รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558ประจำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2561
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

คำนำ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 มำตรำ 12 ได้
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อกำรปลูก กำร
บำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เป็ น ประธำนกรรมกำร ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเจ้ำท่ำภู มิภ ำคสำขำจังหวัดผู้ แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประมงจังหวัด โยธำธิกำรและผั งเมืองจังหวัด ผู้ แทนกองทัพ เรือ ผู้ บังคับ กำรตำรวจภูธรจังหวัด นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
แต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชนชำยฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่
ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งด้ำนระบบนิเวศทำงทะเล
และชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือด้ำนกำรประมง จำนวนไม่เกินแปดคน
สำหรับกรณีของกรุงเทพมหำนคร มำตรำ 12 กำหนดให้ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
เป็นประธำนกรรมกำรผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ ผู้แทนกรม
ประมง ผู้แทนกรมป่ำไม้ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
ผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ผู้แทนสภำกรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชน
ชำยฝั่งในกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อมด้ำน
กำรท่องเที่ยว หรือด้ำนกำรประมง จำนวนไม่เกินแปดคน
นอกจำกนี้มำตรำ 12 ยังกำหนดให้ คณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรในกรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งตำมที่ อธิบดีเสนอจำนวนหนึ่งคน เป็ นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ทั้งนี้คณะกรรมกำรฯ ตำมมำตรำ 12 มีอำนำจหน้ำที่ต้องดำเนินกำรตำมมำตรำ 13 ซึ่งมีจำนวน 8
วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทำและเสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งแห่งชำติ
(2) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่ำชำยเลนบริเวณ
หนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็ นพื้น ที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 หรือออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่
คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมมำตรำ 20
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(3) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำร
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
(4) ช่วยเหลื อ ให้ คำแนะน ำ และประสำนงำนกับหน่ว ยงำนของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้ เคีย ง เพื่ อให้ มี กำรด ำเนิ น กำรหรือ ปฏิ บั ติ ก ำรที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยและแผนกำรบริห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดำเนินกำรร่วมกับภำคประชำชน ชุมชนชำยฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรปลูก
กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรหรืออธิบดีเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรำกฏว่ำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งภำยในบริเวณจั งหวัดได้รับควำมเสียหำยหรือจำเป็นต้องได้รับกำร
ปลูก กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ หรือกำรฟื้นฟู
(7) เสนอรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรของคณะกรรมกำรทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งจังหวัด
สำหรับจังหวัดนั้น และสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัด
นั้นต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำเฉพำะวงเล็บ 7:(7) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมกำรฯ ตำมมำตรำ 12 ต้องจัดทำและ
เสนอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น
และสถำนกำรณ์ ด้ ำ นทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง และกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง ของจั ง หวั ด นั้ น ต่ อ
คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรุงเทพมหำนครเป็นพื้นที่ที่ติดชำยฝั่งทะเล มีพื้นที่เพื่อกำรปลูก กำรบำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และ
กำรฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง(จังหวัดที่ติดชำยฝั่งทะเล) คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง กรุงเทพมหำนคร จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 13(7) นั่นคือ ต้องจัดทำเสนอ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น และ
สถำนกำรณ์ ด้ ำ นทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง และ กำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง ของจั ง หวั ด เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ
ในกำรนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรรมกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรุงเทพมหำนครเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง พ.ศ.2558 จึงได้จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งของกรุงเทพมหำนครประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
1. บทนา
1.1 ภูมิประเทศ
1.2 ภูมิอำกำศ
1.3 เขตกำรปกครอง
1.4 เศรษฐกิจ
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.7 แผนยุทธศำสตร์
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
2.1.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกกรุงเทพมหำนคร
2.1.1.2 สถำนภำพทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
2.1.1.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
2.1.1.4 กำรดำเนินมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.1.5 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ.2560
2.1.1.6 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2.1.2 สถำนกำรณ์คุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง
2.1.2.1 สถำนภำพคุณภำพนำทะเลกรุงเทพมหำนคร
2.1.2.2 สำเหตุที่ส่งผลให้คุณภำพนำเสื่อมโทรม
2.1.2.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.2.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
2.1.2.5 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2.1.3 สถำนภำพกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี
2.1.3.1 กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีกรุงเทพมหำนคร
2.1.3.2 สำเหตุที่ส่งผลให้นำทะเลเปลี่ยนสี
2.1.3.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.3.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
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หน้า
(1)
i
1
2
3
3
4
5
7
9
11
13
13
13
14
15
16
18
19
19
19
21
21
22
22
23
23
24
24
26
i

สารบัญ(ต่อ)
2.1.3.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.1.4 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
2.1.4.1 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
2.1.4.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรจำกขยะทะเล
2.1.4.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
2.1.4.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
2.1.4.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.2 สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำชำยเลน
2.2.1 สถำนภำพทรัพยำกรป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนคร
2.2.1.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนคร
2.2.1.2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่ำชำยเลน
2.2.1.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน
2.2.1.4 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
2.3 สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่งของประเทศไทย
2.3.1 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งกรุงเทพมหำนคร
2.3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
2.3.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot issue)
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1. บทนำ
กรุงเทพมหำนครเมื่อครั้งที่ได้รับกำรสถำปนำให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศในรัชสมัยของ
พระพุท ธยอดฟ้ ำจุฬำโลก หรือรัชกำลที่ 1 แห่งรำชวงศ์จักรีนั้น มี พื้นที่ เมืองประมำณ 2,589 ไร่ (4.14
ตำรำงกิโลเมตร) เท่ำนั้น สำหรับจำนวนประชำกรไม่มีหลักฐำนชัดเจน โดยประชำชนอำศัยอยู่ในเขตกำแพง
เมืองและ ริมแม่น้ำลำคลองใกล้เคียงกับกำแพงเมือง นอกนั้นเป็นที่ลุ่มและป่ำรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ต่อมำในรัช
สมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประชำกรในเขตกำแพงเมืองเพิ่ มมำกขึ้น จึงโปรดให้ขยำยเมือง
ออกไปอีกชั้นหนึ่ง ด้วยกำรขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองชั้นนอก มีป้อมปีกกำตั้งอยู่เป็นระยะ เปลี่ยน
ระบบกำรสัญจรทำงน้ำมำเป็นทำงบก โดยกำรสร้ำงถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร ถนนสีลม ชุมชนได้
ขยำยมำทำง ทิ ศใต้ของเมื อง มีก ำรก่อสร้ำ งอำคำร ร้ำนค้ำตำมแบบตะวันตก ซึ่งมี หลัก ฐำนว่ำในปี พ.ศ.
2443 นั้นพื้นที่เมืองมีประมำณ 8,330 ไร่ (13.32 ตำรำงกิโลเมตร) โดยมีประชำกรประมำณ 600,000 คน
และในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 5) ได้ทรงขยำยเมืองออกไปทำงทิ ศ
เหนือ ด้วยกำรสร้ำงพระรำชวังดุสิต สวนและวังต่ำงๆ พระรำชทำนแก่ ส มเด็จพระเจ้ำลูก ยำเธอหลำย
พระองค์ เช่น วังจันทรเกษม สวนปำรุสกวัน สวนจิตรลดำ สวนอัมพร สวนสุนันทำ ฯลฯ นอกจำกนี้แล้วยังมี
กำรสร้ำงถนน สะพำน สิ่งก่ อ สร้ำงต่ำงๆ ขุดคลองเพื่อเป็นเส้นทำงคมนำคมกำรขนส่งผลผลิตและกำร
เพำะปลูก ตลอดจนกำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟ และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เช่น กำรประปำ ไปรษณีย์ ฯลฯ
หลังจำกที่กรุงเทพมหำนครได้เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพเป็นอย่ำงมำกในสมัยรัชกำลที่ 45 เป็นต้นมำนั้น เมืองได้มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วทั้งด้ำนพื้นที่เมืองและประชำกร จำนวนประชำชนของ
กรุงเทพมหำนคร เพิ่มจำกจำนวน 1 ล้ำนคนแรกเป็น 2 ล้ำนคนในเวลำประมำณ 10 ปี จำก 2 ล้ำนคนเป็น
3 ล้ำนคนในเวลำ 8 ปี จำก 3 ล้ำนคนเป็น 4 ล้ำนคนในเวลำประมำณ 7 ปี และ 4 ล้ำนคนเป็น 5 ล้ำนคนใน
เวลำประมำณ 5 ปีเท่ำนั้น ทั้งๆ ที่อัตรำเพิ่มสุทธิของจำนวนประชำกรลดลง แสดงให้เห็นว่ำกำรขยำยตัวของ
กรุงเทพมหำนครอย่ำงรวดเร็วนั้น ส่วนหนึ่งมำจำกกำรอพยพย้ำยถิ่นของประชำกร และสำหรับพื้นที่เมือง
นั้นสำมำรถแยกพิ จำรณำได้ 2 ประเด็น ได้แก่ พื้นที่ตำมขอบเขตกำรปกครอง และพื้นที่ ควำมเป็นเมือง
(Built-up Area) ซึ่งในกำรศึกษำเรื่องกำรขยำยตัวของเมืองนั้น พื้น ที่ควำมเป็นเมือง (Built-up Area) จะ
แสดงให้เห็น ควำมเป็นจริงของกิจกรรมเมืองที่เกิดขึ้นได้มำกกว่ำขอบเขตกำรปกครอง และจำกกำรศึกษำ
ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหำนคร โดยตรวจสอบจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศในปี พ.ศ.ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี พ.ศ.
2510 กรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ชุมชน (Urbanized Area) ประมำณ 143.42 ตำรำงกิโลเมตร โดยเมืองได้
ขยำยตัวออกไปทำงด้ำนทิศใต้ถึงสมุทรปรำกำร ทำงด้ำนเหนือไปถึงจังหวัดนนทบุรี ด้ำนตะวันตกอยู่บริเวณ
เขตธนบุ รีและพื้ น ที่ ติด ต่ อ และทำงด้ำ นตะวัน ออกเฉี ยงใต้ข ยำยตัว ไปตำมแนวถนนสุขุ ม วิ ท และจำก
กำรศึกษำภำพถ่ำยทำงอำกำศในปีต่อมำเป็นช่วงๆ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543
ได้พบว่ำพื้นที่ควำมเป็นเมืองได้ขยำยตัวออกไปรวดเร็วมำก เป็นจำนวน 347.39, 585.54 และ 672.339
ตำรำงกิโลเมตรตำมลำดับ โดยทิศทำงกำรขยำยตัวของเมืองได้ครอบคลุมจดพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ ในบริเวณ
ปริมณฑลและอยู่ในแนวทำงด้ำนตะวันออกและด้ำนเหนือของศูนย์กลำงเมืองเดิม และเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
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จำกพื้นที่เกษตรกรรมมำเป็นพื้นที่อยู่อำศัยพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม เพื่อให้บริกำร ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ดังกล่ำวเป็นส่วนใหญ่
กรุง เทพมหำนคร เป็น เมื อ งหลวงและเมื องที่ มี ป ระชำกรมำกที่ สุดในประเทศไทย รวมทั้ งเป็ น
ศูนย์กลำงกำรปกครอง กำรศึกษำ กำรคมนำคมขนส่ง กำรเงินกำรธนำคำร กำรพำณิชย์ กำรสื่อสำร ฯลฯ
ของประเทศไทย นอกจำกนี้ยัง เป็นเมื องที่ มี ชื่อยำวที่ สุดในโลกอีก ด้วยตั้งอยู่บ นสำมเหลี่ยมปำกแม่ น้ ำ
เจ้ำพระยำ มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน ทำให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่ง
ธนบุรี (เดิม ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นที่ ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมำภำยหลัง ได้รวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง ของ
กรุงเทพมหำนคร) โดยกรุงเทพมหำนครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตำรำงกิโลเมตร พิกัดทำงภูมิศำสตร์คือ
ละติจูด 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 31’ ตะวันออก
1.1 ภูมิประเทศ
กรุงเทพมหำนคร เป็นที่รำบลุ่ม มีควำมสูงจำกระดับ น้ำทะเลปำนกลำง ประมำณ 1.50 –2
เมตร โดยมีควำมลำดเอียงจำกทิศเหนือสู่อำ่ วไทยทำงทิศใต้ และเฉพำะลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงจะอยูส่ งู
กว่ำระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยู่บนภูมิศำสตร์ที่เรียกว่ำ บริเวณดินดอนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ำ ซึ่ง
เกิดจำกตะกอนนำพำ (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่รำบลุ่มภำคกลำงตอนล่ำงของไทย (The Lower
Plain of Thailand) เป็นพื้นที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูก
กรุงเทพมหำนคร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธำนี
ทิศตะวันออก
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ทิศใต้
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปรำกำร
ทิศตะวันตก
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสำคร และจังหวัดนครปฐม

รูปที่ 1 แผนที่แสดงอำณำเขตกรุงเทพมหำนคร
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1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
สภำพภูมิอำกำศของกรุงเทพมหำนคร โดยทั่วไปอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฤดูกำล 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึง
เดือนตุล ำคม ฤดูห นำวตั้งแต่เดือ นพฤศจิก ำยนถึงกลำงเดือนกุ ม ภำพั นธ์ และฤดูร้อนตั้ง แต่ก ลำงเดือ น
กุมภำพันธ์จนถึงต้นเดือนพฤษภำคม จำกข้อมูลภูมิอำกำศที่สถำนตรวจวัดอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 สถำนี คือ สถำนีกรุงเทพมหำนคร และสถำนีสนำมบินดอนเมือง โดยเขตบำงขุน
เทียน มีสภำพภูมิอำกำศเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 33.2 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25
องศำเซลเซียส
1.3 เขตกำรปกครอง
รูป แบบกำรบริห ำรกรุง เทพมหำนครมี วิวัฒ นำกำรมำควบคู่กั บ รูป แบบกำรปกครองของ
ประเทศ หรื อ กล่ ำวอี ก นั ย หนึ่ ง รู ป แบบกำรบริ ห ำรกรุง เทพมหำนครมี พั ฒ นำกำรมำพร้ อ มกั บ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคม และกำรเมืองกำรปกครองของประเทศและเนื่องจำกกรุงเทพมหำนครเป็น
เมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรบริหำรและกำรปกครองเป็นเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญและ
เป็นเมื อ งขนำดใหญ่ ที่ มี อั ตรำควำมเจริญ เติบ โตขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว เมื่ อเปรียบเที ยบกับ ประเทศใน
ภูมิภำคเดียวกัน รัฐบำลทุ กรัฐบำลทั้ งก่อนและหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองพยำยำมปรับปรุงกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กำรบริหำรกรุงเทพมหำนคร ให้เหมำะสมและสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งสำมำรถแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำตลอดระยกว่ำ 63 ปี
กรุงเทพมหำนคร แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 50 เขต จัดเป็น 6 กลุ่ม เพื่อกำรบริหำรและ
กำรพัฒ นำให้ส อดคล้อ งกับ สภำพทำงกำยภำพ พัฒ นำกำรทำงเศรษฐกิ จและสัง คมในแต่ล ะกลุ่ม กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย เขตบำงซื่อ ดุสิต พญำไท รำชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้องปรำบศัตรูพ่ำย
สัมพันธวงศ์ บำงรัก กลุ่มบูรพำ ประกอบด้วย เขตดอนเมืองหลักสี่ วำยไหม บำงเขต จัตุจักร ลำดพร้ำว บึง
กุ่ม บำงกะปิ วังทองหลำง กลุ่มศรีนครินทร์ ได้แก่ เขต สะพำนสูง มีนบุรี คลองสำมวำ หนองจอก ลำดกนะ
บัง ประเวศ สวนหลวง คันนำยำว กลุ่มเจ้ำพระยำ ประกอบด้วยเขตดินแดง ห้วยขวำง วัฒนำ คลองเตย
บำงนำ พระโขนง สำธร บำงคอแหลม ยำนนำวำ กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบำงขุนเทียน บำงบอน
จอมทอง รำษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสำน บำงแค และ กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบำงพลัด
ตลิ่งชัน บำงกอกน้อย บำงกอกใหญ่ ภำษีเจริญ หนองแขม และเขตทวีวัฒนำ เขตปกครองข้ำงต้นส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจของประเทศ มีเพียงเขตบำงขุนเทียนเท่ำนั้น ที่มีพื้นที่ติดกับอ่ำวไทย (เป็น
ระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร) และยังมีทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งหลงเหลืออยู่ ทั้งนี้เขตบำงขุนเทียน
จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ พื้นที่ทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย กำรค้ำ และ
อุตสำหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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1.4 เศรษฐกิจ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีกำรพัฒนำจนเป็นฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งกำรเป็น
ศูนย์บ ริห ำรทำงเศรษฐกิ จ กำรเมื อง และวัฒ นธรรม ตลอดทั้งกำรติดต่อกับ นำนำชำติม ำโดยตลอด จน
พัฒนำเป็นศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ กำรบริกำรของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดลำดับ
ให้เป็นมหำนครที่มีขนำดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินนำนำชำติที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลมีบทบำทหรือสัดส่วนในกำร
ผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนำคตจะเป็นศูนย์กลำง กำรส่งเสริม เศรษฐกิ จ
กำรค้ำของประเทศให้สำมำรถเปิดเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจนำนำชำติ ภำคเศรษฐกิจต่ำงๆ ประกอบด้วย
1) ด้ำนกำรเกษตร พื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหำนครได้ลดลงมำเป็นลำดับ ผลสำรวจ
กำรใช้ประโยชน์ที่ ดินในปี พ.ศ. 2538 ระบุว่ำ กรุงเทพมหำนครมี พื้นที่เพื่อกำรเกษตร 367,763 ไร่ ในปี
พ.ศ.2543 พื้ นที่ เกษตรได้ล ดลงเหลือ 304,198 ไร่ และในปี พ.ศ.2545 ได้ลดลงเหลือ 231,148.125 ไร่
โดยอั ตรำกำรลดลงประมำณ 3 – 4% ต่อปี ซึ่ง พื้น ที่ เ กษตรทั้ ง ฝั่ง ตะวันออก-ตะวัน ตก จะมี อัต รำกำร
เปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกันกำรทำเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหำนครนั้น จะแตกต่ำงกันในแต่ละพื้ นที่
โดยทำงตะวันออก ได้แก่ พื้ นที่ในเขตหนองจอก เขตคลองสำมวำ เขตลำดกระบัง เขตสำยไหม และเขต
สะพำนสูง จะเป็นพื้นที่ทำนำ ทำไร่ ส่วนพื้นที่ทำงด้ำนตะวันตก ได้แก่ พื้นที่เขตทวีวัฒนำ เขตตลิ่งชัน เขต
หนองแขม เขตทุ่งครุ เป็นพื้นที่แปลงผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้ และพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเป็น
พื้นที่บ่อปลำ นำกุ้ง ในเขตบำงขุนเทียน กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม จะ
เป็นไปตำมแนวโน้มกำรพัฒนำเมืองที่เกิดขึ้น และพื้นที่ถือ ครองกำรเกษตร จะมีควำมสัมพันธ์ที่แปรผกผัน
กับสภำพทำงเศรษฐกิจและมูลค่ำของที่ดินในแต่ละบริเวณ
2) ด้ำนอุตสำหกรรม จำกกำรสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2543 กำรใช้ที่ดินประเภทอุตสำหกรรมของ
กรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ 17,092 ไร่ หรือคิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 1.47 ของพื้นที่ โดยกำรกระจำยตัวของ
พื้นที่อุตสำหกรรมจะอยู่ในพื้นทีช่ ำนเมืองตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะเขตลำดกระบัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง กรุงเทพมหำนครมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
จำนวน 20,711 แห่ง เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมขนำดใหญ่ มีจำนวนแรงม้ำของ
เครื่องจักรและแรงงำนสูง จำนวนถึง 10,137 แห่ง กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่เขตบำงบอน เขตบำงขุนเทียน
เขตจอมทอง เขตรำษฎร์บูรณะทำงฝั่งตะวันตก และในพื้นที่เขตยำนนำวำ เขตบำงคอแหลม และเขตบำงซื่อ
ในเขตฝั่งตะวันออกของเมือง
3) ด้ำนกำรประมง ข้อมูลจำกสำนักงำนเขตบำงขุนเทียน ในปี 2557 พบว่ำกำรทำประมงของ
ประชำกรท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน พื้นที่ในแขวงท่ำข้ำม ติดชำยทะเลอ่ำวไทยของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนี้
เกื อบทั้งหมดเป็นพื้ นที่ จัดสรรของรำชกำร โดยมีนิคมสหกรณ์บ้ำนไร่เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่ ดำเนินกำร
จัดสรรที่ดินให้กั บประชำชนในย่ำนนี้ทั้ งหมด โดยจัดสรรให้ครัวเรือนละไม่ เกิ น 50 ไร่ พื้นที่ ที่ได้รับ กำร
จัดสรรแล้วชำวบ้ำนจะนำมำขุดเป็นบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลำ กำรเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณชำยฝั่งทะเลบำง
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ขุนเทียน เรียกว่ำ “วัง” แต่ละวังจะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชำติ โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติคือ น้ำทะเลจำก
อ่ำวไทยกำรทำประมงของกรุงเทพมหำนคร มีจำนวน 36,260.47 ไร่ ประกอบไปด้วยปลำ จำนวน 20,289
ไร่ กุ้งจำนวน 15,955 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 16.47 ไร่
4) กำรท่ อ งเที่ยว กรุง เทพมหำนคร มี แหล่งท่ องเที่ยวที่น่ำสนใจมำกมำยและหลำกหลำย
ประเภท เป็นเมืองแห่งสีสันทั้งในยำมค่ำคืนและยำมกลำงวัน เต็มไปด้วยเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์และ
ควำมรู้ร อบตัว แหล่งท่ อ งเที่ ยวที่ ส ำคัญ และมี อยู่เป็นจ ำนวนมำกมำกของกรุงเทพมหำนคร คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทพระรำชวังและวัดที่น่ำสนใจ ได้แก่ พระบรมมหำรำชวัง พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท พระ
ที่นั่งจักรีมหำปรำสำท วัดพระศรีรัตนมหำศำสดำรำม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรวิหำร เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ อนุสำวรีย์ และโบรำณสถำนที่น่ำสนใจ เช่น หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหำนคร พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติหอศิลป์ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร เป็นต้น สถำนที่
ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์ สวนสนุก และกำรแสดง เช่น สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดซำฟำรีเวิลด์ สวน
สยำม โรงละครสยำมนิรมิต เป็นต้น แม้ดูผิวเผิน กรุงเทพมหำนครจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคอนกรีต และ
ตึกสูง แต่กรุงเทพฯ ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสำธำรณะและสวนสุขภำพอันร่มรื่น ที่เป็นทั้งสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถำนที่ออกกำลังกำยอยู่หลำยแห่งทั่วเมือง และที่ขำดไม่ได้สำหรับกำรท่องเที่ยว
กรุงเทพมหำนครคือ แหล่งช้อ ปปิ้งต่ำง ๆ ได้แก่ ย่ำนเยำวรำช ตลำดนัดจตุจักร ย่ำนสยำมสแควร์ ย่ำน
ประตูน้ำ ย่ำนสีลม ย่ำนสุขุมวิท ถนนข้ำวสำร ตลำดน้ำตลิ่งชัน รวมถึงตลำดนัด และห้ำงสรรพสินค้ำต่ำง ๆ
นอกจำกนี้ ยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีก เช่น ชำยทะเลบำงขุนเทียน สนำมมวยเวทีรำชดำเนิน หอสมุด
แห่งชำติ สะพำนพระรำม 8 เป็นต้น
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
กรุงเทพฯ เป็นเมืองเศรษฐกิจขนำดใหญ่ มีอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจสูงและต่อเนื่อง ได
รับกำรจัดอันดับควำมชำนำญเหนือเมืองอื่นๆ ในสำขำเศรษฐกิจด้ำนกำรโรงแรม-ภัตตำคำร กำรเงินกำร
ธนำคำร กำรขนส่ง กำรค้ำปลีก-ค้ำส่งกำรทองเที่ยว และบริกำรอื่นๆ
เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่ง กำรทองเที่ยว กำรสงออกสินค้ำเกษตรกำรลงทุน กำรเงินกำร
ธนำคำร กำรประชุมและนิทรรศกำร และกำรแพทย์ที่ทันสมัย ในภูมิภำคและในเอเชีย
มี ทุ นทำงวัฒ นธรรม ด้ ำนอำหำร ศำสนำ แหล่ ง ท่ องเที่ ยว และศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ โดดเดน
หลำกหลำยเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำ มีสถำนศึกษำของรัฐและเอกชนจำนวนมำกที่สุดในประเทศไทย
ประชำกรมีระดับกำรศึกษำสูงกว่ ำเมืองอื่นๆ ในประเทศแต่มีค่ำครองชีพต่ำกว่ำเมืองขนำดใหญ่อื่นๆ ใน
ภูมิภำค
กรุงเทพฯ เป็นเป้ำหมำยของผู้อพยพย้ำยถิ่นจำกต่ำงจังหวัด จำกประเทศเพื่อนบ้ ำน และจำก
ภูมิภำคอื่นๆ ของโลกมำนำน และจะดำเนินต่อไป ส่งผลให้มีจำนวนประชำกรแฝงในเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น
อย่ำงไมรูจักจบสิ้น ประชำกรแฝงเหล่ ำนี้ช่วยให้ เมื องกรุงเทพฯ มีก ำลัง แรงงำนสำหรับ กำรพัฒ นำและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพฯ ก็เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคระบำด โรคติดต่อ โรคอุบัติ
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ใหม่และเกำ และอำชญำกรรม ซึ่งแฝงมำกับผู้อพยพย้ำยถิ่นเพิ่มขึ้น ปัญหำกำรรุกล้ำพื้นทีส่ ำธำรณะโดยกลุ่ม
ผู้อพยพระดับล่ำงซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหำนครจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสวัสดิกำรสังคมสำหรับ
ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนระดับ ล่ำงเพิ่มขึ้น ในท้ ำยที่สุดช่องว่ำงระหว่ำงคนรวย-คนจน ในกรุงเทพฯ ก็จะ
เพิ่มขึ้นตำมไปด้วยทั้งนี้จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนคร เป็นดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรในกรุงเทพฯ
กลุ่ม (Zone)
รัตนโกสินทร์
บูรพำ
ศรีนครินทร์

เจ้ำพระยำ
กรุงธนใต้
กรุงธนเหนือ

เขต
บำงซื่อ ดุสิต พญำไท รำชเทวี สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน พระนคร ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย บำงรัก
ดอนเมือง หลักสี่ สำยไหม บำงเขน จตุจักร
ลำดพร้ำว บึ่งกุ่ม บำงกะปิ วังทองหลำง
สะพำนสูง มีนบุรี คลองสำมวำ หนองจอก
ลำดกระบัง ประเวศ สวนหลวง คันนำยำว
ดินแดง ห้วยขวำง วัฒนำ คลองเตย บำงนำ พระ
โขนง สำทร บำงคอแหลม ยำนนำวำ
บำงขุนเทียน บำงบอน จอมทอง รำษฎรบูรณะ
ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสำน บำงแค
บำงพลัด ตลิ่งชัน บำงกอกน้อย บำงกอกใหญ่
ภำษีเจริญ หนองแขม ทวีวัฒนำ
รวม

ประชำกรตำม ประชำกร ประชำกร ควำมหนำแน่น
เฉลี่ย
ทะเบียนรำษฎร์ แฝง
รวม
(คน/ตร.กม.)
661,016
363,559 1,024,575 16,601
1,344,323

739,378

2,083,701

7,617

1,032,996

568,148

1,601,144

2,409

880,569

484,313

1,364,882 11,505

1,022,107

562,159

1,584,266

5,515

761,584

418,871

1,180,455

7,249

3,136,427 8,839,022

5,634

5,702,595

ที่มำ: ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหำนคร, 2560
เมื่อกล่ำวเฉพำะสภำพทำงสังคมของเขตบำงขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งชำนเมืองและชนบทพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มมีเนื้อที่ทั้งหมด 123.26 ตร.กม. แบ่งเป็น 2 แขวง คือแขวงแสมดำและแขวงท่ำข้ำม
เป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหำนครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลด้นฝั่งอ่ำวไทยซึ่งมีแนวชำยฝั่งประมำณ5 กิโลเมตร
อยู่ในแขวงท่ำข้ำมสภำพปัจจุบันของพื้นที่เขตบำงขุนเทียนที่ติดชำยทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่ 9, 10 มี
สภำพเป็นพื้นที่ดินชำยทะเลที่เป็นดินเลนไม่สำมำรถปลูกพืชต่ ำง ๆ ได้ สำเหตุมำจำกน้ำเค็มนอกจำกพืชที่
ขึ้นเองตำมชำยทะเล คือต้นโกงกำงต้นลำพูต้นแสมต้นเหงือกปลำหมอพื้นที่ชำยเลนมีจำนวน 3,181 ไร่ ซึ่ง
ขณะนี้ยัง มี เหลือ เป็นป่ ำชำยเลนอยู่ป ระชำกรส่วนใหญ่ นับ ถือศำสนำพุ ท ธประกอบอำชีพเกษตรกรรม
พำณิชยกรรมและรับจ้ำงจำกกำรวิเครำะห์กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ปรำกฏว่ำในแขวงท่ำข้ำมมีสัดส่วน
กำรใช้ที่ ดินเพื่ อ กำรเกษตรร้อ ยละ 86.20 ของพื้นที่ แขวงและในแขวงแสมดำมีสัดส่วนกำรใช้ที่ ดินเพื่ อ
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กำรเกษตรร้อยละ 60.97 ของพื้นที่แขวงควำมหนำแน่นของประชำกร 875 คนต่อตร.กม.(ควำมหนำแน่น
เป็นอันดับ 3 ของกรุงเทพมหำนครรองจำกหนองจอกและคลองสำมวำมีชุมชนทั้งหมด 49 ชุมชน)จำนวน
ประชำกร ดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 จำนวนประชำกรในเขตบำงขุนเทียน
แขวง

รวม
ท่ำข้ำม
แสมดำ
ชำย
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
รวม
27,348 30,507 57,855 58,417 65,268 127,739 85,819 95,755 181,584
ที่มำ: สำนักงำนเขตบำงขุนเทียน
1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยำกรป่ำไม้ กรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ป่ำไม้ที่ป่ำชำยเลนบำงขุนเทียน ตั้งอยู่ในท้องที่
หมู่ที่ 9 และหมู่ ที่ 10 แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน เดิม ที่ดินบริเวณป่ำชำยเลนดังกล่ำว เป็นเขตป่ำไม้
ถำวรแห่งชำติอยู่ในควำมดูแลของกรมป่ำไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ประกำศพื้นที่แถบชำยฝั่ง
ทะเล 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร และจังหวัดธนบุรี (ในขณะนั้น) ให้เป็นพื้นที่จัดสรรที่ดิน
ท ำกิ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ จั ดที่ ดิ น ท ำกิ น พ.ศ.2511 และได้ กั น พื้ น ที่ แ ถบชำยฝั่ ง ทะเลไว้ป ระมำณ 1
กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นแนวกันชนน้ำทะเลกัดเซำะ โดยยังไม่ได้มีกำรศึกษำกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลดังกล่ำว ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ.2511-2526 พื้นที่ป่ำไม้ถูกน้ำทะเลกัดเซำะจนเสียหำยเกือบหมด และรุก
เข้ำมำในที่ดินท ำกินของสมำชิกนิคมสหกรณ์บ้ำนไร่ ชำวบ้ำนบำงรำยได้พยำยำมป้องกันพื้นที่ของตนเอง
ด้วยกำรทิ้งหินตำมแนวชำยฝั่งที่ปิดล้อมดินจำกปัญหำดังกล่ำว ประชำชนได้ร้องเรียนขอให้กรุงเทพมหำนคร
ให้ควำมช่วยเหลือ กรุงเทพมหำนครจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรำบปัญหำ และ
ขอให้กันที่ดินบริเวณดังกล่ำวให้กรุงเทพมหำนครดูแลเมื่อ พ.ศ.2528 เพื่อดำเนินกำรป้องกันปัญหำน้ำทะเล
กัดเซำะ ต่อมำคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ ได้ทำกำรตรวจสอบสถำนที่และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจำรณำโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่ำชำยเลนในเขตบำงขุน
เทียน จำนวน 2,735 ไร่ ออกจำกป่ำไม้ถำวรแห่งชำติ
2) ทรัพยำกรดินดินป่ำชำยเลนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีควำมลึกประมำณ 40 เซนติเมตร
เกือบทั้งหมดเป็นดินเหนียว ที่มีเนื้อละเอียดมำก (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร) คิดเป็น
ร้อยละ 99 ส่วนมำกมีกลิ่นของซำกพืช ซำกสัตว์ สีของดินส่วนมำกอยู่ในกลุ่มสีน้ำตำล โดยส่วนน้อยมีสีอยู่
ในกลุ่มสีน้ำตำลอมเหลืองมะกอกและสีเทำอมเขียว มี ปริมำณคำร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 1.97-3.08
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.33ปริมำณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.17–0.3 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.23 มีค่ำ C : N
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ratio ของดินโดยรวมประมำณ 10 : 1 และปริมำณฟอสฟอรัสรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.046-0.085 ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 0.068
3) ทรัพยำกรแร่ธำตุกรุงเทพมหำนคร มีลักษณะที่เป็นที่รำบลุ่มปำกแม่น้ำ ปัจจุบันยังไม่พบ
ทรัพยำกรทำงธรณีจำพวกแร่ธำตุน้ำมัน หรือก๊ำซธรรมชำติ
4) แหล่งน้ำและทรัพยำกรทำงน้ำกรุงเทพมหำนครอุดมไปด้วยน้ำผิวดิน จำกแหล่งน้ำสำคัญที่
เป็นหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำเจ้ำพระยำ และมีลำคลองที่แยกสำขำไปจำกแม่น้ำจำนวนมำก ปัจจุบัน
เริ่มเกิดปัญหำควำมไม่สมดุลของควำมต้องกำรใช้น้ำและปริมำณน้ำที่เก็บ ปัญหำด้ำนกำรระบำยน้ำ ได้แก่
ปัญหำน้ำท่วม น้ำขัง ซึ่งเกิดจำกขำดกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่ดีแหล่งน้ำที่สำคัญของกรุงเทพฯ ได้แก่
- แม่น้ำเจ้ำพระยำโดยมีควำมยำวประมำณ 372 กิโลเมตร ไหลผ่ำนจังหวัดต่ำงๆ ลุ่มน้ำ
เจ้ำพระยำ และไหลผ่ำนกรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพมหำนครถูกแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี
- คลอง ในกรุงเทพมหำนคร มีจำนวน 1,161 คลอง คูลำกระโดง จำนวน 521 คู รวม
กว่ำ 1,682 คูคลอง ควำมยำวประมำณ 2,604 กิโลเมตร กำรขุดคลองมีมำตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยำ แบ่งได้
เป็นคลองรอบเมือ ง หรือ คลองคูเมือ ง มี จุดประสงค์เพื่อป้องกั นกำรรุก รำนของศัตรู มี ควำมสำคัญ ทำง
ยุทธศำสตร์ต่อมำคือคลองลัด จุดประสงค์ขึ้นเพื่อย่นระยะเวลำในกำรเดินทำง และคลองเชื่อมแม่น้ำ ขุดใช้
ประโยชน์ในกำรคมนำคม ขนส่ง และดูแลหัวเมืองใกล้เคียง
ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 ถือได้ว่ำเป็นยุค
ที่มีกำรขุดคลองมำกที่สุด มีทั้งขุดคลองใหม่ และขุดลอกคลองเก่ำ เพื่อขยำยพื้นที่เพำะปลูก และเส้นทำง
คมนำคมระหว่ำงกรุงเทพกั บจัง หวัดข้ำงเคียงที่ มีกำรผลิตข้ำว และเป็นเส้นทำงลำเลียงข้ำวออกสู่ตล ำด
ต่ำงประเทศดังพระรำชดำริที่ กล่ำวไว้ในประกำศเรื่องอนุญ ำตขุดคลอง “กำรขุดคลอง เพื่อที่ จะให้เป็นที่
มหำชนทั้งปวงได้ไปมำอำศัย แลเป็นทำงที่จะให้สินค้ำได้บรรทุกไปมำโดยสะดวก ซึ่งให้ผลแก่กำรเลือกสวน
ไร่นำ ซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระรำชอำณำจักร เป็นกำรอุดหนุนกำรเพำะปลู กในบ้ำนเมืองให้วัฒนำเจริญ
ยิ่งขึ้น” ดังนั้นสมัยรัชกำลที่ 5 จึงมีคลองที่สำคัญเกิดขึ้นหลำยสำยเช่น คลองเปรมประชำกร คลองนครเนื่อง
เขต คลองประเวศบุรีรมย์ คลองอุดมชลจร คลองรำชมนตรี คลองทวีวัฒนำ คลองนรำภิรมย์ คลองรังสติ
ประยูรศักดิ์ คลองประปำ เป็นต้น
- แหล่งน้ำใต้ดิน จำกกำรสำรวจพบว่ำกรุงเทพมหำนครมีชั้นน้ำใต้ดิน 8 ชั้นน้ำ ควำมลึก
550 เมตร สถิติก ำรสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่ำกรุงเทพมหำนคร และจังหวัดใกล้เคียงมี กำรสูบน้ำ
บำดำลมำใช้ม ำกถึ ง 1.4 ล้ ำนลูก บำศก์ เมตร ซึ่ง กำรสูบ น้ ำใต้ดิน ที่ มี เพิ่ ม ขึ้น ส่งผลให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สภำพแวดล้อม เช่น กำรรุกล้ำของน้ำเค็ม กำรลดลงของปริมำณน้ำใต้ดิน กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน้ำ
ใต้ ดิ น และผลกระทบที่ ส ำคั ญ คื อ แผ่ น ดิ น มี ก ำรทรุ ด ตั ว กำรศึ ก ษำวิ จั ย เมื่ อ ปี พ.ศ.2521 พบว่ ำ
กรุงเทพมหำนครมีกำรทรุดตัวของแผ่นดินสูงในบริเวณด้ำนตะวันออกของเมือง ได้แก่ บริเวณลำดพร้ำว
หัวหมำก พระโขนง บำงนำมีอัตรำกำรทรุดตัวปีละมำกกว่ำ 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลำงของเมืองมี
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อัตรำทรุดตัวปีละ 5-10 เซนติเมตร และด้ำนตะวันตกมีอัตรำกำรทรุดตัวน้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร โดยพื้น
ต่ำสุดของพื้นดินกรุงเทพมหำนคร คือ บริเวณมหำวิทยำลัยรำมคำแหง โดยจำกกำรสำรวจ ของกรมแผนที่
ทหำรเมื่ อ ปี พ.ศ.2525 พบว่ำหมุ ดหลัก ฐำนของบริเวณดัง กล่ำวอยู่ต่ำกว่ำระดับ น้ำทะเลปำนกลำง 4
เซนติ เ มตร ภำยหลั ง จึ ง มี ม ำตรกำรควบคุ ม กำรสู บ น้ ำบำดำลในปี พ.ศ.2526 ระดั บ น้ ำบำดำลของ
กรุงเทพมหำนครในบริเวณต่ำงๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่ออัตรำกำรทรุดตัวของพื้นดินลดลง
5) กำรชลประทำน กรุงเทพมหำนคร มีสภำพภูมิประเทศเป็นพื้นที่รำบต่ำ ควำมสูงของพื้นที่
โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกั บระดับ น้ำทะเลปำนกลำง กำรระบำยน้ำจึงไม่ ดี ประกอบกั บมี ป ระชำกรอำศัยอยู่
หนำแน่น และมีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่มำก ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล มีควำมต้องกำรน้ำ
เพื่อกำรอุปโภค ใช้เพื่อกำรอุตสำหกรรม และอื่นๆ ในปริมำณสูง และมีแนวโน้มควำมต้องกำรว่ำจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว ปัญหำด้ำนกำรระบำยน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุน และเมื่อฝนตกหนัก ปัญหำควำมเค็มของน้ำใน
แม่น้ำเจ้ำพระยำ และตำมลำคลองต่ำงๆ ในฤดูแล้งทุกปี รวมทั้ง ควำมเจริญเติบโตของชุมชนที่หนำแน่นใน
กรุงเทพมหำนคร และพื้นที่รอบนอกไม่มีกำรวำงแผน และควบคุมผังเมืองให้เป็นระบบ ซึ่งนับเป็นปัญหำ
สำคัญเกี่ยวกับน้ำที่ทำงรำชกำรจะต้องวำงแผน และเร่งรัดแก้ไขอย่ำงจริงจังโดยด่วน
1.7 แผนยุทธศำสตร์
จำกแผนวิสัยทัศน์ของประชำชนเพื่อกำรพัฒ นำกรุงเทพมหำนคร 20 ปีระยะ 2 (พ.ศ.25612565) ซึ่งมีวิสัยทั ศน์ว่ำ “ใน 20 ปข้ำงหน้ำกรุงเทพฯจะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็ นพลังส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชีย และในภูมิภำคอำเซียน คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึง
เมืองกรุงเทพฯ ของเรำ ในฐำนะเป็นเมืองชั้นนำในด้ำนเศรษฐกิจภำคบริกำร ควำมปลอดภัย ควำมสวยงำม
สะดวกสบำย น่ำอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ มีเอกลั กษ์เฉพำะในดำนควำม
เรียบง่ำย มีเสนห และมีชีวิตชีวำ” ได้กำหนดมิติในกำรพัฒนำไว้ว่ำประกอบด้วยด้ำนที่ 1 มหำนครปลอดภัย
ด้ำนที่ 2 มหำนครสีเขียว สะดวกสบำยด้ำนที่ 3 มหำนครสำหรับทุกคนด้ำนที่ 4 มหำนครกระชับด้ำนที่ 5
มหำนครประชำธิปไตย และด้ำนที่ 6 มหำนครแห่งเศรษฐกิจและกำรเรียนรู้
จำกแผนพัฒนำจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552-2563) ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศำสตร์ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ดังนี้ “มหำนครน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน” โดยมีเป้ำประสงค์
รวมว่ำ “กำรพั ฒ นำเพื่ อให้กรุงเทพมหำนคร เป็นมหำนครน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน เป็นศูนย์กลำงของภูมิ ภำค
เจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชำชนอยู่ดีมีสุข ” และมีประเด็นยุทธศำสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนแบบบูรณำกำร เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำง
ภู มิ ภ ำค (Strengthening Infrastructure for Regional Mega-City) เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ มุ่ ง ตอบสนอง
วิสัยทัศน์แห่งควำมเป็นมหำนครระดับโลก (Gateway) ในมิติด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่มุ่งเป็น "ศูนย์กลำง
ของภูมิภำคด้ำนกำรขนส่งและกำรสื่อสำร" ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้กรุงเทพมหำนคร เป็น
ศูนย์กลำงของภูมิ ภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท ำหน้ำที่เป็นจุดเชื่อมโยง เพื่อรวบรวมและกระจำย
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วัตถุดิบ สินค้ำ กระแสเงิน บุค ลำกร และองค์ควำมรู้ระหว่ำงเมื องส ำคัญ ต่ำงๆ ในโลกกับ เมืองต่ำงๆ ใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่ำนกรุงเทพมหำนคร ที่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสม
ต่อกำรเป็นศูนย์กลำงของกำรขนส่งและกำรสื่อสำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำศักยภำพเมือง เพื่อก้ำวทันกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ และเป็น
มหำนครแห่ ง กำรเรี ย นรู้ (Developing Strong Economy and Knowledge-based Society) เป็ น
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งกำรเป็นมหำนครระดับโลก (Gateway) ในมิติด้ำนสังคม วัฒนธรรม
และด้ำนเศรษฐกิจ โดยเป็นศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจวิทยำกำร ธุรกิจกำรเงิน กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
ที่ เป็ นแหล่ง กำรค้นคว้ำและวิจัย เพื่ อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ ส อดคล้องกั บ บริบ ทในกำรพัฒ นำและกำรใช้
ทรัพยำกรท้องถิ่นมำเป็นฐำนในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดกำรพัฒ นำ
อย่ำงยั่งยืนต่อไป
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำกรุงเทพมหำนครให้เป็น มหำนครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving
for Green Bangkok) เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งกำรเป็นเมืองที่มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(Green) ในกำรเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์แห่งกำรเป็น เมืองน่ำอยู่ (Good Life) ในกำรเป็น
เมืองสวยงำม มีชีวิตชีวำ และสะดวก ที่มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน
ให้บริกำรพื้นฐำนต่ำงๆ ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับระดับรำยได้ของแต่ละกลุ่มบุคคล โดยมีกำรกระจำย
บริก ำรพื้ นฐำนอย่ำงทั่ วถึง และเป็นธรรม ทั้ งในแง่ของกำรกระจำยตัวในเชิงพื้นที่ และประเภทของกำร
ให้บริกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นมหำนครแห่ง คุณภำพชีวิตที่ดี และ
มีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in Cultural Mega-City) เป็นยุทธศำสตร์
ที่ มุ่ ง ตอบสนองวิสั ย ทั ศ น์ แห่ ง กำรเป็ น เมื อ งที่ มี ก ำรพั ฒ นำอย่ำ งยั่ ง ยืน (Green) ในกำรเป็ น เมื องแห่ ง
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม กำรเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตพอเพียง และวิสัยทัศน์แห่งกำรเป็นชุมชนน่ำอยู่ (Good
Life) ในกำรเป็นเมืองที่ครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย และ กำรเป็นเมืองที่ประชำชนมีโอกำสทำง
เศรษฐกิจด้วยกำรพัฒนำในแนวทำงที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งในบริบทระดับชุมชน ย่ำน เมือง ภำค
และประเทศ เพื่ อเป็นจุดสร้ำงภำพลักษณ์ที่ ดีของประเทศ และเป็นต้นแบบแห่งกำรพัฒ นำมหำนครใน
รูปแบบน่ำอยู่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรมหำนคร
(Mastering Best Service and Mega-City Management) เป็นยุท ธศำสตร์ที่มุ่ งตอบสนองมิติด้ำนกำร
บริกำรในทุกวิสัยทัศน์ ด้ำน Gateway ให้เป็นศูนย์กลำงของบริกำรมหำนครเพื่อประชำชนและกำรจัดกำร
มหำนคร ด้ำน Green ให้เป็นเมื องแห่งกำรบริห ำรจัดกำรที่ ดี และด้ำน Good Life ให้เป็นเมืองที่มี กำร
พัฒนำที่มีพื้นฐำนอยู่บนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของกรุงเทพมหำนคร ในฐำนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกรุงเทพมหำนคร ให้พัฒนำไปในทิศทำงที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับกระแสกำรพัฒนำของโลก
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2. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรุง เทพมหำนครมี ควำมยำวชำยฝั่งทะเล 5.81 กิ โลเมตร มี พื้น ที่ ในควำมรับ ผิดชอบของกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ครอบคลุม 1 เขต 2 แขวง คือ เขตบำงขุนเทียน แขวงท่ำข้ำมและแสมดำ มี
พื้นที่ประมำณ 75,379.44 ไร่ และมีพื้นที่ในทะเลประมำณ 76.28 ตำรำงกิโลเมตร โดยมี แขวงที่ติดชำยฝั่ง
ทะเลจำนวน 1 แขวง คือ แขวงท่ำข้ำม และมีแขวงที่ติดติด ป่ำชำยเลน จำนวน 2 แขวง คือ แขวงท่ำข้ำม
และแขวงแสมดำ (กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2558) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่ในทะเลของกรุงเทพมหำนคร
ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ , 2560
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ทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบัญ ญัติส่ง เสริม กำรบริห ำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ที่สำคัญในกรุงเทพมหำนคร (รูปที่ 3) ได้แก่
1) ป่ำชำยเลน กรุงเทพมหำนครมีพื้นที่ป่ำชำยเลนทั้งหมด 2,526.50 ไร่ โดยเป็นป่ำที่อยู่นอกเขต
อนุรักษ์ทั้งหมด
2) สัตว์ทะเลหำยำก ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกที่สำคัญ บริเวณชำยฝั่งกรุงเทพมหำนคร ได้แก่
วำฬ บรูด้ำ และโลมำอิรวดี

รูปที่ 3 แผนที่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ กรุงเทพมหำนคร
ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ , 2558
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2.1 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ของกรุงเทพมหำนครที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำ
ยำก และทรัพยำกรป่ำชำยเลน แต่ในรำยงำนฉบับนี้จ ะนำเสนอข้อมู ลใน 5 สถำนกำรณ์ ประกอบด้วย
สถำนกำรณ์ ทรั พ ยำกรสั ต ว์ ท ะเลหำยำก สถำนกำรณ์ คุ ณ ภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ ง สถำนภำพกำร
เกิ ด ปรำกฎกำรณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ยนสี สถำนกำรณ์ ข ยะทะเล สถำนกำรณ์ ท รัพ ยำกรป่ ำ ชำยเลน และ
สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่ง รำยละเอียดเป็นดังนี้
2.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
สัตว์ทะเลหำยำกในน่ำนน้ำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ท ะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่ำทะเล
(Sea turtles) พะยูน (Dugong) โลมำและวำฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้ ง หมดถูก จัดเป็นสัตว์ป่ำ
สงวนและคุ้มครองตำมพระรำชบัญ ญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 ว่ำด้วยกำรห้ำมล่ำ ห้ำมค้ำ
ห้ำมครอบครอง ห้ำมเพำะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซำก ตลอดจนชิ้นส่วนต่ำงๆ ของสัตว์เหล่ำนั้น
ด้วย นอกจำกนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรำยชื่อของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่ำและ
สัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธ์ CITES) โดยเต่ำทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมำอิรวดี อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง
จึงจัดอยู่ในรำยชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมำและวำฬชนิดอื่นๆ และปลำฉลำมวำฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
1) เต่ ำ ทะเล 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ ำ ตนุ (Green turtle : Cheloniamydas) เต่ ำ กระ
(Hawksbill turtle: Eretmochelysimbricata) เต่ ำ หญ้ ำ (Olive ridley turtle : Lepidochelysolivacea)
เต่ำมะเฟื อ ง (Leatherback turtle : Dermochelyscoriacea) และเต่ำหั วค้ อน (Loggerhead turtle :
Carettacaretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong: Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมำและวำฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีกำร
อพยพย้ำยถิ่นระยะไกลซึ่งมักอำศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมำและวำฬที่มีกำรศึกษำในเชิงสถำนภำพและกำร
แพร่กระจำยจำกั ดอยู่ในกลุ่ม ประชำกรใกล้ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมำปำกขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin: Tursiopsaduncus) โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaenaphocaenoides)
โลมำหลั ง โหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมำอิ ร วดี (Irrawaddy
dolphin: Orcaellabrevirostris) วำฬบรูด้ ำ (Bryde's whale: Balaenopteraedeni) และวำฬโอมู ร ะ
(Omura’s whale: Balaenopteraomurai) (สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเลและ
ป่ำชำยเลน, 2558)
2.1.1.1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกกรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนครมีสัตว์ทะเลหำยำกที่เด่น คือ วำฬบรูด้ำ และโลมำอิรวดีซึ่ง
พบบริเวณชำยฝั่งทะเลเขตบำงขุนเทียน โดยมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำกกำรที่มีลูกเกิดใหม่และ
พบกำรเกยตื้นน้อยมำกในขณะที่ไม่พบแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเลในพื้นที่ของกรุงเทพมหำนคร
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2.1.1.2 สถำนภำพทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (State)
กรุงเทพมหำนครพบสัตว์ท ะเลหำยำก จ ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วำฬบรูด้ ำ
โลมำอิรวดี และโลมำหัวบำตรหลังเรียบจำกข้อมูลทั้งกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำรแจ้งข่ำว
ของชุมชน พบสัตว์ทะเลหำยำกดังตำรำงที่ 3 –4 และรูปที่ 4-5
ตำรำงที่ 3 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในเขตชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร แยกตำมแหล่งทีม่ ำของข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสำมัญ

ชื่อวิทยำศำสตร์

1. วำฬบรูด้ำ
2. โลมำอิรวดี
3. โลมำหัวบำตรหลังเรียบ

Bryde’s whale
Irrawaddy dolphin
Finless porpoise

Balaenopteraedeni
Orcaellabrevirostris
Neophocaenaphocaenoides

เกยตื้น
1
1

แหล่งที่มำข้อมูล
ในธรรมชำติ จำกชุมชน
≥40 ตัว
≥40 ตัว

ตำรำงที่ 4 สถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร (ปี พ.ศ. 2559-2560)
สถำนที่

ชนิด

จำนวน

ปี

เดือน

ชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร

2559

พฤศจิกำยน

วำฬบรูด้ำ

6 ตัว

ชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร

2560

สิงหำคม

วำฬบรูด้ำ

15 ตัว

ชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร

2560

สิงหำคม

โลมำอิรวดี

≥ 20 ตัว

ชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร

2560

กันยำยน

โลมำอิรวดี

≥ 15 ตัว

(จำนวนนับ)

รูปที่ 4 แผนที่กำรแพร่กระจำยสัตว์ทะเลหำยำกกรุงเทพมหำนครโดยกำรสำรวจ พ.ศ.2559-2560
ที่มำ : ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
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รูปที่ 5 สถิติกำรเกยตื้นของทะเลหำยำกในช่วงปี พ.ศ.2550-2560
ที่มำ : ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
2.1.1.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure)
กำรเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลกรุงเทพมหำนคร (รูปที่
6) ส่วนมำกแล้วจะไม่สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยที่แน่ชัดได้ เนื่องจำกสภำพของซำกที่ได้รับมีสภำพเน่ำมำก
แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกโดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
1) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเลกำร
เสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อม ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหำยำกที่อำศัยตำม
แนวชำยฝั่ง ซึ่งภำวะเสื่อมโทรมนี้จะทำให้สัตว์น้ำที่เป็นอำหำรลดลง เป็นเหตุให้แหล่งอำหำรขำดแคลนอีก
ด้วย นอกจำกนั้นกำรทิ้งขยะโดยเฉพำะประเภท เศษอวน ถุงพลำสติกลงในทะเล ก็เป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้
สัตว์ทะเลบำดเจ็บหรือตำยได้ ดังตัวอย่ำงกำรตำยของเต่ำทะเลและโลมำ หลำยกรณีพบว่ำสัตว์ทะเลหลำย
ชนิด กินถุงพลำสติกเข้ำไป และไม่สำมำรถย่อยได้ ถุงพลำสติกทำให้ลำไส้อุดตันและตำยในที่สุด
2) กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ เนื่องจำกพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำร
ของสัตว์ทะเลหำยำกจะอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง เช่น โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ รวมทั้ง
เต่ำทะเล ซึ่งพื้นที่ ทำกำรประมงของชำวประมงเป็นพื้นที่ ที่ซ้อนทับ กันแหล่งหำกินของสัตว์ทะเลหำยำก
เหล่ำนี้ มีเครื่องมือประมงหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลเหล่ำนี้ จำกข้อมูลกำรตำยของสัตว์ทะเลหำ
ยำกต่ำงๆ พบว่ำเครื่องมือทำกำรประมงที่เป็นสำเหตุกำรตำยของโลมำเหล่ำนี้ ได้แก่ อวนจมปู ลอบหอย
ลอบจับปูม้ำ อวนลอยปลำขนำดใหญ่ เช่น ปลำกะพง
3) กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัยจำกปรำกฎกำรณ์ธรรมชำติสัตว์ทะเล
หำยำกทั้งเต่ำทะเล พะยูน โลมำและปลำวำฬ เป็นสัตว์ที่หำยใจด้วยปอด อำศัยอยู่ในน้ำ ดังนั้น กำรเกิดภัย
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3
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พิบัติในธรรมชำติ หรือกำรเปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้ำ จึงมีผลต่อสุขภำพ
ของโลมำ เช่นกัน ดังที่พบโลมำเกยตื้นเป็นจำนวนมำก ที่แสดงอำกำรของกำรเจ็บป่วย และโรคพยำธิ โรคที่
พบมำกได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย และพยำธิในอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่นหัวใจ และตับเป็นต้น
4) กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยวพื้นที่บำงแห่งที่มีสัตว์ทะเลหำ
ยำก เช่น วำฬ บรูด้ำและโลมำชนิดต่ำงๆ อยู่ประจำที่ หรือมีกำรเดินทำงเข้ำมำหำกิ นเป็นประจำและมี
ช่วงเวลำที่แน่นอน นั้น สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงรำยได้อย่ำงดีเข้ำสู่ชุมชน หำกไม่มีกำร
จัดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐำนทำงวิชำกำร ควำมพยำยำมที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ำใกล้ตัวสัตว์ทะเล
หำยำกให้มำกที่สุด ซึ่งจะเป็นกำรรบกวนสัตว์ ในบำงครั้งอำจเกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบำดเจ็บหรือตำย
2.1.1.3 กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
กำรดำเนินงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญ หำที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ท ะเลหำยำกใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีดังนี้
1) กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
2) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกรตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
4) กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้งขยะและของเสีย
ลงสู่ทะเล
5) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียและ
น้ำเสีย
6) จัดท ำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกล
และจำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
7) กำรสร้ ำ งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยำบำลสั ต ว์ ท ะเลหำยำก เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำรช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
8) กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรูแ้ ก่ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียเรื่องกำรท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
9) กำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหำยำก ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
10) กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์ทะเล
หำยำก ตลอดจนพื้นที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
11) กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

16

จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหำยำก
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 5 และรูปที่ 6
ตำรำงที่ 5 กำรวิเครำะห์ PSR จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซำกมำกขึ้น
จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซำกมำกขึ้น
สำเหตุ (Pressure)
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ(Responses)
P1 :กำรติดเครื่องมือประมงโดย R1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็น
ไม่เจตนำ
ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2 :กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรอนุรัก ษ์และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย
เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพื้นที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
P2 : มลพิษ และควำมเสื่อม
R4 : กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่ง และเข้มงวดกำรทิ้ งขยะและ
โทรมของสภำพแวดล้อม
ของเสียลงสู่ทะเล
และขยะในทะเล
R5 :เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและ
ของเสีย
R6 :จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกล
และจำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
P3 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ R7 : กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือ และพยำบำลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภำพ
และภัยจำกปรำกฏกำรณ์
หน่วยปฏิบัติกำร
ธรรมชำติ
P4 : กำรรบกวน และอุบัติเหตุ R8: กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้
จำกกำรท่องเที่ยว
ส่วนเสีย
R9 : กำรจัดทำเอกสำร และแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
หมำยเหตุ:R10-R11 เป็น
R10 :กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์
มำตรกำรที่ตอบสนองทั้ง
ทะเลหำยำก ตลอดจนพื้นที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำร
P1-P4 เนื่องจำกเป็นข้อมูล
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
สำคัญในกำรดำเนินงำน
R11:กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
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State: สัตว์ทะเลเกยตืน้ ติดเครื่องมือประมง และพบซากมากขึน้

R1:กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
P1: กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ

R2:กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่ อ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพื้นที่
R3:เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
R4:กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้งขยะและของ
เสียลงสู่ทะเล

P2: ม ล พิ ษ แ ล ะ ค ว ำ ม เสื่ อ ม โท ร ม ข อ ง
สภำพแวดล้อมและขยะในทะเล

R5:เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและ
ของเสีย
R6:จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกล
และจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล

P3: กำรเจ็บ ป่วยตำมธรรมชำติ และภั ยจำก
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
P4 : กำรรบ กวน แ ละ อุ บั ติ เห ตุ จำ กกำ ร
ท่องเที่ยว

R7: กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภ ำพ
หน่วยปฏิบัติกำร
R8:กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
R9:กำรจัดทำเอกสำร และแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
R10: กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์
ทะเลหำยำก ตลอดจนพื้ น ที่ ก ำรแพร่ กระจำย เพื่ อ ให้ ส ำมำรถบริห ำร
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
R11: กำรศึก ษำ วิจั ย และพัฒ นำเทคโนโลยีเพื่ อกำรฟื้นฟู สัตว์ทะเลหำ
ยำก

รูปที่ 6 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์สัตว์ทะเลหำยำก กรุงเทพมหำนคร
2.1.1.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องขยะทะเล กำรจัดกำรขยะทะเล และงำนด้ำน
กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และสร้ำงกระบวนกำรแนวคิด กำรเรียนรู้ให้กับเยำวชน
และนักเรียน ในโครงกำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีชุมชน “รู้รักษ์อ่ำวไทย ใส่ใจไม่ทิ้งขยะ
ลงทะเล”
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2) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อ

สัตว์ทะเลหำยำก ร่วมกับองค์กรภำคี หน่ว ยงำนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย พื้นที่เขต
บำงขุนเทียน กทม. จัง หวัดสมทุ ร สำครและสมุ ท รสงครำม และงำนปลูก ป่ำประชำรัฐร่วมใจปลูก ป่ำให้
แผ่นดิน
2.1.1.5 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชำวประมงและชุมชนชำยฝั่งจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
รำชกำรในกำรอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่ำนี้ ดังนั้น กำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรแจ้งเหตุและกำรช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด ในกำรช่วยอนุรักษ์สัตว์ ทะเลหำ
ยำกเหล่ำนี้ให้อยู่อย่ำงยั่งยืนตลอดไปส่วนกรณีของกำรติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทำง
วิชำกำรที่แน่นหนำว่ำเครื่องมือใดเป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อนำไปยกระดับสู่กำรออกกฎและ
ระเบียบในห้ำมใช้เครื่องมือประมงชนิดนั้น ๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก ซึ่งได้แก่ อันตรำยจำกขยะ
ทะเล กรณีนี้ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบำย ในกำรลดขยะลงสู่ทะเล
รวมไปถึงกำรจัดกำรขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่อำจดำเนินงำนได้ตำมลำพัง
2.1.2 สถำนกำรณ์คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง
กรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็ บตัวอย่ำงคุณภำพน้ำ
ทะเลบริเวณชำยฝั่งอ่ ำวไทยตอนบน ซึ่ง ได้นำค่ำคุณ ภำพน้ำทั้ งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง
ออกซิเจนละลำยน้ำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดมำใช้คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัว
บ่งบอกถึงสถำนภำพของคุณภำพน้ำ
2.1.2.1 สถำนภำพคุณภำพน้ำทะเลกรุงเทพมหำนคร
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง อ่ ำ วไทยตอนบน
ดำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง บริเวณชำยฝั่งทะเลบำงขุนเที ยน เป็นประจำทุ ก 2 เดือน ที่
สถำนีใกล้ฝั่ง และห่ำงฝั่ง 3 กิโลเมตร พบว่ำในปี 2560 สถำนะคุณภำพน้ำบริเวณชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน
บริเวณใกล้ฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และบริเวณห่ำงฝั่ง 3 กิโลเมตร อยู่ในเกณฑ์พอใช้ดังรูปที่ 7
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รูปที่ 7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่ำงและค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง กรุงเทพมหำนคร
ที่มำ : ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
จำกกำรศึ ก ษำแนวโน้ ม กำรเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ ง
กรุง เทพมหำนคร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560 พบว่ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยในปี พ.ศ. 2560
คุณ ภำพน้ำมี แนวโน้ม กำรเปลี่ยนแปลงในทิ ศทำงที่ เสื่อมโทรมลงเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ปี พ.ศ.2559 โดย
สัดส่วนคุณภำพน้ำในระดับเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมำกเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลชำยฝัง่ กรุงเทพมหำนครระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2560
ที่มำ : ศูนย์วิจัยทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน, สิงหำคม 2561
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2.1.2.2 สำเหตุที่ส่งผลให้คุณภำพน้ำเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
ของมนุษย์เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน
2.1.2.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) สร้ำงเครือ ข่ำ ยระหว่ ำงองค์ ก รของรัฐและภำคส่ว นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน
เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง เพื่อนำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้ อ มู ล ข้ำ งต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกคุ ณ ภำพน้ ำชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 6 และรูปที่ 9
ตำรำงที่ 6 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำคุณภำพน้ำทะเลชำยฝัง่ เสือ่ มโทรม กรุงเทพมหำนคร
State : คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม
สำเหตุ (Pressure)
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
P1 :กำรเพิ่มปริมำณอินทรียส์ ำรจำก R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
บริเวณชำยฝัง่ เนื่องจำกกิจกรรม
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
ต่ำงๆของมนุษย์
R2 :เสริม สร้ำงจิตส ำนึก สนับ สนุนและเสริม สร้ำงแรงจูง ใจต่ำงๆ
ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม ำณกำรปล่ อ ยน้ ำทิ้ ง ลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ
P2 : กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้น ฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
ชำยฝั่ง
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือ R3 : จัดท ำข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับ นโยบำยเพื่อบูร ณำกำรกำร
ไม่ได้เปิดใช้งำน
ทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
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State:คุณภาพน้าทะเลชายฝัง่ เสื่อมโทรม

P1:กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณ
ชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์

P2:กำรป ล่ อ ย ทิ้ งน้ ำเสี ย ลงสู่ แ ห ล่ ง น้ ำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

P3:ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

R1:สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
R2:เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับ
ชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้ง
รณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
R3:จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพ ยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง น ำเสนอในระดับ นโยบำยเพื่อ บูร ณำกำรกำรท ำงำนกั บ
หน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 9 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์คุณภำพน้ำ กรุงเทพมหำนคร
2.1.2.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์
ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลคุณภำพน้ำ และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.1.2.5 ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ไม่ได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมำณอินทรีย์
สำร ตะกอน และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
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- หน่วยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับ กำรควบคุม
บำบัด และปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมำกขึ้น
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพน้ำใน
ระบบลุ่มน้ำ
2.1.3 สถำนภำพกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
นอกจำกนี้ยังได้ดำเนินกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่ง
ปรำกฏกำรณ์ น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือ ขี้ป ลำวำฬ เป็นปรำกฏกำรณ์ ที่ เกิ ดขึ้นตำมธรรมชำติ เกิดจำกกำร
เจริญเติบ โตอย่ำงรวดเร็ว และเพิ่ มจำนวนมำกของแพลงก์ ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเล
เปลี่ยนเป็นสีต่ำงๆ ตำมสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชชนิดนั้น โดยเมื่อแพลงก์ตอนพืชได้รั บสำรอำหำร และ
แสงในปริมำณมำกกว่ำปกติจึงเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเล
เปลี่ยนสีมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์ โดยเฉพำะกำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรบริเวณชำยฝั่ง
เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำชำยฝั่ง ซึ่งกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบทั้งทำงตรง และทำงอ้อมต่อทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง
2.1.3.1 กำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี กรุงเทพมหำนคร
สถำนภำพกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีจำกสถิติกำรรำยงำนกำร
เกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557-2560
พบกำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จำนวน 1 ครั้ง (รูปที่ 10) บริเวณพื้นที่ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน
โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสำเหตุของปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ Noctilucascintillans

รูปที่ 10 สถิติกำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชำยฝั่งทะเล
กรุงเทพมหำนครระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, กรกฎำคม 2561
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2.1.3.2 สำเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
กำรเกิ ดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี อำจมีส ำเหตุจ ำกกำรที่ แพลงก์ตอนพืช
ได้รับสำรอำหำรที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตเป็นปริมำณมำก ประกอบกับสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะ ได้แก่
ควำมเข้มแสง อุณหภูมิ ช่วงกำรขึ้น -ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มำของสำรอำหำรบริเวณชำยฝั่ง ส่วนใหญ่มำ
จำกน้ำทิ้ง หรือน้ำเสียจำกชุมชน สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรม ฯ ที่
ไม่ผ่ำนระบบบำบัดน้ำเสีย และ/หรือ ไม่ได้กำรบำบัดอย่ำงถูกวิธีทั้ งนี้สำมำรถสรุปสำเหตุที่ ส่งผลที่ท ำให้
เปลี่ยนสีได้แก่
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรีย์สำรจำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
ของมนุษย์เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน
2.1.3.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) สร้ำงเครือ ข่ำ ยระหว่ ำงองค์ ก รของรัฐและภำคส่ว นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน
เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง เพื่อนำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้ อ มู ล ข้ ำงต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบจำกน้ ำทะเลเปลี่ ย นสี
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 7 และรูปที่ 11
ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำน้ำทะเลเปลี่ยนสี กรุงเทพมหำนคร
State : น้้าทะเลเปลี่ยนสี
สำเหตุ
การด้าเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P1 :กำรเพิ่มปริมำณอินทรียส์ ำร R1 :สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จำกบริเวณชำยฝั่ง เนือ่ งจำก
ประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร
กิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์
R2 :เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับ สนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กั บ
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State : น้้าทะเลเปลี่ยนสี
สำเหตุ
การด้าเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P2 : กำรปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่
ชุม ชน เพื่ อลดปริม ำณกำรปล่อยน้ำทิ้ ง ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ รวมทั้ ง
แหล่งน้ำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำร รณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
บำบัด
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่
เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ ต่อไป
และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

State:คุณภาพน้าทะเลชายฝัง่ เสื่อมโทรม

P1:กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณ อิ น ท รี ย์ ส ำรจำก
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆของ
มนุษย์

P2:กำรปล่ อ ยทิ้ ง น้ ำเสี ย ลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

P3:ระบบบำบั ดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และ
ไม่ครอบคลุมพื้น ที่ และ/หรือไม่ ได้เปิดใช้
งำน

R1:สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียแบบบูรณำกำร

R2:เสริม สร้ำงจิ ต สำนึก สนั บ สนุน และเสริ มสร้ำ งแรงจูง ใจต่ ำงๆ
ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชำติ
รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง

R3:จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนกับ
หน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 11 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกรุงเทพมหำนคร
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2.1.3.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์
ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำว
ไทยตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสี และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) กำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์เสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และประสำนกับสือ่ มวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่ำงๆ ในช่วงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์
น้ำเปลี่ยนสี
5) กำรให้ ค ำปรึก ษำ และเสนอแนะต่ อ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่
รับผิดชอบดูแลในพื้นที่เกี่ยวกับสำเหตุที่อำจจะทำให้เกิดปรำกฎกำรณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อกำรปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย และสุขำภิบำล
6) อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรศึ ก ษำแนวโน้ ม ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ แหล่ ง น้ ำและ
ทรัพยำกรสัตว์น้ำ
2.1.3.5 ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ไม่ได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เสียของประเทศและของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมำณอินทรีย์
สำร ตะกอน และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับ กำรควบคุม
บำบัด และปล่อยทิ้งน้ำเสียให้เข้มงวดมำกขึ้น
- ควรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพน้ำใน
ระบบลุ่มน้ำ
2.1.4 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
ในปัจจุบันมีประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วทำให้มีอัตรำกำรผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค
และก่อให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอย เป็นเหตุให้มีจำนวนขยะเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี นับเป็นปัญหำทีส่ ำคัญ มีผล
ต่อชุมชนและกำรจัดกำรขยะ ที่มี จำนวนมำกขึ้น ทำให้มี สำรพิษปนเปื้อนในแม่น้ำและชุมชน ตลอดจน
บำงส่วนก็ล งไปในน้ำทะเลท ำให้เกิดปัญ หำขยะในทะเลตำมมำ ทำให้ส่งผลกระทบกับ สัตว์น้ำทะเลและ
สิ่งแวดล้อมในทะเล
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2.1.4.1 สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ใน
ทะเล หรือของเสียที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตใดๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยกำรจงใจทิ้งหรือกำรปล่อยปละทิ้ง
ขว้ำงโดยไม่ตั้งใจสู่สภำพแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรม
ขนส่งทำงเรือ ขยะทะเลมำจำกแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จำกแม่น้ำสำยหลัก จำกกำรท่องเที่ยวชำยหำด
แหล่งอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่นกำรขนส่งทำงเรือ เรือท่ องเที่ ยว ประมงชำยฝั่ง
และสิ่งปลูกสร้ำง ในทะเล
ตำรำงที่ 8 ต้นทำงสำคัญของขยะทะเล
ต้นทำงสำคัญของขยะทะเล
ต้นทำงของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทำงของขยะทะเลที่อยู่ในมหำสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว
- ระบบกำรเก็บรวบรวมและขนย้ำยขยะ (ทำงบกและ - เรือประมง
ทำงน้ำ)
- เรือโดยสำรสำธำรณะ
- น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่ำในช่วงฝนตกหนัก
- เรือส่วนบุคคล
- ภำคอุตสำหกรรมและกำรผลิต
- แท่นขุดเจำะก๊ำซและน้ำมันกลำงทะเล
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ไม่เหมำะสม
- กิจกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกลๆ ด้วยกระแสน้ำ
และกระแสลม ไม่ เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่ ห่ำงไกลจำกแหล่งกำเนิดอย่ำง
สำมำรถพบขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลำงน้ำที่ระดับควำมลึกต่ำงๆ และจมลงสู่พื้นทะเล
สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
1. อดีต: ปริมำณขยะทะเลในปี พ.ศ.2559 โดยคำดกำรณ์จำกปริมำณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.2559
(คพ., 2559) ในพื้นที่23 จังหวัดชำยฝั่งทะเลมีปริมำณ 10.78 ล้ำนตัน/ปี ในปริมำณนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
1.67 ล้ำนตัน/ปี (16 %) มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 6.28 ล้ำนตัน/ปี (58 %) และจัดกำรไม่ถูกต้อง 2.83 ล้ำน
ตัน/ปี (26 %) โดยขยะมูลฝอยที่จัดกำรไม่ถูกต้อง 2.83 ล้ำนตัน/ปีนี้ ประมำณร้อยละ 12 เป็นขยะพลำสติก
คิด เป็ น 0.3396 ล้ ำนตั น /ปี หรือ 339,600 ตั น /ปี และขยะพลำสติ ก เหล่ ำนี้ ร้อ ยละ 10 – 15 คิ ด เป็ น
ประมำณ 34,000 – 51,000 ตัน/ปี (0.034 – 0.051 ล้ำนตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำด
และถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลต่อไป
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2. ปัจ จุบัน: ปริมำณขยะทะเลในปี พ.ศ.2560 โดยคำดกำรณ์จ ำกปริม ำณขยะมูล ฝอยปี พ.ศ.
2560 (คพ., 2560) ในพื้ นที่ 23 จังหวัดชำยฝั่ง ทะเลมี ป ริม ำณ 11.0 ล้ำนตัน/ปี ในปริม ำณนี้ถูก นำไปใช้
ประโยชน์ 2.8 ล้ำนตัน/ปี (25 %) มีกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 6.7 ล้ำนตัน/ปี (61 %) และจัดกำรไม่ถูกต้อง 1.5
ล้ำนตัน/ปี (14 %) โดยขยะมู ล ฝอยที่ จัดกำรไม่ ถูกต้อง 1.5 ล้ำนตัน/ปีนี้ ประมำณร้อยละ 12 เป็นขยะ
พลำสติก คิดเป็น 0.18 ล้ำนตัน/ปี หรือ 180,000 ตัน/ปี และขยะพลำสติกเหล่ำนี้ร้อยละ 10 – 15 คิดเป็น
ประมำณ 18,000 – 27,000 ตัน/ปี (0.018 –0.027 ล้ำนตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำด
และถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลต่อไป
3. กำรเปรียบเที ยบ: ระหว่ำงปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 เมื่อพิจำรณำข้อมูลปริม ำณขยะมู ล
ฝอยและสัดส่วนกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยดังรูปที่ 1 พบว่ำขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
ในปี พ.ศ.2560 มีปริมำณใกล้เคียงกัน (มำกกว่ำเพียง 0.22 ล้ำนตัน/ปี) และจะเห็นได้ว่ำในปี พ.ศ. 2560 มี
สัดส่วนกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์และนำไปจัดกำรอย่ำงถูกต้องมำกกว่ำปี พ.ศ.2559 ส่งผลให้ขยะที่จัดกำร
ไม่ถูกต้องในปี พ.ศ.2560 ค่ำลดลงจำกในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 12 โดยขยะดังกล่ำว (ประมำณร้อยละ 10
– 15) เป็นขยะที่มีโอกำสตกค้ำงบริเวณชำยหำดและถูกชะพัดพำลงทะเลกลำยเป็นขยะทะเลนั้น รวมทั้งจำก
ข้อมูลที่ว่ำขยะทะเลมีแหล่งที่มำจำกฝั่งร้อยละ 80 และจำกทะเลร้อยละ 20 เมื่อสัดส่วนขยะที่มำจำกฝั่งมี
แนวโน้มลดลง ประกอบกับบทบำทของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะ
ทะเลอย่ำงเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถำนกำรณ์ขยะทะเลที่ดีขึ้น

รูปที่ 12 แสดงกำรจัดกำรปริมำณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชำยฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2559 และ2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2561
องค์ประกอบขยะทะเล
ประเภทและสัดส่ วนกรมทรัพ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง วิเครำะห์องค์ป ระกอบขยะทะเลได้
ประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ได้จำกกำรจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง รวมทั้งจำก
กิจกรรมเก็บขยะชำยหำดสำกลตำมมำตรฐำน International CoastaCleanup (ICC) โดยในปีงบประมำณ
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2560 พบองค์ป ระกอบของขยะทะเลที่ได้ แบ่งเป็นประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ พบทั้งหมดเรียง
ตำมลำดับมำกไปน้อย ได้แก่ ถุงพลำสติก(18%) ขวดน้ำดื่ม พลำสติก (17%) ขวดน้ำดื่มแก้ว(11%) โฟม/
ภำชนะบรรจุอำหำร (9%) หลอด(5%) เศษเชือก (4%) กระป๋องน้ำ (4%)เศษอวน (3%) ฝำหรือจุก (3%)
ถุงก๊อบแก๊บ (3%) ก้นบุหรี่ (3%) จำนหรือชำมพลำสติก (2%) และขยะอื่นๆ (18%) ตำมลำดับ ดังรูปที่ 2
ทั้งนี้ ประเภทของขยะทะเลสำมอันดับแรกที่พบมำกที่สุด ได้แก่1) ถุงพลำสติก 2) ขวดน้ำดื่มพลำสติก และ
3) ขวดน้ำดื่มแก้วซึ่งรวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46 ของขยะทั้งหมด

รูปที่ 13 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง
ในพื้นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเลในปีงบประมำณ 2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, สิงหำคม 2561
กำรจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง: ปริมำณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจัดกำรเก็บขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง ได้แก่ ชำยหำด
ปะกำรัง และป่ำชำยเลน ในพื้ นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเลทั้ งอ่ำวไทยและอันดำมั น ประกอบด้วยพื้นที่
จั ง หวั ด ระยอง จั น ทบุ รี ตรำดชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรำ สมุ ท รปรำกำร กรุ ง เทพมหำนคร สมุ ท รสำคร
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3
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สมุ ท รสงครำม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์สุร ำษฎร์ธำนี ชุม พร สงขลำ นครศรีธรรมรำช พัทลุง ปัตตำนี
นรำธิวำส ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูลรวมทั้งกำรจัดกำรขยะเฉพำะกิจบริเวณชำยฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบจำกอุ ท กภัยในพื้ นที่ จังหวัดประจวบคี รีขั นธ์ ชุม พรสงขลำ นครศรีธรรมรำช ปัตตำนี และ
นรำธิวำส โดยในปีงบประมำณ 2560 พบปริมำณขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งและเฉพำะกิจ รวมทั้งสิ้น
90,907 ชิ้น น้ำหนักรวม 22,536.85 กิโลกรัม หรือประมำณ 22.54 ตัน ดังตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 9 แสดงปริมำณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่งและเฉพำะกิจในพื้นที่ 24
จังหวัดชำยฝัง่ ทะเล ในปีงบประมำณ 2560
จังหวัด
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรำ
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพฯ
สมุทรสำคร
สมุทรสงครำม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุรำษฎร์ธำนี

ปริมำณ
(ชิ้น)
8,208
5,392
1,966
1,286
1,123
8,016
2,486
1,060
857
2,281
4,444
-

น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
1,955
1,048
1,250
399
382
341
250
387
205
172
888
715
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จังหวัด
ชุมพร
สงขลำ
นครศรีธรรมรำช
พัทลุง
ปัตตำนี
นรำธิวำส
ระนอง
พังงำ
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ปริมำณ
(ชิ้น)
2,164
4,750
10,201
1,806
14,060
7,471
317
441
4,482
2,290
3,695
2,141

น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
2,678.5
142
1,61
21
5,715
2,017
103
133
754.45
335
410
433.5
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รูปที่ 14 แสดงปริมำณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝัง่
และเฉพำะกิจในพื้นที่ 24 จังหวัดชำยฝั่งทะเลในปีงบประมำณ 2560
ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ , สิงหำคม 2561
2.1.4.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรจำกขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น
โดยกำรติดมำกับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ และหำกขยะทะเลลงไปทับปะกำรังทำให้ปะกำรังตำยได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือ
ประมง รวมถึงต้องสูญเสียงบประมำณในกำรจัดกำรในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม และคุณค่ำของ
แหล่งท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภำพน้ำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจำกอำจได้รับสำรพิษจำก
ขยะมำจำกห่วงโซ่อำหำร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำก
ที่ตำยมีสำเหตุมำจำกกำรกินขยะทะเล
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

31

2.1.4.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) จัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรและมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3
2) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชนโดยทำง
ภำครัฐและเอกชนได้จัดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำ
ของทรัพยำกรทำงทะเล และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเลจำกเรือประมง
4) จัดทำโครงกำรเก็บขยะทะเลตกค้ำงในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ตำบลบำงแก้ว และบำงจะเกร็ง
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกขยะทะเลเพิ่มขึ้น (Pressure)
และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังตำรำงที่ 10และรูปที่ 15
ตำรำงที่ 10 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำขยะทะเลเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสงครำม
สำเหตุ (Pressure)
P1 :ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก

ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
กำรดำเนินงำนมำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
R1 : จัดทำแผนกำรบริหำรจัดกำรและมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3
R2 :ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์
R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
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State:ขยะทะเลเพิ่มขึ้น

P1: ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2: ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจ

R1:จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จั ด กำรขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กูล ในพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
สบทช. 2

P3: ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก ำ ร
ท่องเที่ยว

R2:ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์

P4: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5: ผลกระทบต่ อสัตว์ท ะเลหำ
ยำก

รูปที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ขยะทะเลเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสงครำม
2.1.4.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำในปี พ.ศ. 2560
1) เผยแพร่ควำมรู้เรื่องขยะทะเล กำรจัดกำรขยะทะเล และงำนด้ำนกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และสร้ำงกระบวนกำรแนวคิด กำรเรี ยนรู้ให้กับเยำวชน และ
นักเรียน ในโครงกำรสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีชุมชน “รู้รักษ์อ่ำวไทย ใส่ใจไม่ทิ้งขยะลง
ทะเล” โดยดำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร และสมุทรสงครำม
2) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ ภัยของขยะทะเลต่อ
สัตว์ทะเลหำยำก ร่วมกับองค์กรภำคี ในงำนปลูกป่ำประชำรัฐร่วมใจปลูกป่ำให้แผ่นดินจังหวัดสมุทรสงครำม
3) โครงกำรเก็ บขยะชุมชนชำยฝั่งแบบมีส่วนร่วมในตำบลแหลมใหญ่ และ
บำงจะเกร็ง
4) โครงกำรจัดเก็บขยะในเรือประมง
2.1.4.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพียง
ลำพังหน่วยงำนเดียวไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกต้นทำงของขยะทะเลมำจำกบนบก กำรแก้ไขปัญหำ
จึงต้องมีกำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำนทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในเดือนพฤษภำคม
2557 เรื่อ งสิ่งแวดล้อ มและขยะทะเลได้รับ กำรยกระดับ ให้ค วำมส ำคั ญ เป็น วำระแห่ง ชำติ โดยมี แผน
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ยุท ธศำสตร์จัดกำรมลพิ ษ 20 ปี แผนจัดกำรมลพิษ 5 ปี (2560-2564) โดยมี กำรบูร ณำกำรจำกหลำย
หน่วยงำนซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดกำรมลพิษดังกล่ำว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมี ก ำรบัง คับ ใช้ก ฎหมำยอย่ำงจริง จัง กำรสร้ำงวินัยประชำชน
และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยก
ขยะที่ แหล่ง ก ำเนิดเช่น กำรก ำหนดจุดทิ้ ง ขยะกำรก ำหนดวันเก็ บ ขยะแยกประเภทมี ร ะบบกำรจัดเก็ บ
เช่นเดียวกั บ ขยะทั่ วไปแต่เก็ บ เฉพำะขยะรีไซเคิล อย่ำงเดียว ไม่ เก็ บ ขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ท ำให้
ประชำชนให้ควำมร่วมมือคัดแยกขยะและทิ้งตำมวันที่กำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มีวินัย
และในกำระบวนกำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ง ทั้ งด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ ตำมหลัก 3 R ทั้งขยะรีไซเคิล และขยะเศษอำหำรกำรเก็บขนมูลฝอยและกำรกำจัดมูลฝอยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แพร่หลำยในสังคมและในหน่วยงำนให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนของสังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดในกำรหำสถำนที่ฝงั กลบ
(3) เนื่องจำกในปัจจุบันมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขยะขึ้นตำมกำร
เจริญเติบโตของเมือง และเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พื้นที่ฝังกลบกำรสนับสนุนให้มี กำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด
กำรคัดแยก กำรแปรรูปและกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำรดังนี้
- ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนในกำรลดและ
คัดแยกขยะให้เป็นควำมเคยชินมีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำร
จัดระบบคัดแยกขยะในสถำนศึกษำทุกระดับเพือ่ ให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยก
ขยะ มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บู ร ณำกำรกำรท ำงำนร่ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในกำร
ออกแบบระบบและบริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิล
- กำรรณรงค์ ส่งเสริม ให้ ควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมจัดกำร
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อพั ฒนำไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกใน
โรงเรียน สร้ำงกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
2.2 สถำนกำรณ์ด้ำนป่ำชำยเลน
ป่ำชำยเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนแผ่นดินกั บ น้ำ
ทะเลในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลำกชนิดดำรงชีวิต
ร่วมกันภำยใต้สภำพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ป่ำ
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ชำยเลนจึงพบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่น้ำ อ่ำว ทะเลสำบ และรอบเกำะแก่งต่ำง ๆ บริเวณพื้นที่
ชำยฝั่งทะเล ป่ำชำยเลนอำจเรียกว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้โกงกำงที่พบเป็นจำนวนมำก
ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลนจะมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
อย่ำงซับซ้อน ทั้งในแง่กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรและกำรถ่ำยทอดพลังงำน แต่สำมำรถอธิบำยง่ำยๆ ได้
ว่ำเมื่อผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่น
ทับถมในน้ำและดิน จะถูกย่อยสลำยโดยผู้ย่อยสลำย ได้แก่ รำ แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่ำง ๆ กลำยเป็น
อินทรียวัตถุ และในที่สุดก็จะกลำยเป็นแร่ธำตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บำงส่วนถูก บริโภคโดยกลุ่มกินอินทรีย
สำร เช่น แพลงก์ตอนพืชที่ต่อไปจะกลำยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์น้ำเล็กๆ ที่จะถูกบริโภคต่อไปอีก เป็นอำหำรของพวกกุ้ง ปู และปลำ ขนำดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ตำมลำดับ
หรือบำงส่วนก็จะตำยและถูกย่อยสลำยกลับเป็นธำตุอำหำรสะสมอยู่ในป่ำนั่นเอง ธำตุอำหำรและอินทรีย
สำรบำงส่วนถูกพัดพำออกไปสู่ท้องน้ำ สร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภำยนอก ป่ำชำยเลนจึงเป็น
ระบบนิเวศที่มีควำมเฉพำะตัวและมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชำยฝั่ง
ทะเลนับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมหำศำลทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี้
1) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพลังงำนและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จำกป่ำชำยเลนโดยเฉพำะไม้โกงกำงสำมำรถนำมำเผำถ่ำนซึ่งให้ถ่ำนที่มีคุณภำพดีเพรำะ
ให้ควำมร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ดนอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ประโยชน์ไม้ป่ำชำยเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อกำรหุง
ต้มในชีวิตประจำวันของประชำชนที่ อำศัยบริเวณป่ำชำยเลนและใกล้เคียงอีกทั้งไม้จำกป่ำชำยเลนหลำย
ชนิดสำมำรถใช้ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำงและใช้สอยด้วยเช่นทำเสำเข็มไม้ค้ำยันไม้ก่อสร้ำงเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์กำรประมง เปลือกของไม้ป่ำชำยเลนบำงชนิดสำมำรถนำมำสกัดสำรแทนนินใช้ในกำรย้อมแหอวน
ทำน้ำหมึกทำสีทำกำวและใช้ในอุตสำหกรรมฟอกหนังเป็นต้น
2) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่ำชำยเลน ในที่นี้หมำยถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ทั้งไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ใน
ป่ำชำยเลนและมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่นในแต่ละฤดูกำลชำวบ้ำนในท้องถิ่นบริเวณชำยฝั่ง
ต่ำงก็มี ประสบกำรณ์และเรียนรู้ในกำรนำพืชป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆทั้ ง เป็นอำหำรและพืช
สมุนไพรไม่ว่ำจะเป็นส่วนของใบดอกผลหน่อหัวเหง้ำรำกและเปลือกลำต้นซึ่งจุดเด่นที่น่ำสนใจของพืชป่ำ
ชำยเลนคือเป็นทรัพยำกรในท้องถิ่นที่หำได้ง่ำยขึ้นเองตำมธรรมชำติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกำล พืชในป่ำ
ชำยเลนที่สำมำรถนำมำใช้เป็นผักพื้นบ้ำนได้นั้นมี อยู่หลำยชนิดเช่นใบชะครำมยอดเป้งยอดผักเบี้ยทะเล
ถั่วขำวจำกถอบแถบน้ำปรงหนูลำพูลำแพนสำหร่ำยสำยเป็นต้น
พืชในป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีสรรพคุณทำงยำใช้เป็นยำสมุนไพรได้เช่นเหงือกปลำหมอ
มะนำวผีใช้รักษำโรคผิวหนังผลของตะบูนขำวใช้รักษำโรคบิดและโรคท้องร่วงรำกตำตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบแก้
ไข้แก้คันขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทำโรคเกี่ยวกับทำงเดินปัสสำวะและแก้อำกำรปวดเมื่อยเป็นต้น

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 3

35

3) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอำหำรที่อยู่อำศัยหลบภัยสืบพันธุ์
และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนำนำชนิด
ป่ำชำยเลนเป็นที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพำะตัวอ่อนของปูกุ้ง
หอยซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญรวมทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อำหำร ทั้งนี้ เนื่องจำก
ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของสัตว์น้ำดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยเฉพำะปลำหลำยชนิดที่เป็นที่นิยมใน
กำรบริโภคปลำทะเลหลำยชนิดวำงไข่ในป่ำชำยเลนและอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อเจริญเติบโต
แข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเลและหลำยชนิดที่แม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำยเลนเพื่อ
อำศัย หลบซ่อ นศั ตรูแ ละหำอำหำรสัต ว์น้ำที่ มี คุณ ค่ำทำงเศรษฐกิ จ หลำยชนิด เช่น ปลำกะพงขำวปลำ
นวลจันทร์ทะเลปลำกระบอกปลำเก๋ำกุ้งกุลำดำกุ้งแชบ๊วยหอยนำงรมหอยแมลงภู่หอยแครงปูแสมปูม้ำและปู
ทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบำงส่วนที่ต้องเข้ำมำอำศัยในป่ำชำยเลนทั้งสิ้น
4) ป่ำชำยเลนช่วยรักษำควำมสมดุล ของระบบนิเวศชำยฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพำะระบบ
นิเวศหญ้ำทะเลและปะกำรัง โดยมีบทบำทในกำรรักษำสมดุลของธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ชำยฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง ป่ำชำยเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไป
ทับถมและเกิดควำมเสียหำยในแนวปะกำรัง
5) ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันดินชำยฝั่งพังทลำยรำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนซึ่งสำนกันแน่นหนำ
จะช่วยบรรเทำควำมเร็วจำกกระแสน้ำลง ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรพังทะลำยและกัดเซำะของดินชำยฝั่ง
ยังทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมำกับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่เมื่อระยะเวลำนำนก็จะขยำยออกไปใน
ทะเลเกิดเป็นหำดเลนอันเหมำะสมแก่กำรเกิดของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนต่อไป
6) ป่ำชำยเลนเป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่ำงๆรำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนที่งอกออกมำ
อยูเ่ หนือพื้นดินทำหน้ำที่คล้ำยตะแกรงธรรมชำติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆจำกบนบกไม่ให้
ลงสู่ทะเลโลหะหนักหลำยชนิดเมื่อถูกพัดพำมำตำมกระแสน้ำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่ำชำย
เลนนอกจำกนั้นขยะและครำบน้ำมันต่ำงๆก็จะถูกดักกรองไว้ในป่ำชำยเลนด้วยเช่นกัน
7) ป่ำชำยเลนเป็นฉำกก ำบังภัยธรรมชำติที่ ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่
อำศัยบริเวณชำยฝั่ง โดยทำหน้ำที่เหมือนปรำกำรช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง
ก่อนจะขึ้นฝั่งมิ ให้ส ร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่ ที่ อยู่อำศัยและพื้นที่ ท ำกิ นของชำวบ้ำนในบริเวณ
ใกล้เคียง
8) ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษำธรรมชำติระบบนิเวศป่ำชำยเลน
เป็นระบบนิเวศที่ มีลักษณะพิ เศษเฉพำะตัวเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นำนำชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงำมแปลกตำอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกโดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ร่วมกัน
หลำกหลำยชนิดท ำให้ป่ำชำยเลนเป็นสถำนทีที่ เหมำะสำหรับ กำรพักผ่อนหย่อนใจศึกษำหำควำมรู้และ
สำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
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9) ป่ำชำยเลนช่วยลดภำวะโลกร้อน ป่ำชำยเลนถือว่ำเป็นแหล่งที่มีกำรสะสมของคำร์บอนสูง
มำก และต้นไม้ ป่ำชำยเลนหลำยชนิด มี ควำมสำมำรถในกำรดูดซับ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำน
กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสงสูงกว่ำป่ำประเภทอื่น
2.2.1 สถำนภำพทรัพยำกรป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนคร (State)
เขตบำงขุนเทียนเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพมหำนครที่ติดทะเล ซึ่งในอดีต
สำมำรถพบป่ำชำยเลนในกรุงเทพมหำนครได 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เป็นป่ำที่ขึ้นบนดินสันดอนปำกแม่น้ำ
และหำดโคลน/เลน เป็นป่ำที่ขึ้นตำมแอ่งน้ำ และหนองน้ำขัง และเป็นป่ำที่ขึ้นตำมชำยคลอง ต่อมำไดมีกำร
จัดพื้นที่บริเวณนี้ให้ประชำชนเข้ำมำทำกิน ส่งผลให้ป่ำชำยเลนถูกบุกรุกทำลำยเปลี่ยนสภำพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง
แบบธรรมชำติ และจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติของกระแสนน้ำหมุน และคลื่นทะเลบริเวณปำกอ่ำว
ไทย ท ำให้ชำยฝั่งทะเลถูกกัดเซำะพั งทลำยและจมหำยไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อชำวบ้ำนที่ อำศัยอยู่ ใน
บริเวณนั้นไดรับควำมเดือดร้อน และไมสำมำรถใช้ประโยชนจำกป่ำชำยเลนได้เช่นเดิมจนในปัจจุบัน บริเวณ
ตอนบนที่ติดกับพื้นที่ป่ำชำยเลนได้มีสภำพแปลงเป็นนำกุ้ง และบ่อปลำ ปัจจุบันกรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ป่ำ
ชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ทั้งหมด 33,269.6ไร่ (53.23 ตร.กม.)
แบ่งเป็นป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 2,526.5 ไร่ (4.04 ตร.กม.) กระจำยในพื้นที่เขตอำเภอ บำงขุนเทียน
เป็นป่ำชำยเลนตำมมติครม. จำนวน 33,269.6 ไร่ (53.23 ตร.กม.) และเป็นป่ำชำยเลนที่อยู่นอกมติครม.
จำนวน 123.27 ไร่ (0.20 ตร.กม.) ไม่มีพื้นที่ป่ำชำยเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยำนแห่งชำติ ,
พื้นที่เขตรักษำพั นธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ)นอกนั้นเป็นพื้นที่ ป่ำอื่นๆ เช่น หำดเลน หำดทรำย
แม่ น้ำ ล ำคลอง จำนวน 887.7 ไร่ (1.42 ตร.กม.) และพื้นที่ เปลี่ยนแปลงสภำพ จ ำนวน 29,855.4 ไร่
(47.77 ตร.กม.) (สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเลและป่ำชำยเลน, 2558)
2.2.1.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนคร
จำกข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในป่ำชำยเลนฝั่งอ่ำวไทยและอันดำ
มันตอนล่ำงของ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2554) พบว่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของป่ำชำย
เลนกรุงเทพมหำนคร เป็นดังนี้
1) ควำมหลำกหลำยของสังคมพืชในป่ำชำยเลน พบพันธุ์ไม้ ป่ำชำยเลน
ทั้งสิ้น 3 วงศ์ (Families)3 สกุล (Genus) 6 ชนิด (Species) มีควำมหนำแน่นรวมของต้นไม้เท่ำกับ 180.74
ต้นต่อไร่ พันธุ์ไม้ที่ พบมำกที่สุดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae ชนิดที่มีควำมหนำแน่นมำกที่สุด คือ แสมทะเล
(Avicenniamarina) มี ควำมห นำแน่ น เท่ ำ กั บ 84.15 ต้ น ต่ อ ไร่ รองลงมำ คื อ โกงกำงใบให ญ่
(Rhizophoramucronata) และแสมขำว (Avicenniaalba) มีควำมหนำแน่นเท่ ำกับ 52.74 และ 36.15
ต้นต่อไร่ ตำมลำดับ ควำมโตทำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ำกับ 10.50 เซนติเมตร และ
ควำมสูงเฉลี่ย (H) เท่ำกับ 8.62 เมตร ค่ำดัชนีควำมสำคัญ ImportantValueIndex ; IVI) สูงที่สุด คือ แสม
ทะเล มีค่ำเท่ ำกับ 127.30 รองลงมำ คือ โกงกำงใบใหญ่ และแสมขำว มีค่ำเท่ ำกับ 99.32 และ 53.91
ตำมลำดับ ค่ำดัชนีควำมควำมหลำกหลำยทำงชนิดพันธุ์ (Shannon-Wienerdiversityindex;H’) เท่ำกั บ
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1.215 ค่ำควำมชุกชุมทำงชนิดพั นธุ์ของมำร์กำเรฟ (Margalef’sindex ; d) เท่ ำกับ 0.874 และค่ำดัชนี
ควำมสม่ำเสมอทำงชนิดพันธุ์ของพีลู (Pielou’sevenness ; J’) เท่ำกับ 0.678
2) ผลผลิ ต มวลชี ว ภำพและกำรกั ก เก็ บ คำร์ บ อน ในป่ ำ ชำยเลน
กรุงเทพมหำนคร จำกกำรประเมินพบว่ำ มีมวลชีวภำพทั้งหมดเท่ำกับ 18.223 ตันต่อไร่โดยแบ่งเป็น มวล
ชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 11.649 ตันต่อไร่ และมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 6.574 ตันต่อไร่ มวลชีวภำพเหนือ
ดินทั้งหมด พบว่ำ มีมวลชีวภำพลำต้นมำกที่สุด 7.740ตันต่อไร่ รองลงมำคือ มวลชีวภำพกิ่ง 2.053 ตันต่อ
ไร่ มวลชีวภำพรำกเหนือพื้นดิน 1.386 ตันต่อไร่ และมวลชีวภำพใบ 0.740 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ โดยโกงกำง
ใบใหญ่ เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวลชีวภำพมำกที่สุดเท่ำกับ 5.687 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ แสมทะเลและแสมขำว
มีมวลชีวภำพเท่ำกับ 4.241 และ 1.288 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ สำหรับมวลชีวภำพใต้ดินพบว่ำ มีกำรกระจำย
อยู่ในชั้นดินที่ควำมลึกต่ำงๆ โดยสะสมอยู่ในชั้นดินที่มีควำมลึก 0-10 เซนติเมตร มำกที่สุดเท่ำกับ 1.483
ตันต่อไร่ รองลงมำอยู่ที่ ชั้นควำมลึก 50-60,20-30 และ 40-50 เซนติเมตร มีม วลชีวภำพเท่ ำกับ 1.208,
0.752 และ 0.717ตันต่อไร่ ตำมลำดับ และเมื่อแบ่งตำมขนำดรำกพบว่ำ รำกขนำด 5-10 มิลลิเมตร มีมวล
ชีวภำพมำกที่สุดเท่ำกั บ 3.284 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ รำกขนำดมำกกว่ำ10 และ 0-5 มิ ลลิเมตร มีมวล
ชีวภำพเท่ำกับ 1.826 และ 1.464 ตันต่อไร่ ตำมลำดับ
กำรสะสมคำร์บ อนในป่ำชำยเลน พบว่ำ คำร์บ อนที่ ส ะสมอยู่ในมวล
ชีวภำพ (ในรูปสำรประกอบคำร์บอน) รวมเฉลีย่ เท่ำกับ 8.565 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คำร์บอนที่สะสมอยู่ใน
มวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 5.475 ตันต่อไร่ และคำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 3.090 ตัน
ต่อไร่ คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือดินสะสมอยู่ ในลำต้นมำกที่สุด 3.511 ตันต่อไร่ รองลงมำคือ
สะสมอยูในกิ่ง 0.965 ตันต่อไร่ สะสมอยู่ในรำกเหนือพื้นดิน 0.651 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในใบ 0.348 ตัน
ต่อไร่ ตำมลำดับ และเมื่อนำมำประเมินร่วมกับพื้นที่ ป่ำชำยเลน พบว่ำ ป่ำชำยเลนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
มีกำรกักเก็บคำร์บอนเท่ำกับ 0.022 ล้ำนตันคำร์บอน
3) ควำมหลำกหลำยของแมลงและนกในป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนครใน
พื้นที่ป่ำชำยเลน แขวงท่ำข้ำมเขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร พบจำนวน 7 อันดับ 25 วงศ์ 37
ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพื ชเป็นอำหำร(Herbivore) เช่น ด้วงกินใบ (Aulacophorasp.), เพลี้ยกระโดด
(Perkinsiellasp.) และมอดไม้ (Scolytidaeunknownsp.1) เป็นต้น 2) แมลงที่กินสัตว์เป็นอำหำร (Carnivor)
เช่น ด้วงดิน (Carabidaesp.), ยุง (Culexsp.) และแมลงวันขำยำว (Dolichopussp.) เป็นต้น และ 3) แมลง
ที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น แมลงวันดอกไม้ (Graptomyzasp.), ผีเสื้อหญ้ำลำยเสือ (Syntomoidesimaon), และ
ผีเสื้อฟ้ำหิ่งห้อยสีจำง (Euchrysopscnejus) เป็นต้นจำกกำรสำรวจครั้งนี้พบแมลงที่อยู่ในสถำนภำพกำร
อนุรักษ์ตำม IUCNRedList (2016) แต่อยู่ในระดับ Leastconcern (LC) คือกังวลน้อย ได้แก่แมลงปอบ้ำน
บ่อ (Crocothemisservilia),แมลงปอบ้ำนใหม่เฉียง(Neurothemisfluctuans), แมลงปอบ้ำนใหม่ผู้แต้ม
ขำว (Neurothemistullia), แมลงปอบ้ ำ นใต้ ผู้ ม่ ว ง (Trithemisaurora) และตั๊ ก แตนหั ว กรวยไม้ ง่ ำ ม
(Conocephalusmaculatus)
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นกที่พบมี 8 อันดับ (Order) 10 วงศ์ (Family) 18 ชนิด (Species) นกที่
พบมำกที่สุดได้แก่ นกยำงกรอกพันธุ์จีน (Ardeolabacchus) นกกำน้ำเล็ก (Microcarboniger) นกตีนเทียน
(Himantopushimantopus) ตำมลำดับ
4) ควำมหลำกหลำยของเห็ดรำในป่ำชำยเลนจังหวัด กรุงเทพมหำนคร
จำกกำรสำรวจเห็ดรำบริเวณพื้นที่ตำบลท่ำข้ำม อำเภอบำงขุนเทียน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 วงศ์ (Family) 1 สกุล
(Genus)1 ชนิด (Species) คือ (Polyporussp.)
5) สัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่ำชำยเลนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำ
สัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่ำชำยเลน บริเวณแขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนครพบสัตว์น้ำ
เศรษฐกิ จ ทั้ ง หมด 5 วงศ์ 5 ชนิ ด จ ำแนกเป็ น กลุ่ ม ปลำ (Chordata) 4 วงศ์ 4 ชนิ ด และกลุ่ ม กุ้ ง /ปู
(Crustacean) 1 วงศ์ 1 ชนิ ด โดยพบวงศ์ ล ะ 1 ชนิ ด เช่ น วงศ์ Mugilidae(วงศ์ ป ลำกระบอก) ได้ แ ก่
ปลำกระบอก วงศ์ Scatophagidae (วงศ์ปลำตะกรับ) ได้แก่ ปลำตะกรับ และวงศ์ Belonidae (วงศ์ปลำ
กระทุงเหว) ได้แก่ ปลำกระทุงเหว เป็นต้น
6) ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำยเลนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
ในบริเวณแขวงท่ ำข้ำมเขตบำงขุนเที ยน จัง หวัดกรุงเทพมหำนคร พบทั้ งหมด 6 วงศ์ (Family) 6 สกุ ล
(Genus) 7 ชนิด (Specie) มีควำมหนำแน่นรวมเท่ำกับ 75.00 ตัวต่อตำรำงเมตร ชนิดที่พบมำกที่สุดคือ
หอยถั่วแดง มี ควำมหนำแน่นเท่ ำกับ 31.00 ตัวต่อตำรำงเมตร รองลงมำคือ หอยหูป ำกเหลืองมี ควำม
หนำแน่นเท่ำกับ 20.00 ตัวต่อตำรำงเมตร นอกจำกนี้ยังพบชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หอยขี้นกหอยหูแมวปู
แสมก้ำมส้มปูก้ำมดำบ และไส้เดือนทะเลเมื่อพิจำรณำควำมหลำกหลำยของประชำคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่ำชำย
เลนบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหำนคร พบว่ำมีค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (H’) เท่ำกับ 1.43 ค่ำดัชนี
ควำมชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ำกับ 1.23 และค่ำดัชนีควำมสม่ำเสมอ (J’) เท่ำกับ 0.73
2.2.1.2 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทมี่ ีสภำพเป็นป่ำชำยเลนของกรุงเทพมหำนครมี พบว่ำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ. 2539 มี จำนวนพื้นที่ลดลงเล็กน้อย และเพิ่ม สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2543 สำเหตุ
หนึ่งเนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ทำให้วิธีกำรวิเครำะห์หำพื้นที่ป่ำชำยเลนเปลี่ยนแปลงไป
สำมำรถตรวจวัดป่ำชำยเลนที่มีอำยุน้อยได้ (3 ปี) และในปี 2557 พบว่ำกรุงเทพมหำนครมีพื้นที่ป่ำชำยเลน
ทั้งสิ้น 2,527 ไร่โดยเป็นป่ำที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ทั้งหมด ซึ่งถือว่ำมีพื้นที่ป่ำชำยเลนน้อยที่สุด ในพื้นที่จังหวัด
อ่ำวไทยตอนบนแสดงดังตำรำงที่ 11– 12 และรูปที่ 16
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ตำรำงที่11 พื้นที่ป่ำชำยเลนของกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2504–2557 (ไร่)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2504 2518 2522 2529 2532 2534 2536 2539 2543 2547 2552 2557
กรุงเทพฯ
1,250 1,236 3,249 2,537 3,352 2,526.50
จังหวัด

ที่มำ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2557

รวมพื้นที่ในควำมรับผิดชอบกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

887.66

หน่วยงำนของรัฐเข้ำใช้
ประโยชน์พื้นที่

-

รวม
ทั้งหมด

สำมำรถฟื้นฟูได้ (นำกุ้ง,นำ
เกลือ,เกษตรกรรม,ที่ทิ้งร้ำง)

-

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภำพป่ำชำยเลน

เปลี่ยนแปลงสภำพโดย
สิ้นเชิง (ที่อยู่อำศัย,ท่ำเทียบ
เรือ)

ป่ำชำยเลนในพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์

2,526.50

หำดเลน หำดทรำย แม่น้ำ คลอง

ป่ำชำยเลนในควำม
รับผิดชอบกรม ทช.

พื้นที่ป่ำชำยเลนคง
สภำพ

พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์

ตำรำงที่ 12 ตำรำงแสดงพื้นทีป่ ่ำชำยกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2557

5,485.56

8,597.48

15,772.39 33,269.59 33,269.59

ที่มำ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน, 2560
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รูปที่ 16 แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2558)
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2.2.1.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรป่ำชำยเลน (Pressure)
1) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
3) กำรลดลงของพื้นที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
4) ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืน้ ที่เสียหำย
5) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ
2.2.1.4 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ยกระดับ กำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นต่อเนื่องและบังคับ ใช้
กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
2) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
3) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้
เกิดควำมยั่งยืน
4) จัด ท ำแนวป้ อ งกั น กำรกั ด เซำะชำยฝั่ง แบบวิธีธ รรมชำติ ภู มิ ปั ญ ญำ
ท้องถิ่น บูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
5) ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
6) เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
7) ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ
และเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลน
8) ส่งเสริม กำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกทรัพ ยำกรป่ ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
9) ประชำสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคั ญ และปลู ก ฝั ง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
10) บูรณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพน้ำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ส ำนั ก งำนบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ที่ 3 ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด
ประชุมสัมมนำ หำรือระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และภำคีเครือข่ำย 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่ำง
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 นำผลกำรหำรือระดมควำมคิดเห็นจำกำรประชุม สัม มนำ และหำรือ เพื่อมำ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลกำรวิเครำะห์ เป็นดังตำรำง
ที่ 13 และรูปที่ 17
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ตำรำงที่ 13 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนกรุงเทพมหำนคร
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
(Pressure)
P1:กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย
เลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำม
ยั่งยืน

P2: กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์น้ำ
ในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม

P3:กำรลดลงของพื้นที่ปำ่ ชำยเลนจำก
กำรกัดเซำะชำยฝัง่
P4 : ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝัง่
ลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพื้นที่
เสียหำย
P5 :กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

หมำยเหตุ: R10 เป็นมำตรกำรที่
ตอบสนองตั้งแต่ P1-P5

State : พื้นที่ป่ำชำยเลนลดลง
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R1 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
R2: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและกำร
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R3: ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ให้เกิดควำมยั่งยืน
R4: ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและกำร
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R3: ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ให้เกิดควำมยั่งยืน
R4: ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5: เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
R1 :ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
R6: จัดทำแนวป้องกันกำรกัด เซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ ภูมิปั ญ ญำ
ท้องถิ่น บูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
R1 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
R7: บูรณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพน้ำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
R8:ประชำสั มพั นธ์ เผยแพร่ ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ ควำมส ำคั ญ และปลู กฝั ง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R9: ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพื้นที่ป่ ำ
ชำยเลน
R10:กำรจัดทำแผนงำน งบประมำณ รวมไปถึงติด ตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรทำงำน
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State: ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง

R1:ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นเสียหำย
R2: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ำและกำร
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
P1: กำรใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยำกรป่ ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน

R3: ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ให้เกิดควำมยั่งยืน
R4: ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอด

P2: กำรใช้ป ระโยชน์ท รัพ ยำกรป่ ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน

เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒ นำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำย

P3: กำรลดลงของพื้น ที่ป่ำ ชำยเลนจำกกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง

R6: จัดทำแนวป้องกันกำรกัด เซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ ภูมิปั ญญำ
ท้องถิ่น บูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P4: ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำ
ให้ป่ำชำยเลนบำงพื้นที่เสียหำย

R7: บู ร ณำกำรกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพน้ ำชำยฝั่ ง ทะเลกั บ หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง

P5:กำรมี ส่ว นร่ วมของชุ มชนในกำรบริ หำร
จัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

เลน
R5:เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

R8:ประชำสั มพั น ธ์ เผยแพร่ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บควำมส ำคั ญ และปลูก ฝั ง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน

R9:ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ
ชำยเลน
R10:กำรจัดท ำแผนงำน งบประมำณ รวมไปถึงติ ดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรทำงำน

รูปที่ 17 กำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม และลดลง กรุงเทพมหำนคร
2.3 สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่งของประเทศไทย
ชำยฝั่ง ทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ ชำยฝั่ง ทะเล 23 จัง หวัดมี ควำมยำวประมำณ 3,148
กิโลเมตร แบ่งเป็นด้ำนอ่ำวไทย 2,055 กิโลเมตร ด้ำนอันดำมัน 1,093 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะธรณีสัณฐำน
ของชำยหำดมี 4 ประเภท ได้แก่ หำดทรำย หำดโคลน หำดหิน และอื่นๆ (เช่น ปำกแม่ น้ำที่ถม) โดยมี
ระยะทำงแต่ละประเภทดังนี้
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- หำดทรำยควำมยำวประมำณ 1,631 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 52
- หำดโคลนควำมยำวประมำณ 1,020 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 33
- หำดหินควำมยำวประมำณ 326 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 10
- อื่นๆ (ปำกแม่น้ำที่ถม) ควำมยำวประมำณ 171 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5
แนวชำยฝั่งทะเลทั่วประเทศไทยเกิดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งรวมระยะทำงประมำณ 830
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของชำยฝั่งทะเลไทยโดยแนวชำยฝั่งอ่ำวไทยถูกกัดเซำะ 730 กิโลเมตร และ
แนวชำยฝั่งอันดำมันถูก กัดเซำะ 100 กิโลเมตร จำกผลกำรศึกษำตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2557 จำแนกควำม
รุนแรงของกำรกัดเซำะชำยฝั่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิกฤต ระดับเร่งด่วน ระดับเฝ้ำระวัง ดังนี้
ระดับวิกฤต 48 พื้นที่ระยะทำง 185.93 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- หำดโคลน 7 พื้นที่ 51.28 กิโลเมตร /หำดทรำย 41 พื้นที่ 134.65 กิโลเมตร
ระดับเร่งด่วน 160 พื้นที่ระยะทำง 418.48 กิโลเมตรแบ่งเป็น
- หำดโคลน41 พื้ น ที่ 138.66 กิ โลเมตร/หำดทรำย109 พื้ น ที่ 225.72 กิ โลเมตร/เกำะ 10
พื้นที่ 54.10 กิโลเมตร
ระดับเฝ้ำระวัง 98 พื้นที่ระยะทำง 99.62 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- หำดโคลน 21 พื้นที่ 27.01 กิโลเมตร /หำดทรำย 77 พื้นที่ 72.61 กิโลเมตร
กำรจั ดกำรป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หำกำรกั ด เซำะชำยฝั่ง ตั้ ง แต่ ปีพ .ศ.2516 จนถึง ปั จ จุ บั น
มีด้วยกัน 2 ลักษณะคือ แบบโครงสร้ำงแข็ง (Hard Solution) เช่น กำแพงป้องกันคลื่นเขื่อนหินทิ้งรอดัก
ทรำย และแบบโครงสร้ำงอ่อน (Soft Solution) เช่น เสริมทรำยปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจำกกำรสำรวจรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำได้มีกำรป้องกันแก้ไขในรูปแบบต่ำงๆ ไปแล้วระยะทำงโครงสร้ำงรวมทั้งสิ้น 325.08
กิโลเมตรแบ่งเป็น
- กำรจัดกำรแบบโครงสร้ำงแข็ง (Hard Solution) ระยะทำงประมำณ 235.56 กิโลเมตร
- กำรจัดกำรแบบโครงสร้ำงอ่อน (Soft Solution) ระยะทำงประมำณ 89.52 กิโลเมตร
2.3.1 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งกรุงเทพมหำนคร (State)
ชำยฝั่งทะเลของกรุงเทพมหำนครครอบคลุมพื้นที่ 1 แขวง 1 เขต คือ แขวงท่ ำข้ำม
เขตบำงขุนเทียน โดยมีระยะทำงแนวชำยฝั่งประมำณ 5.81 กิโลเมตร แยกเป็น ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำด
เลน หรือหำดทรำยปนเลน 5.71 กิโลเมตรและชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (ปำกแม่น้ำ) อีกประมำณ 0.10 กิโลเมตร
สถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำ แขวงท่ำข้ำม ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหำดย่อย U-SKN/BKK/SPK (เจ้ำพระยำ-ท่ำจีน)
มีแนวชำยฝั่งทะเลประสบปัญ หำถูกกัดเซำะเป็นระยะทำงรวมประมำณ 4.85 กิโลเมตร แต่เป็นพื้นที่ที่ มี
โครงสร้ำงแก้ไขกำรกัดเซำะแล้ว ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่พบกำรกัดเซำะแต่อย่ำงใด แสดงดังตำรำงที่14
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ตำรำงที่ 14 ข้อมูลชำยฝั่งและกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะกรุงเทพมหำนคร
อำเภอ

ตำบล

บำงขุน
เทียน

ท่ำข้ำม

1

1

ระบบ
กลุม่
หำด

U
(อ่ำว 1
ก.ไก่)

ข้อมูลชำยฝั่ง และกำรจัดกำรป้องกันแก้ไขกำรกัดเซำะกรุงเทพมหำนคร
ระบบกลุม่ หำด ชื่อ
ประเภท
พื้นที่กัดเซำะ
พื้นที่มโี ครงสร้ำงแก้ไขกำรกัดเซำะ
ย่อย
พื้นที่ หำด
(กม.)
รุนแรง ปำน
ประเภท สภำพ
(กม.)
กลำง (กม.) (กม.)
ปัจจุบัน
(กม.)
USKN/BKK/SPK
ท่ำ
หำด
HEF4.85
BP
(เจ้ำพระยำ-ท่ำ
ข้ำม
โคลน
HPT
จีน)
1
1
0.00
0.00
4.85
0.00

พื้นที่ พื้นที่
เสี่ยง ติดตำม

0.00

0.00

4.85 กม.
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รูปที่ 18 สถำนภำพแนวชำยฝั่งกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2560
ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง, 2561
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2.3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝัง่ โดยกำรก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งและในทะเล
2) กำรบุกรุกทำลำยและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น
ลม กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึนน้าลง) และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
2.3.3 กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
1) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบรูณำกำรและมีส่วนร่วม
ทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
3) ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำงป้องกัน
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.2558
5) ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
10) ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
จำกข้ อ มู ล ข้ ำงต้ น สำมำรถน ำเสนอสำเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ปั ญ หำกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ดังตำรำงที่ 15 และรูปที่ 19
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ตำรำงที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งกรุงเทพมหำนคร
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
สำเหตุ (Pressure)
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
P1 : กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง
R1 : ติดตำมตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2 :วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบรูณำกำรและมี
ส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
R3: ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำง
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 :บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558
P2 : กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำง R5:ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/หรือพื้นที่
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของ
ขุดลอกตะกอน
กระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
R6: ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่
R7:ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก
R8 :พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
P4 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R9 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำ
ชำยเลน
R10:ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก
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State: ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R1:ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันเดิม

P1:กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง

R2 :วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญ หำกำรกัด เซำะชำยฝั่งแบบบรูณำกำร
และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงำน
R3 :ศึ ก ษำวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอ
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้
เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 :บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำม พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558

P3: ก ำรเป ลี่ ย น แ ป ลง ข อง ปั จ จั ย ท ำ ง
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของกระแสคลื่น
กระทบพื้นที่ชำยฝั่ง

R5 :ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซำะและ/หรือ
พื้นที่ขุดลอกตะกอน
R6:ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่
R7: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

P4:กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก

R8 :พัฒนำระบบกลไกกำรตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่

P5:กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

R9 :บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำย
ป่ำชำยเลน
R10 :ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่งที่มีดินเลนงอก

รูปที่ 19กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝัง่ กรุงเทพมหำนคร
3. ประเด็นปัญหำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (hot issue)
ประเด็นสำคัญของปัญหำทำงด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้แก่
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชำยฝั่ง คุณภำพน้ำ และสิ่งแวดล้อมทำงทะเล ปัญหำขยะทะเล และ
สัตว์ทะเลหำยำก ทั้งนี้ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
3.1 ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชำยฝั่ง คุณภำพน้ำ และสิ่งแวดล้อมทำงทะเล :
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชำยฝั่ง เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวและกำรพัฒนำเมือง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรขำยตัวของชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม เมื่อประกอบกับกำรขำดประสิทธิ ภำพในกำรบริหำร
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จัดกำรของเสียทั้งในระบบลุ่มน้ำ และปลำยน้ำ จึงทำให้เกิดกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่ชำยฝั่งทะเลในระดับสูง
ปัญหำนี้จึงเป็นปัญหำเร่งด่วนที่สุดของกรุงเทพฯ เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อสถำนภำพทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งอื่นๆเช่น ป่ำชำยเลน และสัตว์ทะเลหำยำก เป็นต้น
3.2 ขยะทะเล :ขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหำที่สำคัญร่วมของทั้งประเทศ เนื่องจำกขยะทะเล ส่งผล
กระทบอย่ำงรุนแรงต่อระบบนิเวศวิท ยำ ทั้งแนวปะกำรัง คุณภำพน้ำ ควำมสวยงำมของแหล่งท่ องเที่ยว
ตลอดจนผลกระทบสัตว์ทะเลหำยำก
3.3 สัตว์ทะเลหำยำก :ปัญ หำคุณภำพน้ำ ขยะทะเล กำรทำประมง และกำรท่ องเที่ ยวยัง คงมี
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกอย่ำงรุนแรง จึงยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนของเขตบำงขุนเทียน เนื่องจำกยัง
ส่งผลกระทบให้สัตว์ทะเลหำยำกในภำพรวม
4. บทสรุป
4.1 สัตว์ทะเลหำยำก : บริเวณทะเลเขตบำงขุนเทียน พบโลมำและวำฬรวม 2 ชนิด คือ โลมำอิร
วดี และวำฬบรูด้ำ 1) โลมำอิรวดีพบบริเวณชำยฝั่งทะเลเขตบำงขุนเทียน มีจำนวนประชำกรประมำณ 50
ตัว แต่เนื่องจำกบริเวณชำยฝั่งทะเลของกรุงเทพมหำนครมีระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร โลมำอิรวดีที่พบ
จึงเป็นกลุ่มประชำกรเดียวกับโลมำอิรวดีที่พบบริเวณจังหวัดสมุทรสำคร และ 2) วำฬบรูด้ำเป็นสัตว์ทะเล
เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนำดใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน พบได้ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย
โดยพบมำกระหว่ำงเดือนเมษำยนจนถึงธันวำคมของทุกปี ปัจจุบันมีจำนวนประชำกรประมำณ 50 ตัว สถิติ
กำรพบซำกและเกยตื้นของสัตว์ทะเลหำยำกยังอยู่ในภำวะน่ำเป็นห่วง ภัยคุกคำมที่สำคัญได้แก่ กำรกินขยะ
ทะเล
4.2 คุณภำพน้ำชำยฝั่งทะเล : แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง กรุงเทพมหำนคร
ระหว่ำงปีพ.ศ.2557–2560 พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยในปี พ.ศ. 2560คุณภำพน้ำมีแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่เสื่อมโทรมลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำของ
กรุงเทพมหำนครจึงยังอยู่ในภำวะที่เสี่ยงในระดับสูง
4.3 กำรเกิดปรำกฎกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี : แม้ในปี 2559-2560 จะพบปรำกฏกำรณ์น้ำทะเล
เปลี่ยนสีในเขตทะเลกรุงเทพมหำนครเพียง 1 ครั้ง ก็แสดงว่ำน้ำทะเลของกรุงเทพยังได้รับผลกระทบจำกน้ำ
เสียจำกชุม ชนและโรงงำนอยู่ ดั ง นั้น จึง ต้อ งบูร ณำกำรกำรท ำงำนกั บ หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อให้ ล ด
ผลกระทบจำกคุณภำพน้ำที่ชุมชนและโรงงำนปล่อยลงทะเล
4.4 สถำนภำพขยะทะเล : แม้จ ะไม่ มีข้อมู ลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับ ปริม ำณขยะทะเลรำยจังหวัด
แต่หำกพิจำรณำในภำพรวมของประเทศไทยซึ่งพบว่ำปริมำณขยะทะเลยังมีจำนวนมำก และผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรทำงทะเลยังคงอยู่ในระดับสูง
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4.5 ป่ำ ชำยเลน : ปัจ จุบั นกรุง เทพมหำนคร มี พื้ นที่ ป่ ำชำยเลนคงสภำพ จ ำนวน 2,526.5 ไร่
สถำนกำรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในภำวะคงตัว แต่ยังมีภัยคุกคำมอยู่หลำยอย่ำง เช่น กำรบุกรุกครอบครอง ทำลำย
ตลอดจนภัยจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
4.5 กำรกัดเซำะชำยฝั่ง : กรุงเทพมหำนครมีระยะทำงแนวชำยฝั่งประมำณ 5.81 กิโลเมตร ไม่พบ
กำรกัดเซำะที่รุนแรงแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำมกำรกัดเซำะชำยฝั่งก็ยังเป็นภัยคุกคำมที่สำคัญ ซึ่งมีสำเหตุมำ
จำก ได้แก่กำรพั ฒนำพื้นที่ชำยฝั่งกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรงของกระแส
คลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
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