1. บทนา
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475 ตารางกิโลเมตร (2,797,143 ไร่) ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะ
พื้นที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 57.02 กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร (สถานีรถไฟ
สุไหงโก - ลก)
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดนราธิวาส ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือพื้นราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่
ภูเขา
จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย
ทิศใต
มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดยะลา
ทิศเหนือ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนราธิวาส
มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดนราธิวาส แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 อาเภอ 77 ตาบล 589 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 72 องค์การ
บริหารส่วนตาบล จังหวัดนราธิวาส มี 2 อาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อาเภอเมืองนราธิวาส และตากใบ
1.4 เศรษฐกิจ
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส (Gross Provincial Product : GPP) ณ ราคาประจาปี 2558 มีมูลค่า
เท่ากับ 37,678 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านที่มีมูลค่ารวม 38,459 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (-2.03) มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก
เมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 3.1 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคใต้เป็นลาดับที่ 4 ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจาก
จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส 37,678 ล้านบาท มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
นราธิ ว าสขึ้ น อยู่ กั บ ภาคบริ การและอื่น ๆ ร้ อยละ 54.77 ภาคเกษตรร้ อยละ 30.98 ภาคการค้า ร้อ ยละ 9.36 และ
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 4.90 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสหดตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ (-2.03) หด
ตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 สาเหตุหลักเกิดจากสาขาภาคการเกษตรซึ่งเดิมมีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เริ่มหดตัวอย่างต่อเนื่อง
3) เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสมีภาวะขยายตัว ปี 2558 มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในภาวะหด
ตัวร้อยละ (-2.0) เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ (-3.0) ในปี 2557 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการชะลอตัวตามการลดลงของ
ราคาพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพาราที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่า
4) ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัดนราธิว าสต่อหั ว มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2558 ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมต่อหั ว
ประชากรของจังหวัด เท่ากับ 54,922 บาทต่อคนต่อปี ลดลงจากปี 2557 ที่ 56,299 บาทต่อคนต่อปี เป็นลาดับสุดท้าย
ของภาคใต้

2

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

การท่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาสมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูสู่อาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกของมาเลเซีย และติดอ่าวไทย
ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายูร้อยละ 80 เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ป่าฮาลาบาลา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น มัสยิดตะโละมาเนาะ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น พิพิธภั ณฑ์
ประวัติศาสตร์/อุโมงค์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และไม้ดอกสุคิริน เป็นต้น
จังหวัดนราธิวาสมีรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,740.18
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 2,528.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 เป็นรายได้จากคนต่างประเทศร้อยละ
62.40 และจากคนไทย ร้อยละ 32.60 ซึ่งมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลาดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และมีอัตรา
การเข้าพักค้างคืน ร้อยละ 54.13 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน ตามลาดับ
1.5 สังคม และโครงสรางประชากร
จังหวัดนราธิวาส มีประชากร มีทั้งสิ้น 789,681 คน (พ.ศ. 2560) เป็นชาย 390,832 คน เป็นหญิง
398,849 คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 49.49 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.50 ของประชากรทั้งหมด
ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและวัยทางาน สาหรับผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยยังคงมีจานวนน้อย คิดเป็นร้อยละ
10.58 ของประชากรทั้งหมดซึ่งจังหวัดยังไม่ประสบกับปัญหาผู้สูงอายุ
ประชากรร้อยละ 85.91 % นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 11.02 % นับถือศาสนาพุทธ
แรงงาน (พ.ศ. 2560) จานวนแรงงานทั้งหมด 392,135 คน ผู้มีงานทา 382,311 คน และคนว่างงาน
9,824 คน
การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 1 การประกอบอาชีพ จาแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2560)
อาชีพ
ภาคเกษตรกรรม
นอกภาคเกษตรกรรม
- การขายส่งและการขายปลีก
- การก่อสร้าง
- โรงแรมและร้านอาหาร
- การบริหารราชการฯ
- การศึกษา
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

จานวน (คน)
143,578
182,986
50,866
31,423
24,090
20,968
19,756

ร้อยละ (%)
43.97
56.03
27.80
17.17
13.16
11.46
10.80
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรที่ดิน
จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ไม่ เหมาะสาหรับการเพาะปลูก ส่วน
บริเวณที่ราบลุ่มต่า (พรุ) มีน้าท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้าใช้ปลูกข้าว และสวนผลไม้
ส่วนดินบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน
2) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ป่า 850,216.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์
ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช จ านวน 5 ป่ า เนื้ อ ที่ ร วม
713,192.65 ไร่ ติดอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้าตกซีโป อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว
– เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมป่า
ไม้ จานวน 20 ป่า เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดนราธิวาสในปัจจุบัน แม้ว่าพื้นที่
ป่าบางส่วนจะถูกบุกรุกทาลายอยู่บ้าง แต่จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม Lansat 8 โดย สานัก
จัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า ปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ป่า 738,957.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
26.33 ของเนื้อที่จังหวัด
3. ทรัพยากรน้า
3.1) แหล่งน้าดิบ : แหล่งน้าตามธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย
- แม่น้าบางนรา
รับน้าจากเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ผ่านคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง และคลองตันหยงมัส
ไหลผ่านท้องที่อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงปาดี อาเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อาเภอเมืองนราธิวาสมีความ
ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร
- แม่น้าสายบุรี
ต้นน้าเริ่มจากเทือกเขาในอาเภอสุคิริน ไหลผ่านอาเภอจะแนะ อาเภอศรีสาคร อาเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส และอาเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงอ่าวไทยที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีมี
ความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร
- แม่น้าสุไหงโก-ลก
เป็นแม่น้ากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ต้นน้าอยู่ในเทือกเขาใน
ประเทศมาเลเซียและท้องที่อาเภอแว้ง ไหลผ่านอาเภอสุไหงโก-ลก และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอตากใบ มี
ความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร
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- แม่น้าตากใบ
เป็นแม่น้าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้าในทะเล ประกอบกับคลื่นได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งให้เกิด
เป็นสันทราย ส่วนภายในยังลึกเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ายาวประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่งตะวันออก
ในท้องที่ตาบลเจ๊ะเห ตาบลศาลาใหม่ และไหลไปบรรจบแม่น้าสุไหงโก-ลก ที่บ้านตาบา ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตาก
ใบ ต่อเขตชายแดนไทยมาเลเซีย
3.2) แหล่งน้าบาดาล
แหล่งน้าบาดาลในจังหวัดนราธิวาสประกอบไปด้วยน้าบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ในตะกอนหินร่วน
และหินแข็งแหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คือ แหล่งน้าบาดาลในชั้นตะกอนน้าพา
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือของจังหวัด สามารถพัฒนาแหล่งน้าที่ความลึกตั้งแต่20 – 70 เมตรมี
ปริมาณน้า 10 – 20 ลบ.ม./ชม.จนถึงมากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ได้แก่พื้นที่ในอาเภอบาเจาะ, อาเภอยี่งอ,
อาเภอเมือง, อาเภอสุไหงปาดี, อาเภอสุไหงโก-ลก, และอาเภอตากใบ คุณภาพน้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืด
แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกพื้นที่
แหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพรองลงมาประกอบด้วย น้าบาดาลในชั้ นตะกอนทรายชายหาดที่สามารถพัฒนา
แหล่งน้าได้ที่ความลึก 2 – 5 เมตร ปริมาณ 5 – 10 ลบ.ม./ชม. และแหล่งน้าบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา
ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ที่ความลึกระหว่าง 10 – 40 เมตร ปริมาณน้า 2 – 5 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้า
บาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืดคุณภาพดี
แหล่งน้าบาดาลที่มีศักยภาพต่า ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลในหินแปรอายุไซลูเรียน – ดีโวเนี่ยน
และหินแกรนิต ความลึกของชั้นน้าบาดาลอยู่ ในช่วง 10 – 30 เมตร ปริมาณน้าส่วนใหญ่น้อยกว่า2 ลบ.ม./
ชม. ยกเว้นบริเวณที่หินผุ หรือ มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา ประเภทรอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อยขนาด
ใหญ่พาดผ่านก็จะได้ปริมาณน้ามากขึ้น คุณภาพน้าบาดาลเป็นน้าจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง
ปัญหาของการบริหารจัดการน้าบาดาล ได้แก่ การลักลอบขุดเจาะน้าบาดาล และนาน้าใต้ดิน
มาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องจึงไม่สามารถควบคุมการสูบน้าบาดาลที่มีผลกระทบต่อสมดุลของการใช้
น้า
4) ข้อมูลขยะ และน้าเสีย
จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จานวน 5 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตกค้าง (ปริมาณ 162.31 ตัน/วัน)
ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปริมาณ 746.76ตัน/วัน), ของเสียอันตราย (ปริมาณ 5.49 ตัน/วัน) มูลฝอย
ติดเชื้อ (ปริมาณ 0.437 ตัน/วัน) และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 2.03 ตัน/ปีวัน) รายละเอียด
ดังนี้
จังหวัดนราธิวาสมีสถานที่กาจัดขยะ รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง เป็นสถานที่กาจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการ
2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก - ลก ที่เหลืออีก 21 แห่ง เป็นสถานที่กาจัดขยะ
แบบไม่ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับปรับปรุง
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สถานที่กาจัดขยะแบบไม่ถูกหลักวิชาการเป็นสถานที่กาจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการเพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่
สถานที่กาจั ดขยะของเทศบาลตาบลรื อเสาะ งบประมาณ 72,996,100 บาทและคาดว่าจะแล้ว เสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1 วิสัยทัศน์
เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน
1.7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
1. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น และการค้ า
ชายแดน
เป้าประสงค์ เพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี มี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 – 2559 จานวน 88,158,700 บาท เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักของ
ยุทธศาสตร์ คือ ตัวชี้วัดผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต – ปาล์มน้ามัน 2,379 – ปลากะพงขาว
145.84 - แพะเนื้อ 146.47 พบว่า ในปี 2559 เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนราธิวาสขึ้นอยู่กับผลผลิต
ทางด้านการเกษตรเป็นสาคั ญ อาชีพหลักคือการทาสวนยางพารา สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ การทานา
การประมงและการเลี้ยงสัตว์ผลผลิตทางด้านการเกษตรจึงทารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง การค้าขายและ
การบริการทารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับสองรองลงมาซึ่งจากการดาเนินโครงการฯ ต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส
ส่งผลเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสดีขึ้น โดยผลผลิตทางการเกษตรสาคัญของจังหวัดนราธิวาส ปี 2559 มี
ผลผลิตต่อไร่/หน่วยเพิ่มขึ้น โดยที่ ปาล์มน้ามัน มีผลผลิตต่อไร่ในปี 2559 เท่ากับ 2,560.93 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ง
สูงกว่าปี 2558 (2,288.55 กก./ไร่) ถึงร้อยละ 11.90 แพะเนื้อ มีผลผลิตต่อหน่วยในปี 2559 เท่ากับ 143.56
กก./ครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (140.84 กก./ครัวเรือน) ถึงร้อยละ 1.93 และปลากะพงมีผลผลิตต่อหน่วย
ในปี 2559 เท่ากับ 141.11 กก./กระชัง ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (140.24 กก./กระชัง) ถึงร้อยละ0.62 ตัวชี้วัด
รายได้จากการจาหน่ายสิน ค้า OTOP พบว่า มูลค่าจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2559 เท่ากับ
905.332 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 (มูลค่าเท่ากับ 800.92 ล้านบาท) จานวน 104.41 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 11.53 และมีมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าการจาหน่ายเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558=700.29 ล้านบาท) ถึง
ร้อยละ 22.65, ตัวชี้วัดมูลค่าการค้าชายแดน 3,118 ล้านบาท พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนปี 2559 เท่ากับ
2,582.65 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย 3 ปี (2556-2558) เท่ากับ 3,246.97 ล้านบาท (ปี
2559 รอบ 9 เดือน มูลค่าการเท่ากับ 2,582.65 ล้านบาท) และตัวชี้วัดรายได้ จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อย
ละที่ 8.43 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 เท่ากับ 2,528.94 ล้านบาท มากกว่ารายได้ ในปี 2557
196.69 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.43 สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 3 ปี (2555-2557 ซึ่งอยู่ที่ 6,679.06 ล้านบาท)
เท่ากับ 2,226.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.59
กลยุทธ์ ที่ส่งผลให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย การพัฒ นาด่าน
ชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
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การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ,การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ให้มีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทาง
การตลาดรองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน, ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่ องเที่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ย น ,เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ ฝี มื อ แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสและขี ด
ความสามารถการทางานและยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ เพื่อต้องการประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 – 2559 จานวน 243,100,700 บาทเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลัก
ของยุทธศาสตร์ คือ ตัวชี้วัดหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงร้อยละ 72.50 (106
หมู่บ้าน), ตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15-17
ปี ร้อยละ 97 ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ย o-net ม. 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ(37.46)โดยจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการศึกษา
หลายระดับแยกเป็นในส่วนที่รัฐบาลดาเนินการคือตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้ น ตอนปลาย อาชี ว ศึ ก ษา ไปจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส ถานศึ ก ษา 2 แห่ ง ที่ เ ปิ ด สอนคื อ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งเปิดสอน
ในระดับอนุปริญญา อีกทั้ งยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์
การศึ ก ษาประจ ามั ส ยิ ด (ตาดี กา) ที่ ภาคเอกชนด าเนิ นการภายใต้ การก ากั บดู แลของหน่ วยงานรั ฐ และ
เนื่ องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงจากการก่อการร้ายในพื้นที่ ทาให้การดาเนินการจัด
การศึกษาไม่สามารถดาเนินการได้ปกติเหมือนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย สถานศึกษาต้องหยุดการเรียน
การสอนบ่ อยครั้ ง และครู มีการขอย้ ายออกนอกพื้นที่ นักเรียนทั้งโรงเรี ยนรั ฐและโรงเรียนเอกชนไม่ ได้รั บ
การศึกษาอย่ างเต็มศักยภาพ ทาให้ คุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิ วาสทั้งภาครัฐและเอกชนมี
คุณภาพต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยวัดจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test) จังหวัด จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน บูรณาการและร่วมส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเข้ารับ การวัดผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 ของจังหวัดนราธิวาสมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 8.31 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 36.73 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ
45.04 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดีกว่าปี 2557 ที่มีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด (36.18 ) กับคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ (42.35) เท่ากับ 6.17 และสาหรับตัวชี้วัดครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์
จปฐ. (30,000 บาท/คน/ปี) ร้อยละ 45
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จังหวัดนราธิวาส ให้ความสาคัญโดยได้ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง และได้ให้
ความสาคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นประจาทุกปี โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการ
น้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา ริ มา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ประกอบกับการดาเนินการงานจัดกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในจังหวัดนราธิวาส พบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 สามารถลดครัวเรือนจากที่มีอยู่ ณ 30 กันยายน 2557 จานวน 235 ครัวเรือน เหลือเพียง 120
ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 48.22 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ครัวเรือนยากจนที่มีอยู่ ณ 30 กันยายน
2558เพิ่มขึ้น จานวน 291 ครัวเรือน คิด ร้อยละ 142.50 และหากมองในภาพรวมของคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
ด้านสุขภาพที่เป็นผลเนื่องมาจากการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคร้าย และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสิ่ง
ที่ต้องให้ความสาคัญ คือ การออกกาลังกายสามารถใช้สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดนราธิวาส ใน
ปี 2558 มาเป็นเกณฑ์อ้างอิงได้ ได้แก่ โรคของหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ8.84)ความดันโลหิตสูง(ร้อยละ7.26)
(มะเร็ง) ทุกชนิด (ร้อยละ7.03) โรคหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ5.61) โรคไข้หวัดใหญ่และปอดปวม (ร้อยละ
3.98) โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง (ร้อยละ3.89) โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อื่น (ร้อยละ3.84) อุบัติเหตุ
การทั้งหมด (ร้อยละ3.75) เบาหวาน (ร้อยละ3.47) ไตวาย (ร้อยละ3.19)
กลยุทธ์ ที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วยส่งเสริมให้มีการขยาย
ผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถี
ชุมชน,เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการสุขภาพที่ดี ให้สามารถดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม,ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้าง
รายได้แก่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวั ฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่, สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ “พออยู่ พอกิน พอใช้” นอกจากนี้การ
พัฒนาด้านการศึกษายังคงเป็นปัญหาสาคัญของจังหวัดที่มีผลการศึกษาอยู่ในลาดับสุดท้ายของประเทศ และ
ด้านสาธารณสุขที่ยังคงมีทารกตายแรกเกิดตายอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี รวมทั้งการจัดการสาธารภั ยทั้ง
อุทกภัย และหมอกควัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ
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3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
เป้าประสงค์ เพื่อต้องการให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ
เชื่อมั่นในอานาจรัฐมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2558 – 2559 จานวน 70,080,300 บาท เมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ คือตัวชี้วัดหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
ร้อยละ 93.74โดยจังหวัดนราธิวาสได้ดาเนินการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ นับตั้งแต่เริ่มเกิด
เหตุการณ์ (4 มกราคม 2547) จนถึงปั จจุบัน มีการเร่งรัดทางานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนิน
โครงการราษฎร์-รัฐร่วมใจสู่ใต้สันติสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการปฏิบัติการจิตวิทยาสังคม เป็นการทางานที่เข้าถึงประชาชนทุกชาติ ศาสนา และทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
และจากผลการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่า มีหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขตเทศบาลที่
ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ในปี 2559 เท่ากับ 600 หมู่บ้าน/ชุมชนจากทั้งหมดรวม 664 หมู่บ้าน/ชุมชน
(คิดเป็นร้อยละ 90.36) ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ร้อยละ 0.21 ตัวชี้วัดสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม
ป้ องกัน แก้ไขและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ 97.50 ปรากฏว่า ในปี 2559
สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมป้ อ งกั น แก้ไ ขและเฝ้ าระวั ง ปั ญ หายาเสพติ ดเที ย บกั บ ค่ า
เป้าหมายร้อยละ100 โดยในส่วนของตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผลการดาเนินงาน ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.02
กลยุทธ์ ที่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วยพัฒนากาลัง
ภาคประชาชนให้ มี ศั ก ยภาพในการคุ้ ม ครองและรั ก ษาความปลอดภัย หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนของตนเอง จาก
สถานการณ์การก่อเหตุรุน แรงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ,ส่งเสริมการอานวยความเป็นธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นที่ความปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่, พัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล,ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัด (one page summary)
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 57.02 กิโลเมตร ตั้งแต่อาเภอเมืองนราธิวาสถึงอาเภอ
ตากใบ มีตาบลที่ติดทะเลรวม 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลโคกเคียน บางนาค กะลุวอเหนือ ไพรวัน ศาลาใหม่ และเจ๊ะเห
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญของจังหวัดปัตตานี ตามมาตรา 3 ได้แก่
1. ปุาชายเลน มีพื้นที่รวม 374.90 ไร่ สถานการณ์ดีขึ้น สาเหตุเกิดจากไม่มีการบุกรุกพื้นที่และทาลายป่าชายเลน
2. ปะการัง มีพื้นที่รวม 40.63 ไร่ พบ 15 ชนิด สถานการณ์ดีขึ้น สาเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวไม่เหยียบย่าปะการังและการ
ไหลของตะกอนลงสู่ทะเลซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง
3. หญ้าทะเล มีพื้นที่รวม 204.17 ไร่ พบ 2 ชนิด สถานการณ์แย่ลง สาเหตุเกิดจากน้าเสียและสิ่งปฏิกูลไหลลงทะเล การ
ใช้เครื่องมือทาการประมง การขุดร่องน้าเดินเรือและท่าเรือ
4. สัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล โลมา และวาฬ พบ 4 ชนิด
5. ปะการังเทียม มีจานวน 20 แห่ง (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2562)
6. ป่าพรุและป่าชายหาด มีพื้นทีร่ วม - ไร่
สิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้าทะเล ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี
2. การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี ไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช และยังไม่เคยได้รับการแจ้งเหตุเกิดปรากฏการณ์น้า
ทะเลเปลี่ยนสี
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส
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2.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพ และสถานการณ์แนวปะการัง
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ ประมาณ 40.63 ไร่ (0.65 ตร.กม.) จากการสารวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 โดยวิธี Line Intercept Transect จานวน๒สถานี คิดเป็นพื้นที่ 40.63 ไร่
หรือ 100% ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจั งหวัดนราธิวาส ดังแสดงในรูปที่ 1 ในการประเมินสถานภาพของแนว
ปะการังจากการสารวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย
(LC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

≥3 : 1
2 : 1
1 : 1
1: 2
1 : ≥3

สถานภาพแนวปะการัง
ดีมาก
ดี
ดีปานกลาง
เสียหาย
เสียหายมาก

จากการวิเคราะห์พบว่า แนวปะการังในจังหวัดนราธิวาสที่ อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีจานวน 1
สถานี และอยู่ในสถานภาพปานกลาง มีจานวน 1 สถานี จากข้อมูลสถานีที่ทาการศึกษาทั้งหมดสามารถนามาคานวณเป็น
สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส ดังตารางที่ 1 และลักษณะของแนวปะการังในแต่ละบริเวณสรุป
ได้ดังตารางที่ 2 ปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะการังจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ปะการังเขากวาง (Acropora spp.)
ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) และปะการังโขด (Porites
spp.)
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ตารางที่ 2 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสคานวณจากพื้นที่ที่ทาการสารวจในพ.ศ. 2561 (40.63
ไร่ หรือ 100 % ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
พื้นที่แนวปะการัง
(ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการัง
ทั้งหมดที่ทาการสารวจ

ดีมาก

-

-

ดี

-

ปานกลาง

40.63

100

เสียหาย

-

-

เสียหายมาก

-

-

สถานภาพ

จากการสารวจสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดนราธิวาส พบวาจังหวัดนราธิวาส มีเพียงจานวน 2 กองหิน
1) กองหินการังบราแว กองหินการังบราแว ตั้งอยูในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัดทางภูมิศาสตร คือ
06° 25' 13" องศาเหนือ และ 102° 01' 42" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) แนวปะการังมีความ สมบูรณ สูง
เนื่องจากพื้นทะเลเปนทราย และตั้งอยู หางจากชายฝงประมาณ 10 กิโลเมตร อีกทั้งพื้นที่จังหวัด นราธิวาสมีแมน้า สาย
สั้นๆ ทาใหผลกระทบจากตะกอนที่ไหลมากับน้าจืดมีน อย

ปะการังที่ประกอบไปดวย ปะการังเขากวาง (Acropora

spp.) ปะการังดาวใหญ Diploastreaheliopora) ปะการังเกล็ดน้าแข็ง (Montipora spp.) และปะการัง โขด (Porites
spp.) ปะการังเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นทราย โดยมีพื้นแข็งที่เปนกอน ปะการังตายบางเล็กนอย ความลึกของ แนวปะการังที่
ยอดกองประมาณ 16 เมตร ไตระดับความลึกลงถึง ขอบของแนวปะการังประมาณ 23 เมตร สภาพพื้น ทะเลเปนทรายค
อนขางละเอียดโดยบริเวณผิวดานบนจะมีโคลนเคลือบเพียงเล็กนอย
2) กองหินการังเลา กองหินการังเลา ตั้งอยูในพื้นที่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร คือ 06°
29' 31" องศา เหนือ และ 101° 55' 22" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) ตั้งอยูหางชายฝง ประมาณ 12
กิโลเมตร มีความ ราบเรียบของพื้นทะเลสูง บริเวณสวนกลางของกองหิน และบริเวณขอบของ กองจะมีความลึกแตกตาง
กันไมมากนัก สิ่งมีชีวิตที่พบสวนใหญไมมีความหลากหลายมากนัก ความลึกของ ยอดกองหินประมาณ 19 เมตร โดย
ความลึกสุดของ กองหินที่มีปะการังประมาณ 22 เมตร เนื่องจากสภาพ พื้นทะเลเปนทรายละเอียดปนโคลนสามารถเกิด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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การฟุงกระจายไดงายจากการรบกวนของกระแสน้า ทาให บางชวงเวลามีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากน้าทะเลจึงไมใส
เทาที่ควร จึงพบ สิ่งมีชีวิตกลุ ม ฟองน้าเปน จานวนมาก ปะการังที่พบสวนใหญจะเปนปะการังโขด (Porites spp.)
กระจายเปนหยอมๆ อัตราสวนพื้นที่ปกคลุมของสิ่งมีชิวิตแตละชนิด พบปะการังโขดเปนปะการังมีชีวิตเพียงชนิดเดียว
สวนปะการัง ชนิดอื่นๆ ที่พบในแนวปะการังแตอยูนอก แนวสารวจ ไดแก ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการัง
หนาม ขนุน (Hydnophora spp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) ปะการังลายดอกไม Pavona spp.)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดนราธิวาสจากการสารวจใน พ.ศ. 2561

สถานี
(พิกัด)

กองหิน

พื้นที่
ความกว้าง
แนว
แนว
ปะการัง ปะการัง
(เมตร)
(ไร่)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา /
ความลึกสูงสุด
ของขอบแนว
ปะการัง

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่ *(% cover)
สถานภาพ
LC

DC

S

R

OT

สาเหตุความเสื่อม
โทรม และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิง
พื้นที่

(เมตร)

25

16/23

26.25

25.56

17.27

9.17

21.75

ปานกลาง

ปะการังเขากวาง
(Acropora spp.) ปะการัง
โขด (Porites spp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea heliopora)

เป็นแนวปะการัง ที่พบมี
กิจกรรมแหล่งทาประมง
พื้นบ้าน เช่น การประมง
ตกปลา การทาอวนลอย
กุ้ง และวางลอบ

ควรมีทุ่นแสดงตาแหน่ง
และพื้นที่แนวปะการัง
จัดทาหมายแนวปะการัง
ที่ชัดเจน หรือวาง
ปะการังเทียมเพื่อปูองกัน
อวนลาก

15.63

19/22

16.48

14.35

47.59

4.45

17.13

ปานกลาง

ปะการังโขด (Porites
spp.) ปะการังเขากวาง
(Acropora spp.) ปะการัง
หนามขนุน (Hydnophora
spp.) ปะการังรังผึ้ง
(Goniastrea spp.)
ปะการังลายดอกไม้
(Pavona spp.)

เป็นแนวปะการัง ที่พบมี
กิจกรรมแหล่งทาประมง
พื้นบ้าน เช่น การประมง
ตกปลา การทาอวนลอย
กุ้ง และวางลอบ

ควรมีทุ่นแสดงตาแหน่ง
และพื้นที่แนวปะการัง
จัดทาหมายแนวปะการัง
ที่ชัดเจน หรือวาง
ปะการังเทียมเพื่อปูองกัน
อวนลาก

การัง
บราแว

กองหิน

ปะการังชนิดเด่น

การังเล้า

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย,R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น ๆ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดนราธิวาส
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รูปที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังบริเวณกองหินการังเล้า และกองหินการังบราแว จ.นราธิวาส จากการสารวจ
ในพ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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รูปที่ 5 สภาพแนวปะการังจังหวัดนราธิวาส
A ปะการังกองหินการังบราแว
C ปะการังกองหินการังเล้า
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B ปะการังกองหินการังบราแว
D ปะการังกองหินการังเล้า

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 40.63 ไร่ ตารางกิโลเมตร เป็นแนวปะการังที่วางตัว อยู่บนพื้น
ทรายในระดับน้าลึกประมาณ 20 - 22 เมตร มีแส้ทะเล กัลปังหา และปะการังอ่อนที่เจริญบนพื้นทราย กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปเป็นหย่อม แนวปะการังเหล่านี้ชาวประมงพื้นบ้ านรู้จักกันดีว่า เป็นกองหินใต้น้า เป็น แหล่งทาการประมง
ประเภทเบ็ด ลอบ อวน และบางครั้งการทาประมงอวนลากเข้าใกล้แนวปะการังก็ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรมกับ
แนวปะการังบริเวณนี้ จึงควรมีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยจัดทาทุ่นแสดงตาแหน่งและพื้นที่แนว
ปะการังจัดทาหมายแนวปะการังที่ชัดเจน หรือวางปะการังเทียมเพื่อ ปูองกันอวนลาก
จากการพิ จ ารณาข้ อ มู ล สถานภาพปะการั ง จั ง หวั ด นราธิ ว าสในปั จ จุ บั น พบว่ า แนวปะการั ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น
สถานภาพปานกลางและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลชุ มชนและกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยสามารถสรุปสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดนราธิว าสจากข้อมูลที่รวบรวมใน พ.ศ. 2560 และ 2561 โดยแยก
ขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

2560

พื้นที่ (ไร่)

-

-

40.63

40.63

ร้อยละ(%)

-

-

100

100

พื้นที่ (ไร่)

-

-

40.63

40.63

ร้อยละ(%)

-

-

100

100

2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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1.2) สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1. การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ที่ ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ผลเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
นักท่องเที่ยวประเภทดาที่ผิว ยืนเหยียบปะการังจนแตกหักเสียหาย ส่วนการทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการังนั้น ปัจจุบันพบ
น้อยลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีทุ่นไม่เพียงพอ
2. การทิ้งขยะลงทะเล ขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ต่อแนวปะการังคือ เศษอวน อวนที่ปกคลุมปะการังจะทา
ให้ปะการังตาย เพราะปะการังไม่สามารถรับแสงแดดได้
3. การทาประมงผิดกฎหมาย บริเวณแนวปะการัง เช่น อวนล้อมหิน
4. พายุ คลื่นลม
1.3) แนวทางการแกไขปัญหา (Responses)
1. การจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแหล่งดาน้าใหม่ เพื่อทดแทนและลด
ผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ
2. จัดทาทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและทุ่นผูกเรือ
3. จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และรณรงค์เรื่องการจัดการขยะทะเลและมีการเก็บขยะใต้น้า
เป็นประจา เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวได้ตามปกติ
4. พัฒนาเขตชายฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดขยะ
5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6. กาหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์การทาประมงที่เหมาะสมในพื้นที่แนวปะการัง
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์แนวปะการัง จังหวัดนราธิวาส
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการัง
เสื่อมโทรม
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
ในปัจจุบัน

P1: การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นการ R1: การจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างไม่เหมาะสม
ดาน้าใหม่ เพื่อทดแทนและลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ
R2: จัดทาทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและทุ่นผูกเรือ
P2: การทิ้งขยะลงทะเล

R3: จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และรณรงค์เรื่องการจัดการ
ขยะทะเลและมีการเก็บขยะใต้น้าเป็นประจา เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวได้
ตามปกติ
R4: พัฒนาเขตชายฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดขยะ
P3: การทาประมงผิดกฎหมาย R5: บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
บริเวณแนวปะการัง
R6: กาหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์การทาประมงที่เหมาะสมในพื้นที่แนว
ปะการัง

1.4) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. บริหารจัดการขยะทะเล
3. ประเมินสถานภาพแนวปะการัง ศึกษาลักษณะองค์ประกอบประชาคมของสิ่งมีชีวิตบริเวณแนว
ปะการัง จังหวัดปัตตานี
4. ติดตามสถานการณ์ป ะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการัง
5. การประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี
6. โครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
1.5) ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. การขาดความจริงจัง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการ
คุ้มครองแนวปะการังและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
2. งบประมาณการดูแลจัดการไม่เพียงพอ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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2.) หญาทะเล
2.1 สถานภาพและสถานการณ์ทรัพยากรหญาทะเล
การสารวจหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลการสารวจหญ้าทะเลบริเวณพื้นที่ คลองตากใบ และอ่าวมะนาว
จังหวัดนราธิวาส ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งหมดจานวน 12 สถานี 2 อาเภอ คือ อ.ตากใบ จานวน 10 สถานี
ได้แก่ สถานีบ้านบาตาเล๊ะฮีเล บ้านกาปงเจ๊ะเห บ้านภัทรภักดี บ้านตลาด เจ๊ะเห เกาะมะปิง บ้านท่าพรุ บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
เกาะปูลาเจ๊ะมูดอ คลองตากใบ และบ้านศาลาใหม่ อ.เมืองนราธิวาส จานวน 2 สถานี ได้แก้ สถานีบ้านบางมะนาว และ
บ้านชาวประมงพัฒนา ได้สารวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด แค่ จานวน 9 สถานี จานวน 2 ชนิด
จากการสารวจชนิดและการแพร่กระจายของหญาทะเลในพื้นที่คลองตากใบและอาว ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2558 พบวามีการแพรกระจายของหญาทะเลจานวน 2 ชนิด คือ
1. Halophila beccarii หญาเงาแคระหรือหญาใบพาย
2. Halodule pinifolia หญากุยชายเข็ม
ประเด็นปัญหา : บริเวณสถานีเกาะมะปง มีพื้นที่ป่าชายเลนเขามาทดแทนสงผลใหหญาทะเลมาแทนที่การ
แพร่กระจายนอยลง และ บริเวณสถานีบ านบางมะนาวมีการขุดลอกคลองสงผลให้หญ้าทะเลมีพื้นที่การแพรกระจาย
นอยลง
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ตารางที่ 6 พื้นที่แหลงหญาทะเล จังหวัดนราธิวาส
สถานี
1. บ้านภัทรภักดี

ชนิดหญ้า
1. Halophila beccarii
หญ้าเงาแคระ
2. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

ร้อยละ
การปกคลุม
แต่ละชนิด
15.2

ร้อยละ
การปกคลุม
รวม

พื้นที่การ
แพร่กระจาย
(ไร่)

28.2

27.57

สมบูรณ์ปานกลาง

สถานภาพ

หมายเหตุ

13.0

2. บ้านตลาดเจ๊ะเห

1. Halophila beccarii
หญ้าเงาแคระ

20

20

3.03

สมบูรณ์เล็กน้อยตาม
ธรรมชาติ

3. เกาะมะปิง

1. Halophila beccarii
หญ้าเงาแคระ

1.67

1.67

0.93

4. บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

30.79

30.79

52.46

สมบูรณ์เล็กน้อยตาม มีน้อยเป็นหย่อมๆ
ธรรมชาติ
เนือ่ งจากมีพื้นที่ป่า
ชายเลนเข้ามา
ทดแทน
สมบูรณ์ปานกลาง

5. เกาะปูลาเจ๊ะมูดอ

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

40.92

40.92

74.02

สมบูรณ์ปานกลาง

6. คลองตากใบ

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

38.16

38.16

27.71

สมบูรณ์ปานกลาง

7. บ้านศาลาใหม่

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

80

80

9.55

สมบูรณ์ดมี าก

8.บ้านบางมะนาว

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

16.67

16.67

0.46

เสื่อมโทรมเพราะถูก มีการขุดลอกคลอง
รบกวน

9. บ้านชาวประมง
พัฒนา

1. Halodule pinifolia
หญ้ากุยช่ายเข็ม

27.13

27.13

8.44

สมบูรณ์ปานกลาง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ตารางที่ 7 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอาเภอเมือง และอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อพื้นที่
อ. ตากใบ
อ. เมือง

2542
-

2553
-

2554
-

สถานภาพ
2555
2556
-

2557
-

2558
195.27
8.90

2559
-

รูปที่ 6 การสารวจแหล่งหญ้าทะเลหรือสภาพแหล่งหญ้าทะเล บริเวณคลองตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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2.2) สาเหตุที่ทาใหหญาทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ ตะกอนดิน ซึ่งหญ้า
ทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้างชัดเจน โดยหากเข้าสารวจในพื้นที่ช่วงปลายฤดูร้อน หญ้าทะเลส่วนที่อยู่เหนือ
พื้นที่จะหายไปจากพื้นที่ เหลือแต่รากและส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงมรสุมตะวันตก และจะเจริญเติบโต
เต็มที่ในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันออก
2. ผลจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ การทาประมง และการทานา
กุ้ ง เป็ นต้ น ซึ่ งกิ จกรรมต่ างๆ เหล่ านี้ ท าให้ ระบบนิ เวศบริ เวณนั้ นเปลี่ ยนไป อาจท าให้ เกิ ด การบลู มของตะไคร่ น้ าชนิ ด
Enteromorpha spp. ทาให้เข้าไปปกคลุมพื้นที่ ส่งผลให้หญ้าทะเลไม่สามารถสังเคราะห์แสงเจริญเติบโตได้ และส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา
3. การพั ฒนาแนวชายฝั่ ง ส่ งให้ ตะกอนไหลลงสู่ ทะเล รวมถึ งการพั ฒนาพื้ นที่ในทะเลชายฝั่ ง เพื่ อการ
ท่องเที่ยว สร้างสะพานหรือท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ในบริเวณที่แหล่งหญ้าทะเล
4. การทาประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น อวนล้อมหิน
5. การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านชุมชนชายฝั่ง และนากุ้งทาให้คุณภาพน้าทะเลเสื่อม
โทรม
6. ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทาให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทราย และตะกอนตามธรรมชาติทับ
ถมแนวหญ้า

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์หญ้าทะเล จังหวัดนราธิวาส
สาเหตุที่ทาใหหญาทะเลเสื่อม
โทรม(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแกไขปัญหาที่ควรดาเนินการ (Responses)

P1: ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง R1: การสร้า งเครือข่า ยในการอนุ รักษ์ แหล่ ง หญ้ า ทะเลในแต่ ละพื้ น ที่ ของ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
P2: ผลจากการดาเนินกิจกรรม R2: อบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
R3: จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล
P3: การพัฒนาแนวชายฝั่ง
R4: กาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล
P4: การทาประมงผิดกฎหมาย
R5: เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
P5: น้าเสียตามชายฝั่งทะเล

R6: ควบคุ ม การระบายน้ าเสี ย จากกิ จ กรรมขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม ให้มี การบาบัดน้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้าทิ้งจาก
อาหาร และมาตรฐานน้าทิ้งอุตสาหกรรม ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้า
R7: สนับสนุนการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวม และบาบัดน้าเสียรวมของ
ชุมชนหนาแน่น และบริเวณใกล้เคียง
P6: ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง R1: การสร้า งเครือข่า ยในการอนุ รักษ์ แหล่ ง หญ้ า ทะเลในแต่ ละพื้ น ที่ ของ
ชุมชน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล

2.3) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (ปลูกหญ้าทะเล)
3. สารวจขอบเขต การแพร่กระจาย และองค์ประกอบของชนิดหญ้าทะเลในจังหวัดปัตตานี
4. โครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
2.4) ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับในการทาลายแหล่งหญ้าทะเลโดยตรง และเห็นควรให้มีการร่างกฎหมายการบุกรุก
ทาลายแหล่งหญ้าทะเลโดยตรงหรือโดยอ้อม และประกาศพื้นที่คุ้มครองให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีหญ้าทะเล
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ข้อเสนอแนะ
1. สร้ างเครื อข่ายในการอนุรั กษ์แหล่ งหญ้าทะเลในแต่ล ะพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝ้ าระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กาหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการ
ขยายตัวมากขึ้น
3. กาหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสั มพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
4. กาหนดมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนอกเขตอุทยานทางทะเล ประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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3.) สัตว์ทะเลหายาก
3.1) สถานภาพและสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดนราธิวาสมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ โลมาหลังโหนกซึ่งพบได้บริเวณปากแม่น้าบางนรา มาจนถึงหน้า
ตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยมีแนวโน้มจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จานวนการเกยตื้นก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่
โลมา-วาฬ และมีข้อมูลการขึ้นมาไข่ของเต่าตนุจานวน 1 รัง ที่บริเวณชายหาดตาหนักทักษิณราชนิเวศน์เมื่อ สาหรับข้อมูล
จากการสารวจสัตว์ทะเลในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากเหตุ การณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทาให้มีการแจ้ง
เหตุเกยตื้น และการสารวจไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
จังหวัดนราธิวาสพบสัตว์ทะเลหายาก ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด ได้แก่ โลมา 2 ชนิด โดยจากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การ
สารวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน พบสัตว์ทะเลหายากดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดนราธิวาส แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
ชื่อไทย
1.โลมาลายจุด

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spotted dolphin

Spotted dolphin

2. โลมาหลังโหนก Indo-Pacific humpbacked dolphin Sousa chinensis
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เกย
ตื้น
1

แหล่งที่มาขอมูล
ใน
จากชุมชน
ธรรมชาติ
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รูปที่ 7 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากจังหวัดนราธิวาสระหว่างตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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จังหวัดนราธิวาสพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2561 (กราฟที่ 1) โดยในปีงบประมาณ
2561 มีการเกยตื้นรวม 1 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 1 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2550 - 2561
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3.2) สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1. ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากกลุ่มที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง เช่น เต่า
ทะเล โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ทาการประมงมาก มีเครื่องมือ
ประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเลหายากต่างๆ พบว่าเครื่องมือทาการ
ประมงที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญ ได้แก่ อวนลอย เบ็ดราว อวนล้อม และโป๊ะน้าตื้น เช่น เต่าทะเลซึ่งการเกยตื้นมักพบ
เศษอวนติดพันลาตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด สาหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบผลแน่ชัดเรื่องการติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจากการเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากความเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และไม่เห็นบาดแผลที่ลาตัว
2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมชายฝั่งและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตื้น อาจ
เป็นสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตื้น เช่นเมื่อเต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการเจ็บป่วย หรือ
บาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทาได้ยากขึ้น จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะจึงมักถูกกินเข้าไป อาจ
เป็นสาเหตุร่วมที่ทาให้เกิดการเสียชีวิต การทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป็นสาเหตุสาคัญ
ที่ทาให้สัตว์ทะเลบาดเจ็บหรือตายได้ ตัวอย่างการตายของเต่าทะเลและโลมา หลายกรณีพบว่าสัตว์ทะเลหลายชนิดเข้าไป
ติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินขยะทะเลเข้าไป ไม่สามารถย่อยได้ เกิดการอุดตันที่ระบบทางเดินอาหาร และเป็นสาเหตุ
ทาให้สัตว์ตายในที่สุดซึ่งขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
3. การเจ็บป่วยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งเต่าทะเล พะยูน โลมาและปลาวาฬ
เป็ น สั ต ว์ ที่ ห ายใจด้ ว ยปอด ดั ง นั้ น การเกิด ภั ยพิ บั ติ ในธรรมชาติ ม รสุ ม พายุ คลื่ น ลมแรง หรือ การเปลี่ ย นแปลงชั้ น
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้า จึงมีผลต่อสุขภาพเช่นกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้นเป็นจานวนมากที่แสดง
อาการป่วย
4. ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พื้นที่แหล่งวางไข่เต่าทะเล
หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และแหล่งที่ อยู่อาศัย
ของโลมา-วาฬ ประจาถิ่น มักซ้อนทับกับการทาประมง
5. บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเลหายากไม่เพียงพอ และความร่วมมือการอนุรักษ์ไม่แพร่หลาย
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดนราธิวาส
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ และการแกไขปัญหา
(Responses)

P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R1: ป้องกันการทาการประมงทีผ่ ิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ ที่ มีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ ดูแลทรัพยากร
R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P2: มลพิ ษและควาเสื่ อมโทรมของสภาพ R2: ให้ความรู้และการมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนในพื้นที่ มี ส่วนร่ว มในการ
แวดล้อมและขยะในทะเล
อนุรักษ์ ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ละชนิดให้เหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และภัยจาก R5: สร้างศูนย์ช่วยเหลือและพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วย
ปรากฏการณ์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
ละชนิดให้เหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P5: บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเล R6: จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านสัตว์
หายาก ไม่เพียงพอ และความร่วมมือการ ทะเลหายาก
อนุรักษ์ไม่แพร่หลาย
R7: จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหายาก ผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ
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3.3) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ติดตามสถานภาพของประชากรและแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของโลมาที่พบในบริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดปัตตานี
3. ดาเนินการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น เต่าทะเล โลมาและวาฬเกยตื้น ประชาสัมพันธ์หลักการปฐม
พยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้นเบื้องต้นและแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก 12 เดือน
4. ศึกษาขยะทะเลที่พบมาพร้อมกับสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดปัตตานี
5. โครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
3.4) ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
อัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทั้งที่มีหน่วยงานดูแลที่แน่นอน แต่อาจขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านในท้องถิ่นให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

33

4.) คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
4.1) สถานภาพและสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ทาการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าทะเลบริเวณชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งได้นาค่าคุณภาพน้าทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิ ความ
เค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟตและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมาใช้คานวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้า
ทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่งบริเวณพื้นที่ ศึกษาได้แก ปากแม่น้าบางนรา จังหวัดนราธิวาสเป็นประจาทุก 3 เดือน สถานีบริเวณหางฝั่งระยะ
500 เมตรและห่างฝั่งระยะ๓กิโลเมตรพบว่าในป งบประมาณ 2561 (ข้อมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ
เมษายน และกรกฎาคม 2561) จังหวัดนราธิวาสมี ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑดี รอยละ 100 (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างและคาเฉลี่ยสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส
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จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสระหว่างปี พ.ศ. 2557 –
2561 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพน้ามีแนวโน้มที่เหมือนกันทั้ง 5 ป เนื่องจากมีจุดเก็บตัวอย่างจานวนน้อยจาก
เหตุความไมสงบในพื้นที่ภาคใต้จึงไม่เห็นความแตกต่างในพื้นที่ของแต่ละปีที่ศึกษา
(รูปที่ 9 )

รูปที่ 9 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสระหว่าง ป พ.ศ. 2557 – 2561
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4.2) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. สารวจชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของสัตว์วัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
ทะเลหน้าดิน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งบริเวณจังหวัด ปัตตานี เก็บตัวอย่างน้า
วิเคราะห์ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้าทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้าทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
5. โครงการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
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5.) การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
5.1) สถานภาพและสถานการณ์การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดาเนินการติดตามเฝูาระวังการเกิด
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จากการติดตามเฝูาระวังการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 โดยกาหนดสถานีตรวจวัดจานวน 2 สถานี ได้แก่
ปากแม่น้าบางนรา (อาเภอเมืองนราธิวาส) และปากแม่น้าโกลก (อาเภอตากใบ) ปรากฏว่าไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์
ตอนพืช และยังไม่เคยได้รับการแจ้งเหตุเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี อย่างไรก็ตามทั้งแม่น้าบางนรา และแม่น้าโกลก
นั้น เป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัดที่รองรับน้าทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนในอาเภอเมืองนราธิวาสและอาเภอตากใบ
ตามลาดับ ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในแหล่งน้า และเนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เช่น น้าเสียจากบ้านเรือน
ชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งการเกิดปรากฎการณ์
ดั งกล่ าวส่ งผลกระทบทั้ งทางตรง และทางอ้ อมต่ อทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ดั งนั้ นยั งคงต้ องมี การติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัด
นราธิวาสอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่
1. การเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่น น้าเสียจากบ้านเรือน
ชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2. การปล่อยทิ้งน้าเสียลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบาบัด
3. ระบบบาบัดน้าเสียมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
5.2) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดาเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตรวจวัดคุณภาพน้า และติดตามโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืช
ทุกๆ 3 เดือน เพื่อประเมินคุณภาพแหล่งน้าทะเล และเพื่อเฝูาระวังสถานการณ์การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีในแต่ละพื้นที่
2. กรณีที่มีการแจ้งเหตุเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่จะเร่งทาการตรวจสอบสถานการณ์ รวบรวมตัวอย่าง
แพลงก์ตอนพืชและตรวจวัดคุณภาพน้า เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน วิเคราะห์หาสาเหตุ
การเกิด พร้อมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์จากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
3. ให้คาแนะนาแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบเหตุ ให้เข้าใจถึงปัจจัยที่เอื้อให้
เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ ปัญหา
เบื้องต้น เพื่อหน่วยงานจะได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
4. ควรมีการแจ้งเตือนภัยหากพบแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียการประมงชายฝั่ง
5. ส่งเสริมโครงการสร้างจิตสานึก สนับสนุน และเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับองค์กรทุกภาคส่วนและชุมชน
เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า ลาคลอง ทะเล และชายฝั่ง
6. จัดทารายงานสถานการณ์การเกิดน้าเปลี่ ยนสีเพื่อรายงานต่อกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
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5.3) แนวทางในการดาเนินการเฝ้าระวังติดตาม
1. ส่งเสริมการมีเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประสานงานในกรณีเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
2. หน่วยงานภาครัฐควรกาหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณแนวชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ชุมชนที่ปล่อยน้าเสียหรือน้าทิ้งที่มีการปนเปื้อนของอินทรีย์สาร ตะกอน และการปนเปื้อนของแบคทีเรีย จนอาจก่อให้เกิด
มลพิษต่อแหล่งน้าทะเล รวมถึงต้องบาบัดน้าทิ้งทุกประเภทให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
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2.3 สถานการณ์ดานป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.3.1 สถานภาพและสถานการณ์ป่าชายเลน
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมด 74.9 ไร่
(0.12 ตร.กม.) แบ่งเป็น
ป่าชายเลนคงสภาพ จานวน 74.91 ไร่ (0.12 ตร.กม.) กระจายในพื้นที่เขตอาเภอ เมืองนราธิวาส โดยเป็นพื้นที่ป่า
ชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติ, พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) จานวน 0 ไร่ (0
ตร.กม.) เป็นป่าชายเลนตามมติครม. จานวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) และเป็นป่าชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จานวน 74.9 ไร่ (0.12 ตร.
กม.)
นอกนั้นเป็นพื้นที่ ป่าอื่นๆ (ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าบก) จานวน 0 ไร่ ( 0 ตร.กม.) (หาดเลน หาดทราย แม่น้า ลา
คลอง) จานวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ) จานวน 0 ไร่ ( 0 ตร.กม.)
จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่นอกเหนือขอบเขตจากการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ.
2543 การตรวจสอบพบป่าชายเลนเหลืออยู่เพียง 74.91 ไร่ ในอาเภอเมือง และได้ฟื้นฟูเพิ่มขึ้นในอาเภอตากใบประมาณ
300 ไร่ โดยพันธุ์ไม้ และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนจังหวัดนราธิวาส พันธุ์ไม้เด่นที่พบในป่าชายเลนจังหวัดนราธิวาส
ได้แก่ ลาพู ลาพูทะเล หงอนไก่ทะเล แสมดา โกงกางใบเล็ก ตะบูนดา ตะบูนขาว ตาตุ่มทะเล โปรงแดง ถั่วขาว ถั่วดา
และหลุมพอทะเล
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รูปที่ 10 สภาพพื้นที่ป่าชายเลน/ป่าชายหาด/พรุ จังหวัดนราธิวาส
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รูปที่ 11 แผนที่จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2557
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2.3.2 สถานการณ์ดานป่าชายหาด พรุ (ถามี)
2.2.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน และป่าชายหาด พรุ (Pressure)
1) การบุกรุพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทาการเกษตร การประมง
2) การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยู่อาศัย และการเพิ่มขึ้นของประชาชน
3) การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว
4) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ PSR ป่าชายเลน/ป่าชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดนราธิวาส
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแกไขปัญหา (Responses)

P1: การบุกรุกพื้นที่ปา่ ชายเลน
เพื่อทาการเกษตร การประมง

R1: จัดทาแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจนเช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จั ดท าเขต ป่ า ชา ยเลน อนุ รั ก ษ์ ต า ม มา ตร า 18 แ ละ ม าต รา 2 3
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558
R3: บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีหลักธรรมาภิบาล
R4: ดาเนินการปลูก ฟื้นฟู สภาพป่าที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม
R5: การสร้า งจิ ต ส านึ ก รัก ษ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของป่ า ชายเลนและ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R6: สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน
R7: เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านดูแลพื้นที่
ป่าชายเลน
P2: การบุกรุกพื้นที่ปา่ ชายเลน R1: จัดทาแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวป้องกันการบุก
เพื่อขยายชุมชน/ที่อยู่อาศัยและ รุกพื้นที่ป่าชายเลน หรือติดป้ายประกาศ หลักหมายแนวเขต
การเพิ่มขึ้นของประชาชน
R6: สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน
R8: จัดทาโครงการจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน
R9: การสร้างกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใช้ประโยชน์ในชุมชน
P3: การบุกรุกพื้นที่ปา่ ชายเลน R5: การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของป่ า ชายเลนและ
เพื่อการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R10: การจัดระบบการท่องเที่ยวและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
P4: การใช้ประโยชน์จาก
R5: การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของป่ า ชายเลนและ
ทรัพยากรป่าชายเลน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R9: การสร้างกฎ กติกา รูปแบบการใช้ประโยชน์ในชุมชน
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2.3.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2562
1) บารุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2 – 6 ปี
บารุงแปลงปลูกปุาชายเลน อายุ 2 - 6 ปี เนื้อที่ 100 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว ตาบลเจ๊ะเห
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จานวน 2 แปลง (1) แปลงที่ 1/2558 ท้องที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว ตาบลเจ๊ะเห อาเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 50 ไร่ (2) แปลงที่ 2/2558 ท้องที่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาว ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ 50 ไร่ และสถานภาพปุาชายเลนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ที่เป็นสภาพปุาชายเลน เนื้อที่
375 ไร่ ประกอบด้วย ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง เนื้อที่ 75 ไร่ และ ตาบล.เจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่
300 ไร่
2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ประชาชนในพื้นที่มีที่ดินไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
2. แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแนวเขตป่าชายเลนให้ชัดเจนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลและฟื้นฟูป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

43

2.4 สถานการณ์ดานการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.1 สถานภาพและสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 57.02 กิโลเมตร ตั้งแต่อาเภอเมืองนราธิวาส
ถึงอาเภอตากใบ มีตาบลที่ติดทะเลรวม 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลโคกเคียน บางนาค กะลุวอเหนือ ไพรวัน ศาลาใหม่ และเจ๊ะ
เห
จากข้อมูลการสารวจโดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่ง
จังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 57.02 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ 31.89
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขยาวประมาณ 4.58 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 0.83 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง – กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเล็กน้อย 3.75 กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดาเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 27.31 กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตามตรวจสอบประมาณ 25.13 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 1.69 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนน้อยประมาณ - กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 20.85 กิโลเมตร
พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ก่อสร้างรุกแนวชายทะเล พื้นที่หิน พื้นที่ปากแม่น้า) ประมาณ 2.59 กิโลเมตร
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รูปที่ 12 แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

45

ตารางที่ 12 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส
อาเภอ

เมือง
นราธิวาส

ตากใบ

รวม

ตาบล

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

มีโครงสราง

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝัง่ ความยาว (กม.)
สะสม
สะสม
พื้นที่รุก
สมดุล ตะกอน ตะกอน ล้า/พื้นที่ หาดหิน ปากแม่น้า
มาก
นอย
ถมทะเล

รุนแรง

ปาน
กลาง

นอย

ระยะ
(กม.)

ประเภท
โครงสราง

โคกเคียน

0.43

-

3.75

-

-

13.31

-

-

-

-

0.03

17.52

บางนาค

0.40

-

-

0.33

OB

-

-

-

-

-

-

0.73

กะลุวอเหนือ

-

-

-

7.06

OB VS

3.18

1.69

-

-

1.57

0.45

13.96

ไพรวัน

-

-

-

6.36

GRI JT

4.37

-

-

-

-

-

10.72

ศาลาใหม่

-

-

-

7.69

GRI JT

-

-

-

-

-

0.30

7.98

เจ๊ะเห

-

-

-

5.87

GRI JI

-

-

-

-

-

0.24

6.11

0.83

-

3.75

27.31

-

20.85

1.69

-

-

1.57

1.02

57.02

หมายเหตุ : VS : กาแพงกัดคลืน่ ประเภทตัง้ ตรง RE : เขื่อนหินทิ้ง OB : เขื่อนหินปองกันนอกชายฝง GRI : รอดักทรายแบบตัวไอ JT: เขื่อนกันทรายและคลืน่
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สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ความยาว (กม.)

2.4.2 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2562
จากตารางที่ 12 พบว่าพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่ได้มีการดาเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากการสารวจพบโครงสร้าง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย
1) VS : กาแพงกัดคลื่นประเภทตั้งตรง
2) RE : เขื่อนหินทิ้ง
3) OB : เขื่อนหินปองกันนอกชายฝง
4) GRI : รอดักทรายแบบตัวไอ
5) JT: เขื่อนกันทรายและคลื่น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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รูปที่ 13 แผนที่แสดงโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
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2.4.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ริมทะเล การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การตั้ง
ถิ่นฐานและสิ่งก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การสูบน้าทะเลมาใช้เพื่อการเพาะเลี้ยง การวางท่อระบายน้าทิ้งและการ
เปลี่ยนแปลงทางไหลของน้า และหรือร่องน้า การก่อสร้างรุกล้าลาน้า อย่างเช่น การก่อสร้างสะพาน การสร้างท่าเทียบเรือ
และถนนเลียบชายฝั่ง ล้วนกระตุ้นให้ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความเบาะบาง เกิดการเปลี่ยนแปลง ชายฝั่งกัดเซาะ
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือหลายพื้นที่
ประสบกับปัญหา ชายฝั่งทะเลถูกกระแสคลื่น ลมกัดเซาะ ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กาแพงกัน คลื่น หิ นทิ้ง และรอดักทราย เป็นต้น โครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถสลาย
พลังงานคลื่นได้ กลับส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ถือว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ผิดพลาด
3. กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกระแสคลื่นและลมแรงเมื่อคลื่นและลมกระทบชายฝั่งจะชะตะกอนทรายออกไปทาให้เกิดภาวะ
ขาดความสมดุลของตะกอนทรายชายหาด ผนวกกับสภาวะโลกร้อนระดับน้าทะเลสูงขึ้นส่ งผลให้ ช ายฝั่ งทะเลมี การ
เปลี่ยนแปลงเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัด
เซาะชายฝั่ง
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแกไขปัญหา (Responses)

P1: การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชายฝัง่ ทะเล

R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการร่วมกับหน่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R5: การจัดการองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
P2: การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ของภาครัฐ
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R4: แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพืน้ ที่ ให้พจิ ารณาและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
R6: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝั่ง
P3: กระบวนการทางธรรมชาติ R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
อย่างรวดเร็ว
R2: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R4: แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพืน้ ที่ ให้พจิ ารณาและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
R5: การจัดการองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R6: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝั่ง
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2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง อย่างจริงจัง
2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมิได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการต้องใช้หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี องค์กรอิสระตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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3. แมงกะพรุน
3.1 แมงกะพรุน
จากข้อมูลสถิติของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542 - 2561 ยัง
ไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตหรือ บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษความหลากหลายชนิด การ
แพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสารวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจาก
เครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ไม่ได้ทา
การสารวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
3.1.1 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
ž การบริหารจัดการโดยและการระวังภัย สบทช.7
ž จังหวัดนราธิวาส จานวน 2 จุด
ž ลงพื้นที่วางขวดน้าส้มสายชู และติดตั้งปูายแมงกะพรุนพิษ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม ปรับปรุงซ่อมแซม และได้
วางขวดน้าส้มสายชูเพิ่มเติมเสนอแนวทางดาเนินการปูองกันและเฝูาระวังแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ปูองกันภัย
ž การจัดการพื้นที่
ž พื้นที่เฝูาระวัง เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ดระนอง จั งหวั ด พัง งา จั ง หวัด ภู เ ก็ต จั งหวั ด ตรั ง จัง หวั ดจั น ทบุรี จั งหวั ด ระยอง จั ง หวั ด ชลบุ รี จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
ž พื้นที่เฝูาระวัง
ž พื้น ที่เฝู าระวังควรเร่งรั ดให้ มีการติดตั้งปูายเตือนให้ ครบทุกพื้นที่โ ดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบ
แมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและ
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น จั ดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้ เข้าใจถึงแนวทางการปฐม
พยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
พื้นที่ปูองกันภัย
พื้น ที่ปูองกัน ภัยควรเร่ งรั ดให้ มี การติดตั้งปูายเตือนให้ ครบทุกพื้นที่โ ดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโ อกาสพบ
แมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและ
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น จั ดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้ เข้าใจถึงแนวทางการปฐม
พยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง
การดาเนินการ
เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัด
เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และโรงพยาบาล เป็นต้น นาแนวทางในการเฝูาระวังและเตือนภัยสาหรับแมงกะพรุนพิษในพื้นที่
เฝูาระวังและพื้นที่ปูองกันภัยไปปฏิบัติระดับพื้นที่ของจังหวัด โดยเร่งรัดให้มีก ารติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การพยาบาล
เบื้องต้นและเสาน้าส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง (ทช./
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การท่องเที่ยว) มีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับขวดน้าส้มสายชู
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทช./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การท่องเที่ยว) จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง ขอความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งนี้ เพื่อให้เข้าสู่เป็นนโยบายของจังหวัดในการจัดพื้นที่เฝูาระวัง
3.1.2 ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
- ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและท่อบรรจุน้าส้มสายชู ชารุด/
เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรมี ก ารให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แมงกะพรุ น พิ ษ แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้าส้ มสายชูแทนที่ชารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร้อมของน้าส้มสายชู
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4. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ไดแก ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล สัตวทะเลหายาก
สถานภาพคอนขางสมบูรณ แตมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตดานการทอง
เที่ยว ราษฎรสวนหนึ่งที่อาศัยอยูใกลทรัพยากร ไมมีที่ดินสาหรับเปนที่อยูอาศัยหรือที่ทากิน ประเด็นปัญหาที่สาคัญทั้ง
ด้านของกฎหมายเฉพาะในการจัดการทรัพยากรยังขาดการบูรณาการของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร ในอนาคตหากไมมีมาตรการควบคุมการใชประโยชนทรัพยากร
อยางเปนระบบหรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะสงผลกระทบตอทรัพยากรอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้รายงานสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับ นี้ ได้เสนอประเด็นหลักๆ ของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรเสื่ อมโทรมของจังหวัด
นราธิวาส ทั้งในส่วนของการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างยิ่งยืน การบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ของการมีส่วนร่วม ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นระบบฐานข้อมูล
เบื้องต้นสาหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับ
จังหวัด จังหวัดนราธิวาส ที่เหมาะสมได้ต่อไป
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