากการผลักดันโดยนายสุวัจน์  ลิปพัลลภ  รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะทร ว ง วิ ท ย าศ าสตร์ ใ น ขณะนั้ น  โ ค ร งก า ร ได้ ผ ลั ก ดั น ขึ้ น อี กค รั้ ง โ ด ยน าย ยิ่ ง พั น ธ์   
มนะสิการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ จนในที่สุดมีมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลบรรหารได้
อนุมัติวงเงินโครงการจ้านวน 13,612 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ก็ได้เพ่ิมเป็น 23,000 ล้านบาท   
รัฐบาลได้ประกาศหาผู้รับเหมาจนได้ผู้มายื่นความจ้านงจ้านวน 13 ราย และได้คัดไปจนสุดท้ายเหลือ
เพียง 2 รายคือ กลุ่มบริษัท NVPSKG และ กลุ่มบริษัท Marubeni จนในที่สุดกลุ่มบริษัท  NVPSKG   
ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาแบบเหมารวม (Turnkey)  ที่ผ่านมาชาวบ้านในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ได้รวมตัวกันต่อสู้คัดค้านโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ชี้ให้เห็นว่าการ
ปล่อยน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดไม่ได้อย่างสิ้นเชิง (มีสารโลหะหนักตกค้าง) ลงสู่ทะเลจ้านวนมากจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้้าคลองด่านและอ่าวไทยเป็นอย่างมากและโครงการนี้
มีความไม่โปร่งใสและน่าเชื่อว่ามีการ “คอร์รัปชันเชิงนโยบาย” (Policy Corruption) อย่างแยบยล
และต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ โดยผู้ร่วมขบวนการมีทั้ง
นักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการระดับสูง นักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จวบจนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ปี 10 รัฐบาล เพราะฉะนั้นการสนับสนุนทางการเมืองระดับประเทศจึงมีผล
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ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ซึ่งการด้าเนินการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐหรือฝ่าย
การเมืองเป็นผู้ก้าหนดนโยบายโดยผ่านทางกลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มอิทธิพลและพรรคการเมืองให้ฝ่าย
บริหารน้านโยบายหรือกฎหมายนั้นไปใช้ แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองกลับเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง  
หรือไม่ก็ร่วมปฏิบัติกับฝ่ายบริหารเพ่ือพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองจากปัญหาที่ไร้
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการท้าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร  
โดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยได้ก้าหนดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินว่า
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาครัฐจึงต้อง
น้าหลักการมาบูรณาการให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในการด้าเนินงานบางครั้งก็
จะเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบโดยตรงกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด้าเนินการ
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของการด้าเนินโครงการของภาครัฐจึงเป็นเรื่องส้าคัญ โครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่านนั้นถ้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ที่มีผลกระทบ คือ ประชาชนใน
พ้ืนที่ต้าบลคลองด่าน ภาครัฐ เช่น  รัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถ้าโครงการด้าเนินไปในรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ชาวบ้านและประชาชนในต้าบลคลองด่าน จะได้รับผลประโยชน์จากการ
ด้าเนินการโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบป่าชายเลน เพราะ
พ้ืนที่ ๆ เหมาะสมได้ประโยชน์หลายอย่าง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรองลงมา ส่วนภาครัฐ กระทรวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานนี้   
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน และบุคคลที่ด้าเนินการต่อต้านการด้าเนินโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน NGOs และองค์การจัดการน้้าเสีย เพราะกลุ่มนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการ
ลงทุน การออกทุน ส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และสามารถผลักดันโครงการให้ส้าเร็จไปได้คือ
รัฐบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าภาครัฐจะต้องด้าเนินการอย่างไรกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน แม้ว่ าข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชน  (กลุ่มกิจการร่วมค้า  NVPSKG) และภาครัฐ 
(กรมควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นการช้าระค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามค้าสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 แต่ประเด็นที่
หน่วยงานภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) ฟ้องร้องต่อภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG) ยังมิได้
ข้อยุติและคาดว่ากระบวนการทางศาลยุติธรรมอาจต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปี จากการที่รัฐต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้กับบริษัทกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ท้าให้เกิดกระแสการเมืองที่มีทัศคติไม่ดีต่อรัฐบาล
ในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษา ก้าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ก่อสร้างโครงการจัดการน้้าเสียคลองด่าน  โดยอาจพิจารณาให้ เอกชนเข้าร่วมลงทุน  เพ่ือด้าเนินการ
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาด้าเนินการโครงการประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค
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และการยอมรับของประชาชนส้าหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย 
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่ผืน
สุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการให้คืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ และใช้พ้ืนที่บางส่วนมาปรับปรุงและ
จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ของจังหวัดสมุทรปราการ และใช้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้
และศึกษาธรรมชาติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ หรือศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านในจังหวัด
สมุทรปราการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ฯลฯ เพ่ือศึกษาและทบทวนและส้ารวจออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้า
เสียเฉพาะชุมชนคลองด่านและพ้ืนที่ใกล้เคียงครอบคลุมพ้ืนที่รับน้้าเสียส่วนที่  5 คิดเป็นพ้ืนที่บริการ 
38.51 ตร.กม. โดยเน้นการประยุกต์ใช้ตามแนวทางพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นหลักยึดเพ่ือท้าให้เกิด Zero Discharge และน้าปริมาณน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ แม้ว่าข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG) และภาครัฐ (กรม
ควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นการช้าระค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย 
ซึ่งส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท้า
ความผิดกรณีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
จากโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้ ตามข้อตกลงที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจ่ายให้แก่กลุ่ม
กิจการร่วมค้า NVPSKG จ้านวน 2 งวด รวมเป็นเงิน 4,761,872,349.06 บาท และอีก 32,576,783.10 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินงวดที่ 2 เป็นเงิน 2,380,936,174.53 บาท และอีก 
16,288,391.55 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีก้าหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 และสิทธิเรียกร้องใน
หนี้เงินงวดที่ 3 เป็นเงินจ้านวน 2,380,936,174.53 บาท และอีก 16,288,391.55 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
มีก้าหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นเงินจ้านวนมหาศาลที่รัฐต้องเอาภาษีของประชาชนมา
จ่ายให้แก่เอกชน ถึงคดีการฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้ที่มีผลกระทบ คือ ประชาชนในพ้ืนที่ต้าบล
คลองด่าน ภาครัฐ เช่น รัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย ถ้ า โ ค ร ง ก า ร ด้ า เ นิ น ไ ป ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เชิงนิเวศ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ชาวบ้านและประชาชนในต้าบลคลองด่านจะได้รับ
ผลประโยชน์จากการด้าเนินการโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง   
  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับบริบทของพ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านดังนี้ 
 1. ส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท้าความผิดกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริต และแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย กรมควบคุม
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มลพิษซึ่งมีก้าหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินงวดที่ 3 เป็นเงิน
จ้านวน2,380,936,174.53 บาท  และอีก16,288,391.55 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีก้าหนดจ่ายในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559  ส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีหนังสือให้กิจการร่วมค้า 
NVPSKG เข้าชี้แจงแสดงหลักฐานภายใน 30 วัน เพ่ือแสดงความสุจริตในการเข้าเป็นคู่สัญญาก่อสร้าง
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน รวมทั้งท้าหนังสือไปถึงกรมควบคุมมลพิษให้ระงับการจ่ายเงินค่าโง่งวดที่ 2 
และ 3 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้จ้างบริษัทกิจการร่วมค้า NVPSKG ด้าเนินโครงการออกแบบรวม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 
75/2540 ลงวันที่ 20 ส.ค.2540 มูลค่าโครงการ 2.2 หมื่นล้านบาท  ต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการเมื่อปี  2546 และคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบและสรุปรายงานว่า ขณะท้า
สัญญาไม่มีบริษัท NWWI เป็นส่วนหนึ่งของกิจการร่วมค้า NVPSKG เพราะถอนตัวออกไปก่อนหน้านั้น
แล้ว และทางราชการส้าคัญผิดว่าคู่สัญญามีบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมอยู่ด้วยจึงได้ยกเลิก
สัญญากับบริษัทดังกล่าว รองเลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือยกเลิกโครงการอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะ กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG น้าเรื่อง
เข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเพ่ือชี้ขาดข้อพิพาท ซึ่งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้กลุ่มกิจการ
ร่วมค้า NVPSKG ชนะคดี โดยให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายเงินกว่า 9 พันล้านบาทให้กับกลุ่มกิจการร่วม
ค้า NVPSKGกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ได้ยื่นค้าร้องต่อศาลปกครอง  ให้บังคับตามค้าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค้าพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) ช้าระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายเป็นเงินจ้านวน 9,058,906,853.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 
7.5 ต่อปี ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มีมติอนุมัติ
งบกลางตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพ่ือช้าระเงินให้แก่ กลุ่มกิจการร่วม
ค้า NVPSKG ตามค้าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง พิพากษา
ให้กรมควบคุมมลพิษ  จ่ายค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย ตามค้าวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ  
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีให้มีการเจรจาและแบ่งช้าระเป็น 3 งวด ประกอบด้วย งวดที่ 1 จ้านวน 40% 
ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงินบาทจ้านวน 3,174,581,566 บาท เป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
21,717,855 เหรียญ งวดที่ 2 ช้าระ 30% ภายใน 21 พฤษภาคม 2559 เป็นเงินบาท 2,380,936,174 
บาท เป็นเงินเหรียญสหรัฐ16,288,391 เหรียญ และงวดที่ 3 จ้านวน 30% ภายใน 21 พฤศจิกายน 
2559  เป็นเงินบาท 2,380,936,174 บาท เป็นเงินเหรียญสหรัฐจ้านวน 16,288,391 เหรียญ ทั้งนี้เงิน
เหรียญสหรัฐให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วัน ก่อนวันที่
ท้าการช้าระ ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยื่นค้าร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดทบทวนและพิจารณา
คดีใหม่ ศาลปกครองกลางมีค้าสั่งไม่รับค้าขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีโครงการจัดการน้้าเสียในเขต
ควบคุมมลพิษ (คดีคลองด่าน) ตามที่ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยื่นค้าร้องขอ โดยอ้างว่าเป็นส่วน
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ราชการซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีภารกิจในการดูแลรักษาการใช้เงินของหน่วยงานของรัฐ 
มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้เงินงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่
ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  เห็นได้ว่าผู้ร้องขอ
เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มี อ้านาจหน้าที่ตรวจสอบการเงินของแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ประกอบกับเหตุผลที่อ้าง
มาในค้าร้องยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบโดยตรง
จากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิยื่นค้าร้องขอให้ศาลพิพากษาคดีหรือมีค้าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ จึงมีค้าสั่งไม่รับค้า
ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก
ด้าเนินการโครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน แต่ปัจจุบันไม่มี
อ้านาจในตัดสินใจให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  จ้านวน 1,903-0-87 ไร่ได้รอการ
ตัดสินใจอีกครั้งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าจะใช้อ้านาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พิจารณาออกค้าสั่ งให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ้านาจในด้าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปล่อยให้เป็น
กระบวนการทางศาลยุติธรรมต่อไปว่าจะชี้ขาดต่อไปอย่างไร 
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บทที ่4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 

  
  จากการศึกษา  เรื่องการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ กรณีศึกษา พื้นที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  
ผู ้วิจัยได้ออกแบบเครื ่องมือวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูล มาจากการสัมภาษณ์นักการเมือง
ท้องถิ่น กลุ่มข้าราชการ ผู้น้าศาสนา กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาลนายก
ประย ุทธ ์ จ ันทร ์โอชา ผู ้น้ าค ัดค ้านโครงการ กลุ ่มประชาชนผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียในพื ้นที่  
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  
 
4.1. ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
 
 4.1.1.สภาพแวดล้อม 
  “การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในด้านพ้ืนที่นั้น
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ส้าคัญในพื้นที่ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน มีพ้ืนที่ขนาดกว้าง  
1903  ไร่โดยประมาณ การที่พ้ืนที่ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีความเหมาะสมที่จะด้าเนินการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้นั้น เพราะมีความพร้อมทางด้านกายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการด้าเนินการแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์   
ควรน้าไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืนเพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว ลงทุนไปแล้ว เราก็ไม่อยากให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ อยากให้พ้ืนที่นี้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องมาคุยว่าใครผิดใครถูก ขอให้เดินหน้าต่อไป ชุมชนในพ้ืนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร และการท้าประมงโดยใช้เรือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหาจับสัตว์น้้า   ชุมชน
ของเราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ เราไม่ต้องการอุตสาหกรรม เมื่อมีโครงการจัดตั้งบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียขึ้นมาจะท้าให้ระบบนิเวศเสียไป สารพิษต่าง ๆ ก็ตกค้าง ถ้าไม่มีการท้าบ่อบ้าบัดก็ควรจะ
เปลี่ยนมาท้าอย่างอ่ืนจะดีกว่า เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และที่ส้าคัญยังเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยัง
หลงเหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วยเพราะมีสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลน
ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน และเป็นเส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปาน
ในอดีต หากมีการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน โดยไม่ต้องตัด
ต้นไม้ในป่าชายเลน หรือถ้าหากมีการตัดต้นไม้ให้ตัดน้อยที่สุดเท่าที่จ้าเป็น โดยใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีไม่
ขัดแย้งกับพ้ืนที่ป่าชายเลน จะท้าให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญแห่ง
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หนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ อีกท้ังยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทาง   
เพราะพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถใช้เวลาเที่ยวภายใน
หนึ่งวันได้ เหมาะส้าหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่ต้องการใช้เวลาในวันหยุดเพื่อมารับอากาศบริสุทธิ์   
เดินทางสะดวกสบาย ถ้าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการเอาบ่อบ้าบัดน้้าเสียมาศึกษาและ
จัดท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ก็สามารถรองรับประชากรที่อาศัยและปรับสมดุลของโอโซนได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐถึงความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งร้าง ”    
 
 4.1.2 รูปแบบการด้าเนินการ 
  “ เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และการ
ทดสอบระบบต่าง ๆ มาก่อนหากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้างใด ๆ 
ในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี ท้าให้โครงสร้างอาคารและสิ่งปลูก
สร้างหรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการสภาพเสียหายหรือสูญหายหรือเสื่อมสภาพไปตามช่วงเวลา  
การส้ารวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน พบว่า สภาพโครงสร้างมีสภาพปลอดภัยต่อการรับน้้าหนักระดับปานกลางแต่ต้องพิจารณา
ปรับปรุงสภาพทางสถาปัตยกรรม และสภาพโครงสร้างมีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ในประเด็นของก้าลังรับ
น้้าหนัก และต้องได้รับการปรับปรุงหรือบูรณะซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้ในการด้าเนินงานได้ โดย
สภาพความเสียหายต่าง ๆ  ถ้าโครงการมีการด้าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
อยากให้ภาครัฐเข้ามาด้าเนินการในรูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP) คือ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ 
หลักการคิดรอบด้านของรัฐบาลสาเหตุที่เกิดปัญหาของต้าบลคลองด่าน ทางรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส้าคัญกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้ว มีปัญหาอยู่โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลถืออยู่ในมือ ถ้าเราท้า
เป็นเชิงนิเวศจะต้องมีรายละเอียดอ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือให้สิ่งที่รัฐบาลลงทุนมาเกิดผลประโยชน์ต่อ
ชาวคลองด่านและพ้ืนที่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ  บริษัทเอกชน และคนในชุมชนต้องมีความ
สอดคล้องกันมาก การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประชาชนในพ้ืนที่
ต้องเห็นชอบและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้คิดร่วมวางแผนร่วมด้าเนินการร่วมตัดสินใจ  และร่วม
ประเมินผลติดตามทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนด้วย  
หน่วยงานต้องร่วมมือกันด้าเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรก้าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นจัดตั้ง
คณะท้างานเข้ามาช่วยกันดูแลพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของจังหวัด
สมุทรปราการและร่วมกันรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหรือราษฎรท้องถิ่นรู้ถึงความส้าคัญของป่าชายเลน ” 
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 4.1.3. การบริหารจัดการ 
  “กรมควบคุมมลพิษได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้้าเสียเข้ามาส้ารวจ และ
ตรวจสอบสภาพโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน และประเมินมูลค่าปัจจุบันคงเหลือมูลค่าเป็นเงิน
เพียง 2,695,379,000 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) หรือมีมูลค่า
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย คงเหลือไม่เกิน 12% ของมูลค่าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านทั้งหมด  
22,949,984,019  บาท ภาครัฐจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมาปรับปรุงโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2,198.593 ล้านบาท เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
สามารถเปิดด้าเนินการได้ แต่ความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสีย
อาจไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ได้มีการศึกษาและออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการบ่อบ้าบัด  
น้้าเสีย จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่กลุ่มที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรยุติโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านหรือไม่สมควรจะด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไป เพราะไม่มีความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ต้องใส่ลงไปใหม่รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีสภาพช้ารุดเสียหายเป็นจ้านวนมาก หากจะน้ามาซ่อมแซม    
ปรับปรุงหรือบ้ารุงรักษาใหม่จะได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากับการจัดหาซื้อใหม่ หากเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่จัดซื้อใหม่กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม+อายุการใช้งาน+ความคงทนถาวร+
ประสิทธิภาพการใช้งาน จะเห็นว่าซื้อใหม่คุ้มค่ามากกว่า ในการบริหารจัดการผู้รับผิดชอบในการ
ด้าเนินการจัดท้าพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันบริหารพ้ืนที่โครงการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน ในฐานะท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องงบประมาณ ที่จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัด ดูแลเรื่องการเผยแพร่ผ่านสื่อ
พาณิชย์จังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมการค้า ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพ
เป็นต้น และสมควรให้มีผู้ร่วมด้าเนินงานโครงการที่เป็นภาคประชาชนหรือภาคเอกชน ได้แก่  ผู้น้า
ชุมชนกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล  ผู้แทนเอกชนในรูปคณะกรรมการภายใต้
การแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด  นอกจากงบประมาณในการด้าเนินการแล้วต้องอาศัยความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนโดยหลักส้าคัญคือการผลที่คาดว่าจะได้รับมี
ความคุณค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  ผลที่ได้รับจะมี
ประโยชน์มากเพราะการจัดพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับประชาชนในการพักผ่อน การ
นันทนาการเป็นเรื่องส้าคัญที่ทุกประเทศให้ความส้าคัญ เพราะประชาชนและชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ผลที่คาดว่าจะได้รับมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก ท้าให้มีพ้ืนที่สีเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท้าให้ประชาชนใน
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พ้ืนที่มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ผลที่คาดว่าจะได้รับน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ในชุมชนเราต้องการพ้ืนที่  ๆ จะอนุรักษ์คืออย่าง
น้อยจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน มีอาชีพและอีกอย่างสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงอนุรักษ์ด้วย  โครงการนี้
เป็นของสมเด็จพระเทพฯ ที่จะอนุรักษ์ชายป่าเลน และเห็นควรให้หน่วยงานหลายฝ่ายขับเคลื่อน
นโยบายนี้ไปพร้อมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีสูญเสียไป” 
 4.1.4. การสนับสนุนทางการเมือง 
  “ นักการเมืองท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูง มีปัญหากันมา
ยาวนาน การเมืองหรือผู้น้าท้องถิ่นจึงมีส่วนส้าคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะผู้น้าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากการเมืองท้องถิ่นแล้วการเมืองระดับประเทศก็มีส่วนในการผลักดันเพราะการ
ด้าเนินการต้องผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐหรือฝ่ายการเมือง และฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก้าหนด
นโยบายโดยผ่านทางกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง และให้ฝ่ายบริหารน้า
นโยบายหรือกฎหมายนั้นไปใช้ แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองกลับเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง หรือไม่ก็ร่วม
ปฏิบัติกับฝ่ายบริหาร เพ่ือพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง  ในอดีตการบริหารงานของภาครัฐ
ใช้วิธีการรวมศูนย์อ้านาจในการตัดสินใจ โดยรัฐเป็นผู้ก้าหนดกฎและทิศทางของสังคม ประชาชนเป็น
เพียงผู้ปฏิบัติตาม จากแนวปฏิบัติดังกล่าวก็ให้เกิดความท้าทายใหม่เมื่อมีบริบทในการบริหารงานของ
ภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนตื่นตัว ให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อตนเอง
มากขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ และการกระจายอ้านาจ มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผล
ให้การกระจายข่าวสารท้าได้รวดเร็ว จากปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการท้าให้เกิดการ
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
โดยได้ก้าหนดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางและวัฒนธรรมการท้างานของ
ระบบราชการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของ
ประชาชน และการด้าเนินโครงการหลายโครงการของภาครัฐ จึงต้องน้าหลักการมาบูรณาการ
ให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการด้าเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิงลบโดยตรงกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด้าเนินการตามกระบวนการมีส่วน
ร่วมของการด้าเนินโครงการของภาครัฐจึงเป็นเรื่องส้าคัญ” 
 
4.2 วิเคราะห์ผลการศึกษา  
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 4.2.1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
 4.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 4.2.3 เพ่ือสร้างข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 
 ผลจากการสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น  ผู้น้าศาสนา ที่ปรึกษาโครงการบ่อบ้าบัด  
น้้าเสียคลองด่าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้น้าคัดค้านโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน กลุ่ม
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
และสามารถท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รก
ร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียได้ส้าเร็จ สามารถสรุปผลการศึกษาออกมาเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน ผู้น้าท้องถิ่น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มท่ีปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาลนายก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเชิงลึก ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม ความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์  
การจัดการแบ่งพ้ืนที่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พ้ืนที่ทางระบบนิเวศ พ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย  
ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ การออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบเชิงนิเวศ 
 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน กลุ่มข้าราชการ ผู้น้าศาสนาเชิงลึก ประกอบด้วย ด้านรูปแบบการด้าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ความความเหมาะสมที่จะด้าเนินการ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับ การร่วมลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน การวางแผนการลงทุน งบประมาณ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการ ที่กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ ของบ่อบ้าบัด
น้้าเสียรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชาเชิงลึก ประกอบด้วย ด้านการบริหารการจัดการ  บทบาทใน
การบริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ บทบาทร่วมกัน งบประมาณ Social Enterprise  เป้าหมาย 
กระบวนการผลิต Social Entrepreneur การท้าประชาคม ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เศรษฐกิจครัวเรือน 
แหล่งการเรียนรู้ อาชีพ อนุรักษ์ป่าชายเลน ความคุ้มค่า 
 
 
 4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่นเชิงลึกประกอบด้วย ด้านการสนับสนุน 
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ทางการเมือง ความขัดแย้ง การกระจายอ้านาจ การตอบสนองความต้องการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประชาคมโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการศึกษาน้าเสนอทั้งหมด 4  ประเด็นดังนี้ 
  1. ด้านสภาพแวดล้อม 
  2. รูปแบบการด้าเนินการ 
  3. การบริหารการจัดการ 
  4. การสนับสนุนทางการเมือง 

 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
   ข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่าน 
  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้านพ้ืนที่เกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่น 
ที่ส้าคัญ การจัดการแบ่งเขตพ้ืนที่ ก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในด้านพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ ในพ้ืนที่ของ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 1903  ไร่โดยประมาณ การที่พ้ืนที่ของบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านมีความเหมาะสมที่จะด้าเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านกายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ รวมทั้ งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการ
ด้าเนินการแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 1900 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่เยอะมาก ควร
น้าไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชน สอดคล้องกับ กุลวรา สุวรรณพิมล1 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง 
การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ชื่นชมและ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีของคนในท้องถิ่นบนพ้ืนฐาน
ของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ บนพื้นฐานของนิยามความหมายดังกล่าว นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มผู้เดินทางท่ีแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ประสบการณ์ที่หลายหลายให้มากขึ้น 
  2. ประสบการณ์จากการได้ไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และประสบการณ์ที่ได้สัมผัส 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมท่ีแตกต่างจากท่ีตนอยู ่ 

                                                           
1 กุลวรา สุวรรณพิมล, ความหมายของนักท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโด

ไชน่า, 2548), 39.   
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  3. โอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนที ่
  4. ให้มีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ และสมบัติทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีที่ไปชม 
 

“ชุมชนมีอาชีพเกษตรประมง ใช้เรือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหาจับสัตว์
น้้ า ถึงชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเราไม่ต้องการ
อุตสาหกรรม เมื่อมีโครงการจัดตั้งบ่อบ้าบัดน้้าเสียขึ้นมา ระบบนิเวศก็เสีย สารพิษ
ต่าง ๆ ก็ตกค้าง ถ้าไม่มีการท้าบ่อบ้าบัดก็น่าจะเอามาท้าอย่างอ่ืนได้ เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่า”2  

 
 วรรณณา วงษ์วาณิช3 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การ
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาล 
นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา      

“หากมีการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านโดยไม่มี
การตัดฟันต้นไม้ในป่าชายเลนหรือตัดฟันต้นไม้ให้น้อยที่สุด โดยใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่
ขัดแย้งกับพ้ืนที่ป่าชายเลน จะท้าให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านเป็นแหล่งเรียนรู้
ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ” 4  

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ, 11 พฤศจิกายน 2559. 
3 วรรณณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2550), 141.   
 4 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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ภาพที่ 4.1 บรรยากาศป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน, รายงานการส้ารวจและ
วิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการ,องค์การจัดการน้้าเสีย, 2559 
 

 
ภาพที่ 4.2 บรรยากาศระบบนิเวศ,  http://blog.pigutnamjai.net/wp-content/uploads/ 
2013/09/mangrove-forest.jpg (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560). 
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 ความโดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางไปเที่ยว เพราะพ้ืนที่บ่อ
บ้าบัดน้้าเสียนั้นไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาเที่ยวภายในหนึ่งวันได้ เหมาะส้าหรับคน
ที่มเีวลาน้อย แต่ต้องการใช้เวลาในวันหยุดเพ่ือมารับอากาศบริสุทธิ์ เดินทางสะดวก  
  

“เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ  มีสภาพ
พ้ืนที่ป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน และเป็น
เส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปานในอดีต”5 

 
 นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ช้างสามเศียร ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง สถานที่
ตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เมืองโบราณ มีอาหารทะเลอร่อยเหมือนเขตบางขุนเทียน
ของกรุงเทพมหานครและมีของฝากซึ่งเป็นของดี เช่น ปลาสลิดบางบ่อ รวมทั้งของที่ระลึกหลากหลาย
ประเภทที่มีคุณภาพดีและจ้าหน่ายในราคาถูก เช่น อาหารทะเลสดและแห้ง  ผักผลไม้ สินค้าแปรรูป 
ฯลฯ มีลักษณะเด่นในด้านกายภาพเฉพาะของพื้นที่ คือ การเป็นเมืองสามน้้า ที่มีท้ังน้้าจืด น้้าเค็ม และ
น้้ากร่อย และมีระบบการขึ้นลงของน้้าทะเล ท้าให้แม่น้้าล้าคลองมีสภาพดี  ความมีอัธยาศัยไมตรี 
ความเป็นมิตรของชาวบ้าน เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้้าและบอกต่อ ๆ กัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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ภาพที่ 4.3 แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงและของฝากจังหวัดสมุทรปราการ 
  

ช้างสามเศียร                ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง                

สถานตากอากาศบางปู                                             เมืองโบราณ                                             

ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ อาหารทะเลสด/ปลาสลิดบางบ่อ 
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 ถ้าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการเอาบ่อบ้าบัดน้้าเสีย มาศึกษาและจัดท้า
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่อาศัยและปรับสมดุลของโอโซนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ดีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ใน
การพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งร้าง  
 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้น้าท้องถิ่น 

“สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว ลงทุนไปแล้ว เราก็ไม่อยากให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ อยากให้
พ้ืนที่นี้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องมาคุยว่าใครผิดใครถูก  ขอให้เดินหน้าต่อไป ที่เราคุยกันไว้
ตรงนี้ เรียกว่า ศูนย์เพาะเลี้ยงเรียนรู้ระหว่างน้้าจืดกับน้้าเค็ม ซึ่งต้าบลคลองด่านเป็นทั้ง
น้้าจืดและน้้าเค็ม แนวทางของเราคือตรงนี้ต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 แนวโครงสร้างหินทิ้งป้องกันน้้าทะเลกัดเซาะ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านคลองด่าน หมู่ที่ 8 

                                                           
6 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 



Ref. code: 25595803011229IMD

91 

 พ้ืนที่ทางระบบนิเวศมีสภาพความเหมาะสมที่จะท้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมี
พ้ืนที่กว้างหลายไร่และมีสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะป่าชายเลนที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายรวมทั้งเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์น้้าและสัตว์ปีกนานาพันธุ์ มีลักษณะเด่นในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชุมชน
คลองด่านเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับกับสายน้้า และสามารถรักษา
เอกลักษณ์วิถีชีวิตไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของ
จังหวัดสมุทรปราการ  ที่มีสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลสั ตว์ทะเล 
วัยอ่อน มีลักษณะเด่นในด้านกายภาพเฉพาะของพ้ืนที่ คือ การเป็นเมืองสามน้้า ที่มีทั้งน้้าจืด น้้าเค็ม 
และน้้ากร่อย และมีระบบการขึ้นลงของน้้าทะเล ท้าให้แม่น้้าล้าคลองมีสภาพดี และยังมีอาชีพออกเรือ
ไปจับสัตว์น้้า การปักหอย อาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่  ให้ผู้มาเที่ยวได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตประกอบอาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย มีความโดดเด่นในเรื่องของความ
สะดวกสบายในการเดินทาง เพราะพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียนั้นห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนัก  
ใช้เวลาเที่ยวภายในหนึ่งวันได้ เหมาะส้าหรับคนที่มีเวลาน้อย แต่ต้องการใช้เวลาในวันหยุดเพ่ือมารับ
อากาศบริสุทธิ์ เดินทางสะดวก ที่ส้าคัญยัง และเป็นเส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปานในอดีต  
นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ช้างสามเศียร ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง สถานที่ตากอากาศ
บางปู ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เมืองโบราณ มีอาหารทะเลอร่อย และมีของฝากซึ่งเป็นของดีของ
พ้ืนที่ เช่น ปลาสลิดบางบ่อ รวมทั้งของที่ระลึกหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพดีและจ้าหน่ายในราคา
ถูก เช่น อาหารทะเลสดและแห้ง ผักผลไม้ สินค้าแปรรูป ฯลฯ ชาวบ้านในพ้ืนที่ยังอนุรักษ์ความเป็น
ไทย ยิ้มง่าย มีอัธยาศัยดี มีความโอบอ้อมอารีและมอบความเป็นมิตรให้คนรอบข้าง จึงเป็นเสน่ห์ใน
การดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีก 
 
 รูปแบบการด้าเนินการ 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาล 
นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

“เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ มาก่อนหากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้าง
ใด ๆ ในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี ท้าให้โครงสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการสภาพเสียหายหรือสูญหาย
หรือเสื่อมสภาพไปตามช่วงเวลา  การส้ารวจและตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านพบว่า  สภาพโครงสร้างมีสภาพ
ปลอดภัยต่อการรับน้้าหนักระดับปานกลางแต่ต้องพิจารณาปรับปรุงสภาพทาง
สถาปัตยกรรมและสภาพโครงสร้างมีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ในประเด็นของก้าลังรับ
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น้้าหนัก และต้องได้รับการปรับปรุงหรือบูรณะซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้ในการ
ด้าเนินงานได้ โดยสภาพความเสียหายต่าง ๆ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 สภาพโดยทั่วไปของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน, รายงานการส้ารวจและวิเคราะห์
สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการ, องค์การจัดการน้้าเสีย, 2559 
 
 อีกทั้งโครงการดังกล่าวประสบปัญหาการคัดค้านและการต่อต้านจากชาวบ้านในพ้ืนที่
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียมาตั้งแต่ปี 2542 จนกระทั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการด้าเนินการ
โครงการ ๆ มีความเหมาะสมที่จะด้าเนินการต่อไปหรือไม่มีทางเลือกที่จะด้าเนินต่อไปอย่างไรบ้างและ
แต่ละทางเลือกมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง โดยค้านึงถึงประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนโดย
ส่วนรวมเป็นส้าคัญ 
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 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
“ถ้าโครงการมีการด้าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยากให้ภาครัฐ
เข้ามาด้าเนินการในรูปแบบของ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP) คือ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
กิจการของรัฐ”7 

 
 เกษม จันทร์แก้ว8   ได้ให้หลักการอนุรักษ์วิทยาไว้ 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 
 1. ต้องใช้อย่างฉลาด คือ ในการจะใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างนั้น  ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต 
 2. ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดท่ีมีน้องหรือหายาก
ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บรักษาไว้มิให้สูญหายไป บางครั้งหากมีของบางชนิดที่ยังพอจะใช้ได้ก็ต้องใช้อย่าง
ประหยัดอย่างฟุ่มเฟือย 
 3. หาวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดีขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตาม
มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือจะหมดไป ถ้าด้าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรอย่างยิ่งที่
จะได้หาทางปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะที่ดีขึ้น 
 โดยจะใช้เอกชนร่วมลงทุนในการด้าเนินโครงการในระยะยาวมุ่งเน้นโครงการที่มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐจะด้าเนินการเอง และอีกเหตุผลหนึ่งคือโครงการบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนในการลงทุนมาก จึงต้องมีการวางแผนการลงทุน
อย่างรอบคอบเพราะจะเกิดผลกระทบเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงินของประเทศได้โดยง่าย อีกทั้ง
รัฐบาลก็มีข้อจ้ากัดต่าง ๆ ในการใช้งบประมาณความคาดหวังที่จะพ่ึงพาการลงทุนของรัฐเป็นหลัก
เป็นไปได้ยาก จึงจ้าเป็นต้องใช้การลงทุนของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้ โครงการสามารถ
ด้าเนินการไปได้ ถ้ารัฐบาลนั้นมีนโยบายที่ไม่ต้องการใช้งบประมาณลงทุนในปริมาณที่มากหรือกู้เงินที่
จะก่อให้เกิดเป็นหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น รูปแบบการให้เอกชนเข้ามาร่วมที่สามารถตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าวได้จึงต้องมีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ดังนั้น PPP จึงถือเป็นทางเลือกในการ
จะด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเอกชนจะเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การก่อสร้าง การด้าเนินการการบ้ารุงรักษา การจัดหาเงินทุน และ
การให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยภาคเอกชนอาจมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับภาครัฐ 
โดยจากการท้าประชาคมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเลิกโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง

                                                           
7 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
8 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530), 99. 
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ด่านเดิมและดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสียและท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ให้
มากที่สุด เช่น น้าพ้ืนที่ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่มาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายาก
ของจังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการน้าองค์ประกอบโครงการ
บางส่วนที่ยังพอใช้ประโยชน์ได้มาจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง  แหล่งศึกษา
ธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ พ้ืนบ้าน หรือศูนย์กีฬาและนันทนาการ  หรือการสนับสนุน
ภาคเอกชนร่วมลงทุนจัดตั้งเป็นสวนสนุก/สวนน้้า หรือสถานที่เล่นกีฬาหรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าทะเล
ชายฝั่ง โดยถ้าเอกชนเข้ามามีส่วนจะท้าให้โครงการสามารถด้าเนินการได้รวดเร็วกว่าเพราะเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่าการบริหารจัดการของภาคเอกชนนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการบางส่วนหรือทั้งหมดใน
รูปแบบต่าง ๆ ของ PPP จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ 
Cost effectiveness แต่อย่างไรก็ตามการให้เอกชนมีส่วนร่วมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของ
การบริการได้ เพราะจุดประสงค์หลักของการด้าเนินกิจการของภาคเอกชนคือการแสวงหาก้าไรสูงสุด 
ซึ่งอาจจะน้ามาซึ่งการลดทอนคุณภาพการให้บริการได้ การใช้ PPP นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณี
ที่รัฐบาลสามารถก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของผลงานที่เอกชนจะต้องท้าได้อย่างชัดเจนและมี
ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา  

 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาล 
นายกประยุทธ์  จันทร์โอชา 

“ควรก้าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นจัดตั้งคณะท้างาน เข้ามาช่วยกันดูแลพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยัง
หลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ และร่วมกันรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
หรือราษฎรท้องถิ่นรู้ถึงความส้าคัญของป่าชายเลน”9  

 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น 

“หลักการคิดรอบด้านของรัฐบาลสาเหตุที่เกิดปัญหาของต้าบลคลองด่าน ทางรัฐบาลได้
เล็งเห็นความส้าคัญกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้ว มีปัญหาอยู่ โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาล
ถืออยู่ในมือ ถ้าเราท้าเป็นเชิงนิเวศจะต้องมีรายละเอียดอ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือให้สิ่งที่
รัฐบาลลงทุนมาเกิดผลประโยชน์ต่อชาวคลองด่านและพ้ืนที่ใกล้เคียง  หน่วยงานภาครัฐ 
บริษัทเอกชน และคนในชุมชนต้องมีความสอดคล้องกันมาก การมีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประชาชนในพ้ืนที่ต้องเห็นชอบและเข้ามามี

                                                           
9 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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ส่วนร่วมเป็นผู้คิดร่วมวางแผนร่วมด้าเนินการร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผลติดตาม
ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนด้วย”10  

 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้น้าศาสนา 
 “หน่วยงานต้องร่วมมือกันด้าเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชน” 11 
 

 ในการมีส่วนร่วมมีการแบ่งหน้าที่การด้าเนินงาน ในการบริหารจัดการผู้รับผิดชอบใน
การด้าเนินการจัดท้าพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหาร
จัดการพ้ืนที่โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันบริหารพ้ืนที่โครงการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรปราการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริ
หารองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านในฐานะท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัดดูแลเรื่องการเผยแพร่ผ่าน
สื่อพาณิชย์จังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมการค้าส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริม
อาชีพเป็นต้น 
 เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ มาก่อนหากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้างใด ๆ ใน
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี ท้าให้โครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งโครงการดังกล่าว
ประสบปัญหาการคัดค้านและการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ถ้าโครงการ
มีการด้าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องการให้ภาครัฐเข้ามาด้าเนินการใน
รูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)  คือ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนในการลงทุนมาก จึงต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพราะจะเกิด
ผลกระทบเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงินของประเทศได้โดยง่าย อีกทั้งรัฐบาลก็มีข้อจ้ากัดต่าง  ๆ ใน
การใช้งบประมาณ ความคาดหวังที่จะพ่ึงพาการลงทุนของรัฐเป็นหลักเป็นไปได้ยาก จึ งจ้าเป็นต้องใช้
การลงทุนของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้โครงการสามารถด้าเนินการไปได้ การให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบต่าง ๆ ของ PPP จึงเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Cost effectiveness ในส่วน

                                                           
10 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
11 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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ความคิดเห็นของผู้น้าศาสนา ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อความคิดความเห็นของคนในชุมชน  
เนื่องจากผู้น้าศาสนาเป็นที่เคารพนับถือทั้งในแง่ทางศาสนาและเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและ
ชาวบ้านมาเป็นเวลายาวนาน ดังเช่น จากบทสัมภาษณ์ผู้น้าศาสนาในพ้ืนที่ ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า  
“หน่วยงานต้องร่วมมือกันด้าเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชน” แต่อย่างไรก็ตามการให้เอกชนมีส่วนร่วม
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของการบริการได้ เพราะจุดประสงค์หลักของการด้าเนินกิจการ
ของภาคเอกชน  คือการแสวงหาก้าไรสูงสุด ซึ่งอาจจะน้ามาซึ่งการลดทอนคุณภาพการให้บริการได้   
การใช้ PPP นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่รัฐบาลสามารถก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของ
ผลงานที่เอกชนจะต้องท้าได้อย่างชัดเจนและมีความไม่สมบูรณ์ของสัญญา  
 การบริหารจัดการ 
 โครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ  หรือ “บ่อบ้าบัด 
น้้าเสียคลองด่าน” เป็นโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการจัดการน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษ  

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มอบอ้านาจ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้าเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี  2540   
 โดยทางกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้้าเสีย เข้ามาส้ารวจและ
ตรวจสอบสภาพโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านและประเมินมูลค่าปัจจุบันคงเหลือมูลค่าเป็นเงิน
เพียง 2,695,379,000 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) หรือมีมูลค่า
โครงการฯ  คงเหลือไม่ เกิน  12% ของมูลค่า โครงการบ่อบ้ าบัดน้้ า เสียคลองด่านทั้ งหมด 
(22,949,984,019 บาท  ภาครัฐจ้าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณมาปรับปรุงโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 2,198.593 ล้านบาท  เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
สามารถเปิดด้าเนินการได้ แต่ความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสีย
อาจไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่ได้มีการศึกษาและออกแบบไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการบ่อบ้าบัด  
น้้าเสีย จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่กลุ่มที่ปรึกษามีความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรยุติโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านหรือไม่ สมควรจะด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไปเพราะไม่มีความคุ้มค่า
กับงบประมาณที่ต้องใส่ลงไปใหม่รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีสภาพช้ารุดเสียหายเป็นจ้านวนมาก หากจะน้ามาซ่อมแซม 
ปรับปรุงหรือบ้ารุงรักษาใหม่จะได้ประสิทธิภาพไม่เท่ากับการจัดหาซื้อใหม่หากเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่จัดซื้อใหม่กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม+อายุการใช้งาน+ความคงทนถาวร+
ประสิทธิภาพการใช้งาน จะเหน็ว่าซื้อใหม่คุ้มค่ามากกว่า ฯลฯ รวมทั้งเป็นเหตุผลยืนยันที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดประชุมประชาคมโครงการบ่อบ้าบัดน้้ าเสียคลองด่านในวันที่  11 มีนาคม 2559  
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ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (สีล้ง) ว่ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น ต้องการให้ยกเลิกโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านเดิมและให้น้าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ทดแทน 
 ผู้รับผิดชอบและร่วมในการด้าเนินการ ได้แก่ องค์การจัดการน้้าเสีย กรมควบคุมมลพิษ 
หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนคลองด่าน โดยภาคประชาชนในชุมชนคลองด่านเป็นผู้ร่วมด้าเนินงาน
โครงการ มีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือปรับปรุงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบล ก็อาจมีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
คือการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึง
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว คือ การให้ความรู้ ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ความรู้แก่สมาชิก และประชาชน การศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยว แต่ที่ส้าคัญองค์การบริหารส่วนต้าบล ได้บริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะ องค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นหน่วยราชการที่มีอ้านาจหน้าที่
ในการพัฒนาและด้าเนินการได้  

 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น 

“คงจะเป็นส่วนราชการที่มีอ้านาจหน้าที่หลักเพราะเป็นเรื่องใหญ่โดยให้จังหวัด
สมุทรปราการเป็นเจ้าภาพหลักโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆเพราะมีหน้าที่
โดยตรงและมีพ้ืนที่คาบเกี่ยว สมควรที่จะมีภาคประชาชนหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นอย่างยิ่งส่วนจะเป็นใครต้องเป็นเสียงที่ประชาชนคัดเลือกมาส่วนภาคเอกชนคง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความตั้งใจโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหน้าที่หลักต้องเป็นของ
คณะกรรมการโดยให้มีหน้าที่ตามความเหมาะสมกับการรู้ความสามารถ”12 
 
“ในการบริหารจัดการผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการจัดท้าพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศต้องเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยมีผู้แทนจากทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมกันบริหารพื้นที่โครงการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทุก
ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคลองด่านในฐานะท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัดดูแลเรื่องการ
เผยแพร่ผ่านสื่อพาณิชย์จังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมการค้าส้านักงานพัฒนาชุมชน

                                                           
12 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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จังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพเป็นต้น และสมควรให้มีผู้ร่วมด้าเนินงานโครงการที่
เป็นภาคประชาชนหรือภาคเอกชนได้แก่ผู้น้าชุมชนกรรมการหมู่บ้านสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลผู้แทนเอกชนในรูปคณะกรรมการภายใต้การแต่งตั้งของผู้ว่าราชการ
จังหวัด”13 

 
 ในด้านงบประมาณหรือแหล่งเงินในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมากในการด้าเนินการ อาจจะด้าเนินการหรือเสนอโครงการให้กับบริษัทใหญ่  ๆ 
เพราะในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริษัทพิจารณา
ด้าเนินการพัฒนาในรูปแบบของ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม เพราะในบางบริษัทมีเป้าหมาย
และให้ความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งผลก้าไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคม ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างก้าไรสูงสุดต่อผู้
ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น จึงอาจแบ่งลักษณะพิเศษกิจการเพ่ือสังคม โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง
เสียเป็นโครงการมีประชาชนทั่วไปรู้จัก ถ้าจะน้ามาท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยอาศัยบริษัท
ใหญ่ ๆ ให้ทุนในการด้าเนินการในแบบ Social Enterprise จะท้าให้กระบวนการผลิต การด้าเนิน
กิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และ
สิ่งแวดล้อม มีการก้ากับดูแลกิจการที่ดี มีศักยภาพท่ีจะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง ผลก้าไร
ส่วนใหญ่ถูกน้าไปเพ่ือการลงทุนกลับไปในการขยายผลเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หรือคืนผลประโยชน์
ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการ สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย มีการน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในลักษณะของกิจการเพ่ือสังคม เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผลตอบแทนใน
ด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน โดยมีพ้ืนฐานจากความสนใจของเจ้ าของ 
กิจการ (Social Entrepreneur) ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
รูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจและการท้าประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประชาชนในท้องถิ่นจากการท้าประชาคมให้มีการด้าเนินการโครงการให้ภาคเอกชนเข้ามาเช่า
ด้าเนินการโครงการ และภาครัฐจะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่จะมาลงทุนอาจเป็น
การให้บีโอไอหรือการลดหย่อนภาษี ยกเลิกโครงการเดิมและดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสียและ
ท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน  ๆ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง
แหล่งศึกษาธรรมชาติศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านศูนย์กีฬาและนันทนาการ  

                                                           
13 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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 นอกจากงบประมาณในการด้าเนินการแล้วต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  ๆ 
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนโดยหลักส้าคัญคือการผลที่คาดว่าจะได้รับมีความคุณค่าและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  

“ผลที่ได้รับจะมีประโยชน์มากเพราะการจัดพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับ
ประชาชนในการพักผ่อนการนันทนาการเป็นเรื่องส้าคัญที่ทุกประเทศให้ความส้าคัญ
เพราะประชาชนและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม”14   

  
 นิวัติ เรืองพานิช15 ได้สรุปไว้ถึง แนวความคิดและหลักการในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้  
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ
ฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้มิได้หมายถึงห้ามใช้
หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องน้ามาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
 2. ทรัพยากรธรรมดาชาติจ้าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ใหม่ได้ เช่น ดิน น้้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และก้าลังงานมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถ
เกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น น้้ามันและแร่ต่าง ๆ 
 3. ปัญหาส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ยัง
อุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไปในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น้้า ป่า
ไม้ และสัตว์ป่าด้วย 
 4. การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค้านึงถึงทรัพยากรอ่ืนในเวลา
เดียวกันด้วย ไม่เคยแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทรัพยากรทุก
อย่างมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 
 5. ในการวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่าวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ 
กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการด้าเนินชีวิตเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก  

                                                           
14 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
15 นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. โครงการต้าราชุดการ

จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์รั้วเขียว, 2542), 
43. 
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 6. ไม่มีโครงการรักษ์ใดที่จะประสบความส้าเร็จได้ นอกจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  จะ
ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุก ๆ ด้านต่อ
สังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อ้านวยประโยชน์หลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน  
 7. ตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันจะเป็นที่ไดก็ตามยังไม่ยู่ในระดับที่จะพยุงซึ่ง
ฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังเป็นไปโดยไม่
ทั่วถึง 
 8. การอนุรักษ์เก่ียวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบท ความมั่นคั่งสุข
สมบูรณ์ของประเทศข้ึนอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น ๆ  
 9. การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการท้าลายความ
ศิวิไลซ์ชองมนุษย์ อย่างไรก็ดี มนุษย์ต้องยอมรับว่าการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดขึ้นอยู่ทุกหน
ทุกแห่งที่มีการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 10.  การด้ารงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ซึ่งต่างก็เกิดจาก
ทรัพยากรอ่ืน เช่น ดิน น้้า อีกทอดหนึ่ง ก้าลังงานของมนุษย์ ตลอดจนการกินดีอยู่ดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอ่ืน ๆ แล้วอาหารทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าวหรือในรูปของนม เนื้อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจกพืชที่สัตว์บริโภค
เข้าไปล้วนเกิดจากดินท้ังสิ้น 
 11.  มนุษย์จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ มนุษย์สามารถน้าวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะน้าสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดที่เดียวอย่างแน่นอน 
 12.  การอนุรักษ์ นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้ว ยังจ้าเป็นต้องอนุรักษ์
ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์ และเป็นผลดีทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สัตว์ป่า เพ่ือความสวยงาม และส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเกมกีฬา เป็นต้น  
 13. เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรกลับลดน้อยลง
ทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็นสิ่งที่มืดมน ถ้า
หากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดนี้ 
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“ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความคุณค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อย่างมาก ท้าให้มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท้าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป”16 

  
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“ผลที่คาดว่าจะได้รับน่าจะมีประโยชน์มากกว่า ในชุมชนเราต้องการพ้ืนที่ ๆ จะอนุรักษ์
คืออย่างน้อยจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน มีอาชีพ และอีกอย่าง สมเด็จพระเทพฯ ก็
อนุรักษ์ด้วย โครงการนี้เป็นของสมเด็จพระเทพฯ ที่จะอนุรักษ์ชายป่าเลน”17 

 
  ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาล 
นายกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

“มีความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้มาก
โดยเฉพาะในเชิงจิตใจ แต่ต้องเป็นการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น”18 

 
 องค์การบริหารส่วนต้าบล ควรมีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในการให้
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การฝึกอบรม การจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ความรู้
แก่สมาชิก และประชาชน การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อความคิด
ความเห็นของคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและชาวบ้าน 
โดยมีความเห็นว่าควรบริหารจัดการ ดังเช่น จากบทสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น  ในพ้ืนที่บ่อ
บ้าบัดน้้าเสีย ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความคุณค่าและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อย่างมาก ท้าให้มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท้าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป” งบประมาณหรือแหล่งเงินในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมากในการด้าเนินการ อาจจะด้าเนินการหรือเสนอโครงการให้กับบริษัทใหญ่  ๆ 

                                                           
16 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 

 17 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
 18 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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เพราะในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริษัทพิจ ารณา
ด้าเนินการพัฒนาในรูปแบบของ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม เพราะในบางบริษัทมีเป้าหมาย
และให้ความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งผลก้าไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคม ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม  เพ่ือเป็นการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทใหญ่ ๆกับชุมชน และภาครัฐควรจะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่จะมาลงทุน
อาจเป็นการให้บีโอไอหรือการลดหย่อนภาษี ยกเลิกโครงการเดิมและดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัด  
น้้าเสีย และท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์
น้้าชายฝั่งแหล่งศึกษาธรรมชาติศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านศูนย์กีฬาและนันทนาการ  นอกจาก
งบประมาณในการด้าเนินการแล้วต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน   
ภาคประชาชน โครงการนี้เป็นของสมเด็จพระเทพฯ ที่จะอนุรักษ์ชายป่าเลนอีกด้วย  การอนุรักษ์ 
นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์ และ
เป็นผลดีทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน  
 
 การสนับสนุนทางการเมือง 
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 

“นักการเมืองท้องถิ่น มีส่วนในการสนับสนุนและขับเคลื่อน การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูงมี
ปัญหากันมายาวนาน การเมืองหรือผู้น้าท้องถิ่นจึงมีส่วนส้าคัญในการผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะผู้น้าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน
สามารถจะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน”19 

  
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น 

“นอกจากการเมืองท้องถิ่นแล้วการเมืองระดับประเทศก็มีส่วนในการผลักดันเพราะการ
ด้าเนินการต้องผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐหรือฝ่ายการเมือง และฝ่ายการเมืองเป็น 
ผู้ก้าหนดนโยบายโดยผ่านทางกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง และ
ให้ฝ่ายบริหารน้านโยบายหรือกฎหมายนั้นไปใช้ แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองกลับเป็น
ผู้ปฏิบัติเสียเอง หรือไม่ก็ร่วมปฏิบัติกับฝ่ายบริหาร เพ่ือพยายามปกป้องผลประโยชน์
ของตนเอง  ในอดีตการบริหารงานของภาครัฐใช้วิธีการรวมศูนย์อ้านาจในการตัดสินใจ 

                                                           
19 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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โดยรัฐเป็นผู้ก้าหนดกฎและทิศทางของสังคม ประชาชนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม จากแนว
ปฏิบัติดังกล่าวก็ให้เกิดความท้าทายใหม่เมื่อมีบริบทในการบริหารงานของภาครัฐได้
เปลี่ยนแปลงไป โดยประชาชนตื่นตัว ให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อ
ตนเองมากขึ้น  กระแสโลกาภิวัตน์  และการกระจายอ้านาจ มาพร้อมกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ส่งผลให้การกระจายข่าวสารท้าได้รวดเร็ว จากปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการท้าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหาร 
โดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยได้ก้าหนดหลักในการบริหาร
ราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางและวัฒนธรรมการท้างานของ
ระบบราชการให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน และการด้าเนินโครงการหลายโครงการของภาครัฐ จึงต้องน้า
หลักการมาบูรณาการให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการ
ด้าเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงกับประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด้าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของการด้าเนินโครงการ
ของภาครัฐจึงเป็นเรื่องส้าคัญ”20 

 
 โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านนั้น ถ้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ผู้ที่ มีผลกระทบ คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ต้ าบลคลองด่าน ภาครัฐ  เช่น  รั ฐบาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถ้าโครงการด้าเนินไปในรูปแบบ
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ชาวบ้านและประชาชนในต้าบลคลอง
ด่านจะได้รับผลประโยชน์จากการด้าเนินการโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบป่าชายเลน เพราะพ้ืนที่ ๆ เหมาะสมได้ประโยชน์ หลายอย่าง ถ้ามีส่วนในการ
ด้าเนินงานจริง ๆ ควรแบ่งเป็น 5 โซน 1. สถานที่ปลูกป่าชายเลน 2. สถานที่ท่องเที่ยวมีเครื่องเล่น 
สวนน้้า 3. มีโฮมสเตย์ 4. มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า 5. มีเรือประมงพาเที่ยว  ท้าให้ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโอโซน และไม่ต้องรับผลกระทบการจาก
บ้าบัดน้้าเสีย  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรองลงมา ส่วนภาครัฐ กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
ซึ่งอาจเป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน และ
บุคคลที่ด้าเนินการต่อต้านการด้าเนินโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน NGOs และองค์การจัดการ
น้้าเสีย เพราะกลุ่มนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการลงทุน การออกทุน ส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                                           
20 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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หลัก และสามารถผลักดันโครงการให้ส้าเร็จไปได้คือรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าภาครัฐจะต้อง
ด้าเนินการอย่างไรกับโครงการฯคลองด่าน แม้ว่าข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า 
NVPSKG) และภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นการช้าระค่าจ้าง
และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตามค้าสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2557 แต่ประเด็นท่ีหน่วยงานภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) ฟ้องร้องต่อภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า 
NVPSKG) ยังมิได้ข้อยุติและคาดว่ากระบวนการทางศาลยุติธรรมอาจต้องใช้เวลานานกว่า  10 ปี จาก
การที่รัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ท้าให้เกิดกระแสการเมืองที่มี
ทัศคติไม่ดีต่อรัฐบาล   ในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย นายกประยุทธ์  จันทร์โอชา จึงได้มีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษา ก้าหนดแนวทาง
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการจัดการน้้าเสียคลองด่าน โดยอาจพิจารณาให้ เอกชนเข้าร่วม
ลงทุน  เพ่ือด้าเนินการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาด้าเนินการโครงการประเมิน
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและการยอมรับของประชาชนส้าหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบ
รวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชาย
เลนที่หลงเหลืออยู่ผืนสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการให้คืนสภาพความอุดมสมบูรณ์และใช้พ้ืนที่
บางส่วนมาปรับปรุงและจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของจังหวัดสมุทรปราการ  และใช้พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ หรือศูนย์จ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ฯลฯ เพ่ือศึกษาและทบทวนและส้ารวจ
ออกแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าเสียเฉพาะชุมชนคลองด่านและพ้ืนที่ใกล้เคียงครอบคลุมพ้ืนที่รับน้้าเสีย
ส่วนที่ 5 คิดเป็นพ้ืนที่บริการ 38.51 ตร.กม. โดยเน้นการประยุกต์ใช้ตามแนวทางพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักยึดเพ่ือท้าให้เกิด Zero Discharge และน้าปริมาณน้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรูปแบบการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน ของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย, รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าโครงการโดย องค์การจัดการน้้าเสียและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ในการด้าเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด้าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของการด้าเนินโครงการของ
ภาครัฐจึงเป็นเรื่องส้าคัญ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ชาวบ้านและประชาชนในต้าบลคลองด่าน   
และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียรองลงมาคือ ส่วนภาครัฐ  และบุคคลที่ด้าเนินการต่อต้านการด้าเนินโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน NGOs และองค์การจัดการน้้าเสีย เพราะกลุ่มนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
ของการลงทุน การออกทุน ส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และสามารถผลักดันโครงการให้ส้าเร็จไปได้
คือรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าภาครัฐจะต้องด้าเนินการอย่างไรกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่าน ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อ
ความคิดความเห็นของคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและ
ชาวบ้าน โดยมีความเห็นว่าการสนับสนุนทางการเมือง ดังเช่น จากบทสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการ
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า “นักการเมืองท้องถิ่น ควรมีส่วนในการสนับสนุน
และขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
ขัดแย้งค่อนข้างสูงมีปัญหากันมายาวนาน การเมืองหรือผู้น้าท้องถิ่นจึงมีส่วนส้าคัญในการผลักดันและ
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สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะผู้น้าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถจะให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน” นอกจากการเมืองท้องถิ่นแล้ว การเมืองระดับประเทศก็มีส่วนในการ
ผลักดัน เพราะการด้าเนินการต้องผ่านความเห็นชอบจากภาครัฐหรือฝ่ายการเมือง และฝ่ายการเมือง
เป็นผู้ก้าหนดนโยบายโดยผ่านทางกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง และให้ฝ่าย
บริหารน้านโยบายหรือกฎหมายนั้นไปใช้  ในอดีตการบริหารงานของภาครัฐใช้วิธีการรวมศูนย์อ้านาจ
ในการตัดสินใจ โดยรัฐเป็นผู้ก้าหนดกฎและทิศทางของสังคม ประชาชนเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามจาก
แนวปฏิบัติดังกล่าวก็ให้เกิดความท้าทายใหม่ เมื่อมีบริบทในการบริหารงานของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลง
ไป โดยประชาชนตื่นตัว ให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะที่กระทบต่อตนเองมากขึ้น กระแส  
โลกาภิวัตน์ และการกระจายอ้านาจ มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การกระจาย
ข่าวสารท้าได้รวดเร็ว จากปัญหาที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการท้าให้เกิดการเรียกร้องให้มี
การปฏิรูปการเมืองและการบริหาร โดยเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยได้ก้าหนด
หลักในการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 
4.3. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 4.3.1. ข้อมูลการสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น 
  ปัญหาส้าคัญและอุปสรรคของนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เริ่มจากการสรุปและตัดสินใจของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การได้ข้อมูลที่มีลักษณะประเด็นที่ต้อง
ไปแก้ไขในรูปแบบระเบียบซึ่งถ้ามีกรรมการที่ไม่สามารถสรุปและตัดสินใจได้แล้วจะท้าให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคการแก้ไขคงจะต้องได้คณะกรรมการโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องการช่วยกันสรุปให้แต่ละ
ส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปได้ 

“เรายังขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและยังมีความขัดแย้งกันด้านงบประมาณ
การพัฒนาพ้ืนที่ต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาดังกล่าววิธีการแก้ไขจัดท้าโครงการดังกล่าวบรรจุเข้า
ไว้ในแผนเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลเช่นกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”21 

                                                           
21 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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“การท้าความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการด้าเนินการต้องให้ อปท. หรือ องค์การ
บริหารส่วนต้าบล เป็นผู้ผลักดัน เป็นผู้ชี้แนะควรมีการประชุมให้ชาวบ้านรับรู้ และ
ผลักดัน ในการเข้ามามีส่วนร่วม เพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหน แต่ละ
ครั้งควรให้ชาวบ้านรับรู้ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ”22 

 
“ชุมชนท้องถิ่นไม่ได้มีบทบาทในการคิดกระบวนการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ แต่มี
กระบวนการจากองค์กรภายนอกเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเสนอรูปแบบการพัฒนา
โดยไม่สอดรับกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น”23 

 
4.4 ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพื้นที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
คลองด่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 4.4.1. ข้อมูลการสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น 
  ส้าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้านรูปแบบการด้าเนินการ จากการจัดเก็บ
ข้อมูลพบว่าพื้นที่นี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการในการจัดท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ระหว่างการ
เก็บข้อมูลและศึกษาข้อมูล เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อ
ประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด  
  “การด้าเนินการท้าประชาคม พบว่า แนวคิดเบื้องต้นที่ประชาชนเห็นชอบมีจ้านวน  
  5 แนวทาง ดังนี้ 

 1. ให้มีการด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเดิมให้แล้วเสร็จและเดิน
ระบบตามแผนงานเดิมโดยใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐมาด้าเนินการต่อให้แล้ว
เสร็จ แต่จะไม่มีการปล่อยปริมาณน้้าเสียลงทะเลและให้พิจารณาน้าปริมาณน้้าเสีย
มาผลิตเป็นน้้าที่มีคุณภาพดีเพ่ือใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือสนามกอล์ฟหรือ
ภาคการเกษตร เป็นต้น 
 2. ให้มีการด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเดิมให้แล้วเสร็จ และเดิน
ระบบตามแผนงานเดิม โดยจะไม่ให้ใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐมาด้าเนินการต่อ 
แต่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อไป และภาครัฐ
จะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่มาลงทุนอาจเป็นการให้  BOI หรือ

                                                           
22 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
23 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเน้นว่าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย จะต้องไม่มีการ
ปล่อยปริมาณน้้าเสียลงทะเล แต่ให้พิจารณาน้าปริมาณน้้าเสียมาผลิตเป็นน้้าที่มี
คุณภาพดีเพ่ือใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือสนามกอล์ฟหรือภาคการเกษตร  
เป็นต้น 
 3. ยกเลิกโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเดิม และดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัด
น้้าเสียและท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัย
และขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
หรือศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
 4. ให้ใช้การผสมผสานของการลดพ้ืนที่การบ้าบัดน้้าเสียให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้้าเสียเฉพาะชุมชนคลองด่านและพ้ืนที่ข้างเคียง และใช้พ้ืนที่บางส่วนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง 
แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
เป็นต้น 
 5. หยุดการด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียโดยไม่ท้าอะไรเลยซึ่งชุมชน
ท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบเช่นเดิมและภาครัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณในการจ้าง  
รปภ. ทุกปี ๆ ละ 6 ล้านบาทเหมือนเดิม”24 

 
 ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น  ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็นของคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและ
ชาวบ้าน โดยกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นมีความเห็นว่าควรบริหารจัดการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  โดย
การน้าแนวคิดเบื้องต้นที่ประชาชนเห็นชอบมีจ้านวน 5 แนวทาง  จากการท้าประชาชมในพื้นที่ คือให้
มีการด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเดิมให้แล้วเสร็จและเดินระบบตามแผนงานเดิม  โดยใช้เงิน
งบประมาณจากภาครัฐมาด้าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ไม่ปล่อยปริมาณน้้าเสียลงสู่ทะเล ให้พิจารณา
การน้าปริมาณน้้าเสียมาผลิตเป็นน้้าที่มีคุณภาพดี เพ่ือใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือสนามกอล์ฟ
หรือภาคการเกษตร และให้เดินระบบตามแผนงานเดิม โดยจะไม่ใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐมา
ด้าเนินการ แต่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อไป และภาครัฐ
จะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่มาลงทุนอาจเป็นการให้ BOI หรือการลดหย่อนภาษี  
เป็นต้น หากรัฐบาลจะยกเลิกโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเดิม และดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
และท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง   แหล่ง

                                                           
24 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ, สัมภาษณ์โดย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ,11 พฤศจิกายน 2559. 
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ศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือศูนย์กีฬาและนันทนาการ ให้ใช้การผสมผสาน
ของการลดพ้ืนที่การบ้าบัดน้้าเสีย ให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าเสียเฉพาะชุมชนคลองด่านและพ้ืนที่
ข้างเคียง แต่จะใช้พื้นที่แค่บางส่วนเพื่อท้าประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น ศูนยว์ิจัยและขยายพันธุ์สัตว์
น้้าชายฝั่ง แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ หรือหยุด
การด้าเนินการโครงการฯ โดยไม่ท้าอะไรเลยซึ่งชุมชนท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบเช่นเดิมและภาครัฐ
จะต้องสูญเสียงบประมาณในการจ้าง รปภ. ทุกปี ๆ ละ 6 ล้านบาทเหมือนเดิม  ทั้งนี้หากรัฐบาลตัดสิน
ด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ตาม 5 แนวทางที่ประชาชนเสนอนั้นควรให้สอดรับกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเอ้ือต่อประโยชน์ของ
ประชาชนให้มากที่สุด  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ด้านสถานการณ์
ปัจจุบัน  ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ผลจากการศึกษาได้ดังนี้  
 1. ศาลปกครองสูงสุดได้มีค้าพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษช้าระเงินค่าจ้าง และ
ค่าเสียหายเป็นเงิน 9,058,906,853.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีภายใน 90 วัน ให้กับ
กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรวม 6 บริษัท ที่ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษในคดีโครงการจัดการน้้าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ค้าพิพากษาดังกล่าว  ยืนตามค้าพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้นตามค้าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (12 มกราคม 2554) ที่บังคับให้กรมควบคุมมลพิษช้าระ
เงินค่าจ้าง ค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยให้กับ 6 บริษัทดังกล่าว  เป็นเงินจ้านวน 4,983,342,383 บาท 
และ 31,035,780 เหรียญสหรัฐพร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 จนถึง
วันที่คดีถึงที่สุด  รวมทั้งให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ทั้ง 6 บริษัท   
 2. ส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง .) ได้มีมติให้อายัดการ
จ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้ง 2 งวด ให้แก่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG รวมเป็นเงิน 4,761,872,349.06 
บาท และอีก 32,576,783.10 เหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินงวดที่ 2 เป็นเงิน 
2,380,936,174.53 บาทและอีก16,288,391.55 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่ งมีก้าหนดจ่ายในวันที่  21 
พฤษภาคม 2559 และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินงวดที่ 3 เป็นเงินจ้านวน2,380,936,174.53 บาท และ
อีก16,288,391.55 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีก้าหนดจ่ายในวันที่ 21พฤศจิกายน 2559  ซึ่งเป็นค่าโง่จ้านวน
มหาศาลที่รัฐต้องเอาภาษีของประชาชนมาจ่ายให้กับเอกชน โดยอ้างถึงค้าพิพากษาของศาลอาญาที่ว่า
จากข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าสัญญาโครงการคลองด่านเกิดขึ้นจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐสมคบ
กับกิจการร่วมค้า NVPSKG สัญญาที่เกิดขึ้นจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและต้องตกเป็นโมฆะ ซึ่ง
ข้อหาทุจริตเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งอยู่ในอ้านาจของส้านักงานการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดซื้อ  ท้า จัดการ รักษาทรัพย์ 
ใด ๆ ร่วมกันใช้อ้านาจในต้าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ท้าให้ราชการ
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ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ
โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157   
 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ว่าสัญญาโครงการคลองด่านเกิดขึ้นจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐสมคบกับกิจการร่วมค้า NVPSKG 
สัญญาที่เกิดขึ้นจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและต้องตกเป็นโมฆะ  จึงไม่ต้องจ่ายเงินงวดที่ค้างช้าระท่ี
เหลือ 2 งวด รวมทั้งเงินงวดแรกที่รัฐจ่ายให้กับบริษัทเอกชนไปแล้วด้วย  เพราะข้อหาทุจริตเป็นหนึ่ง
ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งอยู่ในอ้านาจของส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน   
 1. ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยื่นค้าร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดทบทวน
และพิจารณาคดีใหม่ ศาลปกครองกลางมีค้าสั่งไม่รับค้าขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีโครงการจัดการน้้า
เสียในเขตควบคุมมลพิษ ตามที่ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) ยื่นค้าร้องขอ โดยอ้างว่าเป็น
ส่วนราชการซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีภารกิจในการดูแลรักษาการใช้เงินของหน่วยงาน
ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้เงินงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  เพราะเห็น
ได้ว่าผู้ร้องขอเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอ้านาจหน้าที่ตรวจสอบการเงินของแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ประกอบกับเหตุผลที่อ้าง
มาในค้าร้องยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกกระทบโดยตรง
จากผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิยื่นค้าร้องขอให้ศาลพิพากษาคดีหรือมีค้าสั่งชี้ขาดคดีใหม่ จึงมีค้าสั่งไม่รับค้า
ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม ่  
 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินการ 
โครงการออกแบบร่วมก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านแต่ปัจจุบันไม่มีใครที่มีอ้านาจ
ตัดสินใจว่าสมควรจะท้าอย่างไรต่อไป ในการที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ จ้านวน  1,903-0-87 ไร่
ได ้ จงึท้าให้พื้นที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต้องหยุดชะงักโดยไร้ทิศทาง ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่านมีผลทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นนั้น คือต้องรอค้าสั่งศาลปกครองสูงสุด
และการการตัดสินใจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ว่าจะใช้อ้านาจตามความใน
มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พิจารณาออก
ค้าสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ้านาจในด้าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้อง
ปล่อยให้เป็นกระบวนการทางศาลยุติธรรมต่อไปว่าจะชี้ขาดอย่างไรต่อไป เพราะสถานการณ์ใน
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 44 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีทีห่ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ้าเป็นเพ่ือ
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ประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ หรือเพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท้าอันเป็นการบ่อนท้าลายความสงบเรียบร้อย
หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ้านาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระท้าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท้านั้น
จะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค้าสั่งหรือการกระท้า 
รวมทั้งการปฏิบัติตามค้าสั่งดังกล่าว เป็นค้าสั่งหรือการกระท้า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ด้าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนในประเทศไทย จะ
ฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้บรรดา ค้าสั่ง ประกาศ ต่าง  ๆ และค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เป็นโฆษะหรือไม่มีผลในทางปฏิบัติได้เลย และนี่คือเหตุผลหลักว่าท้าไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้ามาบริหารการจัดการพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านไม่ได้ เพราะสถานการณ์ใน
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของรัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ด้านสถานภาพทาง
การเมืองและการจัดการในปัจจุบัน  ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ผลจากการศึกษาได้ดังนี้  
 จากผลการศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่า สถานภาพทาง
การเมืองและการจัดการในปัจจุบันพบว่า คณะอนุญาโตตุลาการมีค้าชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษช้าระ
เงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามข้อเรียกร้องเป็นเงิน 4,983,342,383 บาท 31,035,750 
เหรียญสหรัฐ ให้แก่ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จ้ากัด กับพวก พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงิน 4,424,099,982 บาท และของเงิน 26,434,636 เหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะช้าระเสร็จ และคืนหนังสือค้้าประกัน พร้อมค่าธรรมเนียม และ
ค่าธรรมเนียมแทนบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จ้ากัด กับพวก เป็นเงิน 6,000,000 บาท ต่อปี จนกว่า
จะคืนหนังสือค้้าประกันให้บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จ้ากัด กับพวก ข้อเรียกร้องนอกจากนี้ให้ยก 
และให้ยกข้อเรียกร้องแย้ง การที่ศาลปกครองจะพิพากษาให้เพิกถอนค้าชี้ขาดได้นั้น ศาลต้องพิจารณา
ว่าคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและ
เกินค้าขอของคู่พิพาทตามมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และค้าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีเหตุให้เพิกถอนตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน เมื่อศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งอยู่
ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและไม่เกินค้าขอของคู่ พิพาทและค้าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่มีเหตุให้เพิกถอนตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ศาลปกครองจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการพิพากษาให้บังคับตาม
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ค้าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขด้าที่ 50/2546 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 
2/2554 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 อันเป็นการพิจารณาวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว ต่อมาส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ได้มีมติให้อายัดเงินที่รัฐยัง
ไม่ได้จ่ายให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จ้านวน 2 งวด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  โดยอ้างถึง
ค้าพิพากษาของศาลอาญาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  ที่ศาลได้พิพากษาคดีทุจริตโครงการก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดซื้อ  ท้า จัดการรักษาทรัพย์ใด ๆ 
ร่วมกันใช้อ้านาจในต้าแหน่งปฏิบัติหน้าที่  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ซึ่งศาลพิเคราะห์ว่า  
การกระท้าของจ้าเลยทั้งสาม ที่เลือกด้าเนินการเกี่ยวกับโครงการไปในทางที่ขัดต่อระเบียบราชการ  
พฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นถึงการวางแผนและด้าเนินการเพ่ือเอ้ือประโยชน์นับแต่ให้ที่ดินของบริษัท
คลองด่านฯ ได้รับคัดเลือกน้ามาใช้ในโครงการร่วมกันปกปิดและบิดเบือนสร้างราคาที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ มีผลเกี่ยวเนื่องให้กิจการร่วมค้า NVPSKG เข้ามาเป็นคู่สัญญาก่อสร้างโครงการกับ
กรมควบคุมมลพิษ แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่า กลุ่มเอกชนร่วมกันบิดเบือน และปกปิดข้อเท็จจริงการเสนอ
แต่ละข้ันตอนโดยทุจริต แล้วเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีจ้าเลยทั้งสามรวมอยู่ด้วยกับผู้ด้ารงต้าแหน่งรัฐมนตรี  ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมมือกัน เป็นการกระท้าโดยทุจริต และเอ้ือประโยชน์ช่วยเหลือกัน ท้าให้
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ระหว่างกรม
ควบคุมมลพิษ กับกิจการร่วมค้า NVPSKG เป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพยานหลักฐาน  ท้าให้
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
และโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 แต่การที่จะมีอ้านาจตัดสินใจที่จะ
ให้ใครเข้ามารับผิดชอบโครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านนั้นต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเท่านั้น หากต้องการให้โครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
ขับเคลื่อนไปได้ และท้าให้พ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ขนาดพ้ืนที่ 1,903-0-087ไร่   เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุ้มค่ากับการที่รัฐบาลต้องเสียค่าโง่ไปจ้านวนมากมายมหาศาลคงต้องรอการตัดสินใจอีกครั้ง
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้อ้านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 พิจารณาออกค้าสั่งให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ้านาจในด้าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปล่อยให้เป็นเรื่อง
ของกระบวนการทางศาลยุติธรรมต่อไป สภาวการณ์บ้านเมืองของประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ คือเราไม่
มีความชัดเจนในแนวทางประชาธิปไตยจากปัญหาการเมืองที่ผ่านมา เมื่อเหตุการณ์ได้ด้าเนินไปเช่นนี้
แนวทางที่เราควรเร่งให้เกิดโดยเร็วคือ เราต้องสร้างความมั่นใจ ในแนวทางประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาอีกไม่นานจนเกินไปเพราะท้ายที่สุดประเทศต้องเกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่เป็น
อุปสรรคขัดขว้างการเจริญของประเทศ การเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งตัวแทนประชาชน และน้ามาซึ่งความ
สงบสุขกับประชาชนคนไทยทุกคนในส่วนเรื่องคดีความก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ให้เกิด
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ข้อผิดพลาดและค้าครหาในทางที่เอนเอียง โดยไม่ยึดโยงกับความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนต้อง
ได้รับตามสิทธิอันพึงมีปัญหาที่ประเทศไทยประสบอยู่นั้นมันสั่งสมมานาน และที่ส้าคัญ คือ “ปัญหา
การเมืองต้องแก้ไขด้วยการเมือง” ต้องด้าเนินไปตามกลไกที่มีแบบแผนกระบวนการรองรับ มิใช่สนอง
ต่อความต้องการและความรู้สึกอันไร้เหตุผล ที่เป็นตัวบ่อนท้าลายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อ
การแก้ไขปัญหาที่ยงัคงเป็นอยู่ การใช้ความรุนแรงเข้ามาแทรกแซงแก้ไขปัญหาการเมืองจะกระท้ามิได้
โดยเด็ดขาด แทนที่จะเป็นผลดีกลับจะทวีปัญหายิ่งขึ้น ผลที่ตามมาคือความพังพินาศและความสูญเสีย
ที่ไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้   ต้องรอบคอบและใช้สติอย่างมากในการคลี่คลายปัญหาที่เป็นอยู่บนฐาน
ของการรับฟังเหตุผลอย่างไม่ปิดกั้น เปิดโอกาสการน้าเสนอเหตุผล เปิดโอกาสการแสดงออกท่ีไม่ท้าให้
รู้สึกเหมือนถูกจ้ากัด ด้วยใจจิตที่เป็นกลางอย่างเปิดกว้าง เพ่ือที่จะให้คนในสังคมไร้ซึ่งความกลัวจิตใจ 
อันจะน้ามาซึ่งการคุ้มครองที่ให้สามารถเปล่งเสียงออกมา อย่างเปิดเผยไม่กังวล ด้วยจิตใจที่ปรารถนา
ดีต่อสังคม คนในสังคมทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ ภูมิภาคหรือประเทศไปจนถึง
ต่างประเทศ  คือต้องการความสุขในชีวิตของตนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย์ทุกคน ความสุขที่
แท้จริงของประชาชนมิได้อยู่ที่ความบันเทิงเริงใจ ร้องร้าท้าเพลงนั้นแค่ชั่วคราว แต่ความนั้นอยู่ที่เรื่อง
ปากท้องของประชาชนที่ได้กินดีอยู่ดี มีเศรษฐกิจที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต เกิดความยุติธรรมใน
สังคมทุกย่อมหญ้า และสังคมก็ต้องการให้ประชาชนทุกคนท้าตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ พัฒนา
ศักยภาพของตน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่เหน็บแนมเสียดสีกัน ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันที่จะน้ามาสู่
คุณภาพของประชาชนและคุณภาพสังคม สิ่งส้าคัญที่ประชาชนมีติดตามมาตั้งแต่เกิด คือสิทธิและ
เสรีภาพ  หลายต่อหลายคนต่างคาดหวังไว้กับคณะ คสช. ที่เข้ามาปกครองอยู่ ณ ตอนนี้ หวังว่าจะน้า
ประเทศไทยไปสู่ความสงบสุขตามที่ได้ประกาศไว้ การสลายสีเสื้อ การพยายามสร้างความปรองดองสู่
การปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจและการเมืองในทางที่ดีขึ้น ในการด้าเนินการต่าง  ๆ ต้องเป็นไป
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต จริงใจไม่คดโกง สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนจะได้มีความมั่นใจและพร้อมจะ
ก้าวตามไปด้วย  

 จากผลการศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่า สถานการณ์
ทางชาวบ้านและการจัดการภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน   
เป็นโครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหมายมั่นว่าจะเป็นผลงานที่
โดดเด่นแต่กลับกลายเป็นโครงการที่ถูกวิจารณ์มากที่สุด จากการด้าเนินโครงการแบบเผด็จการ และ
ไม่โปร่งใสมาตลอด 8 ปี โดยกระบวนการในการปฏิบัติตามโครงการมีความบกพร่องอย่างร้ายแรง  
ย้ายจากเขตอุตสาหกรรมที่ก้าหนดไว้แต่เดิมมายังบริเวณชุมชนประมง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
ก้อนโต โดยไม่เคยปรึกษาความเห็นของชาวบ้านในท้องถิ่นดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของ
นายเฉลา ทิมทอง แกนน้าคนส้าคัญในตอนหนึ่งว่า “ช่วงแรกชาวบ้านพยายามสืบหาข่าวจากทางการ  
ไปถามที่อ้าเภอบางบ่อ  และที่จังหวัด แต่ก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรให้ฟังว่าโครงการนี้คืออะไร  และถูก
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ไล่ให้ไปถามบริษัทเจ้าของโครงการเอง  แกนน้าชาวบ้านจึงเริ่มต้นรวบรวมรายชื่อชาวบ้าน 3,000 กว่า
คน  ท้าจดหมายร้องเรียนถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คัดค้านการสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
แห่งนี้  ด้วยเหตุผลที่ว่าโครงการนี้ยังไม่มีการท้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านคลองด่าน
ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีการสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่นี่ ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 59  ที่ก้าหนดว่า
โครงการใดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือชุมชนนั้น ย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยราชการ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ก่อนที่ทางการจะตัดสินโครงการนั้น  และที่ส้าคัญคือ 
โครงการนี้จะส่งผลต่อระบบนิเวศและอาชีพของชาวคลองด่าน  ต่อมากรมควบคุมมลพิษได้ส่งคนมา
ชี้แจงกับตัวแทนชาวคลองด่าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 แต่ก็ไม่สามารถไขข้อข้องใจให้แก่ชาวบ้าน
ในหลายประเด็น  เช่น ใครจะรับผิดชอบต่อปัญหาบ่อบ้าบัดน้้าเสียปล่อยน้้าทิ้งลงทะเลโดยไม่ได้บ้าบัด
สารโลหะหนัก เรื่องน้้าจืดที่มีผลต่อการเลี้ยงหอย เรื่องกลิ่นเหม็นของโรงงาน การทิ้งกากตะกอนจาก
การบ้าบัดน้้าเสีย บริเวณท่อที่ทางโรงงานจะปล่อยน้้าที่บ้าบัดแล้วที่เป็นน้้าจืดลงทะเล เป็นบริเวณ
เลี้ยงหอยแมลงภู่ ปัญหาคือหอยแมลงภู่เกิดในน้้าเค็มอย่างเดียว  หากเขาปล่อยน้้าจืดลงวันละ 5 แสน
ลูกบาศก์เมตร รับรองเอาไม้ไปปักมันก็ไม่มาเกาะ ผมด้าน้้าอยู่ผมรู้ดี วงจรชีวิตของสัตว์น้้าจะเปลี่ยนไป
และถ้าหอยไม่มี พวกกุ้ง ปู ปลาก็จะหมดตามไป เพราะหอยมันอยู่เป็นแนวเหมือนปะการังที่ให้สัตว์น้้า
ต่าง ๆ เข้าไปหลบภัยจากนักล่าไม่ว่าจะเป็นคนหรืออะไรใครจะล่าก็ไม่ได้ เพราะถ้าเอาอวนลากเข้าไป
มันก็แหก  ขณะที่ทางด้าน ศ.ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและวิศวกร
สิ่งแวดล้อม เคยให้ความเห็นว่า ปัญหากลิ่นเหม็นที่ทางบริษัทเสนอว่า จะใช้การฉีดพ่นละอองน้้า เพ่ือ
ดักจับก๊าซที่ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็น และจะปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไป
ได้ หากจะจัดการไม่ให้กลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน  ทางเดียวคือต้องท้าฝาปิดครอบบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
ทั้งหมด วงเงิน 400 ล้านบาท ซึ่งรัฐต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง เพราะไม่อยู่ในสัญญาที่ท้ากับบริษัท
รับเหมา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของนายเฉลา ทิมทอง แกนน้าคนส้าคัญในช่วงหนึ่ง
ว่า  “เราถามเขาเรื่องกากตะกอนของเสียจากการบ้าบัดว่าจะท้าอย่างไร  เขาก็บอกว่าอีกห้าปีจะให้
ค้าตอบ” จึงไม่มีใครรู้ว่า กากตะกอนจ้านวนมหาศาลจะส่งผลกระทบอย่างไรกับการเลี้ยงปลาสลิดของ
ชาวบางบ่อ ที่อยู่ห่างไปไม่ถึงกิโลเมตร นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวคลองด่านได้พยายามทุกวิถีทาง เพ่ือ
บอกสังคมว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใส ตั้งแต่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร  กว่า 1,500 คน  
ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542 และยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึง
ผู้เกี่ยวข้องส่วนอ่ืน ๆ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ กรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการปกครอง กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม   
กรรมาธิการเกษตรของวุฒิสภา กรมประมง สภาทนายความ ธนาคารเอดีบี เพ่ือบอกเล่าถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนของโครงการโดยสรุป คือ 
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 1. โครงการไม่ท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2. การท้าสัญญาเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทรับเหมา ท้าให้รัฐต้องเสียเงินเพ่ิมจาก 
13,612 ล้านบาท เป็น 23,701 ล้านบาท 
 3. ไม่มีการจัดท้าประชาพิจารณ์ในพื้นท่ีก่อนการโอนที่ดิน 
 4. ไม่ตรวจสอบราคาซื้อขายที่ดินท่ีสูงเกินความจริงถึง 1,065 ล้านบาท 
 5. ไม่ตรวจสอบที่ดินที่ซื้อขายว่ามีครบตามจ้านวนหรือไม่ ก่อนการรับโอนกรรมสิทธิ์ 
 6. ไม่ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งระบบบ้าบัด การไหลกระแสน้้าในอ่าว  
 7. ไม่ค้านวณการสูญเสียทางเศรษฐกิจ แหล่งอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
 8. ไม่ตรวจสอบว่าระบบบ้าบัดนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่ 
 9. ไม่มีการจัดการเรื่องคุณภาพน้้า กลิ่นและการก้าจัดตะกอนขั้นสุดท้าย 
 10. ไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการเดินระบบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใคร 
 11. ไม่มีการค้านวณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบ้ารุง  
 
 ในอีกด้านหนึ่ง โครงการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากบรรดานักวิชาการ  
โดยเฉพาะความคิดในการรวมระบบน้้าเสียทั้งจังหวัดมาลงที่จุดเดียว ว่าเป็นความคิ ดล้าหลัง  
สิ้นเปลืองงบประมาณค่าท่อและสูญเสียค่าไฟฟ้าในการปั๊มน้้าเสีย ตั้งแต่ขั้นแรกที่ต้องรวบรวมน้้าเสีย
ตามจุดต่าง ๆ ปั๊มไปตามท่อส่งน้้าเสียที่มีความยาวถึง 125 กิโลเมตร เพ่ือส่งไปยังบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ขั้น
ที่ 2 ค่าไฟฟ้าในโรงบ้าบัด  และขั้นที่ 3 คือค่าไฟฟ้าในการปั๊มน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วไปทิ้งทะเล 
เพราะการออกแบบระบบท่อปล่อยน้้าทิ้งทะเล  น้้าไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลเองได้  นั่นหมายถึงต้อง
เสียค่าไฟฟ้าปั๊มน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วตลอดเวลา 80 ปี ตามอายุการใช้งานของบ่อบ้าบัดน้้าเสียใน
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย คาดกันว่าหากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียแห่งนี้เกิดขึ้นจริง จะต้องจ่ายค่า
ไฟฟ้าถึงวันละ 1 ล้านกว่าบาท เพ่ือปั๊มน้้าเสียเข้าระบบ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของ
อาจารย์เกษมสันต์  สุวรรณรัต กรรมการสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคยให้ความเห็นว่า “ระบบรวม
เป็นการพาน้้าเสียไปเที่ยว ก่อนน้ามาบ้าบัด ท้าไมไม่มีการพิจารณาทางเลือกท่ีจะสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
ขนาดเล็กที่เหมาะสมกระจายไปทั่วเมือง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการง่ายกว่าและที่ส้าคัญสิ้นเปลือง
พลังงานน้อยกว่า ไม่ต้องลงทุนมาก” ภายหลังจากที่ชาวบ้านคลองด่านพยายามยื่นหนังสือต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ กรรมาธิการชุดต่าง ๆ ในรัฐสภาจึงส่งตัวแทนมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ผลสรุป
ส่งถึงรัฐบาลโดยมีเนื้อหาในท้านองเดียวกันว่าโครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ส่งผลเสีย
ต่อสภาพแวดล้อมของต้าบลคลองด่าน และยังมีความไม่โปร่งใสในการด้าเนินงาน  จึงเห็นสมควรให้
ระงับโครงการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป แต่รัฐบาลที่ผ่านมาก็ยังอนุมัติเงินค่าก่อสร้างทุกงวดตาม
สัญญา ในขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเอดีบีในฐานะผู้ให้กู้เงินลงทุน ได้แต่งตั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและต่อมาธนาคารเอดีบีได้ยอมรับว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมง  จากปัญหาน้้าทะเลที่มีความเค็มเจือจางและจากสารโลหะหนัก 
และได้สรุปว่า ธนาคารเอดีบีกระท้าผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการอนุมัติโครงการจัดการน้้าเสียแห่งนี้ 
แต่ก็ไม่มีการระงับโครงการแต่อย่างใด หน้าซ้้ายังอนุมัติเงินค่าก่อสร้างทุกงวดตามสัญญาให้กับรัฐบาล
ต่อไป เมื่อการยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ได้ท้าให้โครงการจัดการน้้าเสียถูกระงับแต่อย่างใด  
ชาวบ้านจึงเห็นว่าจะต้องเริ่มกดดันด้วยวิธีอ่ืน ๆ ด้วย  มีการจัดชุมนุมประท้วงการก่อสร้างในคลอง
ด่านอย่างสงบหลายครั้ง และเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2543 ชาวคลองด่านหลายพันคนได้ชุมนุม
ประท้วงอยู่บริเวณหน้าทางเข้าที่ก่อสร้างโครงการจัดการน้้าเสียเพ่ือเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้าง   
จนกว่าจะทราบผลการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้มีการสอบสวนการทุจริตโครงการ
จัดการน้้าเสีย  แต่สุดท้ายเหตุการณ์จบลงด้วยความรุนแรง เมื่อบรรดาคนงานในพ้ืนที่ก่อสร้างฝ่าด่าน
ของต้ารวจเข้ามาไล่ตีชาวบ้านที่ชุมนุมอย่างสงบด้วยท่อนเหล็ก ได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกกัน
หลายคน  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงหนึ่งว่า “ตอนนั้นต้ารวจ
มากันเต็ม ไปเฝ้าหน้าโรงงาน แต่ปล่อยให้พวกก่อสร้างหลายร้อยคนออกมาตีเราโดยไม่ห้ามเลย พวก
มันมีท่อนเหล็กใหญ่พุ่งเข้าใส่พวกเราที่นั่งอยู่อย่างสงบ ชาวบ้านหลายคนโดนตีเลือดอาบต้องพาไปเย็บ
คนละ 9 เข็ม 10 เข็ม แต่พอยิ่งถูกตีพวกคลองด่านยิ่งออกมาเป็นพันเลย บางคนท้าธุรกิจไม่อยากออก
หน้า ก็ช่วยส่งเสบียงให้ ที่คลองด่าน เวลามีชุมนุมไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยวยกข้าวสารมาแล้ว 10 กระสอบ 
บางคนควักเงินให้คนละ 3,000-10,000 บาท บ้านไหนออกเรือไปจับกุ้งก็ยกกุ้งมาเป็นลัง ๆ บ้านไหน
จับหอยแครง บ้านไหนมีหมึกก็ยกเอามาให้กิน เวลาชุมนุมเราจึงมีทุกอย่าง ไม่เคยเดือดร้อนเรื่อง
อาหารการกิน” ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงหนึ่งว่า “ตลอด
ระยะเวลาสามสี่ปีของการต่อสู้คัดค้านการสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียของชาวบ้านคลองด่าน บริษัท
ผู้รับเหมาก็เดินหน้าก่อสร้างระบบรวบรวมท่อน้้าเสียและตัวบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อไปจนเสร็จไปแล้ว 94 
เปอร์เซ็นต์  และมีการเบิกจ่ายเงินจากรัฐบาลไปแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์ บริษัทเริ่มเข้ามาก่อสร้างท่อส่ง
น้้าเสียในต้าบลคลองด่าน ยุทธวิธีการต่อสู้ของชาวบ้านครั้งใหม่จึงเกิดขึ้นอีก ชาวบ้านเรียกว่า การล้อม
ท่อ  เรารู้ดีว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องต่อท่อน้้าเสียที่สร้างมาตั้งแต่บางปูผ่านคลองด่านไปลงบ่อบ้าบัด  ถ้า
เราขัดขวางส้าเร็จ โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียนี้ก็สร้างไม่เสร็จแน่นอน เราจึงไปยึดพ้ืนที่กางเต็นท์   เอา
ไม้ไผ่ไปล้อมท่อไม่ให้พวกก่อสร้างเข้ามาต่อท่อน้้าเสียในคลองด่าน การล้อมท่อคือหัวใจของการต่อสู้  
ถ้าเราล้อมท่อคนงานก็ท้างานไม่ได้  ถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อรองแล้วพวกเรามีแต่
ผู้หญิงนะที่ไปนอนล้อมท่อ พอพวกบริษัทขุดท่อมาเราก็ไปล้อมรถ ไม่ให้คนงานขนของลง  บางทีพวก
เราก็ไปนั่งทับกระโปรงรถ จนในที่สุดบริษัทก็สร้างท่อไม่ได้สักที ยืดเยื้อกันมานาน”  อีกด้านหนึ่งแกน
น้าชาวบ้านและนักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้ลงมือท้าวิจัยเชิงลึก เพ่ือเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของ
โครงการนี้ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวนโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน : 
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คอร์รัปชันเชิงนโยบาย”   ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน งานวิจัยชิ้นนี้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ท้าให้คนทั่วไปรับรู้ว่าโครงการนี้มี
ปัญหาการทุจริตต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงถึงผลการสอบสวน พบว่ามีการท้าสัญญาและการบริหาร
สัญญาบางประการที่ท้าให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ  จึงได้สั่งให้บริษัทคู่สัญญาหยุด
ด้าเนินการก่อสร้างโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน และแต่งตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาสอบสวน
เพ่ือเอาตัวผู้กระท้าผิดมาลงโทษ และยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่การก่อสร้างโรงบ้าบัดน้้าเสีย  
อาจจะกลับมาใช้แนวทางแรก คือการสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียสองฟากฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา คือที่บางปู
และที่บางปลากด ส่วนบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่คลองด่านที่ก่อสร้างเกือบสมบูรณ์แล้วนั้น อาจจะเปลี่ยนให้
เป็นศูนย์วิจัยประมงทะเล เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพันธุ์ปลา และการท้าประมงในภาคตะวันออก   
ชัยชนะของชาวคลองด่านครั้งนี้ได้ท้าให้ความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านไม่ต้องไปตั้งเต็นท์
ขวางท่อ ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้ม แกนน้าชาวบ้านได้กลับไปใส่ใจกับอาชีพของตัวเองอีกครั้ง แต่ก็ยัง
ติดตามท่าทีของรัฐบาลต่อไปว่า จะจริงใจกับสิ่งที่ประกาศมามากน้อยเพียงใด และลึก ๆ ก็อดหวั่นใจ
ไม่ได้ว่า จะมีการตอบโต้จากผู้สูญเสียผลประโยชน์หรือไม่ แกนน้าหลายคนเริ่มระมัดระวังตัวในการ
เดินทาง  ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคยให้แสดงความเห็นว่า   
“คลองด่านเป็นบ้านพ่ี เป็นบ้านของปู่ย่าตาทวด พ่ีรู้สึกว่า พ่ีเป็นตัวเป็นตน มีความรู้ความสามารถ 
เพราะพ่ีมีที่นี้ พ่ีก็อยากจะรักษามันไว้ให้ลูกหลานพ่ีต่อไป พอเรายิ่งศึกษาเรื่องโรงบ้าบัดเรายิ่งเห็นว่า
มันไม่ถูกต้อง ถ้าเรายอมมันก็เท่ากับว่าเรายอมให้แก่ความไม่ถูกต้อง ก็ต้องให้เขารู้ว่าคนมันมีสิทธิ์สู้   
พ่ีรู้สึกว่ามันต้องสู้  เมื่อสู้มาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่กลัว อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด”  
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 บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้ศึกษาใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitayive Research) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักการเมือง
ท้องถิ่น กลุ่มข้าราชการ ผู้น้าศาสนา กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาลนายก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้น้าคัดค้านโครงการฯ กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ฯ ผู้ศึกษาน้า
ข้อมูลที่ได้จากการพรรณนาความ และน้าแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยต่าง  ๆ มาร่วมอธิบายพรรณนา
ข้อมูล ในบทนี้ผู้วิจัยน้าเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  คือ   
 1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน   
 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
 3) เพ่ือสร้างข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
 โดยมีประเด็นค้าถามในการวิจัย  คือ  
 1) แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่าน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านรูปแบบการด้าเนินการ ด้านการจัดการ ด้านการสนับสนุนทาง
การเมือง    
 2) อะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
 3) ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ในการวิจัยเริ่มต้นขั้นตอนการด้าเนินการด้วยการสร้างเครื่องมือส้าหรับการวิจัยอันได้แก่  
แบบสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มข้าราชการ ผู้น้าศาสนา กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียรัฐบาลนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ผู้น้าคัดค้านโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย กลุ่มประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างส้าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือสอบถามถึงความคิดเห็น ความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อการด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา 
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พ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน ส่วนในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงและการสุ่ม ตัวอย่างแบบลูกโซ่  โดยติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย โดยการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งใช้เวลาเฉลี่ย 30 – 60  นาที    
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากพ้ืนที่รกร้างของ
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ดังนี้คือ   
 5.1.1. ด้านสภาพแวดล้อม 
  จากการสัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น  ผู้น้าศาสนา กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้
ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาลนายกประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้น้าคัดค้านโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง
ด่าน  กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางใน
การพัฒนาและสามารถท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากพ้ืนที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียได้ส้าเร็จ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้านพ้ืนที่เกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่น 
ที่ส้าคัญ การจัดการแบ่งเขตพ้ืนที่ ก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในด้านพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ส้าคัญ มีรายละเอียดดังนี้ ในพ้ืนที่ของ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านมีพ้ืนที่ขนาดกว้าง  1903  ไร่โดยประมาณ การที่พ้ืนที่ของบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่านมีความเหมาะสมที่จะด้าเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านกายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการ
ด้าเนินการแล้วปล่อยทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 1900 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่เยอะมาก ควร
น้าไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของคนใน
ชุมชนต่อไป 
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ภาพที่ 5.1 บรรยากาศระบบนิเวศ,http://blog.pigutnamjai.net/wp-
content/uploads/2013/09/mangrove-forest.jpg (สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560). 

 
 ลักษณะเด่นในด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชน ชุมชนคลองด่านเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ
ประมงเป็นหลัก มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับกับสายน้้า และสามารถรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตไว้ได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์  ยังมีอาชีพออกเรือไปจับสัตว์น้้า การปักหอย อาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้ผู้มาเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตประกอบอาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่  และยังมีความ
โดดเด่นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางไปเที่ยว  เพราะพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียนั้นไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานครมากนัก   สามารถใช้เวลาเที่ยวภายในหนึ่งวันได้  เหมาะส้าหรับคนที่มีเวลาน้อย 
แต่ต้องการใช้เวลาในวันหยุดเพ่ือมารับอากาศบริสุทธิ์ เดินทางสะดวก  

ภาพที่ 5. 2 วิถีชีวิตประกอบอาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพื้นท่ี, 
http://blog.pigutnamjai.net/wp-content/uploads/2013/09/mangrove-forest.jpg (สืบค้น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560). 
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 นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ช้างสามเศียร ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง สถานที่
ตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เมืองโบราณ มีอาหารทะเลอร่อยเหมือนเขตบางขุนเทียน
ของกรุงเทพมหานคร และมีของฝากซึ่งเป็นของดี เช่น ปลาสลิดบางบ่อ รวมทั้งของที่ระลึกหลากหลาย
ประเภท ที่มีคุณภาพดีและจ้าหน่ายในราคาถูก เช่น อาหารทะเลสดและแห้ง ผักผลไม้   สินค้าแปรรูป 
ฯลฯ มีลักษณะเด่นในด้านกายภาพเฉพาะของพื้นที่ คือ การเป็นเมืองสามน้้า ที่มีท้ังน้้าจืด น้้าเค็ม และ
น้้ากร่อย และมีระบบการขึ้นลงของน้้าทะเล  ท้าให้แม่น้้าล้าคลองมีสภาพดี ความมีอัธยาศัยไมตรี 
ความเป็นมิตรของชาวบ้าน เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้้าและบอกต่อ ๆ กัน                      
 
 
 
 
           สถานตากอากาศบางปู                                            เมืองโบราณ 
 
  
 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3 แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงและของฝากจังหวัดสมุทรปราการ 

ช้างสามเศียร                ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง                

สถานตากอากาศบางปู                                             เมืองโบราณ                                             

ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ อาหารทะเลสด/ปลาสลิดบางบ่อ 
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 ถ้าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยการเอาบ่อบ้าบัดน้้าเสียมาศึกษาและจัดท้า
เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับประชากรที่อาศัยและปรับสมดุลของโอโซนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ดีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการ
พัฒนาพ้ืนที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะปล่อยทิ้งร้าง   เพราะเป็น
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลน
ค่อนข้างสมบูรณ์  และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลวัยอ่อน และเป็นเส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อ
ปานในอดีต      

 
ภาพที่ 5.4 บรรยากาศป่าชายเลนและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน, รายงานการส้ารวจและ
วิเคราะห์สภาพงานก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการ,องค์การจัดการน้้าเสีย. 2555                                  
 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ด้านสภาพแวดล้อม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  ในด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านนั้น มี
ความเหมาะสมที่จะด้าเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาก เพราะมีความพร้อมทั้งทางด้าน
กายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมีถูกปล่อยทิ้งโดยไม่
เกิดประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 1900 ไร่ ซึ่งมีพ้ืนที่มาก ควรที่จะน้าไปท้าประโยชน์อย่างอ่ืน เพ่ือเป็น
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การพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชน รวมทั้งลักษณะเด่นในด้านวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน ยังคงอนุรักษ์ ถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการเอาบ่อบ้าบัดน้้าเสีย มาศึกษา
และจัดท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่อาศัยและปรับสมดุลของโอโซนได้เป็น
อย่างดี และคิดว่ามีเอกลักษณ์และความโดดเด่นมากเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพ และจังหวัดชลบุรี รวมถึงเป็นพ้ืนที่ส้าคัญของต้าบลคลองด่านที่คนทั่วไปรู้จัก และอยู่ไม่ไกล
จากตลาดคลองด่านที่คนจากทั่วสารทิศมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของทะเล รวมทั้งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมอง
ไปสามารถเห็นบางแสน เกาะสีชัง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
  1. ชุมชนคลองด่านเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับกับ
สายน้้า และสามารถรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ยังมีอาชีพออกเรือไปจับสัตว์น้้า 
การปักหอย อาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ผู้มาเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตประกอบ
อาชีพประมงในล้าคลองของประชาชนในพื้นที่ 
  2. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักและเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสะดวกสามารถเดินทางไปกลับได้ ภายใน 1 วัน สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวได้
หลากหลาย เช่น ช้างสามเศียร ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง สถานที่ตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ เมืองโบราณ 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ งทางด้านระบบนิ เวศ และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
  4. มีความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต้าบลคลองด่าน 
  5. มีอาหารทะเลอร่อยเหมือนเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานคร และมีของฝาก
ซึ่งเป็นคลองดี เช่น ปลาสลิดบางบ่อ รวมทั้งของที่ระลึกหลากหลายประเภท ที่มีคุณภาพดีและ
จ้าหน่ายในราคาถูก เช่น อาหารทะเลสดและแห้ง ผักผลไม้ สินค้าแปรรูป ฯลฯ 
  6. มีลักษณะเด่นในด้านกายภาพเฉพาะของพ้ืนที่ คือ การเป็นเมืองสามน้้า ที่มีท้ังน้้า
จืด น้้าเค็ม และน้้ากร่อย และมีระบบการขึ้นลงของน้้าทะเล ท้าให้แม่น้้าล้าคลองมีสภาพดี 
  7. ความมีอัธยาศัยไมตรี ความเป็นมิตรของชาวบ้าน เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
กลับมาเที่ยวซ้้าและบอกต่อ ๆ กัน 
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 จุดอ่อน 
  1. พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่มีข้อพิพาทอยู่ การด้าเนินงานในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล โครงการก็มีการหยุดชะงัก
ลง  
  2. พ้ืนที่ต้าบลคลองด่านเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองค่อนข้างสูง 
ในการด้าเนินการแต่ละอย่างอาจจะอุปสรรค 
  3. ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อการรองรับการท่องเที่ยว   เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  4. หน่วยงานที่ลงมาสนับสนุนในเรื่องงบประมาณยังไม่แน่นอน  
  5. ขาดบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการแนะน้าหรือผลักดัน
ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 โอกาส 
  1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสถานที่รกร้างให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากข้ึน 
  2. มีการขยายตัวของ นิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในท้องถิ่น จ้านวนประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้น 
  3. มีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อประสานงานระหว่างแหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง 
  4. พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ มีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยู่ จึงเหมาะที่จะ
ด้าเนินการจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเพราะการคมนาคมสะดวก มีนักท่องเที่ยวผ่านเยอะ 
  5. มีการพัฒนาการคมนาคม เพ่ือให้เดินทางได้สะดวกขึ้น ท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางมาได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 
  6. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท้าให้สามารถติดต่อประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 อุปสรรค 
  1. ปัญหาการเมืองและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท้าให้นักท่องเที่ยวต้องชะลอการใช้
จ่าย และความไม่แน่นอนทางการเมือง 
  2. ขาดการส่งเสริมจากนักวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
  3. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 
 ผลจากการศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยเห็นด้วยกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่  ในบ่อ
บ้าบัดน้้าเสีย และผู้น้าท้องถิ่น ว่าพ้ืนที่บ่อบ้าบัดฯนั้นเป็นป่าชายเลนที่ยังหลงเหลืออยู่แหล่งสุดท้าย
ของจังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล



Ref. code: 25595803011229IMD

125 

วัยอ่อน และเป็นเส้นทางการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อปานในอดีต และสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว ลงทุนไปแล้ว 
เราก็ไม่อยากให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ อยากให้พ้ืนที่นี้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ต้องมาคุยว่าใคร
ผิดใครถูก ขอให้เดินหน้าต่อไป และผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่จะพัฒนาพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย  ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ คือ ด้านพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสีย มีจุดแข็ง มีความพร้อม มีความเป็น
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเอ้ือต่อการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สุด  
และที่ส้าคัญมีผู้น้าชุมชนที่เข็มแข็ง พยายามน้าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของชุมชนมาสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง เพ่ือเป็นการน้าพ้ืนที่รกร้างมาท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแม้จะมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ ถ้า
การเมืองท้องถิ่นยังไม่เสถียรยังมีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายไม่ร่วมมือกัน ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียจะมีความเป็นไปไม่ได้  อย่างไรก็
ตามผู้น้าชุมชนควรผลักดันและเสนอแนะให้องค์กรภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยเร็วที่สุด 
 
 5.1.2. รูปแบบการด้าเนินการ 
  เนื่องจากโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังไม่ได้ผ่านการใช้งานและการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ มาก่อนหากนับตั้งแต่วันที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งยุติการด้าเนินการก่อสร้างใด ๆ ใน
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี ท้าให้โครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หรือเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพเสียหาย สูญหายหรือเสื่อมสภาพ อีกทั้งโครงการดังกล่าว
ประสบปัญหาการคัดค้านและการต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย ถ้าโครงการ
มีการด้าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องการให้ภาครัฐเข้ามาด้าเนินการใน
รูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) คือ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ  โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ต้องใช้เงินทุนในการลงทุนมาก จึงต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพราะจะเกิด
ผลกระทบเกี่ยวกับสถานะทางด้านการเงินของประเทศได้โดยง่าย อีกทั้งรัฐบาลก็มีข้อจ้ากัดต่าง ๆ ใน
การใช้งบประมาณ ความคาดหวังที่จะพ่ึงพาการลงทุนของรัฐเป็นหลัก เป็นไปได้ยาก จึงจ้าเป็นต้องใช้
การลงทุนของภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้โครงการสามารถด้าเนินการไปได้ การให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบต่าง ๆของ PPP จึงเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Cost effectiveness ในส่วน
ความคิดเห็นของผู้น้าศาสนา ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อความคิดความเห็นของคนในชุมชน  
เนื่องจากผู้น้าศาสนาเป็นที่เคารพนับถือทั้งในแง่ทางศาสนาและเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและ
ชาวบ้านมาเป็นเวลายาวนาน ดังเช่นจากบทสัมภาษณ์ผู้น้าศาสนาในพ้ืนที่ ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า   
“หน่วยงานต้องร่วมมือกันด้าเนินการ ทั้งภาครัฐและเอกชน” แต่อย่างไรก็ตามการให้เอกชนมีส่วนร่วม
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อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของการบริการได้ เพราะจุดประสงค์หลักของการด้าเนินกิจการ
ของภาคเอกชน  คือการแสวงหาก้าไรสูงสุด ซึ่งอาจจะน้ามาซึ่งการลดทอนคุณภาพการให้บริการได้   
การใช้ PPP นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่รัฐบาลสามารถก้าหนดคุณลักษณะและคุณภาพของ
ผลงานที่เอกชนจะต้องท้าได้อย่างชัดเจนและมีความไม่สมบูรณ์ของสัญญา  
  ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยกับผู้น้าท้องถิ่นว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่านนั้นมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะรับผิดชอบโดยตรงประกอบกับมีเงินสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จึงท้าให้รูปแบบการด้าเนินการของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
  ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยกับกลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้าเสียรัฐบาล
นายกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่าต้องก้าหนดให้ชุมชนท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการบ่อบ้าบัดน้้าเสียร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยกันออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ป่าชายเลน เช่น การก้าหนด
กิจกรรมที่ไม่กระทบต่อพ้ืนที่ป่าชายเลน ฯลฯ และการจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ และผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรให้ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยรัฐบาลต้องให้หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เช่น กรมควบคุมมลพิษ  
องค์กรการจัดการน้้าเสีย  ททท. หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการกับคน
ในชุมชน จะได้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการด้าเนินงานเพ่ือจะได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กุนจันทร์ สิงห์สุ25 ที่กล่าวว่า การที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้
อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด้าเนินโครงการ การแบ่งผลประโยชน์ และการประเมินผล
โครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากข้อก้าหนดที่มาจากบุคคลภายนอก และเป็นไปเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีอ้านาจอิสระในการแบ่งปัน และ ไพรัตน์  
เดชะรินทร์26  ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทว่าร่วม
ท้าการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดความต้องการของ
ชุมชน ร่วมคิดและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและคิดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือความต้องการของชุมชน ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแก้ไข และสนองความต้องการของชุมชนร่วมตัดสินใจการใช้
ทรัพยากรที่มีจ้ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนา ให้มี

                                                           
25 กุนจันทร์ สิงห์สุ , “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ้ารุงรักษาสระเก็บ

น้้าอันเนื่องมาจากโครงการ กสช. กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะพัฒนา
สังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2535), 16. 

26 อ้างถึงใน ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (บรรณาธิการ), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, 
6-7 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามความสามารถของตนเอง 
ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมควบคุม ติดตาม 
และประมวลผล และร่วมบ้ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ท้าไว้โดยตลอด และรัฐบาลให้ใช้
ประโยชน์ได้ตลอด 

 
 5.1.3  การบริหารจัดการ 
  จากการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและประชุมร่วมกับกลุ่มผู้น้าชุมชนและหัวหน้าส่วน
ราชการในส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ผลสรุปได้ดังนี้ 
  แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการน้าเอาโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  
ที่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานและรกร้างว่างเปล่าอยู่มาปรับเปลี่ยนใช้งานใหม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในพ้ืนที่โครงการฯคลองด่านและพ้ืนที่โดยรอบ โดยกลุ่มที่ปรึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของโครงการฯคลองด่านสามารถสรุปเป็นทางเลือกเบื้องต้นได้จ้านวน   
5 ทางเลือก  
  แนวทางที่ 1 ให้มีการด้าเนินการโครงการฯ เดิมให้แล้วเสร็จและเดินระบบตาม
แผนงานเดิมโดยใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐมาด้าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ  แต่จะไม่มีการปล่อย
ปริมาณน้้าเสียลงทะเลและให้พิจารณาน้าปริมาณน้้าเสียมาผลิตเป็นน้้าที่มีคุณภาพดีเพ่ือใช้ในกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสนามกอล์ฟหรือภาคการเกษตร เป็นต้น 
  แนวทางที่ 2 ให้มีการด้าเนินการโครงการฯ เดิมให้แล้วเสร็จ และเดินระบบตาม
แผนงานเดิม โดยจะไม่ให้ใช้เงินงบประมาณจากภาครัฐมาด้าเนินการต่อ แต่จะให้ภาคเอกชนเข้า
มาร่วมด้าเนินการโครงการฯ ต่อไป และภาครัฐจะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่มา
ลงทุนอาจเป็นการให้ BOI หรือการลดหย่อนภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเน้นว่าโครงการฯ จะต้องไม่มีการ
ปล่อยปริมาณน้้าเสียลงทะเล แต่ให้พิจารณาน้าปริมาณน้้าเสียมาผลิตเป็นน้้าที่มีคุณภาพดีเพ่ือใช้ใน
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือสนามกอล์ฟหรือภาคการเกษตร เป็นต้น 
  แนวทางที่ 3 ยกเลิกโครงการฯ เดิม และดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้าเสียและ
ท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง 
แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
  แนวทางที่ 4 ให้ใช้การผสมผสานของการลดพ้ืนที่การบ้าบัดน้้าเสียให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้้าเสียเฉพาะชุมชนคลองด่านและพ้ืนที่ข้างเคียงและใช้พ้ืนที่บางส่วนเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง แหล่งศึกษาธรรมชาติ ศูนย์จ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
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  แนวทางที่ 5 หยุดการด้าเนินการโครงการฯ โดยไม่ท้าอะไรเลย ซึ่งชุมชนท้องถิ่นจะ
ได้รับผลกระทบเช่นเดิมและภาครัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทุกปี ๆ ละ 6 ล้านบาทเหมือนเดิม 
  ผู้น้าคัดค้านโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  และผู้วิจัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในด้าน
การบริหารจัดการ คือ เห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มที่ปรึกษา ให้ปรับปรุงพ้ืนที่ โครงการฯ  
คลองด่านเดิม และก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าชายเสนอ และการอนุรักษ์ความ
เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมด้านการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการเจริญรอยทางพุทธศาสนาของหลวงพ่อ
ปาน (พระครูพิพัฒน์นิโรธกิจ (หลวงพ่อปาน อคฺคปญฺโญ) โดยเน้นการสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วม
ของคนท้ังในระดับชุมชนคลองด่าน ระดับจังหวัดสมุทรปราการและระดับประเทศ และพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เป็นสถานศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ และมีเส้นทาง
เดินเท้าและเส้นทางจักรยานเพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ แต่อยากให้เพ่ิมระบบก้าจัดขยะในรูปแบบที่ไร้
มลภาวะทางกลิ่นและควันด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต้าบล ควรมีบทบาทในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในการให้
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การฝึกอบรม การจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ความรู้
แก่สมาชิก และประชาชน การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
ในส่วนความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น  ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อความคิด
ความเห็นของคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและชาวบ้าน 
โดยมีความเห็นว่าควรบริหารจัดการ  ดังเช่น จากบทสัมภาษณ์กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น  ในพ้ืนที่บ่อ
บ้าบัดน้้าเสีย ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า  “ผลที่คาดว่าจะได้รับมีความคุณค่าและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อย่างมาก ท้าให้มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท้าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป” งบประมาณหรือแหล่งเงินในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมากในการด้าเนินการ อาจจะด้าเนินการหรือเสนอโครงการให้กับบริษัทให ญ่ ๆ 
เพราะในจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ให้บริษัทพิจารณา
ด้าเนินการพัฒนาในรูปแบบของ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม เพราะในบางบริษัทมีเป้าหมาย
และให้ความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งผลก้าไรบางส่วนไปช่วยเหลือสังคม ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน สังคม  เพ่ือเป็นการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทใหญ่ ๆกับชุมชน และภาครัฐควรจะเป็นผู้อ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่จะมาลงทุน
อาจเป็นการให้บีโอไอหรือการลดหย่อนภาษี ยกเลิกโครงการเดิมและดัดแปลงส่วนของระบบบ้าบัดน้้า
เสีย  และท่อรวบรวมน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน  ๆ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์



Ref. code: 25595803011229IMD

129 

น้้าชายฝั่งแหล่งศึกษาธรรมชาติศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านศูนย์กีฬาและนันทนาการ  นอกจาก
งบประมาณในการด้าเนินการแล้วต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐภาคเอกชน   
ภาคประชาชน  โครงการนี้เป็นของสมเด็จพระเทพฯ ที่จะอนุรักษ์ชายป่าเลนอีกด้วย    การอนุรักษ์ 
นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์ และ
เป็นผลดีทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้าเสีย, รายงานการส้ารวจและวิเคราะห์สภาพงาน
ก่อสร้างและการประเมินมูลค่าโครงการ,องค์การจัดการน้้าเสีย, 2559 
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 จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยพบว่า การบริหารจัดการต้องมีการประชุม หารือวางแผน
รูปแบบของการบริหารจัดการ ควรจะมีการบริหารจัดการโดยมีผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการจัดท้า
พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องให้ภาครัฐเป็นคนด้าเนินการสั่งการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินโครงการ และมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาให้ความรู้เป็นพ่ี
เลี้ยงช่วยในการด้าเนินการ และต้องเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยมีผู้แทนจาก
ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันบริหารพ้ืนที่โครงการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทุ กส่วน
ราชการในจังหวัดสมุทรปราการต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการบริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล
คลองด่านในฐานะท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่อง
งบประมาณท่ีจะสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัดดูแลเรื่องการเผยแพร่ผ่านสื่อพาณิชย์จังหวัดดูแลเรื่อง
การส่งเสริมการค้าส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดูแลเรื่องการส่งเสริมอาชีพเป็นต้น และสมควรให้มีผู้
ร่วมด้าเนินงานโครงการที่เป็นภาคประชาชนหรือภาคเอกชนได้แก่ผู้น้าชุมชนกรรมการหมู่บ้านสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบลผู้แทนเอกชนในรูปคณะกรรมการภายใต้การแต่งตั้งของผู้ ว่าราชการจังหวัด 
โดยงบประมาณ ที่ใช้ในการด้าเนินการเราสามารถเริ่มท้าในส่วนที่สามารถด้าเนินการได้ไปก่อนแล้ว
ค่อยวางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐต่อไป สอดคล้องกับ World Health 
organization27  ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์ จะต้อง
ประกอบด้วยขบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน ชุนชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
จัดอันดับความส้าคัญ ตั้งเป้าหมาย ก้าหมดการใช้ทรัพยากร ก้าหนดวิธีการติดตามประเมินผล และ
ประการส้าคัญคือการตัดสินใจด้วยตัวเอง  การด้าเนินกิจกรรม ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการจัดการและการบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทาง
การเงินและบริหาร  การใช้ประโยชน์ ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการน้าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับการพ่ึงตนเองและควบคุมสังคม  การใช้ประโยชน์ ชุมชนจะต้องได้รับ
การแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐานที่เท่ากันซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือ
วัตถุก็ได้ 
  

                                                           
27  อ้างถึงใน เกียรติศักดิ์ เรือนทองดี, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสตรีใน

การพัฒนา”, 41-49. 
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 5.1.4. การสนับสนุนทางการเมือง 
  จากผลการศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัยพบว่า  ภาครัฐ
จะต้องด้าเนินการกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไป   แม้ว่าข้อพิพาทระหว่างภาคเอกชน 
(กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG) และภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับหนึ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นการช้าระค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตามค้าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
แต่ประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) ฟ้องร้องต่อภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า 
NVPSKG) ยังมิได้ข้อยุติและคาดว่ากระบวนการทางศาลยุติธรรม อาจต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปีนั้น  
ในการด้าเนินงานบางครั้งก็จะเกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยตรงกับประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด้าเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของการด้าเนินโครงการของภาครัฐจึงเป็นเรื่อง
ส้าคัญ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ ชาวบ้านและประชาชนในต้าบลคลองด่าน  และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียรองลงมาคือ ส่วนภาครัฐ และบุคคลที่ด้าเนินการต่อต้านการด้าเนินโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
คลองด่าน NGOs และองค์การจัดการน้้าเสีย เพราะกลุ่มนี้จะมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการลงทุน 
การออกทุน ส่วนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และสามารถผลักดันโครงการให้ส้าเร็จไปได้คือรัฐบาล 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าภาครัฐจะต้องด้าเนินการอย่างไรกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ใน
ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งอิทธิพลต่อความคิดความเห็น
ของคนในชุมชน เนื่องจากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับชุมชนและชาวบ้าน ทั้งนี้
เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  มีผลทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น  ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะดังนี้ การเมืองระดับประเทศก็มีส่วนในการผลักดันเพราะการด้าเนินการต้องผ่านความ
เห็นชอบจากภาครัฐหรือฝ่ายการเมือง และฝ่ายการเมืองเป็นผู้ก้าหนดนโยบายโดยผ่านทางกลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล และพรรคการเมือง และให้ฝ่ายบริหารน้านโยบายหรือกฎหมายนั้นไปใช้ 
แต่ในทางปฏิบัติฝ่ายการเมืองกลับเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง หรือไม่ก็ร่วมปฏิบัติกับฝ่ายบริหาร เพ่ือพยายาม
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง   
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 จากการที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านที่
เกิดขึ้น พบว่าโครงการก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียต้าบลตลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
ถูกก้าหนดให้ก่อสร้างขึ้นในพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนที่มีอาชีพประมงและเกษตรกรรม โครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน มีขนาดกว่า 1,900 ไร่ เนื้อที่บางส่วนเป็นป่าชายเลนติดกับอ่าวไทย ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในขณะที่บรรดาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นเหตุของน้้าเสียกลับตั้งอยู่
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ห่างไกลจากสถานที่ก่อสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียถึง 20 กิโลเมตร โครงการนี้จึงเป็นที่จับตามองของทุก
ภาคส่วนตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการจนถึงขั้นด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90  และมีเรื่อง
ของคดีความจนมีค้าสั่งให้ยุติการก่อสร้างทั้งหมด โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านยังคงถูกปิดตาย   
และกลายเป็นอนุสรณ์แห่งความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นบนหน้า
ประวัติศาสตร์ของไทย แต่หากจะมีการน้าโครงการมาปัดฝุ่นเพ่ือด้าเนินการอีกครั้งคงต้องร่วมกัน
หารือกับทุกภาคส่วน บทเรียนที่ผ่านมาจากหากาพย์การทุจริตโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน   
ท้าให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวนถึงผลกระทบและค่าใช้จ่ายจ้านวน
มหาศาลที่จะตามมา หากมีการเดินหน้าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไป โดยชาวบ้านยังมี
จุดยืนเดิม  คือไม่ต้องการให้มีบ่อบ้าบัดน้้าเสียเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และยังมีอีกหลายค้าถามที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบเพ่ือคลายข้อวิตกกังวลของชาวบ้านในการจัดการน้้าเสียที่น้าเข้ามาบ้าบัดใน
พ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่อ่าวไทย เมื่อมีผลกระทบต่อระบบนิเวศก็กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย
เช่นกัน เพราะชาวบ้านในละแวกนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งต้องอาศัยอ่าวไทยเป็นอู่ข้าวอีก
หนึ่งทางเลือกที่ชาวบ้านเสนอให้จัดการพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านในวันข้างหน้า คือ การเปลี่ยน
โฉมบ่อบ้าบัดน้้าเสียให้กลายเป็นศูนย์วิจัยและแพร่พันธุ์สัตว์น้้าเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าเรียนรู้และ
ร่วมฟ้ืนฟูธรรมชาติ เมื่อเดินมาถึงจุดจบของคดีความ ซึ่งถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าโครงการบ่อบ้าบัดน้้า
เสียคลองด่านต่อไป แต่จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนลงทุนท้าบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อไปหรือรับฟังข้อเสนอ
ของชาวบ้าน คนไทยทุกคนคงต้องการค้าตอบที่ชัดเจนเพ่ือมุ่งหน้าไปสู่ทางออกที่ถูกต้องโดยไม่ให้เกิด
ประวัติศาสตร์ซ้้ารอยเดิม จากปัญหาของการคอรัปชัน และปัญหาจากภาครัฐไม่ให้ความส้าคัญรับฟัง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงการที่ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย และรัฐก็ดึงดันที่จะ
ท้าทั้ง ๆที่มีปัญหาทุจริตในขณะที่พ้ืนที่ซึ่งมีศักยภาพในเชิงนิเวศท้าให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ใน
พ้ืนที่รวมถึงทรัพยากรที่เสียหาย จึงท้าให้ช่วยบ้านในพ้ืนที่มีประสบการณ์ เลวร้ายที่ชาวบ้านในพ้ืนที่
ต้าบลคลองด่านประสบปัญหามาตลอดหลายปี ท้าให้เกิดความเข้มแข็งทั้งชาวบ้าน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้าให้เกิดการจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง ชาวบ้าน กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้น้าชุมชน จนถึงขั้นพัฒนาพ้ืนรกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถึงแม้ว่าข้อพิพาท
ระหว่างภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG) และภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับ
หนึ่งเกี่ยวกับประเด็นการช้าระค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งส้านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิดกรณีกลุ่มบุคคลที่มี
พฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากโครงการออกแบบร่วม
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้อง
ในหนี้ตามข้อตกลงที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจ่ายให้แก่กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG จ้านวน 2 งวด 
ซึ่งเป็นเงินจ้านวนมหาศาลที่รัฐต้องเอาภาษีของประชาชนมาจ่ายให้แก่เอกชน  รวมทั้งเงินงวดแรกท่ีรัฐ
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จ่ายให้กับกิจการร่วมค้า NVPSKG ไปแล้ว  ต้องรอจนคดีถึงที่สุด จึงค่อยเรียกคืนนั้น โดยอ้างถึงค้า
พิพากษาของศาลอาญาที่ว่าจากข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าสัญญาโครงการคลองด่านเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐสมคบกับกิจการร่วมค้า NVPSKG สัญญาที่เกิดขึ้นจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และต้องตกเป็นโมฆะ ซึ่งข้อหาทุจริตเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งอยู่ในอ้านาจ
ของส้านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังไม่
มีความชัดเจน ว่าจะมีการบริหารจัดการไปในทางทิศทางใด จึงท้าให้เสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่บ่อ
บ้าบัดน้้าเสียเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่ผืนสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ ให้คืนสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ และใช้พ้ืนที่บางส่วนมาปรับปรุง จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัย ขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือ
ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของจังหวัดสมุทรปราการ และใช้
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
หรือศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย อีกท้ังโครงการ
บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ยังส่งถึงผลสะท้อนเรื่องของการทุจริตของระบบรัฐไทย  “คอร์รัปชันเชิง
นโยบาย” (Policy Corruption) การคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยังส่งผลถึง
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 8 ประการ ดังนี้ 
 1) เกิดความไม่ยุติธรรม 
 2) ท้าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 3) ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล 
 4) เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ 
 5) ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ 
 6) ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปัญหาเงินสินบน 
 7) ความไม่มีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอร์รัปชั่น และ 
 8) ข้อจ้ากัดจากการน้านโยบายไปใช้เนื่องจากการทุจริตของข้าราชการ 
 
 หากกล่าวในมุมมองการน้านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ถือเป็นหัวข้อ
หนึ่งที่ประสบปัญหาในทุกยุคของรัฐบาลไทย จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างการน้านโยบายไป
ปฏิบัติและนโยบายสาธารณะ โดยชี้ให้เห็นว่าการน้านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส้าคัญใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น คือ การตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท้าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบ
ผลส้าเร็จและต้องเป็นการร่วมกันท้างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ   
ค้าสั่งของฝ่ายบริหารหรือค้าพิพากษาของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา ศาลปกครอง  ซึ่งตามอุดมคติแล้ว
การตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งชี้ปัญหา การก้าหนดวัตถุประสงค์ และการก้าหนดโครงสร้าง
กระบวนการน้านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้  เหตุผล
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ส้าคัญที่ท้าให้นโยบายโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและมีความ
ซับซ้อน อันท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงหรือ
โลกแห่งการปฏิบัติ  มีประเด็นปัญหาสาธารณะ (Public Issue) จ้านวนมากที่รัฐบาลให้ความสนใจถึง
ขั้นที่น้าประเด็นเข้าสู่วาระทางนโยบาย (Agenda-Setting) หรือกระทั่งมีการตัดสินใจทางนโยบาย 
(Policy Decision-Making) ออกมาเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมาย นโยบายสาธารณะ บริการสาธารณะ 
เป็นต้น แต่จะพบได้ว่าสิ่งเหล่านี้จ้านวนมากยังคงเป็นเพียงรูปธรรมหรือเป็นเพียงตัวหนังสือใ น
กระดาษ การน้าไปปฏิบัติหรือปรับใช้จริงยังคงเป็นปัญหาส้าคัญท่ีส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะหรือ
ด้าเนินนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีหรือตามที่คาดหวังไว้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยอันถือได้ว่ามีระบบ
ราชการที่ซับซ้อนมากที่สุดที่หนึ่งในโลกซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ส่วนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงถึงการทับซ้อนกันของอ้านาจ
หน้าที่แต่ละหน่วยงานภายใต้พ้ืนที่เดียวกัน และฐานคติหรือประเพณีแบบไทย ๆ ประกอบกับภายใต้
สภาพการณ์ที่บริบทและเงื่อนไขทางการบริหารปกครอง ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่สภาพการณ์ที่มี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอันสะท้อนบริบทรอบตัว
ทางการเมืองและการบริหารของรัฐไทยอันมีตัวแสดงหน้าใหม่นอกเหนือจากภาครัฐมาปฏิสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่หรือกระบวนนโยบายหนึ่ง ๆ อีกเป็นจ้านวนมาก  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการน้านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติโดยวิเคราะห์ผ่านอุปสรรค 5 ประการส้าคัญอันหวังว่าจะฉายภาพปัญหาของการน้านโยบาย
สาธารณะโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  ไปปฏิบัติได้ไม่มากก็น้อย ดังนี้ 
 1) ปัญหาทางด้านสมรรถภาพของระบบการเมืองการบริหารราชการของภาครัฐ 
  ความส้าเร็จของการน้านโยบายไปปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การน้านโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
นั้นได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นปัญหาทางด้านสมรรถนะถึงปัญหาหลักของการน้า
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้องค้านึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ๆ ปัญหาและอุปสรรคในการน้านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติของประเทศไทย ในด้านสมรรถภาพของหน่วยงานภาครัฐมีประเด็นปัญหาที่ส้าคัญคือ การขาด
การประสานงาน และการประสานความคิดของหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการน้านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ เพราะหน่วยงานราชการมักจะหวงแหนนโยบายหรือโครงการในส่วนที่ตนรับผิดชอบ   และไม่
ยอมให้หน่วยราชการอ่ืนมาช่วงชิงอีกทั้งพยายามจะขยายขอบเขตแห่งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตามโอกาสและสถานการณ์ที่อ้านวยให้ ระบบราชการมีแนวโน้มที่จะเลือก
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของตนเองโดยขาดความร่วมมือ  
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การรับฟังความเห็นของชาวบ้านเพ่ือก้าหนดรูปแบบนโยบายที่มีผลกระทบต่อชุมชน  ในช่วงรัฐบาล
ปัจจุบัน  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า
คณะรัฐบาล เป็นรัฐบาลทหารซึ่งจะก้าหนดกรอบความส้าเร็จของนโยบายรัฐบาล ให้ข้าราชการฝ่าย
ประจ้าด้าเนินงานโดยเร่งด่วน ดังนั้นนโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่จากฝ่ายทหาร 
หน่วยราชการต่าง ๆ จะให้ความสนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทางตรงข้ามหากนโยบายใดไม่ได้รับความ
สนใจจากฝ่ายทหารก็จะท้าให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการก้ากับดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าท่ีควร 
 2) อุปสรรคด้านความส้าเร็จของการน้านโยบายไปปฏิบัติ 
  ความส้าเร็จของการน้านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม
ตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนนั้น หมายถึง ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติ
ของนโยบายและแผนงานนั้นได้ กรณีโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไปสู่กา ร
ปฏิบัติยังขาดความความต่อเนื่อง ขาดการก้ากับดูแลควบคุม การติดตามนโยบายของรัฐ  เนื่องจาก
รัฐบาลพลเรือนขาดเสถียรภาพเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย  บทบาทส้าคัญของการน้านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่แท้จริง จึงเป็นภาระของข้าราชการประจ้าที่ต้องแบกรับในการควบคุม ก้ากับนโยบาย 
สาธารณะของประเทศโดยล้าพัง   อย่างไรก็ดีภายหลังการประกาศรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมทั้งมีการกดดัน 
ต่าง  ๆ เช่น ลดกิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บางประเทศวางตัวเป็นกลาง 
แต่คนไทยจ้านวนหนึ่งแสดงความยินดี  โดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็มีคน
ไทยอีกจ้านวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เพราะมีผลกระทบจากโครงการ บางโครงการที่ประชาชนชอบ แต่
รัฐบาลทหารไม่เห็นชอบและในการน้าเสนอความเดือนร้อนของประชาชนในยุคของรัฐบาลพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่มีระบบตัวแทนของประชาชนในการน้าเสนอปัญหาเข้าสู่ระบบรัฐสภา เพ่ือ
น้าเสนอปัญหาของประชาชนให้รัฐบาลรับทราบและเข้าใจในปัญหาของประชาชนที่แท้จริง ท้าให้
ความต้องการของชาวบ้านในต้าบลคลองด่านไม่สามารถน้าเข้าขบวนการทางรัฐสภาได้ 
 3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
  อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการให้ความ
ร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น สาระส้าคัญที่เป็นปัญหาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการ
ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บางครั้งประชาชนมีการ
รวมกลุ่ม พลังแสดงความคิดเห็นความต้องการ การรวมกลุ่มคัดค้านต่อต้านบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
เข้ามาตั้งในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการประกอบอาชีพของประชานใน
ท้องถิ่น  นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลด้าเนินการโดยที่ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการย่อมได้รับ
การต่อต้านและขาดความร่วมมือ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 ต้องมีบทบัญญัติให้
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หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่จะด้าเนินการโครงการในท้องถิ่นของประเทศไทย หากเป็น
โครงการที่จะก่อให้เกิดโทษ  หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนั้นจะต้องได้รับความยินยอม
จากประชาชนในพื้นท่ีก่อนเสมอ 
 4) ปัญหาทางด้านอ้านาจและความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ปัญหาในการน้านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเกิดจากเรื่องอ้านาจและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรที่รับผิดชอบในการน้านโยบายไปปฏิบัติกับองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขหลายประการ เช่น การติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุม
นโยบายดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นที่หน่วยปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือหรือท้าความตกลงกับ
หน่วยงานอ่ืน ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะสามารถท้างานร่วมกันได้ เป็นต้น  
ปัญหาและอุปสรรค ที่ส้าคัญในการน้านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เกิด จากการขาดการ
ประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้นเป็น
ประเด็นปัญหาการบูรณาการในการปฏิบัติ  เพราะหน่วยราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่
อยากให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของตนเอง ในบางครั้งจะพบว่าหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องจัดท้าภารกิจด้วยตนเองจนแล้วเสร็จ  ไม่ยอมพ่ึงพา 
อาศัย เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน  ทั้งที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันรัฐบาลไทยจึงต้องก้าหนดให้มีการยุบรวมหน่วยงาน  ที่มีภารกิจ
ซ้้าซ้อนเข้าไว้ด้วยกันและพยายามวางระบบการบูรณาการโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มีลักษณะเป็นการประสานงานการปฏิบัติจากหลายหน่วยงานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ใน
การแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 5) ปัญหาทางด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององค์กรหรือบุคคลส้าคัญ 
  ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลที่ส้าคัญเป็น
ปัญหาหลักอีกด้านหนึ่งของการน้านโยบายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปปฏิบัติ ปัญหาดังกล่าว
อาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบายได้โดยตรง ถ้าองค์กรหรือบุคคลส้าคัญ ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
อิทธิพล  กลุ่มทหาร ต้ารวจ กลุ่มผลประโยชน์  นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน 
อาทิเช่น ไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่ของทางการเมือง เงินทุนงบประมาณ ตลอดจนสร้างอุปสรรคใน
แง่ของการต่อต้าน  เตะถ่วงหรือคัดค้านไม่ส่งเสริมนโยบายนั้น ๆ จะท้าให้โครงการดี ๆ ของประชาชน
ในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่ประสบผลส้าเร็จ  เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาพ้ืนที่โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรากฏชัดเจนคือ ระบบราชการไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะที่เป็นปัญหา จะไม่ยอมรับหรือเสนอหน่วยงานของตนเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการด้าเนินการ
และมีลักษณะที่ขาดการเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจแก้ปัญหาทันที  หากเกิดปัญหาภาคประชาชน
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จะไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนมีอ้านาจในการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นได้ ทั้งที่ชาวบ้านในพ้ืนที่บ่อบ้าบัด
น้้าเสียต้าบลคลองด่าน มีความเข้มแข็ง มีการออกแบบทางสังคมเพ่ือการอยู่ ร่วมกับธรรมชาติ กรณี
ปัญหาของพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียต้าบลคลองด่าน  ที่จะให้เกิดเป็นนโยบายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไป
ปฏิบัตินั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ อย่างแยกไม่ได้ การจะบอกว่านโยบายหนึ่ง ๆ มีปัญหาตอน
น้าไปปฏิบัติหรือไม่ ถ้ามีนั้น มีอย่างไร ไม่สามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียว แต่ต้องพิจารณาเป็นราย
กรณีประกอบกับความเข้าใจในแนวคิด และการบริหารงานของภาครัฐในระบบราชการไทยเป็นอย่าง
ดีตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนไปอันรายล้อมการบริหารงานภาครัฐที่ไม่ได้มีพียงรัฐฝ่ายเดียวอีกต่อไป ใน
อนาคตประชาธิปไตยไทยต้องเป็นลักษณะประชาธิปไตยแ บบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) คือ กระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของพลเมือง ประชาชนเป็น
เจ้าของอ้านาจประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีแนวโน้มส่งเสริมรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่
เกี่ยวข้องมากกว่าและการเป็นผู้แทนทางการเมืองมากกว่าประชาธิปไตย แบบมีผู้แทนเดิม  
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพยายามสร้างโอกาส และมุ่งขยายวิสัยทัศน์ของประชาชนที่เข้าถึงโอกาส
ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมต้องมีบทบาทในการก่อให้เกิดถึงขั้นน้านโยบายไปปฏิบัติได้จริง มุมมองของ
การศึกษากรณีโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มาเป็นที่แน่นอนว่า รัฐไทยต้อง
ปรับตัวให้ทันกับปัญหาเพ่ือรับมือและจัดท้าบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น มิฉะนั้นการน้านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติของประเทศไทยก็ยังคงย่้าวนอยู่กับที่ ปัญหาอันไม่สามารถน้ามาใช้ได้จริงและทิ้ง
ปัญหาให้กับประชาชน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศจากพื้นที่รกร้างของโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลอง
ด่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 5.3.1. สรุปจากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้าราชการท้องถิ่นและผู้น้าศาสนา ดังนี้    
  เราควรบ้ารุงถนนสาธารณะคูคลอง และสถานที่ส้าคัญทางศาสนา เช่น โบสถ์ มัสยิด  
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์แผ่นพับโปสเตอร์ เป็นต้น เน้นโครงสร้างพื้นฐานเพราะ
ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่มีการประชาคมแล้วการบรรจุโครงการพัฒนาต่าง ๆ เข้าไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี 
เพ่ือมุ่งเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบป่าชายเลน เพราะพ้ืนที่ ๆ เหมาะสมได้ประโยชน์หลายอย่าง ถ้ามี
ส่วนในการด้าเนินงานจริง ๆ ควรแบ่งเป็น 5 โซน  
  1. สถานที่ปลูกป่าชายเลน  
  2. สถานที่ท่องเที่ยวมีเครื่องเล่น สวนน้้า  
  3. มีโฮมสเตย์  
  4. มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า  
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  5. มีเรือประมงพาเที่ยว  
 
  บ่อบ้าบัดพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะปล่อยทิ้งประโยชน์ไม่ได้ อะไรที่
ลงทุนไปแล้วก็น้ามาปรับได้ เช่น สนามกีฬา แหล่งออกก้าลังกายอาจเอามาท้าสนามกีฬา เช่น สนาม
ฟุตบอล เพราะสมุทรปราการเป็นเมืองใหญ่ประชาชนเยอะ และประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการน้า
บ่อบ้าบัดน้้าเสียมาท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่ต้องมีระบบสถานที่ท่ีเคยรกร้างเปล่าประโยชน์ก็
จะน้ามาใช้ประโยชน์ได้บ้าง ไม่เสียเปล่า ถ้าท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็ดี การค้าการขายก็ดี 
ต้องมีการรวมกลุ่มการค้ากัน เช่น ตลาดคลองด่าน มีการผลักดันแม่ค้าเข้าไปรวมตัวกัน 
 
 5.3.2. สรุปจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ปรึกษาความเป็นไปได้ของบ่อบ้าบัดน้้า
เสียรัฐบาลนายกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  ให้มีการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน โดยให้ตัด 
ต้นไม้ในป่าชายเลนให้น้อยที่สุด และใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ขัดแย้งกับพ้ืนที่ป่าชายเลน จะท้าให้
โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าคัญของจังหวัด 
 
 5.3.3. สรุปจากข้อมูลการสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่บ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน 
  ชุมชนมีอาชีพเกษตรประมง  ใช้เรือเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหาจับสัตว์น้้า 
ชุมชนในพ้ืนที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอยู่อย่างพอเพียง ไม่ต้องการอุตสาหกรรม เมื่อมีโครงการ
จัดตั้งบ่อบ้าบัดน้้าเสียขึ้นมาก็จะท้าให้ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เสียหาย ท้าให้เกิดสารพิษต่าง ๆ  ใน
แหล่งน้้าได้ หากไม่ด้าเนินการท้าบ่อบ้าบัดน้้าเสียต่อให้แล้วเสร็จ ก็น่าจะเอามาท้าอย่างอ่ืนได้ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า  สวนสนุก  เป็นต้น 
  จากผลการศึกษาและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะว่า  
ภาครัฐจะต้องด้าเนินการกับโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านต่อไป แม้ว่าข้อพิพาทระหว่าง
ภาคเอกชน (กลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG) และภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) จะได้ข้อยุติระดับหนึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นการช้าระค่าจ้างและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีตามค้าสั่งศาล
ปกครองสูงสุด แต่ประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ) ฟ้องร้องต่อภาคเอกชน (กลุ่ม
กิจการร่วมค้า NVPSKG) ยังมิได้ข้อยุติและคาดว่ากระบวนการทางศาลยุติธรรม อาจต้องใช้เวลานาน
กว่า 10 ปีนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  มีผลทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนขึ้น  ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 
  5.3.3.1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการ 
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พิจารณาให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้ามาขอใช้พ้ืนที่ตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียคลองด่านจ้านวน 1,903-
0-87 ไร่ เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือสาธารณชนทั่วไปได้ โดยไม่
ต้องรอกระบวนการทางศาลยุติธรรม เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของภาครัฐ 
  5.3.3.2. ให้องค์การจัดการน้้าเสีย สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ และให้พิจารณา
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน   
ขั้นตอนต่อไปตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดประชุมประชาคมโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
ณ วัดแจ่มราษฎร์ - ศรัทธาธรรม (สีล้ง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ต่อไปโดยรีบด่วน ตามที่ประชาชน
ในพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียต้องการให้รัฐบาลเข้ามาด้าเนินงาน ดังนี้ 
   1) ขอให้ อจน. ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อพบข้อเท็จจริงว่าสิ่งก่อสร้าง
ที่ผู้รับเหมาเบิกเงินค่างานไปจากภาครัฐไม่สามารถใช้งานได้ตามสัญญาว่าจ้างให้ด้าเนินการตามมติ  
ข้อ 3 ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้บุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของทางราชการด้วย 
   2) ควรน้าโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่กิจการร่วมค้าก่อสร้างไว้โดยรัฐใช้เงิน
ลงทุนจ้านวนมากแต่ไม่สามารถใช้บ้าบัดน้้าเสียได้ตามแผนงานโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย โดยน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเช่นที่ดินที่เป็นระบบนิเวศชุ่มน้้า ป่าชายเลน ชายทะเลบริเวณนั้นมา
สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เพ่ือชมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตป่าชายเลนของนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป การใช้เส้นทางเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลนควรใช้เส้นทางเดินธุดงค์ของหลวงพ่อ
ปานและเอาคลองสาธารณประโยชน์ 6 แห่ง ที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลีใน
อดีตเอาไปออกโฉนดให้ผู้รับเหมาทับลงบนล้าคลองดังกล่าวคืน 
    3) ให้ อจน. ประสานกับท้องถิ่น (อบต.คลองด่าน) จัดหาเรือและบุคลากร
ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือพาชมระบบนิเวศในล้าคลองต่าง ๆ โดยให้เก็บค่าบริการกับนักท่องเที่ยว
ทุกประเภทในราคาที่นักท่องเที่ยวทุกฐานะสามารถรับได้และเป็นธรรม 
   4) ให้ อจน. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การทุจริตโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และรับทราบเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการฯ 
   5) ให้ อจน. น้าเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ 13150 เนื้อที่ 380 ไร่ โซนนอก
ด้านทิศเหนือของที่ตั้งโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่ผู้รับเหมาปรับพ้ืนที่ไว้ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน
จัดเป็นแหล่งสวนน้้า แหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพา   
หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี และให้ประชาชนเข้าชมโดยให้คิดค่าบริการของ
ประชาชนในต้าบลคลองด่านและต้าบลสองคลองในราคา 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาปกติของผู้เข้าชม
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ทั่วไป โดยพ้ืนที่ที่ให้ภาคเอกชนเข้าลงทุนเช่ากับกรมธนารักษ์ เนื่องจากที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นที่
ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนจะมีการออกเป็นโฉนด และได้น้ามาขายให้กรม
ควบคุมมลพิษเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสีย 
   6) ขอให้ อจน. น้าแนวทางแก้ไขปัญหาน้้าเสียในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มี 2 หน่วยงานได้ด้าเนินการไว้แล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการด้าเนินการโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมสุขสวัสดิ์ จังหวัด
สมุทรปราการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 และกรมโยธาธิการ ได้ท้าการศึกษา
ความเหมาะสมระบบบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงปี  2535 - 2537 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2537 อนุมัติให้กรมโยธาธิการด้าเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาน้้าเสียเจ้าพระยาครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรปราการ 
มาด้าเนินการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้า
เสียคลองด่านที่รกร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องเข้าไปมีบทบาทด้าเนินการเรียกร้องขอใช้พ้ืน
ที่ตั้งโรงบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  ทั้งหมดจ้านวน 1,903-0-087 ไร่  เพ่ือใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ต้องเป็นผู้ผลักดันโครงการให้ส้าเร็จ  คือ เริ่มจาก
หน่วยงานเล็กสู่หน่วยงานใหญ่ ต้องผ่านประชาคมระดับต้าบลขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน  
ไปสู่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเ พ่ือให้บรรจุในแผนพัฒนา และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการต่อไปตามข้ันตอน เพ่ือน้าไปสู่กระบวนการส้าคัญในการเปิดช่องทางในการตัดสินใจของ
รัฐบาล  และเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสามารถก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศได้อย่างชัดเจนขึ้นเพ่ือมุ่งปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แบบล่างขึ้นบน        
(Bottom Up Approach)  
 2. การเรียกร้องทางกฎหมายปกครองเพ่ือขอใช้พ้ืนที่ตั้งโรงบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน
ทั้งหมด จ้านวน  1,903-0-087 ไร่  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่ต้องเป็นผู้ผลักดันฟ้องศาลปกครองกลางในการขอคืนพื้นที่ตั้งโรงบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน  
ซึ่งพ้ืนที่เดิมเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ทางนิเวศอยู่แล้วเพ่ือเปิดช่องทางการตัดสินใจในการตัดสินใจของ
รัฐบาล  และรวมที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน ให้พัฒนาเป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศและประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนต้อง
ด้าเนินการควบคู่กับการประชาคมอีกด้วย  เพื่อช่วยให้กระบวนการเข้าสู่แผนพัฒนาตามข้อเสนอที่ 1 
 3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ในการพิจารณา
ให้องค์การจัดการน้้าเสีย เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ   
และให้พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด้าเนินการโครงการบ่อบ้าบัด
น้้าเสียคลองด่าน 
 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงฝึกอบรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือน้าความรู้ ความเข้าใจมาร่วมบริหารจั ดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 5. หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อ้าเภอ และต้าบล ควรจัดให้มีโครงการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนที่หลงเหลืออยู่ผืนสุดท้ายของจังหวัดสมุทรปราการ  ให้คืนสภาพความอุดม
สมบูรณ์และใช้พ้ืนที่บางส่วนมาปรับปรุง และจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่งเพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ของจังหวัดสมุทรปราการ  และใช้
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ หรือ
ศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเน้นโครงการระยะยาว
และต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ เกิดความเชื่อมั่น และตระหนักถึงความส้าคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้น ซึ่งจะท้าให้โครงการต่าง ๆ มีความยั่งยืน 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสอืและบทความในหนังสือ 
 
กลุวรา  สุวรรณพิมล. หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์แสงดาว, 2548. 
กุลวรา สุวรรณพิมล, ความหมายของนักท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.,  

2548. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. รายงานขั้นสุดท้ายการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,  
2542 

เกษม จันทร์แก้ว. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530. 
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท,์ 2545. 
จุฑามาศ จันทรัตน์, การท่องเที่ยวกว้างไกล หัวใจอยู่ที่ความร่วมมือ. จุลสารการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541. 
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์. ค าบรรยายประกอบวิชาสังคมวิทยาชนบทขั้นสูง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยา  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525. 
ดรรชนี เอมพันธุ์, สุทัศน์ วรรณะเลิศ และเรณุกา รัชโน. คู่มือจ าแนกเขตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.  

กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. 

เต็มดวง รัตนทัศนีย์. มนุษย์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา. นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์, 2534. 
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา 

การพิมพ์, 2527. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. แนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน.   

กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527. 
นิวัติ เรืองพานิช. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. โครงการต้าราชุดการจัดการและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์รั้วเขียว, 2542. 
นิวัติ เรืองพานิช. นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ. โครงการต้าราชุดการจัดการและอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ. เล่ม 2 กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์รั้วเขียง, 2541. 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัทเพรส แอนด์ ดีไซน์  

จ้ากัด, 2548. 
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ประชิด สกุณะพัฒน์,วิมล จิโรจพันธุ์ และอุดม เชยกีวงศ์. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว,  
 2554. 
ประเวศ วะสี. วิกฤติหมู่บ้านไทยทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์หมู่บ้าน,  

2532. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ 

ไทยการพิมพ์, 2526. 
วรรณณา วงษ์วานิช. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
 2550. 
มนัส สุวรรณ และคณะ. โครงการศึกษาแนวทางและการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ รับผิดชอบของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย, 2541. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. “การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว.” เอกสารประกอบการประชุมทาง 
 วิชาการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 . 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 . กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  

2556. 
สนิท อักษรแก้ว. การฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนหรือสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ 

ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. 
สนิท อักษรแก้ว. ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 
สมศักดิ์ สุขวงศ์. “เอกสารทางวิชาการแนวทางวิชาการเพ่ือพัฒนาป่าไม้ของไทยในปัจจุบัน  

การบรรยายพิเศษทางวิชาการป่าไม้ประจ้าปี 2532.” กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์, 2532. 

สมเดช สีแสง. คู่มือมือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
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สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. หลักทฤษฎีการมีส่วนร่วมในองค์การ. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2545.  
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 นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 
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วิทยานิพนธ์ 
 
กรรณิกา ชมดี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการ 

สารภี ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524. 

กุนจันทร์ สิงห์สุ.“ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบ้ารุงรักษาสระเก็บน้้าอัน 
เนื่องมาจากโครงการ กสช. กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
คณะพัฒนาสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. 

เกียรติศักดิ์ เรือนทองดี. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนา : ศึกษา 
เฉพาะกรณีต้าบลสหกรณ์นิคม อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม  คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. 

ขวัญชัย วงศ์นิติกร, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้าน 
จัดสรรชานเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านจัดสรรเทพประทาน อ้าเภอบางกรวย จังหวัด 
นนทบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2532. 

จารุจน์ กลิ่นดีปลี. “การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวสาหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ส้านักพัฒนาบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
2541. 

ฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช. “ปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านพยูน อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง.” วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์, 2537. 

ชัยโรจน์ ธนสันติ. “การมีส่วนร่วมของกรรมการต้าบลในการอนุรักษ์ธรรมชาติ: ศึกษากรณี จังหวัด 
อุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 

ชูเกียรติ ภัยลี้. “การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม 
อาชญากรรมระหว่างเขตพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานกับเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีการปฏิบัติงานของต้ารวจ 
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536. 
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บรรจง กนะกาศัย. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาป่าชายเลน ศึกษา 
 เฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์และ 
 มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 
บุญทวี ดวงโพธิ์ศรี. “การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม บริเวณป่าสงวน 

แห่งชาติภูเขาควาย กรณีศึกษา บ้านหาดไคร ้เมืองท่าพระบาท แขวงบริค้าไซ สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. 

ประสพ ดีอินทร์. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ของก้านัน ผู้ใหญ่บ้านในภาคเหนือ.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 

พรทิพย์  อังกุลดี. “การมีส่วนร่วมของสตรีผู้น้าในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
ราชบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์, 2539. 

พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์. “มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์ป่าชายเลน.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. 
พิสิฏฐ์  บัญไชย. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของกรรมการสภาต้าบล ศึกษาเฉพาะกรณี ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อม คณะ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528. 

พิสิฐ เทพไกรวัล. “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 ประถมศึกษาขนาดเล็ก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. 
พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ. “คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา 
พื้นที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

นายกเอนก  สุขส้าราญ   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 
คุณเฉลา  ทับทิมทอง  ต้าแหน่งแกนน้ากลุ่มต่อต้านบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
นายวงศธร  สนธิโรจน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลของด่าน 
นายสัณหวัจน์  พรหมลิขิต  ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายณัฐนันท์  จิรนนท์เสถียร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 
อาจารย์ไชยทัศ อ่ิมส้าราญรัชต์  ที่ปรึกษาโครงการคลองด่าน  
พระครูสังวรวิมลกิจ(อาจารย์ส้ารวม) เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม 
ยุทธศักดิ์ กลมกล่อม   ก้านันต้าบลคลองด่าน 
นายอภิญญา  ดั้นเกาะใหญ่   ผู้ใหญ่บ้าน 
สมบัติ   สุตะรัตน์  ชาวบ้าน 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่องแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา  
พื้นที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

.............................................. 
ตอนที่ 1 เป็นค้าถามเก่ียวกับสภาพการจัดการพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา  
พ้ืนที่โครงการบ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ผู้ด้าเนินการ ...........................................................................................................................................  
ครั้งที่ ...................................................... วันที่ ......................................................................................  
สถานที่สนทนา ......................................................................................................................................  
เวลาเริ่มสนทนา .....................................................................................................................................  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เพศ 
  ผู้ชาย    หญิง 

2. อายุ………………………..ปี 
3. อาชีพ/ต้าแหน่งปัจจุบัน ............................................................ 
4. สถานที่ท้างาน ............................................................... ........... 
5. รายได้เฉลี่ย............................................................................... 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการ
บ่อบัดน้้าเสียคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 1. พื้นที่ทางระบบนิเวศน์ สภาพความเหมาะสม 
 1) ท่านคิดว่าพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
หรือไม ่
 2) ท่านคิดว่าพื้นท่ีบ่อบัดน้้าเสียมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ส้าคัญของพ้ืนที่อย่างไร 
 3) ในการจัดการพ้ืนที่มีมาตรการในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้อย่างไร  
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 2. รูปแบบการด้าเนินการ 
 1) ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีศักยภาพในการจัดท้าพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2) นโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่มุ่งเน้นเรื่องใดเป็นส้าคัญและมีการวางแผนงาน 
อย่างไร 
 3) หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทหรือสนับสนุนการจัดท้าพ้ืนที่บ่อบ้าบัดน้้าเสียให้
เป็น 
 4) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และคนในชุมชนมีความ
สอดคล้องต่อกันมากน้อย เพียงใดและมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อย่างไรบ้าง  
 3. การบริหารจัดการ 
 1) ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานมีใครบ้าง และมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมด้าเนินการ
หรือไม่อย่างไร 
 2) มีผู้ร่วมด้าเนินงานโครงการที่เป็นภาคประชาชนหรือภาคเอกชนหรือไม่ ถ้ามีเป็นใคร 
และมีหน้าที่อะไรบ้าง  
 3) งบประมาณในการน้ามาพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจากแหล่งใดบ้าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน และงบประมาณที่ได้ส่วนใหญ่ท้าไปพัฒนาส่วนใด 
 4. การสนับสนุนทางการเมือง 
 1) ท่านคิดว่าในส่วนของผู้น้าท้องถิ่นหรือนักการเมืองท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือไม่อย่างไร  
 5. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศมีอะไรบ้าง  
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบ 

 
ภาพโดยรอบโครงการบ่อบ้าบัดน้้าเสียคลองด่าน 
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ภาพการสัมภาษณ์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – นามสกุล    ณรงค์เดช   วงศ์ประเสริฐ 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทาง 
    รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต้าแหน่งปัจจุบัน   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 
     - ที่ปรึกษาประธานสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
 
สถานที่ท้างาน    องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองด่าน 
     ต้าบล คลองด่าน อ้าเภอ บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 
 




