รายงานฉบับสมบูรณ
รายงานสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
และการกัดเซาะชายฝง จังหวัดสมุทรปราการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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บทสรุปผูบ ริหาร
จังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปนบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสอง
ฝง(ปจจุบันเปนโรงงาน ที่อยูอาศัย และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม ตอนใตของจังหวัดมีพื้นที่ติดทะเล ที่ราบตอน
เหนือและตะวันออกเปนที่ราบกวางใหญ สําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ําเหมาะแกการชลประทาน การทํานา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จังหวัดสมุทรปราการแบงเขตการปกครองเปน 6 อําเภอ 50 ตําบล 399 หมูบาน มี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 49 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล จํานวน
18 แหง และองคก ารบริ ห ารส วนตํ าบล 30 แหง รายไดห ลักมาจากภาคสวนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยว และภาคประมง ประชากรตามทะเบียนราษฎร มี
จํานวนทั้งสิ้น 1,288,158 คน เปนชาย 617,406 คน หญิง 670,752 คน และมีกลุมประชากรแฝงที่ไมมีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร ซึ่งทําใหประชากรที่อาศัยอยูจริงมากกวาประชากรที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎร มีสัดสวน
ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเปนรอยละ 51.1 จังหวัดสมุทรปราการมีวิสัยทัศนในการพัฒนาไปเปน
เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ เกษตรปลอดภั ย แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมืองประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคง
ปลอดภัย ที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจังหวัดใหประสบผลสําเร็จดังวิสัยทัศน
เพื่อการดําเนินการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการที่สมดุล สบ.ทช. 2 จึงไดจําทํารายงานสถานการณ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดประกอบการพิจารณาดําเนินการสมดังเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558
สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดสมุทรปราการ พบสัตวทะเลหายาก จํานวน 6 ชนิด ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาหัว
บาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด เตาตนุ และเตากระ สวนมากแลวจะไมสามารถระบุสาเหตุการตายที่แนชัดได
เนื่องจากสภาพของซากที่ไดรับมีสภาพเนาเละ โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายากโดยทั่วไป ไดแก
การติดเครื่องมือประมงโดยไมเจตนา มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล การ
เจ็บปวยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ และการรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว
และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา วาฬ มักซอนทับกับการทําประมง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการ
ในการตรวจตรา ลาดตระเวน ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย การเฝาระวังการคุกคามตอ
ทรัพยากรและผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝง การจัดทําซั้งเชือก และดําเนินการเก็บขยะทะเล แตอยางไรก็
ตาม ควรสรางเสริมทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานใน
ทองถิ่นใหมากขึ้น
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สถานภาพการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
จากสถิ ติ ก ารรายงานการเกิ ด ปรากฏการณ น้ํ า ทะเลเปลี่ ย นสี (red tide) บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมพบปรากฎการน้ําทะเลเปลี่ยนสี โดยในชวงป พ.ศ.2562 ไมพบ
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี แตสาเหตุที่สงผลใหน้ําทะเลเปลี่ยนสี ไดแก น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จาก
กิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด และระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมได
เปดใชงาน สบ.ทช. 2 การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2562 สบ.ทช. ไดดําเนินการใหความรูแก
เยาวชนและเครือขายชุมชนผานโครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย โครงการใหความรูสัญจร ประสานงานกับ
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบนเพื่อประสานงานขอมูลน้ําทะเลเปลี่ยนสี
และการประสานงานการเผยแพรขอมูลกับสื่อมวลชน จัดทํารายงานผลวิเคราะหเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และประสานกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพรขอมูลที่ถูกตอง รวมถึงคําแนะนําตางๆ ในชวงการเกิดปรากฏการณน้ํา
เปลี่ยนสี และนอกจากนี้แลวยังไดรวมมือกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมบําบัด และปลอยทิ้งน้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้นอีกดวย
สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
สถานะคุณภาพน้ําบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม โดยสาเหตุที่สงผลใหคุณภาพ
น้ําทะเลเสื่อมโทรมมาจากการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
แนวทางการแกไขใหปญหาคุณภาพน้ําดีขึ้น ควรจะสรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบ.ทช. 2 ไดดําเนินการในการใหความรูแกเยาวชนและเครือขาย
ชุมชน โครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย โครงการใหความรูสัญจร และประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบนเพื่อประสานงานขอมูลคุณภาพน้ํา และการประสานงานการ
เผยแพรขอมูลกับสื่อมวลชน การแกไขปญหาเนื่องจากน้ําจากภาคพื้นไหลผานมาลงที่ปากแมน้ํา ดังนั้นการ
กําหนดเปนนโยบายเชิงบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน
ปริมาณอินทรียสาร ตะกอนและการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ปาชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 40,709.63 ไร และมีเนื้อที่ปาชายเลน
คงสภาพ 10,643.31 ไร ในพื้นที่ 3 อําเภอ 12 ตําบล ไดแก ตําบลแหลมฟาผา ตําบลปากคลองบางปลากด
และตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย, ตําบลทายบาน ตําบลบางโปรง ตําบลบางดวน ตําบล
บางปูใหม และตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ, และตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ ทรัพยากรปาชาย
เลนเปนพื้นที่ที่เปนตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติดานความหลากหลายของสังคมพืช (พบพันธุไมปาชายเลน
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ทั้งสิ้น 6 วงศ 8 สกุล 11 ชนิด ชนิดพันธุท่พี บมากที่สุดคือ แสมขาว รองลงมาคือ แสมทะเล และตะบูนขาว มี
มวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 27.408 ตันตอไร (มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 16.837 ตันตอไร และมวลชีวภาพใต
พื้นดิน 10.571 ตันตอไร การสะสมคารบอน(ในรูปของสารประกอบคารบอน รวมเฉลี่ยเทากับ 12.881 ตัน
ตอไร (คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 7.913 ตันตอไร และคารบอนที่สะสมอยูในมวล
ชีวภาพใตดินเทากับ 4.968 ตันตอไร และเมื่อนํามาประเมินรวมกับพื้นที่ปาชายเลนพบวา ปาชายเลนจังหวัด
สมุทรปราการมีการกักเก็บคารบอนเทากับ 0.137 ลานตันคารบอน จังหวัดสมุทรปราการ มีความหลากหลาย
ของนกที่พบมี 7 อันดับ 14 วงศ 27 ชนิด นกที่พบมากที่สุดไดแก นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus
นกยางเปย (Egertta garzetta นกเอี้ยงสาลิกา ( Acridotheres tristis ตามลําดับ พบนกที่อยูในกลุมใกลถูก
คุกคาม (Near Threatened; NT ตาม IUCN Red list ไดแก นกกาบบัว (Mycteria leucocephala นก
ปากแอนหางดํา (Limosa melanuroides นกนางนวลแกลบเล็ก ( Sternula albifrons นกนางนวลแกลบ
ทายทอยดํา (Sterna sumatrana ความหลากหลายของแมลง แมลงที่พบจํานวน 7 อันดับ 16 วงศ 22 ชนิด
ได แ ก แมลงที่ กิ น พื ช เป น อาหาร (Herbivore) เช น ด ว งเต า แตงแดง (Aulacophora indica), ด ว งงวง
(Curculionidae sp.) และ ดวงหลังงุม (Mordellidae sp.) เปนตน แมลงที่กินสัตวเปนอาหาร (Carnivor)
เชน แมลงปอบานบอ (Crocothemis servilia), แมลงปอบานใหม เฉียง (Neurothemis fluctuans) และ
แมลงปอบ า นใต ผู ม ว ง (Trithemis aurora) เป น ต น และแมลงที่ ช ว ยผสมเกสร (Pollinator) เช น ผี เ สื้ อ
กลางคื น (Entomogramma sp.), ผี เ สื้ อ หนอนหนามกะทกรก (Acraea violae) และผี เ สื้ อ เณรธรรมดา
(Eurema hecabe) เปนตน ความหลากหลายของสัตวหนาดิน พบสัตวหนาดินทั้งหมด 14 วงศ 15 สกุล 19
ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยถั่วแดง รองลงมาคือ หอยขี้นก ความหลากหลายของสัตวน้ําพบสัตวน้ําทั้งหมด
9 วงศ 9 ชนิด จําแนกเปนกลุมปลา (Chordata 5 วงศ 5 ชนิด กลุมกุง/ปู ( Crustacean 3 วงศ 3 ชนิด และกลุม
แมงดาทะเล (Arthropoda 1 วงศ 1 ชนิด โดยพบวงศละ 1 ชนิด เชน วงศ Soleidae (วงศปลาลิ้นหมา ไดแก
ปลาลิ้นหมา วงศ Peneaidae (วงศกุง ไดแก กุงแชบวย และวงศ Limulidae (วงศแมงดาทะเล ไดแก แมงดา
ทะเล เปนตน ความหลากหลายของเห็ดรา พบจํานวนทั้งสิ้น 4 วงศ 5 สกุล และ 6 ชนิด ไดแก เห็ดดันหมี
(Daldinia cancentrica , (Ganoderma sp. , (Phellinus sp. , (Inonotus sp. และ ( Fomitopsis sp.
สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน คือ การบุกรุก ทําลาย และครอบครองพื้นที่ปาชาย
เลน การใชประโยชนที่ดินอยางไรทิศทางและการควบคุม การลดลงของพื้นที่ปาชายเลนมีผลตอทรัพยากรสัตว
น้ํา และขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปาชายเลน แผนการดําเนินการในป พ.ศ. 2562
ครอบคลุมทั้งมิติการลาดตระเวนปองกัน การบังคับใชกฎหมาย และการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมเชนการ
จัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญญัติทองถิ่นในการจับสัตวน้ํา การทิ้งขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูลตางๆ และการใช
ประโยชนประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปา
ชายเลน แตเนื่องจากจํานวนเจาหนาที่ของสบ.ทช. 2 ที่รับผิดชอบพื้นที่ปาชายเลนและปาชายฝงมีจํานวนนอย
จึงมีผลทําใหการดําเนินการยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่และตองดําเนินการผานกระบวนการชุมชนสัมพันธ จิต
อาสา และ เครือขายในทองที่ ดวยการยกระดับการมีสวนรวมของชุมชนชายฝง โดยการสนับสนุนใหชุมชน
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ชายฝงใหไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558
สถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเล
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา พื้นที่ชายฝง
จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทางประมาณ 57.40 กิโลเมตร ในปพ.ศ. 2562 มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการ
กัดเซาะชายฝงระดับรุนแรงคิดเปนระยะทาง 0.41 กิโลเมตร ในเขตตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย
พื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขการกัดเซาะแลวเสร็จ 48.73 กิโลเมตร แตยังคงมีสภาพการกัดเซาะคิดเปน
ระยะทาง 3.18 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝงโดยการกอสรางบริเวณ
ชายฝงและในทะเล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวชายทะเล
การบุกรุกทําลายและเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝง คลื่น ลม กระแสน้ําชายฝง น้ําขึ้นน้ําลง และความ
รุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการทําการสํารวจโครงสราง
เดิม และโครงสร างใหม วามีอยู เท าไหร ใครเป นเจ าของงบประมาณ รวมไปถึ งประเมินประสิท ธิ ภาพของ
โครงสรางนั้นๆ จัดทําขอมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทุกจังหวัด
และสํารวจความตองการของชุมชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่วาตองการโครงสราง
แบบใด เพื่อเปนการลดความขัดแยงของราษฎรในพื้นที่ในปญหาเรื่องที่ดินอันเกี่ยวกับพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ถูกน้ํา
ทะเลกัดเซาะไปแลว (โฉนดตกน้ํา หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทางมาตรการในการจัดการเรื่องดังกลาว
อยางเปนรูปธรรม
ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่
ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการคือ ปญหาน้ําเสีย ใน
ทองที่ กม.34 และ กม.39 ต.บางปูใหม อ.เมืองสมุทราปราการ และ ปญหาการกัดเซาะชายฝง

v

คํานํา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (7 ซึ่งไดกําหนดใหคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจังหวัด มีหนาที่จัดทํา
รายงานเกี่ยวกับสถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะของชายฝง เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 15 บัญญัติใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง แห ง ชาติ นั้ น เพื่ อ ให
สอดคลองกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเปนประโยชนในการติดตามสถานการณ จึงตองมีการจัดทํารายงาน
สถานการณดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทย เปนประจําทุกป โดย
ในปงบประมาณพ.ศ.2562 สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 ไดกําหนดใหมีการ
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สถานการณ ด า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง และการกั ด เซาะชายฝ ง ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการ อันเปนผลมาจากการพัฒนาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใชประโยชนจากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง โดยมีขอมูลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณา
แกไขปญหาและเปนแนวทางในการดําเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการ
จัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยมีความเชื่อมโยงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ตามมาตรา 3 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายวา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงคือ สิ่งที่มีอยู
หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝง รวมถึงพรุชายฝง พื้นที่ชุม น้ําชายฝง คลอง คูแพรก
ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแมน้ําที่มีพื้นที่ติดตอกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเขาถึง เชน ปาชายเลน
ปาชายหาด หาด พื้นที่ชายทะเล เกาะ หญาทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตวทะเล หรือสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นเพื่อประโยชนแกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง เชน ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และรวมถึงการ
ปองกันการกั ดเซาะชายฝง โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม เปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ
ประเทศ โดยบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ.ศ. 2558 ผานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดในแตละ
จังหวัดเปนประธาน และปฏิบัติงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุมเครือขายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่กระจายอยูในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝงทะเล ในกรณีของจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 เปนหนวยงานที่ดําเนินงานในพื้นที่ภายใตหนวยงานหลักคือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดสมุทรปราการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 จึงไดรวบรวมขอมูลทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝงและการกัดเซาะชายฝงในระดับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลพื้นฐานในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการวางแผน และ
การกําหนดยุทธศาสตร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการปองกันรักษาทรัพยากร
ทางทะเลของจังหวัดสมุทรปราการไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กันยายน 2562
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1. บทนํา
สมุทรปราการเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเปนจังหวัดในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 29 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1,004
ตร.กม. หรือประมาณ 627,557 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55 กิโลเมตร

ทิศใต

ติดกับอาวไทย (พื้นที่ชายฝงของทะเล ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร

รูปที่ 1 แผนทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรปราการ เปนพื้นที่ราบลุมมีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลางแยกพื้นที่ออกเปนดาน
ตะวันตก และดานตะวันออก และมีลําคลองรวม 95 สาย โดยเปนคลองชลประทาน 14 สาย คลองธรรมชาติ
81 สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสามารถแบงพื้นที่ออกไดเปน 3 สวน คือ
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1. บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณทั้งสองฝงเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทํานาทําสวน และ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แตปจจุบันพื้นที่บางสวนไดเปลี่ยนไปเปนโรงงาน ที่อยูอาศัย และเขตพาณิชยกรรมตามสภาพ
สภาวะเศรษฐกิจดานการคา การลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม
2. บริเวณตอนใตชายติดทะเล เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลทวมถึง สวนใหญเปนที่
ราบลุม เปนดินเหลวนุม เหมาะแกการเพาะเลี้ยงสัตวชายฝง
3. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เปนที่ราบกวางใหญ สําหรับระบายน้ําและ
เก็บกักน้ํา อํานวยประโยชนในดานการชลประทาน การทํานา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปจจุบันเปนที่ตั้งของ
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ และมี ธุ ร กรรมที่ ต อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงหรื อ Supply Chain ทั้ ง ด า นการค า การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย ฯลฯ
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จั งหวั ด สมุ ท รปราการมี ส ภาพภู มิ อ ากาศแบบพื้ น ที่ ช ายทะเล ในฤดู ร อ นมี ค วามชื้ น ในอากาศสู ง
เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไมหนาวจนเกินไป
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 28.91 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 29.75
องศาเซลเซียส
1.3 เขตการปกครอง
จั งหวั ดสมุ ท รปราการแบ งเขตการปกครองภายในจั งหวัด ออกเป น 6 อํ าเภอ 50 ตํ าบล 399
หมูบาน มีองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นจํานวน 49 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาล จํานวน 18 แหง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล 30 แหง
1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรปราการเปนฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย รายไดหลัก
มาจากภาคสวนเปน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการทองเที่ยว และภาคประมง
1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
โดยขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น
1,301,560 คน แยกเปนชาย 623,478 คน หญิง 678,082 คน ซึ่งจะพบวาประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่
อําภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง ตามลําดับ โดยมีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรตอพื้นที่จังหวัดฯ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,296
คนตอตร.กม. อยางไรก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการมีกลุมประชากรแฝงที่ไมมีชื่อในทะเบียนราษฎร และเดินทาง
เขามาทํางานไปเชา – เย็นกลับ ซึ่งทําใหประชากรที่อาศัยอยูจริงมากกวาประชากรที่ปรากฏตามทะเบียน
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ราษฎร จากการสํารวจขอมูลสัดสวนประชากรแฝงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจและการ
ประเมินผลของบริษัทเอกเซลเลนทบิสเนส จํากัด พบวา มีสัดสวนประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเปน
รอยละ 51.1 ประชากรที่ไมมีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเปนรอยละ 47.5 และประชากรที่เดินทางเชาไปเย็น
กลับ ประมาณรอยละ 1.4 ของจํานวนประชากรที่เขามาอาศัยอยูจริง ดังนั้นเมื่อวิเคราะหคาดการณ จังหวัด
สมุท รปราการนาจะมีประชากรที่ เข ามาอยูอาศัยจริงและเขามาทํางานทั้งสิ้นประมาณ 2,525,857 คน ซึ่ง
ประกอบดวยประชากรที่มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร จํานวน 1,288,158 คน ประชากรที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียน
ราษฎร จํานวน 1,197,407 คน และประชากรที่เดินทางแบบไปเชา – เย็น กลับ จํานวน 35,292 คน
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรที่ดิน ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูบนบริเวณ ที่ราบลุม
ตอนกลาง หรือบางครั้งเรียกวาบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนหนา ระดับ
ความสูงของพื้ นที่ประมาณ 00.5-1.5 เมตร และมีค วามลาดเอียงโดยเฉลี่ยต่ํากวา 1% ลักษณะของชั้นดิน
ในชวงบนความลึกประมาณ 0-1.5 เมตร จะเปนดินเหนียวออนตัวมีความสามารถในการอุมน้ํา รับน้ําหนักแรง
ต่ํามาก ประมาณ 0.5-3 ตัน ตอตารางเมตร เมื่อรับน้ําหนักจะยุบตัวไดงาย ถัดลงไปจะเปนพื้นดินเหนียวซึ่งมี
การรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จนถึงชั้นทรายชั้นแรกที่มีความลึกประมาณ 22-25 เมตร นอกจากนั้นจังหวัด
สมุทรปราการ เปนจังหวัดที่มีพื้นที่บางสวนติดชายฝงทะเลสภาพแวดลอมดานปาชายเลนเสี่อมโทรม สงผล
กระทบใหเกิดการกัดเซาะดินบริเวณชายฝงทะเล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูติดชายฝงทะเล เชน อําเภอเมือง อําเภอ
พระสมุทรเจดีย สงผลใหแตละปมีดินถูกกัดเซาะหายไปปละประมาณ 50เมตร
2. ทรัพยากรแหลงน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่มีที่ราบลุมปากแมน้ํา มีลําคลองรวม
95 สาย โดยเปนคลองชลประทาน 14 สาย คลองธรรมชาติ 81 สาย แหลงน้ําสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
ไดแก แมน้ําเจาพระยา คลองระบายน้ํา ปจจุบันพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ําซึ่งเปนพื้นที่รองรับการระบายน้ําตาม
แนวพระราชดําริ ประกอบดวย คลองระบายน้ําตามธรรมชาติเชื่อมโยงถึงกันจํานวนมากกวา 60 สาย ปริมาณ
น้ําเก็บกักสูงสุดประมาณ 26.600 ลาน-ลูกบาศกเมตร โดยคลองทั้งหมดมีลักษณะเปนคลองดินและมีระดับต่ํา
กวาพื้นที่การเกษตร คลองระบายน้ําเหลานี้มีการใชประโยชนทั้งในดานการสงน้ําและระบายน้ําควบคูกันไป
สําหรับคลองในความรับผิดชอบของโครงการฯชลหารพิจิตร ตาม พ.ร.บ.ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ปจจุบัน
มีอยูจํานวน 14 สาย
3. ทรัพ ยากรป าไม สถานการณ ดานปาไมของจังหวัดสมุท รปราการ ในชวงป พ.ศ. 2556 –
2558 พบวา พื้นที่ปาไม (ปาชายเลน) จํานวน 14,300 ไร คิดเปนรอยละ 2.43 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชาย
เลนในจั งหวั ด สมุ ท รปราการ เกิ ด จากการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป า ชายเลนเพื่ อ กิ จ กรรมอื่ น ๆ เช น
การเกษตร นาเกลือ นากุง ทาเทียบเรือ เปนตน ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอมูลระหวางป พ.ศ. 2555-2558 จะเห็นได
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วาพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัย/ปลูกพืชไร/ทุงหญาเลี้ยงสัตว และที่รกรางลดลง ซึ่งพื้นที่ใชประโยชนนอกการเกษตรมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต ป 2555 ซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ประเด็นปญหาสําคัญและความตองการเชิงพื้นที่
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการได ทํ า การสํ า รวจป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในจั ง หวั ด โดย
ดําเนินการประมวลปญ หาพื้นที่จากแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนชุมชนเชิง
บูรณาการระดับจังหวัด และการสํารวจปญหาความตองการของประชาชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในพื้นที่ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. ป ญ หาด านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม ไดแ ก ป ญ หาน้ํ าท วม ป ญ หาน้ํ าเสียจาก
โรงงาน ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ปญหามลพิษทางอากาศ และ ปญหาการกัดเซาะฃายฝงทะเล
2. ปญหาดานสังคม ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาการวางงาน และปญหาบริการสาธารณสุขไม
เพียงพอ
3. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ปญหาการจราจร ปญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปญหา
ถนนชํารุด และปญหาสาธารณูปโภค
1.7 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
จังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตเพื่อการพัฒนาจังหวัด ออกเปนประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่1 สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพื่อการแขงขันใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นโดยพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดาน
การศึกษา สาธารณสุขศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และ
ทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมระบบ Logistics สูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขัน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ประวั ติ ศ าสตร และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและประทับใจ
ของนักทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการ
พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน
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2. สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
2.1 ทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
2.1.1 สถานการณทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
ปงบประมาณ 2562 พื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการสํารวจพบสัตวทะเลหายาก 1
ชนิด คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ในขณะที่บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดสมุทรปราการไมพบแหลงวางไข
ของเตาทะเล แตพบการเกยตื้นของเตาทะล โดยเฉพาะเตาตนุ และเตากระ จังหวัดสมุทรปราการพบสัตวทะเล
หายาก จํานวน 6 ชนิด ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด เตาตนุ และเตา
กระ
2.1.2 สถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดสมุทรปราการพบสัตวทะเลหายาก จํานวน 6 ชนิด ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมา
หัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากขวด เตาตนุ และเตากระ จากขอมูลทั้งการเกยตื้น การสํารวจในธรรมชาติ และ
การแจงขาวของชุมชน พบสัตวทะเลหายาก ดังตารางที่ 1 และมีการกระจายดังแสดงในรูปที่ 2
ตารางที่ 1 ชนิดสัตวทะเลหายากที่พบในจังหวัดสมุทรปราการ (แยกตามแหลงทีม่ าของขอมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

1. วาฬบรูดา
Bryde’s whale
Balaenoptera edeni
2. โลมาอิรวดี
Irrawaddy dolphin
Orcaella brevirostris
3.โลมาหัวบาตรหลัง
Neophocaena
Finless porpoise
เรียบ
phocaenoides
Indo-Pacific bottlenose
Tursiops aduncus
4. โลมาปากขวด
dolphin
5. เตาตนุ
Green turtle
Chelonia mydas
6. เตากระ
Hawksbill sea turtle Eretmochelys imbricata
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แหลงที่มาขอมูล
ใน
เกยตื้น ธรรมชาติ จากชุมชน
5
2
10
2

≥10

-

1
4
8

-

-
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รูปที่ 2 แผนทีก่ ารแพรกระจายสัตวทะเลหายากจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ พบสัตวทะเลหายากเกยตื้นระหวางป พ.ศ. 2551-2561 (รูปที่ 3 โดย
ในปงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 16 ตัว ไดแก โลมาและวาฬ 4 ตัว และเตาทะเล 12 ตัว

รูปที่ 3 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2551-2561
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2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
1. ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง โดยเฉพาะเตาทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติด
พันลําตัว แขน ขา เปนผลให แขน ขาขาด สําหรับโลมาและวาฬ อาจยังไมทราบผลแนชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตื้นสวนใหญมาจากความเจ็บปวยตามธรรมชาติ และไมเห็นบาดแผลที่ลําตัว
2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล มักพบรวมในการเกยตื้น
เมื่อเตาทะเล หรือสัตวทะเลหายากชนิดอื่นๆ ออนแอจากการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมง
การหาอาหารทําไดยากขึ้นจึงหาอาหารในพื้นที่ที่งายตอการถูกลา และในพื้นที่เหลานั้นจะมีขยะปริมาณมากจึง
มักถูกกินเขาไป และอาจเปนสาเหตุรวมที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต
3. ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตวทะเลหายากที่เหมาะสม เชน พื้นที่แหลงวาง
ไขเตาทะเล หรือ แหลงที่อยูอาศัยเตาทะเล มักถูกรบกวนโดยการทองเที่ยว หรือการใชเปนที่อยูอาศัยของ
มนุษย และแหลงที่อยูอาศัยของโลมา-วาฬ ประจําถิ่น มักซอนทับกับการทําประมง
2.1.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ปองกันการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใชเครื่องมือที่เปนภัยคุกคามตอสัตวทะเลหา
ยาก
2. ใหความรูและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการอนุรักษ ดูแลทรัพยากร
3. จัดทําแผนบริหารจัดการแหลงอาศัยสัตวทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแตละชนิดใหเหมาะสมและ
ยั่งยืน
4. สํารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะหประเมินผล
2.1.5 การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2562
1. ดําเนินการตรวจตรา ลาดตระเวน ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย เฝา
ระวังการคุกคามตอทรัพยากรและผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝง
2. ดําเนินการจัดทําซั้งเชือก จํานวน 3 กอ วางบริเวณคลองเสาธง ตําบลบางปูใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
3. ดําเนินการประชุมกับผูทรงคุณวุฒิ ชุมชนขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทร
เจดีย เรื่องแนวทางการจัดการขยะอยางมีสวนรวม
4. ดําเนินการเก็บขยะทะเลที่ตกคางในระบบนิเวศที่สําคัญแบบมีสวนรวม บริเวณชุมชนและ
ปาชายเลนบานขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย 10 ครั้ง ไดขยะปริมาณรวม 3,646
กิโลกรัม
2.1.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
อัตราการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากในแตละปคอนขางสูง ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้นและเปน
อันตรายตอสัตวทะเล ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอนและดําเนินการอยางมีสวนรวม แตเนื่องจากอัตรากําลัง
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ของสวนงานที่เกี่ยวของไมเพียงพอที่จะลงพื้นที่และดูแลไดอยางทั่วถึงแลว ยังขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงานภายนอก จึงควรมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานในทองถิ่นใหมากขึ้น
2.2 ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
2.2.1 สถานการณการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนินการติดตามเฝา
ระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีครอบคลุมพื้นที่ชายฝงอาวไทยตอนบนประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี แบงออกเปน 18 สถานี ตรวจวัดทุกๆ 2
เดื อ น วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความชุ ก ชุ ม ของแพลงก ต อนพื ช ที่ เป น สาเหตุ ใ ห เกิ ด
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีและเฝาระวังแพลงกตอนพืชที่สรางสารชีวพิษ รวมทั้งติดตามสถานภาพคุณภาพ
น้ําทะเล ซึ่งจะเปนขอมูลในการวางนโยบายในการจัดการ แกไขและปองกันผลกระทบเมื่อเกิดปรากฏการณน้ํา
ทะเลเปลี่ยนสี
2.2.2 สถานภาพการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนินการดําเนินการ
ติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา หางจากปากแมน้ําประมาณ 3 กิโลเมตร คลองดาน และหางจากฝงประมาณ 3 กิโลเมตร (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 สถานีติดตามเฝาระวังปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดสมุทรปราการ
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บันทึกการพบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
ไดรับแจงพบการสะพรั่งของแพลงกตอนพืชสวนใหญบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ ใน
เดื อ นธั น วาคม และเมษายน ในป พ.ศ. 2559 ส ว นใหญ มี ส าเหตุ ม าจากแพลงก ต อนพื ช ชนิ ด Noctiluca
scintillans (ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเกิดน้ําทะเลเปลี่ยนสีพื้นทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการตามที่ไดรับแจงเหตุ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
ครั้งที่

เดือน

1

พ.ย.-50

2

เม.ย.-51

3

ธ.ค.-51

4

ม.ค.-52

5

ก.พ.-52

6

ธ.ค.-52

7

พ.ย.-57

8

มี.ค.-59

9

เม.ย.-59

พื้นที่

ชนิดแพลงกตอน

ความหนาแนน
(เซลล/ลิตร
563

ปากแมน้ําเจาพระยา Noctiluca scintillans
จ.สมุทรปราการ
ปากแมน้ําเจาพระยา
Skeletonema
946,995จ.สมุทรปราการ
costatum
1,621,155
Thalassiosira spp.
261,653
ปากแมน้ําเจาพระยา Noctiluca scintillans
199,000
จ.สมุทรปราการ
Ceratium furca
92,000
ปากแมน้ําเจาพระยา Noctiluca scintillans
887-1,920
จ.สมุทรปราการ
Dinophysis caudate 17,739-36,353
แมน้ําเจาพระยา Noctiluca scintillans
247-24,960
จ.สมุทรปราการ
ปากแมน้ําเจาพระยา
Ceratium furca
95,200
จ.สมุทรปราการ
Dinophysis caudate
122,400
ชายฝงทะเล
Chaetoceros spp.
19,331,500
จ.สมุทรปราการ
ชายฝงทะเลบางขุน Noctiluca scintillans 15,000-26,500
เทียน กรุงเทพฯ
ปากแมน้ําเจาพระยา
จ.สมุทรปราการ
ชายฝงทะเลคลอง
Chaetoceros spp.
651,008ดาน จ.
1,014,938
สมุทรปราการ
Rhizosolenia sp.
50,726-101,719
Skeletonema
333,490-
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-

น้ําแดง
สีเขียว
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ครั้งที่
10

11

เดือน
เม.ย.-59

ธ.ค.-59

พื้นที่
ชายฝงทะเลสีลง
จ.สมุทรปราการ

หนาเซฟเดค,
ปอมพระจุล
จ.สมุทรปราการ

ชนิดแพลงกตอน
costatum
Cylindrotheca sp.
Skeletonema
costatum
Rhizosolenia sp.
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Protozoa
Ceratium furca
Protozoa

ความหนาแนน
(เซลล/ลิตร
982,908
921,27520,212,150
1,967,797
173,860
90,460
6,389
219,389
7,131
106,500

หมายเหตุ
น้ําตาลและ
เขียว

สีแดงเขม
มาก

2.2.3 สาเหตุที่สงผลใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ได รั บ แจ งการสะพรั่ งของแพลงก ต อนพื ช ส ว นใหญ บ ริ เวณปากแม น้ํ า เจ า พระยา จั งหวั ด
สมุทรปราการ มักเกิดในเดือนธันวาคม และเมษายน สงผลใหน้ําทะเลเปลี่ยนสี สาเหตุที่น้ําทะเลเปลี่ยนสีสวน
ใหญ ม าจากการสะพรั่งของแพลงก ตอนพื ชสกุล Noctiluca scintillans และ Ceratium furca แต ยังไม มี
รายงานการตายของสัตวน้ํา ทั้งนี้สาเหตุที่สงผลใหแพลงตอนสะพรั่งอาจเนื่องจากเปนพื้นที่ปากแมน้ําที่มีการ
รองรับสิ่งปฏิกูลจากคลองบริเวณใกลเคียง ประกอบกับเปนพื้นที่ประมง และชุมชน การเพิ่มปริมาณอินทรียสาร
จากบริเวณชายฝงเนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดย
ไมผานการบําบัด ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอ
2.2.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ดําเนินการออกตรวจวัดปจจัยคุณภาพน้ําและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชตามที่ไดรับแจง
เหตุในพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณการเกิดการสะพรั่งของแพลงตอนพืชอยางตอเนื่อง
2. จัดทํารายงานผลวิเคราะหเสนอตอผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
3. จัดทํามาตรการ แผนงานเพื่อใชดําเนินการลดปริมาณน้ําเสียจากทุกแหลงกําเนิดที่ปลอยลง
สูแหลงน้ําธรรมชาติ
4. สรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐ และทุกภาคสวนเกี่ยวของ เพื่อประสานงานในการ
จัดการแกไขปญหาน้ําเสียแบบบูรณาการ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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5. สรางจิตสํานึก สนับสนุน และเสริมสรางแรงจูงใจตาง ๆ ใหกับชุมชน เพื่อลดปริมาณการ
ปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง ทะเล และชายฝง
6. เขมงวดในเรื่องของมาตรการการบําบัดน้ําทิ้งทุกประเภทกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
7. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และชุมชนบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
8. จัดสรางบอบําบัดน้ําเสียใหเพียงพอ และครอบคลุมทุกพื้นที่
9. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง ใหหนวยงานหรือโรงงานที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
operate ระบบ และบําบัดน้ําทิ้งใหไดมาตรฐาน กอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
2.2.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในป พ.ศ. 2562
1. ใหความรูแกเยาวชนและเครือขายชุมชนผานโครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย
2. การใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการใหความรูสัญจร
3. ประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานขอมูลน้ําทะเลเปลี่ยนสี และการประสานงานการเผยแพรขอมูลกับสื่อมวลชน
4. การดําเนินการจัดทํารายงานผลวิเคราะหเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพรขอมูลที่ถูกตอง รวมถึงคําแนะนําตางๆ ในชวงการเกิดปรากฏการณ
5. การใหคําปรึกษา และเสนอแนะตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทําใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และสุขาภิบาล
2.2.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปริมาณการปลอยทิ้งน้ําเสีย หรือน้ําทิ้งทีไ่ มผานการบําบัดลงสูแหลงน้าํ ธรรมชาติมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น
2. งบประมาณ และกําลังคนของบุคลากรภาครัฐไมเพียงพอในการติดตามเฝาระวัง
ปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสีไดบอยครั้ง
3. ขาดความรวมมือ และจิตสํานึกของผูที่ปลอยน้ําทิ้งลงแหลงน้ําชายฝง
ขอเสนอแนะ
1. กําหนดมาตรการควบคุ มแหลงกําเนิดมลพิษ จากแผนดินบริเวณแนวชายฝงทะเล ซึ่งมี
แนวโนมการพัฒนา และการใชประโยชนพื้นที่ชายฝงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
2. กําหนดมาตรการลด และควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน และ
การปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
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3. หนวยงานราชการ ควรบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และปลอยทิ้งน้ํา
เสียใหเขมงวดมากขึ้น
4. การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
5. หนวยงานภาครัฐควรมีการแจงเตือนภัยหากพบแนวโนมวาจะเกิดสถานการณปรากฏการณ
น้ําทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญ เสียการประมงชายฝง เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง การทํา
ประมงหอยแครง หอยแมลงภู เปนตน
2.3 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
2.3.1 สถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
ศูน ยวิจัยและพัฒ นาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน ดําเนิน การตรวจวัด
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ (สถานีบริเวณปากแมน้ํา และหาง
จากปาแมน้ํา 3 กิโลเมตร เปนประจําทุก 2 เดือน พบวา ในป 2561 เฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม และพอใชบริเวณหางจากปากแมน้ํา 3 กิโลเมตร (รูปที่ 3)

รูปที่ 5 สถานีเก็บตัวอยางและคาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดสมุทราปราการ ป 2561
2.3.2 สถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
จากการศึ ก ษาแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลชายฝ ง จั งหวั ด สมุ ท รปราการ
ระหวางป พ.ศ.2557–2561 พบแนวโนมคุณภาพน้ําทะเลโดยรวมมีทิศทางแยลงโดยพิจารณาจากแนวโนมของ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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คา MWQI (Marine Water Quality Index) เฉลี่ยในแตละป เมื่อพิจารณาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเลแยกตาม
เกณฑ พบวาคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก สาเหตุมาจากการปนเปอนของปริมาณ
สารอาหารชนิดไนเตรท-ไนโตรเจน และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีปริมาณมาก โดยเฉพาะบริเวณ
ปากแมน้ําในฤดูฝน นอกจากนี้ยังพบคาความเค็ม และความเปนกรด-ดางในน้ําคอนขางต่ํา ยกเวนในป 2558
โดยในป 2561 พบคุณภาพน้ําทะเลสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก (รอยละ 50) เสื่อมโทรม (รอยละ 40)
และเกณฑพอใช (รอยละ 10) (รูปที่ 6 )

รูปที่ 6 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทะเลชายฝง จังหวัดสมุทรปราการ ระหวางป พ.ศ. 2557-2561
2.3.3 สาเหตุที่สงผลใหคุณภาพน้ําชายฝงเสื่อมโทรม
1. การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน น้ําเสีย
จากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2. การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด
3. ระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมไดเปดใชงาน
2.3.4 แผนงานการดําเนินงาน มาตราการ และการแกไขปญหา
1. สรางเครือขายระหวางองคกรของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานในการ
จัดการแกไขปญหาน้ําเสียแบบบูรณาการ
2. เสริมสรางจิตสํานึก สนับสนุนและเสริมสรางแรงจูงใจตางๆ ใหกับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งรณรงคใหชวยฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง ทะเลและชายฝง
3. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อนําเสนอใน
ระดับนโยบายสําหรับการบูรณาการการทํางานกับหนวยอื่นๆ ตอไป
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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2.3.5 การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2562
1. ใหความรูแกเยาวชนและเครือขายชุมชนผานโครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย
2. การใหความรูแกนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการใหความรูสัญจร
3. ประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
เพือ่ ประสานงานขอมูลคุณภาพน้ํา และการประสานงานการเผยแพรขอ มูลกับสื่อมวลชน
4. ลงตรวจสอบพื้นที่กรณีมีการรองเรียนการปลอยน้ําเสียลงทะเล กม.34 และ กม.39 ต.
บางปูใหม อ.เมืองสมุทรปราการ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงกรณีน้ํามันรั่วไหลและกอนน้ํามัน บริเวณ
ชายฝงของอาวไทย และทะเลอันดามัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปไดดังนี้
5.1) น้ํามันรั่วไหล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบ ไม
พบน้ํามันรั่วไหล
5.2) กอนน้ํ ามัน ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมได ไดดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพแวดลอมทางทะเลและชายฝงประเภทกอนน้ํามัน
5.3) สารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล จากการตรวจวัดสารปโตรเลียม
ไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเล บริเวณชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 สถานี รวม 2 ครั้ง
(รู ป ที่ 7 สารป โตรเลี ย มไฮโดรคาร บ อนรวมในน้ํ า ทะเลมี ค า เปลี่ ย นแปลงอยู ใ นช ว ง 0.62-6.86
ไมโครกรัมตอลิตร มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล ประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรมและ
ทาเรือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560 ทั้ง 2 สถานี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รูปที่ 7 สถานีติดตามตรวจสอบสารปโตรเลียมไฮโดรคารบอนรวมในน้ําทะเลบริเวณชายฝง จ.สมุทรปราการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหาและอุปสรรค
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง มิไดมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการกํากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ําเสียของประเทศและของ
พื้นที่
2. ขอเสนอแนะ
• กําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
• หนวยงานราชการ ควรบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และปลอย
ทิ้งน้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้น
• การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพน้ําในระบบลุมน้ํา
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2.4 สถานการณทรัพยากรปาชายเลน
2.4.1 สถานการณดานปาชายเลน
ปาชายเลน (mangrove forest เปนระบบนิ เวศในแนวเชื่อมตอระหวางผืนแผนดินกับน้ํา
ทะเลในเขตรอน (tropical และกึ่งรอน ( subtropical ประกอบดวยสังคมพืชและสัตวหลากชนิดดํารงชีวิต
รวมกันภายใตสภาพแวดลอมเงื่อนไขที่ตองเปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ ปาชาย
เลนจึงพบไดในบริเวณที่เปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา อาว ทะเลสาบ และรอบเกาะแกงตางๆ บริเวณพื้นที่
ชายฝงทะเลปาชายเลน อาจเรียกวา “ปาโกงกาง” ไดอีกชื่อหนึ่งตามพันธุไมโกงกางที่พบเปนจํานวนมากนั่นเอง
ในระบบนิเวศปาชายเลน สิ่งไมมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในปาชายเลนจะมีความสัมพันธระหวาง
กันอยางซับซอน ทั้งในแงการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถายทอดพลังงาน สามารถอธิบายงายๆ ไดวา
เมื่อผูผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจากการสังเคราะหดวยแสง จะมีสวนของใบไม กิ่งไมและเศษไม ที่รวงหลนทับถม
ในน้ําและดิน จะถูกยอยสลายโดยผูยอยสลาย ไดแก รา แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดตางๆ กลายเปนอินทรียวัตถุ
และในที่สุด ก็จะกลายเปนแรธาตุกลับคืนสูระบบนิเวศ บางสวนถูกบริโภคโดยกลุมกินอินทรียสาร เชน แพลงก
ตอนพืช ที่ตอไปจะกลายเปนแหลงอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณใหแก แพลงกตอนสัตว สัตวน้ําขนาดเล็กที่จะ
ถูกบริโภคตอไปอีก เปนอาหารของพวกกุง ปู และปลา ขนาดใหญขึ้นไปตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตายและ
ถูกยอยสลายกลับเปนธาตุอาหารสะสมอยูในปานั่นเอง ธาตุอาหารและอินทรียสารบางสวนถูกพัดพาออกไปสู
ทองน้ํา สรางความอุดมสมบูรณใหแกทองทะเลภายนอก ปาชายเลนจึงเปนระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง เปนองคประกอบที่สําคัญ ยิ่งของชายฝงทะเล นับเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
มหาศาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ ดังนี้
1. ปาชายเลนเปนแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบไมใชสอยในครัวเรือน
ไมจากปาชายเลนโดยเฉพาะไมโกงกางสามารถนํามาเผาถานซึ่งใหถานที่มีคุณภาพดีเพราะ
ใหความรอนสูงและไมแตกสะเก็ด นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชนไมปาชายเลนในรูปของไมฟนเพื่อการหุงตม
ในชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณปาชายเลนและใกลเคียง อีกทั้งไมจากปาชายเลนหลายชนิด
สามารถใชประโยชนในงานกอสรางและใชสอยดวย เชน ทําเสาเข็ม ไมค้ํายัน ไมกอสราง เฟอรนิเจอรและ
อุปกรณการประมง เปลือกของไมปาชายเลนบางชนิดสามารถนํามาสกัดสารแทนนิน ใชในการยอมแหอวน ทํา
น้ําหมึก ทําสี ทํากาว และใชในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เปนตน
2. ปาชายเลนเปนแหลงพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชปาชายเลน ในที่นี้หมายถึงพืชหรือพันธุไมชนิดตางๆ ทั้งไมลมลุกหรือไมยืนตนที่อยูใน
ปาชายเลนและมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น ในแตละฤดูกาลชาวบานในทองถิ่นบริเวณชายฝงตาง
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มีประสบการณและเรียนรูในการนําพืชปาชายเลนไปใชประโยชนดานตางๆ ทั้งเปนอาหารและพืชสมุนไพรไมวา
จะเปนสวนของใบ ดอก ผล หนอ หัว เหงาราก และเปลือกลําตน ซึ่งจุดเดนที่นาสนใจของพืชปาชายเลนคือ
เปนทรัพยากรในทองถิ่นที่หาไดงายขึ้นเองตามธรรมชาติและใหผลผลิตไดทุกฤดูกาล พืชในปาชายเลนที่สามารถ
นํามาใชเปนผักพื้นบานไดนั้นมีอยูหลายชนิด เชน ใบชะคราม ยอดเปง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว น้ําปรงหนู
จาก ถอบแถบ ลําพู ลําแพน สาหรายสาย เปนตน พืชในปาชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา ใชเปนยา
สมุนไพรได เชน เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใชรักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบู นขาวใชรักษาโรคบิดและโรค
ทองรวง รากตาตุมทะเลใชแกอักเสบ แกไข แกคัน ขลูใชตมดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะและแก
อาการปวดเมื่อย เปนตน
3. ป าชายเลนเป น แหล งอนุ บ าลสั ต วน้ํ าวั ย อ อ น เป น แหล งอาหารที่ อ ยู อ าศั ย หลบภั ย
สืบพันธุและเจริญเติบโตของสัตวน้ํานานาชนิด ปาชายเลนเปนที่อยูอาศัยและเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน
โดยเฉพาะตัวออนของปู กุง หอย ซึ่งเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของหวง
โซอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากปาชายเลนเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา ดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะปลาหลาย
ชนิดที่เปนที่นิยมในการบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไขในปาชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวจึงออกสูทะเล และหลายชนิดที่แมจะวางไขในทะเลแตตัวออนจะเคลื่อนยายสูปาชาย
เลนเพื่ออาศัยหลบซอนศัตรูและหาอาหาร สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ปลากะพงขาว ปลา
นวลจันทรทะเล ปลากระบอก ปลาเกา กุงกุลาดํา กุงแชบวย หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครง ปูแสม ปูมา
และปูทะเล ลวนแลวแตมีวงจรชีวิตบางสวนที่ตองเขามาอาศัยในปาชายเลนทั้งสิ้น
4. ปาชายเลนชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียง โดยเฉพาะระบบ
นิเวศหญาทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณของชายฝง
ซึ่งจะสงผลถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง ปาชายเลนยังชวยกักเก็บตะกอนดิน มิใหลงไปทับถม
และเกิดความเสียหายในแนวปะการัง
5. ปาชายเลนชวยปองกันดินชายฝงพังทลาย รากของตนไมในปาชายเลนซึ่งสานกัน แนน
หนาจะชวยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลง ซึ่งนอกจากจะชวยลดการพังทลายและกัดเซาะของดินชายฝง ยัง
ทําใหตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําทับถมเกิดเปนแผนดินงอกใหม เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเล
เกิดเปนหาดเลนอันเหมาะสมแกการเกิดของพันธุไมปาชายเลนตอไป
6. ปาชายเลนเปนพื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ รากของตนไมในปาชายเลนที่งอก
ออกมา อยูเหนือพื้นดินทําหนาที่คลายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษตางๆ จากบนบก
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ไมใหลงสูทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในปาชาย
เลนนอกจากนั้นขยะและคราบน้ํามันตางๆ ก็จะถูกดักกรองไวในปาชายเลนดวย
7. ปาชายเลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติที่ชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
อาศัยบริเวณชายฝง โดยทําหนาที่เหมือนปราการชวยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมใหลดนอยลงกอนจะ
ขึ้นฝง มิใหสรางความเสียหายอยางรุนแรงแกที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของชาวบานในบริเวณใกลเคียง
8. ปาชายเลนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและแหลงศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศปาชาย
เลนเปนระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนแหลงที่อุดมไปดวยพรรณไมนานาชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีทั้งสัตวน้ําและสัตวบก โดยเฉพาะนกชนิดตางๆ ที่อาศัยอยูรวมกัน
หลากหลายชนิ ด ทํ าให ป าชายเลนเป น สถานที่ ที่ เหมาะสํ าหรับ การพั ก ผอนหย อนใจ ศึ กษาหาความรู และ
สามารถพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป
9. ปาชายเลนชวยลดภาวะโลกรอน เพราะเปนแหลงที่มีการสะสมของคารบอนสูงมากและ
ตนไมปาชายเลนหลายชนิ ดมีความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ผานกระบวนการ
สังเคราะหแสงสูงกวาปาประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ เปนปริมาณที่มากอีกดวย
2.4.2 สถานภาพทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ปาชายเลน ตามมติ ครม. จํานวน 73,310 ไร และในป 2560
ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ONE MAP พื้นที่บางสวนทับซอนกับ
หนวยงานอื่น เปนเนื้อที่ จํานวน 32,883 ไร และมีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น เนื้อที่จํานวน 282 ไร ทําใหพื้นที่ปา
ชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ปาชายเลน
ตามมติ ครม. จํานวน 40,709.63 ไร และเนื้อที่ปาชายเลนคงสภาพ 10,643.31 ไร ประกอบดวย 3 อําเภอ 12
ตําบล ไดแก ตําบลแหลมฟาผา ตําบลปากคลองบางปลากด และตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร
เจดี ย , ตํ า บลท า ยบ า น ตํ า บลบางโปร ง ตํ า บลบางด ว น ตํ า บลบางปู ใ หม และตํ า บลบางปู อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ, และตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
ความหลากหลายของสังคมพืชในปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจสังคมพืชปาชายเลนที่ผานมา พบพันธุไมปาชายเลนทั้งสิ้น 3 วงศ 3 สกุล 6
ชนิด ในป 2559 ไดทําการสํารวจสังคมพืชปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ในทองที่ตําบลแหลมฟาผา ตําบล
ปากคลองบางปลากด และตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย, ตําบลทายบาน ตําบลบางโปรง
ตําบลบางดวน ตําบลบางปูใหม และตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ, ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ
พบพันธุไมปาชายเลนทั้งหมดจํานวน 6 วงศ 8 สกุล 11 ชนิด ชนิดพันธุที่พบมากที่สุดคือ แสมขาว รองลงมาคือ
แสมทะเล และตะบูนขาว (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ชนิดพันธุไมปาชายเลนที่พบในจังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสามัญ
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ
ตะบูนขาว
ตาตุมทะเล
ปอทะเล
พังกาหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
ลําพู
ลําแพน
แสมขาว
แสมทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Excoecaria agallocha
Hibiscus tiliaceus
Bruguiera gymnorrhiza
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Sonneratia ovata
Avicennia alba
Avicennia marina

ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนในปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการประเมินมวลชีวภาพปาชายเลนพบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ 27.408 ตันตอ
ไรโดยแบงเปน มวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 16.837 ตันตอไร และมวลชีวภาพใตดินเทากับ 10.571 ตันตอไร
การสะสมคารบอนในปาชายเลน พบวา คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพ (ในรูปของสารประกอบคารบอน
รวมเฉลี่ยเทากับ 12.881 ตันตอไร โดยแบงเปน คารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินเทากับ 7.913 ตัน
ตอไร และคารบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพใตดินเทากับ 4.968 ตันตอไร และเมื่อนํามาประเมินรวมกับพื้นที่
ปาชายเลนพบวา ปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการมีการกักเก็บคารบอนเทากับ 0.137 ลานตันคารบอน
ความหลากหลายของนกในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ นกที่พบมี 7 อันดับ 14 วงศ 27 ชนิด นกที่พบมากที่สุดไดแก นก
ยางกรอกพั น ธุ จี น (Ardeola bacchus นกยางเ ป ย (Egertta garzetta นกเอี้ ย งสาลิ ก า ( Acridotheres
tristis ตามลําดับ พบนกที่อยูในกลุมใกลถูกคุกคาม ( Near Threatened; NT ตาม IUCN Red list ไดแก นก
กาบบัว (Mycteria leucocephala นกปากแอนหางดํา ( Limosa melanuroides นกนางนวลแกลบเล็ก
(Sternula albifrons นกนางนวลแกลบทายทอยดํา (Sterna sumatrana
ความหลากหลายของแมลงในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
แมลงที่พบจํานวน 7 อันดับ 16 วงศ 22 ชนิด ไดแก
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1. แมลงที่ กินพื ชเป นอาหาร (Herbivore) เชน ดวงเตาแตงแดง (Aulacophora indica),
ดวงงวง (Curculionidae sp.) และ ดวงหลังงุม (Mordellidae sp.) เปนตน
2. แมลงที่กินสัตวเปนอาหาร (Carnivor) เชน แมลงปอบานบอ (Crocothemis servilia),
แมลงปอบานใหมเฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบานใตผูมว ง (Trithemis aurora) เปนตน
3. แมลงที่ชวยผสมเกสร (Pollinator) เชน ผีเสื้อกลางคืน (Entomogramma sp.), ผีเสื้อ
หนอนหนามกะทกรก (Acraea violae) และผีเสื้อเณรธรรมดา (Eurema hecabe) เปนตน
จากการสํารวจครั้งนี้ พบแมลงที่อยูในสถานภาพการอนุรักษตาม IUCN Red List (2016 แต
อยู ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลนอย ไดแก แมลงปอบานบอ (Crocothemis servilia), แมลงปอ
บานใหมเฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบานใตผูมว ง (Trithemis aurora)
ความหลากหลายของสัตวหนาดินในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจพบสัตวหนาดินทั้งหมด 14 วงศ 15 สกุล 19 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ
หอยถั่วแดง รองลงมาคือ หอยขี้นก นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก หอยกนแหลม (1 หอยหูแมว หอย
กะทิ ปูแสมกามสม หอยหูปากมวง หอยหูปากเหลือง หอยเทียน หอยยอ หอยกะพง หอยกนแหลม (2 ปู
กามดาบ ปูแสมกามยาว ทากเปลือยปูเสฉวน กุงดีดขัน และไสเดือนทะเล
ความหลากหลายของสัตวน้ําในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจพบสัตวน้ําทั้งหมด 9 วงศ 9 ชนิด จําแนกเปนกลุมปลา (Chordata 5 วงศ 5
ชนิด กลุมกุง/ปู (Crustacean 3 วงศ 3 ชนิด และกลุมแมงดาทะเล ( Arthropoda 1 วงศ 1 ชนิด โดยพบวงศละ 1
ชนิด เชน วงศ Soleidae (วงศปลาลิ้นหมา ไดแก ปลาลิ้นหมา วงศ Peneaidae (วงศกุง ไดแก กุงแชบวย และ
วงศ Limulidae (วงศแมงดาทะเล ไดแก แมงดาทะเล เปนตน
ความหลากหลายของเห็ดราในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจเห็ดราบริเวณตําบลบางปูใหม ตําบลบางปู อําเภอเมือง และตําบลแหลมฟาผา
อําเภอพระสมุทรเจดีย พบจํานวนทั้งสิ้น 4 วงศ 5 สกุล และ 6 ชนิด ไดแก เห็ดดันหมี (Daldinia cancentrica ,
(Ganoderma sp. , (Phellinus sp. , (Inonotus sp. และ ( Fomitopsis sp.
การใชประโยชนที่ดินในปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาชายเลนทั้งหมด 10,643.31 ไร สภาพปาชาย
เลนโดนตัดขาดจากกันเปนผืนเล็กผืนนอย ความสมบูรณของปาลดลง และความหลากหลายของชนิดพันธุพืช
และสัตวนอยลง และยังมีปญหาการกัดเซาะชายฝงที่อยูในระดับวิกฤต ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ซึ่งในจํานวนนี้
มีพื้นที่ปาชายเลนที่ประสบปญหาการถูกกัดเซาะดวย ถือวาเปนปญหาที่สําคัญ และทวีความรุนแรงขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดจากการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เชน การเกษตร นาเกลือ นากุง ทาเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่
อยูอาศัย โดยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต ป พ.ศ. 2504 - 2557 แสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พื้นที่ปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตป พ.ศ. 2504 - 2557
ป (พ.ศ.
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พื้นที่ที่มีสภาพปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ (ไร
3,750
6,500
644
1,950
1,858
7,216
9,164
12,524
10,643.31

ที่มา : สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน (2557)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใชประโยชน
ที่ดินปาชายเลน พ.ศ. 2557 เพื่อจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลนออกเปนพื้นที่ตางๆ พบวา ในป
พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
จํานวน 74,771.77 ไร แบงเปนพื้นที่ปาชายเลนคงสภาพ จํานวน 10,643.31 ไร นอกนั้นเปนพื้นที่อื่นๆ ไดแก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา นาเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งกอสราง เลนงอก พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง พื้นที่
ทิ้งราง ทาเทียบเรือ และปาบก รวม 64,128.46 ไร ดังตารางที่ 5

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2

26

ตารางที่ 5 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2557**
การใชประโยชนที่ดนิ จังหวัดสมุทรปราการ
ปาชายเลน(ปาคงสภาพ
ปาชายหาด
ปาพรุ
ปาบก
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นาเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง
ทาเทียบเรือ
พื้นที่ทิ้งราง
เลนงอก/หาดเลน
หาดทราย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝง***
รวม

พื้นที่ (ไร
10,643.31
67.28
51,645.66
1,653.56
951.33
4,520.98
1.94
688.61
184.99
4,414.12
74,771.77

** ขอบเขตการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร
และขอบเขตการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนปพ.ศ.2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก
1 พื้นที่ที่มีสภาพปาชายเลน นอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2543 จํานวน 163,058.54ไร
2 พื้นที่ที่มีสภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2543 จํานวน 37,488.30ไร
*** พื้นที่เขตจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลน ป พ.ศ. 2543 สภาพปจจุบันเปลี่ยนเปนทะเลหรือแมน้ําลําคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2557

2.4.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
ปาชายเลนที่อยูใกลแหลงชุมชน เสื่อมโทรมและมีการตายของตนไม และสัตวน้ําลดนอยลง
เนื่องจากการทิ้งขยะ น้ําเสีย และสิ่งปฏิกูลตางๆลงในพื้นที่
2.4.4 การดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
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2. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและยกระดับการใชนโยบายทวงคืนผืนปาใหเขมขนและ
ตอเนื่อง
3. จัดทําขอตกลงชุมชนหรือขอบัญญัติทองถิ่นในการจับสัตวน้ํา การทิ้งขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล
ตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลน
4. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนใหเกิดความยั่งยืน
5. จัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม
6. ฟนฟูปาชายเลนโดยการปลูกปาชายเลนในพื้นเสียหาย
7. เพิ่มความหลายชนิดพันธุสัตวน้ําโดยการปลอยพันธุสัตวน้ํา
8. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
หนวยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดําเนินการรวมกับเจาหนาที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝาระวังการ
บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน
9. ส งเสริ ม การใช ป ระโยชน จ ากทรัพ ยากรป าชายเลนโดยการถ ายทอดเทคโนโลยี ก ารใช
ประโยชนและพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรปาชายเลน
10. ประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาชายเลน
2.4.5 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การปลูกฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน จํานวน 26 ครั้ง คิดเปนพื้นที่ 4 ไร ใชกลาไมจํานวน
2,782 กลา และมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,629 คน ซึ่งกิจกรรมการปลูกฟนฟูจะเปนกิจกรรมที่ไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของบริษัทเอกชน
2. ปองกันบุกรุกทําลายทรัพยากรปาชายเลน
3. การสํารวจตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดําเนินการจัดที่อยูอาศัยใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
โครงการคณะกรรมการที่ดินแหงชาติ (คทช และการบริหารดานการอนุญาตในพื้นที่ปาชายเลน
3. การประชาสัมพันธและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
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4. การแกไขปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยการปกไมไผชะลอคลื่น ควรทําตอเนื่องเนื่องจากไม
ไผอายุการใชงานไมมากนัก
2.4.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ทุกหนวยงานควรยกระดับการมีสวนรวมของชุมชนชายฝง โดยการสนับสนุนใหชุมชนชายฝง
ใหไดตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
2.5 สถานการณการกัดเซาะชายฝง
2.5.1 สถานการณการกัดเซาะชายฝง
จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวชายฝงประมาณ 57.40 กิโลเมตร โดยสามารถแบงออกเปน
1 กลุมหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตําบล นาเกลือ ถึงตําบล คลองดาน รวมทั้งสิ้น 6 ตําบล
2.5.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝง
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นทีช่ ายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา พื้นที่ชายฝง
จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทางประมาณ 57.40 กิโลเมตร ในปพ.ศ. 2562 มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหาการ
กัดเซาะชายฝงระดับรุนแรงเปนระยะ 0.41 กิโลเมตร ในเขตตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย พื้นที่ที่มี
การดําเนินการแกไขแลวเสร็จ 48.73 กิโลเมตร แตยังคงมีสภาพการกัดเซาะคิดเปนระยะทาง 3.18 กิโลเมตร
(ตารางที่ 6 รูปที่ 8 และ รูปที่ 9
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ตารางที่ 6 สถานภาพการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสมุทรปราการแบงตามจํานวนพื้นที่, ความยาว
พื้นที่กัดเซาะ (กม.

จังหวัด

สมุทรปราการ

พื้นที่ดําเนินการแกไขแลว (กม.
การดําเนินการแกไข
แลวยังกัดเซาะ (DSมีการ
CE)
ปาน
ดําเนินการ
นอย
รุนแรง กลาง
แกไขแลว
ปาน
(DS)
นอย
รุนแรง กลาง

พิ้น
พื้นที่
ที่รุก
สะสม สะสม
หัว
ล้ํา/
สมดุล ตะกอน ตะกอน
หาด
พื้นที่
มาก
นอย
/
ถม
หาด
ทะเล
หิน
-

อําเภอ

ตําบล

บางบอ

คลองดาน

-

-

-

10.19

-

-

-

บางปู

-

-

-

8.28

-

-

-

-

-

-

-

เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม

-

-

-

11.71

-

-

-

-

-

-

ทายบาน

-

-

-

2.35

-

-

-

-

-

0.41

-

-

14.04

-

2.84

-

-

-

2.17

-

48.73

0.00

พระสมุทรเจดีย

แหลมฟาผา
นาเกลือ

รวม

0.41

0.00 0.00

0.41
ที่มา : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2561
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48.73

0.62 2.56
-

-

0.62 2.56
3.18

ปากแมน้ํา

ความ
ยาว
(กม.

0.39

10.58

-

-

8.28

-

-

-

11.71

-

-

-

0.95

3.31

-

-

-

-

0.90

21.37

-

-

-

-

-

2.84

0.00

0.00

0.00 0.00
5.08
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รวม

พื้นที่ไมกัดเซาะ (กม.

2.17
2.24

57.40

รูปที่ 8 สถานภาพแนวชายฝงจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2561
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รูปที่ 9 โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2561
2.5.3 สาเหตุที่มีผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝง
1. การพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝ ง โดยการก อ สร า งบริ เวณชายฝ ง และในทะเล รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนวชายทะเล
2. การบุกรุกทําลายและเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4. การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝง คลื่น ลม
กระแสน้ําชายฝง น้ําขึ้นน้ําลง และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝง
2.5.4 แผนการดําเนินงาน มาตรการ และการแกไขปญหา
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสรางปองกันที่มีอยูเดิม
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2. วางแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงแบบบูรณาการและมีสวนรวมทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงหนวยงาน
3. ศึกษาวิจัยรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอโครงสรางปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบใหเกิดการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ใกลเคียง
4. บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2558
5. พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
6. ใชโครงสรางสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ใชไมไผปก เปนตน
7. ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝงอยางตอเนื่องเปนระบบ
8. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจริงจัง เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาชายเลน
2.5.5 การดําเนินงานทีผ่ านมาในป พ.ศ. 2562
1. ทําการสํารวจโครงสรางเดิมและโครงสรางใหม จํานวน ความเปนเจาของ งบประมาณ
รวมไปถึงประเมินประสิทธิภาพของโครงสรางนั้นๆ
2. สํารวจความตองการของชุมชนในการแกไขปญ หาการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่วา
ตองการโครงสรางแบบใด
3. จัดทําขอมูลผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทกุ จังหวัด
4. ลงพื้นที่ดําเนินการเพื่อจัดทํามาตรการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางมี
สวนรวม ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัตสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.
2558
2.5.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เพื่ อ เป น การลดความขั ด แย ง ของราษฎรในพื้ น ที่ ใ นป ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น อั น เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่
กรรมสิทธิ์ที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะไปแลว (โฉนดตกน้ํา หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทางมาตรการในการ
จัดการเรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
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3. ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพืน้ ที่ (Hot issue)
ประเด็ น สํ า คั ญ ของสถานการณ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง และการกั ด เซาะชายฝ ง ใน
ปงบประมาณ 2562 มีอยู 2 ประเด็นคือ
1. ปญหาน้ําเสีย (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 7)
2. ปญหาการกัดเซาะชายฝง
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4. บทสรุป
จังหวัดสมุทรปราการ วิสัยทัศนในการพัฒนาไปเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการ
พัฒนาเมืองประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
จั งหวัด 5 ประเด็ น ที่ มี ส วนเกี่ ย วข อ งกั บ การใช ป ระโยชน ทั้ งทางตรงและทางอ อ ม และอาจจะก อ ให เกิ ด
ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและและชายฝง
สถานการณและสถานภาพดานทรัพยากรสัตวทะเลหายาก
จังหวัดสมุทรปราการมีสัตวทะเลหายาก 6 ชนิด ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ โลมาปากขวด เตาตนุ และเตากระ สวนมากแลวจะไมสามารถระบุสาเหตุการตายที่แนชัดได ปจจัย
ที่สงผลกระทบตอสัตวทะเลหายากโดยทั่วไป เชน การติดเครื่องมือประมงโดยไมเจตนา มลพิษและความเสื่อม
โทรมของสภาพแวดลอมและขยะในทะเล และการรบกวนและอุบัติเหตุจากการทองเที่ยว ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการ ในการตรวจตรา ลาดตระเวน ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมาย เผา
ระวังการคุกคามตอทรัพยากรและผลกระทบตอระบบนิเวศชายฝง การจัดทําซั้งเชือก จํานวน 3 กอ วาง
บริเวณคลองเสาธง ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และดําเนินการเก็บขยะทะเลที่ตกคาง
ในระบบนิเวศที่สําคัญ แบบมีสวนรวม แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก อัตราการเกยตื้นของสัตวทะเลหายากมี
คอนขางสูง ทั้งที่มีหนวยงานดูแลที่แนนอน แตอาจขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน จึงควรมีการ
รวมมือกันระหวางหนวยงานและชาวบานในทองถิ่นใหมากขึ้น
สถานการณและสถานภาพคุณภาพน้ําทะเลชายฝง
สถานะภาพคุณภาพน้ําบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาอยูในเกณฑเสื่อมโทรม สาเหตุที่สงผลให
คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรม เนื่องจากการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝง เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษย และระบบบําบัดน้ําเสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมไดเปดใชงาน การดําเนินงานใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สบ.ทช. 2 ไดดําเนิ น การในการให ค วามรูแ กเยาวชนและเครือขายชุม ชนผาน
โครงการคายเยาวชนรักษทะเลไทย โครงการใหความรูสัญจร ประสานงานขอมูลคุณภาพน้ําเผยแพรขอมูลกับ
สื่อมวลชน เนื่องจากสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2 ไมไดเปนหนวยงานที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงในการแกไขปญหาเนื่องจากน้ําจากภาคพื้นไหลผานมาลงที่ปากแมน้ํา แตทั้งนี้ สบทช 2
ไมไดนิ่งเฉยแตไดเขารวมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ํา
เสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอนและการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล
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สถานการณและสถานภาพการเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม พบปรากฎการณ น้ํ าทะเลเปลี่ยนสี สาเหตุที่สงผลให น้ําทะเล
เปลี่ยนสี ไดแก น้ําเสียจากบานเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปลอยทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด และระบบบําบัดน้ํา
เสียมีไมเพียงพอและไมครอบคลุมพื้นที่ หรือไมไดเปดใชงาน การดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2562
สบ.ทช. ไดดําเนิ น การให ค วามรูแ ก เยาวชนและเครือขายชุม ชนผานโครงการคายเยาวชนรักษ ท ะเลไทย
โครงการใหความรูสัญจร ประสานงานกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานขอมูลน้ําทะเลเปลี่ยนสี การเผยแพรขอมูลกับสื่อมวลชน การดําเนินการจัดทํารายงานผล
วิเคราะหเสนอตอหน วยงานที่เกี่ ยวของ และประสานกับสื่อมวลชน เพื่ อเผยแพรขอมูล ที่ถูกตอง รวมถึง
คําแนะนําตางๆ ในชวงการเกิดปรากฏการณ น้ําเปลี่ยนสี และการใหคําปรึกษา และเสนอแนะตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทําใหเกิดปรากฏการณน้ําเปลี่ยนสี เพื่อ
การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และสุขาภิบาล สบ.ทช. 2 ไดกําหนดแผนงานในการรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรณรงคและกําหนดมาตรการลดและควบคุมการปลอยน้ําเสีย เชน ปริมาณอินทรียสาร ตะกอน
และการปนเปอนของแบคทีเรียลงสูทะเล และนอกจากนี้แลวยังไดรวมมือกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมบําบัด และปลอยทิ้งน้ําเสียใหเขมงวดมากขึ้นอีกดวย
สถานการณและสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ปาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ปาชายเลนตามมติ ครม. จํานวน 40,709.63 ไร และเนื้อที่ปาชาย
เลนคงสภาพ 10,643.31 ไร ทรั พ ยากรป า ชายเลนเป น เป น ต น ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ด า นความ
หลากหลายของสังคมพื ชสัตวและแมลง การสะสมคารบอน(ในรูปของสารประกอบคารบอน สาเหตุที่ มี
ผลกระทบตอทรัพยากรปาชายเลน คือ การบุกรุก ทําลาย และครอบครองพื้นที่ปาชายเลน การใชประโยชน
ที่ดินอยางไรทิศทางและการควบคุม การลดลงของพื้นที่ปาชายเลนมีผลตอทรัพยากรสัตวน้ํา และขาดการมี
สวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการปาชายเลน แผนการดําเนินการในป พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทั้งมิติการ
ลาดตระเวนปองกัน การบังคับใชกฎหมาย และการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมเชนการจัดทําขอตกลง
ชุม ชนหรือขอบั ญ ญั ติท องถิ่ นในการจับ สัตวน้ํ า การทิ้ งขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิ กูล ตางๆ และการใชป ระโยชน
ประชาสัมพันธ เผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญและปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
สถานการณและสถานภาพการกัดเซาะชายฝงทะเล
ขอมูลจากกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวา พื้นที่ชายฝง
จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทางประมาณ 57.40 กิโลเมตร ในปพ.ศ. 2562 มีพื้นที่ชายฝงที่ประสบปญหา
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 2
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การกัดเซาะชายฝงระดับรุนแรงคิดเปนระยะทาง 0.41 กิโลเมตร ในเขตตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทร
เจดีย พื้นที่ที่มีการดําเนินการแกไขการกัดเซาะแลวเสร็จ 48.73 กิโลเมตร แตยังคงมีสภาพการกัดเซาะคิด
เปนระยะทาง 3.18 กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะชายฝง คือการพัฒ นาพื้นที่ชายฝงโดยการกอสราง
บริเวณชายฝงและในทะเล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามแนว
ชายทะเล การบุกรุกทําลายและเปลี่ยนแปลงสภาพปาชายเลน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เปนตน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการทําการสํารวจประเมิรโครงสรางเดิมและโครงสรางใหม จัดทําขอมูล
ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง รวบรวมขอมูลการกัดเซาะเชิงพื้นที่ทุกจังหวัด และสํารวจความตองการของ
ชุมชนในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่วาตองการโครงสรางแบบใด เพื่อเปนการลดความ
ขัดแยงของราษฎรในพื้นที่ในปญหาเรื่องที่ดินอันเกี่ยวกับพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะไปแลว (โฉนด
ตกน้ํา หนวยงา นที่เกี่ยวของควรมีแนวทางมาตรการในการจัดการเรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญในพื้นที่ (hot issue) ประเด็นสําคัญของ
สถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและการกัดเซาะชายฝง ในปงบประมาณ 2562 มีอยู 2 ประเด็น
คือ ปญหาน้ําเสีย และ ปญหาการกัดเซาะชายฝง
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