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ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ง พ.ศ. 2558
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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คำนำ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 12
ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก 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) จัดทำและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
ต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ
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(1)

(2) เสนอความเห็ นต่ อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้ น ที่ ป่าชายเลน
บริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(4) ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อให้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปลูกการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรใน
กรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจั งหวัดได้รับความเสียหายหรือจำเป็นต้องได้รับ
การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
สำหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้น
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ 7: (7) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้องจัดทำ
และเสนอรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดนั้น
และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่ง มีพื้นที่เพื่อการปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ และการ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจังหวัด สมุท รสงคราม จึง มีห น้าที่ ต้องปฏิบั ติตามมาตรการ 13(7) นั่ นคื อ ต้อ งจัดทำเสนอ
รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจัง หวัดนั้น และ
สถานการณ์ ด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และการกั ด เซาะชายฝั่ ง ของจั ง หวั ด เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
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(2)

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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1. บทนำ
จังหวัดสมุทรสงครามแต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” ดินแดนแห่งนี้ สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาว
แม่กลองเดิมในจังหวัดอุทัยธานี เคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อน เมื่อการทำมาหากินของราษฎรฝืดเคือง
จึงพากันอพยพมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ ยกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านแม่กลองตามชื่อบ้านเดิมของตน ที่มาของชื่อ
บ้านแม่กลอง ยังมีการสันนิษฐานอีกสองนัย โดยนัยที่ 1 กล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หลวงศรีสุเทพสุวัสดิ์วรรณ นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาเป็นนายอำเภอ
แม่กลอง ได้นำซุงต้นใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาขุดทำกลองใบใหญ่ขึ้นหนึ่งใบขึงด้วยหนังวัวกระทิงจาก
ป่าเมืองกาญจนบุรี ครั้นสร้างเสร็จแล้วได้นำมาถวายที่วัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทางราชการจึงทำตราของจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ำ และด้วยสองฟากฝั่งเป็นต้นมะพร้าวอันเป็นสัญ ลักษณ์
อาชีพหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มาของคำว่าแม่กลองยังมีอีกนัยหนึ่ง ซึ่งเป็นนิยายชาวบ้านเล่าขานต่อๆ
กันมาว่า มีกลองใบใหญ่ลอยมาติดหน้าวัดใหญ่ และชาวบ้านช่วยกันเก็บไว้ที่วัด และกลองใบใหญ่นี้ก็ยังมีปรากฏ
ให้เห็นอยู่ที่วัดใหญ่ และเนื่องจากกลองใบนี้เป็นกลองขนาดใหญ่มากจึงเรียกว่า แม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 65 กิโลเมตร ตามเส้นทาง ถนนพระราม 2 หรือ
ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) มีพื้นที่ทั้งสิ้น 416 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ 3,118.03 (51 ตารางกิโลเมตร)
1.1 ภูมิประเทศ
สมุทรสงครามมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร ทั้งยังมี
จำนวนประชากรน้ อ ยที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 2 ของประเทศด้ ว ย นั บ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่ งทะเลติด อ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร และมี ความอุด ม
สมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำ มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตก
จะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย
ทิศเหนือ ติดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลำคลองดอนมะโนรา และลำรางห้า
ตำลึงในเขตท้องที่อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
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ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลำคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขต
ในท้องที่อำเภออัมพวา

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม
1.2 ภูมิอากาศ
1) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซึ่ง พัดประจำเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพล
ของลมนี้ท้าให้ บริเวณจังหวัดสมุท รสงครามมีอากาศหนาวเย็น และแห้ง แล้ง กับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน ท้าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป
2) ฤดู ก าล พิ จ ารณาตามลั ก ษณะลมฟ้ า อากาศของประเทศไทย แบ่ ง ฤดู ก าลของจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ออกเป็น 3 ฤดูดังนี้
- ฤดู ห น าว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ น ตุ ล าคมถึ ง ก ลางเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั่วไป โดยมี
อากาศหนาวจัดในระหว่างเดือนธันวาคมและมกราคม
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู
มรสุมจะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนที่สุด
ในเดือนเมษายน
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- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะ
มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียน้ำฝนและความชุ่มชื้นเข้ามายังประเทศไทย จึง
ทำให้มีฝนชุกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
3) อุณหภูมิ จังหวัดสมุทรสงครามมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 32 – 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
ที่สุดในรอบปีคือเดือนพฤษภาคมและเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม
4) ฝน จั งหวัด สมุ ท รสงครามเป็ น จั ง หวัด ที่ มี ฝ นตกอยู่ในเกณฑ์ น้ อ ย ปริ มาณฝนเฉลี่ ย ตลอดปี
ประมาณ 1000 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 100 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่ สุดคือเดือน
ตุลาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 200 - 300 มิลลิเมตร และมีจำนวนวันฝนตก 14 - 17 วัน
5) พายุห มุนเขตร้อ น พายุหมุน ที่เคยเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณภาคกลาง ส่ วนมากเป็ นพายุ
ดีเปรสชั่นกำลังอ่อนที่ไม่มี ความรุนแรงมากนั ก นอกจากทำให้ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงเป็น ครั้ง คราว
บางครั้งอาจเกิดน้ำท่วมได้โดยฉับพลัน พายุดีเปรสชั่นที่เคยเคลื่อนผ่านเข้ามาในจังหวัดสมุ ทรสงครามนั้นเป็น
พายุที่มีถิ่นกำเนิดจากทะเลจีนใต้
จากสถิ ติ ที่ บั น ทึ ก ตั้ ง แต่ ปี 2494 ถึ ง 2556 พบว่ า มี พ ายุ ห มุ น เขตร้ อ นเคลื่ อ นผ่ า นจั ง หวั ด
สมุทรสงครามเพียง 1 ลูก ในเดือนตุลาคม 2502 ซึ่งขณะเคลื่อนผ่านมีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่น
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา: มิถุนายน 2560
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล 284 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.57 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง มีองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน 9 แห่ง คือ ตำบลบางขันแตก ตำบลลาดใหญ่ ตำบลบ้านปรก ตำบลบางแก้ว ตำบลท้ายหาด
ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลคลองเขิน ตำบลคลองโคน และตำบลนางตะเคียน
2. อำเภออัมพวา มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
มี 3 เทศบาล คื อ เทศบาลตำบลอั ม พวา เทศบาลตำบลเหมื อ งใหม่ และเทศบาลตำบลสวนหลวง
มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่ง คือ ตำบลเหมืองใหม่ ตำบลท่าคา ตำบลวัดประดู่ ตำบลบางช้าง
ตำบลแควอ้อม ตำบลปลายโพงพาง ตำบลบางแค ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร และตำบลบางนางลี่
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3. อำเภอบางคนที มีเนื้อที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
เทศบาล มี 4 เทศบาล คื อ เทศบาลตำบลบางนกแขวก เทศบาลตำบลบางกระบื อ เทศบาลตำบลบาง
ยี่รงค์ และเทศบาลตำบลกระดังงา มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง คื อ ตำบลบางสะแก ตำบล
โรงหีบ ตำบลบางคนที ตำบลกระดังงา ตำบลดอนมะโนรา ตำบลบางพรม และตำบลจอมปลวก
1.4 เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ ในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง ส่วน
อุตสาหกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำปลา
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากรายงาน
ภาวะเศรษฐกิ จการคลังจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของกลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามพบว่าเศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า มีสัญญาณชะลอตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ผลจากการผลิตภาคบริการชะลอตัว โดย
ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัว ร้อยละ 7.4 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.2 สะท้อนจาก
รายได้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์หดตัวต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก และจำนวน
นักท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับ การผลิตภาคเกษตรกรรมชะลอตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 8.1 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 33.3 ผลจากปริมาณผลผลิตส้มโอ , ปลา
ทะเลพาณิ ชย์ และกุ้ งทะเลหดตั ว ร้ อยละ -3.2 -1.5 และ -22.1 ตามล าดั บ อย่างไรก็ ต ามปริ มาณผลผลิ ต
มะพร้าวขยายตัวร้อยละ 13.5 ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
ร้ อ ยละ -1.4 ปรั บ ตั ว ลดลงจากเดื อ นก่ อ นหน้ า ที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 2.2 สะท้ อ นจากปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -3.1 เนื่องจากปริมาณการผลิตสินค้าลดลง
ในขณะที่เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) พบว่า มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนผลจาก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -15.3 ต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหน้าที่ห ดตัวร้อยละ -8.4 ผลจากการเบิ กจ่ายรายจ่ายลงทุ นของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหดตัวร้อยละ -52.6 และ -13.1 ตามลำดับ สำหรับ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว โดยดัชนีการ
บริ โภคภาคเอกชนขยายตั วร้ อยละ 0.9 ปรับ ตั ว ดีขึ้ น จากเดือ นก่ อนหน้ าที่ ห ดตั วร้อ ยละ -1.4 สะท้ อ นจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการบริโภคภายในจังหวัดและจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ
1.5 และ 3.6 ตามลำดับ ขณะที่ ด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อย
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ละ 2.5 ปรับ ตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ ขยายตัวร้อยละ 41.0 สะท้ อนจากพื้นที่ขออนุญ าตก่อสร้าง และ
ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 10.6 และ 4.1 ตามลำดับ จากที่ขยายตัวร้อยละ 212.0 และ 5.6
ตามลำดับในเดือนก่อนหน้า
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และการประมง
เป็นสาขาการผลิตในภาคเกษตรที่ทำรายได้สูงสุดของจังหวัด รองลงมาก็คือ กสิกรรม และการแปรรูปสินค้า
เกษตรอย่างง่าย กิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตร และพาณิ ชยกรรม ได้แก่ การทำประมง นาเกลือ นากุ้ง และสวนผลไม้ รวมทั้งการค้าขาย
เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับริมฝั่งทะเล และมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทำให้สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวย จากการที่
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณปากแม่น้ำ ทำให้ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะสวน
มะพร้าว ส่วนการทำประมง มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง ซึ่งเป็นบริเวณปากน้ำ โดยการทำประมงส่วน
ใหญ่เป็นการทำประมงชายฝั่ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลา ปูทะเล และหอย เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ผล เช่น ขนุน ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาค
เกษตรส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณริมถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ถนนชัยพร ถนนทางเข้าเมือง ส่วนใหญ่เป็น
ร้านค้า และอาคารพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภค และบริโภค อาจกล่าวได้ว่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามอยู่ในพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นอกจากการจำหน่าย
สิ น ค้ า อุ ป โภค บริ โ ภคแล้ ว กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆยั ง ประกอบไปด้ ว ยการรั บ จ้ า งทำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และจำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว ส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจด้านอื่นๆ สรุปได้ดังนี้
1) ด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -27.7 ปรับตัว
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -21.8 ผลจากราคามะพร้าวแก่ และมะพร้าวตาลลดลง ประกอบกับ
ปริมาณผลผลิตส้มโอ ปลาทะเลพาณิชย์ และกุ้งทะเลมีจำนวนลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตส้มโอหมดรุ่น
และเป็นช่วงมรสุมพัดผ่านเรือประมงต้องงดออกจากฝั่งทำให้ปริมาณปลาทะเลในท้องตลาดมีจำนวนลดน้อยลง
2) ด้านการเงิน พบว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีการขยายตัว โดยปริมาณเงินฝากรวม
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ผลจากปริมาณเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น
ส่วนปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ผลจากเงิน
ให้กู้ลดลงเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.4
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ผลจากหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.3 ในขณะที่
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หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.1 ส าหรับด้านการจ้างงานจากข้อมูลรายงานการสำรวจภาวการณ์
ทำงานของประชากรอายุ15 ปีขึ้นไป พบว่า การจ้างแรงงานยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
3) ด้ านการคลัง ในเดื อนมิ ถุ น ายน 2561 พบว่า ผลการเบิก จ่ ายเงิน งบประมาณรวมในเดื อ น
มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 99.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดย
เป็นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน 65.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และรายจ่ายงบลงทุนเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น จำนวน 34.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.6 สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ในเดือนมิถุนายน 2561 มีจำ
นวนทั้งสิ้น 127.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจากการจัดเก็บรายได้ที่
ลดลงของสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม และด่านศุลกากรแม่กลอง ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ บริษัทและห้าง
หุ้ น ส่ว นนิ ติ บุ ค คล และอากรขาเข้ า เนื่ อ งจากมี ก ารนำเข้ าสิ น ค้ าลดลง สำหรับ ดุ ล เงิน งบประมาณในเดื อ น
มิถุนายน 2561 ขาดดุลจำนวน 77.8 ล้านบาท
4) ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วย
1. ปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศ หนาวเย็นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เอื้ออำนวยต่อการติดช่อ
ดอกและการให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ของต้นลิ้นจี่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ส่งผลให้รายได้เกษตรกร
สูงขึ้น
2. ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น มาตรการการเงินการคลัง โดยให้
ความสำคัญกับการดำเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งการดูแลมาตรการสินเชื่อให้มีวงเงินที่
เพียงพอ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ การให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงและการแข็งค่าของเงินบาท และ การเตรียม
ความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
3. ปั จจั ยสนั บ สนุ น จากความเชื่ อมั่ น ของผู้ บ ริโภคและอั ตราเงิน เฟ้ อ และอัต ราดอกเบี้ ย ทำให้
ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเพิ่มขึ้น
4. ความเสี่ยงจากการใช้จ่ายภาครัฐ หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจัดสรรลดลง และการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน ทำให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจลดลง
5. ความเสี่ยงจากปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลต่อการให้ผลผลิตทางการเกษตร
และระบบผลิตน้ำประปาท้องถิ่นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ ำทะเลอย่างกะทันหันมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและการตายของสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง
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6. ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย ทำให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าว และการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้น
1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
สำหรับสภาพสังคมของพื้นที่ผังเมืองรวม เมืองสมุทรสงคราม จากการที่ประชากรมีความเชื่อทาง
ศาสนาที่หลากหลาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวมทั้งมีหลายเชื้อชาติ ทั้งชนชาติไทย และชนชาติไทย
เชื้อสายจีน ทำให้มีความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณี แบบไทย และจีนปะปนกันอยู่ในหลายแห่ง นอกจากนี้
ประชากรในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองสมุ ทรสงครามส่วนใหญ่เป็นชาวไทยดั้งเดิมซึ่งให้ความสำคัญกับพุทธศาสนา
มาก ทำให้การประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดไทยมีมาก ประเพณีที่สำคัญของเมืองสมุทรสงคราม เช่น งาน
นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม งานวันลิ้นจี่ และของดีเมืองสมุทรสงคราม งานวันลอยกระทง เป็นต้น ทั้งนี้จำนวน
ประชากรแยกรายอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะข้อมูล
แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการ
ทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจ
มีชื่อในทะเบียนบ้าน)
ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)
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93,179

หญิง
รวม
100,890 194,069

91,790
224
1,059

99,708
194
919

191,498
418
1,978

106

69

175
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6.1 ทรัพยากรที่ดิน
สมุทรสงครามมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ที่ได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ดังนั้น ดินในบริเวณนี้จึงมีที่กำเนิดมาจากการทับถมของตะกอนน้ำทะเลและตะกอนแม่น้ำซึ่ง
ประกอบด้วยดินชุดต่างๆ ดังนี้
1) ดินชุดท่าจีน พบในที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล น้ำทะเลท่วมถึง เมื่อระดับน้ำทะเลสูง ขึ้นสภาพ
พื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึก การระบายน้ำเลวมากเพราะมีระดับน้ำใต้ดินขึ้นมาสูงใกล้ผิวหน้าดินเกือบตลอดปี
ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แต่ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านเร็วมาก เนื่องจากเป็นป่าชายเลนเต็มไปด้วย
รูปู ดินบนลึก 30 เซนติเมตร มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีน้ำตาล
ปฏิกิริยาของดินเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 ส่วนดินชั้นล่าง ลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตร
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อนถึงเป็นด่าง
แก่ มี ค่ า ของความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 7.5 – 8.5 ดิ น ชุ ด ท่ า จี น เป็ น ดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ สู ง
แต่เนื่องจากเป็นดินเค็มมีน้ำทะเลท่วมถึง และระดับน้ำใต้ดินขึ้นมาสูงถึงผิวหน้าดินเกือบตลอดปี จึงไม่สามารถ
ใช้เพาะปลูกพืชได้ ถ้าสามารถป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ท่วมถึงได้ และมีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ก็จะสามารถปลูก
ข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ โดยทั่วไปแล้วดินชุดนี้ยังคงปล่อยทิ้งไว้เป็นป่าชายเลน บางแห่งใช้เลี้ยงปลาและ
กุ้งหรือทำนาเกลือ
2) ดินคล้ายดินชุดสมุทรปราการที่เค็มจัด พบในที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง สภาพพื้นที่ราบเรียบ
เป็นดินลึก การระบายน้ำเลวมาก ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้าตลอดทุก
ชั้น ลักษณะโดยทั่วไปของดินชุดนี้เหมือนกับดินชุดสมุทรปราการ แตกต่างกันที่ดินชุดนี้เกิดในที่ลุ่มต่ำกว่าและ
น้ำทะเลท่วมถึง จึงทำให้ดินชุดนี้เค็มกว่าดินชุดสมุทรปราการ ปฏิกิริยาของดินเป็นดินด่างแก่ ในฤดูแล้งจะพบ
เกลือบนผิวหน้าดิน ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเป็นเหนียวปนทรายแป้งสีพื้นเป็นสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประเป็นสี
น้ำตาลปนแดง ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเขียวมะกอกปนเทา มีสีน้ำตาลและ
แดงปนเหลืองเป็นสีประ สีเทาปนเขียวจะเริ่มที่ความลึกต่ำกว่า 50 เซนติเมตรลงไป ดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง แต่เนื่องจากเป็นดินเค็มจึงไม่สามารถทำประโยชน์ได้
3) ดินชุดสมุทรสงคราม พบในที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึกการระบาย
น้ำทำได้ยากมาก ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง แต่ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านไปได้ค่อนข้างเร็วเนื่องจาก
ดินมีรูของรากพืชและรูปูมาก ดินบนลึก 30 – 50 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีพื้นเป็นสีน้ำตาล
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หรือสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีเทาเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นดิน ด่างปานกลาง มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 8.0 ดินชั้นล่างในระยะความลึก 50 เซนติเมตรลงไปเป็นดินเหนียว มีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาของดิน
เป็นด่างแก่ มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 8.5 ดินชุดนี้เป็นดินที่ยกร่องใช้ปลูกมะพร้าว ส่วนมาก
ยกร่องจากดินชุดท่าจีน ถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่ยังเป็นดินเค็มอยู่จึงไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ดีเท่า
ปลูกมะพร้าว ดินชุดนี้ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อใช้ปลูกพืชอย่างอื่นได้
4) ดิน ชุดสมุ ทรปราการ พบในที่ราบชายฝั่ง ทะเลถัดจากดิ นชุด ท่าจีน และดิน ชุดบางปะกง
เข้ามา สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึก การระบายน้ำแย่ มีความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้
น้ำซึมผ่านไปได้ตลอดทุกชั้น ดินบนลึก 20 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 – 6.5 ดินล่างลึก
ตั้งแต่ 20 เซนติเมตรลงไป เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก
มีจุดประเป็นสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็นกลางหรือเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ7.0 – 8.5 ดินชุดนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เนื่องจากเป็นดินเค็ม
น้ำทะเลท่วมถึงเป็ น บางครั้ง การใช้ป ระโยชน์ ของดิ นชุ ดนี้ โดยทั่ วไปใช้ป ลูกข้ าว บางแห่ง ปล่อ ยทิ้ ง ไว้เป็น ที่
ว่างเปล่าเนื่องจากเป็นดินเค็มมาก
5) ดินชุด บางกอก พบในที่ราบห่ างจากฝั่ งน้ ำท่ วมไม่ ถึง สภาพพื้น ที่ค่อนข้างราบเรีย บเป็ น
ดิน ลึก การระบายน้ ำ แย่ ความสามารถในการอุ้ มน้ ำสูง ดิ นมี ความสามารถให้ น้ ำซึ มผ่ านได้ช้ าตลอดทุ กชั้ น
ดินบนลึกประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสี
เทาเข้มถึงสีเข้มของน้ ำตาลปนเทา มี จุดประเป็น สีน้ำตาลแก่ห รือ สีแดงปนเหลือง ปฏิ กิริย าของดิน เป็น กรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลางมีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 – 7.0 ดินล่างลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไป
เป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง
หรือสีอ่อนของน้ำตาลปนเขียวมะกอก ปฏิ กิริยาของดินเป็ นกลาง ดิน เป็น ด่างอ่ อน มี ค่าของความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 7.0 – 7.5 ในดินชั้นนี้จะพบสารพวกแมงกานีสและเหล็ก จับกันเป็นก้อนสีดำในลักษณะอ่อน
ถึงค่อนข้างแข็ง การกระจัดกระจายอยู่ทั่ว ในระยะความลึกตั้งแต่ 125 – 150 เซนติเมตร ดินเละอ่อนเหลว มีสี
เข้มของเทาปนเขียว ดินชุดนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก เป็นดินชั้นหนึ่งในการปลูกข้าว
ถ้ามีน้ำเพียงพอสามารถปลูกข้าวครั้งที่ 2 ในฤดูแล้งได้ หรือเป็นดินเหนียว การระบายน้ำเลวและระดับใต้ดินสูง
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ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่รากพืช ดินชุดนี้โดยทั่วไปใช้ทำนาดำได้ข้าวไร่ละ 50 ถัง ถ้ามีการใส่ปุ๋ยก็จะช่วยเพิ่มผลผลิต
ให้สูงขึ้นอีก บางแห่งเกิดในที่ค่อนข้างสูงมักจะขาดน้ำ
6) ดินชุดบางกอกที่เกิดในที่ลุ่ม พบในที่ราบค่อนข้างลุ่มอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ ำ
ท่าจีน เกิดในระดับต่ำกว่าดินชุดบางกอก จึงได้แยกออกจากดินชุดบางกอก เรียกเป็ นดินชุดบางกอก Low
Phase ในฤดูฝนน้ำในแม่น้ำท่วมถึง ดินชุดนี้มีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับดินชุดบางกอกต่างกันที่เกิดในที่
ต่ำหรื อลุ่ ม กว่ าดิ น ชุด บางกอก ดิน ชุ ด นี้ บ างแห่ ง จะมีห น้ าดิ น เป็น สี เทาเข้ มมากในระดั บ ความลึ กไม่ เกิ น 20
เซนติเมตร มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับดินชุดบางกอก โดยทั่วไปใช้ปลูกข้าว
7) ดินชุดธนบุรี พบในที่ราบใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ สภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำ
เป็นแบบที่มนุษย์ทำขึ้น ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินสามารถให้น้ำซึมผ่านไปได้ช้า ดินชุดนี้เป็นดินที่ถูกยก
ร่องใช้ในการปลูกผักและทำเป็นสวนผลไม้ มีขนาดกว้าง 3 – 4 เมตร ลึก 1 เมตรการยกร่องทำให้ดินชั้นล่าง
ขึ้นมาอยู่ข้างบน จึงทำให้การเรียงตัวของชั้นดินไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติและมีการเอาดินเลนในน้ำท้องร่อง
ขึ้นมาทับถมไว้บนดินชั้นบนเกือบทุกปี ดินเดิมเป็นดินชุดบางกอกหลังจากการยกร่องแล้วทำให้การเรียงตัวของ
ชั้นดินเปลี่ยนแปลงไป ดินชั้นบนลึก 40 – 70 เซนติเมตรมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง สีพื้นเป็นสีน้ำตาล มีจุดประสีเทา ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกรดแก่ มีค่าของความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.5 – 6.5 ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสี พื้นเป็นสีเทาปนสีเขียว
มะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองและสีอ่อนของน้ำตาลปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็นด่างปานกลางถึง
เป็นด่างแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 8.0 – 8.5 ในดินชั้นล่างจะพบแมงกานีสจับกันเป็นก้อนใน
สภาพอ่อนตัว
8) ดินชุดดำเนินสะดวก พบในที่ราบห่ างจากฝั่งทะเล สภาพพื้ นที่ราบเรียบ การระบายน้ ำ
ค่อนข้างเลว ความสามารถในการอุ้มน้ำสูง ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ช้า ดินชุดนี้เป็นดินที่ถูกยกร่องใช้
ปลูกผักและทำสวนผลไม้เช่นเดียวกับดินชุดธนบุรี แต่ดินชุดนี้ส่วนใหญ่ยกเป็นร่องจากดินชุดบางเลน ดินบนลึก
30 เซนติเมตร เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีพื้นเป็นสีเทาเข้มถึงสีดำ ปฏิกิริยา
ของดินเป็นกลางถึงเป็นด่างอ่อน มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0 – 7.5 ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีพื้นเป็นสีเทาอ่อนปนสีเขียวมะกอกจุ ดประสีน้ำตาลปนเหลืองและสีน้ำตาลอ่อน
ปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาของดินเป็นด่างปานกลาง มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 8.0 ในระยะความ
ลึก 150 เซนติเมตร ดินจะมีสีเทาปนเขียวมะกอก ในชั้นดินบนจะพบเปลือกหอยอยู่เป็นจำนวนมากและบางแห่ง
จะพบในดินล่าง ดินชุดนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะในการปลูกผักและทำสวนผลไม้ และบางแห่งใช้
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ปลูกพืชไร่ และระหว่างร่องใช้ปลูกข้าวเนื่องจากเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้ว จึงไม่จำเป็น
จะต้องปรับปรุงแต่อย่างไร เพียงแต่คอยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์คงเดิมไว้โดยการเพิ่มอินทรียวั ตถุ และ
แร่ธาตุอาหารที่พืชใช้หมดไปก็เพียงพอ
ปัจจุบันสภาพดินของจังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นผลเนื่องมาจากเกษตรกรใช้
ปุ๋ยและสารเคมีในการกำจัดแมลงและวัชพืชเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเกิดการชะล้างพังทลายของดินและสูญเสียหน้า
ดินและตะกอนดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ
1.6.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แต่มีทรัพยากรป่าชายเลน ดังนี้
1) ป่าชายเลน
- ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎร ป่าชายเลนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ของประชาชน และป่า
ชายเลนที่เป็นพื้นที่ปลูกป่าไม้โกงกาง ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการเผาถ่านไม้โกงกางของราษฎรในท้องที่ ต.ยี่สาร
อ.อัมพวา และ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ รวมเนื้อที่ปลูกประมาณ 6,000 ไร่
- ป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน
ตามโครงการฟื้ น ฟู ป่ าชายเลนบนพื้ น ที่ ง อกชายฝั่ ง ทะเล ต.คลองโคน อ.เมือ งฯ จ.สมุ ท รสงคราม มาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้เนื้อที่ป่า 2,568 ไร่ 3 งาน เมื่อปี พ.ศ. 2543 จังหวัดได้ดำเนินการออก
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ชายทะเล ในพื้นที่ตำบลคลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 1,884 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ออก ณ วันที่ 4 เมษายน 2543
- ป่ า ชายเลนที่ ป ลู ก ขึ้ น หลั ง แนวไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น พื้ น ที่ ต.บางแก้ ว ต.บางจะเกร็ ง และ
ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และมีแผนการดำเนินการ
ถึงปี 2556 และพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่ ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยั่งยืน
หลังแนวไม้ไผ่ได้พังลง โดยเริ่มปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ 20 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลนบนพื้นที่เลนงอกใหม่ จำนวน
2598.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของพื้นที่จังหวัด
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2) ดอนหอยหลอด
พื้ นที่ ชุ่ มน้ ำดอนหอยหลอด จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม ตั้ ง อยู่ในพื้ น ที่ต ำบลบางจะเกร็ง ตำบล
แหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว และตำบลคลองโคนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แรมซาร์ไซต์ ลำดับที่ 3 ของ
ประเทศไทย และลำดับที่ 1099 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ ำที่มีความสำคัญ ระหว่างประเทศ เนื้อที่ 546,875 ไร่
ซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่บนบก และในทะเล ความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 0.15-1.23 เมตร
ระวาง 5035 I, 4935 I, IV ดอนหอยหลอดเป็ นพื้ น ที่ชุ่ มน้ ำชายฝั่ง ทะเลลักษณะดิน เกิ ดจากการทับ ถมของ
ตะกอนแม่น้ำและตะกอนน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำกลอง ทำให้แผ่นดินขยายออกไปในทะเลบริเวณพื้นที่ตั้งแต่
แนวชายฝั่งทะเลลงไปในทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร มีลักษณะผิวพื้นที่ชายฝั่งราบเรียบ ประกอบด้วยตะกอน
โคลนกระจายเต็มพื้นที่เมื่อน้ำลงจะปรากฏสันดอนทราย กว้างประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์
ของธาตุอาหาร สภาพพื้นที่ชายฝั่งหาดเลนปากแม่น้ำแม่กลองนี้มีร่องน้ำใหญ่ 3 ร่อง เกิดเป็นสันดอนทั้งหมด 5
แห่ง การขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นแบบน้ำคู่ คือ น้ำขึ้นลงวันละ 2 ครั้ง ในขณะน้ำขึ้นมีทิศทางการไหลไปทางทิศ
เหนือ และในขณะน้ำลงมีทิศทางการไหลไปทางทิศใต้อิทธิพลของกระแสลมทำให้ทิศทางของกระแสน้ำผันแปร
ไปบ้างเล็กน้อย
ความสำคัญที่จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นชายฝั่งทะเลที่
มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง หาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis)
ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ และหอยอีกหลายชนิดที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย และใน
ภูมิภาค
3) ทรัพยากรแหล่งน้ำ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอยู่ติดกับอ่าวไทยตอนบน มีแม่น้ำแม่กลองไหล
ผ่านซึ่งแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็นฝั่งขวา และฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง ประกอบกับมีลำคลองน้อยใหญ่กว่า 300
ลำคลอง กระจายอยู่ ทั่ ว พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม แบ่ ง สภาพน้ ำ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ได้ 3 เขต คื อ
เขตน้ำเค็ม เป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวาบางส่วน
เขตน้ำกร่อย เป็นพื้นที่ถัดจากเขตน้ำเค็มเข้ามา บางส่วนของเขตอำเภอบางคนที และเขตน้ำจืด เป็นพื้นที่ถัด
จากเขตน้ำกร่อยเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นเขตอำเภอบางคนที จากสภาพทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ในภาพรวมของ
ทรัพยากรน้ำ จังหวัดสมุทรสงครามมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภค จังหวัดสมุทรสงครามมีการ
บริการประปาครอบคลุมทั้งจังหวัด จากการให้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น แต่พบปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่ส่ งผลกับพื้นที่ทางการเกษตร ปัญ หาลำคลองตื้นเขิน
และมีวัชพืชในน้ำจำนวนมาก และปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกน้ำลำน้ำแม่กลอง
ประเภทของแหล่งน้ำในพื้นที่
แม่ น้ ำสายหลั ก ได้ แ ก่ แม่ น้ ำแม่ ก ลอง ต้ น กำเนิ ด เกิ ด จากแควน้ อ ย และแควใหญ่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม แม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คู/คลอง/ลําราง ได้แก่
- คลองดำเนินสะดวก เป็นคลองขุดเชื่อมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และแม่น้ำแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม คลองดำเนินสะดวกไหลผ่านตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมี
ความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
- คลองบางน้อย แยกจากคลองยายแพง อำเภอบางคนที ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองบริเวณตำบล
กระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
- คลองอั ม พวา แยกจากคลองดาวโด่ ง อำเภออั ม พวาไหลลงสู่ แ ม่ น้ ำแม่ ก ลอง ตำบลนาง
ตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
- คลองวัดประดู่ แยกจากแม่น้ำอ้อม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ไหลลงไปทางใต้เป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่างจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร
- คลองปลายโพงพาง แยกจากคลองบางแค ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา ไหลลงแม่น้ ำ
แม่กลอง บริเวณตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
- คลองยี่สาร เริ่มจากคลองขุด กำนัน สมบู รณ์ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา ไหลลงแม่น้ำบาง
ตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ไหลอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 6
กิโลเมตร
- คลองบางปืน แยกจากคลองบั ว ตำบลนางตะเคียนไหลออกสู่แ ม่น้ ำแม่ กลอง ตำบลนาง
ตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
- คลองแม่กลอง เป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร กับแม่น้ำแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม คลองแม่กลองไหลผ่านอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร
- คลองบางบ่อ แยกจากคลองแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไหลลงอ่าว
ไทยบริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
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- คลองพรมแดน แยกจากคลองแม่กลอง เป็นคลองกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดสมุทรสงคราม
กับจังหวัดสมุท รสาคร ไหลลงอ่าวไทยบริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจัง หวัดสมุทรสงคราม มีความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร
- คลองแควอ้อม แยกจากแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไหลออกสู่แม่น้ำแม่กลอง
ตำบลเหมืองใหม่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ
7 กิโลเมตร
- คลองประชาชมชื่น แยกจากแม่น้ำแม่กลอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา ไหลลงไปทางใต้
ถึงคลองขุดดอนจั่น ตำบลบางขันแตก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
- คลองขุดกำนันสมบูรณ์ แยกจากคลองขุดน้อย ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา ถึงคลอง
ยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
- คลองขุดดอนจั่น แยกจากคลองประชาชมชื่น ตำบลบางขันแตก อำเภออัมพวา ถึงคลองยี่
สาร อำเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
1.7 แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดสมุทรสงครามได้ทำการประเมินศักยภาพของจังหวัดสมุทรสงครามโดยพิจารณาข้อมูลจาก
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาวิเคราะห์สภาวการณ์ 2 ด้าน คือ ด้าน สภาพแวดล้อมภายใน และด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกของจังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย และโอกาส หรือสิ่งที่เป็น
ปัญหาสำคัญในการพัฒนาจังหวัดต่อไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม
จุดแข็ง (STRENGTHS)

จุดอ่อน (WEAKNESSES)

1. ทำเลตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครซึ่งมี
ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. แหล่งอาหาร 3 น้ำ และอาชีพที่หลากหลาย
3. แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และแหล่ง
เกษตรกรรมที่โดดเด่น
4. มีภูมิประเทศพร้อม ดิน น้ำ อากาศ สมบูรณ์
ดี เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานในทุกฤดูกาล
5. มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงาม
6. แหล่งเกษตรกรรมซึ่งผลิตผลไม้ (มะพร้าว
ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วยฯลฯ) การทำนาข้าว การทำ
นาเกลือสมุทร การทำประมง การเพาะเลี้ยง
ตามธรรมชาติ ที่สามารถผลิตเพื่อการบริโภค
ภายใน และส่งออกได้
7. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. เป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมน้อย
9. มีตลาดกลางสัตว์น้ำ และอาหารทะเลที่
ปลอดภัย
10. ประชาชนมีความพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
11. ประชาชนมีความตื่นตัว มีการรวมกลุ่ม ที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของ
จังหวัด

1. ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
2. ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริหารจัดการจาก
ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน เรื่องการตลาดของสินค้า
เกษตร (ผลไม้ และการประมง) แบบครบวงจร
3. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ประมง และ
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีทักษะ และความชำนาญตลอดจน
การเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม และ
เศรษฐกิจ
4. ขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
5. ขาดการบริหารจัดการ และการกำหนดมาตรการที่
ชัดเจน
เกี่ยวกับอนาคตการท่องเที่ยวของจังหวัด
6. ขาดการสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาค
เกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว ทำให้ผู้ประกอบการไม่
มีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
7. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม
8. ขาดการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลข่าวสารที่
เพียงพอต่อประชาชน
9. หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาในพื้นที่ ขาด
การศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนอย่าง
แท้จริง
10. การทำแผนงบประมาณของจังหวัดขาดความสมดุล
11. การประกาศใช้ผังเมืองที่ล่าช้า
12. เยาวชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสูก่ ารสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการตัดสินใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
จุดแข็ง (STRENGTHS)

จุดอ่อน (WEAKNESSES)
13. มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรุนแรงมากขึ้น
14. การพนันมีการขยายวงกว้างมากขึ้น
15. ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
16. ความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอ
17. นโยบายการศึกษาทำให้คนทิ้งถิ่น
18. จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามมีเพิ่มมากขึ้น
และการดูแลไม่ทั่วถึง
19. ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
ข้อจำกัด/ภัยคุกคาม (THREATS)
1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม และสนับสนุน 1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้ภาคส่วนต่างๆ
ยุทธศาสตร์ครัวโลก และการท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมั่น
2. ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ และ 2. มาตรการกี ดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ส่ง ผลกระทบต่อ
เทคโน โลยี ด้ า น ก ารผลิ ต สำหรั บ ภาค ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจการค้า การเกษตร และ
เกษตรกรรม
ประมง
3. ประเทศไทยจะกลายเป็ น ประชาคม 3. ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของประเทศเพื่ อ นบ้ าน (โดยเฉพาะใน
อาเซี ยน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) สู ง ขึ้ น จึ ง ลดบทบาทความ
การหลอมละลาย ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม น่าสนใจของจังหวัด
และวัฒ นธรรม โดยจะมีตลาดขนาดใหญ่ 4. โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่ มขึ้น ขณะที่ประชากรวัย
มากกว่า 800 ล้านคน
เด็กลดลง
4. การสนั บ สนุ น นโยบายทางด้ า นโลจิ 5. มี มลภาวะทางน้ ำจากจัง หวัดใกล้เคียง เช่น ปัญ หาน้ ำเน่าเสีย
สติกส์ที่จะใช้เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง จากแม่น้ำแม่กลองจากการปล่อยน้ ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ทำให้การขนส่งสินค้า ในเขตจังหวัดต้นน้ำ
และการท่องเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็ว 6. การกลายเป็ น ประชาคมอาเซี ย น (AEC) ของไทยจะทำให้ มี
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นจะเกิดผลกระทบด้าน
ความมั่นคง การเตรียมกฎหมายรองรับแรงงาน และการเตรียม
สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอด้วย
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กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ใน 6 ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคประชาชนภาคทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแต่ละภาคจะมีเป้าหมายสำหรับการพัฒนาโดยเน้น
“การปรับสมดุล และเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืน ” โดยภาคการท่องเที่ยวจะเน้นการ
สร้าง และพัฒ นาห่วงโซ่คุณ ค่าของการท่องเที่ยว (Tourism Value Chain) โดยสร้างคุณ ค่าเพิ่ มให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสร้าง พัฒ นา ฟื้น ฟู และอนุรักษ์ ให้คงอยู่อย่างยั่ง ยืน ขณะที่ภาค
เกษตรกรรม จะเน้นการสร้างซัพพลายเชนของระบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
หลังจากนั้น จะมีการใส่แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในแต่ละกระบวนการของซัพพลายเชน โดยเน้นการเป็นแหล่งสร้าง
คุณค่าเพิ่ม ให้กับผลผลิตทางการเกษตร และสร้างซัพพลายเชน รวมทั้งสร้าง และขยายโอกาสทางการตลาดได้
ส่วนภาคพาณิชยกรรม นั้นจะเน้นการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อ
สร้างซัพพลายเชนของภาคพาณิชยกรรม ซึ่งจะช่วยในการสร้าง และยกระดับคุณค่าเพิ่มให้กับการผลิต และ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของภาคพาณิชยกรรมที่เน้นธรรมาธิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และกลุ่มภาคีหลัก
ที่สำคัญสุดท้ายคือ ภาคประชาชนนั้นภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามการท่องเที่ยวประชาชน พาณิชยกรรม สิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียนเกษตรกรรม พ.ศ. 2557-2560 จะมุ่ง เน้นการพัฒ นาเพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ รักชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้ง มีคุณธรรม
และใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนําความรู้ สู่
การดำรงชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พ อเพี ย ง อย่ า งไรก็ ต าม กรอบการจั ด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม 4 ปี พ.ศ. 2557–2560 จะคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดรวมทั้งผลการประเมินศักยภาพของจังหวัด ผลสำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็น
ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวสมุทรสงครามอย่างแท้จริงตลอดทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าต่อไปยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง”
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พันธกิจ
1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนั บสนุน และเสริม สร้างการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในลักษณะ
ประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและ
ประมง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มี
ความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
เป้าประสงค์รวม
1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ตามวิถีสมุทรสงคราม
2) แหล่งผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน
3) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีสมุทรสงคราม
4) มีความพร้อม และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของบุคลากร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความ
สะดวก และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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5) วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ได้มากขึ้นผ่านการลดต้นทุนธุรกิจ และเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสากล
6) ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกัน และดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
7) ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม
8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อสร้างความสมดุล ระบบ
นิเวศ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตการเกษตร และการท่องเที่ยวของ
จังหวัดรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
9) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีความยั่งยืน และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
10) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดแบบการมี
ส่วนร่วม
11) องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
12) ได้เกิดการศึกษาวิจัย และประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ 3 น้ำ ของท้องถิ่น
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 24.23 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่ง
ทะเล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวา โดยพื้นที่ 8 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 141,422 ไร่
(ตารางที่ 3) อยู่ในเขตความรับ ผิดชอบเชิงพื้นที่บ นบก ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญ ญั ติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้พื้นที่ในทะเล
ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 3 พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม แยกรายตำบล อำเภอ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บนบก
ตามมาตรา 3
สภาพพื้นที่
ตำบลติดทะเล (4 ตำบล)
มีป่าชายเลน ป่าพรุ
(8 ตำบล)

ตำบล
บางแก้ว, บางจะเกร็ง, แหลมใหญ่, คลองโคน

อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม, อัมพวา

บางแก้ว , บางจะเกร็ง , แหลมใหญ่ , คลองโคน, เมืองสมุทรสงคราม, อัมพวา
ลาดใหญ่, บางขันแตก, ยี่สาร, แพรกหนามแดง
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รูปที่ 2 พื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สำคัญ ในจัง หวัดสมุทรสงคราม (ตามมาตรา 3) ประกอบด้วย
ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรป่าชายเลน (ดังรูปที่ 3) แต่ในรายงานฉบับนี้ จะนำเสนอข้อมูลให้
ครอบคลุมสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วยทรัพยากรสัตว์ทะเลหา
ยาก ความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลชายฝั่ง ทรัพยากรป่าชายเลน และการกัดเซาะชายฝั่ง รายละเอียดดังนี้
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รูปที่ 3 แผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2560
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2.1 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัง หวัดสมุ ทรสงครามที่ สำคั ญ คือ ทรัพ ยากรสัตว์ท ะเลหายาก
แต่ในรายงานฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลใน 5 สถานการณ์ ประกอบด้วยสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานการณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ และ สถานการณ์ขยะทะเล ดังนี้
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทย
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2535 ว่ าด้ ว ยการห้ า มล่ า ห้ า มค้ า ห้ า มครอบครอง ห้ า ม
เพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้
อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES)
โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1
ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ และปลาฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
สัตว์ทะเลหายาก ในน่านน้ำไทย ทั้ง 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
1) เต่าทะเล มี 5 ชนิ ด ได้แก่ เต่าตนุ (Green turtle: Chelonia mydas) เต่ากระ (Hawksbill
turtle: Eretmochelys imbricata) เต่าหญ้ า (Olive ridley turtle: Lepidochelys olivacea) เต่ามะเฟือ ง
(Leatherback turtle: Dermochelys coriacea) และ เต่าหัวค้อน (Loggerhead turtle: Caretta caretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong: Dugong dugon)
3) กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่น
ระยะไกลซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการแพร่กระจายจำกัด
อยู่ ในกลุ่ ม ประชากรใกล้ ฝั่ ง 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ โลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose dolphin: Tursiops
aduncus) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) โลมาหลัง โหนก
(Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โล ม า อิ ร ว ดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella
brevirostris) วาฬบรู ด้ า (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) และวาฬโอมู ร ะ (Omura’s whale:
Balaenoptera omurai)
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2.1.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรสงคราม
ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม พบโลมาและวาฬรวม 6
ชนิ ด คื อ โลมาอิ ร วดี โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บ โลมาหลั ง โหนก วาฬบรู ด้ า เต่ า ตนุ แ ละเต่ า กระ โดยพบ
แพร่กระจายได้ตลอดแนวชายฝั่ง แต่พื้นที่ที่มีความสำคัญจะอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง โลมาที่พบนั้นจะเป็น
กลุ่มประชากรประจำถิ่น ทั้งโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก เต่าตนุและเต่ากระ ส่วนวาฬบ
รูด้าจะมีการเดินทางย้ายถิ่นไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร
โลมาอิรวดีพบมากบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำแม่กลองตลอดจนแนวชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม มี
จำนวนประชากรประมาณ 50 ตัว โดยประชากรที่พบบริเวณนี้ เป็นประชากรเดียวกันกับที่พบบริเวณปากแม่น้ำ
บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
โลมาหัวบาตรหลังเรียบเป็นโลมาที่มีขนาดเล็ก พบบริเวณห่างจากฝั่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริเวณ
ที่น้ำทะเลค่อนข้างใส การศึกษาเรื่องจำนวนประชากรทำได้ยาก เพราะไม่มีครีบหลัง ไม่สามารถประเมินจำนวน
ประชากรที่แน่ชัดได้ แต่จากการประเมินข้อมูลจำนวนประชากรจากการสำรวจและการพบซากของโลมาหัว
บาตรหลังเรียบเกยตื้น พบว่าในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนประชากรประมาณ 30 ตัว
โดยจะพบในบริเวณนอกแนวแปลงเลี้ยงหอยแมลงภู่ โดยเป็นกลุ่มประชากรเดียวกับที่พบบริเวณอำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี
โลมาหลังโหนกจะพบบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง โดยพบเพียง 1 - 2 ตัว เท่านั้น โดยเป็นโลมา ตั ว
เดียวกับที่พบบริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และตลอด
แนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามจะพบมากระหว่างเดือนเมษายน
จนถึงธันวาคมของทุกปี ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 55 ตัว วาฬบรูด้ากินปลาขนาดเล็กที่รวมฝูง เช่น
ปลากะตักควาย ปลากะตักแก้ว ปลาไส้ตัน ปลาหัวตะกั่ว ปลาหลังเขียว ปลาอีปุด และปลาแป้น เป็นอาหาร
วาฬบรูด้ามีการเดินทางไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร
พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แต่ มีการพบซากเต่าทะเลเกย
ตื้นได้ โดยเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระ
สัตว์ทะเลหายากชนิดเด่น คือ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ ซึ่งพบมากตลอด
แนวชายฝั่งทะเล โดยมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่มีลูกเกิดใหม่และพบการเกยตื้นน้อยมาก
ในขณะที่ไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม แต่พบการเกยตื้นของเต่าทะล โดยเฉพาะ
เต่าตนุ แต่มีจำนวนไม่มากนัก
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2.1.1.2 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
จังหวัดสมุทรสงครามพบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตร
หลังเรียบ โลมาหลังโหนก เต่ากระ และเต่าตนุ จากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสำรวจในธรรมชาติ พบสัตว์ทะเล
หายาก ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 4-5
ตารางที่ 4 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดสมุทรสงคราม แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล ปีงบประมาณ 2562
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

แหล่งที่มาข้อมูล
ในธรรมชาติ จากชุมชน
30
4

1. วาฬบรูด้า

Bryde’s whale

Balaenoptera edeni

เกยตื้น
-

2. โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin

Orcaella brevirostris

2

≥ 40 ตัว

-

Finless porpoise

Neophocaena phocaenoides

1

≥ 20 ตัว

-

Indo-Pacific humpbacked dolphin

Sousa chinensis

-

1

-

5. เต่าตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

3

-

-

6. เต่ากระ

Hawksbill turtle

Eretmochelys imbricata

2

-

-

3. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ
4. โลมาหลังโหนก

รูปที่ 4 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2561 – 2562
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม พบสัตว์ท ะเลหายากเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ. 2552-2562 (กราฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 มีการเกยตื้นรวม 8 ตัว ได้แก่ โลมา 3 ตัว และเต่าทะเล 5 ตัว

รูปที่ 5 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2552-2562
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
สัตว์ทะเลหายาก

มีชีวิต

ซากเกยตื้น

โลมาอิรวดี

0

2

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

0

1

เต่าตนุ

3

0

เต่ากระ

1

1

ตารางที่ 5 จำนวนทะเลหายากเกยตื้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ 2562
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, กันยายน 2562

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2.1.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม (รูปที่ 5) ส่วนมากแล้ว
จะไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ แต่ในบางกรณีที่สามารถระบุสาเหตุได้ มักพบว่ามีสาเหตุมาจากการ
ติดเครื่องมือประมง การกินขยะพลาสติก และความเจ็บป่วย โดยสามารถระบุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลหายาก ได้ดังนี้
1) การติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนา เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหา
ยากจะอยู่บริเวณใกล้ฝั่ง เช่น โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และวาฬบรูด้า รวมทั้งเต่าทะเล ซึ่งพื้นที่ทำ
การประมงของชาวประมงเป็นพื้นที่ที่ซ้อนทับกันแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายากเหล่ านี้ มีเครื่องมือประมง
หลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเลหายากต่าง ๆ พบว่าเครื่องมือทำ
การประมงที่เป็นสาเหตุการตายของโลมาเหล่านี้ ได้แก่ อวนจมปู ลอบปลาขนาดใหญ่ ลอบปูม้า และอวนลอย
ปลาขนาดต่าง ๆ เป็นต้น
2) มลพิ ษ และความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล้ อ มและขยะในทะเล การเสื่ อ มโทรมของ
สภาพแวดล้อม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหายากที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง ซึ่งภาวะ
เสื่อมโทรมนี้จะทำให้สัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลง เป็นเหตุให้แหล่งอาหารขาดแคลนอีกด้วย นอกจากนั้นการทิ้ง
ขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ทะเลบาดเจ็บหรือตาย
ได้ ดังตัวอย่างการตายของเต่าทะเลและโลมา หลายกรณีพบว่าสัตว์ทะเลหลายชนิด กินถุงพลาสติกเข้าไป และ
ไม่สามารถย่อยได้ ถุงพลาสติกทำให้ลำไส้อุดตันและตายในที่สุด ปัจจุบันการเกยตื้นของเต่าทะเลส่วนใหญ่มาก
เจอในสภาพการเกยตื้นที่มักพบเศษอวนติดพันลำตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด
3) การเจ็บป่ วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฎการณ์ ธรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากทั้ง เต่า
ทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในน้ำ ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติ
หรือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้ำ จึงมีผลต่อสุขภาพของโลมา เช่นกัน ดังที่
พบโลมาเกยตื้นเป็นจำนวนมาก ที่แสดงอาการของการเจ็บป่วย และโรคพยาธิ โรคที่พบมากได้แก่ โรคปอด นิว
โมเนีย และพยาธิในอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่นหัวใจ และตับเป็นต้น
4) ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พื้นที่แหล่งวาง
ไข่เต่าทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์
และแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับการทำประมง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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2.1.1.4 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
การดำเนิ น งานเพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเลหายากในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1) การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเล
หายาก
2) ปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลลงทะเล ขยะจากเครื่องมือ
ประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพ
5) การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6) ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและน้ำเสีย
7) จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และจำแนกชนิด
และประเภทของขยะในทะเล
8) การสร้ างศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ ท ะเลหายาก เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหน่ ว ย
ปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
9) จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ เพื่อแบ่งเขต/ช่วงเวลาการจัดการ/ใช้ประโยชน์
10) การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการ
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
11) การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
12) การสำรวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจำนวนประชากรของสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจน
พื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
13) การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 5 และรูปที่ 6
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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ตารางที่ 5 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 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
R3 : ปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
R4 : บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลลงทะเล ขยะ
จากเครื่องมือประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพ
R5 : การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่
ทะเล
R6 : เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย
R7 : จัดทำแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และ
จำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
R8 : การสร้างศูน ย์ช่ วยเหลือ และพยาบาลสัต ว์ทะเล เพิ่ม ประสิท ธิภ าพหน่ว ย
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 ตลอดจนพื้ น ที่ ก ารแพร่ กระจาย เพื่ อให้ ส ามารถบริ ห ารจั ดการการใช้
เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญใน
ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
การดำเนินงาน
R13 : การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
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State: ภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายากมากขึ้น
R1: การป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อ
สัตว์ทะเลหายาก

P1: การติดเครื่องมือประมง
โดยไม่เจตนา

R2: การให้ค วามรู้และสร้างการมีส่ วนร่วมของชุม ชนในพื้นที่ เพื่ อให้มีส่วนร่วมใน
การอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลทรั พ ยากร ตลอดจนการสร้ า งเครื อข่ า ยเพื่ อ การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
R3: ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
R4: บูรณาการการจัดการขยะชายฝั่ง ขยะจากแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลลงทะเล ขยะ
จากเครื่องมือประมง และขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มี
ประสิทธิภาพ

P2: มลพิษ และความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม
และขยะในทะเล

R5: การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่ง และเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่
ทะเล
R6: เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย
R7: จั ดทำแนวทางในการศึ กษาวิ จัย เกี่ ยวกับ ขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และ
จำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล

P3: การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

R8: การสร้ า งศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ และพยาบาลสั ต ว์ท ะเล เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหน่ ว ย
ปฏิบัติการ
R9: การจัดระเบียบการท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่

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

R12: การสำรวจ ศึ ก ษา วิ จั ย เรื่ อ งชี ว วิ ท ยาและจำนวนประชากรของสั ตว์ ท ะเลหายาก ตลอดจนพื้ น ที่ ก าร
แพร่กระจาย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
R13: การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก

รูปที่ 6 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก
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2.1.1.5 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
1) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างกระบวนการแนวคิ ด การเรียนรู้ให้ กั บเยาวชน และนั กเรีย น ใน
โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเ วศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์
ทะเลหายาก จำนวน 6 ครั้ง เก็บขยะได้ 2,976 กิโลกรัม
3) จัด เก็บ ขยะร่วมกับ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อ ลดผลกระทบต่อ สัต ว์ทะเลหายาก
จำนวน 4 ครั้ง เก็บขยะได้ 3,245 กิโลกรัม
4) ใช้มาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน
จำนวน 11 ครั้ง เก็บขยะได้ 4,571 กิโลกรัม
5) ผลิตสื่อเผยแพร่ และรณรงค์มาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
6) กวดขัน จับกุม และรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหา
ยาก
2.1.1.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชาวประมงและชุมชนชายฝั่งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
อนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้น การส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการแจ้งเหตุและ
การช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ให้อยู่อย่าง
ยั่ง ยืน ตลอดไป ส่วนกรณี ของการติ ดเครื่อ งมือ ประมงนั้ น ควรมี ข้อ มูล สนั บสนุ นทางวิช าการที่ แน่ น หนาว่ า
เครื่องมือใดเป็น อันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อนำไปยกระดับสู่การออกกฎและระเบียบในห้ามใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดนั้น ๆ ต่อไป
ประเด็นสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้แก่ อันตรายจากขยะทะเล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขยะพลาสติก และขยะจากเครื่องมือประมง กรณีนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่
และเชิงนโยบาย ในการลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึงการจัดการขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่อาจดำเนินงานได้
ตามลำพัง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

31

2.1.2 สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทำการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน และได้นำค่าคุณ ภาพน้ำ ซึ่งมี ทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง ออกซิเจน
ละลายน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
มาใช้คำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานภาพ
ของคุณภาพน้ำทะเล
2.1.2.1 สถานภาพคุณภาพน้ำทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม (State)
ศูน ย์วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ าวไทยตอนบน ได้ด ำเนิ น การตรวจวั ด
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่สถานีบริเวณปากแม่น้ำ และห่าง
จากปากแม่น้ำ 3 กิโลเมตร พบว่าในปี 2561 สถานะคุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ เสื่อม
โทรม และบริเวณห่างจากปากแม่น้ำ 3 กิโลเมตร อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างและค่าเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
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จากผลการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพน้ ำ ทะเลชายฝั่ ง จั ง หวั ด
สมุ ท รสงคราม ระหว่ างปี พ.ศ. 2557–2561 พบว่า แนวโน้ ม คุ ณ ภาพน้ ำทะเลโดยรวมมี ทิ ศ ทางแย่ ล ง โดย
พิจารณาจากแนวโน้ ม ของค่า MWQI เฉลี่ยในแต่ ละปี เมื่อพิจารณาค่ าดัชนี คุณภาพน้ำทะเลแยกตามเกณฑ์
พบว่า ในปี 2561 คุณภาพน้ำทะเลในบางพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีการปนเปื้อนของปริมาณ
สารอาหารชนิดไนเตรท-ไนโตรเจน และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอยู่ในปริมาณสูง โดยเฉพาะบริเวณ
ปากแม่น้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำค่อนข้างต่ำโดย ในปี 2561 พบคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่
อยูใ่ นเกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 70) พอใช้ (ร้อยละ 20) และดี (ร้อยละ 10) ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างปี พ.ศ.2557–2561

ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2562
2.1.2.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม (Pressure)
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น
น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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2.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/ปากแม่น้ำ/ลำคลอง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึง จำเป็นผลักดันเชิง นโยบายให้การ
จัดการเป็นเชิงบูรณาการหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่มน้ำหรือพื้นที่ให้สำเร็จ
2) สร้างเครือ ข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่ วนที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อ ประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
3) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
4) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากคุณภาพน้ำชายฝั่ง (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 6 และรูปที่ 9
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุ (Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ R1 : การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิง ระบบในระดับลุ่มน้ำ/ปาก
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์
P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้
งาน

แม่น้ำ/ลำคลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นผลักดันเชิงนโยบายให้การจัดการเป็นเชิงบูรณา
การหน่วยงานในรูปคณะทำงานเชิงลุ่มน้ำหรือพื้นที่ให้สำเร็จ
R2: สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งองค์ ก รของรั ฐ และภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
R3 : เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน
เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้
ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R4 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ
ต่อไป
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State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝัง่ เสื่อมโทรม

P1: การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณ
ชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

R1: การจัดการน้ำเสียต้องอาศัยการจัดการเชิงระบบในระดับลุ่มน้ำ/
ปากแม่ น้ ำ /ลำคลอง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานจำนวนมาก กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจำเป็นผลั กดันเชิ งนโยบายให้ การ
จัดการเป็ นเชิง บูรณาการหน่ วยงานในรูป คณะทำงานเชิ งลุ่ม น้ำ หรื อ
พื้นที่ให้สำเร็จ
R2: สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ

P2: การป ล่ อ ย ทิ้ ง น้ ำ เสี ย ล งสู่ แ ห ล่ งน้ ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

P3: ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน

R3: เสริ ม สร้ า งจิ ต สำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจต่ า ง ๆ
ให้ กั บชุ มชน เพื่ อลดปริมาณการปล่ อยน้ำ ทิ้งลงสู่ แหล่งน้ ำธรรมชาติ
รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R4: จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง นำเสนอในระดั บ นโยบายเพื่ อบู รณาการการทำงานกั บ
หน่วยอื่น ๆ ต่อไป

รูปที่ 9 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์คุณภาพน้ำ
2.1.2.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานข้อมูลคุณภาพน้ำ และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
2.1.2.5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริ หารจัดการน้ำเสียของประเทศและของ
พื้นที่
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2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.3 สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (State)
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ยังได้ดำเนินการ
ติดตามเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ อัน เกิดจากการเจริญ เติบโตและเพิ่ม
จำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามสีรงควัตถุ
ของแพลงก์ ต อนพื ชชนิ ด นั้ น โดยเมื่ อ แพลงก์ ต อนพื ช ได้ รั บ สารอาหารและแสงในปริ ม าณมากกว่ าปกติ จึ ง
เจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
กิ จ กรรมมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะการเพิ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย สารบริ เวณชายฝั่ ง เช่ น น้ ำ เสี ย จากบ้ า นเรื อ นชุ ม ชน
จากกิ จ กรรมการเกษตร อุ ต สาหกรรม และการขยายตั ว ของการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ ชายฝั่ ง ซึ่ ง การเกิ ด
ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานภาพน้ำทะเลเปลี่ยนสี จากสถิติการรายงานการเกิดปรากฏการณ์ น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red
tide) บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 พบการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยน
สี จำนวน 4 ครั้ง (รูปที่ 10) บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำแม่กลอง ชายฝั่งทะเลคลองโคน และดอนหอยหลอด ส่งผล
ให้แหล่งเลี้ยงหอยบริเวณพื้นที่คลองโคนได้รับความเสียหาย (ในปี พ.ศ. 2557) โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุ
ของปรากฎการณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ยนสี บ ริเวณชายฝั่ ง ทะเลจัง หวั ดสมุท รสงคราม ได้แ ก่ Odontella sinensis,
Chaetoceros spp. Cylindrotheca sp., Peridinium sp., Ceratium furca และ Noctiluca scintillans
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รูปที่ 10 สถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, ปรับปรุง สิงหาคม 2562
2.1.3.1 สาเหตุที่ส่งผลให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
การเกิดปรากฏการณ์ น้ำเปลี่ยนสี อาจมีสาเหตุจากการที่ แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่
จำเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตเป็ น ปริ ม าณมาก ประกอบกั บ สภาพแวดล้ อมที่ พ อเหมาะ ได้ แ ก่ ความเข้ ม แสง
อุณหภูมิ ช่วงการขึ้น-ลงของน้ำทะเล แหล่งที่มาของสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ส่วนใหญ่มาจากน้ำทิ้ง หรือน้ำเสีย
จากชุมชน สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ฯ ที่ไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
และ/หรือ ไม่ได้การบำบัดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้สามารถสรุปสาเหตุที่ส่งผลที่ทำให้เปลี่ยนสีได้แก่
1) การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น น้ำ
เสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด
3) ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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2.1.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้างเครือ ข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่ วนที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อ ประสานงานในการ
จัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณ
การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบายสำหรับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากน้ำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure) และการ
ดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 7 และรูปที่ 11
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยนสี
น้ำทะเลเปลี่ยนสี
สาเหตุ (Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1 : การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สาร

R1 : สร้างเครือข่ายระหว่างองค์ก รของรัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อ ง

จากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแบบบูรณาการ
R2 : เสริ ม สร้ างจิ ต สำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจต่ า งๆ

P2 : การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติโดยไม่ผ่านการ
บำบัด
P3 : ระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่
เพียงพอ และไม่ครอบคลุม

ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลและชายฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยอื่นๆ ต่อไป

พื้นที่ และ/หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
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State : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
P1: การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจาก
บริ เวณชายฝั่ ง เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ต่างๆ ของมนุษย์

R1: สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำ
เสียแบบบูรณาการ

P2: การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบำบัด

R2: เสริมสร้างจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่างๆ ให้ กับชุม ชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้ งลงสู่
แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้ง รณรงค์ให้ช่วยฟื้ นฟูแม่น้ำ ลำ
คลอง ทะเลและชายฝั่ง

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

R3: จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบายเพื่อบูรณา
การการทำงานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 11 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
2.1.3.3 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืน้ ที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเพื่อ
ประสานงานข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) การดำเนินการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานกับ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี
5) การให้คำปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่
เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และสุขาภิบาล
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2.1.3.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาและอุปสรรค
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศและพื้นที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้ำเสีย เช่น ปริมาณอินทรีย์สาร ตะกอน และการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่วยงานราชการ ควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบำบัด และปล่อยทิ้งน้ำ
เสียให้เข้มงวดมากขึ้น
- การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ
2.1.4 สถานการณ์แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ (State)
แมงกะพรุ น (Jellyfish) เป็ น สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง จั ด อยู่ ใ นไฟลั ม ไนดาเรี ย (Cnidaria)
เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ล่องลอยอยู่ในมวลน้ำ กินอาหารจำพวกสัตว์ต่าง ๆ เช่น กุ้งปลา โดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายร่มหรือกระดิ่งคว่ำ
ตัวแมงกะพรุนประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95 มีระบบประสาท แต่ไม่มี
สมองส่วนใหญ่ ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบางชนิดที่อยู่ในน้ำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่น สามารถพบได้
ตั้ง แต่ บ ริเวณผิ วน้ ำ จนถึ งทะเลลึ ก แต่ มี บ างชนิ ด ที่ อ ยู่ในน้ ำจื ด (บพิ ธและนั น ทพร, 2547 ; Meglitsch and
Schram, 1991) แมงกะพรุนมีมากกว่า 9,000 สายพันธุ์ และมากกว่า 100 สายพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
พิ ษ ของแมงกะพรุ น บรรจุ อ ยู่ ใ นแคปซู ล (capsule) ที่ เ รี ย กว่ า นี ม าโตซี ส (nematocyst)
ซึ่ ง กระจายอยู่ ทั่ ว ไปในทุ ก ส่ วนของแมงกะพรุ น โดยเฉพาะส่ ว นหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993)
การสัมผัสทำให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมาณพิษที่ได้รับ และความต้านทาน
ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอาการได้หลากหลาย ตั้ง แต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน
บริเวณที่สัมผัสหรือได้รับพิษ ไปจนถึงทำให้หัวใจหรือระบบหายใจล้มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachun et
al., 2001) ทั้ ง นี้ ส ำหรั บ แมงกะพรุ น ที่ มี พิ ษ และเป็ น ที่ รู้จั ก กั น โดยทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แมงกะพรุ น กล่ อ งบางชนิ ด
ในกลุ่ม Cubozoa และแมงกะพรุนไฟในกลุ่ม Scyphozoa และ Hydrozoa
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สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ จากข้อมูลสถิติของ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542–2562 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัย
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง(ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน (ข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวม
ตัวอย่างที่ติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี 2556–2560 สถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ง ทะเล และป่ าชายเลน
ดำเนินการได้ สำรวจและรวบรวมตั วอย่างที่ ติดอวนลอยกุ้ง สามชั้ นในพื้น ที่คลองโคน จัง หวัดสมุทรสงคราม
(รูปที่ 12) พบแมงกะพรุนจำนวน 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง พบ 1 ชนิด
Morbakka sp. C และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa พบ 5 ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellaus(แมงกะพรุน
หางขน), Catostylus townsendi (แมงกะพ รุ น ขี้ ไ ก่ ห รื อ แมงกะพ รุ น ถ้ ว ย), Phyllorhiza punctate
(แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย), Rhopilema hispidum(แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุน
ส้มโอ) Chrysaora sp. แมงกะพรุนไฟ และ Lobonema smithii (แมงกะพรุนลอดช่อง)

รูปที่ 12 สถานีสำรวจแมงกะพรุน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน, สิงหาคม 2561
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2.1.5 สถานการณ์ขยะทะเล
ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีอัตราการผลิต เพื่ออุปโภค บริโภค และก่อให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นเหตุให้มีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี นับเป็นปัญหาที่สำคัญ มีผลต่อชุมชนและการ
จัดการขยะ ที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำและชุมชน ตลอดจนบางส่วนก็ลงไปในน้ำทะเล
ทำให้เกิดปัญหาขยะในทะเลตามมา ทำให้ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมในทะเล
ปัจจุบันมีขยะลงทะเลปีละกว่า 8 ล้านตัน โดยที่เป็นขยะจากประเทศไทยปีละ 0.15–0.41 ล้านตัน
ซึ่งมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และในจำนวนดังกล่าว ประมาณ 236,000 ตันต่อปีเป็นขยะพลาสติก โดยทุก ๆ
นาทีขยะพลาสติก ประมาณหนึ่งคันรถบรรทุก จะถู กเทลงในมหาสมุทรมีการคาดการณ์ไ ว้ว่าภายในปี 2050
น้ำหนักรวมของพลาสติกในมหาสมุทรจะมากกว่าน้ำหนักรวมของปลาทั้งทะเล ขยะดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสัตว์
ทะเลอย่างยิ่ง สัตว์ทะเลจำนวนมากไม่สามารถแยกแยะพลาสติกทั่วไปกับอาหารได้ พวกมันมักกินพลาสติกเข้า
ไปทำให้เกิดการอุดตันในระบบอาหาร หรือทำให้อดอาหารเพราะพลาสติกกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นเมื่อ
พลาสติกแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก มันก็เข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร โดยมีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของ
มนุษย์จำนวนมากที่กินไมโครพลาสติกเข้าไป และสุดท้ายไมโครพลาสติกนั้นก็กลับมาสู่มนุษย์ในที่สุด ทั้งนี้ไมโค
รพลาสติกนั้นสามารถพบได้แม้ในมหาสมุทรที่ลึกถึง 11 กม. ซึ่งหมายความว่าทะเลมีการปนเปื้อนไมโครพลา
สติกแม้ในสถานที่ห่างไกลที่สุดในโลกแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลประเทศที่มีขยะลงทะเล เป็นดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ประเทศที่ขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเทศ
จีน
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ศรีลงั กา
ไทย
อียิปต์
มาเลเซีย
ไนจีเรีย

ปริมาณขยะพลาสติก
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
8.82
3.22
1.88
1.83
1.59
1.03
0.97
0.94
0.85
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ร้อยละของขยะพลาสติกที่
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการ
27.7
10.1
5.9
5.8
5.0
3.2
3.0
2.9
2.7

ขยะทะเล
หมายเหตุ
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
1.32-3.53
0.48-1.29
0.28-0.75
0.28-0.73
0.24-0.64
0.15-0.41
0.15-0.39
0.14-0.37
0.13-0.34
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ตารางที่ 8 ประเทศที่ขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ต่อ)
อันดับ

ประเทศ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

บังกลาเทศ
แอฟริกาใต้
อินเดีย
แอลจีเรีย
ตุรกี
ปากีสถาน
บราซิล
พม่า
โมร็อกโก
เกาหลีเหนือ
สหรัฐอเมริกา

ปริมาณขยะพลาสติก
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
0.79
0.63
0.60
0.52
0.49
0.48
0.47
0.46
0.31
0.30
0.28

ร้อยละของขยะพลาสติกที่
ไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการ
2.5
2.0
1.9
1.6
1.5
1.5
1.5
1.4
1.0
1.0
0.9

ขยะทะเล
หมายเหตุ
(ล้านเมตริกตัน/ปี)
0.12-0.31
0.09-0.25
0.09-0.24
0.08-0.21
0.07-0.19
0.07-0.19
0.07-0.19
0.07-0.18
0.05-0.12
0.05-0.12
0.04-0.11

ที่มา: Jambeck, J. R., et al. (2015)

2.1.5.1 สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย (State)
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของเสียที่
ผ่า นกระบวนการผลิ ต ใด ๆ แล้ วไหลลงสู่ ท ะเล โดยการจงใจทิ้ ง หรื อ การปล่ อ ยปละทิ้ ง ขว้า งโดยไม่ ตั้ ง ใจสู่
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ ขยะทะเล
มาจากแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จากแม่น้ำสายหลัก จากการท่องเที่ยวชายหาด แหล่งอุตสาหกรรม
บริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่น การขนส่งทางเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้างใน
ทะเล
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ตารางที่ 9 ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางสำคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือประเภทต่าง ๆ
- ระบบการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะ (ทางบก
- แท่นขุดเจาะก๊าซและน้ำมันกลางทะเล
และทางน้ำ)
- กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- น้ำที่เอ่อล้นไหลบ่าในช่วงฝนตกหนัก
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
- การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือ ถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกล ๆ ด้วยกระแสน้ำและ
กระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดอย่างสามารถพบ
ขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลางน้ำที่ระดับความลึกต่าง ๆ และจมลงสู่พื้นทะเล
สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
1. อดีต: ปริมาณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดการณ์จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2559
(คพ., 2559) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณ 10.78 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
1.67 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ16) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.28 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 58) และจัดการไม่
ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ26) โดยขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้อง 2.83 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อย
ละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.3396 ล้าน ตัน/ปี หรือ 339,600 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อยละ
10 – 15 คิดเป็นประมาณ 34,000 – 51,000 ตัน/ปี (0.034 – 0.051 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้าง
บริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเล ต่อไป
2. ปัจจุบั น: ปริม าณขยะทะเลในปี พ.ศ. 2560 โดยคาดการณ์ จากปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ.
2560 (คพ., 2560) ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณ 11.0 ล้านตัน/ปี ในปริมาณนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
2.8 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 25) มีการจัดการที่ถูกต้อง 6.7 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 61) และจัดการไม่
ถูกต้อง 1.5 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 14) โดยขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้อง 1.5 ล้านตัน/ปีนี้ ประมาณร้อย
ละ 12 เป็นขยะพลาสติก คิดเป็น 0.18 ล้านตัน/ปี หรือ 180,000 ตัน/ปี และขยะพลาสติกเหล่านี้ร้อยละ 10 –
15 คิดเป็นประมาณ 18,000 – 27,000 ตัน/ปี (0.018 – 0.027 ล้านตัน/ปี) เป็นขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณ
ชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเลต่อไป
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3. การเปรียบเทียบ: ระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณขยะมูล
ฝอยและสัดส่วนการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยดังรูปที่ 1 พบว่าขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลในปี
พ.ศ. 2560 มีปริมาณใกล้เคียงกัน (มากกว่าเพียง 0.22 ล้านตัน/ปี) และจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วน
การนำขยะไปใช้ประโยชน์และนำไปจัดการอย่างถูกต้องมากกว่าปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ขยะที่จัดการไม่ถูกต้อง
ในปี พ.ศ. 2560 ค่าลดลงจากในปี พ.ศ.2559 ถึงร้อยละ 12 โดยขยะดังกล่าว (ประมาณร้อยละ 10 – 15) เป็น
ขยะที่มีโอกาสตกค้างบริเวณชายหาดและถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะทะเลนั้น รวมทั้งจากข้อมูลที่ว่ าขยะ
ทะเลมี แหล่งที่ ม าจากฝั่ งร้อยละ 80 และจากทะเลร้อยละ 20 เมื่อ สัด ส่วนขยะที่ มาจากฝั่ ง มีแนวโน้ มลดลง
ประกอบกับบทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดำเนินการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม
ในปัจจุบัน จึงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ขยะทะเลที่ดีขึ้น

รูปที่ 13 แสดงการจัดการปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2559 และ2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
องค์ประกอบขยะทะเล
ประเภทและสั ดส่ วนกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง วิเคราะห์ องค์ป ระกอบขยะทะเลได้
ประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่ได้จากการจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง รวมทั้งจากกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดสากลตามมาตรฐาน International Coasta Cleanup (ICC) โดยในปีงบประมาณ 2560 พบ
องค์ประกอบของขยะทะเลที่ได้ แบ่งเป็นประเภทและสัดส่วนของขยะทะเลที่พบทั้งหมดเรียงตามลำดับมากไป
น้อย ได้แก่ ถุงพลาสติ ก (ร้อยละ 18) ขวดน้ำดื่มพลาสติก (ร้อยละ 17) ขวดน้ำดื่มแก้ว (ร้อยละ 11) โฟม/
ภาชนะบรรจุอาหาร (ร้อยละ 9) หลอด (ร้อยละ 5) เศษเชือก (ร้อยละ 4) กระป๋องน้ำ (ร้อยละ 4) เศษอวน
(ร้อยละ 3) ฝาหรือจุก (ร้อยละ 3) ถุงก๊อบแก๊บ (ร้อยละ 3) ก้นบุหรี่ (ร้อยละ 3) จานหรือชามพลาสติก (ร้อยละ
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

45

2) และขยะอื่นๆ (รวมเป็นร้อยละ 18) ตามลำดับ ดังรูปที่ 2 ทั้งนี้ ประเภทของขยะทะเลสามอันดับแรกที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ 1) ถุงพลาสติก 2) ขวดน้ำดื่มพลาสติก และ 3) ขวดน้ำดื่มแก้วซึ่งรวมเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 46
ของขยะทั้งหมด

รูปที่ 14 แสดงประเภทและสัดส่วนของขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ใน
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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การจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง: ปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง ได้แก่ ชายหาด
ปะการัง และป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด
ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุ ทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และสตูล รวมทั้งการจัดการขยะเฉพาะกิจบริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และนราธิวาส โดยในปีงบประมาณ 2560 พบปริมาณ
ขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง และเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 90,907 ชิ้น น้ำหนักรวม 22,536.85 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 22.54 ตัน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 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

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

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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รูปที่ 15 แสดงปริมาณและน้ำหนักรวมของขยะตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่งและเฉพาะกิจในพื้นที่ 24 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลในปีงบประมาณ 2560
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
2.1.5.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับ
ขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ สำหรับกรณีของจังหวัดสมุทรสงครามปัญหาสำคัญได้แก่ ขยะในตะกอนชายฝั่งขัดขวาง
การลงรากของต้นไม้ในป่าชายเลน
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง รวมถึงต้อง
สูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมลดลง
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
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5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับไมโครพลาสติกและสารพิษ
จากขยะมาจากห่วงโซ่อาหาร
5) ผลกระทบต่ อสั ต ว์ ท ะเลหายาก โดยพบว่า ร้อ ยละของสั ตว์ ท ะเลหายากที่ ต ายมี สาเหตุ
มาจากการกินขยะทะเลเพิ่มขึ้น
2.1.5.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแผนการบริหารจัดการและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
รับผิดชอบของ สบทช. 3
2) ประชาสั มพั น ธ์ให้ค วามรู้ และจิต สำนึ กด้านอนุรัก ษ์ แก่ ประชาชนโดยทางภาครัฐ และ
เอกชนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร
ทางทะเล และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเลจากเรือประมง
4) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
5) ดำเนินการมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมง
พื้นบ้าน
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบจากขยะทะเลเพิ่มขึ้น (Pressure) และ
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ได้ดังตารางที่ 11 และรูปที่ 16
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสงคราม
ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
สาเหตุ (Pressure)

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ

R1: จัดทำแผนการบริหารจัดการและมาตรการการจัดการขยะมูล

P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

ฝอย และสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ สบทช. 3
R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์

P3 : ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5: ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
R4: จัดเก็บ ขยะทะเลที่ตกค้ างในระบบนิ เวศ/ในชุ มชนแบบมีส่ วน
ร่วม
R5: ดำเนิ น การมาตรการลดปริม าณขยะทะเลในพื้ น ที่ เป้ า หมาย
ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน

State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น

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

R1: จั ด ทำแผนการจั ด การ แนวทาง และมาตรการการ
จัด การขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิ กู ล ในพื้ น ที่ รั บ ผิด ชอบของ
สบทช. 2
R2: ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตสำนึกด้านอนุรักษ์
R3: จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล
R4: จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ/ในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม
R5: ดำเนิ น การมาตรการลดปริ ม าณขยะทะเลในพื้ น ที่
เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน

รูปที่ 16 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
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2.1.5.4 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) เผยแพร่ความรู้เรื่องขยะทะเล การจัดการขยะทะเล และงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะ เลและชายฝั่ ง และสร้ า งก ระ บวน ก ารแน วคิ ด ก ารเรี ย น รู้ ใ ห้ กั บเยาวชน และ นั ก เรี ย น
ในโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีชุมชน
2) จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
3) จัดเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ใช้มาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชนชายฝั่ง/ชาวประมงพื้นบ้าน
2.1.5.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา อุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียงลำพังหน่วยงานเดียว
ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญ หาจึงต้องมีการบูรณาการ
จากหลายหน่วยงานทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2557 เรื่ องสิ่งแวดล้อม
และขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความสำคัญ เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี
แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560 - 2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่องขยะทะเลได้บรรจุอยู่ใน
แผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยเข้าถึงในระดับครัวเรือน มีการจัดระบบรองรับการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด เช่น การ
กำหนดจุดทิ้งขยะการกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บเฉพาะ
ขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ และทิ้ง
ตามวันที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการต่าง ๆ ได้คำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R ทั้งขยะรี
ไซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอยการถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายในสังคม
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และในหน่ ว ยงานให้ เข้ า ใจกระบวนการ รวมถึ ง การสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมให้ ร่ว ม
รับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
3) เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะขึ้นตามการเจริญ เติบโตของเมือง
และเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านการลด การคัดแยก การแปรรูป
และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง โดยดำเนินการดังนี้
- ควรให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้เป็น
ความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะใน
สถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีสำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคม และดำรงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในการออกแบบระบบและ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
- การรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในโรงเรียน สร้างกิจกรรม ให้
เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
2.2 สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ป่าชายเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับ น้ำทะเล
ในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิดดำรงชีวิตร่วมกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ป่าชายเลนจึงพบ
ได้ในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ อ่าว ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ป่าชายเลนอาจเรียกว่า “ป่าโกงกาง” ได้อีกชื่อหนึ่ง ตามพันธุ์ไม้โกงกางที่พบเป็นจำนวนมากนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่าชายเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่าง
ซับซ้อน ทั้งในแง่การหมุนเวียนของธาตุอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน แต่สามารถอธิบายง่า ยๆ ได้ว่า เมื่อ
ผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่นทับถมในน้ำ
และดิน จะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลาย ได้แก่ รา แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่าง ๆ กลายเป็นอินทรียวัตถุ และ
ในที่สุดก็จะกลายเป็นแร่ธาตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บางส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกินอินทรียสาร เช่น แพลงก์ตอน
พืช ที่ต่อไปจะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ำเล็ก ๆ ที่จะถูก
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บริโภคต่อไปอีก เป็นอาหารของพวกกุ้ง ปู และปลา ขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ หรือบางส่วนก็จะตาย
และถูกย่อยสลายกลับเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ในป่านั่นเอง ธาตุอาหารและอินทรียสารบางส่วนถูกพัดพาออก
ไปสู่ท้องน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภายนอก ป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัว
และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี้
1) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
ไม้จากป่าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถนำมาเผาถ่านซึ่ง ให้ถ่านที่มีคุณภาพดีเพราะ
ให้ความร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ด นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อการหุงต้ม
ในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศั ยบริเวณป่าชายเลนและใกล้เคียง อีกทั้ง ไม้จากป่าชายเลนหลายชนิ ด
สามารถใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างและใช้สอยด้วย เช่น ทำเสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์การประมง เปลือกของไม้ป่าชายเลนบางชนิดสามารถนำมาสกัดสารแทนนิน ใช้ในการย้อมแหอวน ทำ
น้ำหมึก ทำสี ทำกาว และใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
2) ป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่าชายเลน ในที่ นี้หมายถึงพื ชหรือพันธุ์ไ ม้ชนิดต่าง ๆ ทั้งไม้ล้มลุกหรือไม้ยืน ต้นที่อยู่ใน
ป่าชายเลนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละฤดูกาลชาวบ้านในท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งต่าง
ก็มีประสบการณ์และเรียนรู้ในการนำพืชป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งเป็น อาหารและพืชสมุนไพร
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้าราก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของพืชป่าชายเลน
คือ เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายขึ้นเองตามธรรมชาติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกาล พืชในป่าชายเลนที่
สามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้านได้นั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล ถั่วขาว จาก
ถอบแถบน้ำปรงหนู ลำพู ลำแพน สาหร่ายสาย เป็นต้น พืชในป่าชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยา
สมุนไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง
รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและแก้อาการปวด
เมื่อย เป็นต้น
3) ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย หลบภัย สืบพันธุ์
และเจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว์น้ ำ นานาชนิ ด ป่ าชายเลนเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และเป็ น แหล่ ง อนุ บ าลสั ต ว์ น้ ำ วั ย อ่ อ น
โดยเฉพาะตัวอ่อนของปู กุ้ง หอย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วง
โซ่อาหาร ทั้งนี้ เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะปลาหลาย
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ชนิดที่เป็นที่นิยมในการบริโภค ปลาทะเลหลายชนิดวางไข่ในป่าชายเลนและอาศัยเจริญ เติบโตในระยะแรก
เมื่อเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้าย

สู่

ป่าชายเลนเพื่ออาศัยหลบซ่อนศัตรูและหาอาหาร สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลากะพงขาว
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม
ปูม้า และปูทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบางส่วนที่ต้องเข้ามาอาศัยในป่าชายเลนทั้งสิ้น
4) ป่าชายเลนช่ วยรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศชายฝั่งและใกล้เคี ยง โดยเฉพาะระบบนิ เวศ
หญ้าทะเลและปะการัง โดยมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่ง ซึ่งจะ
ส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ป่าชายเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทั บถมและเกิด
ความเสียหายในแนวปะการัง
5) ป่าชายเลนช่วยป้องกันดินชายฝั่งพังทลาย รากของต้นไม้ในป่าชายเลนซึ่งสานกันแน่นหนา
จะช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ำลง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการพังทะลายและกัดเซาะของดินชายฝั่ง ยัง ทำ
ให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเล เกิด
เป็นหาดเลนอันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป
6) ป่าชายเลนเป็นพื้นที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมา
อยูเ่ หนือพื้นดินทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล โลหะหนักหลายชนิดเมื่ อถูกพั ดพามาตามกระแสน้ำก็จะตกตะกอนลงที่ บริเวณดิน เลนในป่าชายเลน
นอกจากนั้นขยะและคราบน้ำมันต่าง ๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่าชายเลนด้วยเช่นกัน
7) ป่าชายเลนเป็นฉากกำบังภัยธรรมชาติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัย
บริเวณชายฝั่ง โดยทำหน้าที่เหมือนปราการช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะขึ้นฝั่ง
มิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
8) ป่าชายเลนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลน
เป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มีใบดอกและผลสวยงาม
แปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลาย
ชนิดทำให้ป่าชายเลนเป็นสถานทีที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ และสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่าชายเลนช่วยลดภาวะโลกร้อน ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งที่มีการสะสมของคาร์บอนสูง
มาก และต้ น ไม้ ป่ า ชายเลนหลายชนิ ด มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ า น
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กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงกว่าป่าประเภทอื่น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเป็นปริมาณ
ที่มากอีกด้วย
2.2.1 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม (State)
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้ นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 80,325.02 ไร่ โดยเป็นป่าชายเลนคงสภาพ
จำนวน 18,246.56 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557) จากการสำรวจสังคมพื ชป่าชายเลนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในท้ องที่ ตำบลคลองโคน ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม, ตำบลยี่สาร และตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา มีความหลากหลายชีวภาพในป่าชายเลน
ดังนี้
1) ความหลากหลายของสั งคมพื ช ในป่ าชายเลน พบพั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า ชายเลนทั้ ง สิ้ น 7 วงศ์
(Families) 7 สกุล (Genus) 13 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 140.81 ต้นต่อไร่ พันธุ์
ไม้ ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู่ ใ นวงศ์ Rhizophoraceae ชนิ ด ที่ มี ค วามหนาแน่ น มากที่ สุ ด คื อ โกงกางใบเล็ ก
(Rhizophora apiculata) มีความหนาแน่นเท่ากับ 94.95 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ แสมขาว (Avicennia alba)
และตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) มีความหนาแน่นเท่ากับ 24.67 และ 10.74 ต้น ต่อไร่ ตามลำดับ
ความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ย (DBH) เท่ากับ 11.11 เซนติเมตร และความสูงเฉลี่ย (H) เท่ากับ
7.53 เมตร ค่าดัชนีความสำคัญ (Important ValueIndex;IVI) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีค่าเท่ากับ 137.74
รองลงมา คือ ลำแพนหิน และแสมขาว (Sonneratiagriffithii) มีค่าเท่ากับ 56.77 และ 55.24 ตามลำดับ ค่า
ดัชนีความความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Shannon-Wienerdiversityindex;H’) เท่ากับ 1.056 ค่าความชุกชุม
ทางชนิดพันธุ์ของมาร์กาเรฟ (Margalef’sindex;d) เท่ากับ 1.446 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอทางชนิดพันธุ์ของ
พีลู (Pielou’s evenness;J’) เท่ากับ 0.412
2) ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม จาก
การประเมินพบว่า มีมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ22.811 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ
10.009 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 12.802 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพเหนือดินทั้ง หมด พบว่า มีมวล
ชีวภาพลำต้นมากที่สุด 5.526 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ มวลชีวภาพกิ่ง 2.469 ตันต่อไร่ มวลชีวภาพรากเหนือ
พื้นดิน 1.510 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใบ 0.504 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โดยโกงกางใบเล็ก เป็นชนิดพันธุ์ที่มีมวล
ชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 6.676 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ แสมขาวและตะบูนขาว มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.847 และ
0.727 ตันต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับมวลชีวภาพใต้ ดินพบว่า มีการกระจายอยู่ในชั้นดินที่ความลึกต่าง ๆ โดย
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สะสมอยู่ในชั้นดินที่มีความลึก 10-20 เซนติเมตร มากที่สุดเท่ากับ 2.756 ตันต่อไร่ รองลงมาอยู่ที่ชั้นความลึก 010, 30-40 และ 20-30 เซนติเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากับ 1.847, 1.125 และ 1.040 ตันต่อไร่ ตามลำดับ และ
เมื่อแบ่งตามขนาดรากพบว่า รากขนาดมากกว่า 10 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 5.970 ตันต่อไร่
รองลงมา คือ รากขนาด 5-10 และ 0-5 มิลลิเมตร มีมวลชีวภาพเท่ากับ 4.130 และ 2.702 ตันต่อไร่ ตามลำดับ
การสะสมคาร์ บ อนในป่ า ชายเลน พบว่ า คาร์ บ อนที่ ส ะสมอยู่ ใ นมวลชี ว ภาพ (ในรู ป
สารประกอบคาร์บอน) รวมเฉลี่ยเท่ากับ 10.721 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือ
ดินเท่ากับ 4.704 ตันต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 6.017 ตันต่อไร่ คาร์บอนที่
สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินสะสมอยู่ในลำต้นมากที่สุด 2.597 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ สะสมอยูในกิ่ง 1.160
ตันต่อไร่ สะสมอยู่ในรากเหนือพื้นดิน 0.710 ตันต่อไร่ และสะสมอยู่ในใบ 0.237 ตันต่อไร่ ตามลำดับ และเมื่อ
นำมาประเมินร่วมกั บพื้นที่ป่าชายเลน พบว่า ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามมีการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ
0.196 ล้านตันคาร์บอน
3) ความหลากหลายของแมลงในป่ าชายเลนจั งหวัด สมุท รสงคราม ในพื้ นที่ ป่าชายเลน
ตำบลคลองโคน และตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบจำนวน 8 อันดับ 35
วงศ์ 53 ชนิด ได้แก่ 1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วงเล็บหวี (Alleculidae sp.), ด้วงหนวด
ยาว (Cerambycidae sp.) และด้ ว งกิ น ใบ (Aulacophora sp.) เป็ น ต้ น 2) แมลงที่ กิ น สั ต ว์ เ ป็ น อาหาร
(Carnivor) เช่น มดแดง (Oecophylla smaragdina), มดหลังหนาม (Polyrhachis laevissima) และต่อนอนวัน
(Provespa barthelemyi) เป็นต้น และ 3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผีเสื้อกลางคืน (Trigonodes
hyppusia), ผี เสื้ อหนอนใบรั กธรรมดา (Danaus chrysippus) และผี เสื้ อแพนซี มยุ รา (Junonia almana)
เป็น ต้น จากการสำรวจครั้งนี้พ บแมลงที่อยู่ ในสถานภาพการอนุรักษ์ ตาม IUCN Red List (2016) แต่อยู่ใน
ระดั บ Least concern (LC) คื อ กั งวลน้ อ ย ได้ แ ก่ ผี เสื้ อแพนซี ม ยุ รา (Junonia almanac), แมลงปอบ้ านบ่ อ
(Crocothemis servilia) และแมลงปอบ้านฟ้าเขียว (Diplacodes trivialis)
4) ความหลากหลายและสถานการณ์ของนกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม นกในป่า
ชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากทั้งชนิดพันธุ์ และจำนวน ซึ่งในแต่ละชนิด
ต่างก็มีความต้องการปัจจัยจำเพาะที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านพื้นที่และช่วงเวลา (Ecological niche) นกที่พบ
ในป่าชายเลนนั้นมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท คือ
1) เป็ น แหล่ ง อาหาร (Feeding site) ป่ า ชายเลนมี ป ากแม่ น้ ำ ซึ่ ง มี โคลน ตะกอน และ
อินทรียสารจำนวนมหาศาลที่สายน้ำพัดพามา ทำให้เกิดเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ อุดมไปด้วยธาตุอาหาร ทั้งยัง
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เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ หนอนทะเล และสัตว์หน้าดินหลายชนิด สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ เป็นอาหารสำคัญ
ของบรรดานกชายเลนทั้งหลาย (คู่มือการจำแนกชนิดนกน้ำ, 2552) นอกจากนี้ไม้ป่าชายเลนส่วนมากเป็นไม้
ไม่ผลัด ใบ ทำให้มี ดอก และผลหมุ นเวียนตลอดทั้ งปี กลายเป็น แหล่ งอาหารที่ สำคั ญ ของนกกลุ่ม นกกิ นปลี
นกกาฝาก รวมถึงแมลงที่ชอบน้ำหวานส่งผลให้ในนกกลุ่มกินแมลง จากดอกไม้มีอาหารตลอดปี
2) เป็นแหล่งพักนอน (Roosting site) พบในนกอพยพที่ใช้เส้นทางบินเดิมเป็นประจำทุกปี
คื อ “กลุ่ ม นกชายเลน และนกทะเล” สำหรั บ ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ในเส้ น ทางบิ น อพยพ (Flyway) เอเชี ย
ตะวันออก-ออสเตรเลีย นกที่อพยพมาตามไหล่ทวีปจึงพักนอน และหาอาหารเพื่อสะสมพลังงานในป่าชายเลน
3) เป็นแหล่งทำรังวางไข่ (Nesting site) ป่าชายเลนมีความเหมาะสมทั้งความปลอดภั ย
และแหล่งอาหาร ทำให้พบนกที่ทำรังวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะนกที่กินปลาสัตว์น้ำเป็ น
อาหาร เช่น นกเหยี่ยวแดง และนกกาน้ำเล็ก เป็นต้น
จากการศึกษาสำรวจชนิดของนกชายเลนในพื้นที่ 13 จังหวัด (รวมทั้งอ่าวไทยตอนบน) บริเวณป่า
ชายเลน ลำคลองหาดเลน หาดทราย แหลมหิน เกาะแก่ง แม่น้ำ และบริเวณสันดอนทราย เพื่อให้เป็นพื้นที่
ตัวแทนของแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยพักนอน และแหล่งทำรังวางไข่ที่แตกต่างกันของนกชนิดต่างๆ โดยใช้
วิธีการสำรวจ 2 วิธี คือ 1) การสำรวจบนเส้นทาง (Roadside Survey) และ 2) การสำรวจบนแปลงตัวอย่าง
(Point Count) พบชนิดของนกชายเลนสูงสุดที่จังหวัดเพชรบุรี คือ 74 ชนิด ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 รายชื่อจำนวนชนิด สกุล วงศ์ และอันดับของนกชายเลนที่พบบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
จังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
รวม

ชนิด (species)
74
27
25
16
34
176

สกุล (genus)
49
20
21
15
23
128

วงศ์ (family)
23
13
15
8
14
73

อันดับ (order)
9
8
5
4
5
31

สถานภาพทรัพยากรนกชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม พบนกในป่าชายเลนไม่ต่ำกว่า 27 ชนิด
จัดอยู่ใน 20 สกุล 13 วงศ์ 8 อันดับ รายละเอียดดังนี้
นกชายเลนที่พบมาก 9 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตทรายเล็ก นกตีนเทียน นกเด้าดิน นกทะเลขาแดง ธรรมดา นกยางโทนน้อย นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก นกกินเปรี้ยว และนกอีแพรดแถบอกดำ
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นกชายเลนที่พบปานกลาง 8 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกชายเลนน้ำจืด นกยางกรอกพันธุ์ชวา เหยี่ยวแดง นกปรอดสวน นกสติ๊นท์นิ้วยาว นกเอี้ยงสาลิกา และนกเอี้ยงหงอน
นกชายเลนที่พ บน้อย 10 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตสีเทา นกชายเลนเขียว นกทะเลขาเขียวลายจุด
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย นกกาน้ำปากยาว นกเขาชวา นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกกวัก และนกเอี้ยงด่าง

นกหัวโตหลังจุดสีทอง Pluvialis fulva

นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa

เหยี่ยวแดง Haliastus indus

นกหัวโตทรายเล็ก Charadrius mongolus

นกอีแพรดแถบอกดำ Rhipidura javanica

นกยางเปีย Egretta garzetta

รูปที่ 17 นกในป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
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5) ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม สำรวจเห็ดราบริเวณ
พื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง และตำบลบางยี่สาร อำเภออัมพวา พบจำนวนทั้งสิ้น 3 วงศ์ (Family) 3 สกุล
(Genus) 4 ช นิ ด (Species) ไ ด้ แ ก่ เห็ ด ดั น ห มี (Daldinia cancentrica), (Polyporus sp.) แ ล ะ
(Hymenochaete sp.)
6) ความหลากหลายของสั ตว์น้ ำเศรษฐกิจ ในป่าชายเลนจังหวั ดสมุ ทรสงคราม บริเวณ
ตำบลคลองโคน ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, ตำบลยี่สาร
และตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งหมด 10 วงศ์ 14ชนิด
จำแนกเป็นกลุ่มปลา (Chordata) 7 วงศ์ 7 ชนิด กลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 2 วงศ์ 6 ชนิด และกลุ่มแมงดาทะเล
(Arthropoda) 1 วงศ์ 1 ชนิ ด โดยวงศ์ที่พบจำนวนชนิดมากที่ สุดคือ วงศ์ Penaeidae (วงศ์ กุ้ง) พบ 4 ชนิ ด
ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งแชบ๊วย รองลงมาคือ วงศ์ Portunidae (วงศ์ปู) พบ 2 ชนิด ได้แก่ ปู
ทะเลและปูใบ้ ส่วนวงศ์ที่เหลือ พบอย่างละ 1 ชนิด เช่น วงศ์ Latidae (วงศ์ปลากะพงขาว) ได้แก่ ปลากะพง
ขาว วงศ์ Scatophagidae (วงศ์ปลาตะกรับ) ได้แก่ ปลาตะกรับ และวงศ์ Ariidae (วงศ์ปลากดทะเล) ได้แก่
ปลากดคันหลาว เป็นต้น
7) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ในบริเวณตำบลคลอง
โคน ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, ตำบลยี่สาร และตำบล
แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุท รสงคราม พบทั้ง หมด 12 วงศ์ (Family) 13 สกุล (Genus) 16
ชนิ ด (Specie) มี ค วามหนาแน่ น รวมเท่ ากั บ 71.43 ตัว ต่อ ตารางเมตร ชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุ ดคื อ หอยถั่ วแดง
มีความหนาแน่นเท่ากับ 24.00 ตัวต่อตารางเมตร รองลงมาคือ หอยขี้นก มีความหนาแน่นเท่ากับ 9.71 ตัวต่อ
ตารางเมตร นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ หอยก้นแหลม(1) หอยก้นแหลม(2) ปูแสมก้ามส้ม ปูก้ามดาบ
ปูแสมก้ามยาว หอยหูปากม่วง หอยหูปากเหลือง หอยจุ๊บแจง(1) หอยกะทิ ปูเสฉวน กั้งตั๊กแตนเขียว กุ้งดีดขัน
หอยแครง และหอยหูแมว เมื่อพิจารณาความหลากหลายของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลนบริเวณจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่ามีค่าดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) เท่ากับ 1.83 ค่าดัชนีความชุกชุมของชนิด
พันธุ์ (d) เท่ากับ 1.97 และค่าดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) เท่ากับ 0.69
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2.2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน
จำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มป่าชายเลน ได้แก่
1) ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎร ป่าชายเลนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ของประชาชนและ
ป่าชายเลนที่ เป็ นพื้ นที่ ป ลู กป่ าไม้ โกงกางในที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์เพื่ อ การเผาถ่ านไม้ โกงกางของราษฎรในท้ อ งที่
ต.ยี่สาร อ.อัมพวา และ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ รวมเนื้อที่ปลูกประมาณ 6,000 ไร่
2) ป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชาย
เลนตามโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ได้เนื้อที่ป่า 2,568 ไร่ 3 งาน
เมื่อปี พ.ศ. 2543 จังหวัดได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์
ชายทะเล ในพื้น ที่ต ำบลคลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุท รสงคราม จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 1,884 ไร่ 1 งาน 26
ตารางวา ออก ณ วันที่ 4 เมษายน 2543
3) ป่ า ชายเลนที่ ป ลู ก ขึ้ น หลั ง แนวไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น พื้ น ที่ ต.บางแก้ ว ต.บางจะเกร็ ง และ
ต.แหลมใหญ่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และมีแผนการดำเนินการถึงปี พ.ศ. 2556 และพื้นที่หลังแนวไม้
ไผ่ ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยั่งยืนหลังแนวไม้ไผ่ได้พังลง โดยเริ่มปลูก
ป่าชายเลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว พื้นที่ 20 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่
ป่าชายเลนบนพื้นที่เลนงอกใหม่ จำนวน 2,598.75ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้พื้นที่ป่าชายเลน
ในปี พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 13)

พื้นที่อื่นๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

หาดเลน หาดทราย แม่น้า คลอง

-

-

1,042.33

912.25

59,626.25

หน่วยงานของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์พื้นที่

ป่าชายเลนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์

18,246.56

พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน

เปลี่ยนแปลงสภาพโดย
สิ้นเชิง (ที่อยู่อาศัย,ท่าเทียบ
เรือ)
สามารถฟื้นฟูได้ (นากุ้ง,นา
เกลือ,เกษตรกรรม,ที่ทิ้ง
ร้าง)

ป่าชายเลนในความ
รับผิดชอบกรม ทช.

พืน้ ที่ป่าชายเลนคงสภาพ

497.63

รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตารางที่ 13 ตารางแสดงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2557

รวม
ทั้งหมด

80,325.02 80,325.02

ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 2560
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แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบขอบเขตป่าชายเลนกับระวางที่ดินของกรมที่ดิน พบว่าป่าชาย
เลนในความรับ ผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้น ที่จัง หวัดสมุท รสงคราม มี พื้นที่ เพีย ง
2,859 ไร่ เท่านั้น นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเอกสารสิทธิ์ของเอกชน

รูปที่ 18 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560
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รูปที่ 19 แผนที่ขอบเขตป่าชายเลนคงสภาพ นอกเขตเอกสารสิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7, 2562
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ทั้งนี้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในประเด็นการทวงคืนผืนป่า (AO2) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2562 ได้จำนวน 4 แปลง พื้นที่รวม 281.81ไร่ และได้
นำพื้นที่มาปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน (AO3) จำนวน 1 แปลง พื้นที่จำนวน 15 ไร่ ทั้งนี้ถ้านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25452561 พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร รวม 119 ไร่ ดังตารางที่ 14 -15
ตารางที่ 14 การดำเนินงานตามแผน AO1-AO4 ปี 2560-2562 จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลดำเนินการ
จำนวน
เนื้อที่ (ไร่)
(แปลง)
-

พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

แปลง

เนื้อที่
(ไร่)

พื้นที่เป้าหมายที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที (AO1)
พื้นที่เป้าหมายที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการ
ยุติธรรม (AO2)
พื้นที่ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (AO3)
พื้นที่เป้าหมายป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ (AO4)

-

-

4

281.81

4

281.81

1
-

15
-

-

-

ตารางที่ 15 ผลการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนปี 2546-2562 จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัด

ปลูกป่าโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

ปลูกป่าร่วมกับ
หน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ

ปลูกป่าชายเลน
ร่วมกับเอกชนหรือ
บุคคลภายนอก(CSR)

ปลูกป่าวัน
สำคัญหรือ
ประชาอาสา

รวม(ไร่)

สมุทรสงคราม

58 ไร่

-

-

61 ไร่

119 ไร่

2.2.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) การบุกรุกครอบครองป่าชายเลน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
3) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ทำให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
4) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
5) ขยะทะเล ทำให้ปลูกไม้ชายเลนไม่ขึ้น และไม้ตามธรรมชาติไม่เติบโต เนื่องจากขยะฝังตัวใต้
ตะกอนเป็นแผ่นหนา จนรากของต้นไม้ไม่สามารถทะลุผ่านได้
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2.2.4 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
2) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3) จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำในป่าชายเลน
4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
5) ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
7) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถนำเสนอสาเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรป่ า ชายเลนและการ
ดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ดังตารางที่ 16 และรูปที่ 20
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาทรัพยากรป่าชายเลนมีความหลากหลายน้อยลง
ทรัพยากรป่าชายเลนไม่มีเสถียรภาพ
สาเหตุ (Pressure)
P1: การบุกรุกครอบครองป่า
ชายเลน
P2 : การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรสัตว์น้ำในชาย
เลนอย่างขาดการควบคุม

การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
R1: ยกระดับการใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
R2: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
R3 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำในป่าชายเลน
R3 : ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความ
ยั่งยืน
R4 : เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

P3 : ผลกระทบจากคุณภาพ
น้ำชายฝั่งลดลง
P4 : ผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่ง
P5: ขยะทะเล ทำให้ปลูกไม้

R6 : ตอบสนองตามหัวข้อคุณภาพน้ำชายฝั่ง
R7 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R7 : ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย
R8 : ทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
R9 : จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน

ชายเลนไม่ขึ้น และไม้ตาม R10: บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ
ธรรมชาติไม่เติบโต

R11: ศึกษาวิจัยการปลูกไม้ชายเลนที่แก้ปัญหานี้
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State : ทรัพยากรป่าชายเลนไม่มีเสถียรภาพ

P1: การบุ ก รุ ก ครอบครองป่ า ชาย
เลน

R1: ยกระดั บ การใช้น โยบายทวงคืน ผื นป่ าให้เข้ม ข้น และ
ต่อเนื่อง
R2: บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
R3: จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจับ
สัตว์น้ำในป่าชายเลน

P2: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์
น้ำในชายเลนอย่างขาดการควบคุม

P3: ผลกระทบจากคุ ณ ภาพชายฝั่ ง
ลดลง
P4: ผลกระทบจากการกั ด เซาะ
ชายฝั่ง
P5: ขยะทะเล

R4: ให้ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน
R5: เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้ำโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ำ
R6: ตอบสนองตามหัวข้อคุณภาพน้ำชายฝั่ง

R7: ฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการปลูกป่าชายเลนในพื้นเสียหาย

R8: ทำแนวป้ อ งกัน การกัด เซาะชายฝั่ ง แบบวิธีธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
R9 : จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน
R10: บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ
R11: ศึกษาวิจัยการปลูกไม้ชายเลนรูปแบบใหม่

รูปที่ 20 การวิเคราะห์ PSR ทรัพยากรป่าชายเลนมีความหลากหลายน้อยลง
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2.2.5 การดำเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561-62
1) งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ดำเนินงาน ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ และข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
2) งานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ประกอบด้วย การติดตามความคืบหน้าสถานะ
คดี การลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชายเลน โดยวิธีจัดตั้งชุดลาดตระเวนประจำสถานีฯ การลาดตระเวนพื้นที่ที่
ล่อแหลม/เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก และการร่วมบูรณาการแผนบินตรวจสอบสภาพป่า ตามแผนการบิน จำนวน 1
ครั้ง ผลการบินตรวจ ไม่พบกระทำผิดกฎหมายและภัยพิบัติธรรมชาติ ตลอดเส้นทางการบินแต่อย่างใด
3) งานเพาะชำกล้าไม้ โดยเพาะชำกล้าไม้ไปทั้งสิ้น 30,000 ต้น แจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคประชาชนไป จำนวน 7,350 ต้น
4) งานบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน
5) งานตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินป่าชายเลน ประกอบด้วย การคัดเลือกแปลงที่ดิน เพื่อ
ตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน การขอคัดสำเนาสารบบที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด และจัดทำแผนที่
แสดงรูปแปลงในแผนที่มาตราส่วน 1:4000
6) งานติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรา 18 และ 23 ตามนโยบายของกรมฯ โดยการ
สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสงคราม ในตำบลที่ติดชายฝั่งทะเล จำนวน 4 ตำบล ดังนี้ *
- ตำบลบางแก้ว
ประมาณ 1,240 ไร่
- ตำบลบางจะเกร็ง

ประมาณ 612 ไร่

- ตำบลแหลมใหญ่

ประมาณ 92

- ตำบลคลองโคน

ประมาณ 3,246 ไร่

ไร่

* พื้นที่ตามข้อมูลข้างต้น บางส่วนอยู่ขอบเขตพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ตำบลคลองโคนซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด อีกทั้งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน
มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการนำมากำหนดเป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา 18 และ 23 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พุทธศักราช 2558 และจากการลงพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าชายเลน ทำให้ได้พื้นที่ป่าชายเลนที่จะนำมา
กำหนดเป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตำบลคลองโคน เนื้อที่ 2,623.81 ไร่
7) งานตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนฯ (คทช.)
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2.2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาอุปสรรค
- บุคลากร และงบประมาณที่มีอย่างจำกัด อีกทั้งอุปกรณ์ และยานพาหนะ(รถยนต์) ในการ
ปฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และควรจัดหาอุปกรณ์
และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง โดยการสนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งให้ได้ตามเจตนารมณ์
ของ พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
2.3 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
จากการสำรวจ วิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการกั ดเซาะชายฝั่ ง ปี 2560 และปี 2561 พบ
แนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงการกัด เซาะชายฝั่ ง ของประเทศไทย พบว่ าพื้ น ที่ ที่ มี ก ารกั ด เซาะระดั บ รุน แรงมี
ระยะทางลดน้อยลง หลายพื้นที่ มีการดำเนินการแก้ไขปัญ หา ในขณะที่หลายพื้นที่ มีการกัดเซาะจากระดั บ
รุนแรงลดเป็นระดับปานกลาง และกัดเซาะน้อยตามลำดับ โดยพบพื้นที่กัดเซาะระดับรุนแรงระยะทางรวม
22.51 กิ โ ลเมตร ระดั บ ปานกลาง ระยะทาง 29.37 กิ โลเมตร และระดั บ กั ด เซาะน้ อ ย ระยะทาง 37.40
กิโลเมตร
ทั้งนี้ระยะทางพื้นที่ที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างปี 2560 และ 2561 พบว่ามีการเพิ่มขึ้น
กว่า 52.10 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม ทั้งนี้พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่
มีการดำเนินการมากที่สุดกว่า 20 กิโลเมตร และจังหวัดตราด จันทบุรี และสงขลา พบมีการดำเนินการเพิ่มขึ้น
มากกว่ า 10 กิ โ ลเมตร ในช่ ว ง 1 ปี โดยจั ง หวั ด ที่ พ บโครงสร้ า งรู ป แบบต่ า ง ๆ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช พบกว่ า 67.92 กิ โลเมตร ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ พ บมากกว่ า 30 กิ โลเมตร ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ชลบุ รี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ในขณะที่ฝั่งอันดามัน จังหวัดที่พบโครงสร้าง
มากกว่า 20 กิโลเมตร ได้แก่จังหวัดภูเก็ตและสตูล
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ทั้งนี้ในปี 2561 ยังพบพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างชัดเจน ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี
พบการกัดเซาะเป็นระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดตราด เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต
และตรัง พบระยะกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ 5-9 กิโลเมตร จังหวัดที่พบการกัดเซาะที่มีระยะทางไม่มากนัก ตั้งแต่ 2
กิโลเมตรลงมา ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
และสตูล ส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมุทรสาครในปี 2561 ไม่พบการกัดเซาะเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหา
ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้พบว่ าการกัดเซาะในปี 2561 จังหวัดตราด เพชรบุรี ตรัง และภูเก็ต พบแนวโน้มการกัด
เซาะเพิ่มขึ้นจากปี 2560
2.3.1 สถานภาพชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม (State)
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 1 อำเภอ โดยมีระยะทางแนว
ชายฝั่งประมาณ 24.23 กิโลเมตร แยกเป็น
1) ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นหาดเลน หรือหาดทรายปนเลน 22.52 กิโลเมตร
2) ชายฝัง่ ประเภทอื่น ๆ (ปากแม่น้ำ) ประมาณ 1.71 กิโลเมตร
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รูปที่ 21 สถานภาพแนวชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2559
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งทะเลบริเวณอ่ าวไทยตอนบนปี พ.ศ. 2561 พบว่า แนวชายฝั่ ง ทะเลของจัง หวั ด
สมุทรสงคราม ยังคงถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 0.14 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของความยาว
ชายฝั่งของจังหวัด โดยการจัดลำดับความรุนแรงการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับ ปานกลาง ไม่พบพื้นที่กัดเซาะ
ชายฝั่งระดับรุนแรง ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 จำนวนพื้นที่ชายฝั่ง และความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ความยาว
ชายฝั่ง

(กม.)

ระยะที่ถูกกัด
เซาะ

(กม.)

พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ระดับ
รุนแรง

ระดับปาน
กลาง

ระดับ
น้อย

แก้ไขแล้ว

(กม.)

พื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ

สมดุล

24.23

0.14

-

0.14

-

15.70

ระยะทางที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตะกอน
ชายฝั่ง
สะสม ก่อสร้าง ปาก
ตะกอน รุกล้ำ
แม่น้ำ

ระยะทางการ
สะสมตะกอน

6.68

-

-

1.71

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2562

รูปที่ 22 ลักษณะชายฝั่งทะเล และบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
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รูปที่ 23 ลักษณะชายฝั่งทะเล และบริเวณชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ และแนวทางแก้ไข จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สิงหาคม 2561
2.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) การกัดเซาะจากการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมหรือการ
ก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัดพาของตะกอน หรือการเคลื่อนที่ของคลื่น การพัฒนาและการ
ก่อสร้างทั้งบริเวณริมชายฝั่งและบนแผ่นดิน
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2) การทำลายแนวป้องกันการกัดเซาะตามธรรมชาติ เช่น การทำลายป่าชายเลน ป่าชายหาด แนว
สันทราย หาดทราย และปะการัง เป็นต้น
3) การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงบริเวณปากแม่น้ำ การปรับตัวเข้าสู่
สมดุลใหม่จากการสะสมตัวของทรายตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรณี สัณฐานชายฝั่ง การกัดเซาะ
เนื่องจากเหตุการณ์ลมพายุที่รุนแรงผิดปกติ
2.3.3 การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการ และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่
และเชิงหน่วยงาน
3) ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558
5) ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือพื้นที่ขุดลอกตะกอน
6) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
7) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปักชะลอคลื่น เป็นต้น
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
9) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าชายเลน
10) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
จากข้อมูลข้างต้น สามารถนำเสนอสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
และการดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses) ดังตารางที่ 19 และรูปที่ 24
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดำเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : การกั ด เซาะจากการรบกวน R1 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่
ห รื อ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ต า ม เดิม
ธรรมชาติ
R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการและมี
ส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ. ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2558
P2 : การทำลายแนวป้องกันการ
R5 : ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนในพื้นที่กัดเซาะและ/หรือพื้นที่
กัดเซาะตามธรรมชาติ
ขุดลอกตะกอน
P3 : การกัดเซาะเนื่องจากสาเหตุ
R6 : ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
อื่น ๆ
R7 : R7 : ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
R8 : บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า
ชายเลน
R9 : ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งที่มีดินเลนงอก
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State: ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันเดิม

P1: ก ารกั ด เซ าะจาก การรบ กวน ห รื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ

R2 : วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบรูณาการ
และมีส่วนร่วมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงหน่วยงาน
R3 : ศึ ก ษาวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ 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 24 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

2.3.4 การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-62
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ และสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่
2). สำรวจเพื่ อ กำหนดมาตรการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง ในพื้ น ที่ ก ารกั ด เซาะ (การ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21)
3) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กำหนดเขตพื้นที่ ที่ต้องใช้มาตรการการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง และเสนอร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 21 ต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น
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2.3.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) พื้นที่ครอบครองที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกกัดเซาะ (โฉนดตกน้ำ) ทำโครงสร้างป้องกันการกัด
เซาะไม่ได้ บางพื้นที่ต้องสร้างแนวโครงสร้างห่างจากฝั่งเกินระยะที่กำหนดทางวิชาการ เนื่องจากติดปัญหาโฉนด
ในพื้นที่ทะเล และไม่สามารถปลูกป่าชายเลนได้
2) การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันที่อาจจะต้องดำเนินการในพืน้ ที่โฉนดตกน้ำ
3) ดินที่งอกหลังการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจมีการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) ขาดข้อมูลทางวิชาการว่าประเภทของโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม
กับแต่ละพื้นที่ควรเป็นอย่างไร
5) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้มีอำนาจเต็มเพียงหน่วยงานเดียวในการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่ง จึงขาดเอกภาพในการบริหารจัดการเนื่องจากหน่วยงานอื่น ๆ ต่างอ้างอำนาจตามกฎหมาย
ของตนเอง
3. ประเด็นสำคัญ (hot issue) ที่ต้องแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็นปัญหาหลัก คือ การ
กัดเซาะชายฝั่ง ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดลำดับความสำคัญได้ดังนี้
3.1 ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณ ภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อ มทางทะเล:
ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นผลมาจากการขยายตัวและการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของเสียทั้งในระบบลุ่มน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้เกิดการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายฝั่งทะเลในระดับสูง ปัญ หานี้จึง
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอื่น ๆ เช่น ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น
3.2 ขยะทะเล: ขยะทะเลเป็ นประเด็น ปัญ หาที่สำคัญ ร่วมของทั้ งประเทศ เนื่อ งจากขยะทะเล
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยา ทั้งแนวปะการัง คุณภาพน้ำ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
ตลอดจนผลกระทบสัตว์ทะเลหายาก จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งปล่อยไว้นานจะยิ่งส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้น ชนิดของขยะที่สำคัญที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ ขยะพลาสติก ซึ่งได้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ซึ่งได้แตกตัว
กระจายไปในทุกฐานทรัพยากรและเกือบทุกประเภทของสัตว์น้ำทะเล

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

75

แม้เราจะไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของขยะได้แน่นอนชัดเจน แต่มีข้อมูลบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือได้ว่าขยะ
ทะเลส่วนใหญ่ มาจากการปากแม่น้ำ/ลำคลอง จากชายฝั่ง การทำประมง และการเดินเรือ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จึง ได้จัดทำแผนดำเนินการแก้ปัญ หาในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บ ทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลให้มีระบบและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ระดับพื้นที่นั้น สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมมือกับชุมชนชายฝั่ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการเพื่อลดขยะทะเลตามหลัก วิช าการ ขึ้นในหลายพื้ นที่
สามารถลดปริมาณขยะที่เล็ดลอดลงทะเลได้จำนวนมา
3.3 สัตว์ท ะเลหายาก: ปัญ หาคุณ ภาพน้ำ ขยะทะเล การทำประมง และการท่ องเที่ยวยังคงมี
ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากอย่างรุนแรง ประเด็นนี้นอกเรื่องเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ยังถือเป็น
ประเด็นร่วมของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2-4 ที่ต้องบูรณาการความร่วมมือใน
การบริหารจัดการในลักษณะที่ยึดระบบนิเวศเป็นฐาน (Ecological-based Management) เนื่องจากสัตว์ทะเล
หายากซึ่งพบในพื้นที่นี้ ถือเป็นกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มที่หากินซ้อนทับกันตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้การทำงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2-4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ชายฝั่งนั้น โดยปกติการอาศัยเครือข่ายและความร่วมมือของชุมชนชายฝั่งอ่าวไทยรูป ตัว ก. อยู่แล้ว แต่ให้ เพิ่ม
การบูรณาการเชิงหน่วยงานเข้าไปด้วย
3.4 การกัดเซาะชายฝั่ง: การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม แม้จะเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขยังไม่มากนัก คือ ระยะทางเพียง 0.14 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของความยาวชายฝั่งของ
จังหวัด และอยู่ในระดับการกัดเซาะระดับปานกลางเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งจะคำนึงเพียงระดับจังหวัดคงไม่ได้ เพราะยังคงมีแนวโน้มว่าการกัดเซาะชายฝั่ง ยังมีผลกระทบรุนแรง
ทั้งใน ด้านระบบนิเวศ และด้านเศรษฐกิจสั งคม เนื่องจากหลายพื้นที่ข้างเคียงยังคงปัญหาการกัดเซาะในระดับ
รุนแรง
3.5 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยึดระบบนิเวศเป็นฐาน (Ecological based
management): เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ในปากแม่น้ำแม่กลองซึ่งได้รับทั้ งประโยชน์และภั ย
คุ ก คามจากการจั ด การจากต้ น น้ ำ ดั ง นั้ น รู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการควรยึดระบบเป็นฐาน ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ การจัดการขยะ สัตว์ทะเลหายาก ป่ายชายเลน และ
การกัดเซาะชายฝั่ง
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กล่าวเฉพาะป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวั ดสมุทรสงคราม มีป่าชายเลนที่ได้รับฟื้นฟูและบริหารการ
จัดการจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นั่นคือ ป่าชายเลนคลองโคน ซึ่ง ในอดีต เคยถูกบุกรุก
ครอบครองและทำลายจากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนากุ้ง อย่างไรก็ตาม ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่
ได้พร้อมใจกันลุกขึ้นมาต่อสู้ ปกป้อง ทวงคืน และฟื้นฟูป่าชายเลน จนมีพื้นที่เพิ่มขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
เป็นแหล่งทำมาหากินของชุมชนชายฝั่ง/ประมงพื้นบ้าน ปัจจุบันป่าชายเลนคลองโคน ยังได้รับการยกระดับมา
ทำการท่องเที่ยวชุมชน โดยเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ซึ่งนับเป็นการใช้ประโยชน์ ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ซึ่งหาก
เชื่อมโยงการจัดป่าชายเลน ดอนหอยหลอด สัตว์ทะเลหายาก และองค์ความรู้เรื่องการทำประมงและการแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่งได้ จะทำให้การจัดการฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดสมุทรสงครามมีความ
ยั่งยืนมากขึ้น การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีระบบนิเวศเป็นฐานในพื้นที่ตำบลคลองโคน จึง
น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ควรถอดบทเรียนเพื่อไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อขยายผลเป็นการ
จัดการเชิงระบบในจังหวัดต่อไป
ในขณะที่การจัดการเชิงระบบนิเวศเป็นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการป่าแม่ น้ำแม่กลอง ซึ่งหาก
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สามารถแก้ไขปัญ หาสำคัญของจังหวัด เช่น ขยะทะเล และปัญหา
คุณภาพน้ำ ได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย
4. บทสรุป
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้กำหนด “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่ หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในบริเวณทะเล
และชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ ชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำที่มีพื้นที่
ติดต่อกับทะเล หรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ

หญ้า

ทะเล ปะการัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ งที่ 3 ครอบคลุมพื้ น ที่ชายฝั่ งทะเล รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย กรุง เทพมหานคร จัง หวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จ สั ง คม ธรรมชาติ วิ ท ยา และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ประกอบด้วยระบบนิเวศบก และนิเวศทะเลที่มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่นที่นอกเหนือจากทรัพยากร
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ที่ดิน เช่น ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรด้านการท่อ งเที่ยวและนัน ทนาการ ทรัพยากรทางการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมง ดั้งนั้น พื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นฐานการ
ผลิตที่สำคัญ ทำให้มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเล พอสรุป ได้ดังนี้
1) จังหวัดสมุทรสงครามมีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 24.23 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดแนวชายฝั่ง
ทะเล ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวา โดยพื้นที่ 8 ตำบล 2 อำเภอ จำนวน 141,422 ไร่
(ตารางที่ 4) อยู่ในเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บนบก ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้พื้นที่ในทะเล
ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางกิโลเมตร
2) ทรั พ ยากรสั ต ว์ ท ะเลหายากบริ เวณชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม พบโลมาและวาฬ
รวม 6 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาหลังโหนก เต่ากระ และเต่าตนุ โดยพบ
แพร่กระจายได้ตลอดแนวชายฝั่ง แต่พื้นที่ที่มีความสำคัญอยู่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ทั้งนี้โลมาที่พบนั้นเป็น
กลุ่มประชากรประจำถิ่น ทั้งโลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาหลังโหนก ส่วนวาฬบรูด้าจะมีการ
เดินทางย้ายถิ่นไปมาตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหาร ในขณะที่ เต่ากระ และเต่าตนุ มีการพบซากเป็นส่วนใหญ่
ภัยคุกคามที่สำคัญต่อสัตว์ทะเลหายากได้แก่ การติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนา มลพิษ และ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และขยะในทะเล การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และ การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
3) สถานภาพคุณภาพน้ำทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไปสู่ความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น
4) สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล
แต่พบน้อยลงในช่วงหลายปีหลัง
5) สถานการณ์ แมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิ ษ ไม่ พบการเกิ ดอุบั ติแก่ มนุ ษย์ จากแมงกะพรุน
แต่อย่างใด
6) จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพทั้งสิ้นจำนวน 18,246.56 ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบ
ขอบเขตป่าชายเลนกับระวางแปลงที่ ดินเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) ของกรมที่ ดิน พบว่าพื้ นที่ ส่วนใหญ่ อยู่ในเขต
เอกสารสิทธิ์ของเอกชน โดยปัจจุบันมีป่าชายเลนคงสภาพเพียง 2,859 ไร่ เท่านั้น ทั้ง นี้ป่าชายเลนคงสภาพ
ทั้งหมดมีความหนาแน่นรวมของต้นไม้เท่ากับ 140.81 ต้นต่อไร่ มีความหลากหลายของแมลง นก และเห็ดราสูง
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สภาพทั่วไปมีแนวโน้มคงที่ แต่บางพื้นที่มีแนวโน้มความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง และบางส่วน
ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งบ้าง
7) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของจัง หวัดสมุทรสงคราม จากข้อมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งและการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ปี พ.ศ. 2561 พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวถูกกัดเซาะเป็นระยะทางเพียงประมาณ 0.14 กิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.58 ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยเป็นการกัดเซาะระดับปานกลาง ทั้งนี้ไม่พบพื้นที่กัดเซาะ
ชายฝั่งระดับรุนแรงในจังหวัดสมุทรสงคราม
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