
1 

 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
           สมุทรสงคราม เปนจังหวัดเล็กๆ ท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร  เปนจังหวัดท่ีมีท้ังเขต
ท่ีเปนน้ําเค็ม น้ํากรอย และน้ําจืด จึงไดช่ือวาเปน “เมืองสามน้ํา” มีแมน้ําแมกลองท่ีเปรียบเสมือนเปน
เสนชีวิตของชาวสมุทรสงคราม และมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของระบบนเิวศ 
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดสมุทรสงครามท่ีวา 
“เปนเมืองแหงอาหารทะเลและผลไมปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยกลางการพักผอน การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถ่ินกําเนิด อนุรักษส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม
อันดีงาม” อําเภออัมพวา เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม และการเปนเมืองสามน้ําของอําเภอ
อัมพวาสงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการสรางความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ
ทําใหเกิดมีพรรณไมยืนตนและ เปนพุมตางๆ มากมาย เชน ลําพู จากแสมดํา แสมขาว เหงือกปลา
หมอ เปนตน มีสัตวน้ํา ท่ีสําคัญไดแก ปลากระบอก ปลากระพง ปลาตะเพียน  ปลาตีน กุงแมน้ําหรือ
กุงกามกราม ปูท่ีพบมากไดแกปูแสม  ปูกามดาบ และหอยตางๆ มีนกอพยพ และนก  ประจําถ่ิน
มากกวา 100 ชนิด เชน นกยางควาย นกยางกรอก เหยี่ยวแดง นกเอี้ยง เปนตน (วีระ เทพกรณ, 
2549)จึงเปนจุดเดนในการทองเท่ียวลองเรือชมธรรมชาติ  
         สวนพื้นท่ีอยูใกลชายฝงทะเลและติดชายฝงทะเล คืออําเภออัมพวา และอําเภอเมือง ซึ่งในอดีต
มีพื้นท่ีปาชายเลนหนาแนน และอุดมสมบูรณมากท่ีสุดแหงหนึ่ง ปาชายเลนในทองท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 3 ปา อยูในทองท่ีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 ปา และอําเภออัมพวา 1 ปา 
คือ 1) ปาคลองยี่สาร อยูในทองท่ีตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา มีเนื้อท่ีประมาณ 30.00 ตารางกิโลเมตร 
(22,500 ไร) จังหวัดไดรวมกับกรมปาไมดําเนินการเพื่อจะประกาศเปนปาสงวน ตามมาตรา 1 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ.2481 เมื่อปพ.ศ. 2479 แตราษฎรจํานวนมากรองเรียนวา
ท่ีดินดังกลาวบรรพบุรุษของพวกเขาไดเขาไปมีภูมิลําเนาประกอบอาชีพสวนจากและไรโกงกางมาไม
นอยกวา 50 ป ในท่ีสุดกระทรวงเกษตรจึงไดแจงจังหวัดเมื่อป พ.ศ. 2500 ใหระงับการดําเนินการ
สงวนปาแปลงนี้ แลวจัดเปนท่ีดินเพื่อดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรตอไป 2) ปามาบจระเขนอน 
อยูในทองท่ีตําบลบางจะเกร็ง ตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อท่ีประมาณ 38.25 
ตารางกิโลเมตร (23,900 ไร) ในป พ.ศ. 2500 ใหระงับการดําเนินการสงวนปาแปลงนี้ แลวจัดเปน
ท่ีดินเพื่อดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรตอไป 3) ปาสงวนคลองชอง-คลองโคน อยูในทองท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร) ปาแหงนี้มี
ราษฎรเขาไปทํามาหากินมาชานานแลว จึงสมควรเพิกถอนเพื่อประโยชนของประชาชน สรุปแลวปา
ชายเลนท้ัง 3 แปลง ราษฎรยังคงทํามาหากินโดยการทําสวนจากและปลูกปาโกงกางเปนอาชีพหลัก
กันอยู ทําใหพื้นท่ีโดยท่ัวไปยังคงสภาพปาอยูตอไป และบางสวนมีการขยายพื้นท่ีการเล้ียงกุงกุลาดํา 
อันเปนผลทําใหพื้นท่ีด้ังเดิมซึ่งสวนใหญยังมีตนแสม โกงกาง ตะบูน จาก และไมอื่นๆ รวมท้ังเกิด
มลภาวะข้ึนอยางรุนแรงในน้ําทะเลและดินในพื้นท่ีเล้ียงกุง จนทําใหไมสามารถทําการเล้ียงกุงกุลาดํา
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จนถึงบัดนี้ ทําใหราษฎรหันกลับไปปลูกปาโกงกางซึ่งยงัเปนไมเศรษฐกิจและตลาดตองการอยู  ดังนั้น
จังหวัดเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองอนุรักษปาชายเลนท่ียังเหลืออยูไวใหได และเนื่องจากมีพื้นท่ี
ชายทะเลบางสวนท่ีมีดินท่ีงอกเพิ่มข้ึนอกไปในทะเล อันเนื่องจากน้ําทะเลไดพัดพาเอาดินตะกอน
ข้ึนมาทับถมทุกป ซึ่งจังหวัดจะไดดําเนินการสงวนหวงหามท่ีงอกนี้ และทําการปลูกปาชายเลนข้ึนใน
ท่ีดินดังกลาวตอไป (พิเชษฐ เดชผิว, 2546) 
         สวนในพื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แหลงทองเท่ียวปาชายเลน ซึ่งประชาชนไดรวมกันปลูก
มากกวา 2,500 ไร เปนปาชายเลนท่ีมีความสมบูรณ มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการศึกษา และวิจัย
ของสถาบันการศึกษาตางๆ และยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีดีและเปนปาท่ีมีความสมบูรณเปน
อยางมาก ซึ่งในหนวยงานและชุมชนไดจัดโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีประกอบดวยกิจกรรมทองเท่ียว
ตางๆ เชน ชมระบบนิเวศปาชายเชน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ถีบกระดานเก็บหอยแครง ชมฟารม
หอยแมลงภู กิจกรรมปลูกปาชายเลน เปนตน (http://www. KlongKlone.go.th) ดังนั้นดวยความ
อุดมสมบูรณของพื้นท่ีจึงอาจจะสงผลใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณดวย
ดวยทรัพยากรทางชีวภาพ จึงเปนแหลงอาหารและโปรตีนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับนกอพยพซึ่งตอง
ใชพลังงานสูงในการอพยพยายถ่ิน อีกท้ังพื้นท่ีตําบลคลองโคน อยูใกลบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอย
หลอด เปนพื้นชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar site) ลําดับท่ี 1099 ตามประกาศของ
ภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร ซึ่งเปนแหลงอาหารของนกหลากหลายชนิด   
ไดแก นกกระสานวล  เหยี่ยวแดง นกแอนกินรงั นกนางนวลแกลบเคราขาว นกยางกรอกพันธุชวา 
เปนตน (http://wetland.onep.go.th/wetlands/fronten/theme/ramsars) ดังนั้นพื้นท่ีในตําบล
คลองโคน ซึ่งมีพื้นท่ีปาชายเลนท่ีประชาชนรวมกันปลูก จึงเหมาะแกการเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกเพื่อ
มาใชประโยชนพื้นท่ีท้ังเปนแหลงอาหาร การทํารังวางไข และแหลงอาหารของนกอพยพ จึงเปนสวน
หนึงในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และจะเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีมีศักยภาพเปนแหลงดูนกท่ี
สําคัญ ซึ่งในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ จะสามารถนําผลการศึกษาประยุกตใชในการวางแผนจัดการ
และวางรูปแบบการจัดกิจกรรมการดูนก เพื่อเกิดเปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมตอสภาพพื้นท่ี
ในทองถ่ินอยางยั่งยืน จากปญหาและสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงประเด็นท่ี
ตองการศึกษา ความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม     หากไดทําการศึกษาในครั้งนี้แลวจะทําใหไดทราบถึงความหลากชนิดของนก ใน
เสนทางลองเรือทองเท่ียวของโปรแกรมการทองเท่ียวของคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อใชเปนฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติใหกับ
ชุมชนและนักทองเท่ียวไดมีความรูความเขาใจดานความหลากชนิดของนกท่ีมาใชประโยชนในพื้นท่ีท้ัง
นกประจําถ่ินและนกอพยพรวมท้ังรวมกนัรักษาสภาพแวดลอมของระบบนิเวศในทองถ่ินท่ีเอื้อตอการ
ใชประโยชนพื้นท่ีของนก 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกและปริมาณความชุกชุมของนกท่ี
เขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 
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          3. เพื่อศึกษาขอมูลการใชประโยชนพื้นท่ีของชนิดนกมาใชเปนแนวทางการรักษา
สภาพแวดลอมในการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 พื้นท่ีท่ีศึกษา 
   เสนทางทองเท่ียวทางเรือชมธรรมชาติ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม      
 1.3.2 การศึกษาภาคสนาม 
  1. การสํารวจชนิดนก 
          1.1 การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา และกลองถายรูป และจําแนก
นกท่ีพบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul และ Philip D. 
Round (1991) และ A Filed Guide to the Birds of Thailand and South-East Asia โดย Craig 
Robson (2008) โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชา ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น. และชวงบาย
เวลา 15.00 – 18.00 น. ซึ่งจะสํารวจเดือนละ 1 วัน        
              1.2 การบันทึกชนิดนกในพื้นท่ีท่ีสํารวจในเสนทางทองเท่ียวทางเรือชมธรรมชาติ ตําบล
คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม      
 2. การรวบรวมผลการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับชนิดนก อุปนิสัยการหากินอาหาร สถานภาพ
ของนก การวิเคราะหผลปริมาณความชุกชุม และลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนพื้นท่ีของนกใน
พื้นท่ีศึกษา 
           3. การสัมภาษณผูประกอบการเรือเกี่ยวกับการแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมในเสนทาง
การทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   4. สรุปผลและรายงานผล 
 
       1.3.3 ขอบเขตดานประชากร    

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ทําการสัมภาษณผูประกอบการเรือเกี่ยวกับการแนว

ทางการรักษาสภาพแวดลอมในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนก

และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

        1.3.4 ขอบเขตดานพื้นท่ีวิจัยและระยะเวลาในการวิจัย 

 เสนทางทองเท่ียวทางเรือชมธรรมชาติ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม     

โดยใชระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556  – เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557 

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

          เสนทางสํารวจ คือ เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม   จํานวน 3 เสนทาง คือ คลองโคน คลองชอง และชายฝงทะเลเลียบปาชายเลน 
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           ลักษณะการใชประโยชนพื้นท่ี คือ กิจกรรมของนกท่ีกระทําในพื้นท่ีศึกษาท้ังท่ีเปนอาณาเขต
ช่ัวคราวและถาวร ซึ่งลักษณะกิจกรรมท่ีเขามาใชประโยชนพื้นท่ี เพื่อใชเปนแหลงหากินอาหาร การ
ผสมพันธุ การสรางรังวางไข และเล้ียงดูลูกออน 
           การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือ การเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ เพื่อศึกษา เรียนรูและช่ืนชม
ไปกับทัศนียภาพในท่ีนี้คือชนิดนกท่ีปรากฏในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ อีกท้ังชวยสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจท่ีสงผลในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนทองถ่ิน 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
           1. ไดแนวทางในการรักษาฐานขอมูลชนิดนกท้ังนกประจําถ่ินและนกอพยพท่ีมาใชประโยชน
ในพื้นท่ีท่ีเปนเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ และใชประโยชนจากการหลากชนิดนกมาจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2. จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกและการใชประโยชนพื้นท่ีของชนิด
นก พรอมท้ังแจกแผนพับแนะนํากิจกรรมการดูนกใหกับนักทองเท่ียวและผูประกอบการเรือทองเท่ียว   
           3. มอบปายภาพชนิดนกและรูปภาพนกเผยแพรความรูเกี่ยวกับการแนะนํากิจกรรมการดูนก 
และความหลากชนิดของนกท่ีสํารวจพบในเสนทางลองเรือทองเท่ียวชมธรรมชาติ ใหกับหนวยงานท่ี
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชุมชน เพื่อเผยแพรความรูชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ี
ใหกับชุมชนและนักทองเท่ียวไดรวมมือรักษาสภาพแวดลอมท่ีเปนพื้นท่ีใชประโยชนของนกเพื่อใชเปน
แหลงเรียนรูในกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
        


