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คำนำ
พระราชบั ญญัติส่ งเสริ มการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
มาตรา 12 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่
เพื่อการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประอบด้วย
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด
ผู้ แ ทนกรมป่ า ไม้ ผู้ แ ทนกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง
จานวน ไม่เกินแปดคน
สาหรั บ กรณีของกรุ งเทพมหานคร มาตรา 12 กาหนดให้ ประกอบด้ว ยผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรม
เจ้าท่า ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนสภากรุงเทพมหานคร เป็ น
กรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้แทนภาค
ประชาชนหรือชุมชนชายฝั่ง ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็น
ที่ยอมรับด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการประมง จานวนไม่เกินแปดคน
นอกจากนี้มาตรา 12 ยังกาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามที่อธิบดีเสนอจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 มีอานาจหน้าที่ต้องดาเนินการตามมาตรา 13 ซึ่งมี
จานวน 8 วงเล็บ ดังนี้
(1) จัดทาและเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดต่อคณะกรรมการเพื่อกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
(2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงกาหนดให้พื้นที่ป่าชายเลน
บริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 หรือออกกฎกระทรวงกาหนด
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20

(3) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการในการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบพื้ น ที่ ที่ จ ะใช้
มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(4) ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีการดาเนินการหรือปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น
(5) ดาเนินการร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปลูกการบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
จังหวัด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจั งหวัดได้รับความเสียหายหรือจาเป็นต้อง
ได้รับการปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ หรือการฟื้นฟู
(7) เสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
จังหวัดสาหรับจังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของ
จังหวัดนั้นต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะวงเล็บ 7: (7) ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 12 ต้อง
จัดทาและเสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับ
จังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนั้นต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง มี พื้ น ที่ เ พื่ อ การปลู ก การบ ารุ ง รั ก ษา การอนุ รั ก ษ์
และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล) คณะกรรมการคณะกรรมการ
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งจั งหวัด เพชรบุรี จึงมีห น้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 13 (7) นั่นคื อ
ต้องจัดทาเสนอรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสาหรับ
จังหวัดนั้น และสถานการณ์ด้ านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด เพื่อ
เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ในการนี้เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรรมการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัด เพชรบุรี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 จึ งได้ จัดทารายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี พ.ศ. 2562 ขึ้น
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1.บทนำ
จังหวัดเพชรบุรี มี พื้น ที่ป ระมำณ 6,225.138 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่ ตั้งอยู่ทำง
ตะวันตกของอ่ำวไทยตอนบน เป็นจังหวัดในภำคกลำงตอนใต้ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 12 องศำ 30 ลิปดำ ถึง 13 องศำ
เหนื อ ลองติ จู ด 99 ถึ ง 100 องศำตะวั น ออก ลั ก ษณะที่ ตั้ ง เปรี ย บเสมื อ นปร ะตู สู่ ช ำยแดนในภำคใต้
รูปร่ำงพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น คือ
จังหวัดเพชรบุรี มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับอำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี และอำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
ทิศใต้
ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับอ่ำวไทย
ทิศตะวันตก
ติดกับสำธำรณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภำพเมียนม่ำร์ (พม่ำ)

รูปที่ 1 แผนที่อำณำเขตติดต่อ จังหวัดเพชรบุรี
1.2 ลักษณะภูมิอำกำศ
เนื่ องจำกจั งหวัด เพชรบุ รี มีลั กษณะภูมิประเทศที่ห ลำกหลำย ประกอบกับมีพื้นที่ ที่อยู่ติดกั บ
อ่ำวไทย จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงฤดูหนำว จึงทำให้มีอำกำศหนำวเย็นในช่วงเวลำดังกล่ำว สำหรับช่วงเวลำที่เหมำะสมกั บกำรท่องเที่ยว
มำกที่สุด คือช่วงเดือนธันวำคม–เมษำยน แบ่งฤดูกำลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
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1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์จนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมจนถึงกลำงเดือนตุลำคม
3) ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมจนถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์
1.3 เขตกำรปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบกำรปกครอง และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ
- กำรบริหำรรำชกำรสวนกลำง ประกอบด้วย หน่วยงำนสังกัดส่วนกลำง ซึ่งมำตั้งหน่วยปฏิบัติงำน
ในพื้นที่ จำนวน 84 สวนรำชกำร
- กำรบริหำรรำชกำรสวนภูมิภำคระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรประจำจังหวัด จำนวน
32 สวนรำชกำร ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 8 อำเภอ (93 ตำบล 698 หมูบ้ำน) ไดแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
อำเภอชะอ ำ อ ำเภอท่ำ ยำง อำเภอเขำย้ อย อำเภอบ้ ำนแหลม อ ำเภอบ้ำ นลำด อ ำเภอหนองหญ้ ำปล้ อ ง
และอำเภอแกงกระจำน
- กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบำล 15
แหง (เทศบำลเมือง 2 แหง และเทศบำลตำบล 13 แหง) องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 69 แหง
ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี มี 2 อำเภอที่ติดชำยฝั่งทะเล ได้แก่ อำเภอบ้ำนแหลม และอำเภอชะอำ
1.4 เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) เป็นข้อมูล
รำยได้ประชำชำติที่จำแนกรำยกำรเป็นรำยพื้นที่ในขอบเขตจังหวัด สำมำรถใช้อธิบำยทิศทำงกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจในช่วงเวลำต่ำงๆ รวมทั้งสำมำรถแสดงโครงสร้ำงกำรผลิตที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้ งในระยะสั้น
และระยะยำว ดังนั้น GPP จึงเป็นข้อมูลหลักที่สำมำรถใช้ในกำรติดตำมภำวะเศรษฐกิจและกำรนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรีจำกข้อมูลสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ประกำศตัวเลขล่ำสุด ปี พ.ศ. 2554 (โดยมีกำรปรับเปลี่ยนวิธี
คำนวณใหม่เป็นแบบปริมำณลูกโซ่) จังหวัดเพชรบุรีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สำขำกำรผลิต
ณ รำคำประจ ำปี เท่ำกับ 50,856 ล้ำนบำท มีมูลค่ำ GPP เป็นลำดับที่ 45 ของประเทศเป็นล ำดับที่ 5
ของภำคตะวันตก โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 109,664 บำท/คน/ปี
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เป็นลำดับที่ 29 ของประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของภำคตะวันตก (ภำคตะวันตกในกำร
คำนวณ GPP ของ สศช. ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ รำชบุรี กำญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สุพรรณบุรี ส มุทรสงครำม) โครงสร้ ำงผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2554 ณ รำคำประจำปี
ประกอบด้วยภำคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 12.23 ภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 33.13 และภำคบริกำรมี
สัดส่วนร้อยละ 54.64
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รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรีแบบปริมำณลูกโซ่ ปี พ.ศ. 2554 หดตัว
จำกปีที่แล้วร้อยละ 1.61 ตำมกำรหดตัวของสำขำกำรก่อสร้ำง สำขำโรงแรมและภัตตำคำร สำขำกำรขำยส่ง
ขำยปลีก สำขำกำรบริหำรรำชกำรฯ สำขำเกษตรกรรมฯ สำขำกำรขนส่งสำขำกำรประมง และสำขำลูกจ้ำงใน
ครัวเรือน แต่อย่ำงไรก็ตำม สำขำอุตสำหกรรม สำขำกำรศึกษำ สำขำเหมืองแร่ฯ สำขำอสังหำริมทรัพย์
สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน สำขำไฟฟ้ำฯ สำขำสุขภำพ และสำขำบริกำรชุมชน ยังคงขยำยตัว
1) ด้ำนกำรเกษตร
ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ถือครองเพื่อกำรเกษตรทั้งสิ้น 942,281 ไร คิดเป็นร้อยละ
24.22 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด (3,890,711 ไร และมีพื้นที่เพำะปลูกดังต่อไปนี้
- พื้นที่ทำนำ 376,331 ไร (ร้อยละ 39.94 ของพื้นที่เกษตร)
- พื้นที่ทำไร ,499 ไร (ร้อยละ 24.46 ของพื้นที่เกษตร)
- พื้นที่ปลูกไมผลไมยืนต้น 221,623 ไร (ร้อยละ 23.52 ของพื้นที่เกษตร)
- พื้นที่ทำกำรเกษตรอื่นๆ 123,828 ไร (ร้อยละ 13.14 ของพื้นที่เกษตร)
ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี มีพืชที่มีมูลค่ำกำรผลิตสูง ประกอบด้วย ข้ำวนำปี
ข้ำวนำปรัง ตำลโตนด และมะนำว สำหรับมะนำวจะพบว่ำ มีมูลค่ำกำรผลิตสูงสุด มีพื้นที่เพำะปลูกน้อยกว่ำ
แต่มีมูลค่ำกำรผลิตมำกกว่ำพืชชนิดอื่น
2) ด้ำนอุตสำหกรรม
จังหวัดเพชรบุ รี อยู่ในเขตส่ งเสริมกำรลงทุนเขตที่ 3 เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพเหมำะที่จะเป็น
ศูนย์กลำงพัฒนำอุตสำหกรรมในด้ำนต่ำงๆ ในภูมิภำคตะวันตก เนื่องจำกมีควำมพร้อมทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็น
ด้ำนวัต ถุดิบ แรงงำน และทำเลที่ ตั้ง ซึ่ง อยู่ ใกล้ กรุ งเทพมหำนคร โดยเฉพำะอำเภอเขำย้ อย ซึ่ งมีโ รงงำน
อุตสำหกรรมสำคัญ และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครเพียง 80 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรีมีโรงงำนอุตสำหกรรม
ทั้งสิ้น 660 แห่ง
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3) ด้ำนกำรท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี มีธรรมชำติและภูมิประเทศที่สวยงำมหลำกหลำยทั้งภูเขำ ป่ำทึบ ที่รำบลุ่มแม่น้ำ
ตลอดจนชำยฝั่ งทะเลด้ำ นอ่ำ วไทย จึ งส่ งผลให้ จั งหวัด เพชรบุรี มีส ถำนที่ท่ อ งเที่ ยวมำกมำย และสมบู ร ณ์
กว่ำจังหวัดอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นชำยหำด ทะเลอันสวยงำม น้ำตก ถ้ำ ป่ำเขำ ที่ยังคงธรรมชำติอันงดงำม ตลอดจน
ทะเลสำบน้ำจืดขนำดใหญ่ที่อยู่ ท่ำมกลำงธรรมชำติของแมกไม้ นอกจำกนี้จังหวัดเพชรบุรียังมีแหล่งศึกษำ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีกจำนวนมำกด้วย จำกสถิติของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้มำท่องเที่ยวและทัศนำจร จำนวน 5,010,666 คน-ครั้ง เป็นชำวต่ำงประเทศ 404,753
คน-ครั้ ง รำยได้ จ ำกกำรท่ อ งเที่ ย วของเพชรบุ รี ใ นปี พ.ศ. 2555 มี มู ล ค่ ำ 16,299.00 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2554 มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.02
1.5 สังคม และโครงสร้ำงประชำกร
กรมกำรปกครองตำมหลั ก ฐำนทะเบี ย นรำษฎร ณ เดื อ นธั น วำคม 2556 จั ง หวั ด เพชรบุ รี
มีประชำกรจำนวน 471,087 คน เป็นชำย 228,054 คน หญิง 243,033 คน จำนวนครัวเรือน 180,149 หลังคำ
เรือน และจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณทำงด้ำนสังคมจำกข้อมูล “สถำนกำรณควำมมั่นคงของมนุษย์ประเทศ
ไทย” พบว่ำ สถำนกำรณภำพรวมทำงด้ำนสังคมของจังหวัดเพชรบุรีนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะ
มิติกำรเมือง และธรรมำภิบำล มิติกำรศึกษำ และมิติสิทธิ์ และควำมเปนธรรมในสวนมิติที่จังหวัดเพชรบุรีต อง
ได้รับกำรแกไข คือ มิติด้ำนที่อยู่อำศัย มิติสุขภำพอนำมัย และมิติด้ำนควำมมั่นคงสวนบุคคล
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรและกำรเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ.
จำนวนประชำกร
รวม
กำรเปลี่ยนแปลง (ต่อปี)
ชำย (คน)
หญิง (คน)
(คน)
เกิด (คน)
ตำย (คน)
2549
221,335
235,346
456,681
5,464
2,983
2550
220,847
235,214
456,061
5,696
3,349
2551
222,421
236,554
458,975
5,289
3,202
2552
223,464
237,775
461,239
5,122
3,199
2553
224,860
239,170
464,033
5,006
3,279
2554
225,884
240,195
466,079
5,041
3,355
2555
227,095
241,779
468,874
4,937
3,358
2556
228,054
243,033
471,087
4,632
3,393
2557
229,510
244,682
474,192
4,707
3,400
2558
231,747
246,842
478,589
4,465
3,450
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1) กำรสำธำรณสุข
จังหวัดเพชรบุรี มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขของภำครัฐและเอกชน ดังนี้
- โรงพยำบำลทั่วไป 1 แหง (ตำมกรอบ 365 เตียง , เตียงจริง 478 เตียง)
- โรงพยำบำลชุมชน 7 แหง ( 60 เตียง 2 แหง , 30 เตียง 5 แหง)
- โรงพยำบำลของรัฐสังกัดอื่น (กระทรวงกลำโหม) 1 แหง 30 เตียง
- โรงพยำบำลสงเสริมสุขภำพระดับตำบล 117 แหง
- สถำนีอนำมัย สังกัด อบต. 1 แหง
- ศูนยบริกำรสำธำรณสุขของเทศบำล 3 แหง (เทศบำลเมืองเพชรบุรี,เทศบำลเมืองชะอำ,เทศบำล
ตำบลบำงตะบูน)
- สถำนีกำชำด 1 แหง
- โรงพยำบำลเอกชน 2 แหง รวม 200 เตียง
- สถำนพยำบำล 1 แหง ขนำด 10 เตียง
- คลินิกเวชกรรม 70 แหง คลินิกทันตกรรม 20 แหง คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ
51 แหง คลินิกกำรแพทยแผนไทย 7 แหง คลินิกเทคนิคกำรแพทย แหง สหคลินิก 1 แหง คลินิก
กำยภำพบำบัด 1 แหง คลินิกกำรผดุงครรภชั้นสอง 10 แหง และคลินิกเวชกรรมเฉพำะทำง 1 แหง
(ที่มำ : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ขอมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2558)
2) สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม 2557 จังหวัดเพชรบุรีมีสถำนประกอบกิจกำร จำนวน 2,671 แห่ง
ลูกจ้ำง 38,849 คน จำแนกประเภทอุตสำหกรรมได้ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2557
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1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยำกรดิน
ลักษณะดินของจังหวัดเพชรบุรีสำมำรถแบ่งตำมลักษณะ 3 ส่วน คือ
- ดินเหนียว และดินเหนียวปนทรำย พบในบริเวณที่รำบตอนกลำงของจังหวัด
- ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวด และเศษหิน พบในบริเวณที่รำบสูงทำงด้ำนตะวันตก
- ดินร่วนเหนียว พบในบริเวณพื้นที่รำบชำยฝั่งทะเลตะวันออก
2) ทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ
จังหวัดเพชรบุ รี มีป่ ำสงวนแห่งชำติจำนวน 15 ป่ำ ป่ำสงวนแห่ งชำติที่เป็นป่ำชำยเลน 2 ป่ำ
อุท ยำนแห่ ง ชำติ 1 แห่ ง (อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ แ ก่ ง กระจำน) และวนอุ ท ยำน 2 แห่ ง (วนอุ ท ยำนชะอ ำ และ
วนอุทยำนเขำนำงพันธุรัต) นอกจำกนี้จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ป่ำไม้ ตำม พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.2507
จำนวน 2,397,600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2548 พบว่ำ จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่
ป่ำไม้ 3,294.72 ตร.กม. (2,059,203 ไร่) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเพชรบุรี มีค่ำลดลงเรื่อยมำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2548 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ และไฟป่ำ สัตว์ป่ำในจังหวัด
เพชรบุรี สำมำรถพบได้ในเขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ เช่น อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน เนื่องจำกอุทยำนแห่งชำติ
แก่งกระจำนอยู่ ในเทือกเขำตะนำวศรี ซึ่ งเชื่อ มต่อ กับเทือกเขำภู เก็ต ของภำคใต้ และตอนเหนือ เข้ำ ไปใน
ประเทศพม่ำ พบว่ำ สั ตว์ป่ ำจำกประเทศอินเดีย และประเทศพม่ำแพร่กระจำยลงมำทำงทิศตะวันตกของ
ประเทศลงมำถึงบริเวณนี้ และสัตว์ป่ำจำกประเทศมำเลเซียแพร่กระจำยขึ้นมำตำมเทือกเขำภูเก็ตมำถึงบริเวณนี้
เช่นเดียวกัน ทำให้อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำนเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่ำทั้งจำกทำงทิศเหนือ และทิศใต้
ชนิดของสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ช้ำงป่ำ หมีหมำ หมำไน หมำจิ้งจอก เสือดำว เสือโคร่ง เลียงผำ สมเสร็จ วัวแดง
กวำงป่ำ เก้งหม้อ ชะนีมือขำว ลิงเสน นกกระสำคอยำว เหยี่ยวปลำใหญ่หัวเทำ นกเค้ำหน้ำผำกขำว กบทูด
ปำดยักษ์ เต่ำหก จิ้งเหลนภูเขำสีจำง เป็นต้น
นอกจำกนี้ ใ นบริ เ วณล ำธำร และอ่ ำ งเก็ บ น้ ำ ส ำรวจพบปลำน้ ำจื ด อำศั ย อยู่ ห ลำยชนิ ด เช่ น
ปลำนำงอ้ำว ปลำซิวใบไผ่ ปลำขี้ยอก ปลำกระสูบขีด ปลำกดเหลือง ปลำดุกด้ำน ปลำกระทุงเหว ปลำหมอ ช้ำงเหยียบ ปลำกระสง และปลำกระทิง เป็นต้น นกประจำถิ่น และนกอพยพอยู่มำกถึง 440 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 92 ชนิด สัตว์เลื้อยคลำน 43 ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกว่ำ 43 ชนิด และผีเสื้อจำกป่ำอีกกว่ำ 300 ชนิด
ในส่ ว นของนกหำยำก ป่ ำแก่ง กระจำนมีน กเงื อกอยู่ ถึง 6 ชนิด จำก 12 ชนิด ที่พ บในประเทศไทย ได้ แ ก่
นกเงื อ กกรำมช้ำ ง นกกก นกแก๊ ก นกเงื อ กหั ว หงอน นกเงือ กสี น้ ำตำล และนกเงือ กกรำมช้ ำ งปำกเรี ย บ
นอกจำกนี้ยังพบ นกจำบคำเครำแดง นกแว่ นสี เทำ นกกระแตหำด นกเปล้ำทองขำว นกเสื อแมลงปีกแดง
เป็นต้น ยิ่งกว่ำนั้นในปี พ.ศ. 2533 ยังสำรวจพบนกชนิดใหม่ของไทย คือ นกกะลิงเขียดหำงหนำม
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3) แหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติที่มีควำมสำคัญต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน ประกอบด้วย
- แม่ น้ ำเพชรบุ รี ต้ น น้ ำจำกเทื อ กเขำสู ง ชั น ทำงด้ ำ นตะวั น ตกของจั ง หวั ด ไหลผ่ ำ นอ ำเภอ
แก่งกระจำน อำเภอท่ำยำง อำเภอบ้ำนลำด อำเภอเมือง แล้วลงสู่อ่ำวไทย ที่อำเภอบ้ำนแหลม มีควำมยำว 210
กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่มีควำมสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- แม่น้ำบำงกลอย ต้นน้ำจำกเทือกเขำอันเมียในเขตอำเภอหนองหญ้ำปล้อง ไหลมำบรรจบแม่น้ำ
เพชรบุรี บริเวณอำเภอแก่งกระจำน มีควำมยำว 45 กิโลเมตร
- ห้วยแม่ประโดน ต้นน้ำเกิดจำกเทือกเขำบริเวณเขตติดต่อระหว่ำงอำเภอหนองหญ้ำปล้องกับ
อำเภอปำกท่อ จังหวัดรำชบุรี และมีสำขำสำคัญได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกั ดช้ำง ห้วยสมุลแว้ง และไหลมำ
บรรจบแม่น้ำเพชรบุรี ในบริเวณเขตอำเภอแก่งกระจำน มีควำมยำว 56 กิโลเมตร
- ห้วยแม่ประจันต์ ต้นน้ำจำกเทือกเขำในจังหวัดรำชบุรี ไหลผ่ำนอำเภอหนองหญ้ำปล้อง และไหล
มำบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณเขื่อนเพชรบุรีในเขตอำเภอท่ำยำง
- แม่น้ำบำงตะบูน เป็นสำขำของแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งไหลย้อนขึ้นไปทำงเหนือผ่ำนอำเภอเขำย้อย
อำเภอบ้ำนแหลม ออกสู่อ่ำวไทยที่ปำกอ่ำวบำงตะบูน อำเภอบ้ำนแหลม มีควำมยำวประมำณ 13 กิโลเมตร
สถำบันอุทกศำสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดระบบน้ำของแผ่นดินเป็นระบบลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
ทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรี ลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นลำดับที่ 19 ใน 25 ลุ่มน้ำ โดยมีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติ ทั้งผิวดิน
และน้ำบำดำลที่มีควำมสำคัญต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน ประกอบด้วย
- น้ำผิวดิน จังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำลำคลองสำยสำคัญ ซึ่งยังมีประโยชน์ต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบำงกลอย ห้วยประโดน ห้วยผำก ห้วยแม่ประจันต์ แม่น้ำ
บำงตะบูน และแม่น้ำปรำณบุรี
- ระบบน้ ำเพื่ อ กำรเกษตร อุป โภค บริ โ ภค จั งหวั ด เพชรบุ รี มี พื้ นที่ ก ำรเกษตร 942,281 ไร่
เป็ น พื้น ที่น ำ 376,331 ไร่ พื ช ไร่ ไม้ยื น ต้น และอื่นๆ 452,122 ไร่ โดยพื้น ที่กำรเกษตรดังกล่ ำ วเป็นพื้น ที่
ชลประทำนจำกอ่ำงเก็บน้ำแก่งกระจำน จำนวน 468,286 ไร่ รับน้ำจำกแหล่งชลประทำนขนำดกลำง 12 แห่ง
พื้นที่ 39,620 ไร่ และรับน้ำจำกเขื่อนแม่กลอง พื้นที่ 86,500 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทำนร้อยละ 15.27 ไร่
- น้ำบำดำล พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรองรับด้วยชั้นหินแข็งประมำณร้อยละ 90 ของพื้นที่ เนื่องจำก
บริเวณส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขำ โดยเฉพำะทำงด้ำนตะวันตก และทำงตอนกลำง บริเวณที่เป็นแหล่งน้ำบำดำลที่
สำคัญเพียงบริเวณที่รำบทำงด้ำนตะวันออกของพื้นที่
- ระบบชลประทำน จังหวัดชลบุรี มีโครงกำรชลประทำนที่สำคัญที่ดำเนินกำรจัดหำน้ำให้กับ
เกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ และอุปโภคบริโภค โครงกำรชลประทำนเพชรบุรีรับน้ำจำก
อ่ำงเก็บน้ำขนำดกลำง 11 แห่ง อ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กพระรำชดำริ 23 แห่ง และอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กถ่ำยโอน
65 แห่ง โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำเพชรบุรี รับน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำแก่งกระจำน และรับน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำ
ขนำดกลำง 2 แห่ง โครงกำรส่งน้ำและบำรุงรักษำรำชบุรีฝั่งขวำ รับน้ำจำกเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกำญจนบุรี
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- คลองในจังหวัดเพชรบุรี
ตำรำงที่ 3 คลองในจังหวัดเพชรบุรี
ควำมกว้ำง
ปำกแม่นำ
ลำดับ

CoorX

CoorY

ชื่อคลอง

ตำบล

อำเภอ

ปัญหำขยะ/
นำเสีย

ผ่ำนชุมชน

จุดที่ไหลลง
ทะเล
1

612828

1433480 คลองปึกเตียน

ต.หนองขนำน

อ.เมืองเพชรบุรี

40

มีขยะ

2

617278

1440052 คลองวัด

ต.หำดเจ้ำสำรำญ

อ.เมืองเพชรบุรี

88

มีขยะ

โตนดน้อย
หำดเจ้ำ ดอนสบำย
ดอนคดี

3

614442

1436212 คลองหัวตำล

ต.หำดเจ้ำสำรำญ

อ.เมืองเพชรบุรี

78

มีขยะ

หำดเจ้ำสำรำญ

4

613852

1435307 คลองบำงกุฬำ

ต.หำดเจ้ำสำรำญ

อ.เมืองเพชรบุรี

97

มีขยะ

บ้ำนบำงกุฬำ

5

608016

1418148 คลองเทียน

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

35

มีขยะ

6

607994

1417094 คลองสะพำนหิน

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

200

มีขยะ

บ้ำนคลองเทียน
ชุมชนสะพำนหิน
ชุมชนคลองเทียน

7

607642

1416401 คลองชะอำ

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

20

มีขยะ

8

604724

1406689 คลองบำงควำย

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

30

มีขยะ

9

604688

1403183 คลองกำใหญ่

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

20

ไม่มีขยะ

10

604198

1400479 คลองบ่อเคี๊ยะ

ต.ชะอำ

อ.ชะอำ

13

มีขยะ

11

610065

1422076 คลองบ้ำนม่วง

ต.บำงเก่ำ

อ.ชะอำ

85

มีขยะ

12

611372

1428177 คลองตำกบ

ต.หนองศำลำ

อ.ชะอำ

42

มีขยะ

13

611448

1428877 คลองบำงชอง

ต.ปึกเตียน

อ.ท่ำยำง

มีขยะ

14

616318

1445334 คลองตำแถม

ต.แหลมผักเบี้ย

อ.บ้ำนแหลม

46
6 เมตร

ชุมชนบ้ำนบำงชอง
บำงชอง หนองหมู
ปึกเตียน

ไม่มี

หมู่ 1

15

616867

1444753 ไม่มีชื่อ

ต.แหลมผักเบี้ย

อ.บ้ำนแหลม

6 เมตร

ไม่มี

ไม่มี

16

617478

1444197 คลองพะเนิน

ต.แหลมผักเบี้ย

อ.บ้ำนแหลม

90 เมตร

หมู่ 1

17
18

619106
615319

1443472 คลองอี่แอด
1448746 คลองบำงแก้ว

ต.แหลมผักเบี้ย
ต.บำงแก้ว

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

50 เมตร
7 เมตร

มีขยะ
ขยะน้ำมัน
เครือง
ปัญหำน้ำ
เน่ำเสีย

19
20

615282
615532

คลอง
1448000 ชลประทำน
1446734 คลองนำเทียน

ต.บำงแก้ว
ต.บำงแก้ว

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

10 เมตร
6 เมตร

8|

ปัญหำน้ำ
เน่ำเสีย
ปัญหำน้ำ
เน่ำเสีย

บ้ำนปำกคลอง
บ้ำนบำงควำย บ้ำน
บ่อพุทรำ
ค่ำยพระรำมหก
ค่ำยนเรศวร
บ้ำนบ่อเคี๊ยะ
บ้ำนม่วง บำงเกตุ
บ้ำนท่ำ

หมู่ 1 , 3
บ้ำนนำแค บ้ำน
เหมืองกลำง บ้ำน
บำงแก้ว
หมู่4 บ้ำนบำงแก้ว
นำแค
บ้ำนร่องใหญ่
ชุมชนโรงแถว บ้ำน
บำงพรหม
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21

616002

ลำดับ

CoorX

22

610432

23

1445710 คลองช่องขำด

ต.บำงแก้ว

อ.บ้ำนแหลม

30 เมตร

ปัญหำน้ำ
เน่ำเสีย

บ้ำนบำงแก้ว หมู3่
บ้ำนธรรมเนียบ หมู่
7 บ้ำนร่องใหญ่

ปัญหำขยะ/
นำเสีย
น้ำเสีย ขยะ

บ้ำนเขก ม.4 บ้ำน
บำงขุนไทร ม.3 ,ม.
1 ม.2 ม.10

ตำบล

อำเภอ

1457797 คลองบำงขุนไทร

ต.บำงขุนไทร

อ.บ้ำนแหลม

ควำมกว้ำง
ปำกแม่นำ
จุดที่ไหลลง
ทะเล
36 เมตร

611750

1457186 คลองบำงอินทร์

ต.บำงขุนไทร

อ.บ้ำนแหลม

20 เมตร

มีขยะ

บ้ำนบำงอินทร์ ม.8

24

611962

1457012 ไม่มีชื่อ

ต.บำงขุนไทร

อ.บ้ำนแหลม

40 เมตร

ไม่มี

บ้ำนบำงอินทร์ ม.8

25

603121

1469475 แพรกสำธำรณะ

ต.บำงตะบูน

อ.บ้ำนแหลม

10 เมตร

ไม่มี

ไม่มีชุมชน

26
27

603042
602988

1469079 แพรกสำธำรณะ
1468717 คลองลัด

ต.บำงตะบูน
ต.บำงตะบูน

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

10 เมตร
40 เมตร

ไม่มี
ไม่มีชุมชน
ไม่มี(มีเรือ
ชุมชนคลองลัด
ของเทศบำล บ้ำนท้องคุ้ง หมู่ 3,4
เก็บ)
บ้ำนบำงตะบูน

28

602653

1467744 แพรกสำธำรณะ

ต.บำงตะบูน

อ.บ้ำนแหลม

20 เมตร

29
30

601054
602114

1467442 คลองยี่สำรเก่ำ
1466731 คลองบำงตะบูน

ต.บำงตะบูน
ต.บำงตะบูนออก

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

80 เมตร
400 เมตร

ไม่มี
ไม่มี(มีเรือ
ของเทศบำล
เก็บ)
ไม่มี(มีเรือ
ของเทศบำล
เก็บ)

31
32

604579
601512

1464466 คลองหัวไร่
1466255 คลองสำมคลอง

ต.บำงตะบูนออก
ต.บำงตะบูนออก

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

38 เมตร
80 เมตร

ไม่มี
ไม่มี(มีเรือ
ของเทศบำล
เก็บ)

33

604911

คลองเหมืองตำ
1464219 นิ่ม

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

8 เมตร

ไม่มี

บ้ำนคลองลัด บ้ำน
คลองขุด
1,2,3,4 บำงตะบูน
ออก หมู่ 5,6 บำง
ตะบูน บ้ำน
ปำกอ่ำว
ชุมชน หมู่ 5 บ้ำน
หน้ำเหมือง
ชุมชนบ้ำนคลอง
มอญ ชุมชนบ้ำน
สำมคลอง
ชุมชนหมู่ 5 บ้ำน
หน้ำเหมือง

34

605811

1464132 คลองวังจักรกฤต

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

9 เมตร

ไม่มี

ไม่มีชุมชน

35

606204

1463925 แพรก

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

8 เมตร

ไม่มี

ไม่มีชุมชน

36

606383

1463751 แพรก

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

8 เมตร

ไม่มี

ไม่มีชุมชน

37

606783

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

12 เมตร

ไม่มี

38
39

607367
607646

1463356 แพรก
คลองเจ๊กกิมส
1462646 ร้ำง
1462040 แม่น้ำเพชรบุรี

ต.บ้ำนแหลม
ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม
อ.บ้ำนแหลม

46 เมตร
40 เมตร

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มีชุมชน
ชุมชน ม. 10 ต.
บ้ำนแหลม
บ้ำนประมงเจริญ
พัฒนำ ชุมชนวัด
บำงลำภู หมู่
2,3,6,10 อ.บ้ำน
แหลม หมู่บ้ำน
ปำกอ่ำว

40

608189

1461457 คลองอุตมิงค์

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

10 เมตร

ไม่มี

CoorY

ชื่อคลอง
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ผ่ำนชุมชน

ไม่มีชุมชน

ชุมชนหมู่ 1
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41

ลำดับ

608319

CoorX

1460914 คลองวัดต้นสน

CoorY

ชื่อคลอง

ต.บ้ำนแหลม

อ.บ้ำนแหลม

17 เมตร

ไม่มี

ควำมกว้ำง
ปำกแม่นำ
จุดที่ไหลลง
ทะเล

ปัญหำขยะ/
นำเสีย

ผ่ำนชุมชน

บ้ำนร่องใหญ่
บ้ำนบำงอินทร์
พัฒนำ ม.4
ไม่มีชุมชน
ชุมชนปำกทะเล
ชุมชนบ้ำนหัวรถ
หมู่ 2 ,5 , 1 บ้ำน
ปำกทะเล

ตำบล

อำเภอ

ต.ปำกทะเล

อ.บ้ำนแหลม

29 เมตร

ต.ปำกทะเล

อ.บ้ำนแหลม

30 เมตร

ไม่มี
ขยะน้ำมัน
เครือง

42

613253

43

613936

คลองเหมืองหัว
1456442 ช้ำง
คลองบำงอินทร์
1456060 พัฒนำ

44

614751

1455521 คลองวัดเก่ำ

ต.ปำกทะเล

อ.บ้ำนแหลม

15 เมตร

ไม่มี

45

615095

1455092 คลองปำกทะเล

ต.ปำกทะเล

อ.บ้ำนแหลม

18 เมตร

46

615330

1451815 คลองวัว

ต.ปำกทะเล

อ.บ้ำนแหลม

15 เมตร

ไม่มี
มีน้ำเสียและ
ขยะ

ชุมชนวัดต้นสน
ชุมชนวัดในกลำง
ชุมชนวัดปำกคลอง

วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของ
คนไทย สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กำหนดยุทธศำสตร์ไว้ 6 ด้ำน ดังรูปที่

รูปที่ 3 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ทั้งนี้ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 5
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
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(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม ข้ำงต้น ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็ นธรรม เพิ่มประสิทธิภ ำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ
และส่งเสริมสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บำบัด
และฟื้นฟู
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559-2564
แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย 5 ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ สงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำรที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
และใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม บริ ห ำรจั ด กำรน้ ำผิ ว ดิ น และน้ ำใต้ ดิ น อย่ ำ งบู ร ณำกำรและ
มีประสิทธิภ ำพ รักษำและฟื้ นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วม กำรป้องกันกำรลดผลกระทบและกำร
ปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทำงธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำร
องค์กรและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 – 2561
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน มีแผนงำนด้ำนต่ำงๆ แหลำยแผนงำน ในที่นี้ขอกล่ำวเฉพำะแผนงำน
ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่
1) เน้น กำรป้ องกันปั ญหำสิ่ งแวดล้ อมควบคู่ไปกับมำตรกำรชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่อง
ทำงกำรร้องเรียนตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่ำงแท้ จริง
โดยควรจัดให้มีกองทุนกลำงที่จัดเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกเจ้ำของกิจกำรทั้งหมดเพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมิน
แทนกำรให้ผู้ประกอบกำรเป็นฝ่ำยจัดจ้ำงและสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรขำดควำมเป็นกลำงของผู้ประเมิน และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจสอบพื้นที่ชุมชนที่มีควำม
เสี่ยงจำกปัญหำสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรใช้สำรเคมีปลอดภัยและเหมำะสม และมุ่งจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning)
เพำะปลูกให้เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่
3) ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม
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4) เร่งรัดกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำง จริงจัง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรับปรุงบทลงโทษให้เหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน และออกกฎหมำย
ที่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง ตลอดจนเร่งรัดมำตรกำรช่วยเหลือและชดเชยประชำชนที่ได้รับผลกระทบ
จำกภัยพิบัติอย่ำงรวดเร็ว เหมำะสมและเป็นธรรม และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นด้ำนกำรอนุรักษ์และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5) ส่งเสริมบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งคุ้นเคยกับสภำพแวดล้ อมตำม
จริงพื้นที่ ในกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ โครงกำร ตลอดจนเฝ้ ำ ระวั ง ดู แ ลบ ำรุ ง รั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยรั ฐ อำจพิ จ ำรณำให้ ก ำรสนั บ สนุ น
งบประมำณและควำมช่วยเหลือทำงควำมรู้ที่จำเป็น
6) ปลูกจิตสำนึกของประชำชนให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษทำงอำกำศจำกกำร
จัดกำรขยะให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
7) ใช้มำตรกำรจูงใจผู้ประกอบกำรที่ดำเนินกิจกำรอย่ำงมีสำนึกต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล กำรจัดเก็บภำษีสิ่งแวดล้อมจำกผู้ก่อมลพิษ โดยเปิดโอกำส
ให้ผู้ผลิตภำคอุตสำหกรรม และ/หรือภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดประเภทกิจกรรมที่ต้องจัดเก็บภำษี
สิ่ ง แวดล้ อ ม และมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองผู้ ป ก ป้ อ งและผู้ แ จ้ ง เบำะแสปั ญ หำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถำนกำรณ์และแนวโน้ม ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นับเป็นรัฐ
ชำยฝั่งทะเล (Coastal State) ที่ตั้งอยู่ในคำบสมุทรอินโดจีน โดยมีชำยฝั่งทะเลแยกเป็น 2 ด้ำน คือ ด้ำน
ตะวันออก ได้แก่ อ่ำวไทย ส่วนด้ำนตะวันตกที่ประกอบด้วยทะเลอันดำมัน และช่องแคบมะละกำ จึงทำให้
ประเทศไทยมีเส้นทำงออกสู่มหำสมุทร 2 มหำสมุทร คือ มหำสมุทรแปซิฟิกและมหำสมุทรอินเดีย ในส่วนพื้นที่
ทำงทะเลนั้นฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยมีพื้นที่ประมำณ 203,619.375 ตำรำงกิโลเมตร ยำวประมำณ 2,055.18
กิโลเมตร ส่วนด้ำนทะเลฝั่งตะวันตก หรือที่คุ้นเคยเรียกกันว่ำฝั่งอันดำมันมีพื้นที่ประมำณ 112,498.86 ตำรำง
กิโลเมตร ยำวประมำณ 1,093.14 กิโลเมตร รวมประเทศไทยมีพื้นที่ทำงทะเลประมำณ 316,118 ตำรำง
กิโลเมตร มีชำยฝั่งยำวรวมทั้งสิ้น 3,148.32 กิโลเมตร ควำมสำคัญของทะเลไทยนับเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญ
โดยประเทศไทยสำมำรถทำกำรประมงได้เป็นมูลค่ำมหำศำลจนเป็นผลให้สัตว์น้ำกลำยเป็นสินค้ำออกที่สำคัญ
อย่ำงหนึ่งของประเทศ จำกกองเรือประมงไทยมีจำนวนเรือนับเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ทะเลไทยยังมีทรัพยำกร
อื่นๆ อีก เช่น น้ำมัน ก๊ำซ ธรรมชำติ และแร่ธำตุต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งรอกำรขุดค้นหำจำกควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี อีกทั้งทะเลและบริเวณชำยฝั่งของไทยนับเป็นแหล่งของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติที่สำคัญที่ช่วยลดผลกระทบจำกมลพิษที่เกิดขึ้นจำกแผ่นดิน จำกสภำวะโลกร้อน เนื่องมำจำก
คุณสมบัติของน้ำทะเลมีควำมเฉื่อยต่อควำมร้อน และมีขีดควำมสำมำรถในกำรดูดซับคำร์บอนจำกบรรยำกำศ
ดังนั้นระดับน้ำ แนวปะกำรัง รวมทั้งจำนวนสัตว์น้ำเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงสุขภำพทำงกำยภำพของโลกนี้
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ทั้งหมด ทั้งนี้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง มีรำยละเอียดดังนี้
1. เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ในภำพรวม
1.1 ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้รับกำรรักษำฟื้นฟูให้มีควำมสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐำนกำร
พัฒนำประเทศทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งได้รับ กำรดูแ ลรั กษำอย่ำ งเป็นระบบและมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภำพประชำชนและระบบนิเวศ
1.3 เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ ลดควำมขัดแย้งของกำรพัฒนำที่ใช้
ฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง บรรเทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
1.4 มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่มีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนของกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ กฎหมำย
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ที่ประเทศไทยเป็นภำคีสมำชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
2. ตัวชี้วัดในภำพรวม
2.1 ต้นฉบับ แผนที่กำรจ ำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่งในลักษณะ One Marine Chart
ที่สำมำรถแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครองทำงทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2.2 พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรั ก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ท ำงทะเล พ.ศ. .... รวมอนุ บั ญ ญั ติ
และกฎหมำยทำงทะเลที่ทันสมัยสอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
2.3 ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำทำงทะเลและชำยฝั่ง อำทิ ขยะ มลพิษ
กำรประมงทะเล ทรัพยำกรแร่ธำตุและแหล่งพลังงำน ปะกำรัง กำรกัดเซำะชำยฝั่ ง และกำรส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง รักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3. เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และ กรอบกำรปฏิรูปและกรอบ
ระยะเวลำกำรดำเนินกำรในภำพรวม
1) กำรปฏิรูประบบฐำนข้อมูล โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปในระยะเวลำต่ำงๆ คือ
1.1) ระยะเร่งด่วน (1 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป คือ กำรบริหำรจัดกำรเขตทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด
1.2) ระยะยำว (ไม่เกิน5 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป รวม 2 ประเด็น ดังนี้
(1) กำรแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมแนวคิดกำรวำงแผน
เชิงพื้นที่ทำงทะเล (Marine Spatial Planning)
(2) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและสัตว์ทะเล
2) กำรปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรและกฎหมำย โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปในระยะเวลำต่ำงๆ คือ
2.1) ระยะเร่งด่วน (1 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป รวม 2 ประเด็น ดังนี้
(1) กำรปรับสมดุลโครงสร้ำงองค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
(2) กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเล
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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2.2) ระยะยำว (ไม่เกิน 5 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป คือ กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยทำงทะเล
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
3) กำรป้องกันดูแลและรักษำเชิงพื้นที่ โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปในระยะเวลำต่ำงๆ คือ
3.1) ระยะเร่ งด่ว น (1 ปี ) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิ รูป คือ กำรบริห ำรจัดกำรขยะในทะเลและ
ชำยฝั่ง
3.2) ระยะกลำง (ไม่เกิน 3 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป รวม 3 ประเด็น ดังนี้
(1) กำรบริหำรจัดกำรมลพิษในทะเลและชำยฝั่ง
(2) กำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล
(3) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ธำตุและแหล่งพลังงำนในทะเล
3.3) ระยะยำว (ไม่เกิน 5 ปี) ซึ่งมีประเด็นกำรปฏิรูป รวม 3 ประเด็น ดังนี้
(1) กำรอนุรักษ์ปะกำรังอย่ำงยั่งยืน
(2) กำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
(3) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเล
จำกประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งข้ำงต้น สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ดังนี้
1. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
รำยจังหวัด ประเทศไทยมีเขตจังหวัดทำงทะเล รวม 23 จังหวัด ซึ่งมีเพียง 7 จังหวัดในอ่ำวไทยตอนใน คือ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสงครำม จั ง หวั ด สมุ ท รสำคร จั ง หวั ด ธนบุ รี (กรุ ง เทพมหำนคร) จั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร จังหวัดฉะเชิงเทรำ และจังหวัดชลบุรี ที่มีกำรกำหนดเขตจังหวัดในกำรบริหำรทรัพยำกรจำกกำร
แบ่งเขตทำงทะเล ได้อย่ำงชัดเจนและสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรกำหนดเขตกำรปกครอง กำรวำงแผนและกำร
ดำเนินกำรบริหำร จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเขตอำนำจศำล และควำม
สะดวกในกำรดำเนิ น ชีวิตของประชำชน จึ งควรมีกำรกำหนดเขตจังหวัดทำงทะเลที่เหลื อให้ครบถ้ว นเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในกำรบริหำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งได้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของ
กำรดำเนินกำร ดังนี้
1.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำรกำหนดเขตทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2) กำรจัดทำ One Marine Chart
3) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
1.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี
1.3 ตัวชี้วัด
1) ต้นฉบับแผนที่กำรจำแนกเขตทำงทะเลและชำยฝั่งในลักษณะ One Marine Chart 2)
ต้นฉบับแผนที่เขตทำงทะเลรำยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภำพรวมของพื้นที่ทำงทะเล
3) ร้อยละของจำนวนเส้นเขตจังหวัดทำงทะเลที่ได้ข้อยุติ
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4) จ ำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงหรือบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับกำร
กำหนดเขตจังหวัดในทะเล
5) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
6) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
2. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 : กำรปรับสมดุลโครงสร้ำงองค์ก รในกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลนั้น สำคัญมำกที่กำรมีหน่วยงำนวำงแผน บริหำร
จัดกำร กำกับ และเฝ้ำระวังปกป้องรั กษำที่มีประสิทธิภ ำพ แต่ที่ผ่ำนมำมีแต่ละส่ว นรำชกำรและหน่วยงำน
ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ ตำมที่ได้รับมอบ อำทิ กองทัพเรือ กรมเจ้ำท่ำ กรมศุลกำกร กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กรมประมง กองบังคับกำรตำรวจน้ำ โดยมีบทบัญญัติของ
กฎหมำยกำหนดอำนำจ และหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน จึงส่งผลให้กำรดำเนินกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ขำดควำมเป็นเอกภำพและไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงมี
ควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรบัญญัติ กฎหมำยเพื่อให้เกิดหน่วยงำนทั้งระดับนโยบำย หน่วยปฏิบัติ และหน่วยงำน
จัดกำรควำมรู้ที่มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและลดปัญหำอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ลดควำม ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกรทำงรำชกำรทั้งองค์วัตถุ
และองค์บุคคลที่คุ้มค่ำบนพื้นฐำนของ ฐำนควำมรู้และวิทยำกำรที่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำรจัดทำ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ....
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
2.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 6 เดือน
2.3 ตัวชี้วัด
1) พระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ....
2) อนุ บั ญญัติ ร องรั บ พระรำชบัญ ญัติกำรรักษำผลประโยชน์ข องชำติทำงทะเล พ.ศ. ....
และองค์กรที่สมดุลในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
3) จ ำนวนองค์ ก รที่ เ กิด ขึ้น เพื่อ รั กษำผลประโยชน์ข องชำติท ำงทะเลแบบบูร ณำกำรและ
มีประสิทธิภำพ ไม่ซ้ำซ้อน
4) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
5) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
3. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 : กำรบริหำรจัดกำรขยะในทะเลและชำยฝั่ง ปัญหำขยะใน
ทะเลและชำยฝั่งได้สร้ำงปัญหำให้แก่ประเทศไทยเป็นวงกว้ำง กล่ำวคือสร้ำงผลกระทบต่อ สัตว์ทะเลหำยำก
ระบบนิเวศทำงทะเล กำรประมง กำรท่องเที่ยว และคุณภำพของน้ำ โดยเฉพำะขยะประเภท ไมโครพลำสติกที่
เพิ่มปริมำณเป็นจำนวนมำกอำจส่งผลต่อคุณภำพสัตว์น้ำและสุขภำพมนุษย์ ซึ่งปัญหำขยะนี้ได้มี กำรบรรจุไว้
เป็นเรื่องเร่งด่วนในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 258 ช. ด้ำนอื่นๆ ที่บัญญัติให้
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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ภำครัฐจะต้องเร่งดำเนินกำรโดยมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน กอปรกับมีกำรจัดกำรเวทีประชุมขยะ ทะเล
ระดับประเทศและระดับภูมิภำคอำเซียนหลำยครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนและประสำนงำนตำมแผน ประชำ
รัฐขจัดขยะทะเล จึงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับปัญหำขยะในทะเลและชำยฝั่ง อย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรขยะในทะเลและชำยฝั่งที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
3.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี
3.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรขยะในทะเลและชำยฝั่ง
2) แผน”ประชำรัฐขจัดขยะทะเล”
3) มีกองทุนเพื่อกำรดำเนินกำรจัดตั้ง “ศูนย์บริหำรจัดกำรขยะทะเล” และ “ศูนย์พิทักษ์สัตว์
ทะเลหำยำก” ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ
4) มีกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด
5) มีแผนบริหำรจัดกำรขยะทะเลและพิทักษ์สัตว์ทะเลหำยำกระดับประเทศและระดับพื้นที่
ทุกจังหวัด สำมำรถขับ เคลื่อนแผน Clean Sea Thailand และ SDG14 ตำมแนวทำงขององค์กำร
สหประชำชำติ
6) อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลทุกแห่ง อปท. ในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลทุกแห่ง และ แหล่ง
ท่องเที่ยวทำงทะเลที่สำคัญอย่ำงน้อย 20 แห่ง มีแผนและระบบบริหำรจัดกำรขยะทะเลและสัตว์ทะเลหำ ยำกที่
เป็นมำตรฐำนสำกล
7) ปริมำณขยะทะเลดีขึ้นกว่ำในปัจจุบันอย่ำงน้อย ร้อยละ 50
8) ดั ช นี ชี้ วั ด ปริ ม ำณขยะทะเลบ่ ง บอกถึ ง สถำนกำรณ์ ด้ ำ นขยะทะเลที่ ดี ขึ้ น กว่ ำ ในปั จ จุ บั น
และอัตรำกำรรอดตำยจำกกำรเกยตื้น ร้อยละ 90
9) มี แ นวทำงด้ ำ นเศรษฐศำสตร์ แ ละพื้ น ที่ อปท. ที่ เ ริ่ ม ขำยถุ ง พลำสติ ก (หรื อ จั ด เก็ บ ภำษี )
อย่ำงน้อย 10 แห่ง และ/หรือกองทุน/มูลนิธิเพื่อขจัดขยะทะเล/สัตว์ทะเลหำยำก (บริจำค)
10) มีกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่ช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรขยะที่ประกำศใช้เป็นที่เรียบร้อย
11) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
12) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
4. เรื่องและประเด็น กำรปฏิรูปที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเล ปัจจุบัน กำรใช้
ประโยชน์ทำงทะเลและชำยฝั่งของประเทศไทยมีมำกมำยหลำยประกำร หลำกหลำยมิติ อันเกิดจำกนำนำ
กิจกรรม อำทิ กำรค้ำและกำรขนส่งทำงทะเล (พำณิชย์นำวี) กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร มีชีวิตและไม่มีชีวิต
จำกทะเล กำรท่องเที่ยวทำงทะเล และมีแนวโน้มว่ำจะมีกำรใช้ทะเลเพิ่มมำกขึ้น ในอนำคต ในขณะที่สถำนภำพ
ของทะเลไทยเสื่อมโทรมลงอย่ำงต่อเนื่องอันมีสำเหตุหลักมำจำกขำดตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญของทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง กอปรกับขำดกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเลทั้งที่เป็นระบบ ฐำนข้อมูล เรื่องรำวที่ควร
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ทรำบเกี่ยวกับทะเล และวิธีกำรเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ได้ส่งผลให้หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องและประชำชน
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จึงนำมำสู่ควำมไม่เข้ำใจ กำรเพิกเฉย และ
ละเลย ในกำรมีส่วนร่วมของกำรใช้ประโยชน์ และดูแลรักษำที่ถูกต้อง อีกทั้งกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรบัญญัติ
กฎหมำยต่ำงๆ จำเป็นต้องพิจำรณำจำกฐำนควำมรู้ งำนวิชำกำรและงำนวิจัยที่ถูกต้อง จึงมี ควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งที่จะต้องมีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเลให้เป็นรูปธรรมและมี ควำมต่อเนื่อง โดยมีกำร
กำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
4.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
4.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี
4.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงทะเล
2) องค์กรจัดกำรควำมรู้ทำงทะเลที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นและสำมำรถบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้
3) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
5) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
5. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำรมลพิษในทะเลและชำยฝั่ ง กำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ของประเทศไทยที่มีอยู่มหำศำลนั้น สำมำรถดำเนิน ต่อไปได้
อย่ำงไม่มีวันสิ้นสุด ตรำบเท่ำที่ควำมสมดุลของธรรมชำติทำงทะเลสำมำรถดำเนินต่อไปในสภำพที่สมบูรณ์
สอดรับกับกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่มีกำรทำลำยสภำพแวดล้อม แต่ในปัจจุบันปัญหำมลพิษที่เกิดขึ้นในทะเลและ
ชำยฝั่งของประเทศไทยกำลังมีแนวโน้มควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร
และควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ตลอดจนกำรแสวงหำประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงกำรควบคุมและ
ป้องกันปัญหำมลพิษในทะเลและชำยฝั่ง จึงส่งผลให้เกิดมลพิษในทะเลและชำยฝั่ง อันเกิดจำกปัญหำน้ำเสีย
(ทั้งจำกภำคครัวเรือน ภำคกำรท่องเที่ยวและภำคอุตสำหกรรม) ปัญหำครำบน้ำมัน ปัญหำสำรมลพิษที่ตกค้ำง
ยำวนำนจำกสำรเคมีและโลหะหนัก หรือปัญหำอื่นๆ โดยเฉพำะกำรที่ประเทศไทยมีกำรพัฒนำชำยฝั่งเป็นพื้นที่
กว้ำง และมีกำรขยำยตัวในด้ำนกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม และชุมชนชำยฝั่งอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ไม่สำมำรถ
สร้ำง ระบบบำบัดน้ำเสียในกำรรองรับได้ทัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยบำบัดน้ำเสียชำยฝั่งและเกำะได้เพียง
ร้อยละ 15 ของน้ำเสียทั้งหมด จึงจำเป็นจะต้องดำเนินกำรต่อเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียด
ของกำร ดำเนินกำร ดังนี้
5.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรมลพิษในทะเลและชำยฝั่งที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
5.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 3 ปี
5.3 ตัวชี้วัด
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1) สำมำรถบำบัดน้ำเสียตำมชำยฝั่งและเกำะทั่วประเทศได้อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ภำยใน 5 ปี
2) สำมำรถบำบัดน้ำเสียได้ร้อยละ 50 ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวหนำแน่นอย่ำงน้อย 10 แหล่ง
3) คุณภำพน้ำที่ปล่อยมำในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลต้องผ่ำนเกณฑ์ทั้งหมด
4) สำมำรถตรวจสอบครำบน้ำมัน/ติดตำมจนพบสำเหตุ อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของกรณี ครำบ
น้ำมัน
5) มีระบบแจ้งเตือนปัญหำสัตว์น้ำตำย/ขี้ปลำวำฬ ฯลฯ ที่สำมำรถเข้ำถึงและทันเหตุกำรณ์
6) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมสำเร็จในกำรบังคับใช้กฎหมำย
7) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
8) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
6 เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล กำรประมงทะเลของไทย
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่ำ 1 แสนล้ำนบำทต่อปี และสำมำรถสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชนชำว
ไทยทั้งที่เป็นประมงพื้นบ้ำน ประมงพำณิชย์ และอำชีพที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรประมง อำทิ อุตสำหกรรมแปรรูป
สัตว์น้ำ อุตสำหกรรมต่อเรือ อุตสำหกรรมพลำสติก อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์น้ำ แต่สถำนกำรณ์ประมงไทยใน
ปัจจุบัน พบว่ำ เกิดสภำวะทรัพยำกรสัตว์น้ำลดน้อยลงเนื่องจำกถูกจับมำใช้ ประโยชน์มำกและเร็วเกินไป อีกทั้ง
จำนวนเรือประมงที่มีอยู่เป็นจำนวนมำกทำให้เกิดกำรแย่งชิงทรัพยำกร กำรรุกล้ำพื้นที่และกำรทำประมงเกิน
สภำวะของทรัพยำกรที่กำลังถดถอย (Over Fishing) กอปรกับสหภำพยุโรปได้ตั้ง กติกำว่ำด้วย Illegal
Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU-fishing จึงส่งผลให้ภำครัฐต้องกำหนด มำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อจัดกำรด้ำนกำรประมงของไทยให้สอดคล้องกับ IUU-fishing เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดกำรทำประมงที่
ผิดกฎหมำย แต่ในทำงกลับกันก็ยังมีปัญหำของกำรประมงทะเลไทยอีกเป็นจำนวนมำกที่รอกำรแก้ไข ในเรื่อง
ของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบที่จะช่วยให้ทรัพยำกรสัตว์น้ำฟื้นตัวได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินกำรต่อเรื่องนี้
อย่ำงเร่งด่วน โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
6.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเลที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
6.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 3 ปี
6.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเล
2) มีระบบส่งเสริมด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภำพสำหรับอำชีพประมงพื้นบ้ำน
3) มีแผนบริหำรจัดกำรกำรประมงทะเลรำยจังหวัดที่เหมำะสมกับสภำพพื้นถิ่น
4) ร้ อยละของกำรปรั บ ปรุ งกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประมงทะเลที่เหมำะสมมีประสิทธิภ ำพ
ในกำรส่งเสริมทั้งกำรแสวงหำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเล
5) ร้ อ ยละของกำรปรั บ ปรุ ง องค์ ก ร/หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรประมงทะเล ทั้ ง ระดั บ
นโยบำย และระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ
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6) กำรทำประมงไม่เกินศักยภำพกำรผลิตของปริมำณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะจับมำใช้ประโยชน์
ได้ (MSY) ซึ่งคำนวณโดยกรมประมง
7) ควำมสำเร็จในกำรบังคับใช้กฎหมำย
8) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
9) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
7. เรื่ อ งและประเด็น กำรปฏิรู ปที่ 7 : กำรบริ ห ำรจั ดกำรทรัพยำกรสิ นแร่แ ละแหล่ งพลั งงำน
ในทะเล ทรัพยำกรสินแร่และแหล่งพลังงำนในทะเลถือเป็นทรัพยำกรทำงทะเลที่ไม่มีชีวิต สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจำนวนมำกทั้งเพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศ เพื่อทดแทนกำนำเข้ำ และเพื่อ
กำรส่งออกรวมทั้งสินแร่ที่อำจจะค้นพบเพิ่มมำกขึ้นด้วยเทคโนโลยีในอนำคต ซึ่งมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
มีกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจำกแหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ใน
ที่รำบ และชำยฝั่งทะเล จึงมีปัญหำเรื่องที่ตั้งของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลและอื่นๆ
เข้ำมำ เกี่ยวข้อง อีกทั้ง แหล่งพลังงำนในทะเลทั้งที่เป็นแท่นขุดเจำะน้ำมัน และก๊ำซธรรมชำติที่มีไม่น้อยกว่ำ
400 แท่น ในอ่ำวไทย ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ของประเทศชำติที่จะต้องกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรให้เกิด
ประโยชน์สู งสุ ดแก่ประเทศที่มีควำมสมดุล ทั้งในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศและชุมชนควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรและสุขภำวะชุมชน จึงจำเป็นจะต้องดำเนินกำรต่อเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียด
ของกำรดำเนินกำร ดังนี้
7.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) ก ำหนดแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรสิ น แร่ แ ละแหล่ ง พลั ง งำนในทะเลที่ มี
ประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
7.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 3 ปี
7.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของกำรปรับปรุงองค์กร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสินแร่
และแหล่งพลังงำนในทะเลทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ
2) มียุทธศำสตร์กำรแสวงหำและใช้ป ระโยชน์ทรัพยำกรสิ นแร่และแหล่งพลั งงำนในทะเล
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
3) มีแผนในกำรจั ดกำรพื้นที่นำร่องเพื่อจัดทำแหล่ งท่องเที่ยวดำน้ำ/อนุรักษ์ทะเล แท่น
ปิโตรเลียมที่เลิกกำรใช้งำนแล้ว
4) มีแผนบริหำรจัดกำร กำรแสวงหำและกำรใช้ประโยชน์จำกสินแร่และแหล่งพลังงำนใน
ทะเล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและชุมชน รวมถึงควำมยั่งยืนของทรัพยำกร
5) จ ำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำและกำรใช้ประโยชน์จำกสิ นแร่และแหล่ ง
พลังงำนในทะเลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะของทะเลไทย
6) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
7) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
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8. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 8 : กำรแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง ตำมแนวคิดกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล (Marine Spatial Planning) กำรวำงแผนเชิงพื้นที่ทำงทะเล
(Marine Spatial Planning : MSP) ถือเป็นบริบทหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งใน
ยุคใหม่ที่มีแนวทำงกำรจัดกำรแบบองค์รวม (Holistic approach) โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทั้งทำงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นควำมท้ำทำยสำหรับประเทศไทย ที่จะนำมำใช้เป็นกรอบกำหนดกำรบริหำร
จัดกำรและกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ทำงทะเลในอนำคตอย่ำงบูรณำกำรและเป็นเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อทำให้
เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำทรัพยำกรและพื้นที่ทำงทะเลจะมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนสืบไป เมื่อเป็นเช่นนี้ กำรแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมแนวคิด
MSP จึงเป็นกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ทำงทะเลเพื่อให้เกิดกำรจัดสรรพื้นที่ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับสภำพ
ภูมิศำสตร์ และเป็นกำรอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรสร้ำงควำมสมดุลของระบบนิเวศ
เพื่อเป็นแหล่งอำหำร แหล่งพลังงำน แหล่งท่องเที่ยว นันทนำกำร และกำรใช้ประโยชน์อื่นๆ โดยมีกำรกำหนด
รำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
8.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำรแบ่งเขต (zoning) กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2) กำหนดแนวทำงตำมแนวคิด MSP
3) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
8.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
8.3 ตัวชี้วัด
1) จำนวนฐำนข้อมูลทรัพยำกรที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) แผนผังกำรแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 23 จังหวัด
3) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
5) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
9. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 9 : กำรอนุรักษ์ปะกำรังอย่ำงยั่งยืน แนวปะกำรังถือว่ำเป็น
สิ่งที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศทำงทะเล ทั้งนี้เนื่องจำกปะกำรังคือ เขตพื้นที่อนุบำลสัตว์น้ำวัยอ่อนและยังเป็น
แนวพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทำงทะเล หำกปะกำรังถูกทำลำยจนเสื่อมโทรม ย่อมส่งผลกระทบต่อควำมสมดุ ลของ
ระบบนิเวศทำงทะเลที่จะถูกทำลำยไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรประมงในบริเวณแนวปะกำรังและ
บริเวณใกล้ เคียง และทำให้ เกิดกำรพังทลำยของชำยหำดที่สวยงำม ส่งผลต่อ กิจกรรมกำรท่องเที่ ยวได้
ในปัจ จุบัน ปะกำรังของไทยกำลังประสบปัญหำควำมเสียหำยประมำณร้อยละ 66 ของปะกำรังทั้งหมด
ซึ่งปัญหำควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกผลกระทบจำกธรรมชำติและผลกระทบจำกกิจกรรมของ มนุษย์ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ ซึ่งได้แก่ กำรท่องเที่ยว คุณภำพน้ำจำกกำรพัฒนำชำยฝั่ง กำรประมง เป็นต้น จึง จำเป็นจะต้อง
ดำเนินกำรต่อเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
9.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
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1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรอนุรักษ์ปะกำรังอย่ำงยั่งยืน
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
9.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
9.3 ตัวชี้วัด
1) มีพื้นที่ปะกำรังสมบูรณ์มำกกว่ำร้อยละ 9 ใน 5 ปี และมำกกว่ำร้อยละ 20 ภำยใน 20 ปี
2) พื้นที่ปะกำรังเสียหำยน้อยกว่ำร้อยละ 50 ใน 5 ปี และน้อยกว่ำร้อยละ 20 ภำยใน 20 ปี
3) เรือตรวจของภำครัฐ/เรือท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 20 คน ทั้งหมดในพื้นที่
ตัวอย่ำงอ่ำวพังงำ/เกำะพีพี ได้รับกำรติดตั้งระบบติดตำมเรือ และมีศูนย์ตรวจสอบประจำพื้นที่
4) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรแนวปะกำรังแห่งชำติ
6) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
7) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
10. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 10 : กำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของชำยฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลำจำกกำรกัดเซำะของคลื่นหรือลม ตะกอนจำก
ที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง ทำให้แนวของชำยฝั่งเดิมเปลี่ยนแปลงไป บริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ำมำ
น้อยกว่ำปริ มำณที่ตะกอนเคลื่อนออกไป ถือว่ำเป็นบริเวณที่มีกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ซึ่งมีสำเหตุห ลักของกำร
เปลี่ยนแปลงชำยฝั่งคือกระบวนกำรตำมธรรมชำติและกิจกรรมของมนุษย์ ในปัจจุบัน ชำยฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยประสบกับ ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ งทะเลในระดับรุนแรง ส่งผลให้ เกิด ควำมสูญเสี ยทรัพย์สิ นของ
ประชำชนและของทำงรำชกำร สูญเสียทัศนียภำพส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรท่องเที่ยว อีกทั้งยังทำให้เกิดควำม
เสียหำยด้ำนทรัพยำกรชำยฝั่งอีกด้วย ทั้งนี้ ชำยฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซำะมีควำมยำวประมำณ 830 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 26 ของชำยฝั่งทะเลทั้งหมด ในขณะที่ภำครัฐ มีควำมพยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำ โดยใช้มำตรกำร
โครงสร้ำงแบบแข็งและแบบอ่อน แต่ก็ยังไม่สำมำรถคลี่คลำยปัญหำได้อย่ำงลุล่ วงและในทำงกลับกัน ในบำง
พื้นที่ยังเกิดควำมรุนแรงมำกขึ้นจำกมำตรกำรของภำครัฐ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินกำรต่อเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน
โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
10.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
10.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
10.3 ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
2) มีมำตรกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่ งก่อสร้ำงริมทะเล ที่มีกำรยกเว้นกำรทำ
EIA
3) พื้น ที่ ที่ป ระสบปั ญ หำกำรกัด เซำะระดับ เร่ง ด่ว น 31 กลุ่ ม หำดย่อ ย มี มำตรกำรในกำร
ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งครอบคลุมทุกพื้นที่
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4) มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5) ควำมสำเร็จในกำรจัดตั้งหน่วยงำนกำกับกำรลดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
6) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
7) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
11. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 11 : กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง
รักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล ในปัจจุบัน ปัญหำเรื่องทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
นับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกำรกำหนด นโยบำยและกำรดำเนินงำนของประเทศต่ำงๆทั้งในภูมิภำค ในทวีป
และทั่วโลก ทั้งนี้เพรำะ ปัญหำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกประเทศหนึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อประเทศใกล้เคียงหรือภูมิภ ำค หรือประเทศที่ห่ำงออกไปอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ทุกประเทศโดยเฉพำะประเทศที่มีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ในแต่ละภูมิภำคพึงจะต้องบูรณำกำรและสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลกับประเทศต่ำ งๆ อย่ำงแน่น
แฟ้นและต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส ำคัญและเร่งกำรส่ งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง รักษำและ ฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลทั้งระดับทวิภำคีและ
พหุภำคีกับประเทศในประชำคมอำเซียน ระหว่ำง ภูมิภ ำค และระดั บโลกด้วยเช่นกัน โดยมีกำรกำหนด
รำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
11.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริ ห ำรจัดกำรกำรส่ ง เสริมควำมร่ว มมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
ปกป้อง รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
11.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
11.3 ตัวชี้วัด
1) แนวทำงและ Road Map ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรปกป้อง
รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
2) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริ มควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้อง รักษำ และฟื้นฟู
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) แผนกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรปกป้อง รักษำ และฟื้นฟูทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
4) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรปกป้ อง รักษำ
และฟื้นฟูทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
5) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
6) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
7) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
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12. เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ 12 : กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและสัตว์ทะเล
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Protected Areas) คือ พื้นที่ชำยฝั่งและในทะเลที่
เป็ น แหล่ ง ควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพ หรื อ มี ลั ก ษณะส ำคั ญ ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองคุณค่ำ (Value) ของพื้นที่นั้นไว้ด้วยกฎหมำยหรือสิ่งอื่นที่ สำมำรถรับรองได้ว่ำมี
ขีดควำมสำมำรถเพียงพอในกำรคุ้มครองพื้นที่ได้ เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ในระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับสังคมโลกได้อย่ำงเข้ำใจ รู้คุณค่ำ ยั่งยืนและเป็น
ธรรม ซึ่งในปัจจุบัน สหภำพนำนำชำติเ พื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ( International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union :
IUCN) ที่เป็น องค์กำรระหว่ำงประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยเป้ำหมำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติได้
ตั้งเป้ำหมำยโดยกำร ประกำศพื้นที่คุ้มครองทำงทะเล ให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ทะเลทั้งประเทศ ซึ่ง
แนวทำงดังกล่ำว ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินกำรต่อเรื่องนี้อย่ำงเร่งด่วน
โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร ดังนี้
12.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและสัตว์ทะเลที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
12.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
12.3 ตัวชี้วัด
1) แผนผังร่ำงพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลและสัตว์ทะเล และพื้นที่เป้ำหมำย
2) ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและสัตว์ทะเล
3) จำนวนพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 1,000 ตำรำงกิโลเมตร
4) พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลมีมำกกว่ำ 32,000 ตำรำงกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 2030
5) ควำมเสียหำยของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทำงทะเลที่เกิดขึ้นจำกกำรกระทำของมนุษย์
ในพื้นที่คุ้มครองน้อยลงกว่ำก่อนประกำศเป็นพื้นที่คุ้มครอง
6) จำนวนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
7) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
8) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
13.เรื่ องและประเด็น กำรปฏิรูปที่ 13 : กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยทำงทะเลให้ ทันสมัยและ
สอดคล้อง กับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ได้กำหนดในเรื่องประมวล กฎหมำยจำรีตประเพณีทำงทะเล อำทิ
ทะเลอำณำเขต เขตเศรษฐกิจจำเพำะ ไหล่ทวีป ทั้งยังได้กำหนดหลักกำร ทั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรจำกทะเล ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรที่มีชีวิตและทรัพยำกรจำกผิวดินและใต้ดิน ตลอดจน เรื่องกำรระงับข้อ
พิพำท โดยนัยแห่งอนุสัญญำฯ ได้จัดตั้งศำลระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในข้อ
พิพำทที่เกี่ยวข้องกับกำรตีควำมและกำรบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็น ภำคีอนุสัญญำฯ เมื่อวันที่
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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15 พฤษภำคม 2554 และอนุสัญญำฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนำยน 2554 ซึ่งส่งผล
ให้ รั ฐ บำลไทยจ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรทบทวนกฎหมำยและข้อ บั ง คั บ ภำยในของไทยเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด จำกอำนำจและสิทธิที่ได้รับตำม
อนุสัญญำ จึงจำเป็นจะต้องเร่งรัดดำเนินกำรต่อเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดของกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
13.1 เป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1) ก ำหนดแนวทำงกำรบริ ห ำรจั ด กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมำยทำงทะเลให้ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. 1982 ที่มีประสิทธิภำพ
2) กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม
13.2 กรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 5 ปี
13.3 ตัวชี้วัด
1) แนวทำงและ Road Map ในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยทำงทะเล
2) ร้อยละของกฎหมำยที่แก้ไข/ปรับปรุง/กำหนดขึ้นใหม่ให้มีกำรบูรณำกำรควำมสอดคล้อง
และทันสมัย สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงสอดรับกับสภำพควำมเป็นจริงของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทย
3) จำนวนเครือข่ำยของกำรมีส่วนร่วม
4) จำนวนกิจกรรมร่วมของภำคประชำสังคม
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2. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2.1 บทสรุปภำพรวมของทรัพยำกรในจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี มีตำบลติดชำยทะเล 13 ตำบล ดังนี้ ตำบลบำงตะบูน ตำบลบำงตะบูนออก ตำบลบ้ำน
แหลม ตำบลบำงขุนไทร ตำบลปำกทะเล ตำบลบำงแก้ว ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลหำดเจ้ำสำรำญ ตำบลหนอง
ขนำน ตำบลปึกเตียน ตำบลหนองศำลำ ตำบลบำงเก่ำ และตำบลชะอำ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี ตำมมำตรำ 3 ได้แก่
1. ป่ำชำยเลน มีพื้นที่รวม 14,839.53 ไร่ สถำนกำรณ์ดีขึ้น สำเหตุเกิดจำก 1) กำรดำเนินงำนตำมแผน
AO1-AO4 จังหวัดเพชรบุรี 2) กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน เช่น กำรปลูกป่ำชำยเลนโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ปลูกป่ำร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ร่วมกับเอกชนหรือบุคคลภำยนอก (CSR) และปลูกป่ำ
วันสำคัญหรือประชำอำสำ 3) กำรทวงคืนผืนป่ำชำยเลน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินกำรทวงคืนผืนป่ำ
จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 160-0-37 ไร่ 4) กำรดำเนินกำรจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน
ตำมนโยบำยรัฐ บำล ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ ดินแห่ งชำติ (คทช.) จำนวน 7 ชุมชน 5) กำรเตรียม
ประกำศพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 จำนวน 7 ตำบล พื้นที่ 7,218.79 ไร่
2. ปะกำรัง ไม่มี
3. หญ้ำทะเล มีพื้นที่รวม 10 ไร่ พบ 1 ชนิ ด สถำนกำรณ์ คงที่ สำเหตุเกิดจำก 1)สภำพพื้นที่ทะเล
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำ 2) กำรทำประมง 3) กระบวนกำรทำงธรรมชำติ
4. สัตว์ทะเลหำยำก พบ 5 ชนิด ได้แก่ วำฬบรูด้ำ โลมำอิรวดี และโลมำหัวบำตรหลังเรียบ โลมำหลัง
โหนก และเต่ำ
5. ปะกำรังเทียม 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรีถูกกำหนดเป็นพื้นที่ให้มีกำรดำเนินกำรสร้ำงปะกำรัง
เทียมในปีงบประมำณ 2534 แบ่งพื้นที่กำรจัดสร้ำงออกเป็น 3 แหล่ง โดยกำหนดชื่อว่ำ เพชร 1 เพชร 2 และ
เพชร 3 ในเขตอำเภอบ้ำนแหลม อำเภอเมือง และอำเภอชะอำ ตำมลำดับ โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนำด
1x1x1 ม.3 และขนำด 1.5x1.5x1.5 ม.3 จัดวำงในทะเลห่ำงจำกชำยฝั่ง 3,000 เมตร ต่อมำในปี 2539 ได้มีกำร
จัดสร้ำงปะกำรังเทียมเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนำด 1.5x1.5x1.5 ม.3 และมีกำรจัดสร้ำง
เรื่อยมำจนถึงปี 2549 โดยใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนำด 1.5x1.5x1.5 ม.
6. ป่ำพรุ ป่ำชำยหำด ไม่มี
Hot issue เช่น
1. แมงกะพรุน
2. ขยะทะเล และผลกระทบจำกขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหำยำก
3. คุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง
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รูปที่ 4 แผนที่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
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2.2 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
1) ปะกำรัง ไม่มี
2) หญ้ำทะเล
2.1) สถำนภำพทรัพยำกรหญ้ำทะเล
ในอดีตเคยมีรำยงำนกำรพบบริเวณปำกคลองบำงตรำน้อยและปำกคลองบำงตรำใหญ่ จังหวัด
เพชรบุรี เนื้อที่ประมำณ 10 ไร่ โดยพบหญ้ำตะกำนน้ำเค็มเพียงชนิดเดียว ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่ำวเปลี่ยนเป็น
ส่วนหนึ่งของอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร และจำกกำรติดตำมต่อเนื่องเป็นระยะ ไม่มีรำยงำนกำรพบ
หญ้ำทะเลในพื้นที่ดังกล่ำว เนื่องจำกสภำพพื้นทะเลเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำในพื้นที่
เดียวกัน โดยหญ้ำชนิดนี้มีรำยงำนกำรพบเห็นที่แตกต่ำงกับแหล่งหญ้ำทะเลแห่งอื่น ๆ คือ ไม่ใช่แหล่งหญ้ำที่พบ
ในพื้นที่ธรรมชำติ เนื่องจำกเป็นหญ้ำทะเลชนิดที่สำมำรถเจริญเติบโตในดีในบริเวณน้ำกร่อย สำมำรถขยำยพันธุ์
ตลอดปี จึงมักพบในบ่อพักน้ำ บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง และบริเวณลำน้ำสำธำรณะ
ตำรำงที่ 4 ชนิดหญ้ำทะเลที่พบรำยจังหวัดฝั่งอ่ำวไทยและทะเลอันดำมัน
ชื่อชนิด

ตรำด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบฯ เพชรบุรี สุรำษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีฯ สงขลำ ปัตตำนี ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตำนี

หญ้ำคำทะเล

/

/

/**

/

–

–

/

–

/

–

–

/

/

/

/

/

/

–

หญ้ำต้นหอมทะเล

–

–

–

–

–

–

/

–

–

–

–

–

/

/*

/

/

/

–

หญ้ำกุยช่ำยทะเล

/

/

/

/

–

–

/

–

/

/

/

/

/

/

/

/

/

–

หญ้ำกุยช่ำยเข็ม

/

/

/

/

/

–

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หญ้ำตะกำนนำเค็ม

–

–

–

–

–

/

–

–

–

–

/

–

–

–

–

–

–

–

หญ้ำชะเงำใบมน

–

–

–

–

–

–

/*

–

/

–

–

–

/

/

/

/

/

–

หญ้ำชะเงำใบฟันเลื่อย

/

–

–

/

–

–

–

–

–

–

–

/

/

/

/

/

/

–

หญ้ำชะเงำเต่ำ

/

–

–

–

–

–

/

–

/

–

–

–

/

/

/

/

/

–

หญ้ำใบมะกรูด

/

–

/

/

/*

–

/

/

/

–

/

/

/

/

/

/

/

–

หญ้ำเงำใบเล็ก

/

–

/

/

–

–

/

–

–

–

–

–

/

/

/

/

–

–

หญ้ำเงำใบใหญ่

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

/

–

/

/

–

–

หญ้ำเงำใส

/

/

/

/

–

–

/

/

–

–

–

/

/

/

/

/

/

–

หญ้ำเงำแคระ

/

–

/

/

–

–

/

/

–

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รวมจำนวนชนิด

9

4

7

8

2

1

10

4

6

3

5

7

12 11 12 12 10

* เคยมีรำยงำนกำรพบ ปัจจุบันพบน้อยมำก
** เป็นหญ้ำทะเลจำกกำรฟื้นฟูโดยกำรปลูก
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ในปี 2558 มีรำยงำนกำรพบหญ้ำตะกำนน้ำเค็มบริเวณแปลงปลูกป่ำชำยเลนขนำด 30 ไร่
ในพื้นที่ของศูนย์ประสำนงำนเพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก–ภำคกลำง หำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี
บริเวณใกล้ชำยหำด จอมพล ตำบลหำดเจ้ำสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวถือเป็นแหล่ง
หญ้ำทะเลพื้นที่ใหม่
จำกข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่
แหล่งหญ้ำทะเลประมำณ 159,829 ไร่ โดยทำงฝั่งทะเลอันดำมันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่ำวไทยมีเนื้อที่
60,196 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทรัพยำกรแหล่งหญ้ำทะเลเหล่ำนี้ได้รับกำรสำรวจสถำนภำพว่ำมีควำมสมบูรณ์มำกน้ อย
เพียงไร โดยที่ผ่ำนมำมีกำรสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ 4 ปี รอบกำรสำรวจปัจจุบัน คือ
ปี 2561 – 2564 หรืออำจถี่กว่ำนั้นในบำงพื้นที่ที่มีควำมเปรำะบำง หรืออยู่ในภำวะวิกฤต ซึ่งมีโอกำสได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์มำก โดยกำรศึกษำสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเล เพื่อสำรวจขอบเขตของแต่ละ
แหล่งหญ้ำทะเล ชนิดของหญ้ำทะเล และประเมินร้อยละกำรปกคลุมพื้นที่ แล้วนำมำประเมินสถำนภำพแหล่ง
หญ้ำทะเล จัดแบ่งระดับควำมอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมำก
หมำยถึง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลมำกกว่ำร้อยละ 75
สมบูรณ์ดี
หมำยถึง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 51 – 75
สมบูรณ์ปำนกลำง
หมำยถึง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลร้อยละ 26 – 50
สมบูรณ์เล็กน้อย
หมำยถึง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน หมำยถึง มีกำรปกคลุมของหญ้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
เพรำะถูกรบกวนจำกกิจกรรมของมนุษย์
ด้วยสภำพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อกำรเจริญเติบโตของหญ้ำทะเล พื้นที่ทำงด้ำนตะวันออกของ
จังหวัดเป็นชำยฝั่งทะเลเปิดรับคลื่นลมจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเพชรบุรีจึงมีแหล่งหญ้ำทะเล
น้อยมำก พบหญ้ำตะกำนน้ำเค็ม (Ruppia maritima: Rm) เพียงชนิดเดียว ทั้งนี้ จำกกำรสำรวจสภำพปัจจุบัน
ของแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรี พบพื้นทีห่ ญ้ำทะเลรวม 30 ไร่ ใน 2 พื้นที่ คือ
1. ปำกคลองบำงกรำน้อย – คลองบำงกรำใหญ่ เนื้อที่ประมำณ 10 ไร่
2. แปลงปลูกป่ำชำยเลนของศูนย์ประสำนงำนเพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก – ภำคกลำง หำดเจ้ำ
สำรำญ จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 20 ไร่
แหล่งทะเลบริเวณสวนป่ำชำยเลน

รูปที่ 5 แสดงลักษณะทั่วไปของพื้นหน้ำตัดขวำงของแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรี
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ในปีงบประมำณ 2561 ผลกำรดำเนินกำรสำรวจและติดตำมสถำนภำพหญ้ำทะเลในพื้นที่เดิม จำนวน
2 พื้นที่เดิม
ตำรำงที่ 5 สถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเลในภำพรวมของจังหวัด เพชรบุรี คำนวณจำกพื้นที่ ที่ทำกำรสำรวจใน
ปีงบประมำณ 2561 (30 ไร่ หรือ 100% ของเนื้อที่แหล่งหญ้ำทะเลทั้งหมดของจังหวัด)
สถำนภำพปี 2561

พืนที่แหล่งหญ้ำทะเลเป็นไร่

สมบูรณ์ดมี ำก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพรำะถูกคุกคำม
ไม่พบ

ร้อยละของพืนที่แหล่งหญ้ำทะเล
ทังหมดที่ทำกำรสำรวจ

0
0
0
20
0
10

67
33

10

สมบูรณ์
เล็กน้อย

โคลนปนทรำย
ละเอียด
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DO

Rm

ควำมโปร่งใส (ม.)

ทรำยละเอียด
ปนเปลือก
หอย

อุณหภูมินำ (C)

ไม่พบ

ควำมเค็มนำ (ppt)

0

PH

20

ไม่
พบ

ควำมลึกนำ (ม.)

แปลงปลูก
ป่ำชำยเลน
ของศูนย์
ประสำน
งำนเพื่อ
อนุรักษ์ป่ำ
ชำยเลน
กองทัพบก
– ภำคกลำง
หำดเจ้ำ
สำรำญ
จังหวัด
เพชรบุรี

สภำพพืนทะเล

ปำกคลอง
บำงกรำ
น้อย –
คลองบำง
กรำใหญ่

สถำนภำพ

เนือที่
หญ้ำ
ทะเล
(ไร่)
เนือที่ปี
สำรวจ
(เนือที่
ทังหมด)
0
(10)

%ปกคลุม

แหล่งหญ้ำ
ทะเล

ชนิดหญ้ำ

ตำรำงที่ 6 ข้อมูลทรัพยำกรหญ้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561

3.4

8.05

31.12

26.59

1.03

5.56

6.20

33.41

สำเหตุควำม
เสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ
เชิงพืนที่

สภำพพื้นทะเล
เปลี่ยนแปลง
ไปจำกเดิม
อำจเนื่องจำก
ตะกอนจำก
กำรก่อสร้ำง
(ในทะเล หรือ
ชำยฝั่ง)
สภำพพื้นที่ อำจจะตัดแต่ง
เปลี่ยนแปลง
กิ่งต้นไม้
ไปจำกเดิม
เพื่อให้มีพื้นที่
อำจเนื่องจำก ให้แสงได้ส่อง
ต้นไม้ใน
ถึงบริเวณพื้น
บริเวณพื้นที่ที่
ทะเลที่เป็น
สำรวจ
แหล่งของหญ้ำ
เจริญเติบโต
ทะเล
ปกคลุมพื้นที่
ทำให้หญ้ำ
ทะเลไม่ได้รับ
แสงแดด

| 29

หญ้ำตะกำนน้ำเค็ม ไม่ชอบเจริญในน้ำขุ่นหรือมีออกซิเจนต่ำ มักพบในบ่อน้ำกร่อยหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
สำมำรถขยำยพั น ธุ์ โ ดยกำรสร้ ำ งออกออกผลตลอดปี เดิ ม มี ร ำยงำนกำรพบไว้ บ ริ เ วณสวนป่ ำ ชำยเลน
ทูลกระหม่อม ปำกคลองบำงกรำน้อย – คลองบำงกรำใหญ่ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี พระรำชทำนพระรำชดำริให้จัดกำรพื้นที่ที่เหมำะสม เพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลน เพื่อให้
นิเวศวิทยำป่ำชำยเลนกลับคืนสู่ธรรมชำติ ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งอ่ ำวไทยตอนบน ได้สำรวจบริเวณหำดเจ้ำสำรำญ พบเป็นหญ้ำ ตะกำนน้ำเค็มขึ้น เจริญได้ดีในบริเวณ
แปลงปลูกป่ำชำยเลนของศูนย์ประสำนงำนเพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก – ภำคกลำง หำดเจ้ำสำรำญ
จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นกระจำยอยู่ทั่วไป เป็นหย่อมๆ เล็กๆ มีกำรกระจำยตัวประมำณร้อยละ 15 ของพื้นที่แปลง
ภำยในแปลงปลูกป่ำชำยเลนขนำด 20 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นแปลงปลูกป่ำชำยเลนในระบบนิเวศกึ่ง
ปิดน้ำทะเลจะเข้ำถึงได้เฉพำะในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่ำนั้น แต่เดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รกร้ำงคล้ำยป่ำเสื่อม
โทรม ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่ทิ้งขยะของชำวบ้ำนและบุคคลทั่วไป ซึ่งต่อมำกองทัพบกได้มีกำรปรับปรุง
พื้นที่ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ซึ่งจำกกำรติดตำมสถำนภำพแหล่งหญ้ำทะเลบริเวณอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ
มีควำมเสื่อมโทรมลง
ตำรำงที่ 7 เนื้อที่และสภำพทั่วไปของแหล่งหญ้ำทะเลหำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงปีต่ำง ๆ
ปีสำรวจ
2558
2559
2560
2561
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พืนที่
20
20
20
20

ชนิดหญ้ำ
หญ้ำตะกำนน้ำเค็ม
หญ้ำตะกำนน้ำเค็ม
หญ้ำตะกำนน้ำเค็ม
หญ้ำตะกำนน้ำเค็ม

%ปกคลุม
17.4
15.0 – 24.9
14.53 – 18.0
10

สภำนภำพ
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
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รูปที่ 6 แผนที่แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณแปลงปลูกป่ำชำยเลนของศูนย์ประสำนงำนเพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก
– ภำคกลำง หำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อดำเนินกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพในแต่ละพื้นที่แล้วพบว่ำ แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณพื้นที่สวน
ป่ำชำยเลนทูลกระหม่อม ปำกคลองบำงกรำน้อย – คลองบำงกรำใหญ่ กำรสำรวจในอดีตพบหญ้ำทะเลประมำณ
10 ไร่ แต่ในกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในปี พ.ศ. 2561 ไม่พบหญ้ำทะเล อำจจะเนื่องมำจำกสภำพพื้นทะเล
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม มีตะกอนจำกกำรก่อสร้ำง ในทะเลหรือชำยฝั่ง
แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณแปลงปลูกป่ำชำยเลนของศูนย์ประสำนงำนเพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก – ภำคกลำง
หำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี จำกกำรสำรวจในปี พ.ศ. 2561 พบหญ้ำตะกำนน้ำเค็ม มีพื้นที่ประมำณ 20 ไร่
สถำนภำพสมบู ร ณ์ เ ล็ ก น้ อ ย และมี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง เนื่ อ งจำกสภำพพื้ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จำกเดิ ม
อำจเนื่องจำกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่สำรวจเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ทำให้หญ้ำทะเลไม่ได้รับแสงแดด
ตำรำงที่ 8 สรุปขนำดพื้นที่ของแหล่งหญ้ำทะเลจังหวัดเพชรบุรี แบ่งตำมกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลสถำนภำพล่ำสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในภำพรวมของพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเล
ทั้งจังหวัด
แนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ

เสื่อมโทรมลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ขึน

รวม

0

10

0

30

0

33.33

0

100

ธรรมชำติ

มนุษย์

20
66.67
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2.2 สำเหตุที่ทำให้หญ้ำทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพืนที่ลง (Pressure)
1) สภำพพื้นที่ทะเลเปลี่ยนแปลงไปเป็นเขื่อนกันคลื่นใต้น้ำ มีตะกอนจำกกำรก่อสร้ำง ในทะเล
หรือชำยฝั่ง
2) กำรทำประมง เช่น อวนลำก อวนรุนในแหล่งหญ้ำทะเล
3) กระบวนกำรทำงธรรมชำติ เช่น จำกคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
ตำรำงที่ 9 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์หญ้ำทะเล จังหวัดเพชรบุรี
สำเหตุที่ทำให้หญ้ำทะเลเสื่อม
โทรม (Pressure)

P1 : สภำพพื้นที่ทะเล
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเขื่อนกัน
คลื่นใต้น้ำ
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ทรัพยำกรหญ้ำทะเลเสื่อมโทรม
กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
ในปัจจุบนั
R1 : กำหนดมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบ
จำกตะกอนชำยฝั่ งเนื่ อ งจำกกำรพั ฒ นำ
พื้นที่ชำยฝั่ง
มี ก ำรขยำยตั ว มำกขึ้ น และจำกกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงท่ำเรือ สะพำนที่จอดเรือ บริเวณ
แหล่งหญ้ำทะเล
R2 : หำมำตรกำรทีจ่ ะควบคุม
และป้องกัน ผลกระทบที่เกิดจำกตะกอน
ชำยฝั่ง กำรขุดเปิดหน้ำดินบนที่สูงชำยฝั่ง
กำรทำเหมืองแร่ในทะเล กำรขุดลอกปำก
แม่น้ำที่มีแนวหญ้ำทะเลอยู่ใกล้เคียงและ
กำรพัฒนำชำยฝั่งในรูปแบบต่ำงๆ
R3 : ตรวจสอบสถำนภำพแนวหญ้ำทะเล
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแนวหญ้ำ
ทะเลในแต่ ล ะ พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ไปจนถึ ง
คำดกำรณ์ทิศทำงที่เป็นไปได้ไปในอนำคต
ได้แก่
กำรจัดทำแผนที่แสดงแนวหญ้ำทะเลโดย
ดำเนินกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละ
พื้ น ที่ ร ว ม ถึ ง ก ำ ร จั ด ท ำ ฐ ำ น ข้ อ มู ล
ทรัพยำกรในแนวหญ้ำทะเล

กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
ที่คำดว่ำจะทำในอนำคต
R1 : กำหนดมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบ
จำกตะกอนชำยฝั่งเนื่องจำกกำรพัฒนำพื้นที่
ชำยฝั่งมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น และจำกกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล โดยเฉพำะ
กำรสร้ำงท่ำเรือ สะพำนที่จอดเรือ บริเวณ
แหล่งหญ้ำทะเล
R2 : หำมำตรกำรที่จะควบคุม และป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจำกตะกอนชำยฝั่ง กำรขุด
เปิดหน้ำดินบนที่สูงชำยฝั่ง กำรทำเหมืองแร่
ในทะเล
กำรขุดลอกปำกแม่น้ำที่มีแนวหญ้ำทะเลอยู่
ใกล้เคียงและกำรพัฒนำชำยฝั่งในรูปแบบ
ต่ำงๆ
R3 : ตรวจสอบสถำนภำพแนวหญ้ำทะเล
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแนวหญ้ำ
ทะเลในแต่ ล ะ พื้ น ที่ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ไปจนถึ ง
คำดกำรณ์ทิศทำงที่เป็นไปได้ไปในอนำคต
ได้แก่
กำรจัด ท ำแผนที่ แสดงแนวหญ้ำ ทะเลโดย
ดำเนินกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ในแนวหญ้ำทะเล
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สำเหตุที่ทำให้หญ้ำทะเลเสื่อม
โทรม (Pressure)

ทรัพยำกรหญ้ำทะเลเสื่อมโทรม
กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
ในปัจจุบนั

กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)
ที่คำดว่ำจะทำในอนำคต

P2 : กำรทำประมง

R4 : กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำง
เข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลนอกเขต
อุทยำนทำงทะเล ประกำศพื้นที่คุ้มครอง
ทำงทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มี
ผลกระทบตำมชำยฝั่ง
R5 : ห้ำมทำกำรประมง โดยเฉพำะ
เครื่องมือประมง ที่ทำให้แหล่งหญ้ำทะเล
เสื่อมโทรม เช่น อวนลำกอวนรุน อวนทับ
ตลิ่งขนำดใหญ่ สนับสนุนให้มีกำรใช้
เครื่องมือขนำดเล็ก เช่น อวนลอยลอบ
(ยกเว้นลอบปูที่ต่อเป็นรำวจำนวนมำก)
แห เบ็ด

R4 : กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำง
เข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลนอกเขต
อุทยำนทำงทะเล ประกำศพื้นที่คุ้มครอง
ทำงทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มี
ผลกระทบตำมชำยฝั่ง
R5 : ห้ำมทำกำรประมง โดยเฉพำะ
เครื่องมือประมง ที่ทำให้แหล่งหญ้ำทะเล
เสื่อมโทรม เช่น อวนลำกอวนรุน อวนทับ
ตลิ่งขนำดใหญ่ สนับสนุนให้มีกำรใช้
เครื่องมือขนำดเล็ก เช่น อวนลอยลอบ
(ยกเว้นลอบปูที่ต่อเป็นรำวจำนวนมำก) แห
เบ็ด

P3 : กระบวนกำรทำงธรรมชำติ

R3 : ตรวจสอบสถำนภำพแนวหญ้ำทะเล
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแนวหญ้ำ
ทะเลในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่อดีตไปจนถึง
คำดกำรณ์ทิศทำงที่เป็นไปได้ไปในอนำคต
ได้แก่
กำรจัดทำแผนที่แสดงแนวหญ้ำทะเลโดย
ดำเนินกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละ
พืน้ ที่ รวมถึงกำรจัดทำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรในแนวหญ้ำทะเล

R3 : ตรวจสอบสถำนภำพแนวหญ้ำทะเล
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแนวหญ้ำ
ทะเลในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่อดีตไปจนถึง
คำดกำรณ์ทิศทำงที่เป็นไปได้ไปในอนำคต
ได้แก่
กำรจัดทำแผนที่แสดงแนวหญ้ำทะเลโดย
ดำเนินกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ในแนวหญ้ำทะเล

2.3 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
1) กำหนดมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบจำกตะกอนชำยฝั่งเนื่องจำกกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง
มีกำรขยำยตัวมำกขึ้น และจำกกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล โดยเฉพำะกำรสร้ำงท่ำเรือ สะพำนที่จอดเรือ
บริเวณแหล่งหญ้ำทะเล
2) หำมำตรกำรที่จะควบคุม และป้องกัน ผลกระทบที่เกิดจำกตะกอนชำยฝั่ง กำรขุดเปิดหน้ำ
ดินบนที่สูงชำยฝั่ง กำรทำเหมืองแร่ในทะเล กำรขุดลอกปำกแม่น้ำที่มีแนวหญ้ำทะเลอยู่ใกล้เคียงและกำรพัฒนำ
ชำยฝั่งในรูปแบบต่ำงๆ
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3) ตรวจสอบสถำนภำพแนวหญ้ำทะเลและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของแนวหญ้ำทะเล
ในแต่ละ พื้นที่ตั้งแต่อดีตไปจนถึงคำดกำรณ์ทิศทำงที่เป็นไปได้ไปในอนำคต ได้แก่ กำรจัดทำแผนที่แสดงแนว
หญ้ำทะเลโดยดำเนินกำรสำรวจแหล่งหญ้ำทะเลในแต่ละพื้นที่ รวมถึงกำรจั ดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรในแนว
หญ้ำทะเล
4) กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหญ้ำทะเลนอกเขตอุทยำนทำงทะเล
ประกำศพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตำมชำยฝั่ง
5) ห้ำมทำกำรประมง โดยเฉพำะเครื่องมือประมง ที่ทำให้แหล่งหญ้ำทะเลเสื่อมโทรม เช่น
อวนลำกอวนรุน อวนทับตลิ่งขนำดใหญ่ สนับสนุนให้มีกำรใช้เครื่องมือขนำดเล็ก เช่น อวนลอยลอบ (ยกเว้น
ลอบปูที่ต่อเป็นรำวจำนวนมำก) แห เบ็ด

รูปที่ 7 แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณปำกคลองบำงกรำน้อย – ปำกคลองบำงกรำใหญ่

รูปที่ 8 กำรสำรวจหญ้ำทะเลและสภำพดินตะกอนบริเวณปำกคลองบำงกรำน้อย–ปำกคลองบำงกรำใหญ่
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รูปที่ 9 แหล่งหญ้ำทะเลบริเวณหำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี

รูปที่ 10 สภำพทั่วไปของแปลงสำรวจที่พบหญ้ำทะเล บริเวณแปลงปลูกป่ำชำยเลนของศูนย์ประสำนงำน
เพื่ออนุรักษ์ป่ำชำยเลนกองทัพบก – ภำคกลำง หำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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รูปที่ 11 ลักษณะปลำยใบของหญ้ำทะเลที่สำรวจพบ
2.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ไม่มี
3) สัตว์ทะเลหำยำก
3.1) สถำนภำพทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
จังหวัดเพชรบุรี พบโลมำและวำฬรวม 4 ชนิด คือ โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ โลมำ
หลั งโหนก และวำฬบรู ด้ำ โดยพบแพร่ กระจำยได้ตลอดแนวชำยฝั่ ง แต่พื้นที่ที่มีควำมสำคัญจะอยู่บริเวณ
ปำกแม่น้ำบำงตะบูนและปำกแม่น้ำเพชรบุรี โลมำที่พบนั้นจะเป็นกลุ่มประชำกรประจำถิ่น ทั้งโลมำอิรวดี โลมำ
หัวบำตรหลังเรียบ และโลมำหลังโหนก ส่วนวำฬบรูด้ำจะมีกำรเดินทำงย้ำยถิ่ นไปมำตำมพื้นที่ที่เป็นแหล่ ง
อำหำร
โลมำอิรวดีพบมำกบริเวณพื้นที่ปำกแม่น้ำบำงตะบูน จังหวัดเพชรบุรี และยังพบแพร่กระจำย
จนถึงแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนประชำกรประมำณ 70-80 ตัว นอกจำกนี้ยังพบ
ได้บ ริเวณชำยฝั่งทะเลของจั งหวัดเพชรบุ รีบ ริเวณอื่นๆ แต่มีจำนวนไม่มำกนัก โดยโลมำอิรวดีที่พบบริเวณ
ปำกแม่น้ำบำงตะบูนนี้ เป็นกลุ่มประชำกรเดียวกันกับที่พบบริเวณปำกแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำมด้วย
เช่นกัน
โลมำหัวบำตรหลังเรียบเป็นโลมำที่มีขนำดเล็ก พบบริเวณห่ำงจำกฝั่งค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะ
บริเวณที่น้ำทะเลค่อนข้ำงใสกำรศึกษำเรื่องจำนวนประชำกรทำได้ยำก เพรำะไม่มีครีบหลัง ไม่สำมำรถประเมิน
จำนวนประชำกรที่แน่ชัดได้ แต่จำกกำรประเมินข้อมูลจำนวนประชำกรจำกกำรสำรวจและกำรพบซำกของ
โลมำหัวบำตรหลังเรียบเกยตื้น พบว่ำในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ ำ
40-50 ตัว โดยมีกลุ่มประชำกรหลักๆ คือบริเวณชำยฝั่งทะเลอำเภอบ้ำนแหลม และอำเภอชะอำของจังหวัด
เพชรบุรี
โลมำหลังโหนกจะพบบริเวณปำกแม่น้ำบำงตะบูน โดยพบเพียง 1-2 ตัวเท่ำนั้น นอกจำกนั้น
ยังได้รับรำยงำนจำกชำวประมงและเครือข่ำยกำรแจ้งเหตุเกยตื้น เรื่องพบโลมำหลังโหนกบริเวณชำยฝั่งทะเล
ของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย แต่จะพบครั้งละ 2-3 ตัว
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วำฬบรู ด้ ำเป็ น สั ตว์ทะเลเลี้ ยงลู กด้ว ยนมที่มีขนำดใหญ่ ที่สุ ดที่พบในพื้นที่ อ่ำวไทยตอนบน
วำฬบรูด้ำพบได้ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย โดยเฉพำะพื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีจะพบมำก
ระหว่ำงเดือนเมษำยนจนถึงธันวำคมของทุกปี ปัจจุบันมีจำนวนประชำกรประมำณ 50 ตัว วำฬบรูด้ำกินปลำ
ขนำดเล็กที่รวมฝูง เช่น ปลำกะตักควำย ปลำกะตักแก้ว ปลำไส้ตัน ปลำหัวตะกั่ว ปลำหลังเขียว ปลำอีปุด
และปลำแป้น เป็นอำหำรวำฬบรูด้ำมีกำรเดินทำงไปมำตำมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอำหำร วำฬบรูด้ำที่พบบริเวณ
ชำยฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีนี้ เป็นกลุ่มประชำกรเดียวกันกับที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่
อ่ำวไทยตอนบน
จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวำฬบรูด้ำที่สำคัญ โดยมีเรือให้บริกำรบริเวณปำกแม่น้ำ
บำงตะบูน แหลมผักเบี้ยและหำดเจ้ำสำรำญ ช่วงเวลำที่เหมำะกับกำรชมวำฬบรูด้ำอยู่ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม
ถึงธันวำคมของทุกปี
พื้นที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีไม่พบแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเล แต่อำจจะพบซำกเต่ำทะเล
เกยตื้นได้ โดยเฉพำะเต่ำตนุและเต่ำกระ
โดยปัจจุบันได้รับแจ้งเรื่องพบปลำฉลำมวำฬจำกชำวประมงในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอำเภอชะอำ
จำนวน 3 ตัว
ตำรำงที่ 10 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดเพชรบุรี แยกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล
ชื่อไทย
1. วำฬบรูด้ำ
2. โลมำอิรวดี
3. โลมำหัวบำตรหลังเรียบ
4. โลมำหลังโหนก
5. ปลำฉลำมวำฬ
6. เต่ำตนุ
7. เต่ำกระ

ชื่อสำมัญ
Bryde’s whale
Irrawaddy dolphin
Finless porpoise
Indo-Pacific humpbacked dolphin
Whale shark
Green turtle
Hawksbill sea turtle

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

ชื่อวิทยำศำสตร์
Balaenoptera edeni
Orcaella brevirostris
Neophocaena phocaenoides
Sousa chinensis
Rhincodon typus
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata

เกยตื้น
1
15
7
2

แหล่งที่มำข้อมูล
ในธรรมชำติ จำกชุมชน
37
≥ 50 ตัว
≥ 40 ตัว
≥ 20
1
≥5
3
-
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รูปที่ 12 แผนที่กำรแพร่กระจำยของสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่ำงตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561
จั ง หวั ด เพชรบุ รี พบสั ต ว์ ท ะเลหำยำกเกยตื้ น ระหว่ ำ งปี พ.ศ. 2551-2561 (กรำฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมำณ 2561 มีกำรเกยตื้นรวม 25 ตัว ได้แก่ โลมำและวำฬ 16 ตัว และเต่ำทะเล 9 ตัว

กรำฟที่ 1 สถิติกำรเกยตื้นของทะเลหำยำก ในจังหวัดเพชรบุรี ปีพ.ศ. 2551 - 2561
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3.2 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก (Pressure)
1. ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง โดยเฉพำะเต่ำทะเลซึ่งกำรเกยตื้นมักพบเศษอวนติด
พันลำตัว แขน ขำ เป็นผลให้ แขน ขำขำด สำหรับโลมำ-วำฬ อำจยังไม่ทรำบผลแน่ชัดเรื่องกำรติดเครื่องมือ
ประมง เนื่องจำกกำรเกยตื้นส่วนใหญ่มำจำกควำมเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และไม่เห็นบำดแผลที่ลำตัว
2. มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในกำรเกยตื้น
อำจเป็นสำเหตุหลักและสำเหตุของกำรเกยตื้น เช่น เมื่อเต่ำทะเล หรือสัตว์ทะเลหำยำกอื่นๆ อ่อนแอจำกกำร
เจ็บป่วย หรือบำดเจ็บจำกกำรติดเครื่องมือประมงกำรหำอำหำรทำได้ยำกขึ้น จึงหำอำหำรที่ง่ำยต่อกำรล่ำ
ขยะจึงมักถูกกินเข้ำไป อำจเป็นสำเหตุร่วมที่ทำให้เกิดกำรเสียชีวิต
3. ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม เช่น พื้นที่แหล่งวำง
ไข่เต่ำทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อำศัยเต่ำทะเล มักถูกรบกวนโดยกำรท่องเที่ยว หรือกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยของ
มนุษย์ และแหล่งที่อยู่อำศัยของโลมำ-วำฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับกำรทำประมง
ตำรำงที่ 11 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์สัตว์ทะเลหำยำก จังหวัดเพชรบุรี
สัตว์ทะเลหำยำกลดลง (ตำย)
สำเหตุทมี่ ีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกร (Pressure)
(Responses)
P1 : ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำก R1 : ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผดิ กฎหมำยหรือหยุดกำรใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำม
กำรประมง
ต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2 : ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยำกร
R3 : จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นทีใ่ นแต่ละชนิดให้
เหมำะสมและยั่งยืน
R4 : สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
P2 : มลพิษและควำมเสื่อมโทรม R2 : ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแล
ของสภำพ แวดล้อมและขยะใน ทรัพยำกร
ทะเล
R3 : จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นทีใ่ นแต่ละชนิดให้
เหมำะสมและยั่งยืน
R4 : สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
P3 : ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำร R3 : จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นทีใ่ นแต่ละชนิดให้
เชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่ เหมำะสมและยั่งยืน
เหมำะสม
R4 : สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล

3.3 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กำรดำเนินงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
มีดังนี้
1. กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจน
พื้นที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
2. กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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3. กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเล
หำยำก
4. กำรให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ
ดูแลทรัพยำกรตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพื้นที่
5. กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
6. กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องกำร
ท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
7. กำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
8. กำรสร้ ำงศูน ย์ช่วยเหลื อและพยำบำลสั ตว์ทะเลหำยำก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพหน่ว ย
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
3.4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ไม่มี
2.3 ป่ำชำยเลน
2.3.1 สถำนภำพป่ำชำยเลน
จังหวัดเพชรบุ รีมีพื้น ที่ป่ ำชำยเลนทั้งหมด 14,839.53 ไร่ โดยมีแนวโน้มลดลงจำกปี
พ.ศ. 2552 โดยเป็นป่ำที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ 2,923.25 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 19.7) และในเขตอนุรักษ์ (เขตป่ำ
สงวนที่รั กษำพืช พัน ธุ์ สั ต ว์น้ ำและพื้น ที่คุ้ม ครอง) 11,916.29 ไร่ (คิ ดเป็นร้ อยละ 80.3) ป่ำ ชำยเลนจัง หวั ด
เพชรบุ รีมีทั้งหมด 86,439.97 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ป่ำชำยหำด 412.51 ไร่ พื้นที่ป่ำชำยเลน 14,839.53 ไร่
พื้นที่เพำะเลี้ ยงสัตว์น้ำ 5,703.79 ไร่ นำเกลือ 45,077.43 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 14,585.80 ไร่ เมืองและ
สิ่งก่อสร้ำง 4,124.62 ไร่ พื้นที่รกร้ำง 420.70 ไร่ อื่นๆ 1,275.59 ไร่ อยู่บริเวณชำยฝั่งทะเลตำบลดังนี้
- ตำบลบำงตะบูน
- ตำบลบำงตะบูนออก
- ตำบลบ้ำนแหลม
- ตำบลบำงขุนไทร
- ตำบลปำกทะเล
- ตำบลบำงแก้ว
- ตำบลแหลมผักเบี้ย
- ตำบลหำดเจ้ำสำรำญ
- ตำบลปึกเตียน
- ตำบลหนองขนำน
- ตำบลบำงเก่ำ
- ตำบลชะอำ
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อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอบ้ำนแหลม
อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
อำเภอชะอำ
อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
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ปัจจุบันป่ำชำยเลนจั งหวัดเพชรบุรี มีสภำพสมบู รณ์ปำนกลำง มีกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2430 และเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2543
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เป็นนำเกลือ เป็นนำขังน้ำ ที่อยู่อำศัยชุมชน โดยมีที่ที่เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีเอกสำรสิทธิ์
และที่เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนธรรมชำติในที่ดินของรัฐ มีพื้นที่ดินเลนงอกทำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนขยำยตัวออกจำก
ชำยฝั่ง และบริเวณที่มีกำรกัดเซำะชำยฝั่งสลับกันไป บริเวณดินเลนงอกอยู่บริเวณตำบลบำงตะบูน ถึงตำบล
บำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ส่วนบริเวณที่กัด เซำะชำยฝั่งอยู่บริเวณตำบลปำกทะเล อำเภอ
บ้ำนแหลม จนถึงตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ป่ำชำยเลนโดยทั่วไปจะเป็นป่ำสกุลแสม มีโกงกำง
อยู่บ้ำงบริเวณชำยคลอง และแปลงปลูกป่ำชำยเลนของรัฐ และเอกชนอยู่บ้ำง รวมทั้งพันธุ์ไม้สกุลถั่ว โปรง
ตะบูน ปะปนอยู่บ้ำงเล็กน้อย
ตำรำงที่ 12 พื้นที่ป่ำชำยเลน จำนวนชนิด ควำมหนำแน่น และชนิดไม้เด่นของป่ำชำยเลน ที่พบบริเวณชำยฝั่ง
6 จังหวัด พื้นที่อ่ำวไทยตอนบน
จังหวัด
เพชรบุรี
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
กรุงเทพมหำนคร
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
รวม

พืนที่ป่ำชำยเลน
(ไร่)
14,839.53
8,246.56
20,385.69
2,526.50
10,643.31
7,585.35
74,226.94

จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ
9
11
7
4
5

ควำมหนำแน่น
(ต้น/ไร่)
276.49
252.8
233.18
225.26
269.66

ชนิดไม้เด่น
แสมทะเล
แสมขำว
แสมขำว
แสมขำว
แสมขำว

ตำรำงที่ 13 ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำชำยเลน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 - พ.ศ. 2557
รำยปี
พ.ศ. 2504
พ.ศ.2518
พ.ศ.2522
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ.2534
พ.ศ. 2536
พ.ศ.2539
พ.ศ. 2543
พ.ศ.2547
พ.ศ.2552
พ.ศ.2557
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พืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดเพชรบุรี (ไร่)
13,750
55,000
48,700
3,606
3,056
2,100
12,925
12,936.25
19,165.59
6,550.71
18,568.75
14,839.53
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ที่มำ: ส่วนวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้ สำนักวิชำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้
ปี พ.ศ. 2504 พื้นที่ป่ำสัมปทำน
ปี พ.ศ. 2518 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 1 มำตรำส่วน 1: 250,000 ดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปี พ.ศ. 2522 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 2 มำตรำส่วน 1: 250,000 ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปี พ.ศ. 2529 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 3 มำตรำส่วน 1: 250,000 ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้
ปี พ.ศ. 2532 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 และดำวเทียม SPOT ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้
ปี พ.ศ. 2534 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 4 และ 5 มำตรำส่วน 1: 250,000 ดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปี พ.ศ. 2536 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้ โดยได้รับกำรสนับสนุนภำพดำวเที ยม และเงิน
อุดหนุนบำงส่วนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปี พ.ศ. 2539 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้
ปี พ.ศ. 2543 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมป่ำไม้
ปี พ.ศ. 2547 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ปี พ.ศ. 2552 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 5 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ปี พ.ศ. 2557 แปลจำกภำพดำวเทียม Landsat 8 มำตรำส่วน 1: 50,000 ดำเนินกำรโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 14 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2557
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ป่ำชำยเลน(ป่ำคงสภำพ)

พืนที่ (ไร่)
14,839.53

ป่ำชำยหำด

412.51

ป่ำพรุ

-

ป่ำบก

-

พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5,703.79

นำเกลือ

45,077.43

เกษตรกรรม

14,585.80

เมืองและสิ่งก่อสร้ำง

4,124.62

ท่ำเทียบเรือ

-

พื้นที่ทิ้งร้ำง

420.7

เลนงอก/หำดเลน

-

หำดทรำย

9.14

พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***

1,266.45

รวม

86,439.96

** ขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตกำรจำแนก
เขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนปีพ.ศ.2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจำก
1) พื้นที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543จำนวน 163,058.54ไร่
2) พื้นที่ที่มีสภำพเลนงอก/หำดเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543จำนวน37,488.30ไร่
*** พื้นที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ปี พ.ศ. 2543 สภำพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
ที่มำ: จำกกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2557
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โดยมี จ ำนวนพั น ธุ์ไ ม้ ป่ ำ ชำยเลนที่พ บ ไม่ ต่ำกว่ำ 9 ชนิด (โกงกำงใบเล็ ก โกงกำงใบใหญ่
แคทะเล ตะบูนขำว ลำพู ลำแพน แสมขำว แสมดำ แสมทะเล)

รูปที่ 13 พื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2557

รูปที่ 14 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2557
2.3.3 สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร (Pressure)
1) กำรบุกรุกเพื่ออยู่อำศัยของประชำชน/ทำร้ำนอำหำร
2) กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อกำรขยำยตัวของชุมชน
3) กำรออกเอกสำรสิทธิ์ทับพื้นที่ป่ำชำยเลน
4) กำรลักลอบตัดไม้ในป่ำชำยเลน
5) กำรกัดเซำะชำยฝั่ง

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

| 43

ตำรำงที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ป่ำชำยเลน จังหวัดเพชรบุรี
สำเหตุทมี่ ีผลกระทบต่อทรัพยำกร
(Pressure)
P1 : กำรบุกรุกเพื่ออยู่อำศัยของ
ประชำชน/ทำร้ำนอำหำร

ป่ำชำยเลน เสื่อมโทรมลง
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses)

R1 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R2 : ตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่รำษฎรครอบครองอยู่อำศัยในพื้นที่ป่ำชำยเลน
R3 : ประกำศเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18
R4 : ส่งมอบให้ชำวบ้ำนทำกิน
P2 : กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อ R1 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
กำรขยำยตัวของชุมชน
R2 : ตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่รำษฎรครอบครองอยู่อำศัยในพื้นที่ป่ำชำยเลน
R3 : ประกำศเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18
R4 : ส่งมอบให้ชำวบ้ำนทำกิน
P3 : กำรออกเอกสำรสิทธิ์ทับพื้นที่ป่ำ R1 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
ชำยเลน
R3 : ประกำศเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18
R4 : ส่งมอบให้ชำวบ้ำนทำกิน
R5 : ตรวจสอบพื้นที่ทุกแปลงที่อยู่ในเขตป่ำชำยเลน
P4 : กำรลักลอบตัดไม้ในป่ำชำยเลน R1 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R6 : สร้ำงจิตสำนึก สนับสนุน และเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน
R7 : หน่วยงำนภำครัฐต้องเปิดโอกำส และสนับสนุนให้ประชำชนมีบทบำทในกำรอนุรักษ์
ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงจริงจัง
R8 : จัดอบรม ประชุม สัมมนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ประกอบกำร และผู้ที่ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกร
R9 : ทำเขื่อนกันคลื่น
R10 : ปลูกพันธุ์ไม้เบิกนำ
R11 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนป่ำชำยเลน
R12 : ประชุม นัดหมำย ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ จัดฝึกอบรม ให้ควำมรู้หมู่บ้ำนที่อยู่บริเวณ
ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลนรวมกันอนุรักษ์
R13 : ให้งบประมำณสนับสนุนควำมต้องกำรของกลุ่มเพื่อพัฒนำกลุ่ม
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13.4 กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปี พ.ศ. 2561
1) กำรดำเนินงำนตำมแผน (AO1-AO4)
ตำรำงที่ 16 กำรดำเนินงำนตำมแผน AO1-AO4 จังหวัดเพชรบุรี
พืนที่จังหวัดเพชรบุรี
AO1 พื้นที่เป้ำหมำยที่คดีถึงที่สุดแล้ว และสำมำรถเข้ำดำเนินกำร
ได้ทันที
AO2 พื้นที่เป้ำหมำยที่แจ้งควำมดำเนินคดีแล้วและอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรยุติธรรม
AO3 พื้นที่ดำเนินกำรตำมแผนพลิกฟื้นผืนป่ำชำยเลนสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน
AO4 พื้นที่เป้ำหมำยป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสมบูรณ์

ผลกำรดำเนินงำน
จำนวน (แปลง)
เนือที่ (ไร่)
12
1,689-1-72

แปลง
12

เนือที่ (ไร่)
1,689-1-72

12

1,689-1-72

12

1,689-1-72

6

859-2-80

6

859-2-80

-

14,839.53

-

14,839.53

2) กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลน
2.1 มีกำรปลูกป่ำชำยเลนโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ปลูกป่ำร่วมกับหน่วยงำน
รำชกำรอื่นๆ ร่วมกับเอกชนหรือบุคคลภำยนอก (CSR) และปลูกป่ำวันสำคัญหรือประชำอำสำ ตำมตำรำงที่ 17
ตำรำงที่ 17 ผลกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัด
เพชรบุรี

ปลูกป่ำโดยกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
-

ปลูกป่ำร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำร
อื่นๆ
-

ปลูกป่ำชำยเลน
ร่วมกับเอกชนหรือ
บุคคลภำยนอก (CSR)
35

ปลูกป่ำวันสำคัญ
หรือประชำอำสำ
20

รวม (ไร่)
55 ไร่

2.2 กำรทวงคืนผืนป่ำชำยเลน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 แปลงเนื้อที่รวม 160-0-37
ไร่ มีรำยละเอียดดังนี้
- แปลงที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 คณะเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกบุกรุก
เป็นบ่อเก่ำสำหรับขังน้ำมีกำรขุดคันดินโดยรอบ บริเวณเขตป่ำ สงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนแหลม หมู่ 7 ตำบลบ้ำน
แหลม อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 55-1-98 ไร่ ลงบันทึกประจำวันตำม ปจว.ข้อ 4 เวลำ 14.00
น. เป็นคดีอำญำที่ 98/2561 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
- แปลงที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 คณะเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกบุกรุก
เป็นบ่อเก่ำสำหรับขังน้ำมีกำรขุดคันดินโดยรอบบริเวณเขตป่ ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนแหลม หมู่ 7 ตำบลบ้ำน
แหลม อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 50-1-10 ไร่ ลงบันทึกประจำวันตำม ปจว.ข้อ 4 เวลำ 14.00
น. คดีอำญำที่ 100/2561 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
- แปลงที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 คณะเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจยึดพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกบุกรุก
เป็ นบ่ อเก่ำส ำหรั บขังน้ำมีกำรขุดคัน ดิน โดยรอบบริเวณเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้ำนแหลม อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 54-1-29 ไร่ ลงบันทึกประจำวันตำม ปจว.ข้อ 4 เวลำ
14.00 น. คดีอำญำที่ 99-2561 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2561
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3) กำรดำเนินกำรจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุม ชน ตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.)
3.1 จัดประชุม คณะทำงำนจัดหำที่ดิน ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด (คทช.)
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
และได้ดำเนินกำรตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินกำรจัดที่ดินให้ชุมชนและกำรบริกำรด้ำนกำรอนุญำตในพื้นที่
ป่ำชำยเลนมีทั้งหมด 7 ชุมชน โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
- บ้ำนศำลเจ้ำ หมู่ 2 ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1-0-20 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชน แต่ยังมีพื้นที่ที่คำบเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นและควรจัดทำ
แผนที่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงนัดหมำยคณะทำงำนให้เข้ำดูพื้นที่เป้ำหมำย
- บ้ำนสำมัคคี หมู่ 10 (จุด 1) ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-0-80
ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชน แต่ยังมีพื้นที่ที่คำบเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นและควรจัดทำ
แผนที่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงนัดหมำยคณะทำงำนให้เข้ำดูพื้นที่เป้ำหมำย
- บ้ำนสำมัคคี หมู่ 10 (จุด 2) ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-0-80
ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชน แต่ยังมีพื้นที่ที่คำบเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นและควรจัดทำ
แผนที่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงนัดหมำยคณะทำงำนให้เข้ำดูพื้นที่เป้ำหมำย
- บ้ำนปำกทะเล หมู่ 2 ตำบลปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 6-0-90 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในพื้นที่บำงส่วน (บริเวณถนนคอนกรีต) ส่วนพื้นที่อื่นไม่ควรจัดเป็นพื้นที่
ตำมรูปแบบ คทช. เนื่องจำกเป็นพื้นที่มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
- บ้ำนปำกทะเล หมู่ 3 ตำบลปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 3-0-70 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชน แต่ยังมีพื้นที่ที่คำบเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นและควรจัดทำ
แผนที่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงนัดหมำยคณะทำงำนให้เข้ำดูพื้นที่เป้ำหมำย
- บ้ำนประมงเจริญพัฒนำ หมู่ 8 ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุ รี.เนื้อที่ 1-150 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชน แต่ยังมีพื้นที่ที่คำบเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นและควรจัดทำ
แผนที่ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงนัดหมำยคณะทำงำนให้เข้ำดูพื้นที่เป้ำหมำย
- บ้ำนบำงตะบูนออก หมู่ 3 ตำบลบำงตะบูนออก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1-0-0
ไร่
มติที่ประชุม : ไม่ควรจัดเป็นพื้นที่ คทช. เนื่องจำกพื้นที่เป็นสถำนที่รำชกำร และอยู่ในพื้นที่
กรรมสิทธิ์
3.2 จัดประชุม คณะทำงำนจัดหำที่ดิน ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด (คทช.)
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันอังคำรที่ 3 กรกฎำคม 2561 เวลำ 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี มีมติที่ประชุม ดังนี้
- บ้ำนศำลเจ้ำ หมู่ 2 ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1-0-20 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชนตำมที่ได้นำเสนอ
- บ้ำนสำมัคคี หมู่ 10 (จุด 1) ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-0-80
ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชนตำมที่ได้นำเสนอ
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- บ้ำนสำมัคคี หมู่ 10 (จุด 2) ตำบลบำงขุนไทร อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0-0-80
ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชนตำมที่ได้นำเสนอ
- บ้ำนปำกทะเล หมู่ 2 ตำบลปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 6-0-90 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชนตำมที่ได้นำเสนอ
- บ้ำนปำกทะเล หมู่ 3 ตำบลปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 3-0-70 ไร่
มติที่ประชุม : เห็นชอบในขอบเขตชุมชนตำมที่ได้นำเสนอ
- บ้ำนประมงเจริญพัฒนำ หมู่ 8 ตำบลบ้ำนแหลม อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี..เนื้อที่ 1-150 ไร่
มติที่ประชุม : ให้ตัดพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่มีกำรดำเนินคดีออกรำยที่เป็นร้ำนอำหำรทับทิมทองและทำ
กำรสำรวจกำหนดขอบเขตใหม่ในพื้นที่ห้องแถวที่มีลักษณะเป็นบ้ำนให้ เช่ำ โดยมอบหมำยให้ สถำนีพัฒนำ
ทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่ 6 ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลและกำหนดขอบเขตใหม่ และมอบหมำยให้อำเภอบ้ำนแหลม
ประสำนงำนเพื่อขออนุญำตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในบริเวณชุมชนที่อยู่ในเขตเจ้ำท่ำ
- บ้ำนบำงตะบูนออก หมู่ 3 ตำบลบำงตะบูนออก อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1-0-0
ไร่
มติที่ประชุม : ไม่ควรจัดเป็นพื้นที่ คทช. เนื่องจำกพื้นที่เป็นสถำนที่รำชกำร และอยู่ในพื้นที่
กรรมสิทธิ์
4) อื่นๆ
4.1 งำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันรักษำทรัพยำกรป่ำชำยเลน
- งำนปรำบปรำมกำรบุ กรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำชำยเลน (ชุดปฏิบัติกำรพิเศษป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน)
- ตรวจสอบร้องเรียน กำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำชำยเลน
- งำนเฝ้ำระวังพื้นที่ทวงคืนโดยชุดปฏิบัติกำรพิเศษ
- ปฏิบัติงำนตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 64/255๗ เรื่อง กำรปรำบปรำมและกำร
หยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้
- ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำมพื้นที่เป้ำหมำย (Area Operation)
- งำนบูรณำกำรทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่ำชำยเลน
4.2 บำรุงแปลงปลูกป่ำชำยเลนอำยุ 2-6 ปี
4.3 งำนจัดทำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4.4 งำนคุ้มครองป้องกันทรัพยำกรป่ำชำยเลน
4.5 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรป่ำในเมือง
2.3.5 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีบทบำทมำกขึ้นในกำรดำเนินกำร
ฟื้นฟู ป่ำชำยเลนในพื้นที่ นอกจำกนี้ควรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อกำรดูแลรักษำพื้นที่ป่ำชำยเลน ให้เข้มงวด และมี
ประสิทธิภำพ
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2.4 กำรกัดเซำะชำยฝั่ง

รูปที่ 15 แผนที่ประเภทหำดประเทศไทย พ.ศ.2561
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รูปที่ 16 แผนที่แสดงสถำนภำพแนวชำยฝั่งประเทศไทย พ.ศ.2561
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รูปที่ 17 แผนที่แสดงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งประเทศไทย พ.ศ.2561
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2.4.1 สถำนภำพ และสถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ชำยฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล 4 อำเภอ โดยมีระยะทำงแนวชำยฝั่ง
ประมำณ 91.73 กิโลเมตร แยกเป็น
1) ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดทรำย 53.04 กิโลเมตร
2) ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดเลน หรือหำดทรำยปนเลน 36.89 กิโลเมตร
3) ชำยฝั่งประเภทอื่นๆ (ปำกแม่น้ำ) อีกประมำณ 1.80 กิโลเมตร
จำกข้อมูลกำรติด ตำมกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝั่ง และกำรศึกษำแผนแม่บ ทกำรแก้ไขปัญหำกำร
กัดเซำะชำยฝั่งทะเล ตัง้ แต่ปำกแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปำกแม่น้ำปรำณบุรี จังหวดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ.2546 พบว่ำแนวชำยฝั่ง ทะเลดังกล่ำวประสบปัญหำถูกกัดเซำะเป็นระยะทำงรวมประมำณ 33.86
กิโ ลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36.91 ของควำมยำวชำยฝั่งของจังหวัดโดยในจำนวนนี้ มีแนวชำยฝั่งที่ถูกกัด
เซำะระดับวิกฤต จำนวน 6 แห่ง ระยะทำงประมำณ 5.91 กิโลเมตร (ตำรำงที่ 6) ได้แก่
1. บริเวณชำยฝั่งบ้ำนบำงไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 0.94 กิโลเมตร (พื้นที่เร่งด่วน)
2. บริเวณชำยฝั่งพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน -คลองบังตรำน้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 0.49
กิโลเมตร
3. บริเวณชำยฝั่งค่ำยพระรำมหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 0.51 กิโลเมตร
4. บริเวณชำยฝั่งคลองบังตรำใหญ่-บ้ำนห้วยทรำยใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 2.84 กิโลเมตร
5. บริเวณชำยฝั่งหำดเจ้ำสำรำญ-วัดสมุทรธำรำม ตำบลหำดเจ้ำสำรำญ อำเภอเมืองเพชรบุรี 0.19
กิโลเมตร
6. บริเวณชำยฝั่งด้ำนใต้ของหำดเจ้ำสำรำญ-คลองหัวช้ำง ตำบลหำดเจ้ำสำรำญ อำเภอเมือง
เพชรบุรี 0.94 กิโลเมตร
จำกข้อมูลกำรสำรวจโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พื้นที่ชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ระยะทำง
ประมำณ 89.71 กิโลเมตร มีพื้นที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะยำวประมำณ 6.47 กิโลเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขยำวประมำณ 6.47 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะรุนแรง ประมำณ 4.13 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะปำนกลำง ประมำณ 1.23 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะเล็กน้อย ประมำณ 1.11 กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว ประมำณ 42.52กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตำมตรวจสอบ 43 พื้นที่ ประมำณ 40.41 กิโลเมตร จำแนกเป็น
- พื้นที่ที่มีกำรสะสมของตะกอนมำก ประมำณ
........-.............กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีกำรสะสมของตะกอนปำนกลำง ประมำณ ........-.............กิโลเมตร
- พื้นที่มีกำรสะสมของตะกอนน้อย ประมำณ
........-..............กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุล 43 พื้นที่ ประมำณ
.....38.43........กิโลเมตร
- พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ก่อสร้ำงรุกแนวชำยทะเล, พื้นที่หำดหิน, พื้นที่ปำกแม่น้ำ)
ประมำณ 1.98 กิโลเมตร
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แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกกำรสำรวจ วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรกัดเซำะชำยฝั่งปี 2560 และปี 2561 พบแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ตำรำงที่ 18 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ระหว่ำงปี 2560 และปี 2561
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รูปที่ 18 แผนภูมิเปรียบเทียบพื้นที่กัดเซำะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
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ตำรำงที่ 19 แสดงกำรเปรียบเทียบพื้นที่กัดเซำะ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

54 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

เมื่ อ น ำข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง รำยจั งหวั ด ดัง แผนภู มิที่ 3 และ 4 สำมำรถประมวลข้ อ มู ล
สถำนกำรณ์กัดเซำะชำยฝั่งได้ดังนี้
1. ระยะทำงกำรกัดเซำะระหว่ำงปี 2560 และ 2561 ในภำพรวมพบว่ำกำรกัดเซำะลดน้อยลง
โดยในปี 2561 ยังพบพื้นที่ประสบปัญหำกำรกัดเซำะอย่ำงชัดเจน ได้แก่ จังหวัดสงขลำ ปัตตำนี พบกำรกัด
เซำะเป็นระยะทำงมำกกว่ำ 10 กิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดตรำด เพชรบุรี นครศรีธรรมรำช ภูเก็ต และตรัง พบ
ระยะกัดเซำะชำยฝั่ง ตั้งแต่ 5-9 กิโลเมตร จังหวัดที่พบกำรกัดเซำะที่มีระยะทำงไม่มำกนัก ตั้งแต่ 2 กิโลเมตร
ลงมำ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ และสตูล
ส่วนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร และสมุทรสำครในปี 2561 ไม่พบกำรกัดเซำะเนื่องจำกมีกำรแก้ไขปัญหำ
ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งนี้พบว่ำกำรกัดเซำะในปี 2561 จังหวัดตรำด เพชรบุรี ตรัง และภูเก็ตพบแนวโน้มกำรกัด
เซำะเพิ่มขึ้นจำกปี 2560
2.ในภำพรวมระหว่ำงปี 2560 และ 2561 พบว่ำพื้นที่ที่มีกำรกัดเซำะระดับรุนแรงมีระยะทำงลด
น้อยลง หลำยพื้นที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ในขณะที่หลำยพื้นที่มีกำรกัดเซำะจำกระดับรุนแรงลดเป็น
ระดับปำนกลำง และกัดเซำะน้อยตำมลำดับ
3. ระยะทำงพื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงปี 2560 และ 2561 พบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้น
กว่ำ 52.10 กิโลเมตร โดยพบว่ำส่วนใหญ่เป็นโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม ทั้งนี้พบว่ำจังหวัดนครศรีธรรมรำชเป็น
จั ง หวั ด ที่ มี ก ำรด ำเนิ น กำรมำกที่ สุ ด กว่ ำ 20 กิ โ ลเมตร และจั ง หวั ด ตรำด จั น ทบุ รี และสงขลำ พบมี ก ำร
ดำเนินกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 10 กิโลเมตร ในช่วง 1 ปี
4. โดยจังหวัดที่พบโครงสร้ ำงรูปแบบต่ำง ๆ มำกที่สุดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบกว่ำ
67.92 กิโลเมตร และพบมำกกว่ำ 30 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลำ ในขณะที่ฝั่งอันดำมันพบโครงสร้ำงมำกกว่ำ 20 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และสตูล
5. พบว่ำจังหวัดชลบุรี และเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของแนวชำยฝั่งที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไข
ในที่มำกกว่ำพื้นที่สมดุลและสะสมตัวตำมธรรมชำติ ในขณะที่พื้นที่อ่ำวไทยตอนบน ในอดีตมีปัญหำกำรกัด
เซำะพื้นที่ป่ำชำยเลนที่ถูกแปรสภำพในกำรเพำะเลี้ยงนำกุ้งตลอดแนวชำยฝั่ง ปัจจุบันมีกำรแก้ไขปัญหำด้วย
โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม และกำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น แทบตลอดแนวชำยฝั่งของจังหวัดดังกล่ำวแล้วสำหรับ
จังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำแม้เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้ำงค่อนข้ำงมำก แต่ก็ยังคงพบแนวชำยฝั่งที่
ยังมีควำมสมดุลและสะสมตัวตำมธรรมชำติคงเหลืออยู่เช่นกัน
6. ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน พบระยะทำงกัดเซำะไม่มำกนักและส่วนใหญ่จะไม่พบกำรกัดเซำะเป็น
ระยะทำงยำวๆ เนื่องจำกลักษณะระบบหำดสั้น ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน และไม่พบโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมมำกนัก
เช่นเดียวกับจังหวัดชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี
7. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ซึ่งลักษณะทำงธรณีสัณฐำน
โดยส่วนใหญ่จะเป็นหำดทรำยที่มีลักษณะตรงยำวต่อเนื่องกันเป็นระยะทำงยำวๆ จึงยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่
กำรกัดเซำะในบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงสร้ำงมีโอกำสที่จะลุกลำม และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อไป
8. นอกจำกปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแล้วยังพบว่ำในบำงพื้นที่ของจังหวัดปัตตำนี และนรำธิวำส
ในบริเวณที่มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมที่ขัดขวำงกำรเคลื่อนที่ของตะกอน บำงพื้นที่เช่น บริเวณ
เขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกร่องน้ำหลำยแห่ง พบปัญหำกำรทับถมตัวของตะกอนทรำยที่เริ่มล้นเข้ ำมำทับถมใน
ร่องน้ำเช่นกัน
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สำเหตุของกำรกัดเซำะกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
จำกกำรวิเครำะห์ ปั จ จั ย ที่เกี่ยวข้องกับกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง ข้อมูล จำกกำรส ำรวจสภำพพื้น ที่
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรกัดเซำะชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งโดยกองบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่ง
สำมำรถวิ เ ครำะห์ และสรุ ป สำเหตุ ข องกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง โดยเบื้ อ งต้ น แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่
กำรทำลำยแนวป้องกันกำรกัดเซำะตำมธรรมชำติกำรกัดเซำะจำกกำรรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภำพตำม
ธรรมชำติและ กำรกัดเซำะเนื่องจำกสำเหตุอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. กำรทำลำยแนวป้องกันกำรกัดเซำะตำมธรรมชำติ เช่น กำรทำลำยป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด
แนวสันทรำย หำดทรำย และปะกำรัง เป็นต้น โดยกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลน มักพบในบริเวณชำยฝั่งที่
เป็นหำดโคลนและใกล้ปำกแม่น้ำ ซึ่งโดยปกติแนวป่ำชำยเลนจะทำหน้ำที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลม ทำหน้ำที่ดัก
ตะกอนเลน รักษำแนวชำยฝั่งไว้ตำมธรรมชำติ เมื่อเกิดกำรบุกรุก ทำลำย หรือเปลี่ยนแปลงสภำพแนวป่ำชำย
เลนเพื่อกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น เป็นที่อยู่อำศัย ทำบ่อเลี้ยงกุ้ง จะส่งผลให้เสถียรภำพของชำยฝั่งเปรำะบำง
ลง ชำยฝั่งพังทลำยได้ง่ำยขึ้น โดยเฉพำะบริเวณคันบ่อเลี้ยงกุ้งเมื่อเกิดกำรพังทลำยลงจะทำให้เกิดกำรกัดเซำะ
เข้ำมำในแนวชำยฝั่งตำมควำมยำวของบ่ออย่ำงรุนแรง สำหรับในประเทศพบมีกำรกัดเซำะเนื่องจำกกำรบุกรุก
ทำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลนมำตั้งแต่อดีตในหลำยพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อ่ำวไทยฝั่งตะวันออก เช่น จังหวัดตรำด จันทบุรี
และพื้นที่อ่ำวไทยตอนบน จังหวัดฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม
เป็นต้น แสดงสภำพกำรกัดเซำะดังรูปที่ 19

รูปที่ 19 พื้นที่กำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ป่ำชำยเลน
จำกกำรฟื้นฟูแนวชำยฝั่งโดยกำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น กำรปลูกป่ำชำยเลน รวมถึงกำรใช้โครงสร้ำง
ทำงวิศวกรรมรูปแบบต่ำงๆ พบว่ำสำมำรถช่วยบรรเทำปัญหำกำรกัดเซำะ และกำรพังทลำยของแนวชำยฝั่งมี
แนวโน้มลดลง พบกำรสะสมตัวของตะกอนและป่ำชำยเลนงอกใหม่เพิ่มขึ้นในหลำยพื้นที่ เช่น ตำบลบำงหญ้ำ
แพรก จังหวัดสมุทรปรำกำร ตำบลโคกขำม จังหวัดสมุทรสำคร เป็นต้น ทำให้ในปัจจุบันสภำพปัญหำกำรกัด
เซำะชำยฝั่ ง ที่ รุ ก ลำมเข้ ำ มำในแนวแผ่ น ดิ น ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งชั ด เจน แต่ ยั ง คงมี ปั ญ หำเรื่ อ งโฉนดตกน้ ำ
และปัญหำกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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ทั้งนี้สำมำรถแสดงข้อมูลระยะทำงกำรกัดเซำะที่มีควำมรุนแรงในแต่ละจังหวัด -ระบบหำดที่มี
สำเหตุจำกกำรทำลำยแนวป้องกันตำมธรรมชำติ ตำมตำรำงที่ 20 และรูปที่ 20
ตำรำงที่ 20 ข้อมูลระยะกำรกัดเซำะที่มีสำเหตุจำกกำรทำลำยแนวป้องกันตำมธรรมชำติ
จังหวัด

ระบบหาด

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

บ้านอ่าวใหญ่
บ้านอ่าวญวน
ห้วงน้้าขาว
บ้านแหลมพร้าว
ตราด
แหลมศอก
บ้านคลองปอ
อ่าวปากคลองท่าตะเภา
บ้านแหลมตายิม้
ระยอง
พังราด - ประแสร์
บ้านแหลมสน
ประจวบคีรีขันธ์ เขาแดง
บ้านเขาแดง
สุราษฎร์ธานี อ่าวบ้านดอน
บ้านพอด
รวม

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย

รวมระยะทาง

0.09

1.64

0.1

1.83

0.05

0.48

0.18

0.71

0.16

0.3

0.32
0.15
2.59

1.28
1.56

0.16
1.6
0.15
4.45

รูปที่ 20 แผนภูมเิ ปรียบเทียบระยะกำรกัดเซำะที่มีสำเหตุจำกกำรทำลำยแนวป้องกันตำมธรรมชำติ
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2. กำรกัดเซำะจำกกำรรบกวนหรือเปลี่ ยนแปลงสภำพตำมธรรมชำติ เช่น กิจกรรมหรือกำร
ก่อสร้ำงที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัดพำของตะกอน หรือกำรเคลื่อนที่ของคลื่น กำรพัฒนำและกำร
ก่อสร้ำงทั้งบริเวณริมชำยฝั่งและบนแผ่นดิน พบว่ำในหลำยพื้นที่ได้มีกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งเป็นบ้ำนเรือน
สิ่งก่อสร้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถนนเลียบชำยฝั่งที่มีกำรก่อสร้ำงบนแนวสันทรำย (Sand Dune)ซึ่งเป็นแหล่ง
สะสม และกักเก็บทรำยของระบบกำรเปลี่ยนแปลงสมดุลชำยฝั่ง เมื่อมีกำรก่อสร้ำงหรือเปลี่ยนแปลงสภำพใน
บริเวณดังกล่ำวทำให้แนวชำยฝั่งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหำกำรกัดเซำะ จึ งนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำกำรกัด
เซำะในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรใช้โครงสร้ำงทำงวิศวกรรมในหลำย ๆ พื้นที่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ปัญหำกำรกัด
เซำะเกิดขึ้นต่อเนื่องลุกลำมไปยังพื้นที่ถัดไป โดยพบว่ำกำรก่อสร้ำงทำงวิศวกรรมบริเวณชำยฝั่งแบ่งได้เป็น
2 กลุ่ม ได้แก่

รูปที่ 21 กำรสร้ำงโครงสร้ำงที่ส่งผลให้สูญเสียชำยหำด
2.1 กำรกัดเซำะเนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม เช่น
กำแพงกันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ท่ำเทียบเรือ หรือสิ่งก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งที่สร้ำงล้ำลงไปในชำยฝั่งที่
ได้รับอิทธิพลของกำรเปลี่ยนแปลงชำยฝั่งตำมธรรมชำติ จะส่งผลให้เกิดกำรเลี้ยวเบนของคลื่นและกระแสน้ำ
ส่งผลต่อกำรพัดพำตะกอน และเป็นตัวกระตุ้นให้ชำยหำดข้ำงเคียงมีควำมเสี่ยงที่จะประสบปัญหำกำรกัดเซำะ
เกิดขึ้น จึงนำไปสู่กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงแข็งต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้แสดงข้อมูลระยะทำงกำรกัดเซำะที่มี
ควำมรุนแรงในแต่ละจังหวัด -ระบบหำด เนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้ำงทำง
วิศวกรรม ตำมตำรำงที่ 21 และรูปที่ 22
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รูปที่ 22 กำรกัดเซำะเนื่องจำกผลกระทบจำกโครงสร้ำง

รูปที่ 23 แสดงพื้นที่กำรกัดเซำะชำยฝั่งจำกสิ่งก่อสร้ำงในประเทศไทย
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ตำรำงที่ 21 ข้อมู ล ระยะกำรกัด เซำะเนื่ องจำกกำรเลี้ ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้ นสุ ดแนวโครงสร้ำ งทำง
วิศวกรรม
จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม

ระบบหาด
แหลมกลัด
คลองใหญ่
บางกะไชย
พยูน-น้้าริน
ชลบุรี-บางปะกง
บางปะกง-เจ้าพระยา
เจ้าพระยา-ท่าจีน
แม่กลอง-บางตะบูน
บางตะบูน-บางแก้ว

เพชรบุรี
แหลมผักเบีย้ -หัวหิน

ปราณบุรี
กุยบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

อ่าวน้อย
คลองวาฬ-วังด้วน
บางสะพาน
เสาเภา-ท่าศาลา

นครศรีธรรมราช
ปากพนัง-สิงหนคร
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ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ
บ้านคลองสน
บ้านคลองขุด
บ้านปากน้้าแขมหนู
หาดน้้าริน
ปากคลองบางเก่า
บ้านคลองใหม่
บ้านแหลมสิงห์
บ้านจัดสรรคลองด่าน
บ้านช่องแคบ
บ้านท้าเนียบ
บ้านโตนดน้อย
บ้านปึกเตียน
หาดเพชร
บ้านบางเก่า
บ้านปากคลอง
บ้านบางเกตุ
หาดปราณคีรี
บ้านหนองบุญยงค์
บ้านบ่อนอก
อ่าวน้อย
หาดหว้ากอ
บ้านแขก
บ้านเราะ
หาดโพธิ์ทอง
หาดท่าศาลา
หาดสยาม
บ้านเนินน้้าหัก
บ้านชายทะเล
บ้านหน้าโกฎิ

ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย
0.36
0.2
0.04
0.3
0.23
0.27
0.25
2.45
0.41
0.14
3.27

0.82

รวมระยะทาง
0.36
0.2
0.04
0.3
0.75
2.45
0.41
0.14
3.27

0.61

0.13

0.4

1.83

0.03

0.03

1.36

1.49

0.38

0.19
0.38
0.09

2.06

2.06

0.93

1.33

0.19
0.09

0.4
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ตำรำงที่ 21 ข้อมู ล ระยะกำรกัด เซำะเนื่ องจำกกำรเลี้ ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้ นสุ ดแนวโครงสร้ำ งทำง
วิศวกรรม (ต่อ)
จังหวัด

สงขลา

ปัตตานี
นราธิวาส

พังงา

ภูเก็ต
กระบี่
สตูล
รวม

ระบบหาด

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

บ้านศาลาหลวงบน
บ้านมาบบัว
บ้านมาบปรือ
บ้านอูต่ ะเภา
ปากพนัง-สิงหนคร
บ้านหัวช้าง
บ้านท่าบอน
บ้านท่าเข็น
บ้านหัวคุง้
หาดทรายแก้ว
เทพา-แหลมโพธิ์
บ้านเกาะจีน
แหลมโพธิ์
แหลมโพธิ-์ บางมะรวด บ้านตะโล๊ะสะมิแล
หาดตะโล๊ะกาโปร์
บางนรา
บ้านโคกพะยอม-บ้านทุง่ เคียน
หาดบ้านน้้าเค็ม-บางหลุด หาดบางหลุด
บางสัก
แหลมหัวกรังนุ้ย
อ่าวปอ
หาดแหลมปะการัง
คึกคัก
หาดนางทอง
อ่าวอ่างทอง
หาดนางทอง
หาดนางทอง
บางเทา
หาดบางเทา
บ้านโคกทราย
อ่าวฉลอง
บ้านโคกโตนด
อ่าวภูเก็ต
บ้านสะพานหิน
ท่าเลน
อ่าวท่าเลน
อ่าวทะนาน
บ้านราไวใต้
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ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย

1.21

3.55

0.72
0.61
0.4
0.38

2.18

6.94

0.31

0.31

3.61

4.33

0.78
0.16
0.06

0.61
1.18
0.38
0.16
0.06

0.42

0.52

0.94

0.41

1.33

1.74

0.17

0.14

0.31

14.82

0.5
0.76
0.3
33.84

0.49
0.76
0.3
11.12

รวมระยะทาง

7.89
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รูปที่ 24 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะกำรกัดเซำะเนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนว
โครงสร้ำงทำงวิศวกรรม
2.2 กำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง เช่น รอดัก
ทรำย เขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกร่องน้ำ ท่ำเทียบเรือ เป็นต้น โครงสร้ำงดังกล่ำวจะกีดขวำงกำรเคลื่อนที่ของ
ตะกอนตำมแนวชำยฝั่ ง ตำมธรรมชำติ (Longshore sediment transport)ส่ ง ผลให้ ด้ ำ นเหนื อ น้ ำ
(Updrift)เกิดกำรสะสมตัว ของตะกอน ในขณะที่ด้ำ นท้ำยน้ำ (Downdrift) จะเกิดกำรกัดเซำะเกิดขึ้ น จึ ง
นำไปสู่กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมเพื่อป้องกันชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะก็จะเกิดขึ้นลุกลำมต่อเนื่องไป
ยังพื้นที่ถัด ๆ ไปทั้งนี้แสดงข้อมูลระยะทำงกำรกัดเซำะที่มีควำมรุนแรงในแต่ละจังหวัด -ระบบหำด เนื่องจำก
กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง ตำมตำรำงที่ 22 และรูปที่ 25
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สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

รูปที่ 25 ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งเนื่องจำกเขื่อนกันทรำยและคลื่น

รูปที่ 26 แสดงปัญหำกำรกัดเซำะเนื่องจำกโครงสร้ำงที่กีดขวำงกำรเคลื่อนที่ของตะกอน

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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ตำรำงที่ 22 ข้อมูลระยะกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง
ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รวมระยะทาง
รุนแรง ปานกลาง น้อย
ตราด
แหลมกลัด
บ้านคลองพัง
3.63
3.63
เพ
บ้านแก่นเสม็ด
0.41
0.41
ระยอง
แม่พมิ พ์
หาดแม่พมิ พ์
0.14
0.14
มาบตาพุด-แม่ร้าพึง ค่ายมหาสุรสิงหนาท
0.75
0.75
บ้านปากทะเลนอก
0.37
0.37
บางตะบูน-บางแก้ว บ้านช่องแคบ
เพชรบุรี
บ้านบางเกตุ
0.04
0.26
0.2
0.5
บ้านบางเก่า
แหลมผักเบีย้ -หัวหิน บ้านปากคลอง
ประจวบคีรีขันธ์ หนองข้าวเหนียว
หาดนมสาว
0.12
0.12
ทับสะแก
หาดห้วยยาง
0.07
0.07
บางสะพาน
บ้านมะพร้าว
0.18
0.18
สุราษฎร์ธานี ละแม-ท่าชนะ
หาดส้าเร็จ
0.15
0.51
0.66
บ้านเคียนด้า
0.77
0.5
1.27
บ้านเสาเภา
นครศรีธรรมราช เสาเภา-ท่าศาลา
บ้านปากดวด
หาดทุง่ ใส
อ่าวทุง่ ใส
0.94
0.94
ปากพนัง-สิงหนคร หาดสยาม
0.8
0.8
ปากพนัง-สิงหนคร หาดทรายแก้ว
0.57
0.28
0.85
บ้านสามกอ
สงขลา
สะกอม
0.71
0.43
0.27
1.41
บ้านเขาเขียว
บ้านโคกสัก
เทพา-แหลมโพธิ์
บ้านเกาะจีน
1.07
1.07
ปัตตานี
เทพา-แหลมโพธิ์
บ้านปากบางตาวา
0.82
1.03
1.85
แหลมโพธิ-์ บางมะรวด หาดบางมะรวด
1.38
1.38
บางนรา
บ้านกระจูด
0.95
0.95
นราธิวาส
บางนรา
บ้านทุง่ เคียน
1.3
0.6
1.9
รวม
7.87
8.17
3.21
19.25
จังหวัด
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ระบบหาด

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

รูปที่ 27 เปรียบเทียบระยะกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง
3. กำรกัดเซำะเนื่องจำกสำเหตุอื่น ๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงบริเวณปำกแม่น้ำ กำรปรับตัวเข้ำสู่
สมดุลใหม่จำกกำรสะสมตัวของทรำยตำมธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงของธรณีสัณฐำนชำยฝั่ง กำรกัดเซำะ
เนื่องจำกเหตุกำรณ์ลมพำยุที่รุนแรงผิดปกติ เป็นต้น

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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ตำรำงที่ 23 ข้อมูลระยะกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง
ระบบหาด
แหลมกลัด
อ่าวทุง่ โปรง
แหลมผักเบีย้ -หัวหิน
เขาแดง
คลองวาฬ-วังด้วน
หินกบ
เสาเภา-ท่าศาลา
ปากพนัง-สิงหนคร
สะกอม
เทพา-แหลมโพธิ์

ชื่อพืน้ ทีก่ ดั เซาะ

บ้านมะม่วงเอน - บ้านชายเนิน
หาดทุง่ โปรง
บ้านบางเก่า
บ้านเขาแดง
หาดหว้ากอ
บ้านหินกบ
บ้านโคกตะเคียน
กระดังงา
บ้านตลิ่งชัน
บ้านคลองประดู่
บ้านตันหยงลุโล๊ะ
เทพา-แหลมโพธิ์
บ้านแหลมนก
แหลมโพธิ-์ บางมะรวด แหลมโพธิ์
บางนรา
บ้านละเวง
ปากน้้าระนอง
เกาะคณฑี
ปากคลองหงาว
ป่าชายเลนคลองหงาว
ปากคลองต้าโหงง
อ่าวคลองของ
ปากคลองของ
หาดประพาส
หาดประพาส
ในหยง
บ้านท่านุ่น
หาดบ้านทุง่ นางด้า
บ้านทุง่ นางด้า
หาดบ้านท่านุ่น
บ้านท่านุ่น
หาดทรายแก้ว
หาดไม้ขาว
หาดในยาง
บ้านบ่อไร่
บ้านอ่าวมะขาม
อ่าวภูเก็ต
บ้านกวางตุง้
ปากคลองนาบอนใต้
ปากน้้ากระบี่
บ้านคลองก้า
หาดสั้น
แหลมหยงล้า
แหลมหยงล้า
บ้านแหลมมะขาม
ปากน้้าสิเกา
บ้านหัวหิน
รวม
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ระยะทางการกัดเซาะ (กม.)
รุนแรง ปานกลาง น้อย
1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25
0.19

0.94

0.78

0.91
0.78
0.3

1.42

1.58

0.99
0.42
0.76
0.42

1.01
2.54
0.73
0.76
0.42

0.3

1.01
1.55
0.31

3.09

0.16

1.63

3.09

0.83

0.45
0.39

5.78

10.75

2.62
0.45

1.57
3.23

1.91
0.14
0.5
0.14
0.21
0.1
1.06
0.41
3.19
0.25

0.75

0.91

0.16

รวมระยะทาง

6.17
1.57

17.8

31.78

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

รูปที่ 28 แผนภูมิเปรียบเทียบระยะกำรกัดเซำะเนื่องจำกสำเหตุอื่น ๆ
เมื่อทำกำรเปรียบเทียบข้อมูลระยะกำรกัดเซำะของแต่ละสำเหตุตำมข้อมูลสถำนกำรณ์กำรกัด
เซำะชำยฝั่งปี 2561 พบว่ำ กำรกัดเซำะเนื่องจำกเนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้ำง
ทำงวิศวกรรมมีระยะทำงมำกที่สุดคือ 66.03 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 39 % รองลงมำเป็นกำรกัดเซำะเนื่องจำก
สำเหตุอื่น ๆ มีระยะทำงคือ 61.51 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 37 % กำรกัดเซำะที่เริ่มต้นจำกกำรก่อสร้ำง
โครงสร้ำงที่ตั้งฉำกกับแนวชำยฝั่ง มีระยะทำงคือ 33.48 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 20 %และกำรกัดเซำะเนื่องจำก
กำรทำลำยแนวป้องกันกำรกัดเซำะตำมธรรมชำติ มีระยะทำงคือ 6.21 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 4 %

รูปที่ 29 กรำฟแสดงระยะทำงกัดเซำะตำมสำเหตุประเภทต่ำง ๆ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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รูปที่ 30 แผนภูมิเปรียบเทียบสำเหตุระยะทำงกัดเซำะตำมสำเหตุประเภทต่ำง ๆ
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สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

ตำรำงที่ 24 ระยะทำงกัดเซำะชำยฝั่งจำแนกตำมสำเหตุในแต่ละจังหวัด

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

สาเหตุ
การทาลายป่าชายเลน การเลีย้ วเบนจากโครงสร้างแข็ง โครงสร้างดักตะกอน อืน่ ๆ
2.54
0.55
3.63
1.91
0.04
0.16
0.3
1.3
0.75
0.14
2.45
0.41

1.6

0.14
5.11
2.18

0.86
0.37

3.4
7.25
4.33
0.61

0.65
3
3.33
4.18
1.89

0.15

4.45

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

1.06
3.86
2.61
5.43
1.9
5.71
0.45
7.75

2.72
2.55
0.76
0.3
33.85

0.5
0.35
0.1

19.21

31.77
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จำกข้อมูลระยะทำงและสำเหตุของกำรกัดเซำะกลุ่มต่ำงๆ ในปี 2561 สำมำรถสรุปข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้
1. กำรกัดเซำะเนื่องจำกกำรทำลำยแนวป้องกันกำรกัดเซำะตำมธรรมชำติ มีแนวโน้มลดน้อยลง
เหลือพบกำรกัดเซำะจำกสำเหตุดังกล่ำวที่เด่นชัดในพื้นที่จังหวัด ตรำด และประจวบคีรีขันธ์ และพบปัญหำกำร
กัดเซำะชำยฝั่งด้วยสำเหตุนี้อยู่บ้ำงในพื้นที่จังหวัดระยอง และสุรำษฎร์ธำนี ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่
ได้มีกำรดำเนิ นกำรปักไม้ไผ่ และสำมำรถบรรเทำและลดแนวโน้มของปัญหำกำรกัดเซำะให้ ลดระดับควำม
รุนแรง และคงสภำพแล้ วในหลำยพื้น ที่ แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบสภำพกำรช ำรุด
บกพร่องของไม้ไผ่ และปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งต่อไป
2. กำรกัดเซำะเนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของกระแสน้ำเมื่อสิ้นสุดแนวโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม
ที่จุดสิ้นสุดโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมประเภทกำแพงกันคลื่น และโครงสร้ำงประเภทยื่นตั้งฉำกไปขัดขวำงกำรพัด
พำของตะกอนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกร่องน้ำซึ่งจะนำไปสู่กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงเพื่อ
ป้องกันแนวชำยฝั่งด้ำยเหนือน้ำถัดจำกโครงสร้ำงดังกล่ำวตำมมำ โดยพบปัญหำเด่นชัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส
3. สำหรับพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน พบมีกำรกัดเซำะเนื่องจำกสำเหตุอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำชำยฝั่งบริเวณปำกแม่น้ำที่ส่งผลให้เกิดกำรกัดเซำะ ทั้งนี้ในอนำคตมีแนวโน้มที่จะ
ปรับตัวเข้ำสู่สมดุลตำมธรรมชำติได้ แต่ทั้งนี้พบว่ำในพื้นที่ จังหวัดพังงำ กระบี่ และภูเก็ต ก็พบปัญหำกำรกัด
เซำะเนื่องจำกกำรเลี้ยวเบนของโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

70 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

ตำรำงที่ 25 สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะรำยตำบล จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561
สรุปสถานการณ์การกัดเซาะรายตาบล แบ่งตามจานวนพื้นที่,ความยาว
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

รุนแรง
(กม.)

เพชรบุรี บ้านแหลม

บางตะบูน
บางตะบูนออก
บ้านแหลม

ปานกลาง
(กม.)

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝั่ง)

มีโครงสร้าง

น้อย
(กม.)

ระยะ
(กม.)

สมดุล

สะสม
ตะกอนมาก

สะสม
ตะกอน
น้อย

พื้นที่รุกล้า/
พื้นที่ถมทะเล

หาดหิน

ปากแม่น้า

ความยาว

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

(กม.)

-

3.76

-

-

-

-

0.32

4.08

NT

3.38

-

-

-

-

0.17

3.56

9.00

-

-

-

-

ประเภท
โครงสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

บางขุนไทร
ปากทะเล
บางแก้ว

แหลมผักเบี้ย

-

-

-

2.39

-

0.39

0.51

0.79

0.55

0.0046

4.04

-
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-

-

-

4.67

9.00

BP

2.37

-

-

-

-

0.25

2.62

BP OB RE

3.96

-

-

-

-

0.06

7.31

-

-

-

-

RE BP VS
OB
GRI OB RE
MS JT

1.49

6.87

4.27

-
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-

-

-

-

8.94

สรุปสถานการณ์การกัดเซาะรายตาบล แบ่งตามจานวนพื้นที่,ความยาว
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

รุนแรง
(กม.)

เมือง
เพชรบุรี

หาดเจ้าสาราญ
หนองขนาน

ท่ายาง

ปึกเตียน

ชะอา

หนองศาลา
บางเก่า
ชะอา

รวม
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ปานกลาง
(กม.)

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝั่ง)

มีโครงสร้าง

น้อย
(กม.)

ระยะ
(กม.)

ประเภท
โครงสร้าง

-

-

-

6.81

0.43

-

0.36

0.97

0.19

-

-

2.41

-

-

-

-

-

0.03

0.42

3.31

-

-

0.05

18.83

3.81

0.58

1.21

41.55

OB RE GRI
VS MS JT
VS OB RE
JT
MS RE VS
JT
JT
VS RE GRI
MS JT
VS RE JT
MS GE GRI
-

รวม

สมดุล

สะสม
ตะกอนมาก

สะสม
ตะกอน
น้อย

พื้นที่รุกล้า/
พื้นที่ถมทะเล

หาดหิน

ปากแม่น้า

ความยาว

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

ความยาว
(กม.)

(กม.)

-

-

-

-

0.29

7.11

0.33

-

-

-

-

0.24

2.33

1.75

-

-

-

-

0.03

4.38

1.01

-

-

-

-

0.05

1.06

4.74

-

-

-

-

0.14

8.64

4.52

-

-

0.03

-

0.40

23.83

40.59

-

-

0.03

-

1.95

89.71

-
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รูปที่ 32 ปัญหำและภัยคุกคำมเชิงพื้นที่ต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
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รูปที่ 33 กำรจัดกำรเชิงพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
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2.4.2 กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
1) ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่ และดำเนินมำตรกำรหยุดกำรขุดลอกตะกอนดิน
อย่ำงเข้มงวด ตรวจสอบประสิทธิภำพของโครงสร้ำงป้องกันชำยฝั่งที่มีอยู่โดยพิจ ำรณำกำรเพิ่มขึ้นของตะกอนเลน
ด้ำนหลังโครงสร้ำง
2) ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนที่ขำดหำยไป จำกกำรสร้ำงเขื่อนในแม่น้ำ
3) ลดควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง โดยใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับ
พื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เนื่องจำกเป็นพื้นที่ ที่มีควำมเสี่ยงต่อคลื่นในฤดูมรสุมน้อยกว่ำพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งต่อเติม
โครงสร้ำงสลำยพลังงำนคลื่นที่เหมำะสมกับพื้นที่ ให้เต็มพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่ง
4) ศึกษำวิจัย หำแนวทำงที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดทำโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่ไม่ส่งผล
กระทบทำให้กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของคลื่น จนส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
5) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
6) ปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่ง ที่มีดินเลนงอก
กำรดำเนินงำนจัดกำร ในพื้นที่
จำกรำยงำนผลกำรศึกษำ และกำรส ำรวจข้อ มูลกำรดำเนินงำนจัดกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำชำยฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซำะได้มีกำรดำเนินกำรจัดทำโครงสร้ำงป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่งรูปแบบต่ำงๆ จนถึงปี พ.ศ.2560 จำนวน 50 แห่ง ระยะทำงของแนวโครงสร้ำงป้องกันรวมประมำณ
13.91 กิโลเมตร
ในปี พ.ศ.2561 มีกำรเสนอการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับเร่งด่วนในพื้นที่ปากทะเล
ตาบลบางแก้ว อาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
4 มีแผนการดาเนินงานการปักหลักไม้ไผ่กันแนวคลื่นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทาของบประมาณ แต่ติดปัญหำ
เนื่องจำกบริเวณนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ต้องรอการอุทิศให้ก่อน
2.4.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณที่มีควำมรุนแรง และลุกลำมบำนปลำยขึ้นมำ เนื่องจำกกำรตัดสินใจ
ที่ผิดพลำด โดยเริ่มต้นจำกปี พ.ศ. 2546
ตำรำงที่ 26 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)

สำเหตุและผลกระทบต่อกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง
(Pressure)
P1 : กำรขำดหำยไปของตะกอนที่ R1 : ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนดินออกจำกพื้นที่
หมุ น เวี ย นในระบบ กำรขุ ด ลอก R2 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนที่ขำดหำยไป
ตะกอนดินออกจำกพื้นที่

76 |

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4

สำเหตุและผลกระทบต่อกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง
(Pressure)
P2 : ควำมรุ น แรงของกระแสคลื่ น
กระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงของคลื่น
ที่เข้ำกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
P4 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses)
R3 : ลดควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่ชำยฝั่ง
R4 : ศึกษำวิจัย หำแนวทำงที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดทำโครงสร้ำงป้องกันกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง
R5 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง
R6 : ปลูกป่ำชำยเลนในพื้นที่ชำยฝั่ง ที่มีดินเลนงอก

3. ประเด็นปัญหำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญในพืนที่ (hot issue)
1. แมงกะพรุน
สถำนภำพ
แมงกะพรุน (Jellyfish) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดำเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกัน
กับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะกำรัง แมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนที่มีขนำดใหญ่ที่สุดล่องลอยอยู่ในมวล
น้ ำ กิ น อำหำรจ ำพวกสั ต ว์ ต่ ำ ง ๆ เช่ น กุ้ ง ปลำ โดยทั่ ว ไปมี รู ป ร่ ำ งคล้ ำ ยร่ ม หรื อ กระดิ่ ง คว่ ำ ตั ว แมงกะพรุ น
ประกอบด้วยวุ้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีน้ำเป็นองค์ประกอบมำกถึงร้อยละ 95 มีระบบประสำท แต่ไม่มีสมองส่วนใหญ่
ดำรงชีวิตในทะเล แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในน้ำจืด มักพบในทะเลเขตร้อนหรืออบอุ่ น สำมำรถพบได้ตั้งแต่บริเวณผิวน้ำ
จนถึงทะเลลึก แต่มีบำงชนิดที่อยู่ในน้ำจืด (บพิธและนันทพร, 2547; Meglitsch and Schram, 1991)
แมงกะพรุนมีมำกกว่ำ 9,000 สำยพันธุ์ และมำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์มีพิษต่อมนุษย์
พิษของแมงกะพรุนบรรจุอยู่ในแคปซูล (capsule) ที่เรียกว่ำ นีมำโตซีส (nematocyst) ซึ่งกระจำยอยู่
ทั่วไปในทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพำะส่วนหนวด (tentacle) (Barnes et al., 1993) กำรสัมผัสทำให้
บำดเจ็บได้ในหลำยระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน ปริมำณพิษที่ได้รับ และควำมต้ำนทำนของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้บริเวณที่สัมผัสมีอำกำรได้หลำกหลำย ตั้งแต่รู้สึกคัน มีผื่นเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสหรือได้รับ
พิษ ไปจนถึงทำให้หัวใจหรือระบบหำยใจล้มเหลว (Fenner, 1997; Suntrarachun et al., 2001) แมงกะพรุนที่มี
พิ ษ และเป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ แมงกะพรุ น กล่ อ งบำงชนิ ด ในกลุ่ ม Cubozoa และแมงกะพรุ น ไฟในกลุ่ ม
Scyphozoa และ Hydrozoa
สถิติกำรบำดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจำกแมงกะพรุนพิษ
จำกข้อมูลสถิติของสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ในปี พ.ศ. 2542–2559
มีรำยงำนชำยไทยอำยุ 21 ปี บำดเจ็บรุนแรงเนื่องจำกได้รับพิษแมงกะพรุนกล่อง ในหำดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใน
วันที่ 23 มีนำคม 2556 ช่วงเย็น
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2559 เวลำ 06.30 น. มีผู้เข้ำแข่งขันไตรกีฬำ ดิ อัมรินทร์เอ้ำท์
ดอร์ อันลิมิเต็ด ไตรกีฬำนำนำชำติ 2559 บริเวณค่ำยนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับบำดเจ็บจำกพิษ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 4
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แมงกะพรุน เบื้องต้นทำงคณะผู้จัดงำนทำกำรปฐมพยำบำลด้วยน้ำส้มสำยชู และนำผู้ป่วยจำนวน 34 รำย (คนไทย)
ซึ่ ง มี อ ำกำรแสบร้ อ น ผื่ น แดงบริ เ วณที่ สั ม ผั ส แมงกะพรุ น (รู ป ที่ 34) บำงรำยมี อ ำกำรแน่ น หน้ ำ อก
ไปรักษำต่อที่โรงพยำบำลหัวหิน ซึ่งแพทย์และพยำบำลได้ใช้น้ำเกลือล้ำงเมือกแมงกะพรุน และเฝ้ำดูสัญญำณชีพ
ของผู้บำดเจ็บ เมื่อเป็นปกติแล้วจึงเดินทำงกลับบ้ำนได้

รูปที่ 34 รอยแผลจำกกำรสัมผัสแมงกะพรุนพิษ (ที่มำ: รพ.กรุงเทพหัวหิน)
ควำมหลำกหลำยชนิดและกำรแพร่กระจำยของแมงกะพรุน (ข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวม
ตัวอย่ำงที่ติดเครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่ำงจำกเครือข่ำย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี 2556–2560 สถำบัน วิจั ยและพัฒ นำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ำชำยเลน
ได้ดำเนินกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติดอวนลอยกุ้งสำมชั้นในพื้นที่หำดเจ้ำสำรำญ หำดชะอำ และหำดค่ำย
นเรศวร จั งหวัดเพชรบุรี (รูป ที่ 2) พบแมงกะพรุนจำนวน 9 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ ม Cubozoa หรือ
แมงกะพรุนกล่อง พบ 1 ชนิด Morbakka sp. C แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa พบ 7 ชนิด ได้แก่ Acromitus
flagellaus (แมงกะพรุนหำงขน), Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย), Phyllorhiza
punctata (แมงกะพรุนลำยจุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย), Chrysaora sp. แมงกะพรุนไฟ Rhopilema
hispidum (แมงกะพรุ น หนังหรื อแมงกะพรุน ส้ มโอ) Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม) และ
Lobonemas mithii (แมงกะพรุนลอดช่อง) และแมงกะพรุนในกลุ่ม Hydrozoa พบ 1 ชนิด Zygocanna sp.
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รูปที่ 35 สถำนีสำรวจแมงกะพรุนหำดเจ้ำสำรำญ หำดชะอำ และหำดค่ำยนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี
2. ขยะทะเล และผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหำยำก
ขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหำที่สำคัญร่วมของทั้งประเทศ เนื่องจำกขยะทะเล ส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยำ ทั้งแนวปะกำรัง คุณภำพน้ำ ควำมสวยงำมของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบสัตว์
ทะเลหำยำก
ปริ มำณขยะตกค้ำงในระบบนิเวศชำยฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี และเฉพำะกิจ ปี พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้ น
9,907 ชิ้น น้ำหนัก 22,536.85 กิโลกรัม หรือประมำณ 22.54 ตัน จังหวัดเพชรบุรี 2,281 ชิ้น น้ำหนัก 172
กิโลกรัม
เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ส ำนั ก งำนบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ที่ 4
และศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นำทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำ วไทยตอนบน จังหวัด สมุท รสำคร ได้ รับ แจ้ง จำก
เรือประมงว่ำพบวำฬลอยอยู่กลำงอ่ำวไทยตัว ก. จึงประสำนงำนมำยัง สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งที่ 4 เพื่ อให้เรือทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 208 ลำกซำกวำฬบรูด้ำเข้ำฝั่ง บริเวณตำบลแหลม
ผักเบี้ย จำกกำรชันสูตรเบื้องต้นพบว่ำเป็นวำฬบรูด้ำ เพศเมีย มีน้ำหนัก 10 ตัน ยำว 10 เมตร อำยุประมำณ 2 ปี
ต่อมำได้รับทรำบข้อมูลว่ำ วำฬตัวดังกล่ำวมีชื่อเรียกว่ำ แม่ปิ่น จำกนั้นเจ้ำหน้ ำที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ได้เก็บชิ้นเนื้อ เพื่อนำไปตรวจ DNA และจำกกำรตรวจสอบ
เบื้องต้นสำเหตุกำรตำยที่เห็นชัด คือ มีร่องรอยกำรติดอวน
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3. ปัญหำคุณภำพนำและกำรเฝ้ำระวัง ซึ่งอำจเกิดจำกธรรมชำติ และกำรลักลอบปล่อยนำเสียลง
สู่ทะเล
กรมทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้ำทะเลบริเวณ
ชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ซึ่งได้นำค่ำคุณภำพน้ำทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง ออกซิเจนละลำยน้ำ
อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟตและแบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมดมำใช้คำนวณหำ
ค่ำดัชนีคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถำนภำพของคุณภำพน้ำ
นอกจำกนี้ ยั ง ได้ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมเฝ้ ำ ระวั ง กำรเกิ ด ปรำกฎกำรณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ย นสี
ซึง่ ปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือขี้ปลำวำฬ เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ เกิดจำกกำรเจริญเติบโต
อย่ำงรวดเร็วและเพิ่มจำนวนมำกของแพลงก์ตอนพืชหรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่ำงๆ ตำมสี
รงควัตถุของแพลงก์ตอนพืชชนิดนั้น โดยเมื่อแพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำรและแสงในปริมำณมำกกว่ำปกติ จึง
เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับ
กิจกรรมมนุษย์ โดยเฉพำะกำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เช่น น้ำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรม
กำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ งซึ่งกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวส่งผล
กระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
สถำนภำพคุณภำพนำทะเลจังหวัดเพชรบุรี
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง อ่ ำ วไทยตอนบน ด ำเนิ น กำรติ ด ตำมเฝ้ ำ ระวั ง
ปรำกฏกำรณ์ น้ ำทะเลเปลี่ ย นสี ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ช ำยฝั่ ง อ่ ำ วไทยตอนบนประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำ
สมุทรปรำกำร กรุ งเทพฯ สมุทรสำคร สมุทรสงครำม และเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 18 สถำนี ตรวจวัดทุกๆ
2 เดื อ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทรำบถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงควำมชุ ก ชุ ม ของแพลงก์ ต อนพื ช ที่ เ ป็ น สำเหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและเฝ้ำระวังแพลงก์ตอนพืชที่สร้ำงสำรชีวพิษ รวมทั้งติดตำมสถำนภำพคุณภำพน้ำ
ทะเล ซึ่งจะเป็นข้อมูลในกำรวำงนโยบำยในกำรจัดกำร แก้ไขและป้องกันผลกระทบเมื่อเกิดปรำกฏกำรณ์น้ำทะเล
เปลี่ยนสี
ศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นำทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน ดำเนิ นกำรดำเนินกำรตรวจวั ด
คุณภำพน้ำทะเลบริเวณชำยฝั่งทะเลบำงตะบูน บ้ำนแหลม และชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (สถำนีใกล้ฝั่งและห่ำงฝั่ง 3
กิโลเมตร) เป็นประจำทุกๆ 2 เดือน พบว่ำในปี พ.ศ.2561 ค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพน้ำทะเลบริเวณชำยฝั่งทะเลบำง
ตะบูนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ส่วนชำยฝั่งทะเลชะอำอยู่ในเกณฑ์ดี และบริ เวณฝั่งทะเลบ้ำนแหลมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (รูป
ที่ 36)
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รูปที่ 36 สถำนีเก็บตัวอย่ำงและค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561
จำกกำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงปี พ.ศ.25572561 พบค่ ำ ปั จ จั ย ชี้ วั ด คุ ณ ภำพน้ ำจำกสถำนี ติ ด ตำมคุ ณ ภำพน้ ำทะเลหำดชะอ ำ ชำยฝั่ ง บ้ ำ นแหลม
และชำยฝั่งบำงตะบูน มีแนวโน้มดัชนีคุณภำพน้ำทะเลโดยรวมมีทิศทำงดีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และเมื่อพิจำรณำ
ค่ำดัชนีคุณภำพน้ำทะเลแยกตำมเกณฑ์ พบว่ำคุณภำพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ รองลงมำเป็นเกณฑ์ดี โดยในปี
พ.ศ.2561 พบคุ ณ ภำพน้ ำทะเลส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี (ร้ อ ยละ 40) และพอใช้ (ร้ อ ยละ 40)
เกณฑ์เสื่อมโทรม (ร้อยละ 20) ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเสื่อมโทรมของคุณภำพน้ำเกิดจำกกำรปนเปื้อนของปริมำณโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (ทั้ง 3 สถำนี) และปริมำณสำรอำหำรชนิดฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส บริเวณชำยฝั่งบ้ำนแหลม
และชำยฝั่งบำงตะบูนในบำงช่วงเวลำ นอกจำกนี้ยังพบค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยในน้ำค่อนข้ำงสูงในบริเวณหำด
ชะอำ และค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงค่อนข้ำงต่ำในบริเวณชำยฝั่งบำงตะบูน (รูปที่ 37)
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รูปที่ 37 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่ำงปี พ.ศ.2557-2561
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4. บทสรุป
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ป่ำชำยเลน หญ้ำทะเล สัตว์ทะเลหำ
ยำก สถำนภำพค่ อ นข้ ำ งสมบู ร ณ์ รวมไปถึ ง กำรจั ด วำงปะกำรั ง เที ย ม ซึ่ ง หลำยหน่ ว ยงำนได้ ด ำเนิ น กำร
เพื่อจุดประสงค์หลำยๆ ประกำร เช่น เพื่อเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์ทะเล ลดควำมเสื่อมโทรมของแหล่งปะกำรัง
ธรรมชำติ ก่อให้ เกิดรำยได้ของประชำชนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ผลกระทบจำกกำรเพิม่ ขึ้นของประชำกร และกำรเติบโตด้ำนกำรท่องเที่ยว ในอนำคตหำกไม่มีมำตรกำรควบคุมกำร
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ หรือแนวทำงที่ชัดเจน ก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยง
ได้ ทั้งนี้กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง หำกหน่วยงำนรำชกำรเพียงฝ่ำยเดียวอำจไม่สำมำรถดูแล
จัดกำรทรัพยำกรทุกอย่ำงได้อย่ำงครอบคลุม จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้ชุมชนชำยฝั่งเข้ำมำมีส่วนร่วม
บูรณำกำรในกำรอนุรักษ์จัดกำร และใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้หน่วยงำนภำครัฐต้องมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรต้องเป็นไปหลักกำรที่
ถูกต้อง และยั่งยืน
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