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คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 12
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก การ
บำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อ ำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาจัง หวัด ผู้แทนกรมป่ าไม้ ผู้แทนกรมอุท ยาน
แห่ง ชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พื ช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มจังหวัด ประมง
จังหวัด โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาค
ประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จำนวน ไม่เกินแปดคน
สำหรั บ กรณี ของกรุ ง เทพ มหานคร 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
นอกจากนี้มาตรา 12 ยังกำหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการตามมาตรา 13 ซึ่งมีจำนวน 8
วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทำและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดต่อ
คณะกรรมการเพื่อกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ
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(1)

(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ
หนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการใน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(4) ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจัง หวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อให้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกั บนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปลูก
การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณี
ที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหายหรือจำเป็นต้องได้รับการ
ปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดำเนิน การของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัง หวัด
สำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้น
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ 7: (7) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้องจัดทำ
และเสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น
และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล มีพื้นที่เพื่อการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และ
การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 13 (7) นั่นคือ ต้องจัดทำเสนอรายงาน
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
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(2)

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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1.บทนำ
กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศในรัชสมัย
ของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หรือรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีนั้น มีพื้นที่เมืองประมาณ 2,589 ไร่ (4.14
ตารางกิโลเมตร) เท่านั้น สำหรับจำนวนประชากรไม่มีหลักฐานชัดเจน โดยประชาชนอาศัยอยู่ในเขตกำแพง
เมืองและ ริมแม่น้ำลำคลองใกล้เคียงกับกำแพงเมือง นอกนั้นเป็นที่ลุ่มและป่ารกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชากรในเขตกำแพงเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงโปรดให้ขยายเมือง
ออกไปอีกชั้นหนึ่ง ด้วยการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองชั้นนอก มีป้อมปีกกาตั้งอยู่เป็นระยะ เปลี่ยน
ระบบการสัญจรทางน้ำมาเป็นทางบก โดยการสร้างถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร ถนนสีลม ชุมชนได้
ขยายมาทาง ทิศใต้ของเมือง มีการก่อสร้างอาคาร ร้านค้าตามแบบตะวันตก ซึ่ งมีหลักฐานว่าในปี พ.ศ.
2443 นั้นพื้นที่เมืองมีประมาณ 8,330 ไร่ (13.32 ตารางกิโลเมตร) โดยมีประชากรประมาณ 600,000 คน
และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงขยายเมืองออกไปทางทิ ศ
เหนือ ด้วยการสร้างพระราชวังดุสิต สวนและวัง ต่างๆ พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอหลาย
พระองค์ เช่น วังจันทรเกษม สวนปารุสกวัน สวนจิตรลดา สวนอัมพร สวนสุนันทา ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังมี
การสร้างถนน สะพาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขุดคลองเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมการขนส่งผลผลิตและการ
เพาะปลูก ตลอดจนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การประปา ไปรษณีย์ ฯลฯ
หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาล
ที่ 4-5 เป็นต้นมานั้น เมืองได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านพื้นที่เมืองและประชากร จำนวนประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร เพิ่มจากจำนวน 1 ล้านคนแรกเป็น 2 ล้านคนในเวลาประมาณ 10 ปี จาก 2 ล้านคน
เป็น 3 ล้านคนในเวลา 8 ปี จาก 3 ล้านคนเป็น 4 ล้านคนในเวลาประมาณ 7 ปี และ 4 ล้านคนเป็น 5 ล้าน
คนในเวลาประมาณ 5 ปีเท่านั้น ทั้งๆ ที่อัตราเพิ่มสุทธิของจำนวนประชากรลดลง แสดงให้เห็นว่าการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการอพยพย้ายถิ่นของประชากร และสำหรับ
พื้นที่เมืองนั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ พื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง และพื้นที่ความเป็น
เมือง (Built-up Area) ซึ่งในการศึกษาเรื่องการขยายตัวของเมืองนั้น พื้นที่ความเป็นเมือง (Built-up Area)
จะแสดงให้เ ห็น ความเป็นจริง ของกิ จกรรมเมื องที่ เกิด ขึ ้นได้ม ากกว่ าขอบเขตการปกครอง และจาก
การศึกษาของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.ต่างๆ พบว่า
ในปี พ.ศ. 2510 กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ชุมชน (Urbanized Area) ประมาณ 143.42 ตารางกิโลเมตร
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โดยเมืองได้ขยายตัวออกไปทางด้านทิศใต้ถึง สมุทรปราการ ทางด้านเหนือไปถึง จัง หวัดนนทบุรี ด้าน
ตะวันตกอยู่บริเวณเขตธนบุรีและพื้นที่ติดต่อ และทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวไปตามแนวถนน
สุขุมวิทและจากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศในปี ต่อมาเป็นช่วงๆ ได้แก่ ปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2538
และ พ.ศ. 2543 ได้พบว่าพื้นที่ความเป็นเมืองได้ขยายตัวออกไปรวดเร็วมาก เป็นจำนวน 347.39 , 585.54
และ 672.339 ตารางกิโลเมตรตามลำดับ โดยทิศทางการขยายตัวของเมืองได้ครอบคลุมจดพื้นที่จัง หวัด
ต่างๆ ในบริเวณปริมณฑลและอยู่ในแนวทางด้านตะวันออกและด้านเหนือของศูนย์กลางเมืองเดิม และเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ
ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ตั้ง อยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
เจ้าพระยา มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ทำให้ แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนคร และ
ฝั่งธนบุรี (เดิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาภายหลังได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร) โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์คือ
ละติจูด 13° 45’ เหนือ ลองจิจูด 100° 31’ ตะวันออก
1.1 ภูมิประเทศ
กรุงเทพมหานคร เป็นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1.50–2
เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูง
กว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ซึ่ง
เกิดจากตะกอนนำพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของไทย (The Lower
Plain of Thailand) เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนตั้ง แต่กลางเ ดือน
กุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลภูมิอากาศที่สถานตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 สถานี คือ สถานีกรุงเทพมหานคร และสถานีสนามบินดอนเมือง โดยเขตบางขุน
เทียน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 25
องศาเซลเซียส
1.3 เขตการปกครอง
รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครมี วิวัฒนาการมาควบคู่กั บรู ปแบบการปกครองของ
ประเทศ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ ่ ง รู ป แบบการบริ ห ารกรุ ง เทพมหานครมี พ ั ฒ นาการมาพร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองของประเทศและเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญและ
เป็นเมืองขนาดใหญ่ ที่มีอัตราความเจริญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
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เดียวกัน รัฐบาลทุกรัฐบาลทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพยายามปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ การบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมและสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดระยกว่า 63 ปี
กรุงเทพมหานคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 50 เขตจัดเป็น 6 กลุ่ม เพื่อการบริหารและ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสัง คมในแต่ละกลุ่ม กลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ป้องปราบศัตรู พ่ าย
สัมพันธวงศ์ บางรัก กลุ่มบูรพา ประกอบด้วย เขตดอนเมืองหลักสี่ วายไหม บางเขต จัตุจักร ลาดพร้าว บึง
กุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง กลุ่มศรีนครินทร์ ได้แก่เขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกนะ
บัง ประเวศ สวนหลวง คันนายาว กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขตดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย
บางนา พระโขนง สาธร บางคอแหลม ยานนาวา กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน
จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน บางแค และ กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางพลัด
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม และเขตทวีวัฒนา เขตปกครองข้างต้นส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ทางการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ มีเพียงเขตบางขุนเทียนเท่านั้น ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย (เป็น
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลงเหลืออยู่ ทั้งนี้เขตบางขุนเทียน
จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ พื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และ
อุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1.4 เศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการ
เป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จน
พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดลำดับ
ให้เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการ
ผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิ จ
การค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบด้วย
1) ด้านการเกษตร พื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครได้ลดลงมาเป็นลำดับ ผลสำรวจการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2538 ระบุว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เพื่อการเกษตร 367,763 ไร่ ในปี พ.ศ.
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

4

2543 พื้นที่เกษตรได้ลดลงเหลือ 304,198 ไร่ และในปี พ.ศ. 2545 ได้ลดลงเหลือ 231,148.125 ไร่ โดย
อั ต ราการลดลงประมาณ 3 – 4% ต่ อ ปี ซึ ่ ง พื ้ น ที ่ เ กษตรทั ้ ง ฝั ่ ง ตะวั น ออก-ตะวั น ตก จะมี อ ั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงที่ใกล้เคียงกันการทำเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
โดยทางตะวันออก ได้แก่ พื้นที่ในเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตสายไหม และเขต
สะพานสูง จะเป็นพื้นที่ทำนา ทำไร่ ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตก ได้แก่ พื้นที่เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขต
หนองแขม เขตทุ่งครุ เป็นพื้นที่แปลงผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเป็น
พื้นที่บ่อปลา นากุ้ง ในเขตบางขุนเทียน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม จะ
เป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น และพื้นที่ถือครองการเกษตร จะมีความสัมพันธ์ที่แปรผกผัน
กับสภาพทางเศรษฐกิจและมูลค่าของที่ดินในแต่ละบริเวณ
2) ด้านอุตสาหกรรม จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2543 การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมของ
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 17,092 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.47 ของพื้นที่ โดยการกระจายตัวของ
พื้นที่อุตสาหกรรมจะอยู่ในพื้นที่ชานเมืองตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานครมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 20,711 แห่ง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ มีจำนวนแรงม้าของ
เครื่องจักรและแรงงานสูง จำนวนถึง 10,137 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขต
จอมทอง เขตราษฎร์บูรณะทางฝั่งตะวันตก และในพื้นที่เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม และเขตบางซื่อ ใน
เขตฝั่งตะวันออกของเมือง
3) ด้านการประมง ข้อมูลจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน ในปี 2557 พบว่าการทำประมงของ
ประชากรท่าข้าม เขตบางขุนเทียน พื้นที่ในแขวงท่าข้าม ติดชายทะเลอ่าวไทยของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนี้
เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่จัดสรรของราชการ โดยมีนิคมสหกรณ์บ้านไร่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการ
จัดสรรที่ดินให้กับประชาชนในย่านนี้ทั้งหมด โดยจัด สรรให้ครัวเรือนละไม่เกิน 50 ไร่ พื้นที่ที่ได้รั บการ
จัดสรรแล้วชาวบ้านจะนำมาขุดเป็นบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา การเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่ง ทะเลบาง
ขุนเทียน เรียกว่า “วัง” แต่ละวังจะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือ น้ำทะเลจาก
อ่าวไทยการทำประมงของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 36,260.47 ไร่ ประกอบไปด้วยปลา จำนวน 20,289
ไร่ กุ้งจำนวน 15,955 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 16.47 ไร่
4) การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย
ประเภท เป็นเมืองแห่งสีสันทั้งในยามค่ำคืนและยามกลางวัน เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และ
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ความรู้รอบตัว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีอยู่เป็นจำนวนมากมากของกรุง เทพมหานคร คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทพระราชวังและวัดที่น่าสนใจ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระ
ที่นั่งจักรีมหาปราสาท วัดพระศรีรัตนมหาศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร เป็นต้น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ อนุสาวรีย์ และโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นต้น สถานที่
ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์ สวนสนุก และการแสดง เช่น สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ สวนสยาม
โรงละครสยามนิรมิต เป็นต้น แม้ดูผิวเผิน กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคอนกรีต และตึกสูง แต่
กรุงเทพฯ ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสาธารณะและสวนสุขภาพอันร่มรื่น ที่เป็นทั้งสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายอยู่ห ลายแห่ง ทั ่วเมือง และที่ขาดไม่ไ ด้สำหรับการท่ องเที ่ ย ว
กรุงเทพมหานครคือ แหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ได้แก่
ย่านเยาวราช ตลาดนัดจตุจักร ย่านสยามสแควร์ ย่านประตูน้ำ ย่านสีลม ย่านสุขุมวิท ถนน
ข้าวสาร ตลาดน้ำตลิ่งชัน รวมถึงตลาดนัด และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น
ๆ อีก เช่น ชายทะเลบางขุนเทียน สนามมวยเวทีราชดำเนิน หอสมุดแห่งชาติ สะพานพระราม 8 เป็นต้น
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
กรุงเทพฯ เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงและต่อเนื่อง ได
รับการจัดอันดับความชำนาญเหนือเมืองอื่นๆ ในสาขาเศรษฐกิจด้านการโรงแรม-ภัตตาคาร การเงินการ
ธนาคาร การขนส่ง การค้าปลีก-ค้าส่งการทองเที่ยว และบริการอื่นๆ
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง การทองเที่ยว การสงออกสินค้าเกษตร การลงทุน การเงินการ
ธนาคาร การประชุมและนิทรรศการ และการแพทย์ที่ ทันสมัย ในภูมิภาคและในเอเชีย
มีทุนทางวัฒนธรรม ด้ านอาหาร ศาสนา แหล่ ง ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด น
หลากหลายเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย
ประชากรมีระดับการศึกษาสูงกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศ แต่มีค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองขนาดใหญ่อื่นๆ ใน
ภูมิภาค
กรุงเทพฯ เป็นเป้าหมายของผู้อพยพย้ายถิ่นจากต่างจังหวัด จากประเทศเพื่อนบ้าน และจาก
ภูมิภาคอื่นๆ ของโลกมานาน และจะดำเนินต่อไป ส่งผลให้มีจำนวนประชากรแฝงในเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น
อย่างไมรู จักจบสิ้น ประชากรแฝงเหล่ านี้ช่วยให้เมืองกรุงเทพฯ มีก ำลัง แรงงานสำหรับการพัฒนาและ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

6

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพฯ ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่และเกา และอาชญากรรม ซึ่งแฝงมากับผู้อพยพย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะโดยกลุ่ม
ผู้อพยพระดับล่างซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสัง คมสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานระดับล่ างเพิ่มขึ้น ในท้ายที่สุดช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน ในกรุงเทพฯ ก็จะ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรในกรุงเทพฯ
กลุ่ม (Zone)

เขต

รัตนโกสินทร์ บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก
บูรพา
ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จตุจักร
ลาดพร้าว บึ่งกุ่ม บางกะปิ วังทองหลาง
ศรีนครินทร์ สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก
ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง คันนายาว
เจ้าพระยา ดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระ
โขนง สาทร บางคอแหลม ยานนาวา
กรุงธนใต้ บางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎรบูรณะ
ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน บางแค
กรุงธนเหนือ บางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
ภาษีเจริญ หนองแขม ทวีวัฒนา
รวม

ประชากรตาม ประชากร ประชากร ความหนาแน่น
เฉลี่ย
ทะเบียนราษฎร์ แฝง
รวม
(คน/ตร.กม.)
661,016
363,559 1,024,575 16,601
1,344,323

739,378

2,083,701

7,617

1,032,996

568,148

1,601,144

2,409

880,569

484,313

1,364,882 11,505

1,022,107

562,159

1,584,266

5,515

761,584

418,871

1,180,455

7,249

3,136,427 8,839,022

5,634

5,702,595

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2560
เมื่อกล่าวเฉพาะสภาพทางสังคมของเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ทั้งหมด 123.26 ตร.กม. แบ่งเป็น 2 แขวง คือแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม เป็น
เขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลด้านฝั่งอ่าวไทย ซึ่งมีแนวชายฝั่งประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่
ในแขวงท่าข้าม สภาพปัจจุบันของพื้นที่เขตบางขุนเทียน ที่ติดชายทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ที่ 9 และ 10
มีสภาพเป็นพื้นที่ดินชายทะเลที่เป็นดินเลน ไม่สามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้ สาเหตุมาจากน้ำเค็ม นอกจากพืช
ชายเลนที่ขึ้นเอง เช่น โกงกาง ลำพู แสม และเหงือกปลาหมอ เป็นต้น พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณนี้ มี
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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ประมาณ 3,181 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
รับจ้าง จากการวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ปรากฏว่า ในแขวงท่าข้ามมีสัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตรร้อยละ 86.20 ของพื้นที่แขวง และในแขวงแสมดำมีสัดส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรร้อยละ
60.97 ของพื้นที่แขวงความหนาแน่นของประชากร 875 คนต่อตร.กม.(ความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของ
กรุงเทพมหานคร รองจากหนองจอก และคลองสามวา มีชุมชนทั้งหมด 49 ชุมชน) จำนวนประชากร ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนประชากรในเขตบางขุนเทียน
แขวง
ท่าข้าม
ชาย

หญิง

รวม

แสมดำ
รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

27,348 30,507 57,855 58,417 65,268 127,739 85,819 95,755 181,584
ที่มา: สำนักงานเขตบางขุนเทียน
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรป่าไม้ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ป่าไม้ที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่
ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน เดิมที่ดินบริเวณป่าชายเลนดังกล่าว เป็นเขตป่าไม้ถาวร
แห่งชาติอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ประกาศพื้นที่แถบชายฝั่งทะเล 3
จังหวัด ได้แก่สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดธนบุรี (ในขณะนั้น) ให้เป็นพื้นที่จัดสรรที่ดินทำกินตาม
พระราชบัญญัติจัดที่ดินทำกิน พ.ศ. 2511 และได้กันพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลไว้ประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใช้
เป็นแนวกันชนน้ำทะเลกัดเซาะ โดยยังไม่ ได้มีการศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าว
ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2511-2526 พื้นที่ป่าไม้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเสียหายเกือบหมด และรุกเข้ามาในที่ดิน
ทำกินของสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ชาวบ้านบางรายได้พยายามป้องกันพื้นที่ของตนเอง ด้วยการทิ้งหิน
ตามแนวชายฝั่งที่ปิดล้อมดิน จากปัญหาดังกล่าว ประชาชนได้ร้องเรียนขอให้กรุง เทพมหานครให้ ความ
ช่วยเหลือกรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบปัญหา และขอให้กัน
ที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครดูแลเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ
ต่อมาคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้ทำการตรวจสอบสถานที่และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
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โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนในเขตบางขุนเที ยน
จำนวน 2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติ
2) ทรัพยากรดิน ดินป่าชายเลนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร
เกือบทั้งหมดเป็นดินเหนียว ที่มีเนื้อละเอียดมาก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) คิดเป็น
ร้อยละ 99 ส่วนมากมีกลิ่นของซากพืช ซากสัตว์ สีของดินส่วนมากอยู่ในกลุ่มสีน้ำตาล โดยส่วนน้อยมีสอี ยู่
ในกลุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองมะกอกและสีเทาอมเขียว มีปริมาณคาร์บอนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 1.97-3.08
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33ปริมาณไนโตรเจนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.17 – 0.3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23 มีค่า C : N
ratio ของดินโดยรวมประมาณ 10 : 1 และปริมาณฟอสฟอรัสรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.046-0.085 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.068
3) ทรัพยากรแร่ธาตุ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะที่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ปัจจุบันยังไม่พบ
ทรัพยากรทางธรณีจำพวกแร่ธาตุ น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ
4) แหล่งน้ำและทรัพยากรทางน้ำ กรุงเทพมหานครอุดมไปด้วยน้ำผิวดิน จากแหล่งน้ำสำคัญที่
เป็นหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และมีลำคลองที่แยกสาขาไปจากแม่น้ำจำนวนมาก ปัจจุบัน
เริ่มเกิดปัญหาความไม่สมดุลของความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่เก็บ ปัญหาด้านการระบายน้ำ ได้แก่
ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง ซึ่งเกิดจากขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี แหล่งน้ำที่สำคัญของกรุงเทพฯ ได้แก่
- แม่ น ้ ำเจ้ าพระยา โดยมี ความยาวประมาณ 372 กิ โ ลเมตร ไหลผ่ านจั ง หวั ด ต่ างๆ ลุ ่ ม น้ ำ
เจ้าพระยา และไหลผ่านกรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพมหานครถูกแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี
- คลอง ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,161 คลอง คูลำกระโดง จำนวน 521 คู รวมกว่า
1,682 คูคลอง ความยาวประมาณ 2,604 กิโลเมตร การขุดคลองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งได้เป็น
คลองรอบเมื อ ง หรื อ คลองคู เ มื อ ง มี จ ุ ด ประสงค์ เ พื ่ อป้ อ งกัน การรุ ก รานของศั ต รู มี ค วามสำคั ญ ทาง
ยุทธศาสตร์ต่อมาคือคลองลัด จุดประสงค์ขึ้นเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทาง และคลองเชื่อมแม่น้ำ ขุดใช้
ประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่ง และดูแลหัวเมืองใกล้เคียง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการ
ขุดคลองมากที่สุด มีทั้งขุดคลองใหม่ และขุดลอกคลองเก่า เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก และเส้นทางคมนาคม
ระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดข้างเคียงที่มีการผลิตข้าว และเป็นเส้นทางลำเลียงข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศดัง
พระราชดำริที่กล่าวไว้ในประกาศเรื่องอนุญาตขุดคลอง “การขุดคลอง เพื่อที่จะให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไป
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มาอาศัย แลเป็นทางที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวก ซึ่งให้ผลแก่การเลือกสวนไร่นา ซึ่งจะได้เกิดทวี
ขึ้นในพระราชอาณาจักร เป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านเมืองให้วัฒนาเจริญยิ่งขึ้น ” ดัง นั้นสมัย
รัชกาลที่ 5 จึงมีคลองที่สำคัญเกิดขึ้นหลายสายเช่น คลองเปรมประชากร คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศ
บุรีรมย์ คลองอุดมชลจร คลองราชมนตรี คลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์ คลองรังสติประยูรศักดิ์ คลอง
ประปา เป็นต้น
- แหล่งน้ำใต้ดิน จากการสำรวจพบว่ากรุงเทพมหานครมีชั้นน้ำใต้ดิน 8 ชั้นน้ำ ความลึก 550
เมตร สถิติการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 พบว่ากรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลมา
ใช้มากถึง 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการสูบน้ำใต้ดินที่มีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เช่น การรุกล้ำของน้ำเค็ม การลดลงของปริมาณน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำใต้ดิน และ
ผลกระทบที่สำคัญ คือ แผ่นดินมีการทรุดตัว การศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2521 พบว่ากรุงเทพมหานครมีการ
ทรุดตัวของแผ่นดินสูงในบริเวณด้านตะวันออกของเมือง ได้แก่ บริเวณลาดพร้าว หัวหมาก พระโขนง บาง
นามีอัตราการทรุดตัวปีละมากกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณตอนกลางของเมืองมีอัตราทรุดตัวปีละ 5-10
เซนติ เ มตร และด้ า นตะวั น ตกมี อ ั ต ราการทรุ ด ตั ว น้ อ ยกว่ า 5 เซนติ เ มตร โดยพื ้ น ต่ ำ สุ ด ของพื ้ น ดิ น
กรุงเทพมหานคร คือ บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจากการสำรวจ ของกรมแผนที่ทหารเมื่อปี พ.ศ.
2525 พบว่าหมุดหลักฐานของบริเวณดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เซนติเมตร ภายหลังจึงมี
มาตรการควบคุมการสูบน้ำบาดาลในปี พ.ศ. 2526 ระดับน้ำบาดาลของกรุงเทพมหานครในบริเวณต่างๆ ได้
เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลต่ออัตราการทรุดตัวของพื้นดินลดลง
5) การชลประทาน กรุงเทพมหานคร มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบต่ำ ความสูงของพื้นที่
โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลปานกลาง การระบายน้ำจึงไม่ดี ประกอบกับมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความต้องการน้ำ
เพื่อการอุปโภค ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม และอื่นๆ ในปริมาณสูง และมีแนวโน้มความต้องการว่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านการระบายน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุน และเมื่อฝนตกหนัก ปัญหาความเค็มของน้ำใน
แม่น้ำเจ้าพระยา และตามลำคลองต่างๆ ในฤดูแล้งทุกปี รวมทั้งความเจริญเติบโตของชุมชนที่หนาแน่นใน
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่รอบนอกไม่มีการวางแผน และควบคุมผังเมืองให้เป็นระบบ ซึ่งนับเป็นปัญหา
สำคัญเกี่ยวกับน้ำที่ทางราชการจะต้องวางแผน และเร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจังโดยด่วน
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1.7 แผนยุทธศาสตร์
จากแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะ 2 (พ.ศ. 25612565) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ใน 20 ปข้างหน้า กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชีย และในภูมิภาคอาเซียน คนทั่วโลก เมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึง
เมืองกรุงเทพฯ ของเรา ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม
สะดวกสบาย น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ มีเอกลั กษ์เฉพาะในดานความ
เรียบง่าย มีเสนห และมีชีวิตชีวา” ได้กำหนดมิติในการพัฒนาไว้ว่าประกอบด้วยด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ด้านที่ 5
มหานครประชาธิปไตย และด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
จากแผนพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ “มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์
รวมว่า “การพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางของภู มิภ าค
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนอยู่ดีมีสุข ” และมีประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ภู มิ ภ าค (Strengthening Infrastructure for Regional Mega-City) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ม ุ ่ ง ตอบสนอง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหานครระดับโลก (Gateway) ในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งเป็น "ศูนย์กลาง
ของภูมิภาคด้านการขนส่งและการสื่อสาร" ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ก รุงเทพมหานคร เป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยง เพื่อรวบรวมและกระจาย
วัตถุดิบ สินค้า กระแสเงิน บุคลากร และองค์ความรู้ระหว่างเมืองสำคัญ ต่างๆ ในโลกกับเมืองต่างๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผ่านกรุงเทพมหานคร ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
ต่อการเป็นศูนย์กลางของการขนส่งและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพเมือง เพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ (Developing Strong Economy and Knowledge-based Society) เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหานครระดับโลก (Gateway) ในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม
และด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจวิทยาการ ธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยวและการบริการ ที่
เป็นแหล่งการค้นคว้าและวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาและการใช้ทรัพยากร
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ท้องถิ่นมาเป็นฐานในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving
for Green Bangkok) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์แห่งการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Green) ในการเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์แห่งการเป็น เมืองน่าอยู่ (Good Life) ในการเป็น
เมืองสวยงาม มีชีวิตชีวา และสะดวก ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน
ให้บริการพื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับระดับรายได้ของแต่ละกลุ่มบุคคล โดยมีการกระจาย
บริการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้ง ในแง่ของการกระจายตัวในเชิงพื้นที่และประเภทของการ
ให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่ง คุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in Cultural Mega-City) เป็นยุทธศาสตร์
ที ่ ม ุ ่ ง ตอบสนองวิ ส ั ยทั ศ น์ แห่ งการเป็ นเมื องที ่ มี การพัฒนาอย่า งยั่ ง ยื น (Green) ในการเป็ นเมื องแห่ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเป็นเมืองที่มีวิถี ชีวิตพอเพียง และวิสัยทัศน์แห่งการเป็นชุมชนน่าอยู่ (Good
Life) ในการเป็นเมืองที่ครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย และ การเป็นเมืองที่ประชาชนมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยการพัฒนาในแนวทางที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งในบริบทระดับชุมชน ย่าน เมือง ภาค
และประเทศ เพื่อเป็นจุดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนามหานครใน
รูปแบบน่าอยู่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหา
นคร (Mastering Best Service and Mega-City Management) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองมิติด้าน
การบริการในทุกวิสัยทัศน์ ด้าน Gateway ให้เป็นศูนย์กลางของบริการมหานครเพื่อประชาชนและการ
จัดการมหานคร ด้าน Green ให้เป็นเมืองแห่งการบริหารจัดการที่ดี และด้าน Good Life ให้เป็นเมืองที่มี
การพัฒนาที่มีพื้นฐานอยู่บนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นภารกิ จหลักของกรุงเทพมหานคร ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ให้พัฒนาไปในทิศทางที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาของโลก

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

12

2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรุงเทพมหานครมีความยาวชายฝั่ง ทะเล 7.11 กิโลเมตร มีพื้นที่ ในความรับผิดชอบของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครอบคลุม 1 เขต 2 แขวง คือ เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้ามและแสมดำ มี
พื้นที่ประมาณ 75,379.44 ไร่ และมีพื้นที่ในทะเลประมาณ 76.28 ตารางกิโลเมตร โดยมีแขวงที่ติดชายฝั่ง
ทะเลจำนวน 1 แขวง คือ แขวงท่าข้าม และมีแขวงที่ติดติด ป่าชายเลน จำนวน 2 แขวง คือ แขวงท่าข้าม
และแขวงแสมดำ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่ในทะเลของกรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

13

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร (รูปที่ 3 ) ได้แก่
1) ป่าชายเลน กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 2,526.50 ไร่ โดยเป็นป่าที่อยู่นอก
เขตอนุรักษ์ทั้งหมด
2) สัตว์ทะเลหายาก ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ บริเวณชายฝั่งกรุง เทพมหานคร
ได้แก่ วาฬ บรูด้า และโลมาอิรวดี

รูปที่ 3 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหา
ยาก และทรัพยากรป่าชายเลน แต่ในรายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลใน 5 สถานการณ์ ประกอบด้วย
สถานการณ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ ท ะเลหายาก สถานการณ์ ค ุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลชายฝั ่ ง สถานภาพการเกิ ด
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี สถานการณ์ขยะทะเล สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน และสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง รายละเอียดเป็นดังนี้
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea
turtles) พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้ม ครองสั ตว์ป ่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ ามล่า ห้ามค้ า ห้าม
ครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย
นอกจากนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์
ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึง
จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่น ๆ และปลาฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
1) เต่าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle: Chelonia mydas) เต่ากระ
(Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata) เต่าหญ้า (Olive ridley turtle: Lepidochelys
olivacea) เต่ามะเฟือง (Leatherback turtle: Dermochelys coriacea) และ เต่าหัวค้อน (Loggerhead
turtle: Caretta caretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong: Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่ง เป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการ
อพยพย้ายถิ่นระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการ
แพร่กระจายจำกัดอยู่ในกลุ่มประชากรใกล้ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin: Tursiops aduncus) โ ล ม า ห ั ว บ า ต ร ห ล ั ง เ ร ี ย บ ( Finless porpoise: Neophocaena
phocaenoides) โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมาอิรวดี
(Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) วาฬบรูด้า (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) และ
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วาฬโอมูระ (Omura’s whale: Balaenoptera omurai) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2558)
2.1.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ วาฬบรูด้า และโลมาอิรวดีซึ่งพบบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเขตบางขุนเทียน โดยมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่มีลูกเกิดใหม่และพบการเกยตื้นน้อย
มาก
ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร ไม่พบสัตว์ทะเลหายากจากการสำรวจ
แต่ไ ด้รับแจ้งข้อมูลการพบวาฬบรูด้า และโลมาอิรวดี บริเวณชายฝั่ง ทะเลเขตบางขุนเทียน โดยเฉพาะ
โลมาอิรวดี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเดียวกับที่พบบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่
ติดต่อกัน แต่ขณะเดียวกันไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล และไม่พบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในเขต
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร
2.1.1.2 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
บริเวณทะเลกรุงเทพมหานคร พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วาฬบรู ด้ า
โลมาอิ ร วดี และโลมาหั วบาตรหลั งเรี ย บ จากข้อ มูล การสำรวจในปี พ.ศ. 2559-2560 พบวาฬบรูด้า
ประมาณ 6-15 ตัว และโลมาอิราวดี 15-20 ตัว แต่จากข้อมูลทั้งการเกยตื้น และการสำรวจในธรรมชาติ ใน
ปี 2561-2562 ไม่พบทั้งวาฬบรูด้า และโลมาอิราวดี แต่จากข้อมูลการแจ้งข่าวของชุมชน พบวาฬบรูด้า 5
ตัว และโลมาอิราวดี 15 ตัว ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 4-5
ตารางที่ 3 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในเขตชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อไทย
1. วาฬบรูด้า
2. โลมาอิรวดี

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bryde’s whale
Irrawaddy dolphin

Balaenoptera edeni
Orcaella brevirostris
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แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตื้น ในธรรมชาติ จากชุมชน
5
15

16

รูปที่ 4 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก โดยการสำรวจ ระหว่างตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
กรุงเทพมหำนคร
จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตื้น (ตัว)

35
30
25
20
15
10
5
0

2551

2552

2553

1
2554

2555

โลมาและวาฬ

1
2556
พ.ศ.

เต่าทะเล

2

2557

2558

1
2559

2

2560

2561

พะยูน

รูปที่ 5 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายาก ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
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2.1.1.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
แม้ จ ะไม่ พ บการเกยตื ้ น ของสั ต ว์ ท ะเลหายาก ในพื ้ น ที ่ ช ายฝั ่ ง ทะเลกรุ ง เทพฯ แต่
สถานการณ์การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในภาพรวมของประเทศ นับว่าน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ โดยส่วนมาก
แล้วจะไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ แต่ในบางกรณีที่สามารถระบุได้มักพบว่ามีสาเหตุมาจากการ
ติดเครื่องมือประมง การกินขยะพลาสติก และความเจ็บป่วย โดยสามารถระบุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลหายาก ได้ดังนี้
1) การติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนา เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล
หายากจะอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง เช่ น โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และวาฬบรูด้า รวมทั้งเต่าทะเล ซึ่ง
พื้นที่ทำการประมงของชาวประมงเป็น พื้นที่ที่ซ้อนทับกันแหล่ง หากินของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ มี
เครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเลหายากต่างๆ
พบว่าเครื่องมือทำการประมงที่เป็นสาเหตุการตายของโลมาเหล่านี้ ได้แก่ อวนจมปู ลอบปลาขนาดใหญ่
ลอบปูม้า และอวนลอยปลาขนาดต่าง ๆ เป็นต้น
2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ซึ่ง
ภาวะเสื่อมโทรมนี้จะทำให้สัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลง เป็นเหตุให้แหล่งอาหารขาดแคลนอีกด้วย นอกจากนั้น
การทิ้ง ขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุง พลาสติกลงในทะเล ก็เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้สัตว์ ท ะเล
บาดเจ็บหรือตายได้ ดังตัวอย่างการตายของเต่ าทะเลและโลมา หลายกรณีพบว่าสัตว์ทะเลหลายชนิด กิน
ถุงพลาสติกเข้าไป และไม่สามารถย่อยได้ ถุงพลาสติกทำให้ลำไส้อุดตันและตายในที่สุด
3) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากทั้งเต่า
ทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด อาศั ยอยู่ในน้ำ ดัง นั้น การเกิดภัยพิบัติใน
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้ำ จึงมีผลต่อสุขภาพของ
โลมา เช่นกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้นเป็นจำนวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป่วย และโรคพยาธิ โรคที่พบ
มากได้แก่ โรคปอด นิวโมเนีย และพยาธิในอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่นหัวใจ และตับเป็นต้น
4) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พื้นที่แหล่ง
วางไข่เต่าทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของมนุษย์ และแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับการทำประมง
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2.1.1.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
การดำเนิ น งานเพื ่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายากในพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1) การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุก คามต่อสัตว์
ทะเลหายาก
2) ปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไ หลลงทะเล ขยะจาก
เครื่องมือประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
5) การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6) ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและน้ำเสีย
7) จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และจำแนกชนิด
และประเภทของขยะในทะเล
8) การสร้างศูนย์ช่วยเหลือและพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่ วย
ปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
9) จัดทำฐานข้อ มู ลการใช้ประโยชน์ เชิ ง พื้น ที่ เพื่อแบ่ง เขต/ช่วงเวลาการจั ดการ/ใช้
ประโยชน์
10) การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
11) การจัดทำแผนการประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหา
ยาก ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
12) การสำรวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจำนวนประชากรของสั ตว์ทะเลหายาก
ตลอดจนพื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
13) การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 6
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ PSR ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
สาเหตุ (Pressure)
P1 : การติดเครื่องมือประมงโดยไม่
เจตนา

P2 : มลพิษ และความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม และขยะใน
ทะเล

P3 : การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ
และภัยจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
P4 : ขาดมาตรการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายากมากขึ้น
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา(Responses)
R1 : การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็น ภัยคุกคาม
ต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2 : การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุร ักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
R3 : ปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
R4 : บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลลงทะเล ขยะ
จากเครื่องมือประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ให้มี
ประสิทธิภาพ
R5 : การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่
ทะเล
R6 : เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย
R7 : จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจ ัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และ
จำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
R8 : การสร้างศูนย์ช ่วยเหลือ และพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภ าพหน่วย
ปฏิบัติการ

R9 : การจัดระเบียบการท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R10: จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ เพื่อแบ่งเขต/ช่วงเวลาการจัดการ/
ใช้ประโยชน์
R11 : การจัดทำเอกสาร และแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
หมายเหตุ: R10-R13 เป็นมาตรการ R12 : การสำรวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจำนวนประชากรของสัตว์ทะเลหา
ที่ตอบสนองทั้ง P1-P4
ยาก ตลอดจนพื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้ส ามารถบริหารจัดการการใช้
เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญใน
ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
การดำเนินงาน
R13: การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
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State: ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายากมากขึ้น
R1: การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่ อ
สัตว์ทะเลหายาก

P1: การติดเครื่องมือประมง
โดยไม่เจตนา

R2: การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลทรั พ ยากร ตลอดจนการสร้ า งเครื อข่ า ยเพื ่ อการอนุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
R3: ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
R4: บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลลงทะเล ขยะ
จากเครื่องมือประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพ

P2: มลพิษ และความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม
และขยะในทะเล

R5: การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่
ทะเล

R6: เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย
R7: จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัย เกี ่ยวกั บขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และ
จำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล

P3: การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

R8: การสร้ า งศู นย์ ช ่ วยเหลื อ และพยาบาลสั ตว์ ทะเล เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหน่วย
ปฏิบัติการ
R9: การจัดระเบียบการท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

R10: จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ เพื่อแบ่งเขต/ช่วงเวลาการจัดการ/
ใช้ประโยชน์
R11: การจัดทำเอกสาร และแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ถูกวิธี

R12: การสำรวจ ศึ ก ษา วิ จ ั ย เรื ่ องชี ว วิ ท ยาและจำนวนประชากรของสั ตว์ ท ะเลหายาก ตลอดจนพื ้ นที ่ ก าร
แพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
R13: การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก

รูปที่ 6 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก กรุงเทพมหานคร
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2.1.1.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-2562
1) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างกระบวนการแนวคิด การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และนักเรียน ใน
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบต่อ
สัตว์ทะเลหายาก จำนวน 6 ครั้ง เก็บขยะได้ 2,976 กิโลกรัม
3) จัดเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก
จำนวน 4 ครั้ง เก็บขยะได้ 3,245 กิโลกรัม
4) ใช้มาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง /ชาวประมง
พื้นบ้าน จำนวน 11 ครั้ง เก็บขยะได้ 4,571 กิโลกรัม
5) ผลิตสื่อเผยแพร่ และรณรงค์มาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
6) กวดขันและจับกุมเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
2.1.1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชาวประมงและชุมชนชายฝั่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้น การส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการแจ้งเหตุ
และการช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ให้
อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนกรณีของการติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่แน่น
หนาว่าเครื่องมือใดเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปยกระดับสู่การออกกฎและระเบียบในห้ามใช้
เครื่องมือประมงชนิดนั้น ๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญ ที ่เ ป็น อัน ตรายต่อ สัต ว์ ทะเลหายาก ซึ่ง ได้แก่ อันตรายจากขยะทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก และขยะจากเครื่องมือประมง กรณีนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือ
ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ในการลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงการจัดการขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่
อาจดำเนินงานได้ตามลำพัง
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2.1.2 สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลบริ เวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งได้นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลาย
น้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มาใช้
คำนวณหาค่ า ดั ช นี ค ุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลชายฝั ่ ง (Marine water quality index) เพื ่ อ เป็ น ตั ว บ่ ง บอกถึ ง
สถานภาพของคุณภาพน้ำ
2.1.2.1 สถานภาพคุณภาพน้ำทะเลกรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่สถานีใกล้ฝั่ง และห่างฝั่ง
3 กิโลเมตร พบว่าในปี 2561 สถานะคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ทั้งบริเวณใกล้และฝั่งอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า คุณภาพน้ำใกล้ชายฝั่งดีขึ้น โดยเปลี่ยนจากอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาเป็นพอใช้ แต่บริเวณห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร อยู่ในเกณฑ์พเดิม ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างและค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
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จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.
2557–2561 พบแนวโน้มของคุณภาพน้ำทะเลโดยรวม มีทิศทางควรเฝ้าระวัง เมื่อพิจารณาจากค่าแนวโน้ม
ของค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI) เฉลี่ยในแต่ละปี เนื่องจากพบเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณการปนเปื้อนของตะกอนแขวนลอยในน้ำ และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
มีปริมาณสูงโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ บริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำค่ อนข้าง
สูง ทั้งนี้ในปี 2561 พบคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 33) พอใช้ (ร้อยละ 33) เสื่อม
โทรม (ร้อยละ 23) และเสื่อมโทรมมาก (ร้อยละ 11) ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2557–2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
2.1.2.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เช่น น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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2.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/ปากแม่น้ำ/ลำคลอง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นผลักดันเชิงนโยบายให้
การจัดการเป็นเชิงบูรณาการหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่มน้ำหรือพื้นที่ให้สำเร็จ
2) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
3) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
4) จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง เพื่อ
นำเสนอในระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากคุณภาพน้ำชายฝั่ง (Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 9
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุ (Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ R1 : การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/ปาก
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
แม่น้ำ/ลำคลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก กรมทรัพยากรทาง
มนุษย์
P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

ทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นผลักดันเชิงนโยบายให้การจัดการเป็นเชิงบูรณา
การหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่มน้ำหรือพื้นที่ให้สำเร็จ

R2: สร้ า งเครื อ ข่ ายระหว่ า งองค์ กรของรั ฐ และภาคส่ว นที ่เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ
ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้ R3 : เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน
งาน

เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้
ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R4 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ
ต่อไป
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State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝัง่ เสื่อมโทรม

P1: การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

R1: การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/
ปากแม่ น้ ำ /ลำคลอง ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ องกั บ หน่ ว ยงานจำนวนมาก กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นผลักดันเชิงนโยบายให้การ
จัดการเป็นเชิงบูรณาการหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่ม น้ำ หรื อ
พื้นที่ให้สำเร็จ
R2: สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ

P2: การปล่ อ ยทิ ้ ง น้ ำ เสี ย ลงสู ่ แ หล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

P3: ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน

R3: เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับ
ชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้ง
รณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R4: จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง นำเสนอในระดับ นโยบายเพื ่อบูรณาการการทำงานกั บ
หน่วยอื่น ๆ ต่อไป

รูปที่ 9 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์คุณภาพน้ำ
2.1.2.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานข้อมูลคุณภาพน้ำ และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.1.2.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศ
และของพื้นที่
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2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้ง
น้ำเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.3 สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
นอกจากติดตามคุณภาพน้ำแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ดำเนินการติดตาม
เฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่ง ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มจำนวนมากของแพลงก์
ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชชนิดนั้น
โดยเมื่อแพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหาร และแสงในปริมาณมากกว่าปกติจึงเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะ
การเพิ่มปริมาณอินทรีย์ สารบริ เวณชายฝั่ง เช่น น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวส่ง ผล
กระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1.3.1 การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี กรุงเทพมหานคร
สถานภาพการเกิ ด ปรากฏการณ์ น ้ ำ ทะเลเปลี ่ ย นสี จากสถิ ต ิ ก ารรายงานการเกิ ด
ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 พบ
การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จำนวน 1 ครั้ง (รูปที่ 10 ) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุน เทียน
โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ Noctiluca scintillans
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จ้านวนครั้งการเกิดปรากฎการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
กรุงเทพมหานคร
2

1

0

2557

2558

2559

2560

2561

รูปที่ 10 สถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชายฝั่งทะเล
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรกฎาคม 2561, ปรับปรุง สิงหาคม 2562
2.1.3.2 สาเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
การเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเข้มแสง
อุณหภูมิ ช่วงการขึ้น-ลงของน้าทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้ ำทิ้ง หรือ
น้ำเสียจากชุมชน สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ที่ ไม่ผ่านระบบ
บำบัด น้ำเสีย และ/หรือ ไม่ได้การบำบัดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้สามารถสรุปสาเหตุที่ส่งผลที่ทำให้เปลี่ยนสีได้แก่
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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2.1.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเสนอต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง เพื่อ
นำเสนอในระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 6 และรูปที่ 11
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนสี
State : น้ำทะเลเปลีย่ นสี
สาเหตุ
(Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สาร R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
R2 : เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับ

ชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้ง ลงสู่แหล่ง น้ำธรรมชาติ รวมทั้ง
แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการ รณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
บำบัด
P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่

P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่

ชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ

เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่

ต่อไป

และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝัง่ เสื่อมโทรม

P1: การเพิ ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย ์ ส ารจาก
บริ เวณชายฝั ่ง เนื ่ องจากกิ จกรรมต่า ง ๆ
ของมนุษย์

P2: การปล่ อ ยทิ ้ ง น้ ำ เสี ย ลงสู ่ แ หล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

P3: ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และ
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้
งาน

R1: สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ

R2: เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ
ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง

R3: จั ดทำข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายเสนอต่ อกรมทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่ ง นำเสนอในระดั บ นโยบายเพื ่ อบู รณาการการ
ทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป

รูปที่ 11 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
2.1.4.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืน้ ที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
เพื่อประสานงานข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) การดำเนินการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสาน
กับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
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5) การให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแ ลใน
พื้นที่เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และ
สุขาภิบาล
6) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ
2.1.4.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศ
และของพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และ
การปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้ง
น้ำเสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- ควรบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.5 สถานการณ์ขยะทะเล
ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีอัตราการผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค และ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เป็นเหตุให้มีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี นับเป็นปัญหาที่สำคัญ มีผลต่อ
ชุมชนและการจัดการขยะ ที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำและชุมชน ตลอดจนบางส่วน
ก็ลงไปในน้ำทะเลทำให้เกิดปัญหาขยะในทะเลตามมา ทำให้ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำทะเลและสิ่งแวดล้ อมใน
ทะเล
ปัจจุบันมีขยะลงทะเลปีละกว่า 8 ล้านตัน โดยที่เป็นขยะจากประเทศไทยปีละ 0.15–0.41
ล้านตัน ซึ่งมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 236,000 ตันต่อปีเป็นขยะพลาสติก
โดยทุก ๆ นาทีขยะพลาสติกประมาณหนึ่งคันรถบรรทุกจะถูกเทลงในมหาสมุทรมีการคาดการณ์ไว้ว่าภายใน
ปี 2050 น้ำหนักรวมของพลาสติกในมหาสมุทรจะมากกว่าน้ำหนักรวมของปลาทั้งทะเล ขยะดังกล่าวเป็น
อันตรายต่อสัตว์ทะเลอย่างยิ่ง สัตว์ทะเลจำนวนมากไม่สามารถแยกแยะพลาสติกทั่วไปกับอาหารได้ พวกมัน
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มักกินพลาสติกเข้าไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบอาหาร หรือทำให้อดอาหารเพราะพลาสติกกระเพาะ
อาหาร นอกจากนั้นเมื่อพลาสติกแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก มันก็เข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร โดย
มีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์จำนวนมากที่กินไมโครพลาสติกเข้าไป และสุดท้ายไมโครพลาสติกนั้นก็
กลับมาสู่มนุษย์ในที่สุด ทั้งนี้ไมโครพลาสติกนั้นสามารถพบได้แม้ในมหาสมุทรที่ลึกถึง 11 กม. ซึ่งหมายความ
ว่าทะเลมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกแม้ในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลกแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลประเทศที่มีขยะลง
ทะเล เป็นดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ประเทศที่ขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
อันดับ

ประเทศ

ปริมาณขยะพลาสติก
(ล้านเมตริกตัน/ปี)

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

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
(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

หมาย
เหตุ

ที่มา: Jambeck, J. R., et al. (2015)
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2.1.5.1 สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของ
เสียที่ผ่านกระบวนการผลิตใด ๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยการจงใจทิ้งหรือการปล่อยปละทิ้งขว้างโดยไม่ตั้ง ใจ
สู่สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ ขยะ
ทะเลมาจากแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จากกิ จ กรรมบนฝั ่ ง เช่ น จากแม่ น ้ ำ สายหลั ก จากการท่ อ งเที ่ ย วชายหาด แหล่ ง
อุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่นการขนส่งทางเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้าง
ในทะเล
ตารางที่ 8 ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือประเภทต่าง ๆ
- ระบบการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ (ทางบก - แท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันกลางทะเล
และทางน้ำ)
- กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่าในช่วงฝนตกหนัก
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกล ๆ ด้วยกระแสน้ำ
และกระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดอย่ าง
สามารถพบขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลางน้ำที่ระดับความลึกต่าง ๆ และจมลงสู่พื้นทะเล ทั้ง นี้
สามารถสรุปสถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทยได้ดังนี้
1. อดีต: ปริมาณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดการณ์จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.
2559 (คพ., 2559) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณ 10.78 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 1.67 ล้านตัน/ปี (16 %) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.28 ล้านตัน/ปี (58 %) และจัดการไม่ถูกต้อง
2.83 ล้านตัน/ปี (26 %) โดยขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อยละ 12 เป็น
ขยะพลาสติก คิดเป็น 0.3396 ล้าน ตัน/ปี หรือ 339,600 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อยละ 10 – 15
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คิดเป็นประมาณ 34,000 – 51,000 ตัน/ปี (0.034 – 0.051 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณ
ชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเล ต่อไป
2. ปัจจุบัน: ปริมาณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2560 โดยคาดการณ์จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.
2560 (คพ., 2560) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่ง ทะเลมีปริมาณ 11.0 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 2.8 ล้านตัน/ปี (25 %) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.7 ล้านตัน/ปี (61 %) และจัดการไม่ถูกต้อง 1.5
ล้านตัน/ปี (14 %) โดยขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้อง 1.5 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อยละ 12 เป็นขยะ
พลาสติก คิดเป็น 0.18 ล้านตัน/ปี หรือ 180,000 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อยละ 10 – 15 คิดเป็น
ประมาณ 18,000 – 27,000 ตัน/ปี (0.018 – 0.027 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณชายหาด
และถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเลต่อไป
3. การเปรียบเทียบ: ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณขยะ
มูลฝอยและสัดส่วนการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยดังรูปที่ 1 พบว่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเลในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณใกล้เคียงกัน (มากกว่าเพียง 0.22 ล้านตัน/ปี) และจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.
2560 มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์และนำไปจัดการอย่างถูกต้องมากกว่าปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ขยะ
ที่จัดการไม่ถูกต้องในปี พ.ศ. 2560 ค่าลดลงจากในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 12 โดยขยะดังกล่าว (ประมาณ
ร้อยละ 10 – 15) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเลนั้น
รวมทั้งจากข้อมูลที่ว่าขยะทะเลมีแหล่งที่มาจากฝั่งร้อยละ 80 และจากทะเลร้อยละ 20 เมื่อสัดส่วนขยะที่มา
จากฝั่ง มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการดำเนินการ
จัดการขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ขยะทะเลที่ดีขึ้น

รูปที่ 12 แสดงการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2559 และ2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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องค์ประกอบขยะทะเล
ประเภทและสัดส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวิเคราะห์องค์ประกอบขยะทะเลได้
ประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ได้จากการจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง รวมทั้ง จาก
กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลตามมาตรฐาน International Coasta Cleanup (ICC) โดยในปีงบประมาณ
2560 พบองค์ประกอบของขยะทะเลที่ได้ แบ่งเป็นประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่พบทั้งหมดเรียง
ตามลำดับมากไปน้อย 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 ดัง
รูปที่ 2 ทั้งนี้ ประเภทของขยะทะเลสามอันดับแรกที่พบมากที่สุด ได้แก่ 1) ถุง พลาสติก 2) ขวดน้ำดื่ม
พลาสติก และ 3) ขวดน้ำดื่มแก้วซึ่งรวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46 ของขยะทั้งหมด

รูปที่ 13 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง
ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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การจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง: ปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการเก็ บขยะตกค้ างในระบบนิเวศชายฝั่ง ได้แก่
ชายหาด ปะการัง และป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ประกอบด้วย
พื้นที่จัง หวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิง เทรา สมุทรปราการ กรุง เทพมหานคร สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี
นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งการจัดการขยะเฉพาะกิจบริเวณชายฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยในปีงบประมาณ 2560 พบปริมาณขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง และเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น
90,907 ชิ้น น้ำหนักรวม 22,536.85 กิโลกรัม หรือประมาณ 22.54 ตัน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งและเฉพาะกิจในพื้นที่ 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 14 แสดงปริมาณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง
และเฉพาะกิจในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลในปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
2.1.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติด
มากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ และหากขยะทะเลลงไปทับปะการังทำให้ปะการังตายได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึง
ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที ่ ย ว ทำลายทั ศ นี ย ภาพที ่ ส วยงาม และคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับสารพิษจากขยะมาจาก
ห่วงโซ่อาหาร
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5) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยพบว่าร้อยละของสัตว์ทะเลหายากที่ตายมีสาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแผนการบริหารจัดการและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกู ลใน
พื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชนโดยทางภาครัฐ และ
เอกชนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ง เสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเล และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเลจากเรือประมง
4) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
5) ดำเนินการมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้น ที่เ ป้า หมายร่วมกับ ชุม ชนชายฝั ่ ง /
ชาวประมงพื้นบ้าน
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากขยะทะเลเพิ่มขึ้น (Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 10 และรูปที่ 15
ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสงคราม
ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
สาเหตุ (Pressure)
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

R1: จัดทำแผนการบริหารจัดการและมาตรการการจัดการขยะมู ล
ฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3

P3 : ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

R4: จัดเก็บขยะทะเลที่ต กค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม
R5: ดำเนินการมาตรการลดปริ มาณขยะทะเลในพื้น ที ่เ ป้ า หมาย
ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน
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State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น

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

R1: จั ด ทำแผนการจั ด การ แนวทาง และมาตรการการ
จัดการขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ในพื้นที่ร ับผิดชอบของ
สบทช. 2
R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

P3: ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
P4: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหา
ยาก

R4: จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม
R5: ดำเนิ น การมาตรการลดปริ ม าณขยะทะเลในพื ้ น ที่
เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน

รูปที่ 15 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) เผยแพร่ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างกระบวนการแนวคิด การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และนักเรียน
ในโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
3) จัดเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ใช้มาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้ าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง /ชาวประมง
พื้นบ้าน
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2.1.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา อุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียงลำพังหน่วยงาน
เดียว

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึงต้องมี

การบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2557
เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษ 20 ปี แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560 - 2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่ง
เรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเข้าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด
เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะการกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่
เก็บเฉพาะขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยก
ขยะ และทิ้งตามวันที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการต่าง ๆ ได้
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R
ทั้ง ขยะรีไ ซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอยการถ่ายทอดความรู ้ ใ ห้
แพร่หลายในสังคมและในหน่วยงานให้เข้าใจกระบวนการ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
3) เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณขยะขึ้นตามการเจริญเติบโตของ
เมือง และเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านการลด การคัดแยก การ
แปรรูป และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง โดยดำเนินการดังนี้
- ควรให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้
เป็นความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยก
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ขยะในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการออกแบบระบบและ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
- การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้ อมใน
ระดับชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในโรงเรียน สร้าง
กิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
2.2 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกั บน้ำ
ทะเลในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิดดำรงชีวิต
ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ป่า
ชายเลนจึงพบได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่าง ๆ บริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนอาจเรียกว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่ง ตามพันธุ์ไม้โกงกางที่พบเป็นจำนวน
มาก
ในระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่ายๆ ได้
ว่าเมื่อผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่น
ทับถมในน้ำและดิน จะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลาย ได้แก่ รา แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่าง ๆ กลายเป็น
อินทรียวัตถุ และในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บางส่วนถูก บริโภคโดยกลุ่มกินอินทรีย
สาร เช่น แพลงก์ตอนพืชที่ต่อไปจะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์
สัตว์น้ำเล็ก ๆ ที่จะถูกบริโภคต่อไปอีก เป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ
ตามลำดับ หรือบางส่วนก็จะตายและถูกย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ธาตุอาหาร
และอินทรียสารบางส่วนถูกพัดพาออกไปสู่ท้องน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภายนอก ป่าชาย
เลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง
ของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี้
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1) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถนำมาเผาถ่านซึ่งให้ถ่านที่มีคุณภาพดีเพราะ
ให้ความร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ด นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อการหุง
ต้มในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียง อีกทั้งไม้จากป่าชายเลนหลาย
ชนิดสามารถใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างและใช้สอยด้วย เช่น ทำเสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
และอุปกรณ์การประมง เปลือกของไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถนำมาสกัดสารแทนนิน ใช้ในการย้อมแห
อวน ทำน้ำหมึก ทำสี ทำกาว และใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
2) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่าชายเลน ในที่นี้หมายถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ทั้งไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ ใน
ป่าชายเลนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละฤดูกาลชาวบ้านในท้องถิ่นบริเวณชายฝั่ง
ต่างก็มีประสบการณ์และเรียนรู้ในการนำพืชป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งเป็นอาหารและพืช
สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้าราก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของพืช
ป่าชายเลนคือเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายขึ้นเองตามธรรมชาติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกาล พืชในป่า
ชายเลนที่สามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้านได้นั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล
ถั่วขาว จาก ถอบแถบน้ำปรงหนู ลำพู ลำแพน สาหร่ายสาย เป็นต้น
พืชในป่าชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาสมุนไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ
มะนาวผี ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ
แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและแก้อาการปวดเมื่อย เป็นต้น
3) ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่ง อาหารที่อยู่อาศัย หลบภัย
สืบพันธุ์และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนานาชนิด
ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะตัวอ่อนของปู
กุ้ง หอยซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิ จที่สำคัญ รวมทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร ทั้งนี้
เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะปลาหลายชนิดที่เป็น
ที่นิยมในการบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไข่ในป่าชายเลนและอาศัยเจริญ เติบโตในระยะแรก เมื่ อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายสู่ป่า
ชายเลนเพื่ออาศัยหลบซ่อนศัตรูและหาอาหาร สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลากะพง
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ขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง
ปูแสม ปูม้า และปูทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบางส่วนที่ต้องเข้ามาอาศัยในป่าชายเลนทั้งสิ้น
4) ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะระบบนิเวศ
หญ้าทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง ซึ่ง
จะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ป่าชายเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทับถม
และเกิดความเสียหายในแนวปะการัง
5) ป่าชายเลนช่วยป้องกันดินชายฝั่งพังทลาย รากของต้นไม้ในป่าชายเลนซึ่งสานกันแน่น
หนา จะช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ ำลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการพังทะลายและกัดเซาะของดิน
ชายฝั่ง ยังทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลานานก็จะขยาย
ออกไปในทะเล เกิดเป็นหาดเลนอันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป
6) ป่าชายเลนเป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิ กูลต่าง ๆ รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอก
ออกมาอยู่เหนือพื้นดินทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่าง ๆ จากบน
บกไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนใน
ป่าชายเลนนอกจากนั้นขยะและคราบน้ำมันต่าง ๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่าชายเลนด้วยเช่นกัน
7) ป่าชายเลนเป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัยบริเวณชายฝั่ง โดยทำหน้าที่เหมือนปราการช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง
ก่อนจะขึ้นฝั่ง มิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในบริ เวณ
ใกล้เคียง
8) ป่าชายเลนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชาย
เลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลากหลายชนิดทำให้ป่าชายเลนเป็นสถานทีที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ และ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่าชายเลนช่วยลดภาวะโลกร้อน ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมของคาร์บอน
สูงมาก และต้นไม้ป่าชายเลนหลายชนิด มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่าน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าป่าประเภทอื่น
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2.2.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร (State)
เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่เพีย งแห่ง เดียวของกรุง เทพมหานครที่ติดทะเล ซึ่ง ในอดีต
สามารถพบป่าชายเลนในกรุงเทพมหานครได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เป็นป่าที่ขึ้นบนดินสันดอนปากแม่น้ำ
และหาดโคลน/เลน เป็นป่าที่ขึ้นตามแอ่งน้ำ และหนองน้ำขัง และเป็นป่าที่ขึ้นตามชายคลอง ต่อมาไดมีการ
จัดพื้นที่บริเวณนี้ให้ประชาชนเข้ามาทำกิน ส่งผลให้ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง
แบบธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของกระแสนน้ำหมุน และคลื่นทะเลบริเวณปากอ่าว
ไทย ทำให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะพังทลาย และจมหายไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ใน
บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารถใช้ ประโยชนจากป่าชายเลนได้เช่นเดิม จนในปัจจุบันบริเวณ
ตอนบนที ่ ต ิ ดกั บพื ้ นที ่ ป ่ า ชายเลนได้ ม ี ส ภาพแปลงเป็ น ชุ ม ชน นากุ ้ ง และบ่ อปลา เป็ นต้ น ปั จจุ บั น
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมด
จำนวน 33,392.87 ไร่ โดยแบ่งเป็นป่าชายเลนตามมติ ครม. จำนวน 33,269.6 ไร่ (53.23 ตร.กม.) และ
เป็นป่าชายเลนที่อยู่นอก มติครม. จำนวน 123.27 ไร่ (0.20 ตร.กม.) ทั้งนี้ป่าชายเลนในเขตกรุงเทพฯ ไม่มี
พื้นที่ซ้อนทับกับป่าอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติ , พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า )
นอกนั้นเป็นพื้นที่ประเภทอื่น ๆ เช่น หาดเลน หาดทราย แม่น้ำ ลำคลอง จำนวน 887.7 ไร่ (1.42 ตร.กม.)
และพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ จำนวน 29,855.4 ไร่ (47.77 ตร.กม.) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2558) แต่ปัจจุบันมีป่าชายเลนคงสภาพ เพียงจำนวน 2,526.5 ไร่ (4.04
ตร.กม.) กระจายในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
2.2.1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง
ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) พบว่าความหลากหลายทางชีวภาพของป่า ชายเลน
กรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้
1) ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลน พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 3 วงศ์
(Families) 3 สกุล (Genus) 6 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 180.74 ต้นต่อไร่ พันธุ์
ไม้ ท ี ่ พ บมากที ่ ส ุ ด อยู ่ ใ นวงศ์ Acanthaceae ชนิ ด ที ่ ม ี ค วามหนาแน่ น มากที ่ ส ุ ด คื อ แสมทะเล
(Avicenniamarina) มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 84.15 ต้ น ต่ อ ไร่ รองลงมา คื อ โกงกางใบใหญ่
(Rhizophoramucronata) และแสมขาว (Avicenniaalba) มีความหนาแน่นเท่ากับ 52.74 และ 36.15 ต้น
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ต่อไร่ ตามลำดับ ความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 10.50 เซนติเมตร และความสูง
เฉลี่ย (H) เท่ากับ 8.62 เมตร ค่าดัชนีความสำคัญ ImportantValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ แสมทะเล มีค่าเท่ากับ
127.30 รองลงมา คือ โกงกางใบใหญ่ และแสมขาว มีค่าเท่ากับ 99.32 และ 53.91 ตามลำดับ ค่าดัชนีความ
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wienerdiversityindex;H’) เท่ากับ 1.215 ค่าความชุกชุมทาง
ชนิดพันธุ์ของมาร์กาเรฟ (Margalef’sindex;d) เท่ากับ 0.874 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอทางชนิดพันธุ์ของ
พีลู (Pielou’sevenness;J’) เท่ากับ 0.678
2) ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร จาก
การประเมินพบว่า มีมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ18.223 ตันต่อไร่โดยแบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดินเท่ากั บ
11.649 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 6.574 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพเหนือดินทั้งหมด พบว่า มีมวล
ชีวภาพลำต้นมากที่สุด 7.740 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 2.053 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพรากเหนือ
พื้นดิน 1.386 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใบ 0.740 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โดยโกงกางใบใหญ่ เป็นชนิดพันธุ์ที่มี
มวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 5.687 ตันต่อไร่ รองลงมาคื อ แสมทะเลและแสมขาว มีมวลชีวภาพเท่ากับ
4.241 และ 1.288 ตันต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับมวลชีวภาพใต้ดินพบว่า มีการกระจายอยู่ในชั้นดินที่ความ
ลึกต่าง ๆ โดยสะสมอยู่ในชั้นดินที่มีความลึก 0-10 เซนติเมตร มากที่สุดเท่ากับ 1.483 ตันต่อไร่ รองลงมา
อยู่ที่ชั้นความลึก 50-60,20-30 และ 40-50 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.208, 0.752 และ 0.717ตัน
ต่อไร่ ตามลำดับ และเมื่อแบ่งตามขนาดรากพบว่า รากขนาด 5-10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ
3.284 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ รากขนาดมากกว่า10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.826 และ
1.464 ตันต่อไร่ ตามลำดับ
การสะสมคาร์ บ อนในป่า ชายเลน พบว่ า คาร์ บ อนที ่ ส ะสมอยู ่ ในมวลชี วภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ ากับ 8.565 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ
เหนือดินเท่ากับ 5.475 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ ากับ 3.090 ตันต่อไร่
คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมากที่สุด 3.511 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ สะสมอ
ยูในกิ่ง 0.965 ตันต่อไร่ สะสมอยู่ในรากเหนือพื้นดิน 0.651 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในใบ 0.348 ตันต่อไร่
ตามลำดับ และเมื่อนำมาประเมินร่วมกับพื้นที่ ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการ
กักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.022 ล้านตันคาร์บอน
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3) ความหลากหลายของแมลงและนกในป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ป่าชายเลน
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบจำนวน 7 อันดับ 25 วงศ์ 37 ชนิด ได้แก่ 1) แมลง
ที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วงกินใบ (Aulacophora sp.), เพลี้ยกระโดด (Perkinsiella sp.) และ
มอดไม้ (Scolytidae unknown sp.1) เป็ นต้ น 2) แมลงที่ ก ิ นสั ตว์ เป็ นอาหาร (Carnivor) เช่ น ด้ วงดิ น
(Carabidae sp.), ยุง (Culex sp.) และแมลงวั น ขายาว (Dolichopus sp.) เป็นต้น และ 3) แมลงที่ช่วย
ผสมเกสร (Pollinator) เช่น แมลงวันดอกไม้ (Graptomyza sp.), ผีเสื้อหญ้าลายเสือ (Syntomoides imaon),
และผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีจาง (Euchrys opscnejus) เป็นต้น จากการสำรวจครั้งนี้พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพ
การอนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) แต่อยู่ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอ
บ้านบ่อ (Crocothemis servilia), แมลงปอบ้านใหม่เฉียง (Neurothemis fluctuans), แมลงปอบ้านใหม่ผู้
แต้ มขาว (Neurothemis tullia), แมลงปอบ้ านใต้ ผ ู ้ ม ่ วง (Trithemis aurora) และตั ๊ กแตนหั วกรวยไม้ ง่ าม
(Conocephalus maculatus)
นกที่พบมี 8 อันดับ (Order) 10 วงศ์ (Family) 18 ชนิด (Species) นกที่พบมากที่สุดได้แก่
นกยางกรอกพันธุ์จี น (Ardeola bacchus) นกกาน้ำเล็ก (Microcarbo niger) นกตีนเทียน (Himantopus
himantopus) ตามลำดับ
4) ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ
เห็ดราบริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 วงศ์ (Family) 1 สกุล (Genus) 1
ชนิด (Species) คือ (Polyporus sp.)
5) สั ตว์ น ้ ำเศรษฐกิ จ ในป่ าชายเลนจั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร จากการศึ กษาสั ตว์ น้ำ
เศรษฐกิจในป่าชายเลน บริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
ทั้งหมด 5 วงศ์ 5 ชนิด จำแนกเป็นกลุ่มปลา (Chordata) 4 วงศ์ 4 ชนิด และกลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 1
วงศ์ 1 ชนิด โดยพบวงศ์ละ 1 ชนิด เช่น วงศ์ Mugilidae (วงศ์ปลากระบอก) ได้แก่ ปลากระบอก วงศ์
Scatophagidae (วงศ์ปลาตะกรับ) ได้แก่ ปลาตะกรับ และวงศ์ Belonidae (วงศ์ปลากระทุงเหว) ได้แก่ ปลา
กระทุงเหว เป็นต้น
6) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัด กรุงเทพมหานคร ในบริเวณ
แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบทั้งหมด 6 วงศ์ (Family) 6 สกุล (Genus) 7 ชนิด
(Specie) มีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 75.00 ตัวต่อตารางเมตร ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอยถั่วแดง มีความ
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หนาแน่นเท่ากับ 31.00 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ หอยหูปากเหลืองมีความหนาแน่นเท่ากับ 20.00 ตัวต่อ
ตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หอยขี้นก หอยหูแมว ปูแสมก้ามส้มปูก้ามดาบ และ
ไส้ เดื อนทะเล เมื ่ อ พิ จ ารณาความหลากหลายของประชาคมสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต พื ้ น ป่ า ชายเลนบริ เ วณจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 1.43 ค่าดัชนีความชุกชุมของ
ชนิดพันธุ์ (d) เท่ากับ 1.23 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) เท่ากับ 0.73
2.2.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนของกรุงเทพมหานครมี พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2536 ถึงปี พ.ศ. 2539 มีจำนวนพื้นที่ลดลงเล็กน้อย และเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2543 สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้วิธีการวิเคราะห์หาพื้นที่ป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไป สามารถ
ตรวจวัดป่าชายเลนที่มีอายุน้อยได้ (3 ปี) และในปี 2557 พบว่ากรุงเทพมหานครมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น
2,527 ไร่ โดยเป็นป่าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนน้อยที่สุด ในพื้นที่จังหวัดอ่าว
ไทยตอนบน แสดงดังตารางที่ 11 – 12 และรูปที่ 16
ตารางที่ 11 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2504–2557 (ไร่)
จังหวัด
กรุงเทพฯ

พ.ศ. พ.ศ.
2504 2518
-

พ.ศ.
2522

-

พ.ศ. พ.ศ.
2529 2532

-

-

พ.ศ.
2534

พ.ศ.
2536

พ.ศ.
2539

-

1,250

1,236 3,249 2,537 3,352 2,526.50

-

พ.ศ.
2543

พ.ศ.
2547

พ.ศ.
2552

ที่มา : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557
ตารางที่ 12 ตารางแสดงพื้นที่ป่าชายกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2557
สามารถฟื้นฟูได้ (นากุ้ง,นา
เกลือ,เกษตรกรรม,ที่ทิ้งร้าง)

หน่วยงานของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์พื้นที่

-

887.66

5,485.56

8,597.48

15,772.39 33,269.59 33,269.59

รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปลี่ยนแปลงสภาพโดยสิ้นเชิง
(ที่อยู่อาศัย,ท่าเทียบเรือ)

-

รวม
ทั้งหมด

หาดเลน หาดทราย แม่น้า คลอง

ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2,526.50

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน

พื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ป่าชายเลนในความรับผิดชอบ
กรม ทช.

พืน้ ที่ป่าชายเลนคงสภาพ

ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 2560
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พ.ศ.
2557

รูปที่ 16 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2558)
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเอาระวางโฉนดที่ดินของกรมที่ดินมาตรวจสอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ แม้ใน
ฐานข้อมูลป่าชายเลนของกรุงเทพฯ จะมีป่าชายเลนตาม มติ ครม.ถึง 33,269.59 ไร่ และป่าชายเลนคงสภาพ
2,526.50 ไร่ แต่พบว่าปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีป่าชายเลนคงสภาพเพียง 119 ไร่เท่านั้น ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่พื้นที่
ตามฐานข้อมูลอยู่ในเขตเอกสารสิทธิของเอกชน และบางส่วนมีสภาพเป็นหาดเลน/พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น
ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 แผนที่ขอบเขตป่าชายเลนคงสภาพ นอกเขตเอกสารสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7, 2562
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2.2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
2) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
3) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
2.2.1.4 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง
2) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ ำและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
3) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
4) จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
5) ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
6) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
7) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวัง
การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
8) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
9) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน
10) บูรณาการการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง ที ่ 3 ได้ ด ำเนิ น การจั ด
ประชุมสัมมนา หารือระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย 3 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำผลการหารือระดมความคิดเห็นจาการประชุม สัมมนา และหารือ เพื่อมา
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วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้เทคนิค DPSIR : ผลการวิเคราะห์ เป็นดังตาราง
ที่ 13 และรูปที่ 18
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร
State : พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดำเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 : การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจาก R1 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
การกัดเซาะชายฝั่ง
R2 : จั ด ทำแนวป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั ่ ง แบบวิ ธ ี ธ รรมชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
P2 : ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่ง
R1 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
ลดลง ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย R3 : บูรณาการการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
P3 : การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำ
ในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
R5 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
R6 : ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารใช้ ประโยชน์ และพัฒนานวั ตกรรมจาก
ทรัพยากรป่าชายเลน
R7 : เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
หมายเหตุ : R8 -R9 เป็นมาตรการที่
R8: ส่ง เสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กร
ตอบสนองตั้งแต่ P1-P3
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพ
ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้า
ระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
R9: การจัดทำแผนงาน งบประมาณ รวมไปถึงติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการทำงาน
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State: ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง

R1: ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
P1: การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง
P2: ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ทำ
ให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย

R2: จัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
R3: บู ร ณาการการจั ด การคุ ณ ภาพน้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

R4: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
P3: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในป่ า
ชายเลนอย่ า งไร้ ก ารควบคุ ม และขาดความ
ยั่งยืน

R5: ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน
ให้เกิดความยั่งยืน
R6: ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชาย
R7: เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
R8: ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่มีศักยภาพดำเนินการร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า
ชายเลน
R9: การจั ดทำแผนงาน งบประมาณ รวมไปถึงติ ดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการทำงาน

รูปที่ 18 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
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2.2.1.4 การดำเนินงานในปีงบ พ.ศ.2561-2562
1) งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมู ล
ทั่วไปพื้นที่ดำเนินงาน ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
2) งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การติดตามความคืบหน้า
สถานะคดี การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน โดยวิธี จัดตั้ง ชุดลาดตระเวนประจำสถานีฯ การ
ลาดตระเวนพื้นที่ที่ล่อแหลม/เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก และการร่วมบูรณาการแผนบินตรวจสอบสภาพป่า ตาม
แผนการบิน จำนวน 1 ครั้ง ผลการบินตรวจ ไม่พบกระทำผิดกฎหมายและภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดเส้นทาง
การบินแต่อย่างใด
3) งานเพาะชำกล้าไม้ โดยเพาะชำกล้าไม้ไ ปทั้ง สิ้น 30,000 ต้น แจกจ่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคประชาชนไป จำนวน 7,350 ต้น
4) งานบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
5) งานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินป่าชายเลน ประกอบด้วย การคัดเลือกแปลงที่ดิน
เพื่อตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน การขอคัดสำเนาสารบบที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และจัดทำ
แผนที่แสดงรูปแปลงในแผนที่มาตราส่วน 1:4000
6) งานติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 18 และ 23
7) งานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนฯ (คทช.)
2.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีความยาวประมาณ 3,151.13
กิโลเมตร มีลักษณะธรณีสัณฐานของชายหาด มี 4 ประเภท ได้แก่ หาดทราย หาดโคลน หาดหิน และอื่น ๆ
(เช่น ปากแม่น้ำ ที่ถม) โดยมีระยะทางแต่ละประเภท คือ 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
จากผลการศึกษาในปี 2561 จำแนกแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทยเกิดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 89.28 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของความยาวชายฝั่ง ความรุนแรง
ของการกัดเซาะชายฝั่ง ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรง 22.51 กิโลเมตร ระดับปานกลาง 29.37
กิโลเมตร และระดับน้อย 37.40 กิโลเมตร
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การจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน
มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ แบบโครงสร้างแข็ง (Hard Solution) เช่น กำแพงป้องกันคลื่น เขื่อนหินทิ้ง รอดัก
ทราย และแบบโครงสร้างอ่อน (Soft Solution) เช่น เสริมทราย ปักไม้ไ ผ่ชะลอคลื ่น จากการสำรวจ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ได้มีการป้องกันแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ไปแล้ว ระยะทางโครงสร้างรวมทั้งสิ้น
637.44 กิโลเมตร
2.3.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร (State)
ชายฝั ่ ง ทะเลของกรุ ง เทพมหานครครอบคลุ ม พื ้ น ที่ 1 แขวง 1 เขต คื อ แขวงท่ า ข้ า ม
เขตบางขุนเทียน โดยมีระยะทางแนวชายฝั่งประมาณ 7.71 กิโลเมตร สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า แขวงท่า
ข้าม ซึ่งอยู่ในระบบกลุ่มหาดย่อย U-SKN/BKK/SPK (เจ้าพระยา-ท่าจีน) มีแนวชายฝั่งทะเลประสบปัญหา
ถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวมประมาณ 7.71 กิโลเมตร แต่เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างแก้ไ ขการกัดเซาะแล้ ว
ทั้งหมด ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ไม่พบการกัดเซาะแต่อย่างใด แสดงดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ข้อมูลชายฝั่งและการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลชายฝั่ง และการจัดการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะ กรุงเทพมหานคร
อำเภอ

ตำบล

ระบบ

ระบบกลุ่มหาด

ชื่อ

ประเภท

กลุ่ม
หาด

ย่อย

พื้นที่

หาด

U

U-

บางขุน

ท่า

(อ่าว

SKN/BKK/SPK

ท่า

หาด

เทียน

ข้าม

1ก.
ไก่)

(เจ้าพระยา-ท่า
จีน)

ข้าม

โคลน

1

1

1

1

พื้นที่กัดเซาะ

พื้นที่มีโครงสร้างแก้ไขการกัดเซาะ

(กม.)
รุนแรง

ปาน

(กม.)

กลาง
(กม.)

-

-

0.00

0.00

ประเภท

(กม.) (กม.)

HEFHPT

7.71

7.71

สภาพ
ปัจจุบัน

BP

-

0.00

พื้นที่

พื้นที่

เสี่ยง ติดตาม

-

-

0.00 0.00

7.71 กม.
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รูปที่ 19 สถานภาพแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2561
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรือการ
ก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอน หรือการเคลื่อนที่ของคลื่น การพัฒนาและ
การก่อสร้างทั้งบริเวณริมชายฝั่งและบนแผ่นดิน
2) การทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ เช่น การทำลายป่าชายเลน ป่าชายหาด
แนวสันทราย หาดทราย และปะการัง เป็นต้น
3) การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้ำ การปรับตัวเข้า
สู่สมดุลใหม่จากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐานชายฝั่ง การกัดเซาะ
เนื่องจากเหตุการณ์ลมพายุที่รุนแรงผิดปกติ
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2.3.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการและมีส่วนร่วมทั้งในเชิง
พื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
3) ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้างป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558
5) ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าชายเลน
10) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถนำเสนอสาเหตุ ท ี ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
(Pressure) และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ดังตารางที่ 15 และรูปที่ 20
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : การกั ด เซาะจากการรบกวน R1 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่
ห ร ื อ เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ส ภ าพ ตาม เดิม
ธรรมชาติ
R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการและมี
ส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรุงเทพมหานคร (ต่อ)
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P2 : การทำลายแนวป้องกันการ
R5 : ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือพื้นที่
กัดเซาะตามธรรมชาติ
ขุดลอกตะกอน
P3 : การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุ
R6 : ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
อื่น ๆ
R7 : R7 : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
R8 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
ชายเลน
R9 : ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
State: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันเดิม

P1: การกั ด เซาะจากการรบกวนห รื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ

R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการ
และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึ ก ษาวิ จ ั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที ่ เกี ่ ยวข้ อง เพื ่ อเสนอ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้
เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558
R5 : ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือ
พื้นที่ขุดลอกตะกอน

P2: การทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตาม
ธรรมชาติ
P3: การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ

R6 : ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

R8 : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
R7 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลาย
ป่าชายเลน
R9 : ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก

รูปที่ 20 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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2.3.4 การดำเนินงานในปี พ.ศ.2561-2562
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
2). สำรวจเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่การกัดเซาะ (การ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา
21)
3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดเขตพื้นที่ ที่ต้องใช้มาตรการการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง และเสนอร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 21 ต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัด เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น
4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
5) ประสานงานกับกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนโครงการทำเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง

3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่ (hot issue)
ประเด็นสำคัญของปัญหาทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปัญหาขยะทะเล
และสัตว์ทะเลหายาก ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล:
ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นผลมาจากการขยายตัวและการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการของเสียทั้งในระบบลุ่มน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้เกิดการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายฝั่งทะเลในระดับสูง
ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของกรุงเทพฯ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอื่น ๆ เช่น ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น
3.2 ขยะทะเล : ขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญร่วมของทั้งประเทศ เนื่องจากขยะทะเล
ส่ง ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศวิ ทยา ทั้ง แนวปะการัง คุณภาพน้ำ ความสวยงามของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบสัตว์ทะเลหายาก จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ
ในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งปล่อยไว้นานจะยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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3.3 สัตว์ทะเลหายาก : ปัญหาคุณภาพน้ำ ขยะทะเล การทำประมง และการท่องเที่ยวยังคงมี
ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายากอย่ า งรุ น แรง ประเด็ น นี ้ น อกเรื ่ อ งเร่ ง ด่ วนของเขตบางขุ น เที ย นหรือ
กรุงเทพมหานครแล้ว ยังถือเป็นประเด็นร่วมของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
2-4 ที่ต้องบูรณาการความร่ วมมือในการบริหารจัดการในลั กษณะที่ยึดระบบนิเวศเป็นฐาน (Ecologicalbased Management) เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากซึ่งพบในพื้นที่นี้ ถือเป็นกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มที่หากิน
ซ้อนทับกันตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้การทำงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2-4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชายฝั่งนั้น โดยปกติการอาศัยเครือข่ายและความ
ร่วมมือของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทยรูป ตัว ก. อยู่แล้ว แต่ให้เพิ่มการบูรณาการเชิงหน่วยงานเข้าไปด้วย
3.4 การกัดเซาะชายฝั่ง : กรุงเทพมหานครมีระยะทางแนวชายฝั่งประมาณ 7.71 กิโลเมตร
แม้ไม่พบการกัดเซาะที่รุนแรง ในปี 2561 แต่อย่างไรก็ตามผลจากการที่กรุงเทพมหานคร พยายามผลักดัน
การสร้างเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้งผสมคอนกรีตนอกชายฝั่ง อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทั้งในและนอกพื้นที่ได้
หรืออาจนำมาซึ่งแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
ก็ได้
4. บทสรุป
4.1 สัตว์ทะเลหายาก : บริเวณทะเลเขตบางขุน เทียนพบโลมาและวาฬรวม 2 ชนิด คือ
โลมาอิรวดี และวาฬบรูด้า 1) โลมาอิร วดีพบบริเวณชายฝั่ง ทะเลเขตบางขุนเทียน มีจำนวนประชากร
ประมาณ 50 ตัว (ปี 2561 มีรายงานพบเพียง 15-20 ตัว) แต่เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลของกรุงเทพ มหา
นครมีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โลมาอิรวดีที่พบจึงเป็นกลุ่มประชากรเดียวกับโลมาอิรวดีที่พบบริเวณ
จังหวัดสมุทรสาคร และ 2) วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่อ่าวไทย
ตอนบน พบได้ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยพบมากระหว่างเดือนเมษายนจนถึงธันวาคมของทุก
ปี ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 50 ตัว (ปี 2561 มีรายงานพบเพียง 5 ตัว) สถิติการพบซากและเกย
ตื้นของสัตว์ทะเลหายากยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง ภัยคุกคามที่สำคัญได้แก่ การกินขยะทะเล
4.2 คุ ณ ภาพน้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเล : แนวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลชายฝั่ ง
กรุง เทพมหานคร ระหว่างปีพ.ศ.2557–2561 พบว่าส่วนใหญ่ อยู่ ในเกณฑ์ พอใช้ โดยในปี พ.ศ.2561
คุณภาพน้ำมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 แต่อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์คุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร จึงยังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงในระดับสูง
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4.3 การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี : แม้ในปี 2559-2561 จะพบปรากฏการณ์น้ำ
ทะเลเปลี่ยนสีในเขตทะเลกรุงเทพมหานครเพียง 1 ครั้ง ก็แสดงว่าน้ำทะเลของกรุงเทพยังได้รับผลกระทบ
จากน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานอยู่ ดังนั้นจึงต้องบูร ณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลด
ผลกระทบจากคุณภาพน้ำที่ชุมชนและโรงงานปล่อยลงทะเล
4.4 สถานภาพขยะทะเล : แม้จะไม่มีข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับปริมาณขยะทะเลรายจังหวัด
แต่หากพิจารณาในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งพบว่าปริมาณขยะทะเลยังมีจำนวนมาก และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรทางทะเลยังคงอยู่ในระดับสูง
4.5 ป่าชายเลน : ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 2,526.5 ไร่
สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะคงตัว แต่ยังมีภัยคุกคามอยู่หลายอย่าง เช่น การบุกรุกครอบครอง ทำลาย
ตลอดจนภัยจากการกัดเซาะชายฝั่ง
4.5 การกัดเซาะชายฝั่ง : กรุงเทพมหานครมีระยะทางแนวชายฝั่งประมาณ 7.71 กิโลเมตร
ไม่พบการกัดเซาะที่รุนแรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามผลจากการที่กรุงเทพมหานคร พยายามผลักดันการ
สร้างเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้งผสมคอนกรีตนอกชายฝั่ง อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทั้งในและนอกพื้นที่ได้
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