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คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 12
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจั งหวัด
เป็ น ประธานกรรมการ มี ห ั ว หน้ า ส่ ว นราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ พื ้ น ที ่ ท ะเลในจั ง หวั ด เป็ น คณะกรรมการ
และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งใน
จังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ห รือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว
หรือด้านการประมง ร่ว มเป็น คณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอำนาจหน้าที่ต้อง
ดำเนินการตามมาตรา 13 (7) คือ เสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งจังหวัด
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
จึงได้จ ัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อไป
คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
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1. บทนำ
จังหวัดสมุทรสงครามแต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” ดินแดนแห่งนี้ สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาว
แม่กลองเดิมในจังหวัดอุทัยธานีเคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อน เมื่อการทำมาหากินของราษฎรฝืดเคือง
จึงพากันอพยพมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ ยกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านแม่กลองตามชื่อบ้านเดิมของตน ที่มาของชื่อ
บ้านแม่กลองยังมีการสันนิษฐานอีกสองนัย โดยนัยที่ 1 กล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หลวงศรีสุเทพสุวัสดิ์ วรรณ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาเป็นนาย
อำเภอแม่กลอง ได้นำซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทำกลองใบใหญ่ขึ้นหนึ่งใบขึงด้วยหนังวัว
กระทิงจากป่าเมื อ งกาญจนบุรี ครั้ น สร้างเสร็จแล้ว ได้น ำมาถวายที่ว ัด ใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรสงครามทางราชการจึงทำตราของจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ำ และด้วยสองฟากฝั่ง เป็นต้น
มะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์อาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มาของคำว่าแม่กลองยังมีอีกนัยหนึ่ง ซึ่งเป็น
นิยายชาวบ้านเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า มีกลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ และชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัด
และกลองใบใหญ่นี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ที่วัดใหญ่ และเนื่องจากกลองใบนี้เป็นกลองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่า
แม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 65 กิโลเมตร ตามเส้นทาง ถนนพระราม 2 หรือ
ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 416 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ 3,118.03 (51 ตารางกิโลเมตร)
1.1 ภูมิประเทศ
สมุทรสงครามมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมี
จำนวนประชากรน้ อ ยที ่ ส ุ ด เป็ น อั น ดั บ 2 ของประเทศด้ ว ย นั บ เป็ น จั ง หวั ด ที ่ ม ี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร และมีความอุดม
สมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำ มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตก
จะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย
ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลำคลองดอนมะโนรา และลำราง
ห้าตำลึงในเขตท้องที่อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลำคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่ง
เขตในท้องที่อำเภออัมพวา
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รูปที่ 1-1 แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

1.2 ภูมิอากาศ
1) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่งพัดประจำเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพล
ของลมนี้ทำให้บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป
2) ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวจัดใน
ระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู
มรสุมจะมีลมจากทิศใต้ และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อน
ที่สุดในเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียน้ำฝนและความชุ่มชื้นเข้ามายังประเทศไทย
จึงทำให้มีฝนชุกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
3) อุณหภูมิ จังหวัดสมุทรสงครามมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
32–34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตำ่ สุดเฉลี่ย 24-26 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบ
ปีคือเดือนพฤษภาคมและเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม
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4) ฝน จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์น้อย ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ
1000 มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 100 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุล าคม
มีปริมาณฝนเฉลี่ย 200 - 300 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันฝนตก 14 - 17 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560)
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน 34 ชุมชน 70,397 หมู่บ้าน
การปกครองส่ว นท้องถิ่น ประกอบด้ว ย 1 องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 8 เทศบาลตำบล
และ 26 องค์การบริหารส่วนตำบล
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของพื้นที่
ทั้งจังหวัด
2. อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมี
3 เทศบาล คื อ เทศบาลตำบลอั ม พวา เทศบาลตำบลเหมื อ งใหม่ และเทศบาลตำบลสวนหลวง
3. อำเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมี
4 เทศบาล คื อ เทศบาลตำบลบางนกแขวก เทศบาลตำบลบางกระบื อ เทศบาลตำบลบาง
ยี่รงค์ และเทศบาลตำบลกระดังงา
1.4 เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม และการประมง
ส่วนอุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต
น้ำปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จากสถิติปี พ.ศ. 2558 - 2560 มูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่ 18,798 19,699 และ
21,881 ล้านบาท ตามลำดับ ถือเป็นการขยายตัวร้อยละ 4.79 4.61 และ6.18 ตามลำดับ (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
สมุทรสงครามประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ของกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัด
สมุทรสงครามพบว่าเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิตและการบริการ) พบว่า มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี โดยดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ 36.5 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 52.1
สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง และรายได้ของผู้ประกอบการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 100.0, 61.5, และ 58.5 ตามลำดับ ประกอบกับ
จำนวนรถต่ อ ทะเบี ย นขยายตั ว ร้ อ ยละ 9.8 เร่ ง ตั ว ขึ ้ น จากเดื อ นก่ อ นที ่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 7.8 ตามลำดั บ
และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 11.1 ชะลอตัวลงจากเดือน
ก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.4 สะท้อนจากจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงาน ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
และจำนวนโรงงานหดตัวร้อยละ 3.7, 8.3 และ 34.9 ตามลำดับ ประกอบกับ ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัว
โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พลิกกลับมาหดตัวจากที่
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เคยขยายตัวร้อยละ 9.0 ในเดือนก่อน ผลจากปริมาณผลผลิตส้มโอ มะพร้าวแก่ มะพร้าวอ่อน มีปริมาณลดลง
ตามฤดูกาล
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) พบว่ามีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 33.1 ผลจากด้านการบริโภคภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 10.7 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 51.0 ผลจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจาก
การบริโภคภายในจังหวัด จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัว
ร้อยละ 3.3, 42.2 และ 48.1 ตามลำดับ ประกอบกับ ด้ านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว โดยดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 0.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 15.2 สะท้อนจากจำนวนรถยนต์
พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ และปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละ 15.9 และ 5.0 ตามลำดับ ขณะที่
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนที่
ขยายตัว ร้อยละ 7.0 ผลจากรายจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายตัว
ร้อยละ 42.5 และ 1.8 ตามลำดับ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสงครามมีการหดตัว และเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตใน
ภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงสุดของจังหวัด รองลงมาก็คือ ประมง และการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ของพื ้ น ที ่ ผ ั ง เมื อ งรวมเมื อ งสมุ ท รสงคราม ประชากรส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พ การเกษตร
และพาณิชยกรรม ได้แก่ การทำประมง นาเกลือ นากุ้ง และสวนผลไม้ รวมทั้งการค้าขาย เนื่องจากมีพื้นที่ติด
กับริมฝั่งทะเล และมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทำให้สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวย จากการที่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ น บริ เ วณปากแม่ น ้ ำ ทำให้ ด ิ น มี ส ภาพอุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก โดยเฉพาะสวนมะพร้ า ว
ส่วนการทำประมง มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง ซึ่งเป็นบริเวณปากน้ำ โดยการทำประมงส่วนใหญ่เป็น
การทำประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลา ปูทะเล และหอย เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผล เช่น ขนุน ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาค
เกษตรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณริมถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ถนนชัยพร ถนนทางเข้าเมือง ส่วนใหญ่เป็น
ร้านค้า และอาคารพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภค อาจกล่าวได้ว่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นอกจากการจำหน่าย
สิน ค้าอุป โภค บริโ ภคแล้ว กิจ กรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ยังประกอบไปด้ว ยการรับจ้างทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และจำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้
1) ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 19.1 ปรับตัว
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 45.2 ผลจากราคามะพร้าวแก่ และมะพร้าวตาลลดลง ประกอบกับ
ปริมาณผลผลิตส้มโอ ปลาทะเลพาณิชย์ และกุ้งทะเลมีจำนวนลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตส้มโอหมดรุ่น
และสภาพอากาศที่ร้อน และเป็นช่วงมรสุมพัดผ่านเรือประมงต้องงดออกจากฝั่งทำให้ปริมาณปลาทะเลใน
ท้องตลาดมีจำนวนลดน้อยลง
2) ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปริมาณ
เงินฝากรวมขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

4

ขยายตัวร้อยละ 8.0 เป็นผลจากปริมาณเงินฝากประจำลดลง และปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อ ยละ -5.0
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.9 ผลจากเงินให้กู้เพิ่มขึ้นต่อ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 3.7 ผลจากหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม สินค้าประเภทอาหารสด ได้แก่ เนื้อสุกร สัตว์น้ำ ผัก และผลไม้(เช่น ทุเรียน ลองกอง) มีราคา
สูงขึ้น รวมทั้งราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน สำหรับด้านการจ้างงานจากข้อมูลรายงานการสำรวจภาวะการทำงาน
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า การจ้างแรงงานในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวน 111,049 คน
ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
3) ด้านการคลัง ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 137.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน 44.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 และรายจ่ายงบลงทุนเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น จำนวน 93.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ สำหรับผลการ
จัดเก็บรายได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 114.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงของสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
และส่วนราชการอื่นเช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) การจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ที่ดินและค่าเช่าอาคาร และเงินค่าปรับสัญญาจ้างของ
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามส่งคืนให้ส ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัดสมุทรสงครามนำส่งเป็นเงิน
รายได้แผ่นดิน สำหรับดุลเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 ขาดดุลจำนวน 127.5 ล้านบาท
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
สำหรับสภาพสังคมของพื้นที่ผังเมืองรวม เมืองสมุทรสงคราม จากการที่ประชากรมีความเชื่อทาง
ศาสนาที่หลากหลาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวมทั้งมีหลายเชื้อชาติ ทั้งชนชาติไทย และชนชาติไทย
เชื้อสายจีน ทำให้มีความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย และจีนปะปนกันอยู่ในหลายแห่ง นอกจากนี้
ประชากรในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามส่วนใหญ่เป็นชาวไทยดั้งเดิมซึ่งให้ความสำคัญกับพุทธศาสนา
มาก ทำให้การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดไทยมีมาก ประเพณีที่สำคัญ ของเมืองสมุทรสงคราม เช่น
งานนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม งานวันลิ้นจี่ และของดีเมืองสมุทรสงคราม งานวันลอยกระทง เป็นต้น ทั้งนี้
จำนวนประชากรแยก จังหวัดสมุทรสงคราม ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 จำนวนประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะข้อมูล
แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่ไม่ได้สญ
ั ชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ชาย
91,627
91,790
224

หญิง
99,859
99,708
194

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

รวม
191,486
191,498
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ตารางที่ 1-1 จำนวนประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
ลักษณะข้อมูล
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
กำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลทีไ่ ม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)

ชาย
1,059

หญิง
919

รวม
1,978

106

69

175

1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรที่ดิน
สมุทรสงครามมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ดังนั้น ดินในบริเวณนี้จึงมีที่กำเนิดมาจากการทับถมของตะกอนน้ำทะเลและตะกอนแม่น้ำซึ่ง
ประกอบด้วยดินชุดต่าง ๆ ดังนี้
1) ดินชุดท่าจีน พบในที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล น้ำทะเลท่วมถึงเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสภาพพื้นที่
ราบเรีย บ เป็น ดิน ลึก การระบายน้ำเลวมากเพราะมีระดับน้ำใต้ดินขึ้ นมาสูงใกล้ผิวหน้าดินเกือบตลอดปี
ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แต่ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านเร็วมาก เนื่องจากเป็นป่าชายเลนเต็มไปด้วย
รูปู ดินบนลึก 30 เซนติเมตร มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีน้ำตาล
ปฏิกิริยาของดินเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 ส่วนดินชั้นล่าง ลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อนถึงเป็น
ด่างแก่ มีค่าของความเป็น กรดเป็น ด่างประมาณ 7.5–8.5 ดินชุดท่าจีนเป็นดินที่มีความอุด มสมบูรณ์สู ง
แต่เนื่องจากเป็นดินเค็มมีน้ำทะเลท่วมถึง และระดับน้ำใต้ดินขึ้นมาสูงถึงผิวหน้าดินเกือบตลอดปี จึงไม่สามารถ
ใช้เพาะปลูกพืชได้ ถ้าสามารถป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ท่วมถึงได้ และมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ก็จะสามารถปลูก
ข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ โดยทั่ วไปแล้วดินชุดนี้ยังคงปล่อยทิ้งไว้เป็นป่าชายเลน บางแห่งใช้เลี้ยงปลา
และกุ้งหรือทำนาเกลือ
2) ดินคล้ายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด พบในที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง สภาพพื้นที่ราบเรียบ
เป็นดินลึก การระบายน้ำเลวมาก ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้าตลอดทุก
ชั้น ลักษณะโดยทั่วไปของดินชุดนี้เหมือนกับดินชุดสมุทรปราการ แตกต่างกันที่ดินชุดนี้เกิดในที่ลุ่มต่ำกว่า
และน้ำทะเลท่วมถึง จึงทำให้ดินชุดนี้เค็มกว่าดินชุดสมุทรปราการ ปฏิกิริยาของดินเป็นดินด่างแก่ ในฤดูแล้ง
จะพบเกลือบนผิวหน้าดิน ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเป็นเหนียวปนทรายแป้งสีพื้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประ
เป็น สีน ้ำตาลปนแดง ดิน ล่างเป็น ดิน เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเขียวมะกอกปนเทา
มีสีน้ำตาลและแดงปนเหลืองเป็ นสีประ สีเทาปนเขียวจะเริ่มที่ความลึกต่ำกว่า 50 เซนติเมตรลงไป ดินชุดนี้
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง แต่เนื่องจากเป็นดินเค็มจึงไม่สามารถทำประโยชน์ได้
3) ดินชุดสมุทรสงคราม พบในที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึกการระบายน้ำทำได้
ยากมาก ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แต่ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านไปได้ค่อนข้างเร็วเนื่องจากดินมีรูของ
รากพืชและรูปูมาก ดินบนลึก 30–50 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีพื้นเป็นสีน้ำตาลหรือสี
น้ำตาลเข้ม มีจุดประสีเทาเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นดินด่างปานกลาง มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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8.0 ดินชั้นล่างในระยะความลึก 50 เซนติเมตรลงไปเป็นดินเหนียว มีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาของดินเป็นด่างแก่
มี ค ่ า ของความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 8.5 ดิ น ชุ ด นี ้ เ ป็ น ดิ น ที ่ ย กร่ อ งใช้ ป ลู ก มะพร้ า ว ส่ ว นมาก
ยกร่องจากดินชุดท่าจีน ถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงแต่ยังเป็นดินเค็มอยู่จึงไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ดีเท่า
ปลูกมะพร้าว ดินชุดนี้ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อใช้ปลูกพืชอย่างอื่นได้
4) ดิ น ชุ ด สมุ ท รปราการ พบในที ่ ร าบชายฝั ่ ง ทะเลถั ด จากดิ น ชุ ด ท่ า จี น และดิ น ชุ ด บางปะกง
เข้ามา สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึก การระบายน้ำแย่ มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้
น้ำซึมผ่านไปได้ตลอดทุกชั้น ดินบนลึก 20 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0–6.5
5) ดิ น ชุ ด บางกอก พบในที ่ ร าบห่ า งจากฝั ่ ง น้ ำ ท่ ว มไม่ ถ ึ ง สภาพพื ้ น ที ่ ค ่ อ นข้ า งราบเ รี ย บเป็ น
ดินลึก การระบายน้ำ แย่ ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้าตลอดทุกชั้น
ดินบนลึกประมาณ 25–30 เซนติเมตร มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสี
เทาเข้มถึงสีเข้มของน้ำตาลปนเทา มีจุดประเป็นสีน้ ำตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลางมีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0–7.0 ดินล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไป
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง
หรือสีอ่อนของน้ำตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็นกลาง ดินเป็นด่างอ่อน มีค่าของความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 7.0–7.5 ในดินชั้นนี้จะพบสารพวกแมงกานีสและเหล็ก จับกันเป็นก้อนสีดำในลักษณะอ่อนถึง
ค่อนข้างแข็ง
6) ดิน ชุดบางกอกที ่เ กิด ในที่ ล ุ ่ม พบในที่ราบค่ อ นข้ างลุ ่ม อยู ่ ทางด้ า นทิ ศตะวั น ออกของแม่ น้ ำ
ท่ า จี น เกิ ด ในระดั บ ต่ำ กว่ า ดิ น ชุด บางกอก จึ ง ได้ แ ยกออกจากดิ น ชุด บางกอก เรี ย กเป็ นดิ นชุด บางกอก
Low Phase ในฤดูฝนน้ำในแม่น้ำท่วมถึง ดินชุดนี้มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับดินชุดบางกอกต่างกันที่
เกิดในที่ต่ำหรือลุ่มกว่าดินชุดบางกอก ดินชุดนี้บางแห่งจะมีหน้าดินเป็นสีเทาเข้มมากในระดับความลึกไม่เกิน
20 เซนติเมตร มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับดินชุดบางกอก โดยทั่วไปใช้ปลูกข้าว
7) ดินชุดธนบุรี พบในที่ราบใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเป็น
แบบที่มนุษย์ทำขึ้น ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินสามารถให้น้ำซึมผ่านไปได้ช้า ดินชุดนี้เป็นดินที่ถูกยกร่อง
ใช้ในการปลูกผักและทำเป็นสวนผลไม้ มีขนาดกว้าง 3–4 เมตร ลึก 1 เมตรการยกร่องทำให้ดินชั้นล่างขึ้นมาอยู่
ข้างบน จึงทำให้การเรียงตัวของชั้นดินไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติและมีการเอาดินเลนในน้ำท้องร่องขึ้นมาทับถม
ไว้บนดินชั้นบนเกือบทุกปี ดินเดิมเป็นดินชุดบางกอกหลังจากการยกร่องแล้วทำให้การเรียงตัวของชั้นดิน
เปลี่ยนแปลงไป ดินชั้นบนลึก 40–70 เซนติเมตรมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง
สีพื้นเป็นสีน้ำตาล มีจุดประสีเทา
8) ดินชุดดำเนินสะดวก พบในที่ราบห่างจากฝั่งทะเล สภาพพื้นที่ราบเรียบ การระบายน้ำ ค่อนข้าง
เลว ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้า ดินชุดนี้เป็นดินที่ถูกยกร่องใช้ปลูกผัก
และทำสวนผลไม้เช่น เดียวกับ ดินชุดธนบุรี แต่ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ยกเป็นร่องจากดินชุดบางเลน ดินบนลึ ก
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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30 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีพื้นเป็นสีเทาเข้มถึงสีดำ ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกลางถึงเป็นด่างอ่อน มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0–7.5 ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีพื้นเป็นสีเทาอ่อนปนสีเขียวมะกอกจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองและสีน้ำตาลอ่อน
ปนเขียวมะกอก
ปัจจุบันสภาพดินของจังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นผลเนื่องมาจากเกษตรกรใช้ปุ๋ย
และสารเคมีในการกำจัดแมลงและวัชพืชเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดการชะล้างพังทลายของดินและสูญเสียหน้า
ดินและตะกอนดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่มีทรัพยากรที่ไม่ใช่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1) ดอนหอยหลอด
พื ้ น ที ่ ช ุ ่ ม น้ ำ ดอนหอยหลอด จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ตั ้ ง อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ต ำบลบางจะเกร็ ง
ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ ว และตำบลคลองโคนอำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม แรมซาร์ ไ ซต์
ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย และลำดับที่ 1099 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เนื้อที่
546,875 ไร่ซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่บนบก และในทะเล ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 0.151.23 เมตร ระวาง 5035 I, 4935 I, IV ดอนหอยหลอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลลักษณะดิน เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนแม่น้ำและตะกอนน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำกลอง ทำให้แผ่นดินขยายออกไปในทะเลบริเวณ
พื้นที่ตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเลลงไปในทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพื้นที่ชายฝั่งราบเรียบ ประกอบด้วย
ตะกอนโคลนกระจายเต็มพื้นที่เมื่อน้ำลงจะปรากฏสันดอนทราย กว้างประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อดินมีความอุดม
สมบูรณ์ของธาตุอาหาร สภาพพื้นที่ชายฝั่งหาดเลนปากแม่น้ำแม่กลองนี้มีร่องน้ำใหญ่ 3 ร่อง เกิดเป็นสันดอน
ทั้งหมด 5 แห่ง การขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นแบบน้ำคู่ คือ น้ำขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง ในขณะน้ำขึ้นมีทิศทางการไหล
ไปทางทิ ศ เหนื อ และในขณะน้ ำ ลงมี ท ิ ศ ทางการไหลไปทางทิ ศ ใต้ อ ิ ท ธิ พ ลของกระแสลมทำให้ ท ิ ศ ทาง
ของกระแสน้ำผันแปรไปบ้างเล็กน้อย
ความสำคัญที่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นชายฝั่งทะเลที่มี
ลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง หาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis)
ที ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ส ำคั ญ ของพื ้ น ที่ และหอยอี ก หลายชนิ ด ที ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ในประเทศไทย
และในภูมิภาค
2) ทรัพยากรแหล่งน้ำ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอยู่ติดกับอ่าวไทยตอนบน มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านซึ่ง
แบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็นฝั่งขวา และฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง ประกอบกับมีล ำคลองน้อยใหญ่กว่า 300 ลำ
คลอง กระจายอยู ่ ท ั ่ ว พื ้ น ที ่ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม แบ่ ง สภาพน้ ำ ในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด ได้ 3 เขต คื อ
เขตน้ำเค็ม เป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวาบางส่วน
เขตน้ำกร่อย เป็นพื้นที่ถัดจากเขตน้ำเค็มเข้ามา บางส่วนของเขตอำเภอบางคนที และเขตน้ำจืด เป็นพื้นที่ถัด
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จากเขตน้ำกร่อยเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นเขตอำเภอบางคนที จากสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ในภาพรวมของ
ทรัพยากรน้ำ จังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม
มีการบริการประปาครอบคลุมทั้งจังหวัด จากการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่พบปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่ส่งผลกับพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหาลำคลอง
ตื้นเขิน และมีวัชพืชในน้ำจำนวนมาก และปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกน้ำลำน้ำแม่กลอง
ประเภทของแหล่งน้ำในพื้นที่
แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง ต้นกำเนิดเกิดจากแควน้อย และแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี
ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
แม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คู/คลอง/ลําราง ได้แก่
- คลองดำเนิน สะดวก เป็น คลองขุดเชื่อมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และแม่น้ำแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม คลองดำเนินสะดวกไหลผ่านตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมี
ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
- คลองบางน้ อ ย แยกจากคลองยายแพง อำเภอบางคนที ไหลลงสู ่ แ ม่ น ้ ำ แม่ ก ลองบริ เ วณ
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
- คลองอัมพวา แยกจากคลองดาวโด่ง อำเภออัมพวาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ตำบลนางตะเคียน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
- คลองวัดประดู่ แยกจากแม่น้ำอ้อม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ไหลลงไปทางใต้เป็นเส้นแบ่ง
เขตระหว่างจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร
- คลองปลายโพงพาง แยกจากคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ อำเภออั ม พวา ไหลลงแม่ น้ ำ
แม่กลอง บริเวณตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
- คลองยี่สาร เริ่มจากคลองขุดกำนันสมบูรณ์ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา ไหลลงแม่น้ำบางตะบูน
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ไหลในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
- คลองบางปืน แยกจากคลองบัว ตำบลนางตะเคียนไหลออกสู่แม่น้ำแม่กลอง ตำบลนางตะเคียน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
- คลองแม่กลอง เป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม คลองแม่กลองไหลผ่านอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
- คลองบางบ่อ แยกจากคลองแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไหลลงอ่าวไทย
บริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
- คลองพรมแดน แยกจากคลองแม่กลอง เป็นคลองกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับ
จังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงอ่าวไทยบริ เวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร
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- คลองแควอ้อม แยกจากแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไหลออกสู่แม่น้ำแม่กลอง ตำบล
เหมืองใหม่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 7
กิโลเมตร
- คลองประชาชมชื่น แยกจากแม่น้ำแม่กลอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา ไหลลงไปทางใต้ถึง
คลองขุดดอนจั่น ตำบลบางขันแตก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
- คลองขุดกำนัน สมบูร ณ์ แยกจากคลองขุดน้อย ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา ถึงคลอง
ยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
- คลองขุดดอนจั่น แยกจากคลองประชาชมชื่น ตำบลบางขันแตก อำเภออัมพวา ถึงคลองยี่สาร
อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
1.7 ข้อมูลขยะ
1) ขยะมูลฝอยชุมชน
จากข้อมูล ด้านการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า
จากการคํ า นวณปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ตามเกณฑ์ ข องกรมควบคุ ม มลพิ ษ กั บ ฐานประชากรของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลเมือง อัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลตำบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน
และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บล อั ต ราการผลิ ต ขยะมู ล ฝอยเท่ ากั บ 0.91 กก./คน/วัน พบว่ า ในจั ง หวัด
สมุทรสงคราม มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดจํานวน 67,733.05 ตัน/ปีหรือประมาณ 185.57 ตัน/วัน
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 33 แห่ง พบว่า
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนกากไปกําจัด จํานวน 51,465.00 ตัน/ปีหรือประมาณ 141.00 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 75.98 ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ทั ้ ง จั ง หวั ด มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยที ่ ก ํ า จั ด จํ า นวน
31,879.10 ตัน/ปีหรือประมาณ 87.34 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 47.07 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ
จั ง หวั ด และมี ป ริม าณขยะมู ล ฝอยที ่น ำกลั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ำนวน 18,659.83 ตั น ต่ อ ปี หรื อ ประมาณ
51.12 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 28.26 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้
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รูปที่ 1-2 ปริมาณขยะชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

2) ของเสียอันตรายจากชุมชน
จากการสํ า รวจข้อ มู ล และผลการศึ ก ษาตามโครงการพั ฒ นาแนวทางการประเมิ นปริ ม าณซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ. 2555 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าจังหวัดสมุทรสงคราม
คาดการณ์ ป ริ ม าณของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนที ่ เ กิ ดขึ ้ น ในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,381.77 ตั น /ปี ซึ่ง
คาดการณ์จากอัตราการเกิดของเสียอันตรายโดยเฉลี่ย 7.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Equipment : WEEE) ประมาณ 898.15 ตัน
หรือประมาณร้อยละ 65 และของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่น ๆ เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะ
บรรจุ สารเคมีกระป๋องสเปรย์เป็นต้น ประมาณ 483.62 ตัน/ปีหรือประมาณร้อยละ 35
สถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว
ตารางที่ 1-2 สถิติการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2559-2561
รายละเอียด

ปี พ.ศ. 2559 - 2561
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

อัตราการเพิ่มขึ้น (%)
พ.ศ. 2561

2559-2560

2560-2561

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ล้านบาท)

2,190.49

2,736.69

3,018.7

+29.73

+10.30

คนไทย (ล้านบาท)

2,053.19

2,665.03

2,939.46

+29.80

+10.30

56.30

71.66

79.24

+27.28

+10.58

1,598,052

1,935,160

2,048,721

+21.09

+5.87

1,555,876

1,886,356

1,997,484

+21.24
+15.72

+5.89

คนต่างชาติ (ล้านบาท)
จำนวนผู้เยี่ยมเยือน
(คน)
คนไทย (ล้านบาท)

คนต่างชาติ (ล้านบาท)
42,176
48,804
51,237
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562)
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สถานการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน
ตารางที่ 1-3 สถิติจำนวนโรงงาน เงินลงทุนและคนงาน ปี พ.ศ. 2559-2562
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

จำนวนโรงงาน (โรงงาน)
306
316
330
332

เงินลงทุน (ล้านบาท)
8,944.95
8,743.70
8,977.86
9,031.48

จำนวนคนงาน (คน)
9,180
9,916
10,258
10,319

ตารางที่ 1-4 สถิติจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำแนกตามขนาดเงินลงทุนและแรงงาน
อำเภอ

จำนวนโรงงาน
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

รวมทั้งสิ้น

เมือง

201

34

4

239

อัมพวา

26

1

1

28

บางคนที

48

10

7

65

รวม

275

45

12

332

1.8 แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสงครามได้ท ำการประเมินศักยภาพของจังหวัดสมุทรสงครามโดยพิจารณาข้อมูลจาก
ประเด็ น ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในเชิ ง พื ้ น ที ่ ม าวิ เ คราะห์ ส ภาวการณ์ 2 ด้ า น คื อ
ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน และด้านสภาพแวดล้อม ภายนอกของจังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาส หรือสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาจังหวัดต่อไปสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 1-5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดอ่อน (WEAKNESSES)
1. จังหวัดขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการประสานงานและ 1. เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคเกษตรและ
การบริหารจัดการ ทำเล ที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพติดทะเล ประมง ทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในภาคประมงสูงขึ้น อาจ
อยู่บนถนนสาย สำคัญสะดวกในการเดินทางสู่ภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพอนามัย
จึงทำให้มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ขาดการบู ร ณาการจั ด การ และการกำหนดมาตรฐานการ
2. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และแหล่งนิเวศ 3 น้ำ (น้ำ ท่องเที่ยว และภัยคุกคามที่ชัดเจนของจังหวัดร่วมกัน ส่งผลต่อ
จื ด น้ ำ เค็ ม น้ ำ กร่ อ ย) ที ่ เ ป็ น พื ้ น ที ่ เ อื ้ อ ต่ อ การทำ การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด
การเกษตรและประมงที่โดดเด่นทุกฤดูกาล
3. เศรษฐกิจของจังหวัดพึ่งพาการท่องเที่ยว แต่บุคลากรภาค
3. พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเพาะปลูกไม้ผล บริ ก ารด้ า นการท่ องเ ที ่ ย ว ส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามร ู ้ ด ้ า น
โดยเฉพาะส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี่พันธุ์ค่อมมีความโดด ภาษาต่างประเทศน้อย
เด่นทางภูมิศาสตร์ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP
และแหล่งการผลิต GI ซึ่งไม่ใช่สินค้าcommodity
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 1-5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดอ่อน (WEAKNESSES)
4. มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและประมงที ่ เ ป็ น 4. เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกษตรรายย่อ ยและอายุ ม าก ขาด
เอกลักษณ์ภายในชุมชน และตลาดให้การยอมรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาด้านเกษตรกรรม มีสัดส่วนหนี้สิน
5. มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หลากหลาย
ต่อรายได้ของภาคเกษตรสูง และมีสัดส่วนหนี้เสียสูง
6. มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และวิถีชีวิต
ดั้งเดิม
7. ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง มีการศึกษาสูง มี
ศูนย์การเรียนรูจ้ ำนวนมาก และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จังหวัดสูง
8. อัตราการมีงานทำนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มเติบโต มี
อัตราการว่างงานต่ำ ค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือนมีแนวโน้ม
ดีขึ้น

1. นโยบายรัฐบาลด้านการกระตุ้ นเศรษฐกิจส่งเสริ ม
การเกษตรโซนนิ่ง และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และประมงที่ปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ประชาชนมีกระแสสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหันมา
รับประทานอาหารปลอดภัยสูงขึ้น
3. ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งช่วยในการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตรและประมงการกระจายและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารตลอด ทั้งการบริการและบริหารจัดการภาครัฐ
4. การสนั บ สนุ น นโยบายทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ท ี ่ จ ะใช้
เครือข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้

5. ขาดองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและประมงในการเพิม่ ผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
และประมง
6. มีแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะปัญหาหย่าร้าง
ปัญหายาเสพติด ปัญหาจำนวนผูส้ งู อายุเพิ่มสูงขึ้นทำให้อัตราการ
พึ่งพิงสูงขึ้น จำนวนคดีอาญาสูงขึ้นในขณะที่อัตราส่วนคดีที่จับได้
ต่อคดีที่รับแจ้งต่ำ รวมไปถึงมีปัญหาด้านการกระจายตัวของ
รายได้
7. การขยายตัวของชุมชนสูงขึ้นทำให้สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่
เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ และขาดแหล่งเก็บน้ำจืด
ธรรมชาติ
8. ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดยังขาดการพัฒนา
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เพียงพอ
9. ภาคเศรษฐกิจมีการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ ในขณะที่
การจัดตั้งวิสาหกิจรายใหม่ ๆ มีนอ้ ย การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนยัง
ขาดความเข้มแข็งและความต่อเนือ่ งในการดำเนินงาน
10. จังหวัดอยู่ริมชายฝั่งทะเล และมีแม่น้ำและคลองจำนวนมาก
ในจังหวัด จึงมักเกิดปัญหาการกัดเซาะและการทรุดตัวของที่ดิน
ริมน้ำและริมชายฝั่ง ก่อให้เกิดความเดือนร้อนกับประชาชนใน
พื้นที่
1. มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การเกษตร
และการประมง โดยเฉพาะด้านการประมง
2. จั ง หวั ด อยู ่ ป ลายน้ ำ ทำให้ ม ี ม ลภาวะทางน้ ำ จากจั ง หวั ด
ใกล้ เ คี ย ง จึ ง มี แ นวโน้ ม ประสบปั ญ หาน้ ำ เสี ย และนำไปสู่
ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำเสียหาย
3. การขาดแคลนแรงงานทำ ให้ต้องมีการนำแรงงานจากต่างถิ่น
เข้ามา เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้น
อาจจะเกิดผลกระทบด้านความมั่นคงความปลอดภัยด้านแรงงาน
โรคระบาด ยาเสพติ ด และการเตรี ย มสาธารณู ปโภคและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้เพียงพอ

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 1-5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดอ่อน (WEAKNESSES)
การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว มีความสะดวก
4. จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการเข้ามาของ
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น การพัฒนา นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศ
ถนนสาย Royal Coast สมุทรสงคราม-ชุมพร เส้นทาง และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง
รถไฟฟ้ารางคู่และความเร็วสูง โครงการทางยกระดับบน ส่งผลให้วิถีชุมชนและพฤติกรรมสังคมที่ดีงามหายไป นอกจากนี้
ทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุ รี - ปากท่ อ ) หรื อ ทาง การท่ อ งเที ่ ย วที ่ ไ ม่ เ หมาะสมยั ง ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ
ยกระดับพระราม2 เป็นต้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
5. นักท่องเที่ยวมีความสนใจเรื่อง Ecotourism สุขภาพ 5. ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก และเสถียรภาพ
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการ ทางการเมือง ส่งผลต่อธุรกิ จการท่องเที่ยวภาคการผลิต และ
พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที ่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที ่ยวที่ ธุรกิจการส่งออกของจังหวัด
หลากหลายมากขึ้น
6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนของโลกส่งผลต่อการ
6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง กัดเซาะชายฝั่งทะเล ผลผลิตภาคเกษตรกรรมได้แก่ลิ้นจี่ และ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อ ภาคประมงของจังหวัด
เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการบริ หารจั ดการเชิ งธุรกิจ 7. แรงงานต่ า งด้ า วที ่ เ ข้ า มาในจั ง หวั ด อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สามารถแข่งขันได้
สุขภาพ อนามัย อาชญากรรม การประกอบอาชีพสงวนของคน
7. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการ ไทย หรืออาจเป็นภัยด้านความมั่นคงได้
ท่องเที่ยว และกำหนดให้จังหวัดเป็นเมืองต้องห้ามพลาด 8. การนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและประมงจากต่างประเทศ
และช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ไม่เคยเกิดขึ้น
จังหวัด
ในประเทศไทยมาก่อน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล
8. รั ฐ บาลเปิ ด โอกาสให้ น ำแรงงานต่ า งด้ า วมาจด โดยเฉพาะมะพร้าว
ทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการเพิ่มจำนวน 9. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมบางด้านอาจทำให้
แรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตต่าง ๆ มากขึ้น
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนสมุทรสงครามลดลงส่งผลกระทบด้านรายได้
9. รัฐ บ า ล มีน โ ย บ า ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 4.0
จากการค้าและการท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
10. ประเทศไทยได้รับการยกระดับการค้ามนุษย์จาก
Tier3 เป็น Tier2 ส่งผลดีต่อภาคประมงของจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 –
2565 โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล ทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจั งหวัด ดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (HAI) ที่จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส ำคัญโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง โดยยึดโยงกับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่ จึงกำหนดประเด็นการพัฒนา
จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2463) ดังนี้
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา)
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้
มีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชา
รัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1: การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบ
หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3: การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต สร้ า งความสมดุ ล เท่ า เที ย ม และมั ่ น คง
ในการดำรงชีวิตของประชาชน
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4: สร้ า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์รวม 5 ปี
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 5 ปี
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)ภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3)
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 12)
4. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1)
5. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (เท่ากับ 2.0)
6. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
7. พื้นที่แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ (มีโครงสร้างการป้องกันแล้ว) มีความยาวคงเดิม (ความยาว 15.54
ก)
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 24.18 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเล
ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวา โดยพื้นที่ 8 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 141,422 ไร่ อยู่ใน
เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บนบก ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่ ง พ.ศ. 2558 ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ทั ้ ง นี ้ พ ื ้ น ที ่ ใ นทะเลของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม มีพื้น ที่ป ระมาณ 230 ตารางกิโ ลเมตร มีตำบลติดทะเล จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ บางแก้ว
บางจะเกร็ง แหลมใหญ่ และคลองโคน อำเภอเมือง และมีตำบลติดมีป่าชายเลน จำนวน 8 ตำบล ได้แก่
บางแก้ว บางจะเกร็ง แหลมใหญ่ และคลองโคน อำเภอเมือง ตำบลลาดใหญ่ บางขันแตก ยี่สาร และแพรก
หนามแดง อำเภออัมพวา
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งตามมาตรา 3 ของพระราชบั ญ ญัต ิส ่ง เสริ ม การบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม (รูปที่ 2-1) ได้แก่
1) ป่าชายเลน มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพรวม 16,427.15 ไร่ โดยอยู่นอกเขตอนุรักษ์ 18,246.56 ไร่
และอยู่ในเขตอนุรักษ์ - ไร่
3) ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก ที่ มีข้อมูล พบในบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามที่สำคัญมีอยู่ 5 ชนิด
ได้ แ ก่ โลมาและวาฬ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ วาฬบรู ด ้ า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) โลมาอิ ร วดี
(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena
phocaenoides) และเต่าทะเล 2 ชนิด (ไม่พบแหล่งวางไข่ แต่พบการเกยตื้น ) ได้แก่เต่าตนุ (Green turtle:
Chelonia mydas) และเต่ า กระ ( Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata) นอกจากนี ้ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. 2562 ยังเคยพบสัตว์ทะเลหายากอีก 1 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpback dolphin:
Sousa chinensis)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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รูปที่ 2-1 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ โลมาและวาฬ 3 ชนิด
ได้ แ ก่ วาฬบรู ด ้ า (Bryde’s whale: Balaenoptera edeni) โลมาอิ ร วดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella
brevirostris) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) และเต่าทะเล
2 ชนิด (ไม่พบแหล่งวางไข่ แต่พบการเกยตื้น) ได้แก่เต่าตนุ (Green turtle: Chelonia mydas) และเต่ากระ
(Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata) ทั้งนี้ สัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี
และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ ซึ่งพบมากบริเวณนอกปากแม่น้ำแม่กลอง (รูปที่ 2-2)

รูปที่ 2-2 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

2.1.2 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
ในปี พ.ศ. 2563 ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง อ่ า วไทยตอนบนฝั ่ ง ตะวั น ตก
ได้ทำการสำรวจทางเรือเพื่อประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม พบจำนวนสัตว์
ทะเลหายาก ซึ่งประกอบด้วย วาฬบรูด้า จำนวน 50 ตัว โลมาอิรวดี จำนวน 40 ตัว และโลมาหัวบาตรหลัง
เรียบ จำนวน 30 ตัว ดังตารางที่ 2-1

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 2-1 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่ที่สำรวจ และรายงานพบในจังหวัดสมุทรสงคราม แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
จำนวน
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วิธีการได้ข้อมูล
ประชากร
1. วาฬบรูด้า
Bryde’s whale
Balaenoptera edeni
50
สำรวจทางเรือ
2. โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin

Orcaella brevirostris

3. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise Neophocaena phocaenoides

40

สำรวจทางเรือ

30

สำรวจทางเรือ

ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ทั้งนี้ เมื่อนำข้อมูลการสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 พบว่า วาฬบรูด้า และ โลมาอิรวดี มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ โลมาหัว
บาตรหลังเรียบ มีจำนวนลดลง ส่วนโลมาหลังโหนก ไม่พบประชากรในปีนี้
ตารางที่ 2-2 สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2561–2563
ชนิด

ปี พ.ศ.

2561
วาฬบรูด้า
2562
2563
2561
โลมาอิรวดี
2562
2563
2561
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
2562
2563
2561
โลมาหลังโหนก
2562
2563
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

จำนวน
47
49
50
40
40
40
40
40
30
1
10
ไม่พบประชากร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม
รวม 2 ตัว ได้แก่ เต่าตนุ 1 ตัว และเต่ากระ 1 ตัว ไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แต่พบการเกยตื้นของเต่าตนุ
และเต่ากระ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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้ (ตัว)
จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตืน

9
8
7
6
5
5
4

4

4

1

1

3
2

2
1

1

0
1

1

2554

2555

3

3
2

0

1
0
2556

3
2

2

1
2557

2558

โลมำและวำฬ

2559

2560

2561

2562

0
2563

เต่ำทะเล

รูปที่ 2-3 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2554–2563
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1. ผลกระทบจากเครื่องมือประมง และขยะทะเล/ขยะจากเครื่องมือประมง สัตว์ทะเลหายาก
มีโอกาสได้รับภัยจากขยะทะเลทั้งวิธีการกิน และการพันรัด

เครื่องมือ
ประมง
50%

หลงทิศทาง
50%

รูปที่ 2-4 สาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากกลุ่มเต่าทะเล ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2563
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัด
สมุทรสงคราม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล บริเวณที่พบปัญหาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชายฝั่งใกล้แหล่ง
ชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม มลพิษและน้ำเสียอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ในเรื่องคุณภาพ น้ำ
ในแหล่งที่อยู่อาศัย อาหารที่ลดน้อยลง ทำให้สุขภาพอ่อนแอ และอาจเกิดการเจ็บป่วยได้ อาจเป็นสาเหตุร่วมที่
ทำให้เกิดการเสียชีวิต
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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3. ภัยจากเครื่องมือประมง สัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือประมงในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2563 มีสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับผลกระทบจากการติดเครื่องมือประมง
โดยบังเอิญ จำนวน 1 ตัว เต่ากระ ติดอวนปลากะพง ชาวบ้านสามารถปล่อยไปได้อย่างปลอดภัย (ทั้งนี้กรณีนี้
เป็นกรณีที่แยกจากข้อมูลในรูปที่ 2-4)
4. แนวโน้ ม จากภั ย คุ ก คามจากการท่ อ งเที ่ ย ว ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยการท่ อ งเที ่ ย วชมวาฬ และ
ผลกระทบจากการเที่ยวโดยเจทสกี
2.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1. ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
ให้ความรู้กับชาวประมงในพื้นที่ในการช่วยสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ในการบริหารจัดการขยะชายฝั่งและขยะทะเล
ในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากร
3. บริหารจัดการพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากและแหล่งการทำประมงเชิงพื้นที่ให้เหมาะสม
และยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการบริหารจัดการ
ตารางที่ 2-3 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายาก จังหวัดสมุทรสงคราม
ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1: ผลกระทบจากเครื่องมือประมง และ R1: ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
ขยะทะเล/ขยะจากเครื่องมือประมง
คุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้กับชาวประมงในการช่วยสัตว์ทะเลหายากจากการติดเครื่องมือ
ประมง และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแล
ทรัพยากร
P1: ผลกระทบจากเครื่องมือประมง และ R3: พัฒนาระบบแจ้งข่าวและหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดการสัตว์ทะเลหา
ขยะทะเล/ขยะจากเครื่องมือประมง
ยาก
P2: ป่วยตายตามธรรมชาติ

R4: ดำเนินการในการลดปริมาณขยะทะเล และขยะจากเครื่องมือประมง
R3: พัฒนาระบบแจ้งข่าวและหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดการสัตว์ทะเลหา
ยาก
R5: ติดไมโครชิพและแถบแสดงตัวตน เพื่อติดตามพฤติกรรมสัตว์

P3: คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม (บริเวณ R6: เคร่งครัดมาตรการควบคุม และการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง
ปากแม่น้ำแม่กลอง/บางตะบูน)
R7: การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบ
ลุ่มน้ำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐ และทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
R8: ใช้มาตรการร่วมกับปรากฏการณ์คุณภาพน้ำ
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ตารางที่ 2-3 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายาก จังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P4: ภัยจากการท่องเที่ยวชมวาฬ
R9: จัดทำมาตรการ/ระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มี
P5: ภัยจากเจ็ตสกี (ไม่ได้ชมสัตว์ทะเลหา ส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการท่องเที่ยวชมวาฬ
ยากแต่ขับท่องเที่ยวทั่วไป)
R10: ประกาศพื้นที่คุ้มครองแหล่งอาศัยวาฬบรูด้า
P1-P2:
R11: เก็บชิ้นส่วนของสัตว์ที่ตายไปศึกษาต่อในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุ
การตายที่แท้จริง

2.1.5 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
1) ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 เดือน พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
2) ดำเนินการติดตามรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากจากสื่อออนไลน์ และรับแจ้งจาก
เครือข่าย ชาวประมง นักดำน้ำ นักท่องเที่ยว เป็นต้น
3) การเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก
ในประเทศไทย การช่ ว ยชี ว ิ ต สั ต ว์ ท ะเลหายากเบื ้ อ งต้ น ผลกระทบของขยะทะเลต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายาก
การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี
4) ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามวาฬบรูด้าในประเทศไทย
5) เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ให้ความรู้กับชุมชน ชาวประมงชายฝั่ง เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
6) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก ต่อหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา
7) จัดทำ (ร่าง) คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการ
ในการชมวาฬบรูด้า และวาฬโอมูระ ในทะเลอาณาเขต
8) จัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการท่องเที่ยวใน
แหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
9) จัดทำโปสเตอร์สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำ
ไทย
10) มีการทดลองติดตั้งทุ่นกักขยะในตำบลบางจะเกร็งและตำบลแหลมใหญ่
11) กรมประมงจัดทำโครงการขยะคืนฝั่ง โดยการรณรงค์ให้เรือประมงพาณิชย์เก็บขยะมาคืนฝั่ง
ในช่วงเรือเทียบท่า
12) การเก็ บ ขยะโดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม แหลมใหญ่ ร ั ก ษ์ ท ะเล
และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด บ้านฉู่ฉี่ และคลองบางจะเกร็ง
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2.1.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาขยะทะเล เป็นประเด็นที่ซับซ้อน ยากต่อบริหารจัดการ ระยะยาวจึงควรมุ่งไปที่การลด
ปริมาณขยะต้นทาง
2) ปัญหาเครื่องมือประมง แม้จะเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ที่ช่วงหลังชาวประมงมีการรับรู้ที่ดีขึ้นว่า
ถ้าพบสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือ ต้องรีบปล่อยและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
2.2 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
ในรายงานฉบับนี้ สิ่งแวดล้อมทางทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพน้ำ
ทะเล น้ำมันรั่วไหล น้ำทะเลเปลี่ยนสี และแมงกะพรุนพิษ ดังนี้
2.2.1 คุณภาพน้ำทะเล
คุณภาพน้ำทะเล แม้จะไม่เป็นฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่เป็นตัวแปรและปัจจัยสำคัญ
ต่อความอุดมสมบูร ณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกชนิดการวัดคุณภาพน้ำทะเลจึ งมีผ ลโดยตรง
ต่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ได้ทำการประเมินจากค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเล
(Marine Water Quality Index, MWQI) ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน รวม 4 ครั้ง (สถานีใกล้ฝั่ง และห่างฝั่ ง
3 กิโลเมตร) ผลการประเมินใช้การคำนวณจาก 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ำ
(Dissolved oxygen) อุ ณ หภู ม ิ น ้ ำ (Temperature) สารแขวนลอยทั ้ ง หมด (Total suspended Solid)
แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท (Nitrate) ฟอสเฟต (Phosphate) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ง หมด
(Total coliform bacteria) เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำทะเล
2.2.1.1 สถานภาพคุณภาพน้ำทะเล (State)
ในปี พ.ศ. 2563 ศู น ย์ ว ิ จั ยทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ง อ่ า วไทยตอนบนฝั ่ง ตะวันตก
ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ปากแม่น้ำแม่กลอง (สถานีปาก
แม่น้ำ และห่างจากปากแม่น้ำ 3 กิโลเมตร) ปีละ 4 ครั้ง โดยค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำ
แม่กลองอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
คุณภาพน้ำ ทะเลจังหวัดสมุ ทรสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2563 พบว่าโดยรวมมี
แนวโน้มดีขึ้นโดยพิจารณาจากแนวโน้มของค่า MWQI เฉลี่ยในแต่ละปี สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลจังหวัด
สมุทรสงครามส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม รองลงมาเป็นเกณฑ์พอใช้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล เดื อนตุล าคม พ.ศ.2562 – สิงหาคม พ.ศ.2563) พบคุณภาพน้ำ ทะเลส่ว นใหญ่ อยู ่ใ นเกณฑ์ พ อใช้
(ร้อยละ 38) และเกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 37) โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำทะเล
และปริมาณสารอาหาร (รูปที่ 2-5)
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จังหวัดสมุทรสงคราม
100%
80%

17%
42%

60%
40%

83%

50%

50%
8%

17%

ปี 2557
ดีมาก

ปี 2558
ดี

33%

25%

38%
55%

8%
ปี 2559
พอใช้

37%

22%

25%

20%
0%

33%

42%

ปี 2560
ปี 2561
เสื่อมโทรม

45%

25%

ปี 2562
ปี 2563
เสื่อมโทรมมาก

รูปที่ 2-5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างปี พ.ศ.2557–2563

2.2.1.2 สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำทะเล (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งประกอบกับเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำที่รองรับน้ำจากแหล่งกำเนิดอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นตามมา
เช่น การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งเลี้ยงหอย
2 ) การปล่ อ ยทิ ้ ง น้ ำ เสี ย ลงสู ่ แ หล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ โ ดยไม่ ผ ่ า นการ บำบั ด มี ไ ม่ เ พี ย งพอ
และไม่ครอบคลุมพื้นที่หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
3) ขาดจิตสำนึกในการปล่อยน้ำทิ้งจากกิจกรรมเกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรมโรงงาน
4) ขาดการควบคุม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด
5) การปล่อยน้ำเสียจากสถานแปรรูปสินค้าประมงขนาดเล็ก (ล้ง)
2.2.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำมาตรการหรือแนวทางเพื่อใช้ดำเนินการลดปริมาณน้ำเสียจากทุกแหล่งกำเนิดที่
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2) สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งองค์ ก รของรั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งเพื ่ อ ประสานงาน
ในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
3) จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่
4) เข้มงวดในเรื่ องของมาตรการการบำบั ด น้ำ ทิ ้ง ทุ กประเภท ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติ
5) สร้างจิตสำนึก สนั บ สนุนและเสริมสร้ างแรงจู งใจต่ าง ๆ ให้กับชุมชนเพื่ อ ลดปริ ม าณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทะเลและชายฝั่ง
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6) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรมีการแจ้งเตือนภัย หากพบแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำเสียหรือ
การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการประมงชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง
ประมงหอยแครงและหอยแมลงภู่ เป็นต้น
7) การจัดการน้ำเสียเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/ปากแม่น้ำ/ลำคลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นต้องผลักดันเชิงนโยบายให้การจัดการเป็นเชิงบูรณา
การหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่มน้ำหรือพื้นที่ให้สำเร็จ
8) สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งองค์ ก รของรั ฐ และภาคส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เพื ่ อ ปร ะสานงาน
ในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
9) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
10) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งถังดักไขมัน
ครัวเรือน และการจัดการน้ำทิ้งจากสถานแปรรูปสินค้าประมงขนาดเล็ก (ล้ง)
ตารางที่ 2-4 การวิเคราะห์ PSR คุณภาพน้ำทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม
คุณภาพน้ำทะเล
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร (Pressure )
(Responses)
P1: การเพิ่มปริมาณอินทรียสาร R1: เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในทะเลให้
จากบริเวณชายฝั่ง
เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในทะเล
R2: จั ด ทำมาตรการหรื อ แนวทางเพื ่ อ ใช้ ด ำเนิ น การลดปริ ม าณน้ ำ เสี ย จากทุ ก
แหล่งกำเนิดที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
R3: สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประสานงานใน
การจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
P2: การปล่อยน้ำทิ้งจาก
R1: สร้างจิตสำนึกสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชนเพื่อลดปริมาณ
กิจกรรมชายฝั่ง

การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง
ทะเลและชายฝั่ง
R2: เข้มงวดในเรื่องของมาตรการการบำบัดน้ำทิ้งทุกประเภทก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ
R3: การส่งเสริมการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน และการจัดการน้ำทิ้งจากสถานแปรรูป
สินค้าประมงขนาดเล็ก (ล้ง)

P3: ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย มี ไ ม่ R1: จัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่
เพี ย งพอและไม่ ค รอบคลุ ม R2: บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังให้หน่วยงานหรือโรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำ
พื้นที่หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
เสียเปิดระบบบำบัด
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2.2.1.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
1) ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานะคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกรณีเกิดปัญหาขึ้นใน
พื้นที่
2) ให้ความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายแจ้งเตือนกรณีเกิด
ปัญหาเมื่อพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีและน้ำเสีย รวมทั้งในกรณีพบสัตว์น้ำตาย
3) สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ หรือแจ้งเตือนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะ
กรณีเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
4) ให้ความรู้ความเข้าใจเครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบในพื้นที่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.2.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุ ม การปล่ อ ยน้ ำ เสี ย เช่ น ปริ ม าณอิ น ทรี ย สาร ตะกอน
และการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- เข้มงวดในเรื่องของมาตรการการบำบัดน้ำทิ้งทุกประเภทก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
2.2.2 น้ำมันรั่วไหล
การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเลและชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยและอันดามันอาจเกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำ
ที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็น คราบน้ำมันหรือก้อน
น้ำมันดิน (Tar balls) อยู่ในทะเลและจะพัดพาเข้าสู่ชายฝั่งในที่สุด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร
ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum hydrocarbons) ที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันหรือเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยในระบบนิเวศทางทะเลได้ และสามารถสะสมในดินตะกอนและสัตว์น้ำได้
ในปีงบประมาณ 2547 - 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ติดตามตรวจสอบพบ
เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลหรือคราบน้ำมันขึ้นตามแนวชายฝั่งทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 54 ครั้ง โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 พบน้ำมัน รั่ว ไหลชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 9 ครั้ง และอันดามัน จำนวน 1 ครั้ง
แต่ ก ลั บ พบก้ อ นน้ ำ มัน ดิ น บริเ วณชายฝั่ ง ทะเลอ่า วไทย จำนวน 10 ครั ้ ง และอั น ดามั น จำนวน 11 ครั้ ง
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ส่วนในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563) ได้รับแจ้งและพบเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล
คราบน้ำมันหรือก้อนน้ำมันดินตลอดแนวชายฝั่ง ดังแสดงในรูปที่ 2-6
2.2.2.1 สถานภาพน้ำมันรั่วไหล (State)
ในปี พ.ศ. 2562 พบรายงานน้ำมันรั่ว ลงทะเลในเขตใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสงคราม คือ
การรั่วไหลน้ำมันอันเกิดจากเรือ ของเรือบรรทุกน้ำมันเตา ชื่อเรือโกเดนบีช 2 จมลงบริเวณทุ่น B180-R9 Nm
ห่างสะพานปลาสมุทรปราการ ประมาณ 12 ไมล์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อป่าชาย
เลนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรสงคราม แต่อย่างไรก็ตามมีการดำเนินการจัดเก็บได้ก่อนที่น้ำมันจะ
เดินทางมาถึงจังหวัดสมุทรสงคราม (ดังรูปที่ 2-7) แต่ในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบปรากฎการณ์น้ำมันรั่วไหลในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม แต่อย่างใด
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รูปที่ 2-6 เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันในปีงบประมาณ 2563
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 2-7 การรั่วไหลของน้ำมันจากเรือ โกเดนบีช 2
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.2.2.2 สาเหตุของปัญหาน้ำมันรั่วไหล (Pressure)
1) เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล
2.2.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) การพัฒนาเทคนิคการเก็บกู้คราบน้ำมัน
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิด เหตุการณ์
มลพิษทางทะเล
3) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง เข้มงวด ในการตรวจตรา
การสัญจรทางน้ำ
4) จัดทำแผนและซักซ้อมเตรียมการรับมือเหตุการณ์น้ำมันรั่ว ไหลลงสู่ทะเล ทั้งแรงงาน
อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นการจัดเก็บคราบน้ำมันในทะเลชายฝั่ง เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

29

ตารางที่ 2-5 การวิเคราะห์ PSR น้ำมันรั่วไหล จังหวัดสมุทรสงคราม
State: น้ำมันรั่วไหลลงทะเล
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
P1: เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันทำให้เกิดการ R1: พัฒนาเทคนิคการเก็บกู้คราบน้ำมัน
รั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล
R2: เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุการณ์มลพิษทางทะเล
R3: บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง เข้มงวด ใน
การตรวจตราการสัญจรทางน้ำ
R4: จัดทำแผนและซักซ้อมเตรียมการรับมือเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
ทั้งแรงงาน อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การ
จัดเก็บคราบน้ำมันในทะเลชายฝั่ง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

2.2.2.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ผอ.สสภ.13 และผอ.ทสจ สมุทรปราการ
ผอ.สทช.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเรือ ทช. 102
ออกปฏิบัติการกรณีเรือ Golden Bridge 2 จมบริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ผลการตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
1) ขณะมายังบริเวณพิกัด ละติจูด 13.353333 ลองจิจูด 100.618333 ได้พบเรือจมบริเวณหัว
เรือ มีคราบน้ำมันเตาไหลออกมาเป็นวงกว้าง ประมาณ 200 เมตร เคลื่อนตัวไปทางทิศ 223 องศา ได้กลิ่น
น้ำมันอย่างชัดเจนบริเวณที่รั่วไหล
2) ขณะตรวจสอบได้พบเรือเดนสุทธิ เป็นเรือขจัดคราบน้ำมันของกรม เจ้าท่าได้ทำการใช้
บูมล้อมบริเวณคราบน้ำมันที่กระจาย
3) เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปที่เรือ ภูเก็ต 1303 ของกรมเจ้าท่า โดยมีกัปตันเรือ ได้แจ้งว่าเรือลำ
ดังกล่าวได้บรรทุกน้ำมันจากกรุงเทพ ไปท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการขจัดคราบ
น้ำมันและขณะนี้ยังไม่มีการใช้สารเคมีในการขจัดแต่อย่างใด และจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาก
ต้องใช้สารเคมีก่อน และในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จะได้ให้เจ้าของเรือเข้าให้ปากคํากับเจ้าท่าภูมิภาค ต่อไป
4) เมื่อเวลา 16.30 น. ได้มีเรือของเอกชนส่งเจ้าหน้าที่ดำน้ำลงไปปิดวาล์วน้ำมันแล้ว และเจ้า
ท่าได้แจ้งคณะเจ้าหน้าที่ว่าอาจจะมีการกู้เรือเมื่อใดจะประสานให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทางสทช. 2
ได้ น ํ า เรื อ ทช 222 และ 102 เตรี ย มความพร้ อ มบริ เ วณที ่ เ กิ ด เหตุ เพื ่ อ ประสานการปฏิ บ ั ต ิ ง านต่ อ ไป
และผลเป็นประการใดจะได้รายงานให้ทราบต่อไป
2.2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
-
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2.2.3 น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เป็นผลมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชบางชนิดได้รับธาตุอาหาร
และปริมาณในปริมาณมากกว่าปกติ จึงเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำทะเลมีส ี ที่
เปลี่ยนไปตามสีรงควั ตถุของแพลงก์ตอนพืชชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น มีลักษณะเป็นตะกอนแขวนลอยน้ำ
เป็นหย่อมหรือเป็นแถบยาวมีแนวตามทิศทางของกระแสลมและคลื่น ส่วนมากมักมีกลิ่นเหม็น เมื่อแพลงก์ตอน
เหล่านี้ตายลงอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เนื่องจากสัตว์น้ำที่ อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
ขาดออกซิเจน หรือจากปริมาณแอมโมเนียในน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น การเกิดเหตุการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย
เริ่มมีรายงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยเกือบทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช ายฝั่งทะเลอ่าวไทย
โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ในประเทศไทย คือ ไดโน-แฟลกเจลเลท ไดอะตอม และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน โดยไดแฟลกเจลเลทเป็น
กลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในแง่ของการวิจัยและการเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้าง
สารชีว พิ ษที่ส ามารถสะสมในสัตว์กลุ่มที่กรองกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารและถ่ายทอดผ่านการกินต่อ ๆ
กันในระบบห่วงโซ่อาหาร โดยก่อให้เกิดผลกระทบได้ถึงแม้จะแพร่กระจายในระดับความหนาแน่นต่ำ
ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง อ่ า วไทยตอนบนฝั ่ ง ตะวั น ตก ดำเนิ น การติ ด ตาม
การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงก์ตอนพืชเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และรับแจ้งเหตุปรากฏการณ์
น้ ำ ทะเลเปลี ่ ย นสี ครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ถึ ง ประจวบคี ร ี ข ัน ธ์ รวม 20 สถานี ปี ล ะ 4 ครั้ ง
จังหวัดสมุทรสาคร มีจุดเฝ้าระวัง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ ปากแม่น้ำท่าจีน ชายฝั่งบางกระเจ้า และคลองประมง
และห่างฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร (รูปที่ 2-8) วัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของแพลงก์
ตอนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและเฝ้าระวังแพลงก์ตอนพืชที่ส ร้างสารชี วพิ ษ
รวมทั้งติดตามสถานภาพคุณภาพน้ำทะเล ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางนโยบายในการจัดการ แก้ไข และป้องกัน
ผลกระทบเมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
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รูปที่ 2-8 พื้นที่ติดตามเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2563 เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีขึ้น ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยปี พ.ศ. 2563 ไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (ดังรูปที่ 2-9)
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รูปที่ 2-9 สถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี พ.ศ. 2557 - 2563

2.2.3.2 สาเหตุของน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
1) เนื่องจากได้รับแจ้งพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีส่วนใหญ่บริเวณปากแม่น้ำ ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยน
สีบ่อยครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ช่วงปลายปีที่เกิดน้ำเบียดในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนชายฝั่งน้ำตื้นที่มีการรองรับสิ่งปฏิกู ลจากคลองบริเวณใกล้เคียงประกอบกับเป็น
ช่วงเปลี่ยนทิศทางลม
2) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง
3) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่
เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
2.2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับเครือข่ายชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
2) กำหนดมาตรการควบคุ ม แหล่ ง กำเนิ ด มลพิ ษ จากแผ่ น ดิ น บริ เ วณแนวชายฝั ่ ง ทะเล
ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัดและปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
4) การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
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5) หน่วยงานภาครัฐควรมีการแจ้งเตือนภัยหากพบแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์ปรากฏการณ์
น้ ำ ทะเลเปลี ่ ย นสี เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งจากการสู ญ เสี ย การประมงชายฝั ่ ง เช่ น การเลี ้ ย งปลาในกระชั ง
การทำประมงหอยแครง หอยแมลงภู่ เป็นต้น
ตารางที่ 2-6 การวิเคราะห์ PSR การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสงคราม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร
P1: การเพิ่มปริมาณอินทรียสาร
จากบริเวณชายฝั่ง

P2: การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ

น้ำทะเลเปลี่ยนสี
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
R1: หน่วยงานในพื้นที่ควรมีมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณ
แนวชายฝั่งทะเล ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
R2: หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด
และปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมากขึ้น และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
R1: กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลอย่าง
เข้มงวด
R2: สร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับเครือข่ายชุมชน เพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำ
คลอง ทะเลและชายฝั่ง
R3: ควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมี
เพียงพอครอบคลุมพื้นที่ชุมชน

2.2.3.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2563
1) ดำเนินการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชตามที่ได้รับแจ้ง
เหตุในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์การเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชอย่างต่อเนื่อง
2) จัดทำรายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้ น ที่
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการ หรือแนวทางในการลดปริมาณน้ำเสียจากทุกแหล่งกำเนิดที่ปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ
3) สร้างเครือข่ายชุมชน และให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
4) สร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับเครือข่ายชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
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2.2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ขาดการร่ว มมือกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมมือกันวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
และหาแนวทางดำเนินการอย่างมีระบบบูรณาการร่วมกัน
2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรมีมาตรการเข้มงวดในการลดและควบคุมการปล่อย
น้ำเสีย และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัดและปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
3) งบประมาณ และกำลั ง คนของบุ ค ลากรภาครั ฐ ไม่ เ พี ย งพอในการติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีได้บ่อยครั้ง
4) ขาดความร่วมมือ และจิตสำนึกของผู้ที่ปล่อยน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำชายฝั่งทั้งภาคอุตสาหกรรม
และชุมชน
2.2.4 แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุ น (Jellyfish) เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ ม ี ก ระดู ก สั น หลั ง จั ด อยู ่ ใ นไฟลั ม ไนดาเรี ย (Cnidaria)
เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ล่องลอยอยู่ในมวลน้ำ กินอาหารจำพวกสัตว์ต่าง ๆ เช่น กุ้งปลา โดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายร่มหรือกระดิ่งคว่ำ
ตัวแมงกะพรุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95 มีระบบ
ประสาท แต่ไม่มีสมองส่วนใหญ่ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบางชนิดที่อยู่ในน้ำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น
สามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณผิวน้ำจนถึงทะเลลึก แต่มีบางชนิดที่อยู่ในน้ำจืด แมงกะพรุนมีมากกว่า 9,000 สาย
พันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
พิ ษ ของแมงกะพรุ น บรรจุ อ ยู ่ ใ นแคปซู ล (capsule) ที ่ เ รี ย กว่ า นี ม าโตซี ส (nematocyst)
ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพาะส่วนหนวด (tentacle) การสัมผัสทำให้บาดเจ็บได้ใน
หลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมาณพิษที่ได้รับ และความต้านทานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้บ ริเวณ
ที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสหรือได้รับพิษ
ไปจนถึงทำให้หัวใจหรือระบบหายใจ แมงกะพรุนที่มีพิษและเป็นที่รู้จักทั่วไป ได้แก่ แมงกะพรุนกล่องบางชนิด
ในกลุ่ม Cubozoa และแมงกะพรุนไฟในกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa
2.2.4.1 สถานภาพแมงกะพรุนพิษ (State)
ข้ อ มู ล จากการสำรวจของศู น ย์ ว ิ จ ั ย ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง อ่ า วไทยตอนบน
เพื่อประเมินความหลากหลายของแมงกะพรุน การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ ด้วยการใช้อวน
ลอยกุ้งสาม อวนลาก อวนทับตลิ่ง จากการติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย จากการตักด้วยสวิง
จากการพบเกยตื้น การพบเห็น การได้รับแจ้งเหตุ และจากข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 พบแมงกะพรุน
พิษ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทั้งสิ้น 2 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง
1 ชนิด คือ แมงกะพรุนกล่อง (Carukiidae) (unidentifiable) และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa 1 ชนิด คือ
แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.) ดังรูปที่ 2-10
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Cubozoa

Scyphozoa

วงศ์ Carukiidae

วงศ์ Pelagiidae

Carukiidae, unidentifiable

Chrysaora sp.

รูปที่ 2-10 ชนิดของแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (2563)

จากข้อมูลสถิติของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542
– 2563 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ ในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามแต่อย่างใด
ทั้งนี้ พื้นที่ในการแพร่กระจายของแมงกระพรุนจากการสำรวจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เป็นดังนี้

รูปที่ 2-11 การแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษในพื้นทีช่ ายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (2563)
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2.2.4.2 สาเหตุของแมงกะพรุนพิษ (Pressure)
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa น่าจะมาจากกระแสน้ำและคลื่นลม เนื่องจาก
แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสาเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถ
สรุปสาเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
2.2.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
ได้มีการดำเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีประวัติ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบทุกพื้นที่
โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ แมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทีมแพทย์ และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
2.2.4.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่เฝ้าระวัง (พบแมงกะพรุน
กล่อง แต่ยังไม่มีประวัติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาด
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการใน
พื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้ าที่กู ้ภัย
ทีมแพทย์ และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง ดังตารางที่ 2-7
ตารางที่ 2-7 มาตรการการดำเนินงานเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ
มาตรการ
กิจกรรม
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การ • ยังไม่มีการดำเนินการ
ปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัส
แมงกะพรุนพิษและเสา
น้ำส้มสายชู (vinegar pole)
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลแก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
2.1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ขอความร่ ว มมื อ หรื อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยให้ ช ่ ว ยเก็ บ ตั ว อย่ า งและแจ้ ง เหตุ เ มื ่ อ พบ
และชุมชน
แมงกะพรุนพิษ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
• ยังไม่มีการดำเนินการ

2.2 การประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา

บรรยายให้ความรู้ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน
• 19 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จำนวน 60 คน
บรรยายให้ความรู้
• ยังไม่มีการดำเนินการ
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ตารางที่ 2-7 มาตรการการดำเนินงานเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ (ต่อ)
มาตรการ

2.3 การประชาสัมพันธ์หน่วย
รักษาพยาบาล

กิจกรรม

มอบหนังสือการ์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.)
• ยังไม่มีการดำเนินการ
บรรยายให้ความรู้
• ยังไม่มีการดำเนินการ
มอบเอกสารให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
• ยังไม่มีการดำเนินการ

2.2.4.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
–
ข้อเสนอแนะ
ผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ ่ น ภายใต้ กรมควบคุ มโรค กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว)
มีบทบาทในส่วนของการอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเล
มีพิษ การติดตั้งป้ายปฐมพยาบาลและเสาน้ำส้มสายชู ตามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน การบาดเจ็บ จากการสัมผัส แมงกะพรุนพิ ษฉบับใหม่ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พื ช สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที ่ ย วและกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
และมหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.3.1 สถานการณ์ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 80,325.02 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพจำนวน
16,427.15 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557) กระจายอยู่ในท้องที่ตำบลคลองโคน ตำบลบางแก้ว
ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลยี่สาร และตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จากการสำรวจสังคมพืช สัตว์ และเห็ดรา ในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ผลเป็นดังนี้
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 7 วงศ์ (Families)
7 สกุล (Genus) 13 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 140.81 ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่พบมาก
ที ่ ส ุ ด อยู ่ ใ นวงศ์ Rhizophoraceae ชนิ ด ที ่ ม ี ค วามหนาแน่ น มากที ่ ส ุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก (Rhizophora
apiculata) มีความหนาแน่นเท่ากับ 94.95 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ แสมขาว (Avicennia alba) และตะบูน
ขาว (Xylocarpus granatum) มีความหนาแน่นเท่ากับ 24.67 และ 10.74 ต้นต่อไร่ ตามลำดับ ความโตทาง
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 11.11 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ 7.53 เมตร
ค่าดัชนีความสำคัญ (Important ValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ 137.74 รองลงมา
คือ ลำแพนหิน และแสมขาว (Sonneratiagriffithii) มีค่าเท่ากับ 56.77 และ 55.24 ตามลำดับ ค่าดัชนีความ
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wienerdiversityindex;H’) เท่ากับ 1.056 ค่าความชุกชุมทางชนิด
พันธุ์ของมาร์กาเรฟ (Margalef’sindex;d) เท่ากับ 1.446 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอทางชนิดพันธุ์ของพีลู
(Pielou’s evenness;J’) เท่ากับ 0.412
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน จากการประเมินพบว่า มีมวลชีวภาพทั้งหมด
เท่ากับ 22.811 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 10.009 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดิน
เท่ากับ 12.802 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมด พบว่า มีมวลชีวภาพลำต้นมากที่สุด 5.526 ตันต่อไร่
รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 2.469 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 1.510 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใบ
0.504 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โดยโกงกางใบเล็ก เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 6.676 ตันต่อไร่
รองลงมาคือ แสมขาวและตะบูนขาว มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.847 และ 0.727 ตันต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับมวล
ชีวภาพใต้ดินพบว่า มีการกระจายอยู่ในชั้นดินที่ความลึกต่าง ๆ โดยสะสมอยู่ในชั้นดินที่มีความลึก 10 -20
เซนติเมตร มากที่สุดเท่ากับ 2.756 ตันต่อไร่ รองลงมาอยู่ที่ชั้นความลึก 0-10, 30-40 และ 20-30 เซนติเมตร
มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.847, 1.125 และ 1.040 ตันต่อไร่ ตามลำดับ และเมื่อแบ่งตามขนาดราก พบว่า
รากขนาดมากกว่า 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 5.970 ตันต่อไร่ รองลงมา คือ รากขนาด
5-10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากับ 4.130 และ 2.702 ตันต่อไร่ ตามลำดับ
การสะสมคาร์บอนในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบ
คาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 10.721 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ
4.704 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 6.017 ตันต่อไร่ คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวล
ชีวภาพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมากที่สุด 2.597 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 1.160 ตันต่อไร่ สะสม
อยู่ในรากเหนือพื้นดิน 0.710 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในใบ 0.237 ตันต่อไร่ ตามลำดับ และเมื่อนำมาประเมิน
ร่วมกับพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวั ดสมุทรสงครามมีการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.196 ล้านตัน
คาร์บอน
ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน และตำบลลาด
ใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบจำนวน 8 อันดับ 35 วงศ์ 53 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่
กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วงเล็บหวี (Alleculidae sp.), ด้วงหนวดยาว (Cerambycidae sp.)
และด้ ว งกิ น ใบ (Aulacophora sp.) เป็ น ต้ น 2) แมลงที ่ ก ิ น สั ต ว์ เ ป็ น อาหาร (Carnivor) เช่ น มดแดง
(Oecophylla smaragdina), มดหลังหนาม (Polyrhachis laevissima) และต่อนอนวัน(Provespa barthelemyi)
เป็นต้น และ 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผีเสื้อกลางคืน (Trigonodes hyppusia), ผีเสื้อหนอนใบ
รักธรรมดา (Danaus chrysippus) และผีเสื้อแพนซีมยุรา (Junonia almana) เป็นต้น จากการสำรวจครั้งนี้
พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) แต่อยู่ในระดับ Least concern (LC) คือ
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
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กังวลน้อย ได้แก่ผีเสื้อแพนซีมยุรา (Junonia almanac), แมลงปอบ้านบ่อ (Crocothemis servilia) และแมลงปอ
บ้านฟ้าเขียว (Diplacodes trivialis)
ความหลากหลายและสถานการณ์ของนกในป่าชายเลน นกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้งชนิดพันธุ์ และจำนวน ซึ่งในแต่ละชนิดต่างก็มีความต้องการปัจจัย
จำเพาะที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นที่และช่วงเวลา (Ecological niche) นกที่พบในป่าชายเลนนั้นมีการใช้
ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท คือ
1) เป็นแหล่งอาหาร (Feeding site) ป่าชายเลนมีปากแม่น้ำซึ่งมีโคลน ตะกอน และอินทรียสาร
จำนวนมหาศาลที่สายน้ำพัดพามา ทำให้เกิดเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ อุดมไปด้วยธาตุอาหาร ทั้งยังเป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ำ หนอนทะเล และสัตว์หน้าดินหลายชนิด สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้ เป็นอาหารสำคัญของบรรดา
นกชายเลนทั ้ ง หลาย (คู ่ ม ื อ การจำแนกชนิ ด นกน้ ำ , 2552) นอกจากนี ้ ไ ม้ ป ่ า ชายเลนส่ ว นมากเป็ น ไม้
ไม่ผลัดใบ ทำให้มีดอก และผลหมุนเวียนตลอดทั้งปี กลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของนกกลุ่ม นกกินปลี
นกกาฝาก รวมถึงแมลงที่ชอบน้ำหวานส่งผลให้ในนกกลุ่มกินแมลง จากดอกไม้มีอาหารตลอดปี
2) เป็นแหล่งพักนอน (Roosting site) พบในนกอพยพที่ใช้เส้นทางบินเดิมเป็นประจำทุกปี คือ
“กลุ ่ ม นกชายเลน และนกทะเล” สำหรั บ ประเทศไทยตั ้ ง อยู ่ ใ นเส้ น ทางบิ น อพยพ (Flyway)
เอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย นกที่อพยพมาตามไหล่ทวีปจึงพักนอน และหาอาหารเพื่อสะสมพลังงานในป่า
ชายเลน
3) เป็ น แหล่ ง ทำรั ง วางไข่ (Nesting site) ป่ า ชายเลนมี ค วามเหมาะสมทั ้ ง ความปลอดภั ย
และแหล่งอาหาร ทำให้พบนกที่ทำรังวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะนกที่กินปลาสัตว์ น้ำเป็น
อาหาร เช่น นกเหยี่ยวแดง และนกกาน้ำเล็ก เป็นต้น
จากการศึกษาสำรวจชนิดของนกชายเลนในพื้นที่ 13 จังหวัด (รวมทั้งอ่าวไทยตอนบน) บริเวณป่า
ชายเลน ลำคลองหาดเลน หาดทราย แหลมหิน เกาะแก่ง แม่น้ำ และบริเวณสันดอนทราย เพื่อให้เป็นพื้นที่
ตัวแทนของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยพักนอน และแหล่งทำรังวางไข่ที่แตกต่างกันของนกชนิดต่าง ๆ โดยใช้
วิธีการสำรวจ 2 วิธี คือ 1) การสำรวจบนเส้นทาง (Roadside Survey) และ 2) การสำรวจบนแปลงตัวอย่าง
(Point Count) พบชนิดของนกชายเลนสูงสุดที่จังหวัดเพชรบุรี คือ 74 ชนิด ดังตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-8 รายชื่อจำนวนชนิด สกุล วงศ์ และอันดับของนกชายเลนที่พบบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
จังหวัด
ชนิด (species)
สกุล (genus)
วงศ์ (family) อันดับ (order)
เพชรบุรี
74
49
23
9
สมุทรสงคราม
27
20
13
8
สมุทรสาคร
25
21
15
5
สมุทรปราการ
16
15
8
4
ฉะเชิงเทรา
34
23
14
5
รวม
176
128
73
31
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สถานภาพทรัพยากรนกชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม พบนกในป่าชายเลนไม่ต่ำกว่า 27 ชนิด
จัดอยู่ใน 20 สกุล 13 วงศ์ 8 อันดับ รายละเอียดดังนี้
นกชายเลนที่พบมาก 9 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตทรายเล็ก นกตีนเทียน นกเด้าดิน นกทะเลขาแดง ธรรมดา นกยางโทนน้อย นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกกินเปรี้ยว และนกอีแพรดแถบอกดำ
นกชายเลนที่พบปานกลาง 8 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกชายเลนน้ำจืด นกยางกรอกพันธุ์ชวา เหยี่ยวแดง นกปรอดสวน นกสติ๊นท์นิ้วยาว นกเอี้ยงสาลิกา และนกเอี้ยงหงอน
นกชายเลนที่พบน้อย 10 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตสีเทา นกชายเลนเขียว นกทะเลขาเขียวลายจุด
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย นกกาน้ำปากยาว นกเขาชวา นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกกวัก และนกเอี้ยงด่าง
ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม สำรวจเห็ดราบริเวณพื้นที่
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง และตำบลบางยี่สาร อำเภออัมพวา พบจำนวนทั้งสิ้น 3 วงศ์ (Family) 3 สกุล
(Genus) 4 ชนิ ด (Species) ได้ แ ก่ เห็ ด ดั น หมี ( Daldinia cancentrica), (Polyporus sp.) และ
(Hymenochaete sp.)
ความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณตำบลคลอง
โคน ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, ตำบลยี่สาร และตำบล
แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 10 วงศ์ 14ชนิด จำแนก
เป็นกลุ่มปลา (Chordata) 7 วงศ์ 7 ชนิด กลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 2 วงศ์ 6 ชนิด และกลุ่มแมงดาทะเล
(Arthropoda) 1 วงศ์ 1 ชนิด โดยวงศ์ที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง) พบ 4 ชนิด
ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งแชบ๊วย รองลงมาคือ วงศ์ Portunidae (วงศ์ปู) พบ 2 ชนิด ได้แก่ ปู
ทะเลและปูใบ้ ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่างละ 1 ชนิด เช่น วงศ์ Latidae (วงศ์ปลากะพงขาว) ได้แก่ ปลากะพง
ขาว วงศ์ Scatophagidae (วงศ์ปลาตะกรับ) ได้แก่ ปลาตะกรับ และวงศ์ Ariidae (วงศ์ปลากดทะเล) ได้แก่
ปลากดคันหลาว เป็นต้น
ความหลากหลายของสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต พื ้ น ป่ า ชายเลน ในบริ เวณตำบลคลองโคน ตำบลบางแก้ ว
ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, ตำบลยี่สาร และตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบทั้งหมด 12 วงศ์ (Family) 13 สกุล (Genus) 16 ชนิด (Specie)
มี ค วามหนาแน่ น รวมเท่ า กั บ 71.43 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร ชนิ ด ที ่ พ บมากที ่ ส ุ ด คื อ หอยถั ่ ว แดง
มีความหนาแน่นเท่ากับ 24.00 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ หอยขี้นก มีความหนาแน่นเท่ากับ 9.71 ตัวต่อ
ตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หอยก้นแหลม ปูแสมก้ามส้ม ปูก้ามดาบ ปูแสมก้ามยาว
หอยหูปากม่วง หอยหูปากเหลือง หอยจุ๊บแจง หอยกะทิ ปูเสฉวน กั้งตั๊กแตนเขียว กุ้งดีดขัน หอยแครง และ
หอยหูแมว เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่ามีค่าดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 1.83 ค่าดัชนีความชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ
1.97 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) เท่ากับ 0.69

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

41

2.3.1.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดทำข้อมูลสถานภาพพื้นที่ป่าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 - 2561
จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 16,427.15 ไร่ โดยมีพื้นที่กระจายอยู่ในท้องที่ตำบล
คลองโคน ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบลยี่สาร
และตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ดังตารางที่ 2-9 และรูปที่ 2-12
ตารางที่ 2-9 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2563
ป่าชายเลนคงสภาพ
พื้นที่
รับผิดชอบ
ทช.

ในพื้นที่
ป่า
อนุรักษ์

16,427.15

0.00

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
พื้นที่อื่น
ในป่า
อนุรักษ์

ป่าอื่น ๆ
(ป่าพรุ ป่า
ชายหาด
ป่าบก)

หาดเลน
หาดทราย
แม่น้ำ
คลอง

0.00

0.00

1,042.33

เปลี่ยนสภาพ
โดยสิ้นเชิง (ที่
อยู่อาศัย
ท่าเรือ)

ฟื้นฟูได้ (นา
กุ้ง นาเกลือ
เกษตรกรรม
ฯลฯ)

หน่วยงาน
รัฐใช้
ประโยชน์

912.25

59,626.25

497.63

รวมพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น
ทช.
80,325.02 80,325.02

ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
60,000.00
51,250.00
50,000.00

47,800.00

40,000.00
18,426.56

30,000.00
20,000.00

15,956.57

16,427.15

14,112.42 14,272.75

5,775.00 7,156.25

10,000.00
306.00
2518

2522

2529

2536

2539

2543

2547

2552

2557

2560-2561

รูปที่ 2-12 พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2518-2563
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
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รูปที่ 2-13 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2560)

2.3.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน (Pressure)
1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างผิดกฎหมาย/ขาดควบคุม
2) ผลกระทบจากคุณภาพน้ำชายฝั่งลดลง ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
3) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
4) ขยะทะเล ทำให้ปลูกไม้ชายเลนไม่ขึ้น และไม้ตามธรรมชาติไม่เติบโต เนื่องจากขยะฝังตัวใต้
ตะกอนเป็นแผ่นหนา จนรากของต้นไม้ไม่สามารถทะลุผ่านได้
5) ผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพป่า
ชายเลนในพื้นที่เอกชน
6) การพยายามบุกรุกเพื่อครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน (ศูนย์เรียนรู้ฯ บางแก้ว)
2.3.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและ
ต่อเนื่อง
2) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำในป่าชายเลน
3) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
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4) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน
5) วิจัยเพื่อหาแนวทาง/วัสดุ/อุปกรณ์/นวัตกรรมในการเก็บขยะหรือป้องกันขยะเข้าไปในป่า
ชายเลน
6) ศึกษาวิจัยการปลูกไม้ชายเลนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
7) แก้กฎหมายให้ป่าชายเลนและป่าจากในพื้นที่เอกชนไม่ถือเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อให้
เจ้าของที่ดินจ่ายภาษีน้อยลง
ตารางที่ 2-10 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
ทรัพยากรป่าชายเลนไม่มีเสถียรภาพ
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1: การบุกรุกครอบครองป่าชายเลน
R1: ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
P2: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชาย
เลนอย่างขาดการควบคุม

R3: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำในป่า
ชายเลน
R3: ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชาย
เลนให้เกิดความยั่งยืน
R4: เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

P3: ผลกระทบจากคุณภาพน้ำชายฝั่งลดลง

R6: ตอบสนองตามหัวข้อคุณภาพน้ำชายฝั่ง
R7: ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย

P4: ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง

R7: ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R8: ทำแนวป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ งแบบวิ ธ ี ธ รรมชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

P5: ขยะทะเล ทำให้ปลูกไม้ชายเลนไม่ขึ้น และไม้
ตามธรรมชาติไม่เติบโต

R9: จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน
R10: วิจัยเพื่อหาแนวทาง/วัสดุ/อุปกรณ์/นวัตกรรมในการเก็บหรือ
ป้องกันขยะเข้าไปในป่าชายเลน
R11: ศึกษาวิจัยการปลูกไม้ชายเลนที่แก้ปัญหา

P6: การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ทำให้เกิดการทำลายป่าชายเลนในเขต
เอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางภาษี

R13: แก้กฎหมายให้ป่าชายเลนและป่าจากในพื้นที่เอกชนไม่ถือเป็น
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อให้เจ้าของที่ดินจ่ายภาษีน้อยลง
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2.3.1.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2563
1) การดำเนินงานตามแผน AO1-AO4
ตามมาตรการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก มีการดำเนินงานที่สามารถจำแนกได้กลุ่ม
AO1-AO4 ดังตารางที่ 2-11
ตารางที่ 2-11 ผลการดำเนินการตามมาตรการทวงคืนผืนป่าชายเลน
ปี พ.ศ.
ทวงคืน
ปลูกฟื้นฟู
2559
6.53 ไร่
2560
273.67 ไร่
2561
2562
31.9 ไร่
2563
0.105 ไร่
รวม
311.50 ไร่

บำรุงรักษา
-

รื้อถอน
-

1. การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน มีการฟื้นฟูป่าชายเลน การปลูกป่า การดูแลพื้นที่ จำนวน 1 ไร่
2. การเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (การทวงคืนผืนป่าชายเลน) จำนวน 1 คดี 205.37 ไร่
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีการจัดทำศูนย์รวมพันธุ์ไม้และแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชป่าชายเลน
4. โครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายของรัฐบาล
จำนวน 2 ชุมชน 4.61 ไร่
ทั้งนี้การดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ตารางที่ 2-12 ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน
ปีงบประมาณ
ชื่อชุมชน
จำนวน เนื้อที่ (ไร่)
ความก้าวหน้า
พ.ศ.
(ครัวเรือน)
2561
บ้านคลองโคน ม.2 ต.คลอง
23
6-1-28 ใบอนุญาตเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 9
โคน อ.เมือง
มีนาคม 2563
บ้านคลองช่อง ม.5 ต.คลอง
21
9-3-16 ใบอนุญาตเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 9
โคน อ.เมือง
มีนาคม 2563
2562
บ้านคลองโคน ม.2 ต.คลอง
4
0-2-85.30 นำส่งข้อมูลให้คทช.จังหวัดสมุทรสงคราม
โคน อ.เมือง
แล้ว
2563
บ้านคลองช่อง ม.5 ต.คลอง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
โคน อ.เมือง
บ้านคลองคต ม.1 ต.คลองโคน
1
0-0-3.60
อ.เมือง
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2) กิจกรรมอื่น ๆ
1. งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ดำเนินงาน ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
2. งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การติดตามความคืบหน้าสถานะ
คดี การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน โดยวิธีจัดตั้งชุดลาดตระเวนประจำสถานีฯ การลาดตระเวนพื้นที่
ที่ล่อแหลม/เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก และการร่วมบูรณาการแผนบิ นตรวจสอบสภาพป่า ตามแผนการบิน จำนวน
1 ครั้ง ผลการบินตรวจ ไม่พบกระทำผิดกฎหมายและภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดเส้นทางการบินแต่อย่างใด
3. งานบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
4. งานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินป่าชายเลน ประกอบด้ว ย การคัดเลือกแปลงที่ดิน
เพื่อตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน การขอคัดสำเนาสารบบที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และจัดทำแผน
ที่แสดงรูปแปลงในแผนที่มาตราส่วน 1:4000
5. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโครงการปลูกป่าชาย
เลนแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ณ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ป ่ า ชายเลน ต.บางแก้ ว (โรงเรี ย นธรรมชาติ ป ่ า ชายเลน) อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสงคราม จำนวน 6 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางแก้ว
จำนวน 1 ไร่
6. การปลูกป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 64 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,667 คน คิดเป็นพื้นที่ 47.37 ไร่ คิดเป็นต้นกล้าประมาณ 33,000 ต้น
2.3.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
- บุ ค ลากร และงบประมาณที ่ ม ี อ ย่ า งจำกั ด อี ก ทั ้ ง อุ ป กรณ์ และยานพาหนะ(รถยนต์ )
ในการปฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และควรจัดหาอุปกรณ์
และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- ยกระดับ การมีส ่วนร่ว มของชุมชนชายฝั่ง โดยการสนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งให้ได้ตาม
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- ควรขยายผลโครงการป่าในเมือง ทั้งพื้นที่เดิมคือตำบลบางแก้ว และเพิ่มพื้นที่อื่น ๆ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น
- ควรปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติของโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนตำบลบางแก้ว ซึ่งเป็น
โครงการป่าในเมืองที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีคนเข้าไปทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน และท่องเที่ยวแต่ละปีใน
จำนวนมาก
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2.4 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
จากข้อมูลการสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
มีระยะทางประมาณ 24.18 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 0 กิโลเมตร
โดยแบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขยาวประมาณ - กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง - กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง - กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเล็กน้อย - กิโลเมตร
2) พืน้ ที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 15.84 กิโลเมตร
จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วและไม่มีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ 15.84 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วแต่ยังมีการกัดเซาะ ความยาวประมาณ - กิโลเมตร
3) พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ติดตามตรวจสอบ) ความยาวประมาณ 8.35 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนประมาณ 0.74 กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 5.85 กิโลเมตร
- พื้นที่ปากแม่น้ำ ประมาณ 1.76 กิโลเมตร
ตารางที่ 2-13 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม

รวมระยะทาง
ชายฝัง
(กม.)

ระยะชายฝั่งที่ประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง (กม.)
รุนแรง
(>5
เมตร/ปี)

ปานกลาง
(1-5 เมตร/
ปี)

น้อย
(<5
เมตร/ปี)

ระยะ
ชายฝั่ง
ที่มีการ
ดำเนินการ
แก้ไขแล้ว
(กม.)

ระยะชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่ง
(กม.)

พื้นที่
สมดุล

24.18
0.00
0.00
0.00
15.84
5.85
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พื้นที่
หัวหาด/
หน้าผา

พื้นที่
ตะกอน
สะสม

พื้นที่
รุกล้ำ
ชายฝั่ง

พื้นที่
ปาก
แม่น้ำ

0.00

0.74

0.00

1.76

ตารางที่ 2-14 เปรียบเทียบระยะทางกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2560-2562
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง (กม.)
จังหวัด
สมุทรสงค
ราม

พื้นที่กัดเซาะปานกลาง (กม.)

พื้นที่กัดเซาะน้อย (กม.)

ปี พ.ศ.
2560

ปี พ.ศ.
2561

ปี พ.ศ.
2562

ปี พ.ศ.
2560

ปี พ.ศ.
2561

ปี พ.ศ.
2562

ปี พ.ศ.
2560

ปี พ.ศ.
2561

ปี พ.ศ.
2562

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

47

ตารางที่ 2-15 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วทะเล
พื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว (กม.)
จังหวัด
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
สมุทรสงคราม
15.51
15.66
ที่มา: กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

15.84
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รูปที่ 2-14 แผนที่แสดงสถานภาพแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 2-15 แผนที่แสดงโครงสร้างชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2562
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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2.4.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ
2.4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
1) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
2) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
ตารางที่ 2-16 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1: การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ R1: ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้าง
ตามธรรมชาติ
ป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2: วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3: ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสนอโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่
ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4: บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมฯ พ.ศ.
2558
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก

2.4.4 การดำเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2563
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้
พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทาง 24.18 กม. ลักษณะชายฝั่งเป็น หาดโคลน
22.47 กิโลเมตร และปากแม่น้ำ 1.17 กิโลเมตร
ผลการดำเนินงานสำรวจสถานภาพโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและสถานการณ์
ด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า ไม่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง และได้ส ำรวจ
สถานภาพโครงสร้างชายฝั่ง (รั้วไม้ไผ่) ปรากฏผลดังนี้
- ตำบลบางแก้ว ระยะทางแนวชายฝั่งทะเล 8,790 กม. ผลการสำรวจโครงสร้างแนวรั้วปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นพบว่า ไม้ไผ่ที่เสื่อมสภาพ มีจำนวน 13,203.58 เมตร ชำรุดบางส่วน 1,830.98 เมตร มี สภาพดี
5,094.33 เมตร
- ตำบลบางจะเกร็ง ระยะทางแนวชายฝั่งทะเล 4,230 กม. ผลการสำรวจโครงสร้างแนวรั้วปักไม้
ไผ่ชะลอคลื่นพบว่า ไม้ไผ่ที่เสื่อมสภาพ มีจำนวน 2,623.56 เมตร ชำรุดบางส่วน 0 เมตร มีสภาพดี 0 เมตร
- ตำบลแหลมใหญ่ ระยะทางแนวชายฝั่ง 5,030 กม. ผลการสำรวจโครงสร้างแนวรั้วปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่นพบว่า ไม้ไผ่ที่เสื่อมสภาพ มีจำนวน 4,070.45 เมตร ชำรุดบางส่วน 0 เมตร มีสภาพดี 0 เมตร
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- ตำบลคลองโคน ระยะทาง 6,130 กม. ผลการสำรวจ โดยสรุปจากการสำรวจโครงสร้างแนวรั้ว
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น พบว่า ไม่มีการกัดเซาะ ไม่มีการปักไม้ไผ่ เป็นพื้นที่ดินงอก แต่พื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล
บางจะเกร็งกับตำบลคลองโคน ซึ่งมีการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งควรมีโครงการจะขอไม้ไผ่มาปัก ความยาวประมาณ
100 เมตร

รูปที่ 2-16 แผนที่สถานภาพโครงสร้างไม้ไผ่ชะลอคลื่นจังหวัดสมุทรสงคราม
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รูปที่ 2-17 สถานภาพโครงสร้างไม้ไผ่ชะลอคลืน่ จังหวัดสมุทรสงคราม

2) สำรวจเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่การกัดเซาะ (การดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21)
3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดเขตพื้นที่ ที่ต้องใช้มาตรการการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และเสนอร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 21 ต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น
4) การปรับข้อมูลการทำฐานข้อมูลแนวชายฝั่งจากระดับตำบลเป็นระดับหมู่บ้าน โดยเพิ่ม ID
CODE ของหมู ่ บ ้ า น และนำเข้ า ฐานข้ อ มู ล กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ( Marine and Coastal
Resources Database)
2.4.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถู กกัดเซาะ (โฉนดตกน้ำ) ทำโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ไม่ได้ บางพื้นที่ต้องสร้างแนวโครงสร้างห่างจากฝั่งเกินระยะที่กำหนดทางวิชาการ เนื่องจากติดปัญหาโฉนด
ในพื้นที่ทะเล และไม่สามารถปลูกป่าชายเลนได้
2) การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันที่อาจจะต้องดำเนินการในพื้นที่โฉนดตกน้ำ
3) ดินที่งอกหลังการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจมีการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลัง
2.5 สถานการณ์ด้านอื่น ๆ
สำหรับสถานการณ์ด้านอื่น ๆ เป็นผลการประมวลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และลงพื้นที่
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ายังมีฐานทรัพยากรหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอีกหลายอย่าง ที่ควรนำมารวบรวมไว้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ทั้งนี้สถานการณ์ด้านอื่น ๆ มีดังนี้
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1) ดอนหอยหลอด
ข้อมูลเบื้องต้น จากงานวิจัยของ ณัฐวัฒน์ โตะงาม (2557) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ดอนหอยหลอด เป็นสัน
ดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง กว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ใน ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลม
ใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ที่พบหอยหลอดจำนวนมาก ดอนหอยหลอดเกิด
จากการตกตะกอนของเลนปนทราย เป็นแหล่งอาศัยของหอยหลอด (Razor clam: Solen spp.) จำนวนมาก
จัดว่าเป็น พื้น ที่ที่พบหอยหลอดได้มากที่ส ุด ในบริ เวณชายฝั่ ง อ่าวไทย เป็นเอกลักษณ์ส ำคั ญของจั ง หวั ด
และมีหอยอีกหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค
นอกจากนี้บริเวณดอนหอยหลอดและป่าชายเลนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งอาศัยของนกทะเลและนก
ชายฝั่งอย่างน้อย 18 ชนิด ในจำนวนนี้มีอยู่ชนิดหนึ่งที่จัดเป็นนกที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
คือ นกกระสานวล (Grey heron) และมีอีก 3 ชนิดที่จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ได้แก่ เหยี่ยวแดง
(Brahminy kite) นกนางนวลแกลบเล็ก (Little tern) และนกแอ่นกิน รัง (Edible-nest swiftlet) ส่ว นนก
อื่น ๆ ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่คือ นกยางกรอกชวา (Javanese pond heron) และนกนางนวลแกลบเคราขาว
(Whiskered tern)
ดอนหอยหลอดได้รับการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์
(Ramsar site) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำในลำดับที่ 1099 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2544 เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ
ชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง
กิจกรรมที่ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 - 2563
มีการสำรวจเพื่อประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณดอนหอยหลอด ได้แก่สัตว์
ทะเลหน้าดิน ทรัพยากรหอย และตรวจวัดคุณภาพน้ำ ข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจทรัพยากรหอยในพื้นที่ดอน
หอยหลอด พบหอยที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ หอยหลอด
หอยตลั บ หอยแครง หอยแมลงภู ่ หอยตะกาย หอยเสี ย บ หอยปากกระจาด หอยกะพง หอยสั ง ข์
และหอยซองพลู
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดอนหอยหลอด เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชาวบ้านในพื้นที่ เข้ามาใช้
ประโยชน์ในการทำการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น หอยแมลงภู่ และรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง
สภาพปัญหาและภัยคุกคาม
ดอนหอยหลอดได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง
เดือนกันยายนและตุลาคม จะเกิดปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง และไหลงลงมาในบริเวณดอนหอย
หลอด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของดอนหอยหลอด
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- ควรมีการจัดทำมาตรการ แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยและเป็นแหล่งอนุบาลลูกหอยวัยอ่อน และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอื่น ๆ
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- ควรสร้างเครือข่ายชุมชน ร่ว มกับภาครัฐ และทุกภาคส่ว นเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตาม
มาตรการ และแผนงานในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในพื้นที่ดอนหอยหลอด
2) ป่าจาก
ต้นจาก เป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีในสภาพนิเวศบริเวณลุ่มน้ำ สามารถเจริญเติบโตอยู่ได้เองตามธรรมชาติ
ทั่วไป ทั้งที่เป็นกลุ่มก้อน กระจัดกระจายและหนาแน่นจนกลายเป็นป่าจาก ในอดีตชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต้นจาก
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีพ ทั้งการจับสัตว์น้ำในบริเวณป่าจาก การทำน้ำตาล ใช้ทำจักสานเป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงการใช้จากเป็นอาหาร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2553)
กล่าวเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม พบป่าจากจำนวนมากในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ บางจะเกร็งและ
คลองโคน โดยที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นอกจากด้านนิเวศบริการแล้ว
ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์ด้าน การใช้ใบนำไปทำขนม เย็บจาก และขายลูกจากเพื่อเป็นรายได้เสริม
แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการขยายตัวของเมือง และผลจากการถมพื้นที่เพื่อไม่ต้องการเสียภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ทำให้มีการสูญเสียพื้นที่ป่าจากเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นพื้นที่
กรรมสิทธิ์เอกชน แต่การสูญเสียป่าจากก็เป็นการสูญเสียทางนิเวศบริการและเป็นการทำลายแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
วัยอ่อนไปด้วย
3) ปะการังเทียมและซั้ง
ซั้งหรือปะการังเทียมพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น้ำให้มา
อาศัยอยู่รวมกัน จำนวนมาก เพื่อความสะดวกต่อการทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ง โดยสร้างขึ้น
ด้วยวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ โดยรูปแบบของการทำซั้ง จะแตกต่างกันตามภูมิปัญญาแต่ละ
ชุมชน มีประโยชน์ของด้านการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังมีประโยชน์ต่อกิจกรรมการตกปลา ซั้งไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ทางตรงแล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมด้วย คือ
ป้องกันการทำการประมงของเรือขนาดใหญ่ เช่น เรืออวนลาก มาทำการประมงในเขตหวงห้ามได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยที่วิธีการทำซั้ง คือ นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน แล้วผูกด้วยเถาวัลย์ หรือเชือก ผูกติดกับทางมะพร้าวทำเป็น
ซัง้
ส่วนชนิดของสัตว์น้ำ ที่พบในบริเวณวางซั้ง มักเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลากุแร ปลาทูแขก และ
ปลาสีกุน เป็นต้น ส่วนสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น ปลาอินทรี ปลาสาก และปลากะโทงแทง เป็นต้น
จากข้อมูลในการประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่าในตำบลบางแก้วมีการวางปะการังเทียมเป็นรูป
แท่งสี่เหลี่ยม มีการทำประมงหลายชนิด เช่น อวนปู อวนกุ้ง อวนปลา แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการทรุดตัว
จมพื้นโคลน ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการวางซั้ง/ปะการังเทียม เนื่องจากสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่ม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ กรณีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงาน ดังนี้
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
- การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 569 คน
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- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การทำบ้านปลา/ปะการังเทียม/ซั้งและอื่น ๆ
หมู่ที่ 8 และ 9 ต.บางแก้ว และบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ต.บางจะเกร็ง
4) การทำประมงแบบทำลายล้างและผิดกฎหมาย
สถานการณ์ ก ารทำประมงแบบทำลายล้ า งและผิ ด กฎหมายในพื ้ น ที ่ จ ั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ประกอบด้วย การคราดหอย และการใช้เครื่องมือประมงลอบตัวหนอน (ไอ้โง่) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมาก ส่งผลให้
สัตว์น้ำและหอยวัยอ่อนลดลง จนส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้ กรณีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มีการดำเนินงาน ดังนี้
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
4.1) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 569 คน
- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การทำบ้านปลา/ปะการังเทียม/ซั้งและอื่น ๆ หมู่ที่ 8
และ 9 ต.บางแก้ว และบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ต.บางจะเกร็ง
4.2) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ สทช.8 การจับกุมผู้ทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- จับกุมกรณีแรงงานต่างด้าว บริเวณปากอ่าวแม่กลาง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน
3 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 6 คน
- จับกุมกรณีลักลอบทำประมงคราดหอย พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี จำนวน
3 คดี ผู้ต้อหาจำนวน 12 คน
- จับกุมกรณีและตรวจยึดลอบไอ้โง่ บริเวณปากอ่าวแม่กลาง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
จำนวน 1 รายการ บริเวณปากร่องน้ำบ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม 2 คดี จำนวน
32 และ 36 ลูกตามลำดับ บริเวณคลองสองร่อง ตำบลแหลมใหญ่ อำเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน
36 ลูก
-จับกุมกรณีและตรวจยึดเครื่องมืออวนติดตาที่มีขนาดตาอวนต่ำกว่า 5 ซม. ในช่วงกำหนดพื้นที่
และระยะเวลาฤดูกาลสัตว์น้ำมีไข่ บริเวณปากอ่าวแม่กลาง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จำนวน 3 ราย
- รื ้ อ ถอนและทำลายอุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื ่ อ งมื อ โพงพาง บริ เ วณคลองยี ่ ส ารและลำน้ ำ สาขา
ตำบลยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน รวม 20 ช่อง
3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (HOT ISSUE)
1) ขยะทะเล เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญร่วมของทั้งประเทศ เนื่องจากขยะทะเล ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยา ทั้งแนวปะการัง คุณภาพน้ำ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบ
สัตว์ทะเลหายาก
2) สัตว์ทะเลหายาก ปัญหาคุณภาพน้ำ ขยะทะเล และการทำประมง ยังคงมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล
หายากอย่างรุนรง จึงยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนของจังหวัด เนื่องจากยังส่งผลกระทบให้สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
เพิ่มขึ้นทุกปี
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ในช่วงปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ
และเป็นที่สนใจของประชาชน ได้ แก่ ปัญหาการลักลอบทำประมงด้วยลอบตัวหนอน และปัญหาขยะในป่าชาย
เลนบ้านฉู่ฉี่ ดังตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ช่วงเวลา
สถานการณ์
สถานการณ์การทำประมงแบบทำลาย
ล้ า งและผิ ดกฎหมายในพื ้ น ที ่ จ ังหวัด
สมุทรสงคราม ประกอบด้วย การคราด
หอย และการใช้เครื่องมือประมงลอบ
พ.ศ. 2562-2563
ตัวหนอน (ไอ้โง่) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน
มาก ส่งผลให้สัตว์น้ำและหอยวัยอ่อน
ลดลง จนส่งผลกระทบต่อชาวประมง
พื้นบ้าน
พ.ศ. 2562-2563

ปัญหาขยะในป่าชายเลนบ้านฉู่ฉี่

การดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

มีการจับกุม

ควรมี ก ารติ ด ตั ้ ง ทุ ่ น กั ก
มีการเก็บขยะแบบมีส่วนร่วม ขยะให้ ค รอบคลุ ม พื ้ น ที่
ทุกเดือน
เพื่อลดปริมาณขยะที่เข้า
ไปในป่าชายเลน

4. ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 5. บทสรุป
5.1 ลักษณะทั่วไป
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม มี พ ื ้ น ที ่ ค ลอบคลุ ม 8 ตำบล 2 อำเภอ รวมทั ้ ง หมดประมาณ
226.28 ตารางกิ โ ลเมตร ชายฝั ่ ง ทะเลมี ค วามยาว 24.18 กิ โ ลเมตร และมี พ ื ้ น ที ่ ใ นทะเลประมาณ
230 ตารางกิ โ ลเมตร ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที่ ส ำคั ญ ได้ แก่ ป่ า ชายเลน และสั ต ว์ ท ะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์
5.2 สถานภาพระบบนิเวศที่สำคัญ
5.2.1 สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
พบ ได้แก่ โลมา-วาฬ 3 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ สัตว์ทะเล
หายากชนิดเด่น คือ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ โดยในปี พ.ศ. 2563 พบการเกยตื้น
ของสัตว์ทะเล เพียงชนิดเดียว คือ เต่าทะเล จำนวนรวม 2 ตัว โดยเกยตื้นลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวน
5 ตัว และไม่มีการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากกลุ่มโลมาและวาฬ
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5.3 สิ่งแวดล้อมทางทะเล
5.3.1 คุณภาพน้ำทะเล ในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถานะดี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 เป็น ร้อยละ 25 สถานะพอใช้ ลดลงจากร้อยละ 45
เป็นร้อยละ 38 สถานะเสื่อมโทรม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 37 และสถานะเสื่อมโทรมมาก ลดลงจาก
ร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 0
5.3.2 น้ำมันรั่วไหล
ในปี พ.ศ. 2563 ไม่พบน้ำมันรั่วไหลในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
5.3.3 น้ำทะเลเปลี่ยนสี
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ไม่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
5.3.4 แมงกะพรุนพิษ
จากการสำรวจพบแมงกะพรุ น พิ ษ ตั ้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2553 พบแมงกะพรุ น พิ ษ ทั ้ ง สิ ้ น 2 ชนิ ด
เป็ น แมงกะพรุ น ในกลุ ่ ม Cubozoa หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 1 ชนิ ด คื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง (Carukiidae)
(unidentifiable) และแมงกะพรุน กลุ่ม Scyphozoa จำนวน 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.)
ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยจากพิษแมงกะพรุนพิษ
5.4 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
5.4.1 ป่าชายเลน จากข้อมูลปีงบประมาณ 2563 มีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 80,325.02 ไร่
ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 18,246.56 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จำนวน 0 ไร่ ป่าชายเลนตามมติครม. จำนวน-ไร่
และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จำนวน 0 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่าอื่น ๆ ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก จำนวน
0 ไร่ หาดเลน หาดทราย แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 1,042.33 ไร่ พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 61,036.13 ไร่
(แยกเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพโดยสิ้นเชิง: ที่อยู่อาศัย , ท่าเทียบเรือ จำนวน 912.25 ไร่ เป็นพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟู
ได้แก่ นากุ้ง นาเกลือ และเกษตรกรรม ที่ทิ้งร้าง จำนวน 59,626.25 ไร่ และเป็นหน่วยงานที่รัฐเข้าใช้ประโยชน์
จำนวน 497.63 ไร่)
5.5 การกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่คลอบคลุม 8 ตำบล 2 อำเภอ รวมทั้งหมดประมาณ
226.28 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลมีความยาว 24.18 กิโลเมตร และ สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ งปี
พ.ศ. 2562 พบการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 0.00 กิโลเมตร (ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่ระยะทาง 0.14 กม.)
มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เป็นระยะทาง 0 กิโลเมตร (เท่ากับปี พ.ศ.2561) พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง
0.00 กิโลเมตร (ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่ระยะทาง 0.14 กม.) และพื้นที่กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 0
กิโลเมตร (เท่ากับปี พ.ศ. 2561) ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้มีโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางรวม
15.84 กิ โ ลเมตร โดยเป็ น พื ้น ที ่ท ี ่ด ำเนิ นการแก้ไ ขแล้ว ไม่ ม ี ก ารกั ด เซาะเป็ นระยะทาง 15.84 กิ โ ลเมตร
และเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ยังมีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.00 กิโลเมตร
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5.6 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่
จากการประชุมหารือทั้งระดับชุมชน และการประชุมกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แยกตามประเด็นดังนี้
5.6.1 ทรัพยากรทางทะเล
- สถานการณ์การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก
- สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของดอนหอยหลอด
5.6.2 ป่าชายเลน
- สถานการณ์การจับสัตว์น้ำในป่าชายเลนโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย/ทำลายล้าง
- สถานการณ์น้ำทะเลพัดพาขยะเข้าไปทับถมในพื้นที่ป่าชายเลนหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
- สถานการณ์การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทำให้เกิดการทำลายป่าชายเลนและ
ป่าจากในเขตเอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางภาษี
- สถานการณ์ขยะทะเล ทำให้ปลูกไม้ชายเลนไม่ขึ้น และไม้ตามธรรมชาติไม่เติบโต
5.6.3 การกัดเซาะชายฝั่ง
- สถานการณ์พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้ำ) ทำให้ไม่สามารถสร้างโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะ ทำให้บางพื้นที่ต้องสร้างแนวโครงสร้างห่างจากฝั่งเกินระยะที่กำหนดทางวิชาการ
- พื้นที่ดินงอกหลังแนวป้องกันการกัดเซาะ ไม่สามารถปลูกป่าชายเลนได้ เนื่องจากการอ้าง
กรรมสิทธิ์จากเอกชน
5.7 ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่สำคัญ
และเป็นที่สนใจของประชาชน ได้แก่ ปัญหาขยะทะเล ขยะในป่าชายเลน และปัญหาคุณภาพน้ำทะเลเสื่อม
โทรม
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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