รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง
และการกัดเซาะชายฝั ่ง
จังหวัดสมุทรสาคร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ง พ.ศ. 2558
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง จังหวัดสมุทรสาคร
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คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ.2558
มาตรา 12 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อ
การปลู ก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้ นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ประกอบด้ วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด ผู้แทนกรมป่าไม้
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ประมงจังหวัด โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือ
เป็น ที่ยอมรับด้านการบริห ารจัด การทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้ านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จำนวน ไม่เกินแปดคน
สำหรั บ กรณี ข องกรุ ง เทพมหานคร มาตรา 12 กำหนดให้ ป ระกอบด้ ว ยผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า
ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุง เทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ตำแหน่ง และกรรมการ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุง เทพมหานครแต่ง ตั้ง จากผู้แทนภาคประชาชนหรือ
ชุมชนชายฝั่ง ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการ
บริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
ท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จำนวนไม่เกินแปดคน
นอกจากนี้ มาตรา 12 ยัง กำหนดให้ ค ณะกรรมการทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวั ด
แต่งตั้งข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มี อำนาจหน้ าที่ต้ องดำเนิ นการตามมาตรา 13 ซึ่ง มี
จำนวน 8 วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทำและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ
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(2) เสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้ น ที่ ป่าชายเลน
บริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(4) ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อให้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปลูกการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจั งหวัดได้รับความเสียหายหรือจำเป็นต้องได้รับ
การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
สำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้ น
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ 7 : (7) ซึ่ง กำหนดให้ คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้อง
จัดทำและเสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสำหรับ
จัง หวัดนั้น และสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของจัง หวัดนั้นต่ อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่เพื่อการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 13(7) นั่นคือ ต้องจัดทำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
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ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 จึ ง ได้ จั ด ทำรายงานสถานการณ์ ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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สารบัญ
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ลักษณะภูมิอากาศ
เขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
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สังคม และโครงสร้างประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สถานภาพสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-2562
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
สถานภาพคุณภาพน้ำทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
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สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีจังหวัดสมุทรสาคร
สาเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2561-2562
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สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
สาเหตุที่มีผลของน้ำมันรั่วไหลลงทะเล
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1. บทนำ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216
กิโลเมตร
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
1.00-2.00 เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่ม
แบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้ นที่กว่า 170 สาย
จึงเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่
ตอนล่ างของจั ง หวัด ในเขตอำเภอเมื อ งสมุ ท รสาครอยู่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเลยาว 41.8 กิ โลเมตร จึ ง เหมาะที่ จ ะ
ประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

ทิศใต้
ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

รูปที่ 1 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: สำนักงานธนารักษ์พนื้ ที่สมุทรสาคร, 2561
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อ น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก
ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปาน
กลาง ปริมาณเฉลี่ย 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซลเซียส
สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงสรุปข้อมูลภูมิอากาศที่สำคัญประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพันธ์ ความเร็วลม และเมฆปกคลุม สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
ข้อมูลภูมิอากาศที่สำคัญ

หน่วย

ช่วงพิสัยค่ารายเดือนเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยรายปี

อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพันธ์

องศาเซลเซียส
ร้อยละ

24.7 – 30.1
71.5 – 81.5

27.8
75.9

ความเร็วลม
เมฆปกคลุม

น๊อต
0-10 อ๊อกต้า

1.5 – 2.60
3.0 – 9.00

2.1
5.6

ที่มา : สถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, มิถุนายน 2561
1.3 เขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
การปกครองส่วนส่ วนภู มิภ าคจัง หวัด สมุท รสาครแบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 3 อำเภอ 40
ตำบล 290 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และ 25 องค์การบริหารส่วนตำบล
(เฉพาะเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร) อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลตำบล
บางปลา เทศบาลตำบลนาดี เทศบาลตำบลท่าจีน เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่
เทศบาลนครอ้อมน้อยเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลสวนหลวง เทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอบ้าน
แพ้ว ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เทศบาลตำบลหลักห้า
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รูปที่ 2 การแบ่งเขตพื้นที่อำเภอและตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2561
ตารางที่ 2 จำนวน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล และ อบต. ในจังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2558
อำเภอ
พื้นที่ (ตร.กม.) ตำบล
เมืองสมุทรสาคร
492.040
18
กระทุ่มแบน
135.276
10
บ้านแพ้ว
245.031
12
รวม
872.347
40

หมู่บ้าน เทศบาล อบต. หมายเหตุ
116
5
12 1 ทน. 4 ทต.
76
4
6 1 ทน. 1 ทม. 3 ทต.
98
3
7 3 ทต.
290
12
25

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, 2560
1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรมการประมง
และการเกษตรกรรม จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจัง หวัด (GPP) ประจำปี พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของจัง หวัด
สมุ ท รสาครขยายตั ว จากปี ก่ อ น เนื่ อ งจากการฟื้ น ตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กรรมภาค
ต่างประเทศทำให้การส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี
จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา
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ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาครเท่าที่รวบรวมได้อย่างเป็นปัจจุบันที่สุดพบว่าในปี พ.ศ.
2558 เท่ากับ 344,552 ล้านบาท แยกเป็นด้านเกษตรกรรม 17,168 ล้านบาท และภาคอื่นๆ 327,385 ล้าน
บาท ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2558

GPP

42,989

774

5,082

17,168

7,714

ภาคครัวเรือน

6,812

การบริการส่วน
บุคคลและสังคม

การค้าส่งและปรีก

9,458

สุขภาพ

การก่อสร้าง

233,833

การศึกษา

ไฟฟ้า แก๊สและ
ประปา

663

การบริการ
สาธาณะ

โรงงาน

2,650

อสังหาริมทรัพย์

เหมืองแร่และ
ระเบิดหิน

2,650

ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร
การขนส่งและ
คมนาคม
การแลกเปลี่ยน
เงินตรา

การประมง

ภาค

นอกภาคเกษตรกรรม

เกษตรกรรมและ
ป่าไม้

เกษตรกรม

8,727

4,019

1,563

4,044

1,523

184

327,385
344,552

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2560
ส่ ว นการประมาณการเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครประจำปี 2561 จากสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครปี 2561 คาดว่าจะ
ขยายตัว 1.4 เปอร์เซ็นต์ขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน โดยภาคการเกษตรคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรและประมงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการขยายตัว – 9.0 % ส่วนภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากขยายตัวของโรงงานอุ ตสาหกรรมและทุน จดทะเบี ยนที่มี ปริมาณเพิ่ ม ขึ้น มีก าร
ขยายตัว 5.0 % ในขณะที่ภาคบริการชะลอตัวจากปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังขยายตัว 4.4 เปอร์เซ็นต์ ด้าน
อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดพบว่าสูงจากปีก่อนตามการปรับตัวของราคาน้ำมัน โดยที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4 %
ส่วนอุปสงค์ของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นการบริโภคภาคเอกชน
4.0 % ด้านการลงทุนภาคเอกชน 5.7% แต่การใช้จ่ายภาครัฐลดลง -13.0 % ส่วนการจ้างงานนั้นเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 4,102 คนโดยมีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ 682,445 คน ส่วนข้อมูลด้านเศรษฐกิจต่างๆ มีดังนี้
1) ด้านการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1-2 เมตร มีแม่น้ำท่าจีน
ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จากทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีคลองชลประทาน
จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและการชลประทานเหมาะแก่การทำการเกษตร โดยส่วนใหญ่
จะทำกสิกรรม การประมงและการเลี้ยงสัตว์ ทำให้การใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นไปเพื่อการเกษตรกรรม
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ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดจะเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวและสวนผลไม้
ซึ่งสวนผลไม้จะอยู่บริเวณอำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพาะพื้นที่ ดินที่อยู่ใกล้คลองดำเนิน
สะดวกและคลองภาษีเจริญ มีการปลูกไม้ยืนต้น และผลไม้จำนวนมาก ทางทิศใต้เป็นบริเวณที่ราบและน้ำท่วม
ถึงมีสภาพเป็นป่าชายเลนและมีการทำนาเกลือ ซึ่งในเวลาต่อมาป่าชายเลนได้ถูกทำลายลงจนเหลือพื้นที่เป็ น
ป่าชายเลนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และการทำนาเกลือได้เปลี่ยนมาทำการเลี้ยงกุ้งเพิ่มมากขึ้น ในส่ วนของพื้นที่
บริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงได้ทำสวนมะพร้าวเป็นจำนวนมาก พื้นที่ทั้งหมดจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวน 545,216 ไร่
พื้นที่ด้านการเกษตรทั้งหมด 153,792.34 ไร่ โดยจำแนกตามสัดส่วนของการใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ คือ พื้นที่
ทางการผลิตด้านพืช 97,486 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.88 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทางการประมง 56,306.34 ไร่
คิดเป็น ร้อยละ 10.33 ของพื้ นที่ ทั้ งหมดสำหรับพื ช เศรษฐกิจ ที่สำคั ญ ของจัง หวัด สมุท รสาคร คือ มะพร้าว
น้ำหอม มะนาว มะม่วง กล้วยไม้ เป็นต้น
2) ด้านการประมง
การประมงจังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน
การประมงทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและทะเล รวมถึงเกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการประมง จึงทำให้เกิดอาชีพด้านการ
ประมงและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยมี
ตลาดค้าสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดทะเลไทย ตลาดกลางค้ากุ้ง และตลาดลีลา การทำประมงทะเล จังหวัด
สมุทรสาครมีพื้นที่แหล่งน้ำกร่อย/เค็ม (ระยะ 12 ไมล์ทะเล) 548,625 ไร่ มีชาวประมงพื้นบ้านประมาณ 500
ราย ส่วนใหญ่ทำประมงอวนลอยปลา เรือช้อนเคย เรือจับหอย เป็นต้น เรือประมงพาณิชย์ที่จดทะเบียนกับ
จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ.2559 จำนวน 487 ลำ ผลผลิตจากการทำการประมงประมาณ 210,667 ตัน/ปี การ
ทำประมงนอกน่านน้ำ 110,490 ตัน/ปี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 7,488 ไร่ จำนวนผู้เลี้ยง
2,146 ราย ในจำนวนนี้เป็ นการเลี้ยงกุ้งทะเล ประมาณ 10,000 ไร่ จำนวน 751 ราย การเลี้ยงหอยแครง
ประมาณ 16,065 ไร่ มีจำนวน ผู้เลี้ยง 565 ราย ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประมาณ 10,490
ตัน/ปี การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีพื้นที่เลี้ยงประมาณ 7,488 ไร่ มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 646 ราย
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาสลิดกว่า 4,400 ไร่ โดยมีจำนวนผู้เลี้ยงปลาสลิด 174 ราย รองลงมาเป็นการเลี้ยง
ปลานิล ปลาตะเพียน ตามลำดับ ผลผลิตรวมสัตว์น้ำจืดประมาณ 8,340 ตัน/ปี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า
ประมงจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 12,354.73 ล้านบาท
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3) ด้านปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพเหมาะสมต่อการปศุสัตว์ เนื่องจากมีแหล่งอาหารสัตว์และแหล่ง
น้ำที่ อุ ดมสมบู รณ์ ต ามธรรมชาติ ประกอบกั บ มีโครงข่ายคมนาคมที่ส ะดวก แต่ เนื่ อ งจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนหันไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ถึงแม้ว่าการปศุสัตว์ จะได้รับการ
ส่งเสริมจากทางราชการให้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ตาม ส่วนใหญ่การเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสมุทรสาครจะ
เป็นการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุกร ไก่ และแพะ เป็นต้น
4) นาเกลือ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรทั้งสิ้น 286 ราย พื้นที่ 18,850 ไร่ โดยแยกเป็น 8 ตำบล
ดังนี้ ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบล
บางกระเจ้าและตำบลบางหญ้าแพรก
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรผู้ทำนาเกลือกำลังประสบปัญ หา ราคาเกลือตกต่ำ
จนถึงขั้นวิกฤตเหลือเพียงเกวียนละ 500-600 บาท (ที่มา: จากการสอบถามจากเกษตรผู้ทำนาเกลือ) นับเป็น
ราคาที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่คุ้มทุน เพราะต้นทุนการผลิตในการทำนาเกลือนั้นสูงถึง
เกวียนละ 1,200-1,300 บาท (ที่มา: จากการสอบถามจากเกษตรผู้ทำนาเกลือ) แต่ราคาคุ้มทุนที่เกษตรกร
จำหน่ายได้อยู่ที่ 1,500 บาทต่อเกวียน โดยระบบการผลิตเกลือในรอบ 1 ปี พื้นที่ทำนาเกลือ 1 ไร่ จะให้ผลผลิต
เฉลี่ยที่ประมาณ 8 เกวียน หรือ 12,000 กิโลกรัม
5) ด้านอุตสาหกรรม
จั งหวั ด สมุ ท รสาครเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพเอื้ อ ต่ อ การประกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุน
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512
ปี พ.ศ.2559 มี โรงงานอุต สาหกรรมตั้ง อยู่ ในพื้ น ที่จัง หวัด จำนวน 5,916 แห่ ง เงิน ลงทุ น
792,976.28 ล้านบาท ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 435,445 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมาก
ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยางและพลาสติ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ โลหะ อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่ ม
อุตสาหกรรม สิ่งทอและอื่นๆ ตามลำดับ
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6) ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เหมาะกับ การเป็ นแหล่ง ท่ องเที่ ยวเชิง นิ เวศหรือแหล่ ง เรีย นรู้ท างธรรมชาติ นอกจากนี้ จัง หวั ด
สมุทรสาคร ยังเป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวพันท้ายนรสิงห์ ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดีและป้อมวิเชียร
โชฎก ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ซึ่งแนวโน้มของรายได้จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 4 จำนวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2555-2558
รายการ

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

2555

2556

2557

2558

ผู้มาเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร)

1,033,514

1,124,428

1,313,807

1,410,224

- ชาวไทย

1,030,951

1,121,725

1,310568

1,406,553

2,563

2,703

3,239

3,671

+8.79

+16.84

+7.3

1,418
1,413

1,644
1,644

1,968
1,963

2,177
2,171

4

4

5

6

+15.93

+19.70

+1061

- ต่างประเทศ
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
- ชาวไทย
- ต่างประเทศ
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง

ที่มา: สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร, มีนาคม 2560
1.5 สังคมและโครงสร้างประชากร
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท กึ่งเมือง
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรองมีลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลอง ประชากรของ
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ
ประชากรตามทะเบี ย นราษฎรจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ณ เดื อ นกั น ยายน 2559 มี จ ำนวนรวม
564,162 คน เป็นเพศชาย 271,036 คน เพศหญิง 293,126 คน ความหนาแน่นเท่ากับ 636 คนต่อตารางเมตร
อำเภอที่ มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมือ งสมุทรสาคร มี ประชากร 190,178 คน รองลงมาคื อ อำเภอ
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กระทุ่มแบน มีประชากร 63,071 คน และอำเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 51,650 คน ทั้งนี้สามารถจำแนกได้ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จำนวนประชากรของจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558 จำแนกรายอำเภอ
พื้นที่
อ.เมือง
เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลบางปลา
เทศบาลตำบลนาดี
อ.กระทุ่มแบน
เทศบาลนครอ้อมน้อย
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
เทศบาลตำบลสวนหลวง
อ.บ้านแพ้ว
เทศบาลตำบลบ้านแผ้ว
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เทศบาลตำบลหลักห้า
รวมทั้งสิ้น

ชาย
91,246
32,677
2,871
12,487
30,681
25,415
12,313
15,940
23,463
1,506
2,413
20,024
271,036

จำนวนประชากร (คน)
หญิง
98,932
33,857
2,967
13,962
32,390
28,041
13,266
15,959
28,187
1,661
2,623
21,281
293,126

รวม
190,178
66,534
5,838
26,449
63,071
53,456
25,579
31,899
51,650
3,167
5,036
41,305
564,162

ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร, 2560
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรดิน
ลั ก ษณะของดิ น ในจั งหวั ด สมุ ท รสาครจำแนกได้ เป็ น 2 ส่ วนคื อ พื้ น ที่ ในเขตอำเภอเมื อ ง
สมุทรสาครมีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัด เนื้อดินเหนียว เป็นพื้นที่ทำนาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลากะพง
และเลี้ยงปลาน้ำกร่อยชนิดต่างๆ พื้นที่บางส่วนใช้ทำสวนมะพร้าว พื้นที่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่ม
แบนและอำเภอเมืองบางส่ วน เป็น พื้น ที่ที่ อยู่ไ กลจากทะเลออกไป น้ ำทะเลท่ วมถึ งและน้ ำทะเลท่วมไม่ถึ ง
ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปนอยู่ พื้นที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นพื้ นที่ทำการเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไม้ และ
ไม้ดอก
สถานี พั ฒ นาที่ดิ นสมุท รสาคร ได้แบ่ ง สภาพดิน และจำแนกดิ น ในพื้ นที่ จัง หวัดสมุท รสาคร
ออกเป็น 6 ชุดดิน ดังนี้
1. ดินชุด ท่าจีน (มีพื้น ที่ป ระมาณ 102,742 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 19.57 ของพื้น ที่ทั้ งจัง หวัด )
พบในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ดินชุดท่าจีนมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มเพราะน้ำทะเลท่วมถึง
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และระดั บน้ ำใต้ ดินขึ้ นมาสูงเกือ บถึงหน้าดิ นตลอดปี เป็ น ป่าชายเลน นากุ้ ง บ่อ เลี้ยงปลา และยกร่องปลู ก
มะพร้าว ดินชุดท่าจีนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบาง
หญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านบ่อ ตำบลกาหลง ตำบลนาโคก ฯลฯ
2. ดินชุดสมุทรปราการ (มีพื้นที่ประมาณ 5,460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของพื้นที่ ทั้งจังหวัด)
พบในที่ราบชายฝั่งทะเลถัดจากดินชุดท่าจีนเข้ามาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ สูงถึงปานกลาง เป็นดินเค็ม
ไม่สามารถปลูกข้าวได้ บางแห่งใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือยกร่องปลูกมะพร้าว ดินชุดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ ตำบลชัยมงคล ตำบลท่าทราย ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางโทรัด ฯลฯ
3. ดินชุดบางกอก (มีพื้นที่ประมาณ 100,430 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.04 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
จัง หวัด) พบในที่ราบชายฝั่งทะเลน้ำท่วมไม่ถึง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จัดเป็นดินชั้นหนึ่ ง
สำหรับปลูกข้าว ถั่ วชนิดต่ างๆ ข้าวโพด ฯลฯ สำหรับ พืช ไร่อื่น ๆ จะมี ปัญ หาเกี่ยวกับ การระบายน้ ำ ดินชุ ด
บางกอกส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตำบลสวนหลวง ตำบลแคราย ตำบลอ้อมน้อย ตำบล
ดอนไก่ดี ตำบลยกกระบัตร ฯลฯ
4. ดินชุดบางเลน (มีพื้นที่ประมาณ 28,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) พบใน
ที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะในการปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะในการปลูกพืชไร่ ดินชุด
บางเลนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ ตำบลหนองนกไข่ ตำบลหนองสอง
ห้อง ตำบลคลองตัน ฯลฯ
5. ดินชุดธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 6,510 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด) พบในที่
ราบใกล้ฝั่งแม่น้ำ พื้นที่ราบเรียบเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เป็นดินที่เหมาะที่สุดสำหรับทำสวน
ผลไม้และปลูกผัก ดินชุดธนบุรีส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ ตำบลท่าเสา ตำบลบางยาง ตำบล
ท่าไม้ ตำบลหนองนกไข่ ฯลฯ
6. ดิ น ชุ ด ดำเนิ น สะดวก (มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 46,620 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.88 ของพื้ น ที่ ทั้ ง
จังหวัด) พบในที่ราบห่างจากฝั่งทะเล สภาพพื้นที่ราบเรียบ มีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนซิลท์
มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะที่จะใช้ปลูกผักและทำสวนผลไม้ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ ดินชุดดำเนินสะดวกส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ ตำบลหลักสาม ตำบลหลักสอง ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้วฯลฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจากทรัพยากรดิน จำแนกตามความเหมาะสม
ของการใช้ออกเป็น ใช้ทำการเกษตรประมาณ 129,859 ไร่ หรือร้อยละ 23.82 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ป่าไม้
16,208 ไร่ หรือร้อยละ 2.97 ของพื้นที่จังหวัด และส่วนพื้นที่ดินอื่นๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ถนนและอื่นๆ มีอยู่
ประมาณ 399,149 ไร่ หรือร้อยละ 73.21
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสมุทรสาครมีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 2 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่ง
ตะวั น ออก อยู่ ในเขตท้ อ งที่ ต ำบลบางหญ้ าแพรก ตำบลโคกขาม และตำบลพั น ท้ ายนรสิ ง ห์ อำเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร มีพื้นที่ 7,343 ไร่ มีอาณาเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,194 (พ.ศ.2529) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกอยู่ในเขต
ท้องที่ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า และตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีพื้นที่ 8,865 ไร่ มีอาณาเขตตามแผนที่ท้ ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,202 (พ.ศ.2530)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน
พ.ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 128 ตอนพิ เศษ 125ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ประกาศ
กำหนดให้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออกและป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนร
สิงห์” อยู่ในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3) ทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้ นที่จัง หวัดสมุทรสาครได้รับน้ ำส่วนใหญ่จากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ ำ
เจ้าพระยา โดยการชลประทาน โดยมีโครงการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำในลำคลองชลประทาน 10 สายและคลอง
ธรรมชาติกว่า 170 สาย แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
- แม่น้ำท่าจีนนับได้ว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐมและ
ไหลผ่านอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
- คลองมหาชัยเริ่มจากแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยาได้ 2 ทาง คือ ไหลผ่านคลองด่าน คลองบางหลวงสายหนึ่งออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปากคลองตลาด
และอีกสายหนึ่งผ่านสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนออกไปทางดาวคะนองและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่
ถนนตก ระยะทางยาวประมาณ 13 กิโลเมตร
- คลองพิทยาลงกรณ์เริ่มจากแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 27 กิโลเมตร
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- คลองสุนัขหอนไหลจากแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
- คลองภาษี เจริ ญ เริ่ ม จากแม่ น้ ำ ท่ า จี น ที่ ใ ต้ วั ด อ่ า งทองอำเภอกระทุ่ ม แบน ออกสู่ แ ม่ น้ ำ
เจ้าพระยาที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร
- คลองบางยางเริ่มจากแม่น้ำท่าจีนที่บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน ไปเชื่อมคลองดำเนินสะดวก
ที่ประตูน้ำบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว
- คลองดำเนินสะดวก เริ่มจากประตูน้ำบางยาง ไหลผ่านอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาว 38 กิโลเมตร
ทั้งนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน จำนวน 303,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของพื้นที่จังหวัด
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรทั้ง 3 อำเภอ พื้นที่ชลประทานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่ง
น้ ำและบำรุ งรัก ษาภาษี เจริ ญ จำนวน 128,705 ไร่ โครงการส่ ง น้ ำและบำรุง รั ก ษาดำเนิ น สะดวก จำนวน
90,193 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมน์ จำนวน 29,464 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุง รักษา
นครปฐม จำนวน 54,780 ไร่ และมี พื้ น ที่ท างตอนล่างของจัง หวัดที่ อ ยู่ติด กับ ชายทะเล เป็ น พื้ นที่ น อกเขต
ชลประทาน จำนวน 242,074 ไร่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสมุทรสาคร
1.7 แผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis มาวิเคราะห์
ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร
จุดแข็ง (Strengths)
S1: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเป็นอันดับ 1 ใน
10 ของประเทศ
S2: การพัฒนาด้านการประมงครบวงวจรและเป็น
ศูนย์กลางอาหารทะเลระดับโลก
S3: ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่า
รายได้ของจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น
S4: การคมนาคมขนส่งสะดวกและอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร
S5: เครือข่ายประชาชนอยู่ในพื้นที่
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1: มลภาวะที่เกิดจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและแหล่งที่อยู่
อาศัย
W2: ความหนาแน่นของประชากร
W3: พื้นที่ชายฝั่งทะเลและแม่น้ำท่าจีนถูกกัดเซาะ
W4: คุณภาพการศึกษาและสุขภาพของคนใน
จังหวัด

11

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)
O1: การเป็นประชาคมอาเซียน
O2: นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งผลิต
อาหารของโลก
O4: มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็น
จังหวัดนำร่องในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
O4: นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในระดับภูมิภาค
O5: ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ภัยคุกคาม (Threats)
T1: มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
T2: การเป็นประชาคมอาเซียนและการไหลเข้ามาของ
แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
T3: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
T4: ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดโดยมองถึงปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของจังหวัดโดยมีประเด็น ยุทธศาสตร์หลักที่
สำคัญ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกษตร และอาหารปลอดภัย ท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข”
ทั้งนี้แผนพั ฒ นาจังหวัด สมุท รสาคร พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดประเด็นยุท ธศาสตร์ทั้ งสิ้ น
3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน
2) ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล
เป้ า ประสงค์ : สิ น ค้ า ทางการเกษตรการประมงและการบริ ก ารมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น และสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดโลด
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและชุมชนเข้มแข็ง
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสาครมีความยาวชายฝั่งทะเล 42.04 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ.2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยแยกเป็นพื้นที่บนบก จำนวน 344,205 ไร่ และพื้นที่ใน
ทะเลประมาณ 975 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 7 พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของ สบทช. 3
สภาพพื้นที่

ตำบล

ตำบลติดทะเล
มีป่าชายเลน ป่าพรุ

พันท้ายนรสิงห์ โคกขาม บางหญ้าแพรก บางกระเจ้า
บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก (8 ตำบล)
(20 ตำบล)

อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร, บ้านแพ้ว

รูปที่ 3 พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 975 ตารางกิโลเมตร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 3 ของ พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วย สัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากร
ป่าชายเลน (ดังรูปที่ 4) แต่เนื่องจากทรัพยากรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ อย่างแยกกันไม่ได้ รายงานฉบับนี้จึงขอเสนอประเด็นสำคัญจำนวน 6 ประเด็น ประกอบด้วย ทรัพยากร
สัต ว์ ท ะเลหายาก คุ ณ ภาพน้ ำทะเล ปรากฎการณ์ น้ ำเปลี่ ย นสี ข ยะทะเล ขยะทะเล สถานการณ์ น้ ำ มั น รั่ ว
ทรัพยากรป่าชายเลน และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ดังนี้
1) สัตว์ทะเลหายาก ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ บริเ วณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครได้แก่
โลมาและวาฬรวม 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ วาฬบรู ด้ า โลมาอิ ร วดี โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ และเต่ า กระ โดยพบ
แพร่กระจายได้ตลอดแนวชายฝั่ง โลมาที่พบนั้นจะเป็นกลุ่มประชากรประจำถิ่น โดยเฉพาะโลมาอิรวดี ส่วน
วาฬบรูด้าจะมีการเดินทางย้ายถิ่นไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร
2) สิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพน้ำทะเล ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ขยะ
ทะเล และสถานการณ์น้ำมันรั่ว
3) ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ป่าชายเลน 20,385.69 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2557) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการสำรวจความหลากหลายของสังคมพืชและสัตว์
ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลโคกขาม ตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบล
บางกระเจ้า ตำบลชีผ้าขาว ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลกะซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีความ
หลากหลายชีวภาพของสังคมพืช ในป่ าชายเลน ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลน
ความหลากหลายของแมลงและนกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลน
ความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่าชายเลน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัด
สมุทรสาคร
4) การกัด เซาะชายฝั่ งทะเลของจัง หวัดสมุท รสาครครอบคลุม พื้น ที่ 2 ตำบล 1 อำเภอ โดยมี
ระยะทางแนวชายฝั่งประมาณ 42.04 กิโลเมตร แยกเป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดเลน หรือหาดทรายปนเลน
41.16 กิโลเมตร และชายฝั่งประเภทอื่นๆ (ปากแม่น้ำ) ประมาณ 0.88 กิโลเมตร
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รูปที่ 4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2560
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สั ต ว์ ท ะเลหายากในน่ านน้ ำ ไทยประกอบด้ ว ยกลุ่ ม สั ต ว์ ท ะเล 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ เต่ า ทะเล (Sea
turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้ง หมดถูกจัดเป็น สัตว์ป่าสงวนและ
คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง
ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังถูก
จัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์
(CITES) โดยเต่ าทะเลทุ กชนิ ด พะยู น และโลมาอิ รวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญ พัน ธุ์อย่ างยิ่ ง จึง จัดอยู่ในรายชื่ อ
CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ และปลาฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญ ชี 2 สัตว์ทะเลหายากฯ
ในน่านน้ำไทยทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
1) เต่ าท ะ เล มี 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ า ต นุ (Green turtle: Chelonia mydas)เต่ าก ร ะ
(Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata)เต่ า หญ้ า (Olive ridley turtle: Lepidochelys olivacea)
เต่ า มะเฟื อ ง (Leatherback turtle: Dermochelys coriacea) และ เต่ า หั ว ค้ อ น (Loggerhead turtle:
Caretta caretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong: Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่ม ที่มีการอพยพ
ย้ า ยถิ่ น ระยะไกลซึ่ ง มั ก อาศั ย บริ เวณไกลฝั่ ง ชนิ ด โลมาและวาฬที่ มี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง สถานภาพและการ
แพร่ ก ระจายจำกั ด อยู่ ในกลุ่ ม ประชากรใกล้ ฝั่ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin: Tursiops aduncus) โ ล ม า หั ว บ า ต ร ห ลั ง เรี ย บ ( Finless porpoise: Neophocaena
phocaenoides) โลมาหลั ง โหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมาอิ ร วดี
(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) วาฬบรู ด้ า (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) และ
วาฬโอมูระ (Omura’s whale: Balaenoptera omurai)
2.1.1.1 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร (State)
จังหวัดสมุทรสาครพบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี โลมาหัว
บาตรหลังเรียบ เต่าตะนุ และเต่ากระ ซึ่ง มีการพบแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่ง โลมาที่พบนั้นจะเป็นกลุ่ม
ประชากรประจำถิ่น โดยเฉพาะโลมาอิรวดี ส่วนวาฬบรูด้าจะมีการเดินทางย้ายถิ่นไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
อาหาร มีการแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่ เต่าตะนุ และเต่ากระ พบเพียงซากเท่านั้น
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รูปที่ 5 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรสาครจากการสำรวจ
ระหว่างตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
1) โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบมากบริเวณปากแม่
น้ำท่าจีนและบริเวณหน้าแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลโคกขาม โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 30-50 ตัว และ
ยังพบแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร

รูปที่ 6 โลมาอิรวดี ที่พบบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรกฎาคม 2561
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2) โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides)
เป็นโลมาที่มีขนาดเล็ก พบบริเวณห่างจากฝั่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณที่น้ำทะเลค่อนข้างใส การศึกษา
เรื่องจำนวนประชากรทำได้ยาก เพราะไม่มีครีบหลัง ไม่สามารถประเมินจำนวนประชากรที่แน่ชัดได้ แต่จาก
การประเมินข้อมูลจำนวนประชากรจากการสำรวจ และการพบซากของโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น พบว่า
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนประชากรประมาณ 10-30 ตัว โดยจะพบได้บริเวณชายฝั่ง
ทะเลทิศตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน

รูปที่ 7 โลมาหัวบาตรหลังเรียบที่พบบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรกฎาคม 2561
3) วาฬบรูด้า (Bryde’s whale: Balaenopera edeni) เป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน วาฬบรูด้าพบได้ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครจะพบมากระหว่างเดือนเมษายนจนถึงธันวาคมของทุกปี ปัจจุบันมีจำนวน
ประชากรประมาณ 55 ตัว วาฬบรูด้ากินปลาขนาดเล็กที่รวมฝูง เช่น ปลากะตักควาย ปลากะตักแก้ว ปลา
ไส้ตัน ปลาหัวตะกั่ว ปลาหลังเขียว ปลาอีปุด และปลาแป้ น เป็นอาหาร โดยในช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์
(กันยายน-พฤศจิกายน) อาจพบได้ประมาณ 15-20 ตัว ใน 1 วัน วาฬบรูด้ามีการเดินทางไปมาตามพื้นที่ที่เป็น
แหล่งอาหาร โดยวาฬบรูด้าที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจั งหวัดสมุทรสาครนี้ เป็นกลุ่มประชากรเดียวกันกับที่พบ
บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน บริเวณด้านหน้าวัดกระซ้าขาว
ยังเป็ นแหล่งอาหารที่ส ำคัญ ของวาฬบรูด้ า โดยจะพบวาฬบรูด้าได้ บ่อยครั้ง ในบริเวณนี้และเป็ นพื้ นที่ที่ เรือ
ให้บริการนักท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้านิยมพานักท่องเที่ยวไปชมวาฬบรูด้าในบริเวณดังกล่าว
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รูปที่ 8 วาฬบรูด้าที่พบบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้จากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน สามารถระบุ
สถานภาพของสัตว์ทะเลหายากในจังหวัดสมุทรสาครได้ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ปี พ.ศ. 2560-2561)
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1. วาฬบรูด้า
2. โลมาอิรวดี
3. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
4. เต่าตนุ
5. เต่ากระ
6. เต่าทะเล

Bryde’s whale

Balaenoptera edeni

Irrawaddy dolphin
Finless porpoise
Green turtle
Hawksbill sea turtle
ไม่สามารถระบุชนิดได้

Orcaella brevirostris
Neophocaena phocaenoides
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
ซากเน่าจนไม่สามารถระบุชนิดได้

เกยตื้น
3
4
3
3
1

แหล่งที่มาข้อมูล
ในธรรมชาติ จากชุมชน
37 ตัว
≥ 20 ตัว
≥ 30 ตัว
-

-

ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แต่อาจจะพบซากเต่าทะเลเกย
ตื้น ได้ โดยเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระ ทั้งนี้ จัง หวัดสมุทรสาคร พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ.
2551-2561 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการเกยตื้นรวม 14 ตัว ได้แก่ โลมาและวาฬ 7 ตัว และเต่าทะเล 7
ตัว เป็นดังนี้
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รูปที่ 9 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2551-2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
2.1.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนมากแล้วจะไม่
สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ เนื่องจากสภาพของซากที่ได้รับมีสภาพเน่ามาก แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหายากโดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
1) การติ ดเครื่องมื อประมงโดยไม่ เจตนา เนื่ องจากพื้ นที่ ที่ เป็ นแหล่ ง อาหารของสั ตว์ท ะเล
หายากอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง ซึ่งพื้นที่ทำการประมงของชาวประมง ก็เป็นพื้นที่ที่ซ้อนทับกันแหล่งหากินของสัตว์
ทะเลหายาก มีเครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเล
หายากต่างๆ พบว่าเครื่องมือประมงที่เป็นสาเหตุการตายของสัตว์เหล่านี้ ได้แก่ อวนจมปู ลอบหอย ลอบจับปู
ม้า และอวนลอยปลาขนาดใหญ่
2) ผลกระทบจากสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง เช่ น ไส้ ก รอกทราย (sand
sausage) และแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ก็ส่งผลกระทบกับโลมาอิรวดีด้วยเช่นกัน เนื่องจากในช่วงเวลาน้ำขึ้น
โลมาอิรวดีมกั ว่ายเข้าไปหาอาหารบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล และหลงเข้าไปอยู่ด้านหลังสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ เมื่อถึง
ช่วงเวลาน้ำลง โลมาอิรวดีไม่สามารถว่ายน้ำออกมาได้ มีหลายครั้งที่กลุ่มชาวประมง ชาวบ้า นและเครือข่าย
อนุรักษ์ในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถช่วยกันขนย้ายโลมาอิรวดี
ออกไปปล่อยด้านนอกแนวสิ่งก่อสร้างได้ แต่เหตุการณ์การเกยตื้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีโลมาอิรวดี
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จำนวน 4 ตัว เกยตื้นหลังแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และไม่มีผู้พบเห็น จนเป็นเหตุให้โลมาอิรวดีทั้ง 4 ตัว ติดอยู่
ที่หาดเลนจนตาย
3) มลพิ ษ และความเสื่อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ มและขยะในทะเล การเสื่ อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ซึ่งภาวะ
เสื่อมโทรมนี้ทำให้สัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลง ทำให้สัตว์ทะเลหายากขาดแคลนอาหาร และส่ง ผลกระทบต่อ
จำนวนประชากรในระยะยาว นอกจากนั้นการทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล
ก็เป็ น สาเหตุ สำคั ญ ที่ ท ำให้สั ตว์ ทะเลบาดเจ็บ หรือ ตายได้ ดั ง กรณี การตายของเต่าทะเลและโลมาหลายตั ว
ซึ่งพบว่าสัตว์ทะเลหลายชนิด กินถุงพลาสติกเข้าไปทำให้ลำไส้อุดตันและตายในที่สุด
4) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากทั้งเต่า
ทะเล พะยู น โลมาและปลาวาฬ เป็ น สัต ว์ที่ ห ายใจด้วยปอด ดั ง นั้ น การเกิด ภั ยพิ บั ติ ในธรรมชาติ หรือ การ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้ำ จึงมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เหล่า นั้น ดังที่
มีการพบโลมาเกยตื้น เป็ นจำนวนมาก ที่ แสดงอาการของการเจ็ บป่ วย และโรคพยาธิ โรคที่ พ บมาก ได้แก่
โรคปอด นิวโมเนีย และพยาธิในอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
5) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว บางพื้นที่ของจังหวัดสุมทรสาครเป็นพื้นที่ที่มี
สัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬบรูด้า และโลมาชนิดต่างๆ อยู่ประจำที่ หรือมีการเดินทางเข้ามาหากินเป็นประจำ
และมีช่วงเวลาที่แน่นอนนั้น สามารถใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวมาสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ แต่หากไม่มี
การจัดระเบี ยบปฏิบัติที่ ชัดเจนบนหลักการพื้ น ฐานทางวิชาการ อาจทำให้ บางครั้ง มีความพยายามที่จะนำ
นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์ทะเลหายากให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการรบกวนสัตว์ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้
สัตว์ทะเลหายากนั้นๆ ได้รับบาดเจ็บหรือตายได้
2.1.1.3 การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
การดำเนิ น งานเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายากในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสาคร มีดังนี้
1) การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่ เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเล
หายาก
2) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากรตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
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4) จัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
5) อบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
6) การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
7) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและน้ำเสีย
8) จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากลและจำแนกชนิดและ
ประเภทของขยะในทะเล
9) การสร้ า งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ ท ะเลหายาก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพหน่ ว ย
ปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
10) การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
11) การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
12) การสำรวจ ศึ ก ษา วิ จั ย เรื่ อ งชี ว วิ ท ยาและจำนวนประชากรของสั ต ว์ ท ะเลหายาก
ตลอดจนพื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
13) การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ทั้งนี้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา
หารือ ระดั บพื้ น ที่ ระดั บ จังหวั ด และภาคี เครื อข่าย 3 จั ง หวั ดในพื้ น ที่ รับผิ ดชอบ ในระหว่ างปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 นำผลการหารือระดมความคิดเห็นจากการประชุม สัมมนา และหารือ เพื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุท รสาคร โดยใช้ เทคนิ ค DPSIR : รายละเอีย ดดั งตารางที่ 9 และ
รูปที่ 10
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรสาคร
State : สัตว์ทะเลเกยตื้นและพบซากมากขึ้น
สาเหตุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1 : การติดเครื่องมือประมงโดยไม่
R1 : การป้องกันการทำการประมงที่ผิด กฎหมายหรือใช้เครื่องมือ
เจตนา
ที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2 : การให้ ค วามรู้แ ละสร้ างการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน
พื้นที่
R3 : เสนอแนะการปรับ ปรุ ง แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ เครื่องมื อ
ประมง
P2 : ผลกระทบจากสิ่งก่อสร้าง ที่
R4 : จัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
R5 : อบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
P3 : มลพิษและความเสื่อมโทรมของ R6 : การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะ
สภาพแวดล้อมและขยะในทะเล
และของเสียลงสู่ทะเล
R7 : เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะและของเสีย
R8 : จั ด ทำแนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ขยะทะเลตาม
มาตรฐานสากลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล
P4 : การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ R9 : การสร้ า งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ ท ะเล เพิ่ ม
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการ
P5 : การรบกวนและอุบัติเหตุจากการ R10 : การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้
ท่องเที่ยว
มีส่วนได้ส่วนเสีย
R11 : การจัดทำเอกสารและแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ที่ถูกวิธี
หมายเหตุ : R12-R13 เป็นมาตรการที่ R12 : การสำรวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจำนวนประชากร
ตอบสนองทั้ง P1-P5 เนื่องจาก
ของสั ต ว์ ท ะเลหายาก ตลอดจนพื้ น ที่ ก ารแพร่ก ระจาย เพื่ อ ให้
เป็นข้อมูลสำคัญในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
R13 : การศึ ก ษา วิ จัย และพั ฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อการฟื้ น ฟู สั ตว์
ทะเลหายาก
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State : สัตว์ทะเลเกยตื้นและพบซากมากขึ้น
R1 : การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้
เครื่องมือที่เป็น ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1 : การติ ด เครื่ อ งมื อ ประมงโดยไม่
เจตนา

R2 : การให้ค วามรู้ และสร้างการมี ส่วนร่วมของชุม ชนใน
พื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
R3 : เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือประมง

P2 : ผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างที่ป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง

R4 : จัดตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่งช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
R5 : อบรมการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
R6 : การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้ง
ขยะและของเสียลงสู่ทะเล

P3 : มลพิษ และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและขยะในทะเล

R7 : เสนอแนะการปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกั บการ
จัดการขยะและของเสีย
R8 : จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตาม
มาตรฐานสากลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล

P4 : การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
P5 : การรบกวนและอุบัติเหตุจากการ
ท่องเที่ยว

R9 : การสร้างศูน ย์ช่วยเหลื อและพยาบาลสั ตว์ท ะเล เพิ่ ม
ประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการ
R10 : การจั ด ระเบี ย บการท่ อ งเที่ ย วและการส่ ง เสริ ม ให้
ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R11 : การจัดทำเอกสารและแผนการประชาสัมพั นธ์ก าร
ท่องเที่ยวที่ถูกวิธี

รูปที่ 10 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

R12 : การสำรวจ
ศึ ก ษา
วิ จั ย เรื่อ งชี ววิ ท ยาและจำนวน
R9:การจั
ด ทำเอกสาร
และแผนการประชาสั
ม พั น ธ์ ก าร
ประชากรของสั
ต
ว์
ท
ะเล
ห
ายาก
ตล
อดจนพื
้ น ที่ ก าร
ท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
แพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
R13 : การศึกษา วิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหายาก
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2.1.1.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างกระบวนการแนวคิ ด การเรียนรู้ให้ กับ เยาวชน และนั กเรียน ใน
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลหายาก จำนวน 6 ครั้ง เก็บขยะได้ 2,976 กิโลกรัม
3) จัดเก็บ ขยะร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่ อลดผลกระทบต่อสัต ว์ทะเลหายาก
จำนวน 4 ครั้ง เก็บขยะได้ 3,245 กิโลกรัม
4) ใช้ ม าตรการลดปริ ม าณขยะทะเลในพื้ น ที่ เป้ า หมายร่ว มกั บ ชุ ม ชนชายฝั่ ง /ชาวประมง
พื้นบ้าน จำนวน 11 ครั้ง เก็บขยะได้ 4,571 กิโลกรัม
5) ผลิตสื่อเผยแพร่ และรณรงค์มาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
6) กวดขัน จับกุม และรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามต่อสัต ว์ทะเลหา
ยาก
6) จัด ทำโครงการสร้ างความร่ว มมื อ จัด เก็ บ ขยะในเรือ ประมงทั้ ง เรือ ประมงพาณิ ช ย์แ ละ
เรือประมงพื้นบ้าน
2.1.1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชาวประมงและชุมชนชายฝั่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้น การส่ งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการแจ้งเหตุ
และการช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้ให้อยู่
อย่างยั่งยืนตลอดไปส่วนกรณีของการติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่แ น่นหนาว่า
เครื่องมือใดเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปยกระดับสู่ก ารออกกฎและระเบียบในห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดนั้นๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้แก่ อันตรายจากขยะทะเล กรณีนี้ต้อง
อาศัยการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงนโยบายในการลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงการจัดการ
ขยะในทะเล ซึ่งหน่วยงานระดับพื้นที่ไม่อาจดำเนินงานได้ตามลำพัง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2.1.2 สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
ชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน และได้นำค่าคุณภาพน้ำซึ่ง มีทั้ง หมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจน
ละลายน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
มาใช้คำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งชีถ้ ึงสถานภาพ
ของคุณภาพน้ำทะเล
2.1.2.1 สถานภาพคุณภาพน้ำทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (State)
กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ ทำการตรวจวัด และเก็ บตั วอย่ างคุณ ภาพน้ ำทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งได้นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจน
ละลายน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด
มาใช้ ค ำนวณหาค่ า ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลชายฝั่ ง (Marine water quality index) เพื่ อ เป็ น ตั ว บ่ ง บอกถึ ง
สถานภาพของคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนิ นการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน เป็นประจำทุก 2 เดื อน ที่สถานีบริเวณปากแม่น้ำ
และห่างจากปากแม่น้ำ 3 กิโลเมตร พบว่าในปี 2561 ค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน
อยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ส่วนบริเวณห่างจากปากแม่น้ำอยู่ในสถานะเสื่อมโทรม ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างและค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่ างปี
พ.ศ.2557–2561 พบว่าแนวโน้มคุณ ภาพน้ำทะเลโดยรวม มีทิศทางแย่ ลงโดยพิ จารณาจากแนวโน้ มของค่า
MWQI เฉลี่ยในแต่ ละปี เนื่องจากพบเกณฑ์ เสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2559 เกิดจากการปนเปื้ อนของ
ปริมาณสารอาหารชนิด ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส แอมโมเนีย -ไนโตรเจน ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำ และ
ปริมาณโคลิฟอร์ มแบคทีเรียทั้งหมดมีปริมาณสูง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่ น้ำ นอกจากนี้ยัง พบค่าความเค็ม
และความเป็นกรด-ด่างในน้ำ ค่อนข้างต่ำ โดยในปี 2561 พบคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
(ร้อยละ 62) และเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (ร้อยละ 38) ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างปี พ.ศ. 2557–2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
2.1.2.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์ส ารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการเน่าเสียของผักตบชวาที่ทับถมมาจากการระบายน้ำของจังหวัดต้น
น้ำและกลางน้ำของแม่น้ำท่าจีน
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากคุณภาพน้ำชายฝั่ง (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 10 และรูปที่ 13
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม จังหวัดสมุทรสาคร
State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร

การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา

(Pressure)

(Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์

R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ

P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

R2 : เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูง ใจต่างๆ ให้กับ
ชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้ง

โดยไม่ผ่านการบำบัด
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน

รณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วย
อื่นๆ ต่อไป
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State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม

P1 : การเพิ่ มปริมาณอินทรีย์ส าร
จากบ ริ เ วณ ชายฝั่ ง เนื่ อ งจาก
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียแบบบูรณาการ

P2 : การป ล่ อ ยทิ้ ง น้ ำ เสี ย ลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการ
บำบัด

R2 : เสริม สร้ า งจิ ต สำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า ง
แรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อย
น้ำ ทิ้ ง ลงสู่แ หล่ ง น้ ำธรรมชาติ รวมทั้ ง รณรงค์ ให้ ช่ ว ย
ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง

P3 : ร ะ บ บ บ ำบั ด น้ ำเสี ย มี ไม่
เพี ย งพอ และไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพ
ยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบาย
เพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 13 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์คุณภาพน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร
2.1.2.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานข้อมูลคุณภาพน้ำ และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.1.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและ
ของพื้นที่
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2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.3 สถานภาพการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสาคร (State)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้ดำเนินการติดตามเฝ้า
ระวังการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ อันเกิดจากการเจริญ เติบโตและเพิ่มจำนวนอย่าง
รวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ตามสีรงควัตถุของแพลงก์
ตอนพื ช ชนิ ด นั้น โดยเมื่อ แพลงก์ต อนพื ช ได้ รับ สารอาหารและแสงในปริม าณมากกว่าปกติ จึง เจริญ เติบ โต
และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ์ น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรม
มนุษย์ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เช่น น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งการเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานภาพการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีจากสถิติการรายงานการเกิดปรากฎการณ์น้ำ
ทะเลเปลี่ ย นสี (red tide) บริ เ วณพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ระหว่ า งปี พ.ศ. 2557-2561 พบการเกิ ด
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จำนวน 10 ครั้ง (รูปที่ 14) บริเวณชายฝั่งทะเลสมุทรสาคร ปากแม่น้ำท่าจีน
ท่าเรือมหาชัย ชายฝั่งทะเลตำบลพันท้ายนรสิงห์ ชายฝั่งทะเลตำบลนาโคก คลองเฉลิมพระเกียรติ คลองบาง
สีคต และคลองหลวงสหกรณ์ โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่ง
ทะเลจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ได้ แ ก่ Skeletonema costatum, Chaetoceros spp., Mesodinium rubrum,
Ceratium furca, Prorocentrum micans แ ล ะ Noctiluca scintillans ทั้ ง นี้ ไ ม่ พ บ ร า ย ง า น
เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ ยนสีจากสถิติการรายงานการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ในปี 2561 แต่
อย่างใด
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รูปที่ 14 สถิติการเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2561, ปรับปรุง สิงหาคม 2562
2.1.3.1 สาเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
การเกิดปรากฎการณ์น้ ำเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่ แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่
จำเป็ น ต่ อการเจริญ เติ บ โตเป็ น ปริม าณมาก ประกอบกั บ สภาพแวดล้อ มที่ พ อเหมาะ ได้แ ก่ ความเข้ มแสง
อุณหภูมิ ช่วงการขึ้น-ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้ ำทิ้ง หรือน้ ำ
เสียจากชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ที่ไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำ
เสีย และ/หรือ ไม่ได้การบำบัดอย่างถูกวิธีทั้งนี้สามารถสรุปสาเหตุที่ส่งผลที่ทำให้เปลี่ยนสี ได้แก่
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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2.1.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล และชายฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 11 และรูปที่ 15
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสาคร
State : ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
สาเหตุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร

การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา

(Pressure)

(Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของ
มนุษย์

เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
R2 : เสริม สร้างจิ ตสำนึ ก สนั บสนุ น และเสริม สร้ างแรงจูงใจต่ า งๆ

P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ

ให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยน้ ำ ทิ้ ง ลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ

ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

ธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่ว ยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและ

P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้
งาน

ชายฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงาน
กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
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State : ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
P1 : การเพิ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ส าร
จากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรม
ต่างๆของมนุษย์

P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ และ/หรื อ
ไม่ได้เปิดใช้งาน

R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรั ฐและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญ หาน้ำ
เสียแบบบูรณาการR1 : การป้องกันการทำการประมงที่ผิด
กฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็ นภัยคุกคามต่อสัต ว์ท ะเล
หายาก
R2 : เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่างๆ ให้กับ ชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ ำทิ้ ง ลงสู่
แหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ รวมทั้ ง รณรงค์ ให้ ช่ ว ยฟื้ น ฟู แ ม่ น้ ำ
ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยา
กรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอในระดั บ นโยบายเพื่ อ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 15 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสาคร
2.1.3.3 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืน้ ที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) การดำเนินการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
5) การให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิ ดชอบดูแลในพื้นที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสุขาภิบาล
6) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ
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2.1.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและ
ของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอิ นทรีย์สาร ตะกอน และ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.4 สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในประเทศไทย
สถิติ การเกิดน้ำมันรั่วไหลในประเทศไทยได้มีการบั นทึกโดยกรมเจ้าท่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2516 –
2556 เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 228 ครั้ง ทั้งชายฝั่งทะเล แม่น้ำและคลอง ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัด
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา พังงา ภูเก็ต กระบี่
สุราษฎร์ธานี และสตูล โดยพบสูงสุดที่กรุงเทพมหานครจำนวน 80 ครั้ง และรองลงมาที่มีการรั่วไหลของน้ำมัน
มากกว่า 10 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (52 ครั้ง) สมุทรปราการ (39 ครั้ง) ระยอง (24 ครั้ง) และชุมพร (12 ครั้ง)
การเกิดน้ ำมันรั่วไหลในน่านน้ำไทยแต่ ละครั้งเกิดความเสี ยหายแตกต่างกันไปตามปริมาณและ
ประเภทของน้ำมัน แหล่งที่เกิด สภาพภูมิประเทศ ระยะห่างจากฝั่ง สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ความลึกของน้ำ
ภาวะคลื่นลม น้ำขึ้นน้ำลง ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ระยะเวลา ปริมาณวัตถุที่ลอยน้ำ (เช่น เชือก ขยะ
สาหร่าย ฯลฯ) ความสำเร็จในการจัดการน้ำมันรั่วขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึง
กำลังคนและทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติการ การจัดลำดับความสำคัญ การสื่อสาร การมีข้อมูลสนับสนุนที่
ครบสมบูรณ์เพื่อทำแบบจำลองการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน ความรวดเร็วในการประสานงาน
และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสั่ง การที่มีประสิทธิภาพ และการวางแผนที่ดีจะส่ งผลต่อความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นความเป็นพิษทั้งเฉียบพลันและระยะยาว
ต่อสัตว์น้ำ รวมทั้งทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้แก่ ระบบนิเวศปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน แหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ รวมทั้งการก่อให้เกิดความสกปรกและทำลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว
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2.1.4.1 สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่อ่าวไทยตอนบนตั้ง แต่จั งหวัดฉะเชิงเทราถึง เพชรบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2550–2554
พบเหตุการณน้ำมันรั่วไหลและดำเนินการสำรวจผลกระทบของปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
ในน้ำทะเลจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังนี้ บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 มิถุ นายน
2551 พบปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลอยู่ในช่วงระหว่าง 0.93–41.46
ไมโครกรัม ของไครซีน ตอลิต ร บริเวณแม่น้ ำแม่ กลอง จั ง หวั ดสมุ ท รสงคราม เมื่ อวัน ที่ 15 มกราคม 2553
พบปริมาณการปนเปื้อ นของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลเท่ ากั บ 0.25 ไมโครกรัมของไครซี น
ตอลิตร และบริเวณปากคลองปลาร้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
แต่ข้อมูลของศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน พบว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเหตุการณ์
ปนเปื้อนของคราบน้ำมันปกคลุมพื้นที่ชายฝั่งตำบลนาโคก จัง หวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 โดย
คราบน้ ำมั น รั่วไหลมาปกคลุมป่ าชายเลนบริเวณดั งกล่าวเป็น ระยะทางประมาณ 800 เมตร แต่ทั้ ง นี้ไม่ พ บ
รายงานสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2561 แต่อย่างใด
2.1.3.2 สาเหตุที่มีผลของการน้ำมันรั่วไหลลงทะเล (Pressure)
1) การลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล โดยไม่สามารถระบุแหล่งที่มา
2) เกิดอุบัติเหตุ เช่น เรือโดนกันทำให้เ กิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลหรือท่อส่ง น้ำมั น
ชำรุด ทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล
2.1.3.3 การดำเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) พัฒนาเทคนิคในการวิ เคราะห์ fingerprint เพื่อระบุแหล่งที่มาของน้ำมันที่ถูกลักลอบทิ้ง
และสามารถดำเนินคดีเอาผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
2) ประสานหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ประมวลผล ทำนายแหล่งกำเนิดหรือ
การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์
มลพิษทางทะเล
4) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง เข้มงวด ในการตรวจตราการ
สัญจรทางน้ำ
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5) จั ด ทำแผนและซัก ซ้ อมเตรี ยมการรั บมื อ เหตุ ก ารณ์ น้ ำมั น รั่ว ไหลลงสู่ท ะเล ทั้ ง แรงงาน
อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลัก วิชาการ เช่นการจัดเก็บคราบน้ำมันในทะเลชายฝั่ง เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 12 และรูปที่ 16
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
State : น้ำมันรั่วไหลลงทะเล
สาเหตุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร (Pressure)
(Responses)
P1 : การลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ทะเล โดย R1 : บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา
เข้มงวด ในการตรวจตราการสัญจรทางน้ำ
R2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อแจ้ง
เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์มลพิษทางทะเล
P2 :เกิดอุบัติเหตุ เช่น เรือโดนกันทำให้ R2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อแจ้ง
เกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล
เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์มลพิษทางทะเล
หรือท่อส่งน้ำมันชำรุด ทำให้น้ำมัน R3 : พั ฒ นาเทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ fingerprint เพื่ อ ระบุ
รั่วไหลลงสู่ทะเล
แหล่งที่มาของน้ำมันที่ถูกลักลอบทิ้ง และสามารถดำเนินคดี
เอาผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
R4 : ประสานหน่ ว ยงานวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วิ เคราะห์
ประมวลผล ทำนายแหล่ ง กำเนิ ด หรือ การเคลื่ อ นตั ว ของ
คราบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
R5 : จัดทำแผน และซักซ้อมเตรี ยมการรับมือเหตุการณ์ น้ำมัน
รั่วไหลลงสู่ทะเล ทั้งแรงงาน อุปกรณ์ และวิธีการที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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State : น้ำมันรั่วไหลลง
ทะเล
P1 : การลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่
ทะเล โดยไม่ ส ามารถระบุ
แหล่งที่มา

R1 : บูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้า
ระวัง เข้มงวด ในการตรวจตราการสัญจรทางน้ำ
R2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์มลพิษทางทะเล
R2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง เพื่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์มลพิษทางทะเล

P2 : การเกิดอุบัติเหตุ

R3 : พั ฒ นาเทคนิ ค ในการวิเคราะห์ fingerprint เพื่ อ ระบุ
แหล่งที่มาของน้ำมันที่ถูกลักลอบทิ้ง และสามารถดำเนินคดี
เอาผิดต่อผู้ก่อมลพิษได้
R4 : ประสานหน่ วยงานวิช าการที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อวิเคราะห์
ประมวลผล ทำนายแหล่ ง กำเนิ ด หรื อการเคลื่อ นตั วของ
คราบน้ำมัน เพื่อระบุ point source ที่แท้จริง
R5 : จั ดทำแผน และซั ก ซ้ อ มเตรี ยมการรับ มื อเหตุ ก ารณ์
น้ำมันรั่วไหลลงสู่ท ะเล ทั้ง แรงงาน อุปกรณ์ และวิธีการที่
เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ

รูปที่ 16 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร
2.1.5 สถานการณ์ขยะทะเล
ในปั จ จุ บั น มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างรวดเร็ วทำให้ มี อั ต ราการผลิ ต เพื่ อ อุ ป โภค บริโภค และ
ก่อให้เกิดปัญ หาขยะมูลฝอย เป็นเหตุให้มีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี นับเป็นปัญ หาที่สำคัญ มีผลต่อ
ชุมชนและการจัดการขยะ ที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำและชุมชน ตลอดจนบางส่วนก็ลง
ไปในน้ำทะเลทำให้เกิดปัญหาขยะในทะเลตามมา ทำให้ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมในทะเล
ปัจจุบันมีขยะลงทะเลปีละกว่า 8 ล้านตัน โดยที่เป็นขยะจากประเทศไทยปีละ 0.15–0.41 ล้าน
ตัน ซึ่งมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 236,000 ตันต่อปีเป็นขยะพลาสติก ทุก ๆ
นาทีขยะพลาสติกประมาณหนึ่งคันรถบรรทุกจะถูกเทลงในมหาสมุทร มีการคาดการณ์ ไว้ว่าภายในปี ค.ศ.
2050 น้ำหนักรวมของพลาสติกในมหาสมุทรจะมากกว่าน้ำหนักรวมของปลาทั้งทะเล ขยะดังกล่าวเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ทะเลอย่างยิ่ง สัตว์ทะเลจำนวนมากไม่สามารถแยกแยะพลาสติกทั่วไปกับอาหารได้ พวกมัน มักกิน
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พลาสติก เข้าไปทำให้ เกิด การอุ ด ตัน ในระบบอาหาร หรือ ทำให้อ ดอาหารเพราะพลาสติ กกระเพาะอาหาร
นอกจากนั้นเมื่อพลาสติกแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก มันก็เข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร โดยมีสัตว์น้ำที่
เป็นอาหารของมนุษย์จำนวนมากที่กินไมโครพลาสติกเข้าไป และสุดท้ายไมโครพลาสติกนั้นก็กลับมาสู่มนุษย์ใน
ที่สุด ทั้งนี้ ไมโครพลาสติกนั้น สามารถพบได้แม้ในมหาสมุทรที่ลึกถึง 11 กม. ซึ่งหมายความว่าทะเลมีการ
ปนเปื้อนไมโครพลาสติกแล้ว แม้ในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลก ทั้งนี้ข้อมูลของประเทศที่มีขยะลงทะเล เป็นดัง
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ประเทศที่ขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
อันดับ

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จีน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ศรีลงั กา
ไทย
อียิปต์
มาเลเซีย
ไนจีเรีย
บังกลาเทศ
แอฟริกาใต้
อินเดีย
แอลจีเรีย
ตุรกี
ปากีสถาน
บราซิล
พม่า
โมร็อกโก
เกาหลีเหนือ
สหรัฐอเมริกา

ปริมาณขยะพลาสติก
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
8.82
3.22
1.88
1.83
1.59
1.03
0.97
0.94
0.85
0.79
0.63
0.60
0.52
0.49
0.48
0.47
0.46
0.31
0.30
0.28

ร้อยละของขยะพลาสติกที่
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการ
27.7
10.1
5.9
5.8
5.0
3.2
3.0
2.9
2.7
2.5
2.0
1.9
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.0
1.0
0.9

ขยะทะเล
หมายเหตุ
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
1.32-3.53
0.48-1.29
0.28-0.75
0.28-0.73
0.24-0.64
0.15-0.41
0.15-0.39
0.14-0.37
0.13-0.34
0.12-0.31
0.09-0.25
0.09-0.24
0.08-0.21
0.07-0.19
0.07-0.19
0.07-0.19
0.07-0.18
0.05-0.12
0.05-0.12
0.04-0.11

ที่มา: Jambeck, J. R., et al. (2015)
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2.1.5.1 สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของเสีย
ที่ ผ่ านกระบวนการผลิ ต ใดๆ แล้ ว ไหลลงสู่ ท ะเล โดยการจงใจทิ้ ง หรือ การปล่ อ ยปละทิ้ ง ขว้ างโดยไม่ ตั้ ง ใจ
สู่สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ ขยะ
ทะเลมาจากแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จากแม่น้ำสายหลัก จากการท่องเที่ยวชายหาด แหล่งอุตสาหกรรม
บริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่นการขนส่งทางเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้างใน
ทะเล
ตารางที่ 14 ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือประเภทต่าง ๆ
- ระบบการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ (ทางบก

- แท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันกลางทะเล

และทางน้ำ)
- น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่าในช่วงฝนตกหนัก

- กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

- ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน้ำและ
กระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดอย่างสามารถพบ
ขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลางน้ำที่ระดับความลึกต่างๆ และจมลงสู่พื้นทะเล
สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
1. อดีต: ปริมาณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดการณ์จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2559
(คพ., 2559) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณ 10.78 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
1.67 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ16) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.28 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 58) และจัดการไม่
ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ26) โดยขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณ
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ร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.3396 ล้าน ตัน/ปี หรือ 339,600 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อย
ละ 10 – 15 คิ ด เป็ น ประมาณ 34,000 – 51,000 ตั น /ปี (0.034 – 0.051 ล้ านตั น /ปี ) เป็ น ขยะที่ มี โอกาส
ตกค้างบริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเล ต่อไป
2. ปัจจุบัน: ปริมาณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2560 โดยคาดการณ์ จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.
2560 (คพ., 2560) ในพื้ น ที่ 23 จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลมี ป ริ ม าณ 11.0 ล้ า นตั น /ปี ในปริ ม าณนี้ ถู ก นำไปใช้
ประโยชน์ 2.8 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.7 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 61) และ
จัดการไม่ถูกต้อง 1.5 ล้านตัน/ปี (คิด เป็นร้อยละ 14) โดยขยะมูลฝอยที่ จัดการไม่ถูกต้อ ง 1.5 ล้านตัน/ปีนี้
ประมาณร้อยละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.18 ล้านตัน/ปี หรือ 180,000 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้
ร้อยละ 10 – 15 คิดเป็นประมาณ 18,000 – 27,000 ตัน/ปี (0.018 – 0.027 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาส
ตกค้างบริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเลต่อไป
3. การเปรียบเทียบ: ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณขยะมูล
ฝอยและสัดส่วนการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยดังรูปที่ 1 พบว่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลใน
ปี พ.ศ. 2560 มีป ริมาณใกล้ เคียงกั น (มากกว่าเพีย ง 0.22 ล้านตัน /ปี ) และจะเห็น ได้ ว่าในปี พ.ศ. 2560 มี
สัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์และนำไปจัดการอย่างถูกต้องมากกว่าปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ขยะที่จัดการไม่
ถูกต้องในปี พ.ศ. 2560 ค่าลดลงจากในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 12 โดยขยะดังกล่าว (ประมาณร้อยละ 10 –
15) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็น ขยะทะเลนั้น รวมทั้งจาก
ข้อมูลที่ว่ าขยะทะเลมี แหล่ งที่มาจากฝั่งร้อยละ 80 และจากทะเลร้อยละ 20 เมื่อสัดส่วนขยะที่มาจากฝั่งมี
แนวโน้มลดลง ประกอบกับบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดำเนินการจัดการขยะทะเล
อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ขยะทะเลที่ดีขึ้น

รูปที่ 17 แสดงการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2559 และ2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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องค์ประกอบขยะทะเล
ประเภทและสัดส่วนกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิเคราะห์องค์ประกอบขยะทะเลได้
ประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ได้จากการจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง รวมทั้งจากกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดสากลตามมาตรฐาน International Coasta Cleanup (ICC) โดยในปีงบประมาณ 2560 พบ
องค์ประกอบของขยะทะเลที่ได้ แบ่งเป็นประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่พบทั้งหมดเรียงตามลำดับมากไป
น้อย ได้แก่ ถุงพลาสติก (18 %) ขวดน้ำดื่มพลาสติก (17 %) ขวดน้ำดื่มแก้ว (11 %) โฟม/ภาชนะบรรจุอาหาร
(9 %) หลอด (5 %) เศษเชือก (4 %) กระป๋องน้ำ (4 %) เศษอวน (3 %) ฝาหรือจุก (3 %) ถุงก๊อบแก๊บ (3 %)
ก้นบุหรี่ (3 %) จานหรือชามพลาสติก (2 %) และขยะอื่นๆ (18 %) ตามลำดับ ดังรูปที่ 16 ทั้งนี้ ประเภทของ
ขยะทะเลสามอันดับแรกที่พบมากที่สุด ได้แก่ 1) ถุงพลาสติก 2) ขวดน้ำดื่มพลาสติก และ 3) ขวดน้ำดื่มแก้วซึ่ง
รวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46 ของขยะทั้งหมด

รูปที่ 18 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
ในปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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การจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง: ปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง ได้แก่ ชายหาด
ปะการัง และป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด
ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งการจัดการขยะเฉพาะกิจบริเวณชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภั ยในพื้นที่
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส โดยในปีงบประมาณ 2560 พบ
ปริม าณขยะตกค้ างในระบบนิ เวศชายฝั่ ง และเฉพาะกิ จ รวมทั้ ง สิ้น 90,907 ชิ้ น น้ำหนั กรวม 22,536.85
กิโลกรัม หรือประมาณ 22.54 ตัน ดังนี้
ตารางที่ 15 แสดงปริมาณและน้ ำหนัก รวมของขยะตกค้ างในระบบนิ เวศชายฝั่ง และเฉพาะกิจในพื้น ที่ 24
จังหวัดชายฝั่งทะเล ในปีงบประมาณ 2560
จังหวัด
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี

ปริมาณ
(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
สงขลา
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ปริมาณ
(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 19 แสดงปริมาณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งและเฉพาะกิจในพื้นที่ 24 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลในปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
2.1.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศทำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับ
ขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ และหากขยะทะเลลงไปทับปะการังทำให้ปะการังตายได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับไมโครพลาสติกและสารพิษ
จากขยะมาจากห่วงโซ่อาหาร
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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5) ผลกระทบต่ อ สัต ว์ท ะเลหายาก โดยพบว่า ร้อ ยละของสัต ว์ท ะเลหายากที่ ต ายมี สาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากขยะทะเลเพิ่มขึ้น (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 16 และรูปที่ 20
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้น
ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
สาเหตุ (Pressure)
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R1: จัดทำแผนการบริหารจัดการและมาตรการการจัดการขยะมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3

P3 : ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

R4: จัดเก็บ ขยะทะเลที่ตกค้ างในระบบนิ เวศ/ในชุ มชนแบบมีส่ วน
ร่วม
R5: ดำเนิ น การมาตรการลดปริม าณขยะทะเลในพื้ น ที่ เป้ า หมาย
ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน
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State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น

P1: ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2: ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจ
P3: ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
ท่องเที่ยว
P4: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหา
ยาก

R1: จั ด ทำแผนการจั ด การ แนวทาง และมาตรการการ
จัด การขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิ กู ล ในพื้ น ที่ รั บ ผิด ชอบของ
สบทช. 3
R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
R4: จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม
R5: ดำเนิ น การมาตรการลดปริ ม าณขยะทะเลในพื้ น ที่
เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน

รูปที่ 20 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) เผยแพร่ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง และสร้ า งกระบวน การแน วคิ ด ก ารเรี ย น รู้ ใ ห้ กั บ เยาวชน และนั ก เรี ย น
ในโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลหายาก จำนวน 6 ครั้ง เก็บขยะได้ 2,976 กิโลกรัม
3) จัดเก็บ ขยะร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่ อลดผลกระทบต่อสัต ว์ทะเลหายาก
จำนวน 4 ครั้ง เก็บขยะได้ 3,245 กิโลกรัม
4) ใช้ ม าตรการลดปริ ม าณขยะทะเลในพื้ น ที่ เป้ า หมายร่ว มกั บ ชุ ม ชนชายฝั่ ง /ชาวประมง
พื้นบ้าน จำนวน 11 ครั้ง เก็บขยะได้ 4,571 กิโลกรัม
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2.1.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา อุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียงลำพังหน่วยงานเดียว
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึงต้องมีการบูรณาการ
จากหลายหน่วยงานทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2557 เรื่องสิ่งแวดล้อม
และขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี
แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560 - 2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่
ในแผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยเข้าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เช่น การ
กำหนดจุดทิ้งขยะการกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็ บเฉพาะ
ขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ และทิ้ง
ตามวันที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการต่าง ๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R ทั้งขยะ
รีไซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอยการถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายในสังคม
และในหน่ วยงานให้ เข้าใจกระบวนการ รวมถึง การสร้างการมีส่ วนร่ว มของทุ กภาคส่ วนของสั ง คมให้ ร่ว ม
รับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
3) เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของเมือง
และเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุน ให้มีการดำเนินการด้านการลด การคัดแยก การแปรรู ป
และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง โดยดำเนินการดังนี้
- ควรให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้เป็น
ความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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- บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกแบบระบบและ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
- การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในโรงเรียน สร้างกิจกรรม ให้
เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
2.1.6 สถานการณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ (State)
แมงกะพรุ น (Jellyfish) เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง จั ด อยู่ ใ นไฟลั ม ไนดาเรี ย (Cnidaria)
เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ล่องลอยอยู่ในมวลน้ำ กินอาหารจำพวกสัตว์ต่าง ๆ เช่น กุ้งปลา โดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายร่มหรือกระดิ่งคว่ำ
ตัวแมงกะพรุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95 มีระบบ
ประสาท แต่ไม่มีสมองส่วนใหญ่ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบางชนิดที่อยู่ในน้ำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น
สามารถพบได้ ตั้ ง แต่ บ ริ เวณผิ วน้ ำจนถึ ง ทะเลลึ ก แต่ มี บ างชนิ ด ที่ อ ยู่ ในน้ ำจื ด (บพิ ธ และนั น ทพร, 2547 ;
Meglitsch and Schram, 1991) แมงกะพรุนมีมากกว่า 9,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อ
มนุษย์
พิ ษ ของแมงกะพรุ น บรรจุ อ ยู่ ในแคปซู ล (capsule) ที่ เรีย กว่ า นี ม าโตซี ส (nematocyst) ซึ่ ง
กระจายอยู่ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพาะส่วนหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993) การ
สัมผัสทำให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมาณพิษที่ได้รับ และความต้านทานของ
แต่ละบุคคล ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่
สัมผัสหรือได้รับพิ ษ ไปจนถึงทำให้หัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachun et al.,
2001) แมงกะพรุน ที่ มีพิ ษ และเป็ น ที่ รู้จั กทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แมงกะพรุน กล่ องบางชนิ ด ในกลุ่ ม Cubozoa และ
แมงกะพรุนไฟในกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa
2.1.6.1 สถานการณ์แมงกะพรุน จังหวัดสมุทรสาคร
จากข้อมูลสถิติของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542–
2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
2.1.6.2 ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน
ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
ไม่ได้ทำการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่มีข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้ง
สามชั้นในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน จัง หวัดสมุทรสาคร ในปี 2556–2559 ได้พบแมงกะพรุนจำนวน 4 ชนิด เป็น
แมงกะพรุ น ในกลุ่ ม Cubozoa หรื อ แมงกะพรุ น กล่ อ ง 1 ชนิ ด Morbakka sp. B และแมงกะพรุ น กลุ่ ม
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Scyphozoa 3 ช นิ ด ได้ แ ก่ Acromitus flagellaus (แ ม งก ะ พ รุ น ห างข น ), Catostylus townsendi
(แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย) และ Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่าง
ออสเตรเลีย) (รูปที่ 21)

รูปที่ 21 พื้นที่สำรวจ: ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2561
2.1.6.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
สาเหตุ ที่ พ บแมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa น่ า จะมาจากกระแสน้ ำ และคลื่ น ลม เนื่ อ งจาก
แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสาเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถ
สรุปสาเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
2.1.6.4 การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา
ได้มีการดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ เฝ้าระวั ง (พบแมงกะพรุน กล่อง แต่ยัง ไม่มี ประวัติการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ครบทุกพื้นที่
โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุ มชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีม
แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
2.1.6.5 ข้อเสนอแนะ
– ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุ นพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสายชู
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- ทำการสำรวจเพิ่มเติม เพื่อความแน่ชัดเกี่ยวกับความหลากหลายชนิด ความชุกชุ มและฤดูกาล
ของแมงกะพรุนในพื้นที่
– ศึกษาอนุกรมวิธานและความเป็นพิษของ Morbakka sp. A เพื่อให้ทราบชนิดและความเป็น
พิษที่แน่ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด ได้แก่ Morbakka virulenta
และ M. fenneri ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป็นพิษและทำให้เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome)
บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย
และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน เหงื่อออก หายใจลำบาก ไอ เป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
แต่มักไม่ทำให้เสียชีวิต เพียงแต่ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จมน้ำง่ายขึ้น
- ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความ
หลากหลายของแมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. และแมงกะพรุนไฟ
ในสกุล Chrysaora
2.2 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับน้ำทะเล
ในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิดดำรงชีวิตร่วมกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ป่าชายเลนจึง
พบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ป่าชายเลนอาจเรียกว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่งตามพันธุ์ไม้โกงกางที่พบเป็นจำนวนมากนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่า ยๆ ได้ว่า
เมื่อผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่นทับถม
ในน้ำและดิน จะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลาย ได้แก่ รา แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่างๆ กลายเป็นอินทรียวัตถุ
และในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บางส่วนถูก บริโภคโดยกลุ่มกินอินทรียสาร เช่น แพลงก์
ตอนพืช ที่ต่อไปจะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ำเล็กๆ ที่จะถูก
บริโภคต่อไปอีก เป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่ อยๆ ตามลำดับ หรือบางส่วนก็จะตาย
และถูกย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ธาตุอาหารและอินทรียสารบางส่วนถูกพัดพาออก
ไปสู่ท้องน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภายนอก ป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัว
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และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นองค์ ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี้
1) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถนำมาเผาถ่านซึ่งให้ถ่านที่มีคุณภาพดี เพราะให้
ความร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ดนอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อการหุงต้มใน
ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียงอีกทั้งไม้จากป่าชายเลนหลายชนิดสามารถ
ใช้ประโยชน์ ในงานก่อสร้างและใช้สอยด้วยเช่นทำเสาเข็มไม้ค้ำยั นไม้ก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ การ
ประมง เปลือกของไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถนำมาสกัดสารแทนนินใช้ในการย้อมแหอวนทำน้ำหมึกทำสี
ทำกาวและใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังเป็นต้น
2) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่าชายเลนในที่นี้หมายถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ทั้งไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ในป่า
ชายเลนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นในแต่ละฤดูกาลชาวบ้านในท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งต่างก็มี
ประสบการณ์และเรียนรู้ในการนำพืชป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งเป็นอาหารและพืชสมุนไพร ไม่ว่า
จะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้า ราก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของพืชป่าชายเลน คือ
เป็นทรัพยากรในท้ องถิ่น ที่หาได้ง่าย ขึ้น เองตามธรรมชาติ และให้ผลผลิตได้ทุ กฤดูกาล พื ชในป่ าชายเลนที่
สามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้านได้นั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น ใบชะครามยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว จาก
ถอบแถบน้ำ ปรงหนู ลำพู ลำแพน สาหร่ายสาย เป็นต้น
พืช ในป่าชายเลนหลายชนิ ดมี สรรพคุณ ทางยาใช้เป็ นยาสมุน ไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ
มะนาวผีใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ
แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและแก้อาการปวดเมื่อย เป็นต้น
3) ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยหลบภัยสืบพันธุ์
และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนานาชนิด
ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะตัวอ่อนของปู
กุ้ง หอย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร ทั้งนี้ เนื่องจาก
ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะปลาหลายชนิดที่เป็นที่นิยมในการ
บริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไข่ในป่าชายเลนและอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อเจริญเติบโตแข็งแรงดี
แล้วจึงออกสู่ทะเล และหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายสู่ป่าชายเลนเพื่ออาศัยหลบ
ซ่อนศัตรูและหาอาหาร สัตว์น้ำที่มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล
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ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊ วย หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปู ม้า และปูทะเล
ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบางส่วนที่ต้องเข้ามาอาศัยในป่าชายเลนทั้งสิ้น
4) ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียงโดยเฉพาะระบบนิเวศ
หญ้าทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งซึ่งจะ
ส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ป่าชายเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทับถมและเกิด
ความเสียหายในแนวปะการัง
5) ป่าชายเลนช่วยป้องกันดิน ชายฝั่งพังทลายรากของต้นไม้ในป่าชายเลนซึ่งสานกันแน่น
หนา จะช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ำลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการพังทะลายและกัดเซาะของดินชายฝั่ง
ยังทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปใน
ทะเลเกิดเป็นหาดเลนอันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป
6) ป่าชายเลนเป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่ง อก
ออกมาอยู่เหนือพื้นดินทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆ จากบนบก
ไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่ าชาย
เลนนอกจากนั้นขยะและคราบน้ำมันต่างๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่าชายเลนด้วยเช่นกัน
7) ป่าชายเลนเป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติ ที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัยบริเวณชายฝั่ง โดยทำหน้าที่เหมือนปราการช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะ
ขึ้นฝั่ง มิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
8) ป่ า ชายเลนเป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและแหล่ ง ศึ ก ษาธรรมชาติ ร ะบบนิ เ วศ
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มีใบ ดอก
และผลสวยงาม แปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่ง ที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกโดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่
ร่วมกันหลากหลายชนิด ทำให้ป่าชายเลนเป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้
และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่าชายเลนช่วยลดภาวะโลกร้อน ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมของคาร์บอนสูง
มาก และต้ น ไม้ ป่ า ชายเลนหลายชนิ ด มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าป่าประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเป็นปริมาณ
ที่มากอีกด้วย
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2.2.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ทั้งหมด 168,383.0 ไร่ (269.41 ตร.กม.) แบ่งเป็นป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 20,385.69 ไร่ (32.62
ตร.กม.) กระจายในพื้นที่เขตอำเภอเมือง และอำเภอบ้านแพ้ว โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่ า
อนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์) จำนวน 888.7 ไร่ (1.42 ตร.กม.) เป็นป่าชายเลนตามมติ ครม.
จำนวน 167,494.3 ไร่ (267.99 ตร.กม.) และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จำนวน 3,189.28 ไร่ (5.10 ตร.
กม.) นอกนั้นเป็นพื้ นที่ ป่าอื่นๆ (ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก) จำนวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) (หาดเลน หาดทราย
แม่น้ำ ลำคลอง) จำนวน 2,492.5 ไร่ (3.99 ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ) จำนวน 145,386.4 ไร่ (232.62
ตร.กม.)
2.2.1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการสำรวจความหลากหลายของสังคมพืช และ
สัตว์ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลโคกขาม ตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก
ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชีผ้าขาว ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลกะซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร มี
ความหลากหลายชีวภาพ ดังนี้
1) ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร จากการสำรวจสังคม
พืชป่าชายเลนที่ผ่านมา พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 6 วงศ์ 9 สกุล 9 ชนิด ในปี 2559 ได้ทำการสำรวจสังคม
พืชป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ในท้องที่ตำบลบ้านเกาะ ตำบลโคกขาม ตำบลท่ าทราย ตำบลมหาชัย ตำบล
ท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชีผ้าขาว ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลกะซ้า
ขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมดจำนวน 8 วงศ์ 10 สกุล 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมาก
ที่สุด คือแสมทะเล รองลงมาคือ แสมขาว และโกงกางใบใหญ่
ตารางที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในจังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อสามัญ
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
แคทะเล
ตะบูนขาว
ตาตุ่มทะเล
ถั่วขาว
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Dolichandrone spathacea
Xylocarpus granatum
Excoecaria agallocha
Bruguiera cylindrica
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ตารางที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่พบในจังหวัดสมุทรสาคร (ต่อ)
ลำดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อสามัญ
ฝาดดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
ลำพู
ลำแพน
แสมขาว
แสมทะเล
หงอนไก่ทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Lumnitzera racemosa
Bruguiera gymnorrhiza
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Sonneratia ovata
Avicennia alba
Avicennia marina
Heritiera littoralis

2) ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร จากการ
ประเมิ น พบว่า มี ม วลชี วภาพทั้ งหมดเท่ ากั บ 17.709 ตั น ต่ อ ไร่ โดยแบ่ ง เป็ น มวลชี วภาพเหนื อ ดิ น เท่ า กั บ
10.548 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 7.161 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมด พบว่า มีมวล
ชีวภาพลำต้นมากที่สุด 6.580 ตันต่อไร่ รองลงมา คือ มวลชีวภาพกิ่ง 2.916 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพใบ 0.669
ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพรากเหนือพื้นดิน 0.383 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โดยแสมทะเล เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวล
ชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 4.143ตันต่อไร่ รองลงมา คือ แสมขาวและโกงกางใบใหญ่ มีมวลชีวภาพเท่ากับ 3.383
และ 1.279 ตันต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับมวลชีวภาพใต้ดินพบว่า มีการกระจายอยู่ในชั้นดินที่ความลึกต่างๆ โดย
สะสมอยู่ในชั้นดินที่มีความลึก 50-60 เซนติเมตร มากที่สุดเท่ากับ 1.537 ตันต่อไร่ รองลงมาอยู่ที่ชั้นความลึก
20-30,0-10 และ 70-80 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากั บ 0.957, 0.832และ 0.761ตันต่อไร่ ตามลำดับ และ
เมื่ อ แบ่ ง ตามขนาดรากพบว่ า รากขนาด 5-10 มิ ล ลิ เมตร มี ม วลชี วภาพมากที่ สุ ด เท่ ากั บ 3.995 ตั น ต่ อ ไร่
รองลงมาคือ รากขนาดมากกว่า10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวลชี วภาพเท่ ากับ 2.155 และ 1.011 ตัน ต่อไร่
ตามลำดับ
การสะสมคาร์ บ อนในป่ า ชายเลน พบว่ า คาร์ บ อนที่ ส ะสมอยู่ ใ นมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.324 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเท่ากับ 4.958 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 3.366 ตันต่อไร่คาร์ บอนที่
สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมากที่สุด 3.093 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 1.371
ตันต่อไร่ สะสมอยู่ในใบ 0.314 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในรากเหนือพื้นดิน 0.180 ตันต่อไร่ ตามลำดับและเมื่อ
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นำมาประเมินร่วมกับพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครมีการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.170
ล้านตันคาร์บอน
3) ความหลากหลายของแมลงในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบล
บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบจำนวน 6 อันดับ 36 วงศ์ 52 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่
กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น แมลงทับป่า (Agrilus sp.),ด้วงดอกไม้มันบ้าน (Protaetia acuminata) และ
มอดไม้ (Scolytidae sp.) เป็นต้น 2) แมลงที่กินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น ริ้นน้ำจืด (Chironomidae sp.),
ยุง (Culex spp.) และแมลงวันขายาว (Dolichopus sp.) เป็นต้น 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น แมลงหวี่
(Drosophila sp.) แมลงวันบ้าน (Musca sp.) และแมลงวันปีกลาย (Euxesta sp.) เป็นต้น และ 4) แมลงพวกช่วย
ย่อยสลาย (Decomposer) ได้แก่ ด้วงกระดูกสัตว์ (Cleridaeunknown sp.1)
4) ความหลากหลายและสถานการณ์ ของนกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร นกในป่า
ชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้งชนิดพันธุ์ และจำนวน ซึ่งในแต่ละชนิดต่างก็มีความต้องการ
ปัจจัยจำเพาะที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นที่และช่วงเวลา (Ecological niche) นกที่พบในป่าชายเลนนั้นมีการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมหลักๆ อยู่ 3 ประเภท คือ
- เป็นแหล่งอาหาร (Feeding site) ป่าชายเลนมีปากแม่น้ำซึ่งมีโคลน ตะกอนและอินทรีย์สาร
จำนวนมหาศาลที่สายน้ำพัดพามา ทำให้เกิดเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ อุดมไปด้วยธาตุอาหาร ทั้งยัง เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ำ หนอนทะเลและสัตว์หน้าดินหลายชนิด สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ เป็นอาหารสำคัญของบรรดานก
ชายเลนทั้งหลาย (สมิทธิ์ สุติบุตร์, 2552)
นอกจากนี้ไม้ป่าชายเลนส่วนมากเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ทำให้มีดอก และผลหมุนเวียนตลอดทั้งปี
กลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของนกกลุ่มนกกินปลี นกกาฝาก รวมถึงแมลงที่ชอบน้ำหวาน ส่งผลให้ในนกกลุ่ม
กินแมลงจากดอกไม้ มีอาหารตลอดปี
- เป็นแหล่งพักนอน (Roosting site) พบในนกอพยพที่ใช้เส้นทางบินเดิมเป็นประจำทุกปี คือ
“กลุ่มนกชายเลน และนกทะเล” สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ ในเส้นทางบินอพยพ (Flyway) เอเชียตะวันออกออสเตเรีย นกที่อพยพมาตามไหล่ทวีป จึงพักนอนและหาอาหารเพื่อสะสมพลังงานในป่าชายเลน
- เป็นแหล่งทำรังวางไข่ (Nesting site) ป่าชายเลนมีความเหมาะสมทั้ง ความปลอดภัยและ
แหล่งอาหาร ทำให้พบนกที่ทำรังวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะนกที่กินปลาสัตว์น้ำเป็นอาหาร
เช่น นกเหยี่ยวแดง และนกกาน้ำเล็ก เป็นต้น
จากการศึก ษาสำรวจชนิ ดของนกชายเลนในพื้ น ที่ 13 จั ง หวั ด (รวมทั้ ง อ่ าวไทยตอนบน)
บริเวณป่าชายเลน ลำคลองหาดเลน หาดทราย แหลมหิน เกาะแก่ง แม่น้ำและบริเวณสันดอนทราย เพื่อให้เป็น
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

54

พื้นที่ตัวแทนของแหล่ งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยพักนอนและแหล่งทำรังวางไข่ที่แตกต่างกันของนกชนิดต่างๆ
โดยใช้วิธีการสำรวจ 2 วิธี คือ การสำรวจบนเส้นทาง (Roadside Survey) และการสำรวจบนแปลงตัวอย่าง
(Point Count) พบจำนวนชนิดของนกชายเลนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนสูงสุดที่จังหวัดเพชรบุรี คือ 74 ชนิด ดัง
ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 รายชื่อจำนวนชนิด สกุล วงศ์และอันดับ ของนกชายเลนที่พบบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
จังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา

ชนิด (species)
74
27
25
16
34

สกุล (genus)
49
20
21
15
23

วงศ์ (family) อันดับ (order)
23
9
13
8
15
5
8
4
14
5

สถานภาพทรัพยากรนกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร พบนกในป่าชายเลนไม่ต่ ำกว่า 25 ชนิด
จัดอยู่ใน 21 สกุล 15 วงศ์ 5 อันดับนกที่พบมี 10 อันดับ (Order) 23 วงศ์ (Family) 40 ชนิด (Species) นกที่
พบมากที่ สุด ได้ แก่ นกยางกรอกพัน ธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกตีนเที ยน (Himantopus himantopus)
นกหั ว โตทรายเล็ ก (Charadrius mongolus) ตามลำดั บ พ บนกที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ใกล้ ถู ก คุ ก คาม (Near
Threatened; NT) ตาม IUCN Red list ได้แก่ นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis) นกนางนวลแกลบเล็ก
(Sternula albifrons) และพบนกทะเลขาเขี ยวลายจุด (Tringa guttifer) ที่ IUCN Red list ได้จัด อันดับ ให้
เป็น สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered species; EN) อีกด้วย
นกชายเลนที่พบมาก 9 ชนิด ได้แก่ นกตีนเทียน นกอีก๋อยเล็ก นกอีก๋อยใหญ่ นกยางโทนน้อย
นกยางโทนใหญ่ นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกอีแพรดแถบอกดำ และนกกินเปรี้ยว
นกชายเลนที่พบปานกลาง 4 ชนิด ได้แก่ นกชายเลนน้ำจืด นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกางเขน
บ้าน และนกปรอดสวน
นกชายเลนที่พบน้อย 12 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตสีเทา นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวล
แกลบ-ท้องดำ นกชายเลนเขียว นกซ่อมทะเลอกแดง นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล นกกาน้ำปากยาว นกกาเหว่า
นกกินปลีอก นกแว่นตาขาวหลังเขียว นกกระจิบหัวแดงเหลือง และนกกระจ้อยป่าโกงกาง
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นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)

นกนางนวลแกลบเล็ก (Sternula albifrons)

นกกาน้ำปากยาว (Phalacrocoracidae phalacrocorax) นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)

นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)

นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)
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นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea)

นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)

รูปที่ 22 ตัวอย่างนกที่พบในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
นอกจากนี้ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในยังพบชนิดของนกที่ถูกคุกคามในระดับโลกที่พบในอ่าวไทยตอน
ใน ซึ่งประกอบด้วย นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper: Calidris pygmeus) นกทะเลขาเขียว
ลายจุ ด (Nordmann’s Greenshank: Tringa guttifer) นกน็อ ตใหญ่ (Great Knot: Calidris tenuirostris)
นกซ่ อ มทะเลอกแดง (Asian Dowitcher: Limnodromus semipalmatus) นกยางจี น (Chinese Egret:
Egretta eulophotes) น กหั ว โตมลายู (Malaysian Plover: Charadrius peronei) น กหั ว โตหน้ า ขาว
(White-faced Plover: Charadrius dealbatus) น ก อี ก๋ อ ย ต ะ โพ ก สี น้ ำต าล (Far Eastern Curlew:
Numenius madagascariensis) น กปากช้ อ นหน้ า ดำ (Black-faced Spoonbill: Platalea minor) น ก
กระสาปากเหลือง (Milky Stork: Mycteria cinerea)
แต่ ในรายงานฉบับนี้ จะขอให้รายละเอียดเฉพาะนกที่มีความสำคัญ ในระดับสูง และพบเฉพาะ
บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นกชายเลนปากช้อน นกทะเลขาเขียวลายจุด นกซ่อมทะเลอกแดง
- นกชายเลนปากช้อน นกชนิดนี้เป็นนกในกลุ่มนกชายเลนขนาดเล็ก ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน
ระดับโลก คือ มีสถานภาพใกล้สูญ พันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) ปัจจุบั นคาดว่าประชากรทั่ วโลก
เหลืออยู่แค่ไม่เกิน 480 ตัว มีแหล่งทำรังวางไข่อยู่ทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย ในช่วงฤดูหนาวประชากร
บางส่วนจะอพยพลงมาหากินในประเทศไทย (พบโดยเฉลี่ย 8-20 ตัว) โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนในที่ระยะ
หลังมีรายงานพบเห็นตัวเกือบทุกปี ในหาดเลนตามชายฝั่งทะเลและนาเกลือ ของตำบลโคกขาม อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และแหลมผักเบี้ย -ปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณนา
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เกลือ ของตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ เหล่านี้เป็นแหล่งอาศัยหลักช่วงฤดูหนาว
(wintering grounds) ของนกอพยพหายากชนิดนี้
นกชายเลนปากช้อน เป็นความสัมพันธ์กับแผ่นดินนาเกลือสมุทรโคกขาม เมื่อความเหน็บหนาว
ของอีกซีกโลกหนึ่งกําลังก่อตัวปกคลุมด้วยหิมะน้ําแข็งแถบไซบีเรียสหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ณ
ขณะนั้นทําให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องตั้งรับปรับตัวเพื่อการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ และหนึ่งในเผ่าพันธุ์มีนกนานาชนิดที่
จําเป็นต้องบินหนีความหนาว ย้ายถิ่นชั่วคราวในทุกๆ ฤดูกาลของทุกปี หรือโดยทั่วไปเราเรียกนกอพยพ ได้บิน
ข้ามทวีปมายังทวีปเอเชีย และแวะลงยังทําเลที่ตั้งที่มีแหล่งอาหารสอดคล้องกับพฤติกรรมการหากินข องนก
อพยพแต่ละชนิดในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย แหล่งการทํานาเกลือสมุทรโคกขามเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารของนกชายเลนชนิดต่างๆ และที่แห่งนี้มี นกอพยพมาหากินจํานวนมากกว่า 50 ชนิด
สายพันธุ์ "นกชายเลนปากช่อน” เป็นตัวที่เด่นเนื่องจากเหลือจํานวนน้อยมากโดยสถิติทั่วโลกมีจํานวนไม่ถึง
400 ตัว ที่ได้มาพํานักหากินร่วมกับคนในชุมชนโดยเฉพาะคนทํานาเกลือสมุทรซึ่งปัจจุบันมีเพียง 28 รายเท่านั้น
และปีนี้พื้นที่โคกขามพบนกชายเลนปากช่อนเพียงจํานวน 2 ตัว ด้วยระบบนิเวศกระบวนการและขั้นตอนการ
ทํานาเกลือสมุทรที่สอดคล้องกับแหล่งอาหารของนกชายเลนอพ ยพจึงเป็นปัจจัยหลักที่สร้างแรงดึงดูดให้นก
อพยพมาหากินที่นี้ทุกปี “ จากการสังเกตนกอพยพจะเริ่มมาก็ต่อเมื่อคนเริ่มทํานาเกลือช่วงเดือน ตุลาคม เมษายน พอดีในทุกๆปีที่ดูนกและเก็บข้อมูล " นายสุชาติ แดงพยนต์ จากชมรมดูนกโคกขาม กล่าว อาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นมา จึงทําให้มีแหล่งอาหารสําหรับนกชายเลนอพยพอย่างนกชายเลน
ปากช้อน แต่หากในอนาคตไม่มีคนทํานาเกลือ ไม่มีเกลือสมุทร คงยากที่จะได้เห็นนกชายเลนปากช้อนและนก
ชายเลนอพยพชนิดอื่น ๆ อีกต่อไป “คนทํานาเกลืออยู่ได้ นกชายเลนก็อยู่ได้” เป็นสัมพันธภาพที่ต่างเกื้อกูลกัน
อย่างไม่รู้ตัวทั้งคนทํานาเกลือและนกชายเลนอพยพ

รูปที่ 23 นกชายเลนปากช้อน
ที่มา: อิงคยุทธ สะอา อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
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- นกทะเลขาเขียวลายจุด นกชายเลนอีกชนิดที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) ในระดับ
โลก ปัจจุบันคาดว่า ประชากรทั่วโลกเหลือไม่ถึง 1, 200 ตัว มีถิ่นทำรังวางไข่อยู่รอบชายฝั่งๆ ทะเลโอคฮอตซค์
(sea of Okhotsk) และบนเกาะซัคคาลิน (Sakhalin Island) ของประเทศรัสเซีย ในช่วงฤดูหนาวจะอพยพลง
มาหากินอยู่ตามชายฝั่งในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย นกชนิดนี้มี
รายงานพบเห็นได้เป็นประจำทุกปีในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะพื้นที่นาเกลือตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่หาดเลนปากแม่น้ำท่าจีน ในจังหวัดสมุทรสาคร

รูปที่ 24 นกทะเลขาเขียวลายจุด ที่มา: อิงคยุทธ สะอา อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
- นกซ่อมทะเลอกแดง เป็นหนึ่งในนกชายเลนที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (near threatened)
ในระดับโลก ทั่วโลกมีประชากรเหลืออยู่ราว 23,000 ตัว ประชากรส่วนใหญ่บินอพยพผ่านประเทศไทย โดยมี
แหล่ง พั ก อาศั ย ช่ ว งฤดู ห นาวในแถบชายฝั่ ง ของเกาะสุ ม าตรา และหมู่ เกาะของประเทศอิน โดนี เซี ย แต่มี
ประชากรของนกชนิดนี้บางส่วนที่เข้ามาใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนในตลอดช่วงฤดูหนาวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริเวณที่พบ
นกชนิดนี้ได้บ่อยครั้ง ในอ่าวไทยตอนในมีหลายพื้นที่ ได้แก่ อ่าวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่นาเกลือบาง
แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ชายฝั่งคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี และนาเกลือแหลมผักเบี้ย –ปากทะเล อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 25 นกซ่อมทะเลอกแดง ที่มา: อิงคยุทธ สะอา อุเทน ภุมรินทร์ และวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, 2560
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5) ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัด สมุทรสาคร จากการสำรวจเห็ดรา
บริเวณพื้ นที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง พบจำนวนทั้ง สิ้น 3 วงศ์ (Family) 3 สกุล (Genus) 3 ชนิ ด
ได้แก่ (Spongipellis sp.), (Inonotus sp.) และ (Ganoderma sp.)
6) ความหลากหลายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณตำบล
บ้านเกาะ ตำบลโคกขาม ตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางกระเจ้า
ตำบลชีผ้าขาว ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลกะซ้า ขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 7 วงศ์ 8 ชนิด จำแนกเป็นกลุ่มปลา (Chordata) 5 วงศ์ 5 ชนิด และกลุ่มกุ้ง/ปู
(Crustacean) 2 วงศ์ 3 ชนิด โดยวงศ์ที่พ บจำนวนชนิดมากที่สุดคือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์กุ้ง ) พบ 2 ชนิ ด
ได้แก่ กุ้งขาวและกุ้งหัวมัน ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่างละ 1 ชนิด เช่น วงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลากระบอก) ได้แก่
ปลากระบอก วงศ์ Scatophagidae (วงศ์ปลาตะกรับ)ได้แก่ ปลาตะกรับ และวงศ์ Soleidae (วงศ์ปลาลิ้นหมา)
ได้แก่ ปลาลิ้นหมา เป็นต้น
7) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัด สมุทรสาคร ในบริเวณตำบลบ้าน
เกาะ ตำบลโคกขาม ตำบลท่ าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลท่ าจี น ตำบลบางหญ้ าแพรก ตำบลบางกระเจ้ า ตำบล
ชีผ้าขาว ตำบลบางโทรัด ตำบลกาหลง และตำบลกะซ้าขาว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบ
ทั้งหมด 11 วงศ์ (Family) 13 สกุล (Genus) 14 ชนิด (Specie) มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 57.14 ตัวต่อ
ตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยถั่วแดงมีความหนาแน่นเท่ากับ 19.05 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมา คือ
หอยขี้นกมีความหนาแน่นเท่ากับ 18.29 ตัวต่อตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ปูแสมก้าม
ส้ม ปูแสมก้ามยาวปูก้ามดาบ หอยก้นแหลม(1) หอยก้นแหลม(2) ไส้เดือนทะเล หอยยอ หอยจุ๊บแจง (1) หอยหูปาก
เหลืองหอยเทียน หอยแครง และปูแสมก้ามม่วง เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่า
ชายเลนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 1.83ค่าดัชนีความ
ชุกชุมของชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 1.97 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) เท่ากับ 0.69
2.2.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด 20,385.69 ไร่ เป็นป่าชายเลนที่อยู่นอก
เขตอนุรักษ์ 19,470.96 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ95.5) และในเขตอนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์) 915
ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 4.5)
ป่าชายเลนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้มีการกำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 2 ป่า คือ
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1) ป่ าอ่ า วมหาชั ย ฝั่ งตะวั น ออก อยู่ ในท้ อ งที่ ต ำบลบางหญ้ าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบล
พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 7,343 ไร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่
1194 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
2) ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก อยู่ในท้องที่ตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบล
บ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้าและตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาครมีเนื้อที่ 8,865 ไร่ ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 1202 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2507
ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่ า พื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล เนื่องจากคลื่นลมและ
กระแสน้ ำที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลาย มีสภาพป่าเหลืออยู่บ้าง
เพียงจำนวนน้อย มีลักษณะเป็น หย่อมๆ บริเวณปากแม่น้ ำท่าจีน เขตป่าสงวนแห่ งชาติ และป่ าอ่าวมหาชัย
ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2557 แสดงในตารางที่ 19

2,492.48

25,345.66

รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

118.43

หน่วยงานของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์พื้นที่

770.27

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน

เปลี่ยนแปลงสภาพโดย
สิ้นเชิง (ที่อยู่อาศัย,ท่า
เทียบเรือ)
สามารถฟื้นฟูได้ (นากุ้ง
,นาเกลือ,เกษตรกรรม,ที่
ทิ้งร้าง)

ป่าชายเลนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์

19,615.42

หาดเลน หาดทราย แม่น้า คลอง

ป่าชายเลนในความ
รับผิดชอบกรม ทช.

พืน้ ที่ป่าชายเลนคง
สภาพ

พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตารางที่ 19 ตารางแสดงพื้นที่ป่าชายจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2557
รวมทั้งหมด

71,030.09 49,010.68 167,494.33 168,383.03

ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 2560
แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบขอบเขตป่าชายเลนกับระวางที่ดินของกรมที่ดิน พบว่าป่า
ชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่เพียง
1,428 ไร่ เท่านั้น นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเอกสารสิทธิ์ของเอกชน ดังรูปที่ 26
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รูปที่ 26 แผนที่ขอบเขตป่าชายเลนคงสภาพ นอกเขตเอกสารสิทธิ์ จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7, 2562
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) การบุกรุก ทำลาย และครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุมและขาดความยั่งยืน
3) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
4) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
5) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
2.2.3 การดำเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3) จัดทำข้อ ตกลงชุมชนหรือ ข้อบัญ ญั ติ ท้องถิ่น ในการจับ สัตว์น้ ำและการใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
5) จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น บู รณาการกั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
6) ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
7) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่ง และ อปท. รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพ
ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
7) ส่ งเสริ ม การใช้ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรป่ า ชายเลนโดยการถ่ ายทอดเทคโนโลยี การใช้
ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
8) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน
9) บูรณาการการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา
หารือ ระดั บพื้ น ที่ ระดั บ จังหวั ด และภาคี เครื อข่าย 3 จั ง หวั ดในพื้ น ที่ รับผิ ดชอบ ในระหว่ างปีง บประมาณ
พ.ศ.2562 และนำผลการหารือ ระดมความคิ ด เห็ น จากการประชุ ม สั ม มนา และหารื อ เพื่ อ มาวิ เคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลการวิเคราะห์ เป็นดัง
ตารางที่ 20 และรูปที่ 27
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร (Pressure)
P1 : การบุกรุก ทำลาย และ
ครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน
P2 : การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุม
และขาดความยั่งยืน

P3 : การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างขาด
ควบคุม

P4 : การลดลงของพื้นที่ป่าชาย
เลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง

พื้นที่ป่าชายเลนคงตัว
การดำเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นทีเ่ สียหาย
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
R5 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้
เกิดความยั่งยืน
R6 : ส่งเสริ มการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรป่ าชายเลนโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
R5 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้
เกิดความยั่งยืน
R6 : ส่งเสริ มการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรป่ าชายเลนโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
R7 : เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
R3 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R8 : จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
R3 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R9 : บูรณาการการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

P5 : ผลกระทบจากคุณภาพ
ชายฝั่งลดลง ทำให้ป่าชายเลน
บางพื้นที่เสียหาย
P6 : การมีส่วนร่วมของชุมชนใน R10 : ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ และปลู ก ฝั ง
การบริหารจัดการป่าชายเลนยัง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ไม่เพียงพอ
R11 : ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
หมายเหตุ : R9 เป็นมาตรการที่ R12 : การจั ด ทำแผนงานงบประมาณ รวมไปถึ งติ ด ตามตรวจสอบและ
ตอบสนองตั้งแต่ P1-P6
ประเมินผลการทำงาน
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State: ป่าชายเลนคงตัว
R1 : ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
P1 : การบุ กรุ ก ทำลาย และครอบครอง
พื้นที่ป่าชายเลน

R2 : บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R4 : จั ดทำข้ อตกลงชุม ชนหรื อข้อบั ญ ญั ติท้ องถิ่นในการจั บสั ตว์ น้ำ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน

P2 : การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรป่ า ชาย
เลนอย่ า งไร้ ก ารควบคุ ม และขาดความ
ยั่งยืน
P3 : การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรป่ า ชาย
เลนอย่ า งไร้ ก ารควบคุ ม และขาดความ
ยั่งยืน

R5 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชาย
เลนให้เกิดความยั่งยืน
R6 : ส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรป่ า ชายเลนโดยการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมจาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
R7 : เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

P4:การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง

R8 : จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P5: ผลกระทบจากคุ ณ ภาพชายฝั่งลดลง
ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย

R9 : บู รณาการการจั ดการคุ ณ ภาพน้ ำชายฝั่งทะเลกับ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

P6:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ

R10 : ประชาสั ม พั นธ์ เผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความสำคั ญ และ
ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
R11 : ส่ งเสริม การจั ดตั้ งกลุ่ ม อาสาสมั ค ร และสนั บ สนุ นให้ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ดำเนินการร่วมกั บเจ้า หน้ าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้ า
ระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน

R12 : การจั ดทำแผนงานงบประมาณ รวมไปถึงติ ดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการทำงาน

รูปที่ 27 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลนคงตัว จังหวัดสมุทรสาคร
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2.2.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรั พยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ดำเนินงาน ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
2) งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การติดตามความคืบหน้าสถานะ
คดี การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน โดยวิธีจัดตั้งชุดลาดตระเวนประจำสถานีฯ การลาดตระเวนพื้นที่ที่
ล่อแหลม/เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก และการร่วมบูรณาการแผนบินตรวจสอบสภาพป่า ตามแผนการบิน จำนวน 1
ครั้ง ผลการบินตรวจ ไม่พบกระทำผิดกฎหมายและภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดเส้นทางการบินแต่อย่างใด
3) งานเพาะชำกล้าไม้ โดยเพาะชำกล้าไม้ไปทั้งสิ้น 30,000 ต้น แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคประชาชนไป จำนวน 7,350 ต้น
4) งานบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
5) งานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินป่าชายเลน ประกอบด้วย การคัดเลือกแปลงที่ดิน เพื่อ
ตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน การขอคัดสำเนาสารบบที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และจัดทำแผนที่
แสดงรูปแปลงในแผนที่มาตราส่วน 1:4000
6) งานติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 18 และ 23 จากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนของ
จังหวัดสมุทรสาคร
7) งานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนฯ (คทช.)
2.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีความยาวประมาณ 3,151.13กิโลเมตร มี
ลักษณะธรณี สัณ ฐานของชายหาด มี 4 ประเภท ได้แก่ หาดทราย หาดโคลน หาดหิน และอื่น ๆ (เช่น ปาก
แม่ น้ ำ ที่ ถม) โดยมีร ะยะทางแต่ ล ะประเภท คื อ หาดทราย 1,499.73 กิโลเมตร หาดโคลน/เลน 805.67
กิโลเมตร หาดโคลนปนทราย 4.88 กิโลเมตร หาดทรายปนโคลน 154.79 กิโลเมตร หาดหิน 533.54 กิโลเมตร
และปากแม่น้ำ 151.87 กิโลเมตร
จากผลการศึก ษาในปี 2561 จำแนกแนวชายฝั่ง ทะเลทั่ วประเทศไทยเกิ ดปั ญ หาการกัด เซาะ
ชายฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 89.28 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของความยาวชายฝั่ง ความรุนแรงของ
การกัดเซาะชายฝั่ง ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรง 22.51 กิโลเมตร ระดับปานกลาง 29.37 กิโลเมตร
และระดับน้อย 37.40 กิโลเมตร
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การจั ด การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2516 จนถึ ง ปั จจุ บั น
มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ แบบโครงสร้างแข็ง (Hard Solution) เช่น กำแพงป้องกันคลื่น เขื่อนหินทิ้ง รอดัก
ทราย และแบบโครงสร้างอ่อน (Soft Solution) เช่น เสริมทราย ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จากการสำรวจรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ได้มีการป้องกันแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว ระยะทางโครงสร้างรวมทั้งสิ้น 637.44
กิโลเมตร
2.3.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร (State)
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล 2 อำเภอโดยมีระยะทางแนวชายฝั่ง
ประมาณ 42.04 กิโลเมตรแยกเป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดเลนหรื อหาดทรายปนเลน 40.85 กิโลเมตรและ
ชายฝั่งประเภทอื่นๆ (ปากแม่น้ำ) ประมาณ 1.19 กิโลเมตร
ข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนปี พ.ศ. 2561 ไม่พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสาคร
อต่อย่างใด ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 จำนวนพื้นที่ชายฝั่ง และความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดสมุทรสงคราม
ระยะทาง
ชายฝั่ง

(กม.)

รวมระยะที่ถูก
กัดเซาะ

(กม.)

42.04

-

พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระดับ
รุนแรง

-

ระดับปาน
กลาง

-

ระดับ
น้อย

แก้ไขแล้ว

(กม.)

-

พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ
ระยะทางการสะสม
ตะกอน
สมดุล

สะสม
ตะกอน

0.41

-

ระยะทางที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ตะกอนชายฝั่ง
ก่อสร้าง ปาก
รุกล้ำ
แม่น้ำ

-

0.88

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2562
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง โดยการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งและในทะเล ตลอดจนการก่อสร้าง
เขื่อนกันคลื่น/กันตลิ่งในบางพื้นที่
2) การบุกรุกทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเอกชน
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4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
5) การเปลี่ย นแปลงของปั จจั ยทางธรรมชาติ (ลัก ษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น ลม
กระแสน้ำชายฝั่ง น้ำขึ้นน้ำลง) และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝั่ง
2.3.3 การดำเนินงานมาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการและมีส่วนร่วมทั้งในเชิง
พื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
3) ศึ ก ษาวิจั ย ร่ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เสนอโครงสร้ างป้ อ งกั น การ
กัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558
5) ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ เป็นต้น
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าชายเลน
10) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 22 และรูปที่ 28
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร
State : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร

การดำเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา

(Pressure)

(Responses)

P1 : การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

R1 : ติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่
มีอยู่เดิม
R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณา
การและมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.2558

P2 : การขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่

R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. ทช. พ.ศ.2558

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเอกชน

R5 : ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/
หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน

P3 : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทาง R5 : ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/
หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
ธรรมชาติ และความรุนแรงของ
กระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชายฝั่ง

R6 : ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
R7 : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

P4 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก R8 : พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับ
พื้นที่
P5 : การบุกรุกทำลายป่าชายเลน

R9 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุก
ทำลายป่าชายเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
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State : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่
มีอยู่เดิม

P1 : การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการ
และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึก ษาวิจั ย ร่ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อเสนอ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ

P2 : การขุดลอกตะกอนดินในพื้นที่บ่อเลี้ยง
สัตว์น้ำของเอกชน
P3 : การเป ลี่ ย นแปล งของปั จ จั ย ท าง
ธรรมชาติ และความรุนแรงของกระแสคลื่น
กระทบพื้นที่ชายฝั่ง

R5 : ศึ กษาวิจั ยเพื่อหาแนวทางการเติ มตะกอนในพื้ นที่ กัดเซาะและ/
หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
R6 : ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

R7: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
P4 : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

P5 : การบุกรุกทำลายป่าชายเลน

R8 : พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่

R9 : บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเข้ ม งวดจริ งจั ง เพื่ อป้ องกั นการบุ ก รุ ก
ทำลายป่าชายเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก

รูปที่ 28 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

70

2.3.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
2). สำรวจเพื่ อ กำหนดมาตรการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง ในพื้ น ที่ ก ารกั ด เซาะ (การ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา
21)
3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดเขตพื้นที่ ที่ต้องใช้มาตรการการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง และเสนอร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 21 ต่ อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัด เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น
2.3.5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1) พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้ำ) เป็นอุปสรรคในการเข้าไป
ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง
2) การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันที่อาจจะต้องดำเนินการในพืน้ ที่โฉนดตกน้ำ
3) ดินที่งอกหลังการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจมีการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) ขาดข้อมูลทางวิชาการว่าประเภทของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่ควรเป็นอย่างไร
5) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้มีอำนาจเต็มเพียงหน่วยงานเดียวในการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่ง จึงขาดเอกภาพในการบริหารจัดการเนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ ต่างอ้างอำนาจตามกฎหมาย
ของตนเอง
3. ประเด็นสำคัญ (hot issue) ที่ต้องแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสาครประเด็นปัญหาหลัก คือ การ
ลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่งความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเลจัดลำดับความสำคัญได้ ดังนี้
3.1 ปัญ หาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อ มทางทะเล:
ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของระบบนิ เวศชายฝั่ ง เป็ น ผลมาจาก การขยายตั ว ของชุ ม ชน พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม บริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำ มีการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และปศุสัตว์เชิงพาณิชย์
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มีความต้องการใช้น้ำสูงเนื่องจากการเพิ่มจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ำเนื่องจากการปนเปื้อนของ
สารพิษที่มีสารฆ่าแมลง ทำให้ปริมาณปลาในแม่น้ำลดลงอย่างมาก เมื่อประกอบกับการขาดประสิทธิภาพใน
การบริห ารจัดการของเสีย ทั้งในระบบลุ่มน้ำ และปลายน้ำ จึง ทำให้เกิดการปล่อยน้ำเสี ยลงสู่ชายฝั่งทะเลใน
ระดับสูง ปัญ หานี้จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของจัง หวัดสมุทรสงสาคร เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่น ๆ เช่น ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น
3.2 ขยะทะเล: ขยะทะเลเป็นประเด็นปัญ หาที่สำคัญ ร่วมของทั้ง ประเทศ เนื่องจากขยะทะเล
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยา ทั้งแนวปะการัง คุณภาพน้ำ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
ตลอดจนผลกระทบสัตว์ทะเลหายาก จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ยิ่งปล่อยไว้นานจะยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น ชนิดของขยะที่สำคัญ ที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ ขยะพลาสติก ซึ่งได้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ซึ่งได้
แตกตัวกระจายไปในทุกฐานทรัพยากรและเกือบทุกประเภทของสัตว์น้ำทะเล
แม้เราจะไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของขยะได้แน่นอนชัดเจน แต่มีข้อมูลบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือได้ว่าขยะ
ทะเลส่วนใหญ่ มาจากการปากแม่น้ำ/ลำคลอง จากชายฝั่ง การทำประมง และการเดินเรือ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึง ได้จัดทำแผนดำเนินการแก้ปัญ หาในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ระดับพื้นที่นั้น สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมมือกับชุมชนชายฝั่ง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการเพื่อลดขยะทะเลตามหลักวิชาการ ขึ้นในหลายพื้นที่
สามารถลดปริมาณขยะที่เล็ดลอดลงทะเลได้จำนวนมา
3.3 สัตว์ทะเลหายาก: ปัญ หาคุณภาพน้ำ ขยะทะเล การทำประมง และการท่องเที่ยวยัง คงมี
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากอย่างรุนแรง ประเด็นนี้นอกเรื่องเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสาคร แล้ว ยังถือเป็น
ประเด็นร่วมของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2-4 ที่ต้องบูรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการในลักษณะที่ยึดระบบนิ เวศเป็น ฐาน (Ecological-based Management) เนื่องจากสัต ว์
ทะเลหายากซึ่งพบในพื้นที่นี้ ถือเป็นกลุ่ มเดียวกันหรือกลุ่มที่หากินซ้อนทับกันตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้การทำงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2-4 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนชายฝั่งนั้น โดยปกติการอาศัยเครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทยรูป ตัว ก. อยู่แล้ว
แต่ให้เพิ่มการบูรณาการเชิงหน่วยงานเข้าไปด้วย
3.4 การกัดเซาะชายฝั่ ง: แม้ในปั จจุบั นจะไม่มี การกัด เซาะชายฝั่ง เพิ่ม เติม ในบริเวณจัง หวั ด
สมุทรสาคร แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะคำนึงเพียงระดับจังหวัดคงไม่ได้
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เพราะยังคงมีแนวโน้มว่าการกัดเซาะชายฝั่ง ยังมีผลกระทบรุนแรงทั้งใน ด้านระบบนิเวศ และด้านเศรษฐกิจ
สังคม เนื่องจากหลายพื้นที่ ข้างเคียงยังคงปัญ หาการกัดเซาะในระดับรุนแรง ทั้งนี้ปัญหาที่มีแนวโน้มจะส่งผล
กระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสาคร คือ การขุดตะกอนดินในบ่อเพาะเลี้ยงของเอกชนไปขาย
เนื่องจากนโยบายการพัฒนาและการขยายเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพยายามใช้พื้นที่
ของจัง หวัดสมุทรสาครในการตั้งโรงงาน บ้านจัดสรร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อย่างมากมาย ทำให้มีความ
ต้องการดินที่จะถมพื้นที่ในการปลูกสร้าง แต่การนำดินจากพื้นที่ อื่น ๆ มีราคาสูงและเส้นทางไกล จึง มีความ
ต้องการดินตะกอนในพื้นที้จังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จึงมีการลักลอบขุดมาจากบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งของเอกชน
การขุดดังกล่าวจะขุดลึกลงไปประมาณ 4-6 เมตร เมื่อลึกจนถึงระดับที่ต้องการแล้ว ก็จะเปิดน้ำ
เข้า-ออกจากบ่อ ใช้เป็ นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติต่อไป เมื่อตะกอนดินกลับมาเติม จนถึง ระดับที่
ต้องการก็ระบายออก แล้วขุดซ้ำ ๆ วนไป ปัญ หาที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง คือ ปริมาณดินตะกอนที่จะเข้าไป
เติมชายฝั่งมีน้อยลง ทำให้เกิดผลกระทบต่อป่าชายเลน การตกตะกอนในแนวป้องกันการกั ดเซาะชายฝั่ง และ
อาจจะส่งผลให้ชายฝั่งขาดการเติมตะกอนในระยะยาว
นอกจากนี้ยังพบข้อกังวลของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด
ว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรกันแน่ เนื่องจากหากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันตัวเลขตามรายงาน
ข้างต้น จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากด้านการจัดการงบประมาณและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการป้องและ
แก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
ภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนกลาง
4. บทสรุป
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้กำหนด “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในบริเวณทะเล
และชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ ชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำที่มีพื้นที่
ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล
ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการพิ จารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 3 ครอบคลุมพื้ นที่ชายฝั่งทะเล รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุง เทพมหานคร จังหวัด
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สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม ธรรมชาติ วิ ท ยา และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ประกอบด้วยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจากทรัพยากร
ที่ดิน เช่น ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพ ยากรแร่ ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ทรัพยากรทางการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมง ดั้งนั้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นฐานการ
ผลิตที่สำคัญ ทำให้มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ส่ งผลกระทบให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเล พอสรุปได้ดังนี้
1) จังหวัดสมุทรสาครมีความยาวชายฝั่งทะเล 42.79 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเล ในเขต
อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยพื้นที่ 8 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 344,205 ไร่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่
บนบกตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ประมาณ 975 ตาราง
กิโลเมตร
2) จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชายเลน 20,385.69 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,
2557) เป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ 19,470.96 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ95.5) และในเขตอนุรักษ์ (เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์) 915 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 4.5) แต่จากการตรวจสอบขอบเขตป่าชายเลนกับระวาง
ที่ดินของกรมที่ดิน พบว่าป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัด
สมุ ท รสาคร มี พื้ น ที่ เพี ย ง 1,428 ไร่ นอกจากนั้ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ในเขตเอกสารสิ ท ธิ์ ข องเอกชน ทั้ ง นี้ ก าร
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร นาเกลือ นากุ้ง ท่าเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504-2557 สถานภาพโดยรวมมีพื้นที่คง
ตัว แต่ยังมีผลกระทบจากการบุกรุก การกัดเซาะชายฝั่ง และผลกระทบจากคุณภาพส่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
3) สัตว์ทะเลหายากที่พบในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร พบโลมาและวาฬรวม 5 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ เต่าตะนุ
และเต่ากระ โดยพบแพร่กระจายได้ตลอดแนวชายฝั่ง โลมาที่พบนั้นจะเป็นกลุ่มประชากรประจำถิ่น โดยเฉพาะ
โลมา อิรวดี ส่วนวาฬบรูด้าจะมีการเดินทางย้ายถิ่นไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารภัยคุกคามที่สำคัญ ได้แก่
การติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนา การเกยตื้นบริ เวณแนวไม้ไผ่กันคลื่น ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
และขยะในทะเล การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ การรบกวน และอุบัติเหตุจากการ
ท่องเที่ยว
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4) พบว่าคุณภาพน้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างปี พ.ศ. 2553–2561 ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก
5) การกั ดเซาะชายฝั่ง ทะเล จั ง หวั ด สมุท รสาคร มี ระยะทางแนวชายฝั่ ง ประมาณ 42.04
กิโลเมตร แยกเป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดเลน หรือหาดทรายปนเลน 41.16 กิโลเมตร และชายฝั่งประเภท
อื่นๆ (ปากแม่น้ำ) ประมาณ 0.88 กิโลเมตร จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการศึกษาแผน
หลัก และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ปี พ.ศ. 25561 ไม่พบ
การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติมในแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
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