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สวนที่ 2.5 ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนที่บริเวณชายฝงและ
การจัดการทรัพยากรชายฝงแบบบูรณาการ

การดําเนินงานในชวงโครงการระยะท่ี 1 นักวิจัยชุมชนไดรวมกับนักวิจัยในโครงการฯ ศึกษา
สาเหตุการกัดเซาะชายฝงบริเวณชุมชนบานเปร็ดในและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบและแนวทางแกไข
ปญหาการกัดเซาะของชุมชน ทําใหมีความสามารถในการประเมินประสิทธิผลของเตายางในการลด
พลังงานคลื่น สงเสริมการตกตะกอนดานหลังแนวเตายาง และเพ่ิมทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณชายฝง
ตลอดจนสามารถจัดทําแนวปกไมไผผสมแนวเตายางบริเวณชายปาชายเลน  เพ่ือทดลองและแสวงหา
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของเตายางรูปแบบเดิมในการลดการกัดเซาะชายฝง การดําเนินการดังกลาวท่ี
ผานมาไดมีกิจกรรมดังตอไปนี้ ไดแก

-การสํารวจภาคสนามรวมกันระหวางนักวิจัยในโครงการกับนักวิจัยชุมชน
-การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตายาง
-การประมวลองคความรูรวมกับชุมชน จนไดผลเปนองคความรูของนักวิจัยชุมชน ความรูเก่ียวกับ

สถานภาพทรัพยากรชายฝงไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีสาธิต

-การทดลองทําแนวปกไมไผผสมแนวเตายางตนแบบบริเวณปากคลอง 7-8
อยางไรก็ตามองคความรูดังกลาวยังจํากัดเฉพาะนักวิจัยชุมชนของบานเปร็ดใน หรือหมูท่ี 2 ยังไม

สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงตําบลหวงน้ําขาวท้ังหมด จึงดําเนินกิจกรรมเสริมสรางบทบาทนักวิจัยชุมชน
ใหเปนผูถายทอดและรวมกันพัฒนาเครือขายงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงไปยังชุมชน
ใกลเคียงและหนวยงานท่ีสนใจ ท้ังนี้ไดคัดเลือกภาคีเครือขายตําบลหวงน้ําขาว ซึ่งอยูในบริเวณรอบหมูท่ี 2
บานเปร็ดใน

โดยกําหนดบทบาทใหนักวิจัยชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล และทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอด
และเผยแพรขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง ใหกับภาคีเครือขายชุมชน ผูสนใจ

ผลการดําเนินงานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีบริเวณชายฝงและการจัดการทรัพยากร
ชายฝงแบบบูรณาการ มีดังนี้

2.5.1 การจัดประชุมวางแผนการทํางานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง ระหวางนักวิจัย
นักวิจัยชุมชน และภาคีเครือขาย

การจัดประชุมภาคีเครือขาย โดยรับฟงขอคิดเห็นและความสนใจของแตละหมูบานในการเขา
รวมกิจกรรมการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง  โดยหมูท่ี 3 บานอาวกรูด ไดสนใจเนื่องจากมี
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บริเวณปาชายเลนติดกับหมูท่ี 2 บานเปร็ดใน ท่ีจะเขารวมเปนภาคีเครือขายและรับการฝกอบรมดานการ
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง

2.5.2 การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีไดจัดทําไว หมูท่ี 2 บาน
เปร็ดใน หลังกอสรางเปนเวลา 3 ป ระหวาง 2556-2558

จากการท่ีนักวิจัยชุมชนหมูบานเปร็ดใน ไดรวมกิจกรรมการจัดทําแนวปกไมไผผสมแนวเตายาง
บริเวณชายปาชายเลน  เพ่ือทดลองและแสวงหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของเตายางรูปแบบเดิมในการ
ลดการกัดเซาะชายฝง พบวาไดมีการตรวจติดตามเปนระยะ บริเวณปากคลอง 7-8 หมูท่ี 2 ไดผลดีใน
ระดับนาพอใจ โดยพบวามีการงอกของดินบริเวณหลังแนวปกไมไผรวมกับแนวเตายาง

ระหวางสราง กพ. 2556 พ้ืนท่ีบางสวนงอก มิย2557

ภาพท่ี 2.5.1 พ้ืนท่ีหลังแนวปองกันไมไผฯชายฝงทะเลหมู 2 เดือนมิถุนายน 2557

2.5.3 ขยายเครือขายการดําเนินงานปองกันการกัดเซาะชายฝงไปยังชุมชนพื้นท่ีใกลเคียง หรือชุมชนท๋ี
สนใจและมีปญหาคลายกัน โดยมีกิจกรรม เชน การรวมเก็บขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะ
ชายฝง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและประสบการณเรื่องการกัดเซาะชายฝง การจัดประชุม
หารือแผนการปองกันปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงรวมกับเครือขาย

1) ฝกอบรมการตรวจติดตามและการประเมินประสิทธิภาพแนวปองกันโดยการออกภาคสนาม
พรอมท้ังสาธิตติดตั้งเสาไมวัดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทะเล และไดจัดทําเสาไมวัดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทะเล
รวมกันระหวางนักวิจัยชุมชนหมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 จํานวน 12 ตน บริเวณหนาและหลังแนวปกไมไผชะลอ
คลื่นหมู 3 ตั้งแตปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 และทําการวัดระดับพ้ืนทะเลปากคลอง 10-12
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ภาพท่ี 2.5.2 นักวิจัยชุมชนหมู 3 ติดตั้งไมวัดระดับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนทะเล เดือนมกราคม 2557

2) การลงพื้นท่ีสํารวจแนวปกไมไผในแนวพื้นท่ีปาชายเลนหมูท่ี 3 บานอาวกรูด บริเวณแนว
ปกไมไผ ปากคลอง 12-13 ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดสราง
ให ยาว 1.5 กิโลเมตร พบวาแนวปกไมไผมีการชํารุดในบางจุด นอกจากนี้ในบริเวณแนวปกไมไผไดมีการ
ประมงโดยวางลอบปูมา และประมงชายฝง ซึ่งเปนจุดสังเกตไดวาบริเวณนี้มีการเพ่ิมข้ึนของสัตวน้ํา รวมท้ัง
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษคือ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพทะเลคือมีดินงอกในหลังแนวปกไมไผ แมจะมีคลื่น
บริเวณหนาแนวไมไผท่ีมีแรงปะทะกับแนวไมไผ ซึ่งแนวไมไผไดชวยลดแรงปะทะ

ภาพท่ี 2.5.3 สํารวจแนวปกไมไผหมูท่ี 3 วันท่ี 22 มีนาคม 2558
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ภาพท่ี 2.5.4 แนวปกไมไผหมู3 พบมีการชํารุด

ภาพท่ี 2.5.5 การวางลอบปูมาและประมงชายฝงอ่ืนๆมากบริเวณแนวปกไมไผ

ภาพท่ี 2.5.6 พ้ืนดินหลังและนอกแนวปกไมไผ หมู3 ยังไมแข็งตัวมีลักษณะเหลว
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ภาพท่ี 2.5.7 คลื่นหลังแนวปกไมไผยังแรงอยูและตรงเขาสูปาชายเลนดานหลัง

2.5.4 ติดตามแนวปกไมไผหมู 2 บานเปร็ดใน หลังกอสรางเปนเวลา 3 ป ระหวาง พ.ศ.2556-2558
คณะนักวิจัยและนักวิจัยชุมชน ไดรวมกันออกสํารวจบริเวณแนวปกไมไผในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 บาน

เปร็ดใน หลังจากท่ีไดกอสรางแนวปกไมไผมานานกวา 3 ป ท้ังนี้ พบวามีการชํารุดของแนวปกไมไผ และ
หลักวัดระดับพ้ืนทะเลใหมหมู 2 ระหวางปากคลอง7-8 โดยไดดําเนินการซอมแซมในบางสวน ท้ังนี้จะตอง
ดําเนินงานซอมแซมและตรวจบํารุงรักษาเปนระยะ

ภาพท่ี 2.5.8 ซอมหลักวัดระดับพ้ืนทะเลใหมหมู2 ระหวางปากคลอง7-8

2.5.5 การทดลองฟนฟูปาชายเลนหลังแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง
การทดลองปลูกเสริมปาชายเลนหลังแนวปองกันฯ ตองใชเวลาถึงเกือบ 2 ปเพ่ือชี้แจงขอดีขอเสีย

เนื่องจากชุมชนมีประสบการณรับรูจากการท่ีมีกลุมตางๆ เขามาทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงและไมไดผลเนื่องจากสาเหตุตางๆ  ท้ังนี้จากโครงการระยะท่ี 1 จึงไดสรุปปญหาและขอเสนอแนะ
และไดขอสรุปวาตองใชตนไมท่ีเปนไมเบิกนําดานนอกแนวปาชายเลนท่ีติดทะเล ซึ่งพ้ืนดินจะเปนโคลน
เหลว ตนไมท่ีเหมาะสมคือ แสม และ ลําพู  กลาไมท่ีนํามาปลูกตองมีขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีจะจัดหาได
เพราะจะไดไมตายเนื่องจากถูกคลื่นและสัตวน้ําเชนเพรียงหิน และปูทะเลเกาะหรือหนีบขาด ท้ังนี้ไดตกลง
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ท่ีจะปลูกกลาแสม เปนพืชเบิกนํา โดยจะรวบรวมลูกพันธุแสมทองถ่ินเพ่ือเตรียมนําไปเพาะและนําลงปลูก
เสริมหลังแนวปองกันอยางตอเนื่อง รวมถึงใหเครือขายท่ีสนใจ เชนหมูท่ี 3 บานอาวกรูดนําไปปลูกหลัง
แนวปกไมไผชะลอคลื่นหมู 3 ดวย

ภาพท่ี 2.5.9 กลาไมแสม สําหรับทดลองปลูกในพ้ืนท่ีงอกหลังแนวปองกันฯ
รวมถึงลึกเขาไปในแนวปาชายเลน

ผลการทดลองปลูกตนแสมหลังแนวปกไมไผ เดือนพฤศจิกายน 2557 ในบริเวณดินงอกชายฝงปา
ชายเลนของหมูท่ี 2 โดยรวมกันปลูกแสมหลังแนวปกไมไผและไมไผสวมยางรถยนตไมประสบผลสําเร็จ ตน
แสมท่ีนํามาปลูกตายหมด เนื่องจากตนแสมขนสงมาไกลมีความบอบช้ํา ตายงาย และ ชวงท่ีปลูกมีคลื่นลม
แรงตนแสมถูกคลื่นถอนจากดินท่ีปลูกหมด

2.5.6 การสงเสริมใหมีการปลูกตนแสมและโกงกางในโรงเรียนบานเปร็ดในเพ่ือนําไปปลูกหลังแนวปกไม
ไผหรือโครงสรางปองกันการกัดเซาะในอนาคต

ภาพท่ี 2.5.10 ปลูกตนแสมและโกงกางในโรงเพาะชํา โรงเรียนบานเปร็ดใน
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2.5.7 การจัดทําแผนชุมชนดานปองกันการกัดเซาะและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล ท่ีบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหวงน้ําขาวตามขอบัญญัติองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน อบต.หวงน้ําขาว ไดจัดทําแผนโครงการปกไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝง สําหรับงบประมาณ
2559 (ภาพท่ี 2.5.11) และในวันท่ี 12 มกราคม 2559 ไดจัดประชุมประชาพิจารณ แผนชุมชนปองกัน
การกัดเซาะชายฝงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (ตารางท่ี 2.5.1) โดยรองผูวาราชการจังหวัด
ตราดเปนประธาน มีชุมชนตําบลหวงน้ําขาวท้ังหมดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมประมง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เปนตนเขารวมประชุม แผนชุมชนฯ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
ชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของดวยดียิ่ง โดยมีเครือขายชุมชนหมูตางเขารวมแสดงขอคิดเห็นและเสนอ
ความรวมมือระหวางกัน  และหนวยงาน เชน กรมประมง เสนอการใหความรูและชวยเหลือดานการ
เพาะพันธุปูแสมเพ่ือปลอยคืนธรรมชาติชายฝง เปนตน

ภาพท่ี 2.5.11 โครงการปกไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงงบประมาณป 2559 ของอบต. หวงน้ําขาว
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ตารางท่ี 2.5.1 แผนชุมชนปองกันการกัดเซาะชายฝงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล1

โครงการ วัตถุประสงค
ผลผลติ
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559 2560 2561

1. การศึกษาสาเหตุการกัดเซาะชายฝง ท้ังท่ีเปน
สาเหตุตามธรรมชาติ และจากกจิกรรมของ
มนุษย
กิจกรรม :

1.1. การใชเทคนิค”กล่ํา” ทดลองติดตั้งใน
ปากคลองเปาหมาย

เพ่ือหาสาเหตุการกัด
เซาะชายฝง ท่ีเปน
สาเหตุจากการลดลง
ของตะกอนตนนํ้า
ความเร็วนํ้าในคลอง
เพ่ิมข้ึนตามความ
ยาวและทําให
ตะกอนถูกพัดพาไป
นอกชายฝงมากกวา
การสะสม

วิธีการ
แกปญหาการ
กัดเซาะ
ชายฝงทุก
ปากคลอง

อบต.-ทช. อบต.-ทช. อบต.-ทช. -ชะลอหรือหยุดการกัด
เซาะชายฝง

-เครือขาย
อบต.หวงนํ้า
ขาว
--กรม
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง

2. กอสรางแนวปองกันการกัดเซาะหรือชะลอคลืน่
ในแบบท่ีเหมาะสมกับสถานท่ี/การกอสรางแนว
ปองกันการกัดเซาะสาธิตระหวางคลอง1-15 ให
ครอบคลุมหนาปากคลองท้ังสองต้ังแตหมู1-5
2.1 แนวปกไมไผสวมยางรถยนต : หมู2, 3
2.2 แนวปกไมไผ : หมู2, 3
2.3 เตายาง และ ปลูกเสริมปาชายเลนหลังแนวเตา

-ลดการกัดเซาะ
ชายฝง
-เพ่ิมการสะสม
ตะกอนดินชายฝง
-เพ่ิมปาชายเลนท่ีถูก
ทําลาย

-กอสรางแนว
ปองกันแบบ
ตางๆตาม
ความตองการ
ของชุมชน
หมู1 ถึง 5

-ชะลอหรือหยุดการกัด
เซาะชายฝง
-สามารถนําผล
การศึกษามาปรับใชจริง

-เครือขาย
อบต.หวงนํ้า
ขาว –จังหวัด
ตราด -กรม
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง

1 นําเสนอในการประชุมเมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวงนํ้าขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด
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โครงการ วัตถุประสงค
ผลผลติ
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559 2560 2561

ยาง : หมู1, 4
2.4 หญาเทียม และ ปลูกเสรมิปาชายเลนหลังแนว
หญาเทียม : หมู 5

3. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝง
3.1 ปูแสม: ศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีๆเคยมีปูแสม
ชุกชมและหายไป กับพ้ืนท่ีๆยังคงพบปูแสมชุกชมใน
ปจจุบัน
3.2 ขยายพันธุและปลอยปูแสมในพ้ืนท่ีๆเคยพบรวม
กับการสรางท่ีอยูอาศัยเชนปาปรงและอ่ืนๆ

3.3 หอยปากเปด หอยแครง หอยจุบแจง:

-ฟนฟูปูแสมในพ้ืนท่ี
เคยพบชุกชุม
-แนวปองกันกัดเซาะ
แบบตางๆรวมกับ
การปลูกเสรมิปาชาย
เลนและปาพ้ืนลาง
เปนท่ีอาศัยปูแสม
ตลอดวงจรชีวิต
-ทําแผนท่ีความ
หนาแนนในพ้ืนท่ีๆ
พบ ศึกษาและจัดทํา
วงจรชีวิต การ
สืบพันธุและอ่ืนๆ
เพ่ืออนุรักษและ
ขยายพันธุโดยใช
แนวปองกันการกัด
เซาะแบบตางๆเปนท่ี
กําบังและอยูอาศัย

หมู1-5
-ปูแสม หอยชนิดตางๆ
มีเพ่ิมข้ึน

เครือขาย
อบต.หวงนํ้า
ขาว กรม
ทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง กรม
ประมง
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โครงการ วัตถุประสงค
ผลผลติ
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559 2560 2561

4. การติดตามผลการปองกันการกัดเซาะชายฝง
แบบตางๆ (เชนแนวปกไมไผ เตายาง ฯลฯ) และ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝง

1.1 กิจกรรม:
1.2 -เครือขายประชุมวางแผนการติดตามผลของ

แนวปองกันแบบตางๆ และตกลงวิธีการใน
การตรวจสอบ และพ้ืนท่ีๆมีแนวปองกันฯ
และหรือพ้ืนท่ีๆตองการสาํรวจการกัดเซาะ
ชายฝง

1.3 –เครือขายประชุมวางแผนการติดตาม
ปริมาณการจับปูแสม หอยตางๆในพ้ืนท่ี
เปาหมาย วัดขนาดและนํ้าหนักในแตละ
เดือนเพ่ือนําไปสูการจัดการ เชน เพ่ิมการจับ
ลดการจับ ทําท่ีอยูอาศัยเพ่ิม เชน ซั้ง กล่ํา

1.4 -ประชุมสรุปผลการดําเนินการ รอบ 6 และ
12 เดือน

เพ่ือติดตามผลการ
ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง

–แผน
ติดตามผล
ของแนว
ปองกันการ
กัดเซาะ
ชายฝงแบบ
ตางๆ
-เอกสาร
ขอมูลสรุปผล
การติดตาม
แนวปองกัน
การกัดเซาะ
ชายฝง
รูปแบบตางๆ

-ชะลอหรือหยุดการกัด
เซาะชายฝง
-ผลการสรางแนว
ปองกันการชายฝงใน
พ้ืนท่ีตางๆ
-เพ่ิม
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลบริเวณชายฝง
-เกิดเครือขายชุมชน
ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงและฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ทางทะเล
-ประชาชนตระหนักถึง
คุณคาในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพ่ิมแหลงทองเท่ียว

-เครือขาย
อบต. หวงนํ้า
ขาว
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โครงการ วัตถุประสงค
ผลผลติ
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2559 2560 2561

5.การขยายเครือขายความรวมมือ ดานการ
ปองกันการกัดเซาะชายฝงและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกับชุมชนขางเคียง
และ/หรือ ชุมชนท่ีสนใจและมีปญหาคลายคลึงกัน

1.5 กิจกรรรม :
1.6 5.1 ประชุมชุมชนท่ีสนใจ และ/หรือ ชุมชน

ท้ังหมด นักวิจัยชุมชนหมู2 และนักวิจัยหลัก
นําเสนอผลการวิจัยท่ีดําเนินการแลวและกําลัง
ดําเนินการดานการปองกันการกัดเซาะชายฝง
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

1.7 5.2 ชุมชนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม
การศึกษาและตรวจติดตามการปองกันการ
กัดเซาะชายฝงดวยโครงสรางท่ีจัดทําข้ึนแลว
หรือ ชุมชนท่ีตองการศึกษาสถานภาพ
ปจจุบันของการกัดเซาะชายฝงพ้ืนท่ีหนา
ทะเลของชุมชนตนเอง

1.8 5.3 กําหนดแผนการรวมมือและอ่ืนๆสําหรับ
เครือขาย

1.9 5.4 กําหนดกิจกรรม ตามหัวขอท่ีกลาวแลว
1.10 5.5 ประชุมสรุปผลการดําเนินการรอบ 6

และ 12 เดือน

เพ่ือขยายเครือขาย
ความรวมมือดาน
การปองกันการกัด
เซาะชายฝงและ
ฟนฟูทรัพยากร
ทางทะเลของชุมชน
ของเคียง

-เอกสาร
ผลการวิจัย
ท้ังกอนและ
หลัง
ดําเนินการ
-นักวิจัย
ชุมชนและ
ผูสนใจรวม
กิจกรรม
การศึกษา
และตรวจ
ติดตามการ
ปองกันการ
กัดเซาะพ้ืนท่ี
ชายฝง

-เกิดเครือขายชุมชน
ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงและฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ทางทะเล
-ประชาชนตระหนักถึง
คุณคาในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพ่ิมแหลงทองเท่ียว

-เครือขาย
อบต.หวงนํ้า
ขาว
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2.5.8 การจัดทําสื่อเผยแพรความรูดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง

1) จัดทําแผนพับจํานวน 500 แผน เพ่ือเผยแพรใหกับภาคีเครือขาย ผูศึกษาดูงาน

ภาพท่ี 2.5.12 แผนพับเผยแพรองคความรูการใชเตายางในการปองกันการกัดเซาะชายฝง บานเปร็ดใน
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2) รวมเขียนบทความเก่ียวกับการกัดเซาะชายฝงและการปองกัน การเก็บขอมูลทรัพยากรประมง
และชายฝง ในจดหมายขาวบานเปร็ดใน ไดแก

1. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน 2557 เรื่อง การปองกันการ
กัดเซาะชายฝงดวยแนวปกไมไผชะลอคลื่นในประเทศไทย

2. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2557 เรื่อง การปองกันการ
กัดเซาะชายฝงภาคประชาชน

3. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 3 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม 2557 เรื่อง การปลูกตนไมปา
ชายเลนเสริมแนวปกไมไผชะลอคลื่นและดักตะกอน

4. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม 2558 เรื่อง ผลสําเร็จแนวปก
ไมไผชะลอคลื่นรวมกับการปลูกเสริมปาชายเลนดานหลัง : พ้ืนท่ีสาธิตลดวิกฤติโลกรอน สถาน
ตากอากาศบางปู

5. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน 2558 เรื่อง ทําความรูจักแผน
ปองกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดตราด อดีต ปจจุบัน อนาคต

6. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม 2558 เรื่องผลสําเร็จการปก
ไมไผชะลอคลื่นโดยความรวมมือของชุมชน

7. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 4 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม 2558 เรื่อง การปองกันการกัด
เซาะชายฝง จังหวัดตราด

8. จดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดในปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม 2559 เรื่องการนํายางรถยนต
ใชแลวมาใชในการปองกันการกัดเซาะชายฝงและทําบานปลา

2.5.9 ขอสรุปจากการดําเนินงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงประเด็นตัวช้ีวัดดานสุขภาวะ

ชุมชนและสมาชิกชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนในหลายมิติ ไดแก
1) ชวยลดความขัดแยงในการใชทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรชายฝง ซึ่งเปนผลจากการ

ปกไมไผรวมกับแนวเตายางทําใหเรือประมงอวนลาก ไมเขามาในบริเวณแนวกันการกัดเซาะ
เนื่องจากเห็นดวยกับการดําเนินงาน รวมท้ัง แนวกันการกัดเซาะ สงผลใหมีปริมาณปูแสม
เพ่ิมมากข้ึน จึงไดเกิดความรวมมือของเครือขายระดับตําบลท่ีจะทําการสงเสริมและวิจัยดาน
การเพาะเลี้ยงปูแสม

2) มีปริมาณสัตวน้ําชายฝงมากข้ึนชวยเพ่ิมความม่ันคงทางดานอาหาร โดยในบริเวณแนวปกไม
ไผมีสัตวน้ําเขามาอาศัย ชุมชนสามารถจับขายเปนรายไดและเปนอาหารได
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ภาพท่ี 2.5.13 สัตวน้ําท่ีจับไดในบริเวณแนวปองกันการกัดเซาะ


