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1. บทนา (ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และยุทธศาสตร์จังหวัด)
๑.๑. ภูมิประเทศ
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด สุ ด เขตแดนใต้ ข องประเทศไทย ด้ ำ นฝั่ ง ทะเลอั น ดำมั น ห่ ำ งจำก
กรุงเทพมหำนคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 2,807.52 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 1,754,701
ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภำคใต้ รองลงมำ
คือ จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 6 องศำ 4 ลิปดำเหนือ ถึง 7 องศำ 2 ลิปดำเหนือ
และเส้นแวงที่ 99 องศำ 5 ลิปดำตะวันออก ถึง 100 องศำ 3 ลิปดำตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
มำเลเซีย ตลอดแนวชำยแดนทำงบกยำวประมำณ 56 กิโ ลเมตร ติดฝั่ งทะเลอันดำมันมีช ำยฝั่ งทะเลยำว
ประมำณ 144.8 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ อำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุงและอำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง

ทิศใต้

ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ อำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซีย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขำบรรทัดและสันกำลำคีรีเป็นเส้นกั้นอำณำเขตระหว่ำงจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอื่นๆ และประเทศมำเลเซีย

รูปที่ .๑. แผนที่อำณำเขตติดต่อจังหวัดสตูล
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1.๒ ภูมิอากาศ
1.๒.๑ ลักษณะอากาศทั่วไป
เนื่องจำกสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่ำไม่เปลี่ยนแปลงมำกนักและมี
ฝนตกชุกในฤดูฝน เพรำะอยู่ทำงด้ำนรับลมจึงได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่ำนมหำสมุทร
อิน เดียอย่ำงเต็มที่ ส่ ว นฤดูห นำวอำกำศไม่หนำวจัดเพรำะอยู่ไกลจำกอิทธิพลของอำกำศหนำวพอสมควร
และบำงครั้งอำจมีฝนตกได้ เนื่องจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่ำนอ่ำวไทยพำเอำฝนมำตก แต่มีปริมำณ
น้อยกว่ำจังหวัดที่อยู่ทำงด้ำนตะวันออกของภำคใต้
1.๒.2 ฤดูกาล
ฤดูกำลของจังหวัดสตูลออกเป็น 3 ฤดูดังนี้
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะนี้เป็นช่วงว่ำงของฤดู
มรสุม จะมีลมจำกทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้อำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป เดือนที่มีอำกำศ
ร้อนที่สุดคือเดือนมีนำคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย และในช่วงปลำยฤดูฝนจะมีร่องควำมกดอำกำศต่ำเลื่อนลงมำพำดผ่ำน
ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้น
- ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีลมเย็นและแห้งจำกประเทศจีนพัดผ่ำน ทำให้มีอำกำศหนำวเย็นทั่ว ไป แต่เนื่องจำกจังหวัดสตูลอยู่ใกล้
ทะเล อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย อำกำศจึงไม่หนำวเย็นมำกนัก และตำมชำยฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดสตูลแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 279 หมู่บ้ำน 7 เทศบำล 34
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง จังหวัดสตูลมี 4 อำเภอที่ติดชำยฝั่งทะเล
ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล, อำเภอท่ำแพ, อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้ำ
1.4 เศรษฐกิจ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสำขำเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์ และกำรป่ำ ไม้เป็น
หลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26.5 สำขำกำรผลิตที่มีควำมสำคัรรองลงมำได้แก่ สำขำประมงมีสัดส่วนร้อยละ
16.0 สำขำกำรขำยส่ง ขำยปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 สำขำขนส่ง มีสัดส่วนร้อยละ 12.5 และสำขำอื่น ๆ
ร้อยละ 33.5 ตำมลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2558
มีมูลค่ำเท่ำกับ 31,335 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อย
ละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคใต้ (GRP) และมีขนำดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน
สำหรับอัตรำขยำยตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยำยตัวร้อยละ 1.7 จำกที่ขยำยตัวร้อยละ 0.9 ในปีที่ผ่ำนมำ
ทั้งนี้รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 112,051 บำท เป็นลำดับที่ 7 ของภำคใต้ ลำดับที่ 28 ของประเทศ อัตรำกำร
ขยำยตัวของ GPP อยู่ที่ 1.7 ซึ่งสูงกว่ำปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 70 โดยโครงสร้ำงกำรกระจำยรำยได้จำกภำค
กำรผลิต อยู่ที่ 2.6 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 0.1 คิดเป็นร้อยละ 3.70
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๑. ด้านการเกษตร
ด้านการเพาะปลูก
จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อทำกำรเกษตร 592,968 ไร่ มี
ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร จำนวน 45,298 ครัวเรือน ในปีกำรเพำะปลูก
พ.ศ. 2559 พื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัร แยกเป็นรำยอำเภอ ดังตำรำง
ตำรำงที่ ๑ ตำรำงแสดงจำนวนพื้นที่เพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัร ปี 2559
พืช
เศรษฐกิจ

พื้นที่ปลูก (ไร่)
รวม
อ.เมือง อ.ควน
อ.ควน อ.ท่ำแพ อ.ละงู อ.ทุ่งหว้ำ อ.มะนัง
สตูล
โดน
กำหลง
ยำงพำรำ 93,741 24,070 92,155 48,022 64,13 74,33 40,59 437,051
0
8
5
ป ำ ล์ ม 7,167 2,528 34,038 11,695 9,085 6,179 37,80 109,212
น้ำมัน
0
ข้ำว
6,993 2,909
658
3,273 7,256
39
21,067
ลองกอง
192
1,315 1,625
278
371
155
127
4,063
ทุเรียน
563
828
1,231
147
268
19
84
3,140
เงำะ
65
981
898
60
228
35
188
2,455
มังคุด
245
479
332
35
80
92
121
1,384
จำปำดะ
69
581
366
46
20.5
12
1,094.5
ที่มำ : สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2559
การปศุสัตว์
ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวนกว่ำ 16,075 รำย จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์สูงสุดอยู่ในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 3,383 รำย รองลงมำ คือ อำเภอเมืองสตูล จำนวน 3,374 รำย
และอำเภอท่ำแพ จำนวน 2,472 รำย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหร่เป็นเกษตรกรรำยย่อย จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อ
ครัวเรือนมีน้อยและมักเลี้ยงแบบปล่อย มีกำรพึ่งพำอำศัยธรรมชำติในกำรเลี้ยงดู เช่น ปล่อยสัตว์ให้หำกินหร้ำ
ในแปลงหร้ำสำธำรณะ ไม่ค่อยมีกำรเสริมอำหำรให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของสัตว์ พื้นที่ปลูกพืชอำหำร
สัตว์มีน้อย โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงส่วนใหร่จะประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอำชีพเสริม
มีกำรใช้พื้นที่กำรเกษตรอื่น ๆ เช่น สวนยำงพำรำ สวนปำล์ม สวนผลไม้ ไร่นำ ในกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะไม่แยก
ออกมำชัดเจน เกษตรกรไม่ค่อยเห็นควำมสำคัรของกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ มีพื้นที่ปลูกหร้ำพืชอำหำรสัตว์
เพียง 4,232.75 ไร่
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3

การประมง
- มูลค่าสินค้าสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่ำผลผลิตด้ำนกำรประมงประจำปี 2559 มูลค่ำทั้งสิ้น 4,925.52 ล้ำนบำท
โดยสำขำที่มูลค่ำสูงสุด 3 อันดับแรก คือกำรประมงพำณิชย์ 2,083.39 ล้ำนบำท รองลงมำคือ กำรเลี้ยงกุ้ง
ทะเล 1,649.84 ล้ำนบำท และประมงพื้นบ้ำน 981.77 ล้ำนบำทตำมลำดับ
- ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดกำรเติบโตมูลค่ำภำคกำรกำรผลิตทำงกำรประมงพบว่ำมี 3 อันดับแรกที่
สำคัรคือ กำรประมงพำณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 42.29 รองลงมำคือกำรเลี้ยงกุ้งทะเล ร้อยละ 33.49 และ
กำรประมงพื้นบ้ำนร้อยละ 19.93 ตำมลำดับ
0.80%

ผลผลิตกด้านการประมง

1% 0.50%
0.25%
33.49%

42.29%

2%
19.93%

รูปที่ ๒ กรำฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่ำผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดสตูล ปีกำรประมง 2559
ที่มำ : ข้อมูลกำรออกหนังสือกำกับกำรจำหน่ำยสัตว์น้ำและกำรสุ่มตัวอย่ำงด้ำนกำรประมง ปี 2559
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2560
- ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพื้นบ้ำนแยกตำมเครื่องมือทำกำรประมงได้ 3,510 ครัวเรือน
ประกอบด้วยเครื่องมือประมงอวนติดตำ 2,731 รำย รองลงมำ เครื่องมือลอบ 500 รำย ตำมลำดับ
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2.32%
14.24%
1.60%
8.64%

2.40%
70.80%

รูปที่ 3 กรำฟแสดงข้อมูลครัวเรือนประมงชำยฝั่งพื้นบ้ำน
ที่มำ: สำนักงำนประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2560
- เรือประมง
จังหวัดสตูล มีช ำยฝั่ งทะเลยำวถึง 144.8 กิโ ลเมตร มีเกำะจำนวนมำก มีป่ำชำยเลนที่อุดม
สมบูรณ์ ทำให้มีทรัพยำกรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีเรือที่ทำกำรประมงประเภท เรือประมงพื้นบ้ำน 1,622 ลำ
แรงงำน 3,244 รำย เรือประมงพำณิช ย์ 383 ลำ มีแรงงำนประมงพำณิช ย์ 3,064 รำย (แรงงำนไทย
1,873 รำย แรงงำนต่ำงด้ำว 1,210 รำย) ที่มำ: สำนักงำนประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2560
2. ด้านอุตสาหกรรม และเหมืองแร่
จังหวัดสตูล มีโรงงำนที่ได้รับอนุรำตให้ประกอบกิจกำร (สะสม) ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
มีจำนวนทั้งสิ้น 328 โรงงำน เงินลงทุนรวม 4,408.66 ล้ำนบำท และมีจำนวนคนงำน 4,818 คน โดย
จำแนกโรงงำนตำมหมวดอุตสำหกรรมตำมพระรำชบัรรัติโรงงำน พ.ศ.2535
3. ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแ หล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่สวยงำม มีควำมโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่ำจะมีข้อจำกัดในเรื่องฤดูกำลในกำรท่องเที่ยวก็
ตำม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภำพรวมของท่องเที่ยวภำยในจังหวัดสตูลมำกนัก ดังนั้นกำรท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลำดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชำวไทย ส่วนใหร่นิยมเดินทำงไปยัง
เกำะตะรุ เตำ และบำงส่ ว นใช้จั งหวัดสตูล เป็นทำงผ่ ำนไปยังเกำะลั งกำวี ประเทศมำเลเซีย ในขณะที่ช ำว
ต่ำงประเทศมีอัตรำลดลง ทั้งนี้เนื่องจำก นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศยังคงเข้ำใจผิดว่ำ จังหวัด
สตูลอยู่ใกล้กับ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ทำให้ไม่กล้ำตัดสินใจเดินทำงมำท่องเที่ ยวส่งผลทำให้กระแสกำร
เดินทำงของผู้เยี่ยมเยือนชำวต่ำงประเทศมีแนวโน้มที่ลดลง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวมี
ดังนี้
1) กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
๒) กำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศำสนำ
๓) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
๔) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยำ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
ประชำกรจังหวัดสตูล ณ เดือนพฤษภำคม 2560 มีจำนวน 318,427 คน แยกเป็น เพศชำย
158,213 คนเพศหริง 160,214 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 100,832 หลัง
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนประชำกรรำยอำเภอ/เทศบำล
ลำดับ

อำเภอ

จำนวนประชำกร (คน)
ครัวเรือน
ชำย
หริง
รวม
1 อำเภอเมืองสตูล
31,778
32,779
64,557
17,497
2 อำเภอละงู
33,290
33,645
66,935
19,592
3 อำเภอทุ่งหว้ำ
10,425
10,358
20,783
6,318
4 อำเภอควนกำหลง
17,495
17,302
34,797
11,462
5 อำเภอควนโดน
10,336
10,604
20,940
5,590
6 อำเภอท่ำแพ
14,509
14,664
29,173
8,290
7 อำเภอมะนัง
9,254
8,810
18,064
5,996
8 เทศบำลเมืองสตูล
11,451
12,306
23,757
9,812
9 เทศบำลตำบลคลองขุด
9,861
9,536
19,397
8,619
10 เทศบำลตำบลเจ๊ะบิลัง
2,014
2,011
4,025
962
11 เทศบำลตำบลฉลุง
1,126
1,229
2,355
958
12 เทศบำลตำบลกำแพง
2,409
2,589
4,998
2,719
13 เทศบำลตำบลทุ่งหว้ำ
1,593
1,666
3,259
1,175
14 เทศบำลตำบลควนโดน
2,672
2,715
5,387
1,842
รวม 158,213
160,214
318,427
100,832
ที่มำ : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม 2560
ที่มำ : สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม 2560
ศาสนา
จังหวัดสตูล มีวัดในพระพุทธศำสนำ ๔1 วัด ที่พักสงฆ์ 31 แห่ง มัสยิด 230 แห่ง โบสถ์คริสต์
3 แห่ง ศำลเจ้ำ 3 แห่ง ศูนย์พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 3 ศูนย์ ศูนย์อบรมศำสนำอิสลำมและจริยธรรมประจำ
มัสยิด (ศูน ย์ตำดีกำ) 208 ศูนย์ มีพระภิกษุ 392 รูป สำมเณร 53 รูป ประชำชนส่วนใหร่นับถือศำสนำ
อิสลำม รองลงมำเป็นศำสนำพุทธ และศำสนำอื่นๆ ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้นับถือศำสนำต่ำงๆ
ศาสนา
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ร้อยละ
พุทธ
๓๖,๓๓๓
๓๖,๘๐๙
๗๓,๑๔๒
๒๒.๙๗
อิสลำม
๑๒๑,๖๖๔
๑๒๒,๙๔๙
๒๔๔,๖๑๓
๗๖.๘๒
อื่นๆ
๒๑๖
๔๕๖
๖๗๒
๐.๒๑
รวม
๑๕๘,๒๑๓
๑๖๐,๒๑๔
๓๑๘,๔๒๗
๑๐๐
ที่มำ:สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560
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1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
1.๖.๑ การป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรี ประมำณ 879,355.76 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 47.03 ของพื้นที่จังหวัด (คิดจำกเนื้อที่จังหวัด ประมำณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่ำวนับ
รวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) แบ่งออกเป็น
- ป่ำบก เนื้อที่ ประมำณ 556,650 ไร่
1) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ำสงวนแห่งชำติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจำนวน 18 ป่ำ เนื้อที่ประมำณ 729,974.55 ไร่ (รวม
พื้นที่ทับซ้อนอุทยำนแห่งชำติวนอุทยำนเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ)
2) อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสตูลมีอุทยำนแห่งชำติ จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่ประมำณ 1,241,406.25 ไร่ แบ่งเป็น
 พื้นที่บก เนื้อที่ประมำณ 304,693.75 ไร่
 พื้นที่น้ำ เนื้อที่ประมำณ 936,712.50 ไร่
อุทยำนแห่งชำติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
อุทยำนแห่งชำติทะเลบันเนื้อที่ประมำณ 122,500 ไร่
อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำเนื้อที่ประมำณ 931,250 ไร่
 อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ เนื้อที่ประมำณ 308,987 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)
สำหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมำณ 187,656.25 ไร่
3) วนอุทยาน
จังหวัดสตูลมีวนอุทยำน จำนวน 1 แห่งเนื้อที่ ประมำณ 11,077.25 ไร่ ได้แก่
ธำรำสวรรค์ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอควนกำหลง

วนอุทยำน

4) ป่าไม้ถาวรของชาติ
จังหวัดสตูล มีป่ำไม้ถำวรของชำติ จำนวน 1 ป่ำคือป่ำควนทังและป่ำเขำขำว พื้นที่ประมำณ
3,092 ไร่
5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ จำนวน 2 แห่งได้แก่
เขตรั กษำพันธุ์สั ตว์ป่ำเขำบรรทัด เนื้อที่ประมำณ 805,000 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง-สงขลำ-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมำณ 88,250.00 ไร่
 เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำง เนื้อที่ประมำณ 113,721 ไร่ (พื้นที่จังหวัดสงขลำสตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมำณ 49,243.00 ไร่
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6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ประมำณ 12,770 ไร่ ได้แก่ เขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำหนองปลักพระยำและเขำระยำบังสำ (พื้นที่เป็นภูเขำ เนื้อที่ 12,500.00 ไร่ พื้นที่เป็น หนองน้ำ เนื้อ
ที่ 270.00 ไร่)
1.๖.2 ทรัพยากรน้า
1) แหล่งน้ำธรรมชำติ
แหล่งน้ำธรรมชำติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสำยใหร่ มีเพียงแม่น้ำสำยสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีต้น
กำเนิดมำจำกเทือกเขำทำงทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชำวบ้ำนเรียกแม่น้ำเหล่ำนี้ว่ำ “คลอง” และมีคลอง
ที่สำคัรแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ดังนี้
1. คลองละงู หรือคลองลำโลน มีพื้นที่รับน้ำฝน 937.08 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย
2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมำณน้ำท่ำเฉลี่ย 709.06 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ต่อปี
2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง มีพื้นที่รับน้ำฝน 391.30 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้ำฝน เฉลี่ย
2,100มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมำณน้ำท่ำเฉลี่ย 679.38 ล้ำนลูกบำศกเมตรต่อปี
3 คลองท่ำแพ หรือคลองบำรำเกต มีพื้นที่รับน้ำฝน 452.16 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณน้ำฝน
เฉลี่ย 2,200มิลลิเมตรต่อปี และปริมำณน้ำท่ำเฉลี่ย 1,100 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี
4 คลองลำโลนน้อย ต้นน้ำอยู่บริเวณเขำเขียว เขำใคร เขำโต๊ะ ไหลผ่ำนเขตอำเภอควนกำหลง
มำบรรจบกับ คลองละงูที่บ้ ำนตำแหลมเป็ นคลองที่มีส ำยน้ำไหลตลอดทั้งปีคลองท่ำจีน ต้นน้ำเกิดบริเวณ
เทือกเขำติดกับประเทศมำเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสำยนี้อยู่ทำงทิ ศตะวันออกของอำเภอเมือง ไหล
ออกสู่ทะเลบริเวณอ่ำวท่ำจีน
2) แหล่งน้ำชลประทำน
แหล่งน้ำชลประทำนที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตำมโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง
โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก โครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดนไทย – มำเลเซีย โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ที่สร้ำงแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้ำนวน 144 แห่ง สำมำรถกักเก็บ
น้ำได้ประมำณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชนจำกโครงกำรชลประทำนทั้งสิ้น 125,480 ไร่
ทั้งนี้โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 3 โครงกำร ประกอบด้วย
1. โครงกำรฝำยดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร่
2. โครงกำรประตูระบำยน้ำบำโรย ตำบลปำกน้ำ อำเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร่
3. โครงกำรฝำยคลองท่ำแพร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 13,200 ไร่
1.๖.๓ ทรัพยากรแร่
ในปี 2560 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทำน (ประทำนบัตร) จำนวน 3 แปลง และได้รับ
อนุรำตให้เปิดกำรทำเหมือง จำนวน 2 แปลง และหยุดกำรทำเหมือง 1 แปลง ดังนี้
1. เหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง) จำนวน 2 แปลง
อำยุประทำนบัตร 20 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล ของ นำยลำพูน กองศำสนะ และ
ของนำยชยุตพงศ์ เรืองกูล (ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลำทองรับช่วงฯ)
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2. เหมืองแร่ หิ น อุตสำหกรรมชนิดหิ นทรำยแป้ง (เพื่ออุต สำหกรรมก่อสร้ำง) จำนวน
1 แปลง อำยุประทำนบัตร 10 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลนำทอน อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผำศิลำละงู
จำกัด(หยุดกำรทำเหมือง)
1.๖.๔ ขยะมูลฝอย และน้าเสีย
กำรจั ด กำรขยะมู ล ฝอย ในปั จ จุ บั น เป็ น หน้ ำ ที่ ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ต ำม
พระรำชบัรรัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ดังนั้นหำกแยกรำยละเอียดของปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิด ขึ้นตำมเขตกำรปกครองส่ว นท้องถิ่น คำดว่ำ ในปี
2560 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ 299.09 ตัน รวม 109,167.85 ตัน/ปี (คำนวณ
ภำยใต้ฐำนประชำกรกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี 2559 และอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับ
เทศบำลเมือง 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน เทศบำลตำบล 1.02 กิโลกรัม/คน/วัน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
0.91 กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบำล จำนวน 7 แห่ง 24,6663.05ตัน/ปี
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 34 แห่ง 84,504.80ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 22.6 และ 77.4 ตำมลำดับ
สถำนที่ก ำจั ดขยะมูล ฝอย จำกกำรส ำรวจข้อมู ล กำรจั ดกำรขยะมูล ฝอย ในปี 2560 พบว่ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 13 แห่ง เป็นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบำลเมืองสตูล และศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบำลตำบลกำแพง และเป็นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตำม
หลักสุขำภิบำล จำนวน 11 แห่ง (10 แห่ง เป็นสถำนที่กำจัดขยะแบบเทกอง อีก 1 แห่ง เป็นเตำเผำขยะ
ขนำดเล็ก) ปั จจุ บั นจั งหวัดสตูลได้ดำเนิน กำรปิดสถำนที่กำจัดขยะมูล ฝอยที่ไม่ถูกต้องตำมหลั กสุขำภิบำ ล
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถำนที่กำจั ดขยะมูล ฝอยของเทศบำลตำบลฉลุง อบต.ควนโพธิ์ อบต.ปำกน้ำ และ
ดำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งให้ เป็ น สถำนที่กำจั ดขยะมูล ฝอยแบบเทกองโดยมีกำรควบคุม จำนวน 1 แห่ ง ได้แ ก่
สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลคลองขุด ปัจจุบันสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยยังไม่เพี ยงพอ เนื่องจำก
มีขยะตกค้ำง
จำกข้อมูลพบว่ำปริมำณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมจำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น
สถำนที่กำจัดที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลไม่เพียงพอต่อปริมำณขยะ จังหวัดจะต้องดำเนินกำรให้มีสถำนที่
กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลเพิ่ม ขึ้นหรือขยำยของเก่ำที่ดีอยู่แล้วให้สำมำรถรองรับขยะที่มี
เพิ่ ม ขึ้ น จำกเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง นี้ ค วรส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรขยะตั้ ง แต่ ต้ น ทำงโดยประชำชนในพื้ น ที่ รณรงค์
ประชำสัมพันธ์ในทุกระดับ ตั้งแต่ครัวเรือน จนถึงสถำนศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมในกำรบริ หำรจัดกำรขยะ
ทั้งที่เป็นอันตรำยหรือไม่เป็นอันตรำย และส่งเสริมจังหวัดสะอำด ภำยใต้หลัก 3Rs เพื่อควำมสำเร็จในกำร
บริหำรจัดกำรขยะชุมชนที่ยั่งยืน
1.๖.๕ ระบบบาบัดน้าเสีย
จังหวัดสตูลมีจำนวนประชำกรน้อยและอำศัยกันอย่ำงไม่หนำแน่น ขณะนี้ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำ
เสียของชุมชน มีแต่ระบบบำบัดขนำดเล็กเฉพำะของโรงพยำบำลในพื้นที่ น้ำเสียยังไม่รุนแรงโดยจำกสถิติ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ำ งๆ มี น้ อ ย อำทิ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศู น ย์ ดำรงธรรม ส ำนั ก งำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1 วิสัยทัศน์
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยำนธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่ำอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อำเซียน
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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1.7.2 ประเด็นยุทธศำสตร์
1. กำรพัฒนำอุทยำนธรณีโลกและกำรท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนสำกล
2.กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต แปรรูป กำรบริกำร และกำรค้ำชำยแดน เพื่อเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ
สินค้ำกำรเกษตร ประมง และภูมิปัรรำ
3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบกำรคมนำคม กำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับกำรพัฒนำ
จังหวัดและเชื่อมโยงสู่อำเซียน
4. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภำพชีวิต และสวัสดิกำรสังคมอย่ำงทั่วถึง
5. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน
1.7.3 เป้ำประสงค์
เศรษฐกิจจังหวัดมีกำรขยำยตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยำนธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มำตรฐำนสำกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมมี สันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
1.7.4 กลยุทธ์
1. กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และ
กำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง
2. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และอุทยำนธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่ำง
สมดุล และยั่งยืน
3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนของปรัชรำเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ชำยฝั่งทะเลยำวรวมประมำณ 161.38 กิโลเมตร แยกเป็น อำเภอทุ่งหว้ำ,
อำเภอละงู,อำเภอท่ำแพและอำเภอเมือง มีตำบลที่ติดทะเลรวม ๑๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งหว้ำ ตำบลนำทอน
ตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลขอนคลำน ตำบลแหลมสน ตำบลปำกน้ำ ตำบลละงู ตำบลสำคร ตำบลเกำะสำหร่ำย
ตำบลท่ำแพ ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตันหยงโป ตำบลตำมะลัง และตำบลปูยู
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัรของจังหวัดสตูล ตำมมำตรำ 3 ได้แก่
1. ป่ำชำยเลนตำมมติ ครม. มีพื้นที่รวม 311,459.03 ไร่ และเนื้อที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ
จำนวน 220,273.99 ไร่
2. ปะกำรัง มีพื้นที่ 13,427 ไร่
3. หร้ำทะเลมีพื้นที่ 2,796.3 ไร่
4 .สัตว์ทะเลหำยำก ที่พบ ได้แก่ พะยูน เต่ำทะเล โลมำ
5. ปะกำรังเทียม ๓๐๔ กอง
6. ป่ำชำยหำด ป่ำชำยหำด จำนวน ๑๔๒.๐๗ ไร่
สิ่งแวดล้อม
๗.คุณภำพน้ำพบว่ำโดยรวมสถำนะคุณภำพน้ำทะเลชำยฝั่งทะเลอันดำมันจังหวัดสตูลอยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยฤดูแล้งมีสถำนะคุณภำพน้ำดีกว่ำฤดูมรสุม
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล
2.1.1 ทรัพยากรปะการัง
2.1.1.1 สถานภาพทรัพยากรปะการังจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้นที่แนวปะกำรังประมำณ 13,427 ไร่ (21.5 ตร.กม.) ส่วนใหร่อยู่ในเขตพื้นที่
อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล จำกกำรสำรวจระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 โดยกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ซึ่งใช้วิธี Photo belt Transect จำนวน 13 สถำนี คิดเป็นพื้นที่แนวปะกำรัง
ที่ได้รับกำรสำรวจและประเมิน 3,853 ไร่ หรือ 28.7% ของพื้นแนวปะกำรังทั้งหมดของจังหวัดสตูล (รูปที่ 5)
ในกำรประเมินสถำนภำพของแนวปะกำรังจำกกำรสำรวจ จะใช้อัตรำส่วนระหว่ำงเปอร์เซ็นต์กำร
ปกคลุมพื้นที่ของปะกำรังที่มีชีวิต (LC) และปะกำรังตำย (DC) เป็นเกณฑ์ในกำรบ่งบอกสถำนภำพ ดังนี้
อัตรำส่วนกำรปกคลุมพื้นที่
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC
LC : DC

สถำนภำพแนวปะกำรัง
≥3 : 1
ดีมำก
2 : 1
ดี
1 : 1
ดีปำนกลำง
1 : 2
เสียหำย
1 : ≥3
เสียหำยมำก

จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ แนวปะกำรังที่อยู่ในสถำนภำพสมบูรณ์ดีมำก มีจำนวน 4 สถำนี ได้แก่
เกำะรำวี ด้ ำ นตะวั น ออก เกำะบู ตั ง ด้ ำ นใต้ เกำะหิ น งำม และเกำะเละละด้ ำ นใต้ แนวปะกำรั ง ที่ อ ยู่ ใ น
สถำนภำพสมบูรณ์ดี มีจำนวน 3 สถำนี ได้แก่ เกำะบุโหลนไม้ไผ่ เกำะรำวีด้ำนตะวันออกเฉียงใต้ เกำะบูตัง
ด้ำนเหนือ และเกำะแลน สถำนีที่อยู่ในสถำนภำพปำนกลำง มีจำนวน 6 สถำนี ได้แก่ เกำะบุโหลนดอน เกำะ
บุโหลนเล เกำะอำดังด้ำนตะวันตก แหลมตันหยงมะระด้ำนตะวันออก (เกำะตะรุเตำ) และเกำะเละละด้ำน
เหนือ จำกข้อมูลสถำนีที่ทำกำรศึกษำทั้งหมด สำมำรถนำมำคำนวณเป็นสถำนภำพแนวปะกำรังในภำพรวม
ของแนวปะกำรังที่สำรวจในพ.ศ. 2561 สรุปได้ดังตำรำงที่ 4 และลักษณะของแนวปะกำรังในแต่ละบริเวณ
สรุปได้ดังตำรำงที่ 5 ปะกำรังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะกำรังจังหวัดสตูล ได้แก่ ปะกำรังที่มีรูปทรงเป็น
แบบก้อน พุ่มและเคลือบพื้น ได้แก่ กลุ่มปะกำรังโขด (Porites lutea) กลุ่มปะกำรังเขำกวำง (Acropora
group) กลุ่มปะกำรังช่องเหลี่ยม (Favites group) กลุ่มปะกำรังวงแหวน (Favia group) กลุ่มปะกำรังกำ
แล็กซี่ (Galaxea group) กลุ่มปะกำรังดอกกะหล่ำ (Pocillopora group) กลุ่มปะกำรังดอกไม้ทะเล
(Goniopora group) กลุ่มปะกำรังรังผึ้ง (Goniastrea group) กลุ่มปะกำรังดอกเห็ด (Fungia group) กลุ่ม
ปะกำรังถ้วยสมอง (Lobophyllia group) กลุ่มปะกำรังสมองร่องใหร่ (Symphyllia group) ปะกำรังสีน้ำ
เงิน (Heliopora coerulea) ปะกำรังดำวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ฯลฯ

12

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 4 สถำนภำพแนวปะกำรังในภำพรวมของจังหวัดสตูล คำนวณจำกพื้นที่ที่ทำกำรสำรวจใน
ปี พ.ศ. 2561 (3,853 ไร่ หรือ 28.7% ของพื้นแนวปะกำรังทั้งหมดของจังหวัด)
สถานภาพ

พื้นที่แนวปะการัง (ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการัง
ทั้งหมดที่ทาการสารวจและ
ประเมิน

ดีมำก

692

18

ดี

740

19.2

ปำนกลำง

2,421

62.8

เสียหำย

-

-

เสียหำยมำก

-

-

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

13

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลทรัพยำกรปะกำรังจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561

สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

LC
เกาะราวี
ด้าน
ตะวันออก**

181

150

7/ไม่มีข้อมูล

สถาน
ภาพ

DC

S

63.01 18.79 17.99

R

OT

0.0

0.21

แนว
ปะกา
รัง

ปะการังชนิดเด่น

ดีมาก

ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea sp.) ปะการัง
ดอกเห็ด (Fungia sp.)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.)
(Herpolitha sp.)
ปะการังสมองร่องเล็ก
(Platygyra sp.)

เกาะราวี
ด้าน
ตะวันออก
เฉียงใต้**

354

200

6/12

58.69 36.23

3.21

0.0

1.87

ดี

ปะการังถ้วยสมอง
(Lobophyllia sp.)
ปะการังแผ่นเปลวไฟ
(Pectinia sp.)
ปะการังลูกโป่งเล็ก
(Physogyra sp.) ปะการัง
สมองร่องเล็ก (Platygyra
sp.) ปะการังลูกโป่ง
(Plerogyra sp.)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้เกินขีดความสามารถใน
การรองรับทาให้เรือมีการทิ้ง
สมอแทนการผูกทุ่นจอดเรือ
การแออัดของนักท่องเที่ยว
การยืน เหยียบย่าบน
ปะการัง การหยิบจับสัตว์น้า

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

14

สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

สถาน
ภาพ

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*

แนว
ปะกา
รัง

(% cover)

LC

DC

S

R

OT

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

เกาะบูตัง
ด้านเหนือ**

351

200

5/ไม่มีข้อมูล

51.34 38.38

7.10

0.0

3.18

ดี

ปะการังโขด
sp.)

(Porites การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
sp.) ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการังสี เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
น้าเงิน (Heliopora sp.)
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
ปะการังหนามขนุน
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
(Hydnophora sp.)
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

เกาะบูตัง
ด้านใต้**

416

200

5/15

68.40 21.05

8.76

0.0

1.79

ดีมาก

ปะการังโขด
(Porites sp.)
ปะการังช่องหนาม
(Echinopora sp.) ปะการัง
ช่องเหลี่ยม (Favites sp.)
ปะการังดอกเห็ด (Fungia
sp.)
ปะการังกา
แล็กซี่ (Galaxea sp.)

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

15

สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

สถาน
ภาพ

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*

แนว
ปะกา
รัง

(% cover)

LC

DC

S

R

OT

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

เกาะหิน
งาม**

68

100

4/8

74.22 11.55 12.99

0.0

1.24

ดีมาก ปะการังโขด
(Porites sp.)
ปะการังเขากวาง
(Acropora sp.) ปะการัง
วงแหวน (Favia sp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.)
ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea
sp.)

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

เกาะอาดัง
ด้าน
ตะวันตก**

634

300

5/12

41.73 39.41 18.47

0.0

0.39

ดีปาน ปะการังโขด
กลาง (Porites sp.)
ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการังสี
น้าเงิน (Heliopora sp.)
(Herpolitha sp.) ปะการัง
หนามขนุน (Hydnophora
sp.)

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

16

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

สถาน
ภาพ

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*

แนว
ปะกา
รัง

(% cover)

LC

DC

S

R

OT

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

แหลม
ตันหยง
มะระด้าน
ตะวันออก
(เกาะตะรุ
เตา)**

1087

100

5/8

52.85 46.43

0.48

0.0

0.24

ดีปาน ปะการังโขด
กลาง (Porites sp.)
ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora sp.) ปะการัง
ผักกาดหอม (Mycedium
sp.) ปะการังลายดอกไม้
(Pavona sp.)
ปะการังแผ่นเปลวไฟ
(Pectinia sp.)

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

เกาะแลน**

35

50

6/ไม่มีข้อมูล

57.88 37.05

3.02

0.0

2.05

ดี

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิม่
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

ปะการังโขด
(Porites sp.)
ปะการังเขากวาง
(Acropora sp.) ปะการัง
ช่องดาว (Astreopora sp.)
(Coscinaraea sp.)
(Cyphastrea sp.) ปะการัง
วงแหวน (Favia sp.)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*

27

150

5/ไม่มีข้อมูล

เกาะเละละ
(ตะเกียง)
ด้านใต้**

27

100

5/10

แนว
ปะกา
รัง

(% cover)

LC
เกาะเละละ
(ตะเกียง)
ด้านเหนือ**

สถาน
ภาพ

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

S

R

OT

51.45 42.07

0.66

0.0

5.82

ดีปาน ปะการังโขด
กลาง (Porites sp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.)
ปะการัง
ดอกเห็ด (Fungia sp.)
(Gardineroseris sp.)
ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea
sp.)

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

86.04

0.21

0.0

4.13

ดีมาก

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลา
ล้อมรอบแนวปะการังน้าตื้น
ห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ควร
เพิ่มการลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจับสัตว์
น้าและการกระทาอื่นๆ ที่ผิด
กฎหมาย

การติดตั้งแนวทุ่นไข่ปลาล้อมรอบแนว
ปะการังน้าตื้นห้ามไม่ให้เรือเข้า การเพิ่ม
ทุ่นจอดเรือให้เพียงพอ ลาดตระเวน
สอดส่องของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ
ลักลอบจับสัตว์น้า

ละติจดู
578157
ลองติจูด
744008
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DC

ปะการังชนิดเด่น

9.62

ปะการังดอกไม้ทะเล
(Goniopora sp.) ปะการัง
เขากวาง (Acropora sp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea sp.) ปะการัง
วงแหวน
(Favia
sp.)
ปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites sp.)

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*

114

100

6/ไม่มีข้อมูล

แนว
ปะกา
รัง

(% cover)

LC
เกาะบุโหล
นดอน**

สถาน
ภาพ

DC

39.62 57.42

S

R

OT

0.95

0.0

2.01

ดี
ปาน
กลาง

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ปะการังโขด
(Porites sp.)
ปะการังเขากวาง
(Acropora sp. )
ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora sp.)
ปะการังวงแหวน
(Favia sp.)

บนเกาะมีชุมชนชาวประมง
เล็ก ๆ อาศัยอยู่ มีการทา
ประมง และมีการท่องเที่ยว
บางจุดพบการท่องเที่ยวที่
ส่งผลเสียต่อแนวปะการัง
เช่น ทิ้งสมอบนแนวปะการัง
และขยะทีเ่ กิดจากการ
ท่องเที่ยว

ควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว วาง
แนวทางไม่ให้มีผลกระทบต่อแนว
ปะการัง เช่น การจากัดจานวน
นักท่องเที่ยว การลดปริมาณขยะหรือนา
ขยะกลับไปทิ้งบนฝั่ง

บนเกาะมีชุมชนตั้งอยู่ และมี
ที่พักสาหรับนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวบางจุดพบ
ส่งผลเสียต่อแนวปะการัง
เช่น ทิ้งสมอบนแนวปะการัง
เพื่อเข้าเทียบชายหาด และ
ขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว

ควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยววาง
แนวทางไม่ให้มีผลกระทบต่อแนว
ปะการัง เช่น การจากัดจานวน
นักท่องเที่ยว การลดปริมาณขยะหรือนา
ขยะกลับไปทิ้งบนฝั่ง

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.)
เกาะบุโหลน
เล**

507

200

6/ไม่มีข้อมูล

48.29 46.83

3.24

0.0

1.64

ดี

ปะการังโขด (Porites sp.)
ปาน ปะการังเขากวาง
กลาง (Acropora sp.)
ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง
(Montipora sp.)
ปะการังลายดอกไม้
(Pavona sp.)
ปะการังดาวใหญ่
(Diploastrea sp.)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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สถานี
(พิกัด)

ความลึกของ
จุดที่ศึกษา/
ความ
พื้นที่
กว้าง ความลึกสูงสุด
แนว
ของขอบแนว
ปะการัง แนว
ปะการัง
ปะการัง
(ไร่)
(เมตร)
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
(% cover)

LC
เกาะบุโหลน
ไม้ไผ่**

52

60

6/ไม่มีข้อมูล

สถาน
ภาพ

DC

57.17 33.92

S

R

OT

4.60

0.0

4.31

แนว
ปะกา
รัง

ปะการังชนิดเด่น

ดี

ปะการังโขด (Porites sp.)
ปะการังเขากวาง
(Acropora sp.)
ปะการังลายดอกไม้
(Pavona sp.)
ปะการังช่องเหลี่ยม
(Favites sp.) ปะการังวง
แหวน (Favia sp.)

สาเหตุความเสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

บริเวณดังกล่าวพบมีการ
ท่องเที่ยว และบางจุดพบ
การท่องเที่ยวที่ส่งผลเสียต่อ
แนวปะการัง เช่น ทิ้งสมอ
บนแนวปะการัง และขยะที่
เกิดจากการท่องเที่ยว

หมายเหตุ * LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย, R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดิน
และอื่น ๆ
** ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

20
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ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

ควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว วาง
แนวทางไม่ให้มีผลกระทบต่อแนว
ปะการัง เช่น การจากัดจานวน
นักท่องเที่ยว การลดปริมาณขยะหรือนา
ขยะกลับไปทิ้งบนฝั่ง

รูปที่ 5 สถำนีสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2561

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
21

รูปที่ 6 สถำนภำพปัจจุบันของแนวปะกำรังบริเวณ จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2561
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รูปที่ 7 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของแนวปะกำรังบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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แนวปะกำรังในจังหวัดสตูลที่ทำกำรสำรวจในปี 2561 โดยรวมมีสถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำง
(รูปที่ 6) โดยแนวปะกำรังส่วนใหร่ที่สำรวจอยู่ในพื้นที่อุทยำนทำงแห่งชำติหมู่เกำะอำดัง -รำวีซึ่งอยู่ห่ำงจำก
ชำยฝั่ง จึงไม่ได้รับอิทธิพลจำกตะกอนชำยฝั่งมำกนัก ส่วนแนวปะกำรังบริเวณหมู่เกำะบุโหลนจะค่อนข้ำงอยู่
ใกล้ ฝั่ ง หรื อ และอำจได้ รั บ ผลกระทบจำกกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ทั้ ง ทำงตรงและทำงอ้ อ ม กำรเปลี่ ย นแปลง
สถำนภำพของแนวปะกำรังเท่ำที่มีข้อมูลระยะยำว พบว่ำแนวปะกำรังบำงบริเวณมีกำรครอบคลุมพื้นที่ ของ
ปะกำรังมีชีวิตลดลง เช่น เกำะบุโหลนดอน ส่วนแนวปะกำรังบริเวณหมู่เกำะอำดัง -รำวี แม้ข้อมูลในปีพ.ศ.
2561 จะพบว่ำมีกำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตลดลง ซึ่งอำจเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงของวิธีกำร
เก็บข้อมูล ซึ่งที่ผ่ำนมำดำเนินกำรโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง โดยวิธี Line Intercept Transect
แต่โดยรวมยังถือว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงมำกนัก และเมื่อมองภำพรวมของแนวปะกำรังบริเวณนี้ตั้งแต่หลังจำก
ปรำกฏกำรณ์ฟอกขำวในปี พ.ศ. 2553 พบว่ำปะกำรังส่วนใหร่สำมำรถทนทำนต่อกำรฟอกขำวและมีกำรฟื้น
ตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปะกำรังบริเวณจังหวัดสตูล อยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมต่ำงกัน ตั้งแต่เกำะบริเวณใกล้ฝั่งที่
ได้รับอิทธิพลของตะกอนชำยฝั่งค่อนข้ำงมำก ได้แก่ หมู่เกำะตะรุเตำ เกำะเขำใหร่ และเกำะต่ำงๆ ในอ่ำวสตูล
ไปจนถึงบริเวณเกำะห่ำงฝั่งที่มีน้ำใส ได้แก่ เกำะต่ำงๆ ในหมู่เกำะอำดั ง-รำวี ควำมเสื่อมโทรมของแนวปะกำรัง
ในจังหวัดสตูลมีสำเหตุที่แตกต่ำงกันไป ทั้งปัจจัยทำงธรรมชำติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยแนวปะกำรังบริเวณ
ใกล้ฝั่งมักได้รับผลกระทบจำกตะกอนชำยฝั่งเนื่องจำกชำยฝั่งบริเวณจังหวัดสตูลมีสภำพเป็นป่ำชำยเลนและน้ำ
ค่อนข้ำงตื้น รวมทั้งได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมกำรประมง ทำให้แนวปะกำรังบำงบริเวณมีสถำนภำพเสียหำย
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำแนวปะกำรังใกล้ฝั่งบำงแห่งยังมีสถำนภำพสมบูรณ์และมีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะกำรังค่อนข้ำงมำก แม้อยู่ในบริเวณน้ำขุ่นแต่ไม่มีกิจกรรมจำกมนุษย์เข้ำไปรบกวนมำกนัก อย่ำงไรก็ต ำม
ควรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวของชุมชนที่เริ่มมีกำรจัดตั้งขึ้นในหลำยพื้นที่ ให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และมีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ประกอบกำรและนักท่องเที่ยว เพื่อให้ท้องถิ่นได้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืนต่อไป
ส่ ว นแนวปะกำรั ง ห่ ำ งฝั่ ง ส่ ว นใหร่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ น้ ำใส มี ส ภำพแวดล้ อ มเหมำะสมต่ อ กำร
เจริรเติบโตของปะกำรัง ประกอบกับอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล ทำให้สถำนภำพแนวปะกำรังโดยรวม
ในบริเวณนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมำกนักในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำบริ เวณเกำะหลีเป๊ะ (หมู่
เกำะอำดัง-รำวี) ซึ่งเป็นเกำะที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล มีกำรขยำยตัวของกิจกรรมบนฝั่งเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงมำก จึงควรเร่งส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพื่อลดกิจกรรมที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อแนวปะกำรังในระยะยำว เช่น กำรควบคุมกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่อำจเหยียบย่ำแนวปะกำรังในเขตน้ำ
ตื้น ไม่ให้ มีกำรทิ้งสมอและเข้ำถึงของเรื อในเขตใกล้ช ำยฝั่งที่มีแนวปะกำรัง รวมทั้งขยะ น้ำเสียจำกแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่อำจรั่วไหลลงสู่ทะเลและแนวปะกำรัง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อสถำนภำพแนวปะกำรังทั้ง
ของเกำะหลีเป๊ะและเกำะต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ
จำกกำรพิจ ำรณำข้อมูล สถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดสตูลในปัจจุบัน พบว่ำแนวปะกำรังใน
จังหวัดสตูลส่วนใหร่มีสถำนภำพสมบูรณ์ปำนกลำง (ตำรำงที่ 6) ทั้งนี้จำกกำรติดตำมข้อมูลระยะยำวตั้งแต่
พ.ศ. 2558 พบว่ำแม้แนวปะกำรังส่วนใหร่มีกำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จำก
กำรสำรวจในปี 2561 พบว่ำมีกำรลดลงเล็กน้อยของปะกำรังมีชีวิตในหลำยสถำนี ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะควำม
คลำดเคลื่อนของวิธีกำรศึกษำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมที่ได้เคยมีกำรเก็บข้อมูล โดยวิธี Line Intercept
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Transect ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง หรืออำจเป็นเพรำะควำมเสื่อมโทรมของแนวปะกำรังที่เริ่ม
เกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์แนวปะกำรังในจังหวัดสตูลอย่ำง
ใกล้ชิด เนื่องจำกแนวปะกำรังหลำยบริเวณเริ่ มมีกำรท่องเที่ยวอย่ำงหนำแน่น โดยเฉพำะในบริเวณอุทยำน
แห่ งชำติห มู่ เกำะอำดัง -รำวี จึ ง อำจเป็ น ไปได้ ว่ำ แนวปะกำรั ง อำจเริ่ ม มีค วำมเสื่ อ มโทรมเกิ ดขึ้ น และเมื่ อ
เปรียบเทียบสถำนภำพแนวปะกำรังจำกกำรสำรวจในปี พ.ศ. 2561 เทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ
แนวปะกำรั งที่ มี สถำนภำพสมบู รณ์ ดี -ดี มำกมี กำรลดลง (ตำรำงที่ 6) และในขณะเดี ยวกั นแนวปะกำรั งที่ มี
สถำนภำพเสียหำยมีกำรลดลงเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ำมีกำรฟื้นตัวขึ้นอย่ำงช้ำๆ ของแนวปะกำรังในบำงพื้นที่
ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จึงควรให้ควำมสนใจต่อสถำนกำรณ์แนวปะกำรังในจังหวั ด
สตูลเป็นพิเศษ โดยเฉพำะบริเวณเกำะอำดังฝั่งตะวันตก เกำะบูตังด้ำนตะวันออกเฉียงใต้ เกำะหินงำม เกำะบุ
โหลนไม้ไผ่ และเกำะบุโหลนดอน ที่พบว่ำกำรครอบคลุมพื้นที่ของปะกำรังมีชีวิตเริ่มลดลง เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยของแนวปะกำรังที่อำจเกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งดำเนิ นกำรเพื่อส่งเสริมกำรฟื้นตัวของแนว
ปะกำรังในบำงบริเวณเช่น เกำะบุโหลนเล
ตำรำงที่ 6 เปรีย บเทียบสถำนภำพแนวปะกำรังจังหวัดสตูล จำกข้อมูล ที่รวบรวมในปี พ.ศ. 2560 และ
2561 โดยแยกขนำดพื้นที่ตำมสถำนภำพของแนวปะกำรัง
พ.ศ.
2560
2561

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

เสียหาย
มาก

รวม

พื้นที่ (ไร่)

3,503

4,086

5,254

583

-

13,427

ร้อยละ(%)

26.1

30.4

39.2

4.3

-

100

พื้นที่ (ไร่)

2,411

2,579

8,437

-

-

13,427

ร้อยละ(%)

18

19.2

62.8

-

-

100

2.1.1.2 สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรขยำยตัวของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องจำกกำรท่องเที่ยวในช่วงเวลำ
ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำกำรท่องเที่ยวมีกำรขยำยตัวขึ้นอย่ำงมำก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแนวปะกำรังในพื้นที่ไกลฝั่ง
เช่น บริเวณเกำะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นบริเวณอยู่นอกเขตอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะอำดัง -รำวี ทำให้มีกำรเจริรเติบโต
ของชุมชนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวขึ้นอย่ำงมำก เช่น รีสอร์ท ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำที่ให้บริกำรนักท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อแนวปะกำรัง เช่น ขยะ น้ำเสีย กำรทำลำยปะกำรังเพื่อเป็นที่
จอดเรือ ทำให้แนวปะกำรังอยู่ในสภำพเสี่ยงต่อกำรถูกทำลำย นอกจำกนี้แม้ว่ำเกำะหลีเป๊ะจะอยู่ภำยนอกเขต
อุทยำนแห่งชำติ แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำส่วนใหร่จะเข้ำไปท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรปะกำรังในเกำะ
ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทั้งสิ้น เช่น เกำะอำดังรำวี หินงำม และเกำะเล็กๆ จำนวนมำกที่อยู่ใกล้เคียง
2) กำรเพิม่ ขึ้นของตะกอนจำกกำรพัฒนำพื้นที่แนวชำยฝั่งและจำกป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม
3) กำรทิ้งสมอเรือในแนวปะกำรัง
4) กำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
5) ขยะ ในท้องทะเล
6) กำรทำกำรประมงในแนวเขตปะกำรัง
7) กำรลักลอบเก็บปะกำรัง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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2.1.1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยำน
แห่งชำติทำงทะเล ทสจ. องค์กรเอกชนต่ำงๆ ในกำรกำหนดมำตรกำรบริเวณชำยฝั่งที่จะมีผลต่อทรัพยำกรใน
ทะเล เช่น
- กำรควบคุมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่อำจมีผลกระทบต่อแนวปะกำรัง
- กำรจำกัดปริมำณนักท่องเที่ยวและจำนวนเรือที่เข้ำมำในพื้นที่ในแต่ละวัน (กำหนดโควต้ำ)
2) ลดหรือป้องกันควำมเสื่อมโทรมโดยกำรผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพำะบริเวณที่มีกำรใช้พื้นที่
จอดเรือเพื่อกำรท่องเที่ยว เช่น
- จัดทำทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือพื้นที่เสี่ยง เช่น กำรจัดทำทุ่นบอกเขตแนวปะกำรัง กำร
ควบคุมกำรทำกำรประมงที่อำจเป็นกำรทำลำยแนวปะกำรัง
- กำรกำหนดเขตท่องเที่ยวดำน้ำ (SCUBADIVING และ SKIN DIVING) โดยกำรใช้ทุ่นแนวเขต
ทุ่นผูกเรือ
3) กำหนดมำตรฐำนผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและคุณสมบัติของผู้นำนักท่องเที่ยวในแนว
ปะกำรังให้เหมำะสม เพื่อลดควำมเสียหำยที่จะเกิดกับแนวปะกำรังเนื่องจำกกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น
- จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ กัปตันเรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
4) ให้ ควำมรู้ สร้ ำงจิ ตสำนึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่ ม ต่ำ งๆ รวมทั้ ง จั ดท ำสื่ อ ให้ ควำมรู้ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ พื้น ที่ แ ละกลุ่ มเป้ ำหมำยต่ ำ งๆ ที่ ใ ช้
ประโยชน์ในพื้นที่
5) ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
๖) จดแจ้งชุมชนชำยฝั่งพื้นที่จังหวัดสตูล
๗) จดแจ้งอำสำสมัครพิทักษ์ทะเลพื้นที่จังหวัดสตูล
๘) จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสตูล
2.1.1.4) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( 1 ) เฝ้ำระวังกำรกระทำผิดทำงกำรประมงในพื้นที่แนวปะกำรัง
( ๒ ) จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลในแนวปะกำรัง
( ๓ ) บริหำรจัดกำรขยะทะเล และตดตั้งทุ่นกักขยะ
2.1.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ปัญหาในการทางาน กลไก การทางาน เช่น
งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน กฎระเบียบ ฯลฯ)
1) คลื่นลมและสภำพอำกำศทำให้ไม่สำมำรถออกปฏิบัติงำนตำมแผนประจำได้ ซึ่งได้แก้ไขโดย
ต้องเร่งปฏิบัติงำนให้เสร็จสิ้นในช่วงที่คลื่นลมสงบ
2) บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมชำนำรในกำรศึกษำสถำนภำพแนวปะกำรังยังมีอยู่น้อย ทำให้ไม่
สำมำรถที่จะสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังให้ทั่วถึงได้ภำยในปีเดียวกัน จึงต้องมีกำรแบ่งพื้นที่ศึกษำตำมรอบ
เวลำในกำรสำรวจให้สอดคล้องกันและครอบคลุมพื้นที่แนวปะกำรังให้มำกที่สุด
๓) ขำดควำมพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้และยำนพำหนะ
๔) ขำดงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ในแนว
ปะกำรัง
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์แนวปะกำรัง จังหวัดสตูล
ทรัพยำกรแนวปะกำรังเสื่อมโทรม

สำเหตุที่ส่งผลให้แนว
ปะกำรังเสื่อมโทรม
(Pressure)
P1: กำรขยำยตัวของ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว
และกิจกรรมต่อเนื่องจำก
กำรท่องเที่ยว

P2: กำรเพิ่มขึ้นของ
ตะกอนจำกกำรพัฒนำ
พื้นทีแ่ นวชำยฝั่งและจำก
ป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม

P๓: กำรทิ้งสมอเรือใน
แนวปะกำรัง

กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัรหำ (Responses)
R1: ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยำน
แห่งชำติทำงทะเล ทสจ. องค์กรเอกชนต่ำงๆ ในกำรกำหนดมำตรกำรบริเวณชำยฝั่งที่จะมี
ผลต่อทรัพยำกรในทะเล
- จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนเรือที่เข้ำมำในพื้นที่ในแต่ละวัน (กำหนดโควต้ำ)
- กำรกำหนดช่วงเวลำกำรใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
R2: ลดหรือป้องกันควำมเสื่อมโทรมโดยกำรผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพำะบริเวณที่มีกำรใช้พื้นที่
จอดเรือเพื่อกำรท่องเที่ยว
- กำรกำหนดเขตท่องเที่ยวดำน้ำ (SCUBADIVING ,SKIN DIVING) โดยกำรใช้ทุ่นแนว
R3: กำหนดมำตรฐำนผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและคุณสมบัติของผู้นำนักท่องเที่ยวในแนว
ปะกำรังให้เหมำะสม
- จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ กัปตันเรือ ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องอื่นๆ เพื่อกำรท่องเที่ยวในพื้นที่
R4: ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่นักท่องเที่ยวและกับตันเรือ ไกด์นำเที่ยว ในกำร
ท่องเที่ยวทำงทะเลอย่ำงถูกวิธีและควบคุมกิจกรรมของของกำร
ท่องเที่ยว
R6: กำรศึกษำ ติดตำม และประเมินผลสถำนะทรัพยำกร
- กำรติดตำมและประเมินผลสถำนะทรัพยำกรปะกำรังทุกๆ ปี
R5: ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
- กำรกำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงใดๆหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรและต้องได้รับควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจังหวัด ตำมมำตรำ 1๒ พ.ร.บ.
ทช.พ.ศ.2558
- กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรแนวชำยฝั่งและพื้นที่ป่ำชำยเลน
R6: กำรศึกษำ ติดตำม และประเมินผลสถำนะทรัพยำกร
- กำรศึกษำผลกระทบทรัพยำกรปะกำรังที่อำจจะเกิดขึ้นก่อนและหลังกำรดำเนินกิจกรรม
หรือโครงกำร
R2: ลดหรือป้องกันควำมเสื่อมโทรมโดยกำรผูกทุ่นจอดเรือ โดยเฉพำะบริเวณที่มีกำรใช้พื้นที่
จอดเรือเพื่อกำรท่องเที่ยว
- กำหนดแนวเขตพื้นที่ทรัพยำกรปะกำรัง โดยกำรจัดทำทุ่นแนวเขตและทุ่นผูกเรือ
R4: ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักในกำร
ท่องเที่ยวบริเวณแนวปะกำรังอย่ำงถูกวิธี
R5: ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
- กำรบังคับใช้กฎหมำยในพื้นที่อย่ำงเคร่งครัด

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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ตำรำงที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์แนวปะกำรัง จังหวัดสตูล (ต่อ)
ทรัพยำกรแนวปะกำรังเสื่อมโทรม

สำเหตุที่ส่งผลให้แนว
ปะกำรังเสื่อมโทรม
(Pressure)
P๔: กำรให้อำหำรปลำใน
แนวปะกำรัง

กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัรหำ (Responses)

R1: ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยำน
แห่งชำติทำงทะเล ทสจ. องค์กรเอกชนต่ำงๆ ในกำรกำหนดมำตรกำรบริเวณชำยฝั่งที่จะมี
ผลต่อทรัพยำกรในทะเล
- จัดทำ Zoning แบ่งพื้นที่บริเวณแนวปะกำรัง ในกำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
R4: ให้ค วำมรู้ สร้ำ งจิ ตส ำนึก รวมทั้งจัด กิจ กรรมในกำรอนุรั กษ์ ทรั พยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- แนะนำผลกระทบและกำรดำรงชีวิตของปลำและปะกำรัง
- ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ กำรให้อำหำรปลำในแนวปะกำรัง
P๕: ขยะ ในท้องทะเล
R4: ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก รวมทั้งจัดกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมเก็บขยะ ทั้งบนบกและในทะเล
R5: ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
- กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
P๖: กำรทำกำรประมงใน R1: ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยำน
แนวเขตปะกำรัง
แห่งชำติทำงทะเล ทสจ. องค์กรเอกชนต่ำงๆ ในกำรกำหนดมำตรกำรบริเวณชำยฝั่งที่จะมี
ผลต่อทรัพยำกรในทะเล
- จัดทำ Zoning แบ่งพื้นที่บริเวณแนวปะกำรัง เพื่อกำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์
R4: ให้ค วำมรู้ สร้ำ งจิ ตส ำนึก รวมทั้งจัด กิจ กรรมในกำรอนุรั กษ์ ทรั พยำกรทำงทะเลแก่
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- ให้ควำมรู้สร้ำงจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
R5: ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
- กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
P๗: กำรลั ก ลอบเก็ บ R4: ให้ค วำมรู้ สร้ำ งจิ ตส ำนึก รวมทั้งจัด กิจ กรรมในกำรอนุรั กษ์ ทรั พยำกรทำงทะเลแก่
ปะกำรัง
สำธำรณชนกลุ่มต่ำงๆ
- ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก
R5: ตรวจตรำบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร หรือให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่กำหนดไว้
- บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
R6: กำรศึกษำ ติดตำม และประเมินผลสถำนะทรัพยำกร
- บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรติดตำมเฝ้ำระวัง
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2.1.2 ทรัพยากรหญ้าทะเล

รูปที่ 8 แผนที่แหล่งหร้ำทะเลบริเวณจังหวัดสตูล
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2.1.2.1 สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล
แหล่งหร้ำทะเลเป็นระบบนิเวศชำยฝั่งที่มีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิด และ
ปริมำณ เนื่องจำกเป็นบริเวณที่มีโครงสร้ำงซับซ้อน แหล่งหร้ำทะเลเป็นบริเวณที่มีกำรสะสมของอินทรีย์สำรที่
ก่อให้เกิดโครงสร้ำงสำยใยอำหำรที่สลับซับซ้อน หลำยพื้นที่ของประเทศไทยมีระบบนิเวศหร้ำทะเลและระบบ
นิเวศแนวปะกำรังที่เชื่อมโยงกัน มีกำรถ่ำยทอดพลังงำนในรูปของอำหำรผ่ำนจำกระบบนิเวศหนึ่งในสู่อีกระบบ
หนึ่ง หรือช่วงระยะเวลำที่ตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่ง และย้ำยถิ่นฐำนไปอำศัยในอีกระบบหนึ่ง
เพื่อกำรหำกิน นอกจำกควำมสำคัรด้ำนนิเวศวิทยำแล้ว แหล่งหร้ำทะเลยังมีควำมสำคัรในแง่ของกำรผูกพัน
ระหว่ำงวิถีชุมชนในพื้นที่ชำยฝั่ง เช่น ด้ำนกำรประมง และกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หร้ำทะเลเป็นพืชชั้นสูงที่เติบโตได้ดีในบริเวณชำยฝั่งน้ำตื้น เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีรำก ลำต้น
และดอกซึ่งมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย หร้ำทะเลสำมำรถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อำศัยเพศโดยกำรแตกหน่อ
หรือแตกกอจำกไหล (Rhizome) ที่ทอดตัวรำบไปตำมพื้นทรำย และแบบอำศัยเพศ ส่วนใหร่จะมีดอกอยู่ใต้น้ำ
กำรแพร่กระจำยเกสรจะเกิดขึ้นใต้น้ำและผิวน้ำ ซึ่งสำมำรถแพร่กระจำยไปได้ไกลๆ และรวดเร็ว เมื่อตกลงใน
สภำพแวดล้ อมที่เหมำะสมก็จ ะสำมำรถเจริรเติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ กำรแพร่กระจำยของแหล่ งหร้ำทะเล
โดยเฉพำะหร้ำทะเลที่ขึ้น ในเขตน้ ำขึ้ น น้ ำลงมีจะกำรเปลี่ ยนแปลงขอบเขตได้ปกติตำมธรรมชำติ ทั้งกำร
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำงขอบเขต หรือกำรขยำยพื้นที่ หรือกำรเปลี่ยนพื้นที่ ขอบเขตกำรแพร่กระจำยของแหล่งหร้ำ
ทะเลจึงไม่ใช่จำกัดแค่ขอบเขตที่พบหร้ำทะเลเจริรเติบโตได้ในระยะเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น แต่หมำยรวมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมดที่เคยมีรำยงำนพบหร้ำทะเลขึ้นได้ในบริเวณแหล่งหร้ำทะเลแต่ละแหล่ง ซึ่งเมื่อมีสภำพแวดล้อม
เหมำะสมต่อกำรเจริรเติบโต หร้ำทะเลจะสำมำรถกลับมำขึ้นเจริรได้อีกครั้ง ส่ว นกำรเปลี่ยนแปลงมวล
ชีวภำพ และองค์ประกอบชนิดภำยในแหล่งหร้ำทะเล อำจเกิดขึ้นได้ โดยมี/หรือไม่มี กำรเปลี่ยนแปลงของ
ขอบเขตกำรแพร่ ก ระจำยก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ สถำนภำพหร้ ำ ทะเลภำยในแหล่ ง หร้ ำ ทะเลแต่ ล ะพื้ น ที่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมผลกำรสำรวจและติดตำมในรอบปี
จำกข้อมูลสำรวจของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่
แหล่งหร้ำทะเลประมำณ 159,829 ไร่ โดยทำงฝั่งทะเลอันดำมันมีเนื้อที่ 99,633 ไร่ และฝั่งอ่ำวไทยมีเนื้อที่
60,196 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทรัพยำกรแหล่งหร้ำทะเลเหล่ำนี้ได้รับกำรสำรวจสถำนภำพว่ำมีควำมสมบูรณ์มำกน้อย
เพียงไร โดยที่ผ่ำนมำมีกำรสำรวจซ้ำในพื้นที่เดิมหมุนเวียนในช่วงระยะเวลำ 4 ปี รอบกำรสำรวจปัจจุบัน คือ ปี
2561 – 2564 หรืออำจถี่กว่ำนั้นในบำงพื้นที่ที่มีควำมเปรำะบำง หรืออยู่ในภำวะวิกฤต ซึ่งมีโอกำสได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์มำก โดยกำรศึกษำสถำนภำพแหล่งหร้ำทะเล เพื่อสำรวจขอบเขตของแต่ละ
แหล่งหร้ำทะเล ชนิดของหร้ำทะเล และประเมินร้อยละกำรปกคลุมพื้นที่ แล้ วนำมำประเมินสถำนภำพแหล่ง
หร้ำทะเล จัดแบ่งระดับควำมอุดมสมบูรณ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
สมบูรณ์ดีมำก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน
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หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

มีกำรปกคลุมของหร้ำทะเลมำกกว่ำร้อยละ 75
มีกำรปกคลุมของหร้ำทะเลร้อยละ 51 – 75
มีกำรปกคลุมของหร้ำทะเลร้อยละ 26 – 50
มีกำรปกคลุมของหร้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
มีกำรปกคลุมของหร้ำทะเลน้อยกว่ำร้อยละ 25
เพรำะถูกรบกวนจำกกิจกรรมของมนุษย์
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กำรก่อตัวของแหล่งหร้ำทะเลเขตจังหวัดสตูลในแต่ละบริเวณ ได้รับอิทธิพลจำกสิ่งแวดล้ อม
แตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ เนื่องจำกอิทธิพลของคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และปริมำณตะกอนบนพื้นทะเล
รวมถึงในมวลน้ำทะเลเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัรที่ควบคุมพัฒนำกำรของแหล่งหร้ำทะเล ทำให้แหล่งหร้ำ
ทะเลในแต่ละพื้นที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่ำงกัน ในที่นี้จึงจำแนกลักษณะแหล่งหร้ำทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณปากแม่น้า เป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มำก พบป่ำชำยเลนขึ้นอยู่
หลำยจุด พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมำณตะกอนสะสมอยู่มำก ทำให้น้ำทะเลค่อนข้ำงขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่จะปรำกฏ
ให้เห็นส่วนของสันดอนปำกแม่น้ำโผล่พ้นน้ำเป็นแนวกว้ำง บริเวณที่แหล่งหร้ำทะเลสำมำรถขึ้นเจริรได้ ได้แก่
ชำยฝั่งบ้ำนปำกบำรำ บ้ำนบำกันโต๊ะทิด เกำะฮันตู บ้ำนตันหยงโป เกำะผี และเกำะตันหยงอุมำ
แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะต่างๆ ส่วนใหร่พบแพร่กระจำยอยู่บริเวณเกำะใกล้ชำยฝั่ง ซึ่งอยู่ใน
เขตน้ำตื้น และอยู่ใกล้แหล่งป่ำชำยเลน พื้นทะเลมีตะกอนสะสมอยู่มำก ทำให้มีแนวปะกำรังไม่มำกนัก โดยพบ
กระจำยอยู่เป็นบำงจุด แหล่งหร้ำทะเลส่วนใหร่สำมำรถเติบโตอยู่ตำมพื้นทรำยชำยฝั่งทะเลน้ำตื้น หรือเจริร
ปะปนอยู่กับแนวปะกำรัง บริเวณที่แหล่งหร้ำทะเลสำมำรถขึ้นเจริรได้ ได้แก่ หมู่เกำะลิดี เกำะเกวเล็ก และ
เกำะสำมใหร่
ทั้งนี้ จำกกำรสำรวจสภำพปัจจุบันของแหล่งหร้ำทะเลจังหวัดสตูล พบหร้ำทะเลหลำกหลำยถึง
10 ชนิด ได้แก่ หร้ำกุยช่ำยเข็ม (Halodule pinifolia : Hp) หร้ำกุยช่ำยทะเล (Halodule uninervis :
Hu) หร้ำคำทะเล (Enhalus acoroides : Ea) หร้ำเงำใบเล็ก (Halophila minor : Hm) หร้ำเงำใบใหร่
(Halophila major : Hj) หร้ำเงำใส (Halophila decipiens : Hd) หร้ำชะเงำเต่ำ (Thalassia
hemprichii : Th) หร้ำชะเงำใบฟันเลื่อย (Cymodocea serrulata : Cs) หร้ำต้นหอมทะเล (Syringodium
isoetifolium : Si) หร้ำใบมะกรูด (Halophila ovalis : Ho)
ครอบคลุมเนื้อที่รวม 2,796 ไร่ โดยแหล่งหร้ำทะเลเริ่มแพร่กระจำยได้ตั้งแต่บ้ำนปำกบำรำ จนถึงเกำะสำม
ใน 9 พื้นที่ คือ
1. อ่ำวปำกบำรำ
มีเนื้อที่ประมำณ
118 ไร่
2. หมู่เกำะลิดี
มีเนื้อที่ประมำณ
490 ไร่
3. บ้ำนบำกันโต๊ะทิด เนื้อที่ประมำณ
441 ไร่
4. เกำะตันหยงอุมำ
มีเนื้อที่ประมำณ
1,463 ไร่
5. เกำะฮันตู
มีเนื้อที่ประมำณ
238 ไร่
6. เกำะเกวเล็ก
มีเนื้อที่ประมำณ
5 ไร่
7. บ้ำนตันหยงโป
มีเนื้อที่ประมำณ
31 ไร่
8. เกำะผี
มีเนื้อที่ประมำณ
8 ไร่
9. เกำะสำมใหร่
มีเนื้อที่ประมำณ
3 ไร่
ในปีงบประมำณ 2561 ได้ดำเนินกำรสำรวจและติดตำมสถำนภำพหร้ำทะเลในพื้นที่เดิม จำนวน 1
พื้นที่ คือ หมู่เกำะลิดี ครอบคลุมพื้นที่แหล่งหร้ำทะเลเดิม 490 ไร่ พบพื้นที่หร้ำทะเลทั้งสิ้น 302 ไร่ มีหร้ำ
ทะเลรวม 10 ชนิด คือ หร้ำกุยช่ำยเข็ม หร้ำกุยช่ำยทะเล หร้ำคำทะเล หร้ำเงำใบเล็ก หร้ำเงำใบใหร่
หร้ำเงำใส หร้ำชะเงำเต่ำ หร้ำชะเงำใบฟันเลื่อย หร้ำต้นหอมทะเล หร้ำใบมะกรูด สถำนภำพโดยรวมของ
แหล่งหร้ำทะเลที่ได้รับกำรติดตำม (ตำรำงที่ 8 และ 9) มีสภำพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงปำนกลำง ชนิด เด่นที่พบ
เป็นหร้ำใบมะกรูด
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

31

ตำรำงที่ 8 สถำนภำพแหล่ งหร้ำ ทะเลในภำพรวมของจัง หวัด สตู ล ค ำนวณจำกพื้น ที่ที่ ท ำกำรส ำรวจใน
ปีงบประมำณ 2561 (490 ไร่ หรือ 17.53 % ของเนื้อที่แหล่งหร้ำทะเลทั้งหมดของจังหวัด)
ร้อยละของพื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
สถำนภำพปี 2560
พื้นที่แหล่งหร้ำทะเลเป็นไร่
ทั้งหมดที่ทำกำรสำรวจ
สมบูรณ์ดีมำก
0
0
สมบูรณ์ดี
0
0
สมบูรณ์ปำนกลำง
61
12.45
สมบูรณ์เล็กน้อย
429
87.55
เสื่อมโทรมเพรำะถูกคุกคำม
0
0
ไม่พบ
0
0

32

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 9 ข้อมูลทรัพยำกรหร้ำทะเลจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561
สถานภาพ สภาพพื้นทะเล
DO

21

สมบูรณ์
เล็กน้อย

โคลนปนทรำย
มีเศษเปลือก
หอยกะพง
ปะปน

1- 8.6 3 28.
2 9 1 3

2

-

23

สมบูรณ์
เล็กน้อย

ทรำยหยำบ

1- 8.5 3 29
2 0 1

2

-

31

สมบูรณ์
ปำนกลำง

โคลนปนทรำย

1- 8.6 3 28
3 0 1

1

-

32

สมบูรณ์
ปำนกลำง
สมบูรณ์
เล็กน้อย

ทรำยปนโคลน

1- 8.6 3 28 1
2 1 0
0.5 8.5 3 29 0.5
0

3

ทรำยละเอียด

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

อุณหภูมิน้า (C)

ความโปร่งใส (ม.)

ความเค็มน้า (ppt)

%ปก
คลุม

PH

เนื้อที่ ชนิดหญ้า
หญ้า
ทะเล
ไร่/
(เนื้อที่
ทั้งหม
ด)
เกำะลิดีด้ำนใต้
210 Cs, Ea,
(323) Hd*,
Hj*,Ho,
Hp, Hu,
Si, Th
ช่องว่ำงระหว่ำง
28 Ea, Hd,
เกำะลิดี
(60) Hj, Hm,
Ho*, Hp,
Hu, Th
เกำะลิดีใหร่
53 Ea, Hj,
ตะวันออกเฉียง
(52) Hm,
เหนือ
Ho*, Hp,
Hu,
เกำะลิดีใหร่
7 Hd, Ho*
ตะวันออก
(9)
นอกเกำะลิดีใหร่
4 Ea
(46)

ความลึกน้า (ม.)

แหล่งหญ้าทะเล

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

ข้อเสนอแ
นะเชิง
พื้นที่

33

สถำนภำพของแหล่งหร้ำทะเลจังหวัดสตูล เท่ำที่มีข้อมูลระยะยำว พบเป็นแหล่งหร้ำทะเลที่มีขนำด
เล็ก ขึ้นกระจัดกระจำย แหล่งหร้ำทะเลบำงบริเวณมีควำมหนำแน่นของหร้ำน้อย และมีแนวโน้มเมื่อเทียบกับอดีต
เสื่อมโทรมลง (ตำรำงที่ 10) อำจเนื่องจำกถูกคุกคำมจำกกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสัรจรทำงเรือ
และกำรขุดลอกร่องน้ำ ทำให้สภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมในแง่ของพื้นตะกอนดินท้องทะเล
ตำรำงที่ 10 เนื้อที่และสภำพทั่วไปของแหล่งหร้ำทะเลจังหวัดสตูลในช่วงปีต่ำงๆ
ปีสำรวจ

เนื้อที่ (ไร่)

2550
2554
2557
2558
2559
2560

30
35
73
4
10
109

ชนิดหร้ำ
% ปกคลุม
อ่ำวปำกบำรำ
Ea, Hb, Ho
35
Ea, Hb,
5
Ea, Hb,
2
Hb
25
Hb
4
Ea, Hb, Ho
31
หมู่เกำะลิดี
(เกำะลิดีใหร่ด้ำนตะวันตก)
Ho, Th
40
Ea, Hd, Hj, Hm, Ho*, Hp, Hu, Th
23

ช่องว่ำงระหว่ำงเกำะลิดี
2547
18.8
2554
53.6
2561
28
เกำะลิดีด้ำนใต้
2547
250
Cs, Ea, Hd, Ho, Hu, Si, Th
2554
226.4
Cr, Cs, Ho, Hu, Si, Th
2558
170
Cr, Ea, Ho, Hp, Hu, Si, Th
2561
210
Cs, Ea, Hd*, Hj*, Ho, Hp, Hu, Si, Th
เกำะลิดีใหร่ด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ
2547
18.8
Hd, Ho,
2554
55.2
2561
64
Ea, Hd, Hj, Hm, Ho*, Hp, Hu
บ้ำนบำกันโต๊ะทิด
2550
400
Ea
2554
286
Ea
2559
71
Ea
2560
193
Ea
เกำะตันหยงอุมำ
บ้ำนบำกันโต๊ะใหร่
2549
1120.4
Ea
2553
1,364
Cs, Ea, Ho, Th
2558
787
Ea, Hu, Th

สถำนภำพ
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน
เสื่อมโทรมเพรำะถูกรบกวน
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์ปำนกลำง
สมบูรณ์เล็กน้อย

70

สมบูรณ์ดี

60
21

สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์เล็กน้อย

25
32

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปำนกลำง

15
5
1
5

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

20
5
10

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
34

ปีสำรวจ เนื้อที่ (ไร่)
เกำะเปลำออ
2549
15.6
2553
0
2560
0

ชนิดหร้ำ

% ปกคลุม

สถำนภำพ

Ea
ไม่พบ
ไม่พบ

20
0
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
ไม่พบ

20
15
0
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
ไม่พบ

20
20

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

เกำะฮันตู
2539
2549
2554
2559

238
0
0

Ea
Ea
ไม่พบ
ไม่พบ
เกำะเกวเล็ก

2539
2549

5

2539
2554
2559
2560

31
0
16
65

2539
2559

8
0

2539
2549
3
2554
0
* หร้ำทะเลชนิดเด่น

Ho
Ho
บ้ำนตันหยงโป
Cs, Ea, Hd, Ho, Hu, Si, Th
ไม่พบ
Ea
Ea, Hd, Ho*
เกำะผี
Ea
ไม่พบ
เกำะสำม
Ho
Ho
ไม่พบ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

10-50
0
1
21

สมบูรณ์เล็กน้อย-ปำนกลำง
ไม่พบ
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย

10-20
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ

20
20
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ

35

รูปที่ 9 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณปำกบำรำ จังหวัดสตูล

36

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

รูปที่ 10 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณหมู่เกำะลิดี จังหวัดสตูล

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

37

รูปที่ 11 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณบ้ำนบำกันโต๊ะทิด จังหวัดสตูล

38

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

รูปที่ 12 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณเกำะตันหยงอุมำ จังหวัดสตูล

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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รูปที่ 13 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณเกำะฮันตู (เกำะผี) จังหวัดสตูล

40

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

รูปที่ 14 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณเกำะเกวเล็ว จังหวัดสตูล

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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รูปที่ 15 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณบ้ำนตันหยงโป จังหวัดสตูล

42

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

รูปที่ 16 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณปำกคลองตังโกย จังหวัดสตูล

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

43

รูปที่ 17 แหล่งหร้ำทะเลบริเวณเกำะสำมใหร่ จังหวัดสตูล

44

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

เมื่อดำเนินกำรสำรวจและประเมินสถำนภำพในแต่ละพื้นที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรำยจังหวัด จำกนั้น
จึงทำกำรเปรียบเทียบข้อมูลสถำนภำพกับข้อมูลในอดีต ว่ำในแต่ละพื้นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่ำงไร โดย
แยกออกเป็น 3 กรณี คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตำมตำรำงที่ 11
ตำรำงที่ 11 สรุปสถำนภำพปัจจุบันของแหล่งหร้ำทะเล แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
และประเด็นปัรหำหรือสำเหตุของควำมเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
แหล่งหร้ำทะเล เนื้อที่ องค์ประกอบชนิด ปีสำรวจ สถำนภำพ
แนวโน้ม
สำเหตุควำม
ล่ำสุด/ หร้ำ
ล่ำสุด
เทียบกับอดีต เสื่อมโทรม
เนื้อที่
ทั้งหม
ด (ไร่)
บ้ำนปำกบำรำ
109 Ea, Hb, Ho
2560 สมบูรณ์ปำน
ดีขึ้น
(118)
กลำง
หมู่เกำะลิดี
302 Cr, Cs, Ea, Hd, 2561 สมบูรณ์ดี
ดีขึ้น
(490) Ho, Hp, Hu, Si,
Th
บ้ำนบำกันโต๊ะ
193 Ea
2560 สมบูรณ์เล็กน้อย ดีขึ้น
ทิด
(441)
เกำะตันหยงอุ
0 Cs, Ea, Ho, Hu, 2560 ไม่พบ
เสื่อมโทรมลง พื้นทะเลเปลี่ยน
มำ
(1,46 Th
เป็นทรำยปน
3)
เลนปนเปลือก
หอย และถูก
รบกวนจำกกำร
วิ่งของ
เรือประมง
เกำะฮันตู
0 Ea
2560 ไม่พบ
เสื่อมโทรมลง พื้นทะเล
(238)
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกอยู่ใกล้
ปำกคลอง
เกำะเกวเล็ก
5 Ho
2549 สมบูรณ์เล็กน้อย คงที่
บ้ำนตันหยงโป
65 Cs, Ea, Hd, Ho, 2560 สมบูรณ์เล็กน้อย ดีขึ้น
(31) Hu, Si, Th
เกำะพี
0 Ea
2559 ไม่พบ
เสื่อมโทรมลง สภำพพื้นทะเล
(8)
เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกอยู่ใกล้
ปำกคลอง
เกำะสำมใหร่
0 Ho
2554 ไม่พบ
เสื่อมโทรมลง พื้นทะเลเปลี่ยน
(3)
จำกทรำยเป็น
ดินเลนเหลว
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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จำกกำรติดตำมสถำนภำพแหล่งหร้ำทะเลในจังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน พบว่ำหร้ำ
ทะเลส่วนใหร่มีสภำพเสื่อมโทรมลงถึงร้อยละ 61.20 โดยจะพบอยู่ใกล้ริมฝั่งและใกล้ปำกคลองเป็นส่วนใหร่ ซึ่ง
สำเหตุหลักๆ มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงฤดูกำลและกำรปรับเปลี่ยนไปของลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ ซึ่ง
หร้ำทะเลมีกำรปรั บ ตัว ได้น้ อยและฟื้น ตัว ช้ำ และส่ ว นบริเวณที่พบหร้ำ ทะเลมีส ภำพสมบูรณ์ ขึ้นนั้น ร้อยละ
38.63 เนื่องจำกเป็นพื้นที่ซึ่งมีปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเติบโตและฟื้นตัวของหร้ำทะเล เช่น กำร
เปลี่ยน แปลงทำงกำยภำพของพื้นที่มีไม่มำกนัก กำรได้รับอิทธิพลจำกกำรขึ้นลงของกระแสน้ำได้ดีกว่ำพื้นที่เสื่อม
โทรม ส่งผลให้มีคุณภำพน้ำและธำตุอำหำรหลำกหลำยกว่ำ บริเวณสำคัรๆ ที่พบได้แก่ หมู่เกำะลิดี และบ้ำนบำกัน
โต๊ะทิด และยังเป็นพื้นที่ซึ่งพบชนิดของหร้ำทะเล ได้มำกกว่ำพื้นที่อื่นๆ ด้วย
ตำรำงที่ 12 สรุปขนำดพื้นที่ของแหล่งหร้ำทะเลจังหวัดสตูล แบ่งตำมกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเปรียบเทียบข้อมูล
สถำนภำพล่ำสุดกับข้อมูลในอดีต โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในภำพรวมของพื้นที่แหล่งหร้ำทะเลทั้ง
จังหวัด
เสื่อมโทรมลง
แนวโน้มกำร
ไม่เปลี่ยนแปลง สมบูรณ์ขึ้น
รวม
เปลี่ยนแปลง
ธรรมชำติ
มนุษย์
เนื้อที่ (ไร่)
1,712
0
5
1,080
2,797
ร้อยละ
61.20
0
0.17
38.63
100
สรุปประเด็นปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล
โดยธรรมชำติแล้วกำรปกคลุมพื้นที่ของหร้ำทะเลมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงมำก ทั้งจำกกำรเปลี่ยน
แปลงตำมฤดูกำล รวมถึงกำรเสียพื้นที่ปกคลุมเนื่องจำกควำมรุนแรงของมรสุม ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดย
ปกติแล้วหร้ำทะเลสำมำรถฟื้นตัวได้ตรำบใดที่ระบบหร้ำและลำต้นใต้ดินยังไม่ถูกทำลำย โดยระยะเวลำของกำร
ฟื้นตัวขึ้นกับชนิดของหร้ำทะเล โดยปัรหำหลักที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของแหล่งหร้ำทะเลสำมำรถสรุปได้
ดังนี้
สาเหตุจากธรรมชาติ
 เป็นลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล หร้ำทะเลจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีค่อนข้ำงชัดเจน
โดยหำกเข้ำสำรวจในพื้นที่ช่วงปลำยฤดูร้อนหร้ำทะเลส่วนเหนือพื้นจะหำยไปจำกพื้นที่ เหลือแต่รำกและ
ส่วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงหมดมรสุมตะวันตก และจะเจริรเติบโตเต็มที่ในช่วงปลำยฤดู
มรสุมตะวันออก
 ปัรหำคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทำให้มีกำรเคลื่อนย้ำยของแนวสันทรำยและตะกอนตำมธรรมชำติทับถม
แนวหร้ำ
 ผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์น้ำทะเลอุณหภูมิสูง เช่น ในช่วงปี 2553 หร้ำทะเลของเกำะกระดำด ได้รับ
ควำมเสียหำย แต่พบว่ำมีกำรฟื้นตัวเป็นลำดับเรื่อยมำ ปัจจุบันมีสถำนภำพกำรแพร่กระจำยใกล้ เคียง
ของเดิม
สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์
 กำรพัฒนำชำยฝั่งทุกรูปแบบที่ทำให้มีตะกอนในน้ำทะเลมำกขึ้น ตลอดจนส่งผลให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภำพ
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

 กำรพัฒนำพื้นที่ในทะเลชำยฝั่งเพื่อกำรท่องเที่ยว สร้ำงสะพำน มำรีน่ำ ที่จอดเรือ ในอ่ำวที่มีแหล่งหร้ำ
ทะเล
 กำรปล่อยน้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม บ้ำนเรือนชุมชนขนำดใหร่ใกล้ ชำยฝั่ง และจำกนำกุ้งทำให้
คุณภำพน้ำทะเลเสื่อมโทรม
 กำรทำประมงบำงประเภทในพื้นที่แหล่งหร้ำทะเล เช่น ครำดหอย รวมถึง เครื่องมือประจำที่บำงประเภท
เช่น โป๊ะ โพงพำง ทำให้พื้นทะเลเปลี่ยนสภำพไป จนไม่เหมำะต่อกำรเจริรของหร้ำทะเล

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู
จะเห็ นได้ว่ำ กำรเปลี่ ยนแปลงของแหล่งหร้ำทะเลที่เกิดจำกผลกระทบจำกปัจจัยตำมธรรมชำติ
แหล่งหร้ำทะเลมักมีกำรฟื้นสภำพได้เองส่วนควำมเสื่อมโทรมที่มีสำเหตุจำกมนุษย์ ไม่ว่ำจะโดยกำรใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โดยตรง หรือผลกระทบทำงอ้อมจำกกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง มักจะส่งผลให้เกิดกำรเสริมโทรมอย่ำงถำวร จึง
ควรที่จะมีแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรป้องกันและฟื้นฟูแหล่งหร้ำทะเล ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ควำมรู้ ให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัร และคุ ณค่ำ ของแหล่ ง หร้ ำทะเลในด้ำ นต่ำ งๆ กำรใช้ม ำตรกำรทำงกฎหมำยและข้ อ บังคั บต่ ำงๆ
ตลอดจนกำรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรกำรอนุรักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำควำมเข้ำใจเพื่อที่ จะรู้จักใช้อย่ำงถูก
วิธีกำร ไม่เกิดกำรทำลำย ซึ่งต้องอำศัยทั้งกระบวนกำรในกำรวำงแนวทำงสำหรับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับมำตรกำรต่ำงๆ
ในกำรจั ดกำรแหล่ งหร้ำทะเล บทบำทของชุมชน คนในพื้นที่ในกำรที่จะช่ว ยกันปกป้องแหล่ งหร้ำทะเล ซึ่ง
นอกจำกจะคิดถึงเฉพำะควำมสำคัรและคุณค่ำทำงนิเวศวิทยำและทำงเศรษฐกิจแล้ว อำจจะต้องคิดถึงคุณค่ำของ
กำรคงอยู่ของทรัพยำกรด้วยต่อชุมชนด้วย
โดยสรุปมีข้อเสนอแนะสำหรับแนวทำงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู ดังนี้
1. สร้ ำงเครื อข่ำยในกำรอนุ รั กษ์แหล่ งหร้ ำทะเลในแต่ล ะพื้น ที่ของชุมชน เพื่อติ ดตำมเฝ้ ำระวังกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกรแหล่งหร้ำทะเลรวมทั้งทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
2. กำหนดมำตรกำรเรื่องกำรลดผลกระทบจำกตะกอนชำยฝั่งเนื่องจำกกำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งมีกำร
ขยำยตัวมำกขึ้น
3. ก ำหนดมำตรกำรลดผลกระทบจำกกำรพั ฒ นำชำยฝั่ ง จำกกำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วทำงทะเล
โดยเฉพำะกำรสร้ำงมำรีน่ำ สะพำนที่จอดเรือ บริเวณแหล่งหร้ำทะเล
4. กำหนดกรอบกำรศึกษำวิจั ย หำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูแหล่ งหร้ำทะเลประชำสัมพันธ์ ให้
ควำมรู้ต่อประชำชน
5. กำหนดมำตรกำรคุ้มครองอย่ำงเข้มงวดในพื้นที่แหล่งหร้ำทะเลนอกเขตอุทยำนทำงทะเล ประกำศ
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลอย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตำมชำยฝั่ง
2.1.2.2 สาเหตุที่ทาให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งทุกรูปแบบที่ทำให้มีตะกอนในน้ำทะเลมำกขึ้น (P1) เช่นกำรขุดลอก
ร่องน้ำ เพื่อใช้เป็นเส้นทำงกำรเดินเรือเข้ำออกบริเวณบ้ำนปำกบำรำ ทำให้ตะกอนทับถมผืนหร้ำและสภำพพื้นดิน
เปลี่ยนแปลงไม่เหมำะสมต่อกำรเจริรเติบโตของหร้ำทะเล
2) กำรใช้เครื่องมือประมงบำงประเภท (P2) เช่น อวนลำก อวนรุน ในพื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
3) กำรปล่อยน้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม บ้ำนเรือนชุมชนขนำดใหร่ใกล้ชำยฝั่งและจำกนำกุ้ง (P3)
4) กระบวนกำรทำงธรรมชำติ (P4) เช่น จำกคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
2.1.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหร้ำทะเล
2) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัรหำเพื่อหำทำงออกร่วมกัน
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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- ร่วมกันพื้นฟูและปลูกหร้ำทะเล
- สร้ำงเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์แหล่งหร้ำทะเลในแต่ละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตำมเฝ้ำระวัง
กำรเปลี่ยนแปลง สถำนภำพทรัพยำกรแหล่งหร้ำทะเลรวมทั้งทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อบัรรัติ หรือมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
4) ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน
5) ดำเนินกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ให้กับชุมชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน
6) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
7) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบจำกน้ำเสียที่ส่ งผลกระทบต่อหร้ำทะเล
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภำคส่วน
ตำรำงที่ 13 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์หร้ำทะเล จังหวัดสตูล
สำเหตุที่ทำให้หร้ำทะเลเสื่อมโทรม
(Pressure)
P1:กำรพัฒนำชำยฝั่งทุกรูปแบบทีท่ ำให้มี
ตะกอนในน้ำทะเลมำกขึ้น

P2:กำรใช้เครื่องมือประมงบำงประเภท
P3:กำรปล่อยน้ำเสียจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม บ้ำนเรือนชุมชนขนำด
ใหร่ใกล้ชำยฝั่งและจำกนำกุ้ง
P4: กระบวนกำรทำงธรรมชำติ
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ทรัพยำกรหร้ำทะเลเสื่อมโทรม
กำรดำเนินงำน มำตรกำร
และกำรแก้ไขปัรหำ (Responses)
ในปัจจุบัน
R1:จัดทำเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหร้ำทะเล
R2:ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง ในกำรแก้ไขปัรหำเพื่อหำทำงออก
ร่วมกัน
-ร่วมกันพื้นฟูและปลูกหร้ำทะเล
R3: จัดทำข้อบัรรัติ หรือมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
R4: ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชน นักเรียน นิสติ นักศึกษำ และประชำชน
R5:ดำเนินกิจกรรมสร้ำงจิตสำนึก ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ให้กับชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และประชำชน
R1:จัดทำเขตอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหร้ำทะเล
R3:จัดทำข้อบัรรัติ หรือมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
R6: บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
R6: บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
R7: สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบจำกน้ำเสียที่ส่งผลกระทบ
ต่อหร้ำทะเล ให้กับผูม้ ีส่วนได้เสีย ทุกภำคส่วน
R2: ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัรหำเพื่อหำทำงออก
ร่วมกัน
- สร้ำงเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์
แหล่งหร้ำทะเลในแต่ละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตำมเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนภำพทรัพยำกรแหล่งหร้ำทะเลรวมทั้งทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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2.1.2.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 256๒ (ตาม
ทช.3 ทช.4)
(1) กำรตรวจตรำเฝ้ำระวังกำรกระทำผิดทำงกำรประมงในเขตพื้นที่แหล่งหร้ำทะเล
2.1.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัรหำ/อุปสรรค
1) ยังไม่มีกำรกำหนดเขตกำรอนุรักษ์หรือควบคุมแหล่งหร้ำทะเล
2) ชำวบ้ำน ชำวประมง ยังไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับหร้ำทะเล
3) เจ้ำหน้ำที่ขำดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูแหล่งหร้ำทะเล
4) ขำดบุคคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเพำะและปลูกหร้ำทะเล
5) งบประมำณด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่แหล่งหร้ำทะเลไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
1) กำหนดเขตกำรอนุรักษ์และควบคุมพื้นหร้ำทะเลในแต่ละพื้นที่
2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แหล่งหร้ำทะเล
3) ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ำมำส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเฝ้ำระวังพื้นที่แหล่งหร้ำ
ทะเล
4) ฝึกอบรมให้ ควำมรู้ เพื่อพัฒ นำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ควำมช ำนำรด้ำนกำรฟื้นพื้นที่แหล่ ง
ทรัพยำกรหร้ำทะเล
5) จัดสรรบุคลำกรให้เพียงพอ
6) จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ
2.1.3 ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดสตูล เป็ นแหล่ งอำศัย ของสั ตว์ทะเลหำยำกค่อนข้ำงสมบูรณ์ โดยเฉพำะโลมำ-วำฬ และมี
รำยงำนเกยตื้นน้อย สำหรับสถำนกำรณ์แหล่งวำงไข่เต่ำทะเลไม่สำมำรถรำยงำนได้แน่ชัดเนื่องจำก มีข้อมูลค่อนข้ำง
น้อย ส่วนพะยูนยังมีกำรแพร่กระจำยอยู่บริเวณเกำะลิดี และเกำะสำหร่ำย
2.1.3.1 สถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (State)
จังหวัดสตูล พบสัตว์ทะเลหำยำกไม่น้อยกว่ำ 11 ชนิด ได้แก่ เต่ำทะเล 3 ชนิด โลมำและวำฬ 6
ชนิด ฉลำมวำฬ และพะยูนโดยจำกข้อมูลทั้งกำรเกยตื้น กำรสำรวจในธรรมชำติ และกำรแจ้งข่ำวของชุมชน สัตว์
ทะเลหำยำกที่ เ ด่ น ได้ แ ก่ โลมำหลั งโหนกพบมำกบริ เวณเกำะสำหร่ ำย รองลงมำคื อโลมำหั วบำตรหลั งเรี ยบ
และโลมำอิรวดี

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

49

ตำรำงที่ 14 ชนิดสัตว์ทะเลหำยำกที่พบในจังหวัดสตูล แยกตำมแหล่งที่มำของข้อมูล
แหล่งที่มาข้อมูล
เกยตื้น ในธรรมชาติ จากชุมชน
1. เต่าตนุ
Green turtle
Chelonia mydas
1 ตัว
2. เต่าหญ้า
Olive ridley turtle
Lepidocheyls olivacea
3 ตัว
3. เต่ากระ
Hawksbill turtle
Erethmochelys imbricata
2 ตัว
4. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Finless porpoise
Neophocaena phocaenoides 4 ตัว 50 ตัว
5. โลมาหลังโหนก
Indo-Pacific Humpbadk dolphin Saosa chinensis
121 ตัว
6. โลมาอิรวดี
Irrawaddy dolphin
Orcaella brevirostris
30 ตัว
7. โลมากระโดด
Spinner Dolphin
Stenella longirostris
1 ตัว
8. วาฬเพชฌฆาตเล็ก
Pigmy killer whale
Feresa attenuata
10 ตัว
9. วาฬบรูด้า
Bryde’s whale
Balaenoptera edeni
5 ตัว
10. ฉลามวาฬ
Whale Shark
Rhincodon typus
2 ตัว
11. พะยูน
Dugong
Dugong dugon
≥ 10 ตัว
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

รูปที่ 18 แผนที่การแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดสตูล ระหว่างตุลาคม 2560- กันยายน 2561
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดสตูล
จั ง หวั ด สตู ล พบสั ต ว์ ท ะเลหำยำกเกยตื้ น ระหว่ ำ งปี พ.ศ.2551-2561 (กรำฟที่ 1) โดยใน
ปีงบประมำณ 2561 มีกำรเกยตื้นรวม 10 ตัว ได้แก่ เต่ำทะเล 6 ตัว และโลมำและวำฬ 4 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2551 – 2561
2.1.3.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1) ภัยจำกเครื่องมือ-ขยะจำกกำรประมง โดยเฉพำะเต่ำทะเลซึ่งกำรเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพัน
ลำตัว แขน ขำ เป็นผลให้ แขน ขำขำด สำหรับโลมำ-วำฬ อำจยังไม่ทรำบผลแน่ชัดเรื่องกำรติดเครื่องมือประมง
เนื่องจำกกำรเกยตื้นส่วนใหร่มำจำกควำมเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และไม่เห็นบำดแผลที่ลำตัว
2) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล มักพบร่วมในกำรเกยตื้น อำจ
เป็นสำเหตุหลักและสำเหตุของกำรเกยตื้น เช่นเมื่อเต่ำทะเล หรือสัตว์ทะเลหำยำกอื่นๆ อ่อนแอจำกกำรเจ็บป่วย
หรือบำดเจ็บจำกกำรติดเครื่องมือประมงกำรหำอำหำรทำได้ยำกขึ้น จึงหำอำหำรที่ง่ำยต่อกำรล่ำ ขยะจึงมักถูกกิน
เข้ำไป อำจเป็นสำเหตุร่วมที่ทำให้เกิดกำรเสียชีวิต
3) ขำดมำตรกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหำยำกที่เหมำะสม เช่น พื้นที่แหล่งวำงไข่เต่ำ
ทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อำศัยเต่ำทะเล มักถูกรบกวนโดยกำรท่องเที่ยว หรือกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยของมนุษย์ และ
แหล่งที่อยู่อำศัยของโลมำ-วำฬ ประจำถิ่น มักซ้อนทับกับกำรทำประมง
2.1.3.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือหยุดกำรใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเล
หำยำก
2) ให้ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ดูแลทรัพยำกร
3) จัดทำแผนบริหำรจัดกำรแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลหำยำกเชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมำะสมและ
ยั่งยืน
4) สำรวจ ศึกษำ วิจัย และวิเครำะห์ประเมินผล
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2.1.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
อัตรำกำรเกยตื้นของพะยูนในแต่ละปีค่อนข้ำงสูง ทั้งที่มีหน่วยงำนดูแลที่แน่นอน แต่อำจขำดกำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน จึงควรมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนและชำวบ้ำนในท้องถิ่นให้มำกขึ้น
ตำรำงที่ 15 กำรวิเครำะห์ PSR สัตว์ทะเลหำยำกลดลงจังหวัดสตูล
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1: ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ หยุดการใช้เครื่องมือ

ที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ดูแลทรัพยากร
R3:

P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ

แวดล้อมและขยะในทะเล

จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน
แต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน

R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน

แต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของ

สัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ใน

แต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

State: สัตว์ทะเลหายากลดลง
R1: ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือหยุดการใช้

เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R2: R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร
แวดล้อมและขยะในทะเล

จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายาก
เชิงพื้นที่ในแต่ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน

P3: ขาดมาตรการบริ หารจัดการเชิงพื้นที่

R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล

P2: มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพ

ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม

R3:

รูปที่ 19 กำรวิเครำะห์ PSR สัตว์ทะเลหำยำกลดลงจังหวัดสตูล
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2.2 ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.2.1 สถานภาพและ สถานการณ์ป่าชายเลน
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ป่ ำ ชำยเลนตำมมติ ครม. จ ำนวน 311,459.03 ไร่ เนื้ อ ที่ ป่ ำ ชำยเลน
คงสภำพ จำนวน 220,273.99 ไร่ โดยอยู่ในท้องที่ 4 อำเภอ 21 ตำบล ได้แก่ อำเภอท่ำแพ อำเภอทุ่งหว้ำ
อำเภอเมืองสตูล และอำเภอละงู (ตำรำงที่ 16)
ตำรำงที่ 16 พื้นที่ป่ำชำยเลนรำยตำบลในจังหวัดสตูล
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล
ท่าแพ
ท่าเรือ
ท่าแพ
แป-ระ
สาคร
ขอนคลาน
ทุ่งบุหลัง
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
นาทอน
เ ก า ะ
สาหร่าย
คลองขุด
สตูล
ควนขัน
ควนโพธิ์
เมืองสตูล
เจ๊ะบิลัง
ตันหยงโป
ตามะลัง
ปูยู
พิมาน
กาแพง
ปากน้า
ละงู
ละงู
แหลมสน
รวมพื้นที่ (ไร่)

ป่า ชายเลนตาม
มติ
9,246.05
4,951.44
265.53
26,139.43
6,398.87
13,106.75
6,895.49
18,191.37

ป่ า ช า ย เ ล น ค ง
สภาพ
8,048.69
3,133.23
0
18,656.47
3,363.49
7,544.84
5,695.06
13,522.68

14,628.17
22,721.50
9,250.16
1,005.86
40,613.11
20,404.61
17,624.97
29,184.89
2,646.36
9,194.17
14,316.01
27,380.30
17,293.98
311,459.03

5,317.46
15,955.71
5,690.05
529.42
31,645.50
19,139.74
13,017.92
26,172.49
184.51
6,899.35
9,982.75
11,558.03
14,216.61
220,273.99

ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลน
จำกกำรสำรวจป่ำชำยเลนจังหวัดสตูล ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในปี 2557 บริเวณ,
อำเภอเมืองสตูล ตำบลปูยู ตำมะลัง ตำบลคลองขุด ตำบลตั นหยงโป และตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอท่ำแพ ตำบลสำคร
อำเภอทุ่งหว้ำ อำเภอท่ำแพ และอำเภอละงู จำกกำรสำรวจป่ำชำยเลนจังหวัดสตูล ในท้องที่อำเภอเมือง, ตำบลท่ำ
แพ ตำบลท่ำเรือ และ, ตำบลละงู ตำบลปำกน้ำ ตำบลกำแพง และตำบลแหลมสน อำเภอละงู , ตำบลขอนคลำน
ตำบลนำทอน ตำบลทุ่งบุหลัง และตำบลทุ่งหว้ำ อำเภอทุ่งหว้ำพบพันธุ์ไม้ทั้งหมดจำนวน 20 ชนิด ดังตำรำงที่ 17
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ชนิ ด พั น ธุ์ ที่ พ บมำกที่ สุ ด อยู่ ใ นวงศ์ Rhizophoraceaeชนิ ด ที่ มี ค วำมหนำแน่ น มำกที่ สุ ด คื อ โกงกำงใบเล็ ก
(Rhizophoraapicurata) รองลงมำ คือ โปรงแดง (Ceriopstagal) และตะบูนขำว (Xylocarpusgranatum)
ตำรำงที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดสตูล
ชื่อไทย
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
ชะเลือด
ตะบูนขาว
ตะบูนดา
ตะบัน
โปรงแดง
เถากระเพาะปลา
ฝาดดอกแดง
ตาตุ่มทะเล
ถั่วขาว
ถั่งดา
แสมขาว
แสมดา
สามะง่า
หงอนไก่ทะเล
เหงือกปลาหมอดอกม่วง
เป้งทะเล
พังกาหัวสุม

ชื่อสามัญ
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
ชะเลือด
ตะบูนขาว
ตะบูนดา
ตะบัน
โปรงแดง
เถากระเพาะปลา
ฝาดดอกแดง
ตาตุ่มทะเล
ถั่วขาว
ถั่งดา
แสมขาว
แสมดา
สามะง่า
หงอนไก่ทะเล
เหงือกปลาหมอดอกม่วง
เป้งทะเล
พังกาหัวสุม

สีง้า

สีง้า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Permna obtusifolia
Xylocarpus granatum
Xylocarpus moluccensis
Xylocarpus gangeticus
Ceriops tagal
Finlaysonia maritima
LumnitZera littorea
Excoecaria agallocha
Bruguiera cylindrica
Bruguiera parviflora
Avicennia alba
Avicennia officinalis
Clerodendrum inerme
Heritiera littoralis
Acanthus ilicifolius
Phoenix paludosa Roxb.X
Bruguiera gymnorrhiza
Scyphiphora hydrophyllacea
Gaertn.f

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลน กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำชำยเลนของจังหวัดสตูล เกิด
จำกกำรใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ในพื้น ที่ป่ ำชำยเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆเช่นกำรเกษตรนำเกลื อนำกุ้ง เป็นต้นโดยกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 -2557 แสดงในตำรำงที่ 18
จำกข้อมูลพื้นที่ป่ำชำยเลนในแต่ละปีในท้องที่จังหวัดสตูล พบว่ำพื้นที่ป่ำชำยเลนมีสถำนภำพใน
ปัจจุบันมีพื้นที่ลดลงจำกปี พ.ศ.2543 แต่ในระหว่ำงปี พ.ศ.2547-2557 พบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ ป่ำชำย
เลน แต่จำกข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำยังมีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนอยู่ เพื่อทำกำรเกษตร เป็นที่อยู่
อำศัยและที่ทำกิน ส่วนกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำชำยเลนมำกกว่ำกำรบุกรุก สำเหตุมำจำกที่รัฐบำลส่งเสริมสนับสนุน
กำรฟื้นฟูพื้นที่ป่ำชำยเลน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงที่ผ่ำนมำเริ่มตั้งแต่ตั้งกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้
ส่งเสริมให้ภำคประชำชน ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม รวมทั้งอบรมให้ควำมรู้ จัดตั้งกลุ่ม เครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
ทำให้รำษฎรในพื้นที่หรือชุมชุนเริ่มเห็นควำมสำคัรของป่ำชำยเลนต่อวิถีชีวิตของรำษฎรหรือชุมชน จึงมีผลทำให้
อัตรำบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนลดน้อยลงรำษฎรในชุมชนชำยฝั่งที่มีพื้นที่ป่ำชำยเลน ยังมีควำมจำเป็นต้องใช้ประโยชน์
จำกไม้ป่ ำชำยเลนเพื่อใช้ สอย เช่น กำรต่อเติม ปรับปรุง สร้ำงที่อยู่อำศัย ทำเครื่องมือประมง ใช้เป็นเชื้อเพลิ ง
ในครัวเรือน โดยกำรเผำถ่ำน ใช้ทำคอกสัตว์เลี้ยง หรือล้อมรั้วพื้นที่เกษตร ตำมวิถีชีวิตของรำษฎรในชุมชน กำรใช้
ในปัจจุบันไม่ได้ขออนุ รำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือบำงชุมชนที่มีกำรจัดกำรพื้นที่ป่ำใช้ประโยชน์โดยผ่ำน
กฎกติกำของชุมชน ซึ่งยังไม่มีกฎหมำยรองรับจึงเป็นปัรหำที่กระทบกับชุมชนและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
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ตำรำงที่ 18 ตำรำงแสดงพื้นที่ป่ำชำยเลนจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ (ไร่)
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

ป่ำชำยเลนคงสภำพทั้งหมด (ไร่)
288,750
289,375
246,100
195,243
180,581
194,081
183,877
183,402
245,822
215,603
223,639
225,890

พืน้ ที่ในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง (ไร่)
220,273.99

หมำยเหตุ พื้นที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง หมำยถึง พื้นที่ป่ำชำยเลนที่
มิได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ
ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กรมทรั พ ยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ได้ ด ำเนิ นกำรโครงกำรจ ำแนกเขตกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ป่ำชำยเลน พ.ศ. 2557เพื่อจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำชำยเลนออกเป็นพื้นที่ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี 2557
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่ำชำยเลนในควำมรับผิดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รวม 321,061.13 ไร่
เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 220,273.99 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้ำง พื้นที่ทิ้งร้ำง ป่ำชำยหำด ป่ำบก หำดเลน และพื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง รวม
100,787.14 ไร่ ดังตำรำงที่ 19
กำรดำเนินกำรในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง มีกำรดำเนินกำรด้ำน
ป่ำชำยเลนหลำยโครงกำร ประกอบด้วยกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ. 2557 กำรอนุรำต
ใช้พื้นที่ป่ำชำยเลน ป่ำชุมชน กำรปลูกป่ำตำมนโยบำยของรัฐบำล เช่น โครงกำรปลูกป่ำประชำรั ฐ กำรปลูกป่ำใน
เมือง กำรปลูกเสริม กำรจัดทำเขตพิทักษ์รักษ์สัตว์น้ำ กำรจัดทำแนวคูแพรก นอกจำกนี้ในส่วนของกำรเฝ้ำระวัง
กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนยังมีกำรดำเนินกำรจับกุมและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกในแต่ละพื้นที่มำกน้อยต่ำงกันไป
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ตำรำงที่ 19 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดสตูลปี พ.ศ. 2557
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสตูล
ป่ำชำยเลน (ป่ำคงสภำพ)
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ
ป่ำบก
พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นำเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ
เลนงอก/หำดเลน
หำดทรำย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***
พื้นที่ทิ้งร้ำง
รวม

พื้นที่ (ไร่)
220,273.99
9.81
0
2,324.67
15,752.62
0
46,064.54
3,532.69
0
0
0
32,889.72
213.09
321,061.13

* พื้นที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ปี พ.ศ. 2543 สภำพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
ที่มำ: สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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รูปที่ 20 แผนที่จำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ปี พ.ศ. 2557
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2.2.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร (Pressure)
1) ผลกระทบจำก กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร (P1)กำรเพิ่มขึ้นประชำกร รำษฎรหรือชุมชนที่
อยู่ใกล้ชิดป่ำชำยเลนในท้องที่จังหวัดสตูล ส่วนมำกทำอำชีพประมงชำยฝั่งมำตั้งแต่ในอดีต มีกำรถือครองที่ดิน
แปลงเล็กแปลงน้อยสำหรับใช้สร้ำงที่อยู่อำศัย สร้ำงเป็นชุมชนอยู่ใกล้ป่ำชำยเลนหรือแม่น้ำลำคลอง บำงชุมชนอยู่
กันแออัดไม่มีพื้นที่บริเวณของบ้ำน เมื่อลูกหลำนแต่งงำนมีครอบครัว มีควำมต้องกำรที่ดินเพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัย
พื้นที่ทำกิน เกษตรกรรม ประมง ก็ขยำยพื้นที่เข้ำไปในพื้นที่ป่ำชำยเลน
2) กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัย พื้นที่ทำกิน กำรเกษตรกรรม กำรประมง (P2)
เช่น กำรเพำะเลี้ยงทำบ่อเลี้ยงกุ้ง ในท้องที่จังหวัดสตูลมีกำรเพำะเลี้ยงทำบ่อกุ้ง เกือบตลอดแนวชำยป่ำชำยเลน มี
ทั้ ง รำยเล็ ก และรำยใหร่ มำนำนแล้ ว ตั้ ง เริ่ ม มี ก ำรท ำบ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง พื้ น ที่ บ่ อ เลี้ ย งกุ้ ง แต่ ล ะแห่ ง ส่ ว นมำก
มีพื้นที่รุกล้ำเข้ำไปในเขตป่ำชำยเลนมำกน้อยต่ำงกัน เป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนลดน้อยลงและกำร
เลี้ยงกุ้งมีกำรปล่อยน้ำเสียเข้ำไปในพื้นที่ป่ำชำยเลนโดยไม่มีกำรบำบัด ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์น้ำในพื้นที่
ป่ำชำยเลน
3) กำรเติบ โตในด้ำนกำรท่องเที่ยว ใช้พื้นที่ในกำรสร้ำงรีสอร์ ท ท่ำเรือ ร้ำนอำหำร (P3)
กำรท่องเที่ย วในท้องที่จังหวัดสตูล มีแนวแนวโน้มจะเติบโตขึ้น ทำให้มีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนรวมถึงควำม
ต้องกำรใช้ไม้จำกป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงรีสอร์ทสร้ำงร้ำนอำหำร สร้ำงท่ำเรือ
4) กำรใช้ป ระโยชน์จ ำกไม้ป่ำชำยเลน ตำมวิถีชุมชน เช่น กำรเผำถ่ำ น ไม้ค้ำยันก่อสร้ำง
รีสอร์ท ท่ำเรือ (P4)รำษฎรที่อยู่อำศัยบริเวณชำยฝั่งหรืออยู่อำศัยใกล้ป่ำชำยเลน นิยมนำไม้จำกป่ำชำยเลน สร้ำงที่
อยู่ อำศัย ท ำเชื้ อเพลิ ง เผำถ่ำ น เครื่ องมือประมง สร้ ำงท่ำ เรือ เพื่อ ใช้ส อยตำมวิถีข องชุ มชน เนื่อ งจำกฐำนะ
ครอบครัวยำกจน ไม่กำลังพอที่จ ะสำมำรถซื้อวัสดุอื่นที่มีขำยในท้องตลำดและรำษฎรส่วนหนึ่งมีกำรลักลอบตัดไม้
ป่ ำ ชำยเลนจ ำหน่ ำ ย ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ กำรก่ อ สร้ ำ ง เป็ น ไม้ ค้ ำยั น จ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกำรเลี้ ย งกุ้ ง
ผู้ ป ระกอบกำรโรงต้ม ปลำกระตั ก ผู้ ป ระกอบกำรรั บ ซื้อ แมงกะพรุ น ผู้ ป ระกอบกำรร้ ำ นอำหำร รี ส อร์ ท แล ะ
ผู้ ป ระกอบกำรอื่ น ที่ ๆ ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรใช้ ไ ม้ จ ำกป่ ำ ชำยเลน ตลอดถึ ง ลั ก ลอบตั ด ไม้ ป่ ำ ชำยเลนไปขำย
ให้ผู้ประกอบกำรในประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว

รูปที่ 21 กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
5) รำษฎรไม่รู้แนวเขตป่ำชำยเลน เนื่องจำกไม่มีแนวเขตป่ำชำยเลนในพื้นที่ที่ชัดเจน (P5) เช่น
หลักเขต ป้ำย หรือเครื่องหมำยอื่น สำเหตุมำจำกรำษฎรเข้ำไปอยู่อำศัย ทำกิน ในเขตป่ำตำมแผนที่ ต่อเนื่องมำ
นำนแล้ว แนวเขตป่ ำตำมแผนที่ ในพื้นที่จะตกอยู่หรือพำดผ่ ำนไปในพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทำกิน ทำให้ในปัจจุบัน
ไม่สำมำรถปักหลักเขต หรือป้ำยแสดงแนวเขตได้ ประกอบกับพื้นที่บำงส่วนรำษฎรอยู่อำศัย ทำกินอยู่ก่อนกำหนด
เขตป่ำในครั้งแรก
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แนวเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.

รูปที่ 22 แนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี พำดผ่ำนชุมชนบริเวณบ้ำนปำกบำรำ
6) รำษฎรที่อยู่อำศัยตั้งเป็นชุมชนในเขตป่ำชำยเลนไม่สำมำรถให้ออกจำกพื้นที่ได้ไม่มีเอกสำร
สิทธิ ไม่มีควำมมั่นคง (P6) ชุมชนหรือหมู่บ้ำนในพื้นที่ป่ำชำยเลน มีรำษฎรเข้ำไปอยู่อำศัยทำกินตั้งเป็นชุมชน
หมู่บ้ ำน ใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ทำกิน และที่อยู่ อำศัยในพื้นที่ป่ำชำยเลน ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยได้
เนื่องจำกมีรำษฎรจำนวนมำก และหำกดำเนินกำรตำมกฎหมำยจะมีผลกระทบเป็นปัรหำด้ำนสังคมไม่สำมำรถจัด
ที่อยู่อำศัยหรือพื้นที่ทำกินให้กับรำษฎรในพื้นที่อื่นได้

รูปที่ 23 ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงชุมชน/หมู่บ้ำน ตั้งอยู่กลำงป่ำชำยเลน บ้ำนท่ำพะยอม
ตำบลปำกน้ำ อำเภอละงู
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2.2.3 การดาเนินงานมาตรการและการแก้ไขปัญหา (Response)
1) ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัรของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชนกำรแก้ไข
ปัรหำในพื้นที่ป่ำชำยเลนในทุกๆด้ำน จำเป็นต้องส่งเสริมควำมรู้ให้กับรำษฎรทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพำะรำษฎร
หรือชุมชนที่อยู่ใกล้ป่ำเป็นลำดับแรก ให้รับรู้ เรี ยนรู้และเข้ำใจถึงควำมสำคัรของทรัพยำกรป่ำชำยเลน ที่มีต่อ
รำษฎรหรือชุมชน ในด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรทำงเศรษฐกิจทำงสังคมทำงสิ่งแวดล้อมและด้ำนอื่นๆ รวมถึง
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ดกำรและอนุ รั กษ์ ท รั พ ยำกรป่ ำชำยเลนและจั ด ตั้ ง กลุ่ ม กำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน ชุมชน ที่มีพื้นที่ป่ำชำยเลน เพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรป่ำชำยเลนได้อย่ำง
ยั่งยืน
2) จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนในพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันกำรบุกรุก เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนว
ป้องกัน กำรบุ กรุ กระหว่ำงพื้น ที่ที่มีส ภำพเป็ น ป่ำชำยเลนปัจจุบันกับพื้นที่ ที่มีกำรครอบครอง เพื่อป้องกันกำร
บุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพิ่มเติมหรือติดป้ำยประกำศ หลักหมำยแนวเขต
3) กำหนดเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อให้มีแนวเขตป่ำชำยเลนที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ
ของรำษฎร
4) สร้ ำ งกฎกติ ก ำระเบี ย บ และบั ง คับ ใช้ ก ฎหมำยอย่ ำงจริ ง จั ง เช่ น กำรทวงคืน พื้ น ที่ ป่ ำ
ในพื้นที่มีศักยภำพฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลนได้เป็นลำดับแรก ตำมนโยบำยของรัฐบำลและแนวทำงที่กำหนดไว้และ
ดำเนินกำรกับผู้บุกรุกใหม่ตำมกฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด
5) ดำเนิน กำรฟื้ น ฟู สภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่ อมโทรม โดยดำเนินกำรบริห ำร
จัดกำรพื้นที่ป่ ำชำยเลนที่มีกำรครอบครองทำประโยชน์โดยกำรสอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตป่ำชำยเลน พื้นที่ที่มี
เอกสำรสิทธิ์ถูกต้อง และพื้นที่ทำประโยชน์มำก่อนกำหนดเขตป่ำครั้งแรกให้กันพื้นที่ออกจำกเขตป่ ำ พื้นที่ไม่มี
เอกสำรสิทธิ์ขอคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลน ส่วนพื้นที่ที่ไม่สำมำรถฟื้นฟูป่ำชำยเลนได้หรือพื้นที่ที่ไม่
สำมำรถดำเนินกำรให้รำษฎรออกจำกพื้นที่ได้ ดำเนินกำรจัดที่ดินทำกิน ตำมนโยบำยของรัฐบำล
๖) จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทำงทะเลและชำยฝั่ง จังหวัดสตูล
๗) จดแจ้งชุมชนชำยฝั่งจังหวัดสตูล
๘) จดแจ้งอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล
6) จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลนศึกษำวิจัยกำรใช้
ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลนตำมหลักวิชำกำร
7) ก ำหนดพื้ น ที่ใ นกำรใช้ ป ระโยชน์ จำกไม้ ป่ ำ ชำยเลนก ำหนดพื้ นที่ ป่ ำ ชำยเลนให้ มี พื้ น ที่
ที่รำษฎรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลนได้ตำมกฎกติกำชุมชนระเบียบและถูกต้องตำมกฎหมำย
8) สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำร
ควบคุมให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลนอย่ำงยั่งยืนในกำรแก้ไขปัรหำต่ำงๆ ในพื้นที่ใช้กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมำย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
9) เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่และจำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
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2.2.4 การดาเนินการที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. กำรดำเนินงำนตำมแผน AO๑-AO๔ จ.สตูลเป้ำหมำยในกำรทวงคืนผืนป่ำ จำนวน 4,500 ไร่
โดยจังหวัดสตูลมีพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 1,219 ไร่ สำมำรถทวงคืนผืนป่ำได้ตำมเป้ำหมำย 1,219 ไร่ ซึ่งจะได้มี
กำรดำเนินกำรปลูกฟื้นฟูในลำดับต่อไป
1) ปฏิบัติกำรทวงคืนผืนป่ำ Area of operation (AO) ซึ่งเป็นนโยบำยของรัฐบำลในกำรที่รักษำ
สภำพธรรมชำติและสิ่ ง แวดล้ อม โดยเฉพำะพื้นที่ ป่ำเพื่อให้ เกิด ควำมสมดุล ทำงระบบนิเวศ โดยในพื้น ที่ของ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง สตูล มีเป้ำหมำยใน
กำรทวงคืนผืนป่ำ จำนวน 600 ไร่ โดยจังหวัดตรัง มีพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 300 ไร่ สำมำรถทวงคืนผืนป่ำได้ตำม
เป้ำหมำย 301.55 ไร่ ซึ่งจะได้มีกำรดำเนินกำรปลูกฟื้นฟูในลำดับต่อไป
2) จัดกำรประชุมทำควำมเข้ำใจแต่ละชุมชน ในจัดทำเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ
มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อให้ป้องกันป่ำ
ชำยเลนที่เหลืออยู่มิให้มีกำรบุกรุกเพิ่มเติม
ตำรำงที่ 20 กำรดำเนินงำนตำมแผน AO1-AO4 จังหวัดสตูล
พื้นที่จังหวัดสตูล
พื้นที่เป้ำหมำยที่คดีถึงที่สดุ แล้ว และสำมำรถเข้ำดำเนินกำรได้ทันที
(AO1)
พื้นที่เป้ำหมำยที่แจ้งควำมดำเนินคดีแล้วและอยู่ระหว่ำงกระบวนกำร
ยุติธรรม (AO2)
พื้นที่ดำเนินกำรตำมแผนพลิกฟื้นผืนป่ำชำยเลนสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(AO3)
พื้นที่เป้ำหมำยป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำสมบูรณ์ (AO4)

ผลดาเนินการ
จานวน
เนื้อที่ (ไร่)
(แปลง)

แปลง

เนื้อที่ (ไร่)

87

938.96

87

938.96

144

2,034.97

144

2,034.97

-

475

21

432.50

237,506.38

237,506.38

รูปที่ 24 ยุทธกำรกำรทวงคืนฝืนป่ำท้องที่ จังหวัดสตูล
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2. กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนโดยกำรมีส่วนร่วม เช่นที่ตำบลคลองขุด อ.เมืองและเจ๊ะบิลัง
ตำรำงที่ 21 ผลกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำชำยเลนปี 2561 จังหวัดสตูล
จังหวัด
สตูล

ปลูกป่าโดยกรม
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
-

ปลูกป่าร่วมกับ
หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ
-

ปลูกป่าชายเลน
ร่วมกับเอกชนหรือ
บุคคลภายนอก(CSR)
-

ปลูกป่าวัน
สาคัญหรือ
ประชาอาสา
21

รวม(ไร่)
21

รูปที่ 25 กำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
3. กำรดำเนินกำรจัดกำรที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน ตำมนโยบำยรัฐบำล
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คสช.)
เป้ำหมำย จำนวน 16 ชุมชน คทช.จังหวัดสตูล เห็นชอบและสำมำรถดำเนินกำรจัดที่ดินที่อยู่
อำศัยได้ จำนวน 16 ชุมชน เนื้อที่ 184-3-24 ไร่ 899 ครัวเรือน สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งที่ 10 แจ้งให้ผู้ว่ำดำเนินกำรยื่นคำขออนุรำตแล้ว

รูปที่ 26 กำรประชุม คทช. จังหวัดสตูล
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ตำรำงที่ 22 กำรจัดที่ดินทำกินและที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยให้ชุมชน ตำมนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) จังหวัดสตูล
ลาดับ สถานี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

34

35
36

37
41

บ้าน
บ้ำนเขำจีน (ทุ่งนำยร้อย) ม.1
บ้ำนเกำะนกม.3
บ้ำนคลองขุด (โคกพยอม) ม.4
บ้ำนเกำะนก (คลองน้ำเวียน) ม.3
บ้ำนเกำะนก (ท่ำด่ำน) ม.3
บ้ำนตันหยงกำโบยม.2
บ้ำนปูยูม.3
บ้ำนตันหยงกลิงม.๓
บ้ำนเจ๊ะบิลัง (ชุมชนประมง) หมู่ที่ 2
บ้ำนตันหยงละไน้ม.๑
บ้ำนกำแบงม.2
บ้ำนปีใหร่ม.๕
บ้ำนขอนคลำนตะวันออกม.๑
บ้ำนขอนคลำนตะวันตกม.๓
บ้ำนทุ่งบุหลังม.5 และบ้ำนทุ่งสะโบ๊ะ ม.2
บ้ำนทุ่งริ้นม.1
รวมเนื้อที่(ไร่)

ตาบล
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
คลองขุด
ปูยู
ปูยู
เกำะสำหร่ำย
เจ๊ะบิลัง
แหลมสน
แหลมสน
กำแพง
ขอนคลำน
ขอนคลำน
ทุ่งบุหลัง
สำคร

อาเภอ จังหวัด
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ละงู
ละงู
ละงู
ทุ่งหว้ำ
ทุ่งหว้ำ
ทุ่งหว้ำ
ท่ำแพ

สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ในป่าสงวนแห่งชาติ
นอกป่าสงวนแห่งชาติ
ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา
5
3
80
6
1
64
2
3
84
25
0
28
10 3
24
19
0
4
10
0
72
5
1
60
11
2
44
6
1
84
8
0
72
38 3
96
8
1
52
13
1
8
1
0
32
0
1
36
1
3
96
1
2
68
0
2
8
0
1
16
1
2
40
2
1
56
2
1
20
107 1
7
77 2
20
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เนื้อทีร่ วม (ไร่)
5-3-80
9-1-48
35-3-52
19-0-04
15-2-32
18-0-08
47-0-68
8-1-52
13-1-08
1-1-68
1-3-96
1-2-68
0-3-24
1-2-40
2-1-56
2-1-20
184 - 3 - 24
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4. ป่ำในเมือง จำนวน ๑๐๐ ไร่ ในพื้นที่ตำบลตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

รูปที่ 27 ป่ำในเมือง พื้นที่ตำบลตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
2.2.5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัรหำอุปสรรค
1) ไม่ระเบียบแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ำชำยเลน ไม้ป่ำชำยเลน หรืออื่นๆ
2) ปัรหำพื้นที่ป่ำชำยเลนแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงไม่สำมำรถแก้ปัรหำแบบเดียวกันได้ ใน
ทุกพื้นที่
3) ปัรหำแนวเขตป่ำชำยเลน โดยเฉพำะแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี มีกำร
กำหนดเขตไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่รำษฎรเข้ำไปอยู่อำศัยครอบครองทำประโยชน์มำก่อนกำหนดเขตป่ำ และบำงพื้นที่
ไปกำหนดพื้น ที่ที่ไม่มีสภำพเป็น ป่ ำชำยเลน คือเป็นพื้นที่ดอนน้ำทะเลท่วมไม่ถึ ง เป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนกำรกำหนดเขตป่ำชำยเลนในแผนที่ รำษฎรไม่ได้รับรู้ ไม่ได้รับทรำบ จึงไม่เข้ำใจและทำให้
ไม่ยอมรับแนวเขตป่ำชำยเลน
ข้อเสนอแนะ
1) กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำย ให้เอื้อกับกำรใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนตำมวิถีชุมชน
2) กำรแก้ไขปัรหำให้มองตำมสภำพปัรหำแต่ละพื้นที่
3) กำรจัดกำรที่ดินในพื้นที่ป่ำชำยเลนที่มีกำรครอบครอง ทำประโยชน์ เป็นที่อยู่อำศัย ที่ทำ
กิน ควรแก้ปัรหำที่มีอยู่พร้อมกันในทุกมิติ ในแต่ละชุมชนหรือหมู่บ้ำน อย่ำงเร่งด่วน เพื่อลดกำรขยำยตัวเข้ำไปใน
เขตป่ำชำยเลน และเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับรำษฎรและชุมชน
4) ปรับปรุงแนวเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละ
พื้นที่
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ตำรำงที่ 23 กำรวิเครำะห์ PSR ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม และลดลงจังหวัดสตูล
ป่ำชำยเลนเสื่อมโทรม และลดลง
สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกร
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัรหำ
(Pressure)
(Response)
P1:ผลกระทบจำก กำรเพิ่มขึ้นของ
R1: ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัรของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชน
ประชำกร
R2: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนในพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
P2:กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนเพื่อสร้ำงที่อยู่ R2: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนในพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
อำศัย พื้นที่ที่ทำกิน กำรเกษตรกรรม R3: กำหนดเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำร
กำรประมง
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
R4: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R5: ดำเนินกำรฟื้นฟู สภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
R8: สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำรควบคุม
ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลนอย่ำงยั่งยืน
- จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลน
R9: เพิ่มประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำทีแ่ ละจำนวนบุคคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดูแลพื้นที่ป่ำ
P3: กำรเติบโตในด้ำนกำรท่องเที่ยว ใช้พื้นที่ R1: ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัรของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชน
ในกำรสร้ำงรีสอร์ท ท่ำเรือ
- ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ำชำยเลน
ร้ำนอำหำร
R3: กำหนดเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
R4: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
P4: กำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน ตำม R1: ส่งเสริมให้ควำมรู้กับชุมชนถึงควำมสำคัรของทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่มีต่อชุมชน
วิถีชุมชน เช่น กำรเผำถ่ำน ไม้ค้ำยัน
-กำรให้ควำมรู้จำกกำรจัดกำรพื้นทีป่ ่ำ
ก่อสร้ำง รีสอร์ท ท่ำเรือ
R4: สร้ำงกฎกติกำระเบียบ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R6: จัดระบบมำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกไม้หรือผลผลิตจำกป่ำชำยเลน
R7: กำหนดพื้นที่ในกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ป่ำชำยเลน
R8: สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนตลอดถึงกำรควบคุม
ให้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
P5: รำษฎรไม่รู้แนวเขตป่ำ เนื่องจำกแนว
R2: จัดทำแนวเขตป่ำชำยเลนในพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
เขตในพื้นที่ไม่ชัดเจน
R3: กำหนดเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P6: รำษฎรที่อยู่อำศัยตั้งเป็นชุมชนในเขต
R3: กำหนดเขตป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 และ มำตรำ 23 ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรบริหำร
ป่ำชำยเลนไม่สำมำรถให้ออกจำก
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
พื้นที่ได้ไม่มีเอกสำรสิทธิ ไม่มีควำม
R5: ดำเนินกำรฟื้นฟู สภำพป่ำที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรม
มั่นคง
- สอบสวน พิสูจน์สิทธิที่ดิน กำรใช้ประโยชน์
- จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยตำมนโยบำยรัฐบำล
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2.3 การกัดเซาะชายฝั่ง
ตำมพระรำชบัรรัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 มำตรำ 3
กำหนดให้ “ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ” คือ สิ่งที่มีอยู่ หรือเกิดขึ้นตำมธรรมชำติในบริเวณทะเลและชำยฝั่ง
รวมถึงพรุชำยฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำชำยฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสำบ และบริเวณพื้นที่ปำกแม่น้ำที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล
หรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้ำถึง เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด หำด ที่ชำยทะเล เกำะ หร้ำทะเล ปะกำรัง ดอนหอย
พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง เช่น ปะกำรังเทียม
แนวลดแรงคลื่น และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
1) ข้อมูลลักษณะชำยฝั่ง
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ประมำณ 2,479 ตำรำงกิโลเมตร มีควำมยำวชำยฝั่งทะเลประมำณ 161.38
กิโลเมตร ได้รับผลกระทบจำกปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งกว่ำ 22.49 กิโลเมตร (มีกำรดำเนินกำรป้องกันกำรกัด
เซำะแล้ว 22.19 กิโลเมตร) จังหวัดสตูลมีชำยหำดท่องเที่ยวบริเวณหำดปำกบำรำ และอุทยำนแห่งชำติ ตะรุเตำ
ซึ่งมีชุมชนหนำแน่นกระจำยอยู่ นอกเหนือจำกบ้ำนพักอำศัยแล้วยังมีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท ร้ำนค้ำ และ
ร้ำนอำหำร ตั้งอยู่ริมชำยฝั่งทะเล จังหวัดสตูลได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ธรณีพิบัติภัย (สึนำมิ) เมื่อวันที่ 26
ธันวำคม 2546 โดยได้รับรำยงำนว่ำเกิดพำยุและคลื่นลมแรงในทะเล บริเวณบ้ำ นปำกบำรำ ตำบลปำกน้ำ อำเภอ
ละงู และพื้นที่ตำบลแหลมสน อำเภอละงู มีเรือประมงขนำดเล็กที่เกำะหลีเป๊ะ เกำะลุโหลน และบริเวณบ้ำนปำก
บำรำ ตำบลปำกน้ำ ได้รับควำมเสียหำยหลำยสิบลำ กระชังปลำจำนวนมำกที่อยู่บริเวณพื้นที่ตำบลปำกน้ำ อำเภอ
ละงู รวมทั้งสัตว์เลี้ยง พื้นที่เกษตร โดยเฉพำะสวนแตงโมริมทะเลและบ้ำนเรือนได้รับควำมเสียหำย ส่วนเรือประมง
ทั้งขนำดเล็กและขนำดใหร่ถูกคลื่นซัดเสียหำยไปเป็นจำนวนมำก
2) ข้อมูลระบบหำด
จำกข้อมูลกำรแบ่งระบบกลุ่มหำด (Littoral cell) โดยพิจำรณำข้อมูลจำกลักษณะธรณีสัณฐำน
ลักษณะธรณีวิทยำ ลักษะทำงกำยภำพ ได้แก่ หัวแหลม (Headland) ชำยฝั่งหิน (Rocky Coast) และปำกแม่น้ำ
(Estuary) โดยขอบเขตชำยฝั่งในหนึ่งเซลล์จะต้องมีสมดุลตะกอนของตัวเอง และไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยตะกอนจำกกลุ่ม
หำดหนึ่ ง ไปสู่ อี กกลุ่ ม หำดหนึ่ ง พบว่ ำจั งหวั ด สตู ล ตั้ งอยู่ ใ นระบบกลุ่ ม หำดพื้ นที่ ช ำยฝั่ งอ่ ำวไทยตอนล่ ำ ง โดย
ประกอบด้วยระบบกลุ่มหำด A23 (อ่ำวปะเหลียน) A24 (บุโบย-บ่อเจ็ดลูก) A25 (ปำกบำรำ) A26 (ท่ำแพ) และ
A27 (ปำกน้ำสตูล) ดังรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 24
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ตำรำงที่ 24 ข้อมูลระบบกลุ่มหำดจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
อำเภอ
ทุ่งหว้ำ

ละงู

ตำบล
ทุ่งหว้ำ
นำทอน
ทุ่งบุหลัง
ขอนคลำน
ขอนคลำน
แหลมสน
ปำกน้ำ
ละงู

ท่ำแพ
เมืองสตูล

สำคร
เจ๊ะบิลัง
ตันหยงโป
ตำมะลัง
ปูยู

ระบบหำด
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A23 (อ่ำวปะเหลียน)
A24 (บุโบย-บ่อเจ็ดลูก)
A24 (บุโบย-บ่อเจ็ดลูก)
A25 (ปำกบำรำ)
A25 (ปำกบำรำ)
A26 (ท่ำแพ)
A26 (ท่ำแพ)
A26 (ท่ำแพ)
A26 (ท่ำแพ)
A27 (ปำกน้ำสตูล)
A27 (ปำกน้ำสตูล)
A27 (ปำกน้ำสตูล)

ระบบหำดย่อย
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A23-TRG/STN (อ่ำวทะนำน)
A24-STN (บุโบย)
A24-STN (บุโบย) A24-STN (บ่อเจ็ดลูก)
A25-STN (ปำกบำรำ) A25-STN (อ่ำวนุ่น)
A25-STN (โคกพะยอม)
A25-STN (โคกพะยอม)
A26-STN (ท่ำแพ)
A26-STN (ท่ำแพ)
A26-STN (ท่ำแพ)
A26-STN (ท่ำแพ)
A27-STN (ปำกน้ำสตูล)
A27-STN (ปำกน้ำสตูล)
A27-STN (ปำกน้ำสตูล) A27-STN (ปูยู)

2.3.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง (State)
สภำพชำยฝั่งทะเลของจังหวัดสตูลมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันออกไป
โดยบำงพื้ น ที่ อำจเป็ น กำรกัด เซำะชำยฝั่ ง ทะเล หรื อ บำงแห่ ง อำจเป็ น กำรทั บ ถมของตะกอน ทั้ ง นี้ มี ส ำเหตุ
เกิดจำกธรรมชำติ ได้แก่ ควำมรุนแรงของคลื่นและลมในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดกำรกัดเซำะตะกอน
ทรำยออกไปกองทั บ ถมบริ เ วณทะเลระดั บ ตื้ น หน้ ำ หำด ท ำให้ ห น้ ำ หำดเป็ น ที่ ร ำบกว้ ำ งใหร่ อิ ท ธิ พ ลของ
น้ำขึ้น-น้ำลง กระแสน้ำบริเวณปำกแม่น้ำ และบริเวณเลียบชำยฝั่ง ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง มีสำเหตุจำก
มนุ ษย์ ได้แก่ กำรก่อสร้ำงสิ่งปลู กสร้ำงบริเวณชำยฝั่ งทะเล กำรพัฒ นำพื้นที่ส ำหรับกำรท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณชำยฝั่งทะเล ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยำ
2.3.1.1 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งในอดีต
กำรส ำรวจสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่ งของจังหวัดสตูล กำรรวบรวมข้อมูล โครงกำรต่ำงๆ
ร่วมกับวิธีกำรเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของเส้นชำยฝั่งของปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 จำกภำพถ่ำย
ดำวเทียม Spot 5 และ Thaichote สำหรับกำรวิเครำะห์สถำนภำพชำยฝั่งถึงอัตรำกำรกัดเซำะในแต่ละพื้นที่ และ
กำหนดจุดโครงสร้ำงลงในแผนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับในกำรวิเครำะห์แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ ผลของกำร
สำรวจสถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งปรำกฏดังนี้
สถำนภำพกำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สตู ล จำกกำรศึ ก ษำโครงกำรจั ด ท ำแผนหลั ก
และแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ร่วมกับกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
แนวชำยฝั่งทะเล โดยใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 สำมำรถสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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จำกกำรกัดเซำะแนวชำยฝั่งดังนี้ ผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ครอบคลุม 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งบุหลัง
ตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ ตำบลแหลมสน ตำบลปำกน้ำ ตำบลละงู อำเภอละงู ตำบลเจ๊ะบิหลัง ตำบลตันหยง
โป ตำบลตำมะลัง ตำบลปูยู อำเภอเมือง รวมระยะทำง 11.02 กิโลเมตร เนื้อที่มีอัตรำกำรกัดเซำะโดยทั่วไปอยู่ใน
ระดับปำนกลำง (1-5 เมตรต่อปี) โดยพื้นที่มีอัตรำกำรกัดเซำะในระดับรุนแรง (มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี) เกิดกำรกัดเซำะ
รุนแรงและเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ แนวชำยฝั่งทำงตอนล่ำงของพื้นที่บริเวณบ้ำนทุ่งสะโป๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง
อำเภอทุ่งหว้ำ บริเวณหำดปำกบำรำ กระจำยตำมแนวชำยฝั่ง ตำบลปำกน้ำ จำกบ้ำนปำกละงู-บ้ำนหัวหิน ตำบลละงู
อำเภอละงู และบริเวณหำดทรำยขำว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล มีอัตรำกำรกัดเซำะระดับรุนแรง (มำกกว่ำ
5 เมตรต่อปี) โดยมีระยะทำงกำรกัดเซำะรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่ำ 3.88 กิโลเมตร และสำรวจกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง โดยใช้โครงสร้ำงพบว่ำมีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงที่ติดชำยฝั่ง พบกำรโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะแบบแข็ง
คือ กำแพงกันคลื่น (seawall) ตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ ตำบลปำกน้ำ ตำบลละงู อำเภอละงู
ตำบลตันหยงโป ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล โครงสร้ำงเขื่อนหินทิ้งริมชำยหำด ใช้ในกำรแก้ไขปัรหำกำร
กัดเซำะบริเวณ ตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ ตำบลแหลมสน ตำบลปำกน้ำ อำเภอ ละงู ซึ่ง
โครงกำรต่ำงๆ ดำเนินกำรก่อสร้ำงโดยภำครัฐ ส่วนกลำง และองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังสรุปในตำรำงดังตำรำงที่ 25
2.3.1.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน
จำกกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลของกองบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่ง ร่วมกับสำนักงำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 10 กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
พบว่ำชำยฝั่งจังหวัดสตูล มีระยะทำงแนวชำยฝั่งยำวประมำณ 161.38 กิโลเมตร ซึ่งแยกเป็น หำดทรำยประมำณ
44.75 กิโลเมตร หำดโคลนประมำณ 85.83 กิโลเมตร หำดหินประมำณ 16.58 กิโลเมตร และปำกแม่น้ำ
ประมำณ 12.38 กิโลเมตร รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 26
นอกจำกนี้ยังสำมำรถจำแนกสถำนกำรณ์ตำมแนวชำยฝั่งออกเป็น พื้นที่กัดเซำะรุนแรง (>5 เมตร/ปี)
0.30 กิโ ลเมตร พื้น ที่ที่มี กำรดำเนิน กำรแก้ไขแล้ ว 22.19 กิโลเมตร พื้นที่ส มดุล 110.68 กิโ ลเมตร พื้นที่
รุกล้ำ/ถมทะเล 1.15 พื้นที่หัวหำด 14.68 กิโลเมตร และพื้นที่ปำกแม่น้ำ 12.38 กิโลเมตร ดังรำยละเอียด
ตำมตำรำงที่ 27 และตำรำงที่ 28
2.3.1.3 แผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
จำกกำรรวบรวมแผนงำน/โครงกำร จำกหน่วยงำนหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิเช่น กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมเจ้ำท่ำ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ดำเนิ นงำนป้ องกั นแก้ ไขปั รหำกำรกั ดเซำะชำยฝั่ ง ให้ สอดคล้ องกั บพระรำชบั รรั ติ ส่ งเสริมกำรบริ หำรจั ดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 ดังสรุปตำมตำรำงที่ 29
สรุปสถานการณ์การชายฝั่งจังหวัดสตูล
พื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัดสตูล จำกผลกำรสำรวจพบว่ำ มีแนวชำยฝั่งที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง ณ ปัจจุบัน มีพื้นที่กัดเซำะในพื้ นที่อำเภอทุ่งหว้ำ ตำบลขอนคลำน รวมทั้งสิ้นเป็นพื้นที่ กัดเซำะรุนแรง
0.3 กิ โลเมตร พื้ นที่ มีกำรด ำเนิ นกำรแก้ไขแล้ ว 22.19 กิ โลเมตร จำกแนวชำยฝั่ งทั้ งหมด161.38 กิโลเมตร
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ตำรำงที่ 25 ข้อมูลพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล
ลำดับ
จำนวน
ที่ อำเภอ ตำบล

1
2
3
4
5
6
7
8

อ.ท่ำ
ต.
แพ สำคร
อ.ทุ่ง ต.ขอน
หว้ำ คลำน
อ.ทุ่ง ต.ทุ่งบุ
หว้ำ หลัง
อ.ทุ่ง ต.ทุ่ง
หว้ำ หว้ำ
อ.ทุ่ง ต.นำ
หว้ำ ทอน
อ.
ต.
เมือง คลอง
สตูล
ขุด
อ. ต.เจ๊ะบิ
เมือง
ลัง
สตูล
อ.
ต.
เมือง ตันหยง
สตูล
โป

เนื้อที่ตำบล
ตร.กม.
ไร่

หำดทรำย

ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง (เมตร)
ควำมยำว
แนวชำยฝั่งที่ถูกกัดเซำะ (เมตร)
หำด
หำดโคลน หำด ปำกแม่น้ำ พื้นที่ ชำยฝั่ง (เมตร) ปำนกลำง
รุนแรง ระยะกัดเซำะ
ทรำย
หิน
ถม
รวม
ปน
ทะเล
โคลน
10,431.79 - 1,767.47 - 12,199.26 2,084.48
2,084.48

81.41

50,879.49

-

15.61

9,756.33

4,528.11

-

940.12

-

581.03

-

6,049.26

-

20.36

12,725.02

-

-

10,230.63

-

315.22

-

10,545.85

-

243.55 152,221.11

-

-

1,611.55

-

616.14

-

2,227.69

-

-

-

100.52

62,827.90

-

-

6,577.64

-

872.82

-

7,450.45

-

-

-

134.93

84,332.84

-

-

73.40

-

221.98

-

295.39

-

-

-

112.63

70,391.87

-

-

15,239.39

-

2,300.52

-

17,539.91 2,204.60

-

2,204.60

40.89

25,558.34

-

-

17,892.45

-

2,245.65

-

20,138.10

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

-

-

-

2,473.61 2,473.61

2,560.77 2,560.77
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ตำรำงที่ 25 ข้อมูลพื้นที่กัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล (ต่อ)
จำนวน
ลำดับ
ที่ อำเภอ ตำบล
9

เนื้อที่ตำบล
ตร.กม.

ไร่

อ.เมือง ต.ตำ
36.00 22,502.86
สตูล มะลัง
10 อ.เมือง ต.ปูยู 97.51 60,943.04
สตูล
11 อ.ละงู ต.
51.00 31,877.69
ปำกน้ำ
12 อ.ละงู ต.ละงู 111.84 69,901.61
13 อ.ละงู ต.
50.73 31,708.66
แหลม
สน
รวม
1,097.00 685,626.74
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หำดทรำย
-

ลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง (เมตร)
หำด
ทรำย
หำด
หำดโคลน
ปำกแม่น้ำ
ปน
หิน
โคลน
12,720.34 371.18

แนวชำยฝั่งที่ถูกกัดเซำะ (เมตร)
พื้นที่ ควำมยำว
ถม ชำยฝั่ง (เมตร)
ทะเล

ปำนกลำง

รุนแรง

ระยะกัดเซำะ
รวม

-

13,091.52

-

-

-

-

-

-

-

2,834.91

-

-

17,522.23

-

1,847.57

-

19,369.80

10,896.40

-

6,919.64

-

790.87

-

18,606.91 2,834.91

6,285.52
9,073.18

-

6,906.56
3,385.72

-

275.87
1,626.18

-

13,467.94 2,477.76 1,819.27 4,297.03
14,085.09
-

30,783.22

-

110,451.47

-

13,832.49

-

155,067.18 9,601.75 6,853.66 16,455.41

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 26 ข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

จังหวัด
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

อำเภอ
ทุง่ หว้า
ทุง่ หว้า
ทุง่ หว้า
ทุง่ หว้า
ละงู
ละงู
ละงู
ละงู
ท่าแพ
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล

ตำบล หำดโคลน/เลน หำดโคลนปนทรำย หำดทรำย หำดทรำยปนโคลน หำดทรำยและหำดหิน
ทุง่ หว้า
2.18
0
0
0
0
นาทอน
0.00
0
0
0
0
ทุง่ บุหลัง
5.74
0
3.41
0
0
ขอนคลาน
0.92
0
5.63
0
0
ขอนคลาน
0
0
0
0
0
แหลมสน
3.08
0
8.96
0
0
ปากน้า
0.90
0
7.65
1.84
0
ละงู
4.99
0
8.71
0
0
สาคร
11.36
0
0
0
0
เจ๊ะบิลัง
12.27
0
5.76
0
0
ตันหยงโป
10.79
0
4.63
0
0
ต้ามะลัง
10.91
0
0
0
0
ปูยู
16.24
0
0
0
0

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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หำดหิน ปำกแม่นำ/ปำกคลอง
0
0.52
0
0
0
0.18
0
0.25
0
0.06
2.15
1.20
9.13
0.84
0
0.24
0
1.21
0.00
1.58
4.29
1.59
0
1.18
1.01
2.53

ตำรำงที่ 27 ข้อมูลสถำนกำรณ์ชำยฝั่งจังหวัดสตูล ปี 2560
พื้นที่กัดเซำะ (กม.)
อำเภอ

ตำบล

ทุ่งหว้ำ ทุ่งหว้ำ
นำทอน
ทุ่งบุหลัง
ขอน
คลำน
ละงู
ขอน
คลำน
แหลมสน
ปำกน้ำ
ท่ำแพ
เมือง
สตูล

ละงู
สำคร
เจ๊ะบิลัง

พื้นที่ไม่กัดเซำะ (ระยะทำงตำมแนวชำยฝั่ง)
สมดุล
(กม.)

พิ้นที่รุกล้ำ/พื้นที่
ถมทะเล (กม.)

หำดหิน
(กม.)

ปำกแม่น้ำ
(กม.)

รวม
(กม.)

2.181
6.452
4.217
2.162

-

-

0.518
1.001
0.181
0.255

2.699
7.453
9.327
6.804

-

-

-

-

0.056

0.056

-

-

11.126
5.446

-

2.147
8.344

1.203
0.841

15.387
20.371

-

-

9.147
11.365
18.023

-

-

0.238
1.211
1.576

13.941
12.576
19.600

-

-

13.415
10.913
16.237
110.683

1.149
1.149

รุนแร
ง
(กม.)
0.30
0
-

ปำน
กลำง
(กม.)
-

น้อย
(กม.)

ระยะ
(กม.)

-

4.928
4.087

-

-

-

-

-

-

-

-

0.910
5.741

-

-

-

4.556
-

RE VA PI MS
CP VS RE TP
NT PI GA
GA RE VS
-

-

-

1.969
22.19
0

BP VS PI
-

ตันหยงโป ตำมะลัง
ปูยู
รวม
0.30
0
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มีโครงสร้ำง
ประเภท
โครงสร้ำง

สะสม
สะสม
ตะกอน ตะกอนน้อย
มำก (กม.)
(กม.)
GA RE GRI VS
VS RE MS
-

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

3.176 1.588 21.295
1.185 12.098
1.014 2.529 19.779
14.681 12.382 161.384

ตำรำงที่ 28 โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
อำเภอ

ตำบล

ควำมยำว
ชื่อพื้นที่
โครงสร้ำง
1.52
อ่ำวทะนำน
GA RE
ทุ่งบุ
1.40
หำดทุ่งสะโบ๊ะ
MS
หลัง
2.01
หำดทุ่งสะโบ๊ะ
GRI RE MS
ทุ่งหว้ำ
0.96
บ้ำนรำไวเหนือ
MS RE
0.17
บ้ำนรำไวเหนือ
VS
ขอน
คลำน
2.05
บ้ำนรำไวใต้
VS
0.91
บ้ำนรำไวใต้
MS RE
0.28
บ้ำนตันหยงละไน้
RE
แหลม
0.37
บ้ำนตันหยงละไน้
VS
สน
0.27
บ้ำนบุโบย
MS GA
0.31
บ้ำนบ่อเจ็ดลูก
GA
0.03
บ้ำนบ่อเจ็ดลูก
VS
0.23
บ้ำนปำกบำรำ
RE
0.14
บ้ำนปำกบำรำ
CPO CPI
ละงู ปำกน้ำ 0.54
บ้ำนปำกบำรำ
CPI
0.44
บ้ำนตะโล๊ะใส
RE
2.12
บ้ำนตะโล๊ะใส
RE TP VS
1.21
เขำโต๊ะหงำย
NT PI RE VS
0.72
เขำอ่ำวนุ่น
PI VS
0.09
อ่ำวละงู
GA RE
ละงู
0.47
บ้ำนหลอมเป็น
GA RE GRI
3.18 บ้ำนหลอมเป็น-บ้ำนหัวหิน RE VS MS
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

ประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
ไม่มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
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ผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีสภำพชำรุด
มีผลกระทบ

อำเภอ
ละงู
เมือง
สตูล

ตำบล

ควำมยำว
0.22
ละงู
0.59
0.64
ตันหยง
0.42
โป
0.90
6
22.19

ชื่อพื้นที่
บ้ำนหัวหิน
บ้ำนหัวหิน
หำดทรำยยำว
บ้ำนตันหยงโป
บ้ำนกลำง

โครงสร้ำง
RE
RE
VS
PI VS
PI VS

ประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ
มีประสิทธิภำพ

3
หมำยเหตุ
JT = Jetty (เขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกแม่น้ำ)
PI
= Pier (ท่ำเทียบเรือ)
CPI = Concrete Pipe (กำรวำงท่อคอนกรีต)
CPO = Concrete Poles (กำรปักเสำคอนกรีต)
GA = Gabion (กล่องกระชุหิน)
RE
= Revetment (เขื่อนหินทิ้ง, หินทิ้ง)
VS
= Vertical Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทตั้งตรง) BP = Bamboo Fences Prevention (กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น) MS
กันคลื่นประเภทลำดเอียง) NT = Nature Trail (เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ) GRI
= I-Groin (รอดักทรำยแบบตัวไอ)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

ผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ
ไม่มีผลกระทบ

= Mild Slope Seawall (กำแพง
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ตำรำงที่ 29 แผนงำน/โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565
แผนงำน/
โครงกำร

ประเภท พื้นที่
โครงกำ ดำเนิน
ร
โครงกำร

ศึกษำ
ก่อสร้ำง

ที่

1 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้ำนรำไว ม.4
ต.ขอนคลำน อ.
ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
2 โครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลบริเวณ
บ้ำนบ่อเจ็ดลูก ต.
ปำกน้ำ อ.ละงู จ.
สตูล

/

บ้ำนรำไว
ม.4
ต.ขอน
คลำน
อ.ทุ่งหว้ำ
จ.สตูล
/ บ้ำนบ่อ
เจ็ดลูก
ต.ปำกน้ำ
อ.ละงู จ.
สตูล

สถำนกำรณ์ชำยฝั่ง
เป้ำหมำ แหล่ง
งบประมำณ (ล้ำนบำท)
งบ
หน่วยงำ หมำยเหตุ
ประมำณ นรับผิด
พื้นที่กัดเซำะ
พื้นที่ที่ไม่มีกำร ย (พื้นที่/ งบ
ระยะทำ ประ
รวม
ชอบ
กัดเซำะ
ง)
มำณ
ทั้งสิ้น
พื้นที่ พื้นที่มี พื้นที่ พื้นที่
(ล้ำน
ยังไม่มี กำร เสี่ยง ติดตำม
บำท)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กำร ดำเนิน ต่อ
ตรวจ
61 62 63 64 65
ดำเนิน กำร กำร
สอบ
กำร แก้ไข กัด (เมตร)
แก้ไข แล้ว เซำะ
(เมตร) (เมตร) (เมต
ร)
426
426
- 64.0 64.0
ยธ.

-

-

-

2,000

2,000

-

-

-

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

-

180.
0

-

ยธ.

B
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แผนงำน/
โครงกำร

ประเภท พื้นที่
โครงกำ ดำเนิน
ร
โครงกำร

ศึกษำ
ก่อสร้ำง

ที่

3 โครงกำรจัดทำ
/
รำยงำน
สถำนภำพพื้นที่
ชำยฝั่งและพื้นที่
เกำะ ประเทศ
ไทยเพื่อใช้บริหำร
จัดกำรพื้นที่
ชำยฝั่ง
โครงกำรก่อสร้ำง
4 เขื่อนป้องกันตลิ่ง
หมู่ที่ 3 ต.
กำแพง อ.ละงู จ.
สตูล

76

ชำยฝั่ง
ทะเล
3,151.1
3 กม.
และพื้นที่
เกำะ
2.446
ตร.กม.
/ หมู่ที่ 3
ต.กำแพง
อ.ละงู จ.
สตูล

สถำนกำรณ์ชำยฝั่ง
เป้ำหมำ
พื้นที่กัดเซำะ
พื้นที่ที่ไม่มีกำร ย (พื้นที่/
ระยะทำ
กัดเซำะ
ง)
พื้นที่ พื้นที่มี พื้นที่ พื้นที่
ยังไม่มี กำร เสี่ยง ติดตำม
กำร ดำเนิน ต่อ
ตรวจ
ดำเนิน กำร กำร
สอบ
กำร แก้ไข กัด (เมตร)
แก้ไข แล้ว เซำะ
(เมตร) (เมตร) (เมต
ร)
ชำยฝั่งทะเล 3,151.13 กม.
23
และพื้นที่เกำะ 2.446 ตร.กม.
จังหวัด
ชำยฝั่ง
ทะเล
และ
พื้นที่
เกำะ
-

-

-

-

0.500

แหล่ง
งบ
ประ
มำณ

งบประมำณ (ล้ำนบำท)

ปี
61

งบ
ประ
มำณ
ตำม
ภำรกิ
จ

-

- 16.8
4

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ปี
62

ปี
63

ปี
64

ปี
65

0.2 0.26 0.26
5

-

-

งบ
หน่วยงำ หมำยเหตุ
ประมำณ นรับผิด
รวม
ชอบ
ทั้งสิ้น
(ล้ำน
บำท)

-

-

-

0.770
7

ทช.

รวม 23
จังหวัด
17.731
2

16.83
40

สยผจ.
สตูล

โครงกำร
ต่อเนื่อง
ปี 59-61
รวม
36.57
ลบ.

แผนงำน/
โครงกำร

ประเภท พื้นที่
โครงกำ ดำเนิน
ร
โครงกำร

ศึกษำ
ก่อสร้ำง

ที่

5 โครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเล ชำยหำด
บำงศิลำ หมู่ที่ 2
ต.ละงู อ.ละงู จ.
สตูล

/ ชำยหำด
บำงศิลำ
หมู่ที่ 2 ต.
ละงู อ.ละงู
จ.สตูล

สถำนกำรณ์ชำยฝั่ง
เป้ำหมำ แหล่ง
งบประมำณ (ล้ำนบำท)
งบ
หน่วยงำ หมำยเหตุ
ประมำณ นรับผิด
พื้นที่กัดเซำะ
พื้นที่ที่ไม่มีกำร ย (พื้นที่/ งบ
ระยะทำ ประ
รวม
ชอบ
กัดเซำะ
ง)
มำณ
ทั้งสิ้น
พื้นที่ พื้นที่มี พื้นที่ พื้นที่
(ล้ำน
ยังไม่มี กำร เสี่ยง ติดตำม
บำท)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กำร ดำเนิน ต่อ
ตรวจ
61 62 63 64 65
ดำเนิน กำร กำร
สอบ
กำร แก้ไข กัด (เมตร)
แก้ไข แล้ว เซำะ
(เมตร) (เมตร) (เมต
ร)
- 1.0
- 29.9
0
3
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รูปที่ 28 แผนที่แสดงโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล
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รูปที่ 29 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลทุ่งหว้ำ อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 30 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลนำทอน อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 31 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 32 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 33 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 34 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลปำกน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
84
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รูปที่ 35 สถำนภำพแนวชำยฝั่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 36 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลสำคร อำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 37 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลเจ๊ะบิหลัง อำเภอท่ำแพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 38 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 39 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 40 สถำนภำพแนวชำยฝั่งตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560
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รูปที่ 41 แสดงพื้นที่ที่ถูกกัดเซำะ จังหวัดสตูล
2.3.2 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
เกิดจากธรรมชาติ
1) กระบวนกำรธรรมชำติที่ทำให้เกิดกำรเคลื่อนที่ของตะกอนและเป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง ได้แก่ คลื่น กระแสน้ำชำยฝั่ง น้ำขึ้น – น้ำลง มรสุมและพำยุ
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
1) กำรสร้ำงเขื่อนหรือฝำยกั้นแม่น้ำ/ลำคลอง รวมถึงกำรดูดทรำยหรือกำรขุดลอกตะกอนท้อง
น้ำ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตะกอนที่ไหลลงสู่ทะเลน้อยลง
2) กำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่
- สิ่งก่อสร้ำงในทะเล เช่น กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่งที่มีกำรถมทะเลออกไป หรือดูดทรำย
ในทะเลเพื่อก่อสร้ำงเป็นท่ำเทียบเรือน้ำลึก ส่งผลต่อทิศทำงกำรไหลของกระแสน้ำ ทำให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
บริเวณข้ำงเคียง
- สิ่งก่อสร้ำงที่ยื่นออกจำกชำยฝั่ง เช่น ท่ำเทียบเรือประมง สะพำน ท่อระบำยน้ำ เขื่อน
กันทรำยและคลื่น จะกีดขวำงกำรเคลื่อนที่ของตะกอนตำมแนวชำยฝั่งตำมธรรมชำติ ผลลัพธ์คือแนวชำยฝั่งจะแคบ
ลงและเกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งตำมมำ
- สิ่งก่อสร้ำงบนหำดหรือบนฝั่ง เช่น ถนน อำคำร หรือเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอำจ
กีดขวำงไม่ให้เม็ดทรำยจำกเนินทรำยหรือตะกอนทรำยจำกบนฝั่งมำเติมบริเวณชำยฝั่ง ทำให้บริเวณชำยฝั่งเกิดกำร
เสียสมดุล นอกจำกนี้กำรมีสิ่งก่อสร้ำงบนหำดซึ่งรับแรงปะทะของคลื่นโดยตรง เกิดแรงสะท้อนกลับของคลื่นที่
รุนแรงมำกขึ้น พลังงำนคลื่นที่รุนแรงและต่อเนื่อง จะทำให้ชำยฝั่งพังทลำยหรือพัดพำเอำตะกอนทรำยด้ำนหน้ำ
และด้ำนใต้ของสิ่งก่อสร้ำงออกไป
3) กำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำชำยเลน เพื่อเปลี่ยนสภำพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ตลอดจนกำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงอื่นในพื้นที่ป่ำชำยเลน จะทำให้ขำดแนวป้องกันคลื่นลมที่จะเข้ำมำปะทะ
ชำยฝั่งทำให้เกิดกำรกัดเซำะได้ง่ำยและรุนแรง
4) กำรทรุดตัวของแผนดินหรือระดับน้ำทะเลสูงขึ้น กำรสูบน้ำบำดำลอำจทำให้เกิดกำรทรุด
ตัวของแผ่นดิน โดยเฉพำะบริเวณแนวชำยฝั่ง ทำให้น้ำทะเลรุกคืบเข้ำมำในพื้นที่ชำยฝั่งได้มำกยิ่งขึ้น และมีส่วนทำ
ให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งได้
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สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure) ตามแนวทางของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
P 11 น้ำท่วม และกำรระบำยน้ำลงทะเล
P 12 กำรแล่นเรือ กำรเดินเรือ
P 15 เปลี่ยนสภำพเป็นพื้นที่ชุมชนชำยฝั่ง และพื้นที่เพื่อกำรท่องเที่ยว (ที่พัก ร้ำนอำหำร ฯลฯ)
P 20 ตัดถนนในป่ำชำยเลน และติดชำยหำด
P 21 สิ่งก่อสร้ำงล่วงล้ำในทะเล (เขื่อนกั้นปำกร่องน้ำ รอดักทรำย กำแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่น
นอกชำยฝั่ง กองหินทิ้งริมฝั่ง ฯลฯ)
P 22 ขุดหน้ำดินทรำยชำยทะเล
2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนงาน/โครงการ (Responses)
R 2 ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R 3 จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ถูกต้องให้กับประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำครัฐ (หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ำย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)
R 6 กิจกรรมให้ควำมรู้ ควำมตระหนักที่ถูกต้องกับภำคประชำชน
R 9 กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R 18 ฟื้นฟูหำดทรำย และสันทรำยชำยฝั่ง
R 20 ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R 21 จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R 22 จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R 25 พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R 29 สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำร
ที่ส่งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
R 30 สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุ่มหำด
2.3.4 การดาเนินการที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2561
สำรวจแนวชำยฝั่งที่เกิดปัรหำพื้นที่กัดเซำะตลอดแนวชำยฝั่งที่ของจังหวัดสตูล
ตำรำงที่ 30 กำรวิเครำะห์ PSR ปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
ในปัจจุบัน

สาเหตุและผลกระทบ
ต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
(Pressure)
P11: น้ำท่วม
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
และกำรระบำยน้ำลงทะเลR20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพืน้ ที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรทีส่ ่งผลกระทบต่อ
ชำยฝั่ง
P12: กำรแล่นเรือ
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
กำรเดินเรือ
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ตำรำงที่ 30 กำรวิเครำะห์ PSR ปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสตูล (ต่อ)
P13: ท่าเรือ (ประมง R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
ท่องเที่ยว สินค้า)
R6: กิจกรรมให้ความรู้ ความตระหนักที่ถูกต้องกับภาคประชาชน
R9: กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรที่ส่งผลกระทบต่อ
ชำยฝั่ง
R30: สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุม่ หำด
P15: เปลี่ยนสภำพ
เป็นพื้นที่ชุมชนชำยฝั่ง
และพื้นที่เพื่อกำร
ท่องเที่ยว
(ที่พัก ร้ำนอำหำร
ฯลฯ)

P20: ตัดถนนในป่ำ
ชำยเลน และติด
ชำยหำด

R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R3: จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ถกู ต้องให้กับประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำครัฐ (หนังสือ คูม่ ือ
แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ำย วีดีทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ)
R6: กิจกรรมให้ความรู้ ความตระหนักที่ถูกต้องกับภาคประชาชน
R9: กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพืน้ ที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรทีส่ ่งผลกระทบต่อ
ชำยฝั่ง
R30: สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุ่มหำด
R2: ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทรัพยำกร
R9: กำหนดเส้นชำยฝั่ง
R20: ใช้กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด ตำมมำตรำ 12 และ 13
R21: จัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R22: จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
R25: พื้นที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ตำมมำตรำ 21
R29: สนับสนุนกำรจัดทำผังเมืองพื้นที่ชำยฝั่งทะเล กำรจัดทำแนวถอยร่นและกำรควบคุมอำคำรทีส่ ่งผล
กระทบต่อชำยฝั่ง
R 30 สนับสนุนกำรจัดกำรพื้นที่ชำยฝั่งทะเลในระบกลุ่มหำด

2.4 ขยะทะเล
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเล หรือของเสียที่ผ่ำน
กระบวนกำรผลิตใด ๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล โดยกำรจงใจทิ้งหรือกำรปล่อยปละทิ้งขว้ำงโดยไม่ตั้งใจสู่สภำพแวดล้อ ม
ทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมงและวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ
ขยะทะเลมำจำกแหล่งสำคัร 2 แหล่ง คือ 1) จำกกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จำกแม่น้ำสำยหลัก จำกกำร
ท่องเที่ยวชำยหำด แหล่งอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริ เวณ
ชำยฝั่งและ 2) กิจกรรมในทะเล เช่น กำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง และ platform ในทะเล
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ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกล ๆ ด้วยกระแสน้ำและกระแสลม
ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยั งสำมำรถพบได้ในสถำนที่ห่ำงไกลจำก
แหล่งกำเนิดอย่ำงชัดเจน เช่น บนเกำะกลำงมหำสมุทรและบริเวณขั้วโลก สำมำรถพบขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ
กลำงน้ำที่ระดับควำมลึกต่ำง ๆ และจมลงสู่พื้นทะเล ประมำณกันว่ำขยะทะเลทั่วโลก มีปริมำณ 1,800 ตัน/วัน หรือ
8 ล้ำนชิ้น/วัน หรือ 13,000 ชิ้น/ตร.กม. มำกกว่ำจำนวนปลำที่จับได้ถึง 3 เท่ำ (UNEP, 2008) สถำนกำรณ์ขยะ
ทะเล ในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษแจ้งปริมำณขยะในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีมำกถึง 60,273 ตัน/วัน ใน
จำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 19 ที่ถูกนำกลับไปใช้ใหม่ และเพียงร้อยละ 27 ที่ถูกกำจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่ำขยะ
เหล่ ำนี้นั บพัน ตัน จะลงสู่ทะเล จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำม
แบบฟอร์มที่ดัดแปลงมำจำกกำรเก็บข้อมูลของ International Coastal Clean Up ระหว่ำงปี พ.ศ. 2552–
2558 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตรำด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี
นครศรี ธรรมรำช สงขลำ พั งงำ ภู เก็ ต กระบี่ ตรั ง สตู ล ปั ตตำนี นรำธิ ว ำส และระนอง พบขยะทะเล จ ำนวน
363,228 ชิ้น โดยขยะทะเลที่พบส่วนใหร่ ได้แก่ ถุงพลำสติก ฝำจุก เชือก หลอดพลำสติก กระดำษ บุหรี่ ถ้วยชำม
พลำสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้ำ เป็นต้น โดยร้อยละ 46 ของขยะที่สำรวจพบมีแหล่งกำเนิดจำกกิจกรรม
ชำยฝั่งและกำรพักผ่อนตำมชำยทะเล
ผลกระทบจำกขยะทะเลมีหลำยด้ำน ประกอบด้วย
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนและยังทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิด
พันธุ์ต่ำงถิ่น โดยกำรติดมำกับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ
2) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือประมง อีกทั้งส่งผลต่อ
จำนวนสัตว์น้ำและกำรทำประมง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม ทำให้คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ได้รับบำดเจ็บ
จำกขยะบริเวณชำยหำด หรืออำจได้รับสำรพิษจำกขยะเหล่ำนั้น
5) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำกที่ตำยมีสำเหตุมำกจำก
กำรกินขยะทะเล
กำรดำเนินงำน มำตรกำรและกำรแก้ไข (Responses)
1) กำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งกำเนิดที่มำของขยะทะเล
2) พัฒนำกิจกรรมบริเวณชำยฝั่งที่มีอยู่อย่ำงเคร่งครัดและป้องกันไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่ทะเลจนเกินไป
จนก่อให้เกิดปัรหำมลพิษทำงทะเลได้ โดยหำกเจ้ำของแหล่งกำเนิดมลพิษใดไม่ปฏิบัติตำมจะถูกดำเนินคดีตำม
กฎหมำย
3) จัดทำแผนกำรจัดกำรแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและปฏิกูล
4) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์แก่ประชำชนโดยทำงภำครัฐและเอกชนได้
จัดทำเอกสำรเผยแพร่และกิจกรรมต่ำงๆเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกรทำงทะเลและให้
ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัรหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
5) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวนหรือขยะอื่นๆที่สร้ำงปัรหำใหร่และ
เป็นภัยคุกคำม เพื่อให้เกิดควำมอยู่รอดปลอดภัยและเกิดควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
6) กำรเก็บขยะจำกทุ่นกักขยะ จำนวน ๔ จุดในพื้นที่ ปำกแม่น้ำละงู ต.ปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ได้แก่
- บ้ำนปำกบำรำ คลองปำกบำรำ ควำมกว้ำงปำกคลอง 200 ม. ควำมยำวทุ่น 30 ม. พื้นที่
อ.ละงู จ. สตูล พื้นที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
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- บ้ำนท่ำมำลัย คลองท่ำมำลัย ควำมกว้ำงปำกคลอง 30 ม. ควำมยำวทุ่น 10 ม. พื้นที่ อ.ละงู
จ. สตูล พื้นที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
- บ้ำนท่ำยำง คลองท่ำยำง ควำมกว้ำงปำกคลอง 100 ม. ควำมยำวทุ่น 30 ม. พื้นที่ อ.ละงู
จ. สตูล พื้นที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
- บ้ำนท่ำพะยอม คลองละงู ควำมกว้ำงปำกคลอง 150 ม. ควำมยำวทุ่น 30 ม. พื้นที่ อ.ละงู
จ. สตูล พื้นที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ Hot tissue
3.1 แมงกะพรุน
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จำกข้อมูลสถิติของสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ในปี พ.ศ. 2542–
2561 มีรำยงำนผู้เสียชีวิตจำกแมงกะพรุนกล่อง จำนวน 1 รำย ในวันที่ 18 ตุลำคม 2558 เวลำประมำณ
22.45 น. ชำวประมงคนไทย เพศชำย อำยุ 31 ปี เสียชีวิตขณะทำกำรประมง ในน่ำนน้ำจังหวัดสตูล (รอยต่อ
สหพันธรัฐมำเลเซีย)
ความหลากหลายชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุน (ข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติด
เครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่ำงจำกเครือข่ำย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปีงบประมำณ 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน
ทำกำรสำรวจในพื้นที่หำดรำไว จังหวัดสตูล นอกจำกนี้มีข้อมูลจำกกำรสำรวจและรวบรวมตัวอย่ำงที่ติดอวนลอยกุ้ง
สำมชั้นบริเวณแนวชำยฝั่งในพื้นที่อ่ำวพันเตมำละกำ เกำะตะรุเตำ เกำะสำหร่ำย บ้ำนเจ๊ะบิลัง หำดทรำยยำว
แหลมตันหยงโป ในช่วงปี 2553–2561 พบแมงกะพรุนจำนวน 9 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือ
แมงกะพรุ น กล่ อง 3 ชนิ ด ได้แก่ Morbakka sp. B, Carukiidae (unidentifiable) และ Chiropsoides
buitendijki แมงกะพรุ น กลุ่ ม Scyphozoa 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ Lobonemoides sp. (แมงกะพรุ น ลอดช่ อ ง)
Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลำยจุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.,
Aurelia aurita (แมงกะพรุนพระจันทร์) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม) และแมงกะพรุน
กลุ่ ม Hydrozoa 1 ชนิ ด คือ Aequorea sp. นอกจำกนี้ยังได้รับ ตัว อย่ำงจำกเครือข่ำยชำวประมงในกลุ่ ม
Scyphozoa จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ Lobonemoides sp., P. Punctate และ Chrysaora sp.

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐

95

รูปที่ 42 แสดงพื้นที่สำรวจ: บริเวณแนวชำยฝั่ง จังหวัดสตูล
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
สำเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa น่ำจะมำจำกกระแสน้ำและคลื่นลม เนื่องจำกแมงกะพรุน
เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนำดใหร่ล่องลอยในน้ำ สำหรับสำเหตุที่พบแมงกะพรุนกล่องยังไม่สำมำรถสรุปสำเหตุได้แน่
ชัด อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกำรแพร่กระจำย
การดาเนินงานและการแก้ไขปัญหา
มำตรกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรพื้นที่ป้องกันภัย (พบแมงกะพรุนกล่อง และมีประวัติกำรบำดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตจำกกำรสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ เร่งรัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยเตือนให้ครบทุกพื้นที่ และให้มีกำรติดตั้ง
ตำข่ำยป้องกันภัย โดยเฉพำะในฤดูกำลที่มีโอกำสพบแมงกะพรุนกล่อง ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำร
ในพื้นที่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ภัย
ทีมแพทย์และพยำบำลในพื้นที่ให้เข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฐมพยำบำลและรักษำที่ถูกต้อง
1. ติ ดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์ การพยาบาลเบื้องต้ นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุ นพิ ษและท่อบรรจุ น้าส้มสายชู
(vinegar pole)
สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน ได้จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
กำรพยำบำลเบื้ องต้ น เมื่อสั มผั ส แมงกะพรุ น พิษ ซึ่ งได้รับองค์ควำมรู้จ ำกส ำนัก ระบำดวิท ยำ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข และคณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมำณ 2556 ได้ติดตั้งป้ำยและท่อ
บรรจุน้ำส้มสำยชู จำนวน 10 จุด ในพื้นที่เกำะสำหร่ำย และอุทยำนแห่งชำติเกำะตะรุเตำ (เกำะหลีเป๊ะ เกำะหิน
งำม เกำะอำดั ง เกำะรำวี และเกำะตะรุ เ ตำ) โดยร่ ว มกั บ บุค ลำกรทำงด้ ำ นสำธำรณสุ ข เจ้ ำ หน้ ำ ที่ อุท ยำนฯ
หน่วยงำนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
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ภำพที่ 43 พื้นที่ติดตั้งป้ำยกำรพยำบำลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และ vinegar pole ในจังหวัดสตูล:
เกำะสำหร่ำย และ อุทยำนแห่งชำติเกำะตะรุเตำ (ซ้ำย) เกำะหลีเป๊ะ (กลำง) เกำะหินงำม เกำะอำดัง
เกำะรำวี (ขวำ)

ภำพที่ 44 กำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์ฯ และ vinegar pole ในพื้นทีเ่ กำะหลีเป๊ะฝั่งตะวันตก (ซ้ำย)
และเกำะหลีเป๊ะทำงทิศใต้ (ขวำ)
2. การสร้างเครือข่ายให้ช่วยเก็บตัวอย่าง และแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ
ตั้งแต่ปี 2555 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน ได้สร้ำง
เครือข่ำยชำวประมงอวนลอยกุ้งสำมชั้น ในพื้นที่ และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพยำบำลเบื้องต้นอย่ำงถูกวิธีและเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษด้ำนต่ำงๆ
3. การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสถานศึกษา
สถำบั นวิจัย และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ำชำยเลน และส ำนักงำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ร่วมกับสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค และสำนักงำนสำธำรณสุ ข
จังหวัดสตูล จัดประชุมให้ควำมรู้เรื่องแมงกะพรุนพิษและกำรปฐมพยำบำล ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล ที่อยู่ติดชำยทะเลในเขตจังหวัดสตูล เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลละงูและสตูล และเจ้ำหน้ำที่แผนกฉุกเฉิน
โรงพยำบำลในเขตจังหวัดสตูล ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 25
คน
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ภำพที่ 45 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ 2554 และ 2558 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ง
ทะเล และป่ำชำยเลน ได้จัดทำและพิมพ์หนังสือกำร์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ทั้งนี้ในปีงบประมำณ 2559 ได้มอบให้
โรงเรียน 5 แห่ง โรงเรียนบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนอนุบำลละงู โรงเรียนบ้ำนคลองน้ำเค็ม โรงเรียนบ้ำนคลองขุด และ
โรงเรียนสตูลวิทยำ มอบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.) สตูล เพื่อแจกจ่ำยต่อให้แก่โรงเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจำนวน 158 แห่ง และมอบให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) (จังหวัด
สตูล) แจกจ่ำยต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกจำนวน 11 แห่ง

ภำพที่ 46 กำรมอบหนังสือกำร์ตูน เรื่อง แมงกะพรุน ให้แก่โรงเรียน
4. การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล
ปีงบประมำณ 2559 สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน ได้ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเอกสำร ประกอบด้วย 1) แผ่นพับองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง 2) โปสเตอร์ควำมรู้และกำรปฐมพยำบำลกำรบำดเจ็บจำกแมงกะพรุนกล่อง (Box
jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบบันทึกข้อมูลผู้บำดเจ็บที่เข้ำข่ำยว่ำโดน
แมงกะพรุนกล่ อง/หัว ขวด* และ 4) เอกสำรสำหรับกำรรักษำผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล่องในโรงพยำบำล* แก่
โรงพยำบำล 2 แห่ง โรงพยำบำลสตูล โรงพยำบำลละงู และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนบ่ อเจ็ดลูก
รวมทั้งอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ
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ภำพที่ 47 กำรประชำสัมพันธ์หน่วยรักษำพยำบำล
* ลักขณำ ไทยเครือ และพจมำน ศิริอำรยำภรณ์. 2557. กำรรักษำและป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำก
แมงกะพรุน Box jellfish กับ Portuguese man-of-war. โรงพิมพ์คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ,
จังหวัดเชียงใหม่. 91 หน้ำ
5. การติดตั้งตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
ป้ำยประชำสัมพันธ์กำรพยำบำลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและท่อบรรจุน้ำส้มสำยชู ชำรุด/
เสียหำย รวมทั้งกำรสูรหำยของน้ำส้มสำยชู
ข้อเสนอแนะ
– ควรมีกำรให้ ควำมรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง /จัดทำป้ำยประชำสัมพั นธ์กำรพยำบำลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้ำส้มสำยชูแทนที่
ชำรุด/เสียหำย และตรวจเช็คควำมพร้อมของน้ำส้มสำยชู
- สนั บ สนุ น และให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรติ ด ตั้ ง ตำข่ ำ ยป้ อ งกั น แมงกะพรุ น แก่ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกำร
ตลอดจนหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
– ทำกำรสำรวจเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถสรุปเกี่ยวกับฤดูกำลของแมงกะพรุนพิษได้
– ศึกษำอนุกรมวิธำนและควำมเป็นพิษของ Morbakka sp. B และ Carukiidae (unidentifiable)
เพื่อให้ทรำบชนิดและควำมเป็นพิษที่แน่ชัด เนื่องจำกแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรำยงำนในโลก 2 ชนิด
ได้แก่ Morbakka virulenta และ M. fenneri ทั้ง 2 ชนิดมีรำยงำนควำมเป็นพิษและทำให้เกิดอำกำรอิรูคันจิ
(Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะมีอำกำรปวดอย่ำงรุนแรง แต่อำจไม่ปรำกฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอำจมี
อำกำรเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจำกนั้นประมำณ 5–40 นำที อำกำรที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวด
ท้อง คลื่นไส้ อำเจียน เหงื่อออก หำยใจลำบำก ไอ เป็นตะคริว กล้ำมเนื้อหดเกร็ง ควำมดันโลหิตสูง และหัวใจเต้น
เร็วผิดปกติแต่มักไม่ทำให้เสียชีวิต เพียงแต่ทำให้รู้สึกอึดอัด ไม่สบำย ซึ่งอำจเป็นเหตุให้จมน้ำง่ำยขึ้น
– ศึกษำอนุกรมวิธำนแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับชนิดและควำมหลำกหลำย
ของแมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพำะแมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. และแมงกะพรุนไฟในสกุล
Chrysaora
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- ควรเสนอเป็ นเรื่ องเร่ งด่ว นที่ต้องบริห ำรจัดกำร ป้องกันและแก้ไข ในวำระของคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสตูล
บทสรุป
– ชำยฝั่ งทะเลของจั งหวัดสตูลจั ดเป็นพื้นที่ป้องกันภัย เนื่องจำกมีรำยงำนผู้ป่วยสงสั ยเสี ยชีวิตจำก
แมงกะพรุนกล่อง
– ส ำหรั บข้อมูลควำมหลำกหลำยชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุ นจำนวนทั้ งสิ้ น 9 ชนิด เป็ น
แมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่อง 3 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B, Carukiidae (unidentifiable)
และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุ นกลุ่ ม Scyphozoa 5 ชนิ ด ได้ แก่ Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุนลอดช่อง) Phyllorhiza punctata (แมงกะพรุนลำยจุดหรือแมงกะพรุนด่ำงออสเตรเลีย) แมงกะพรุนไฟ
Chrysaora sp., Aurelia aurita (แมงกะพรุนพระจันทร์) และ Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม) และ
แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa 1 ชนิด คือ Aequorea sp. โดยมีโอกำสพบแมงกะพรุนกล่อง Morbakka sp. C และ C.
buitendijki และ Chrysaora sp. ได้ตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ยังพบแมงกะพรุนที่สำมำรถนำมำแปรรูปเพื่อบริโภค คือ
แมงกะพรุนลอดช่อง Lobonemoides sp. ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรสำรวจซ้ำเพื่อ
ควำมแน่ชัดเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยชนิด ควำมชุกชุมและฤดูกำลของแมงกะพรุนที่พบในน่ำนน้ำจังหวัดสตูล
Cubozoa

Morbakka sp. B

Carukiidae, unidentifiable

Chiropsoides buitendijki

Scyphozoa

Lobonemoides sp.

Phyllorhiza punctata

Chrysaora sp.

Aurelia aurita

Scyphozoa

Hydrozoa

Versuriga anadyomene

Aequorea sp.
ภำพที่ 48 แมงกะพรุน
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5. บทสรุป
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของจังหวัดสตูลตำมบทบัรรัติมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัรรัติส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558 มีขอบเขตเชิงพื้นที่จำนวน 21 ตำบล 4 อำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้ำและอำเภอท่ำแพ มีเนื้อที่ 1,038,765.30 ไร่ ซึ่งทรัพยำกรดังกล่ำวมี
ควำมสำคัรยิ่งทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชำติวิทยำและสิ่งแวดล้อม เพรำะมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
เป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบด้วยระบบนิเวศบกและนิเวศทะเลที่มีควำมสำคัรเกี่ยวโยงกับทรัพยำกรอื่นที่นอกเหนือจำก
ทรัพยำกรอื่นที่นอกเหนือจำกทรัพยำกรที่ดิน เช่น ทรัพยำกรป่ำไม้ ทรัพยำกรแร่ ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและ
สั น ทนำกำร ทรั พยำกรทำงกำรเพำะเลี้ ย งชำยฝั่ ง และกำรประมง ดังนั้ น พื้นที่ ช ำยฝั่ ง ทะเลจึ งมีศักยภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นฐำนผลิตที่สำคัร ทำให้มีกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบให้เกิดกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ชำยฝั่งทะเล พอสรุปได้ดังนี้
1) ชำยฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ในท้องที่ 12 ตำบล 4 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอท่ำแพ อำเภอละงูและอำเภอ
ทุ่งหว้ำ มีควำมยำวชำยฝั่ ง 161.38 กิโลเมตร ซึ่งจำกกำรสำรวจข้อมูล กำรเปลี่ ยนแปลงพื้นที่ชำยฝั่ ง โดยใช้
ภำพถ่ำยทำงอำกำศซึ่งบันทึกข้อมูลปี พ.ศ.2555-2560 ร่วมกับกำรสำรวจภำคสนำมในช่วงปี พ.ศ.25592560 แนวชำยฝั่งถูกกัดเซำะรุนแรง 0.30 กิโลเมตร สำหรับกำรเกิดกำรกัดเซำะรุนแรง ได้แก่ แนวชำยฝั่งของ
พื้นที่บริเวณบ้ำนรำไวใต้ ตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ มีอัตรำกำรกัดเซำะระดับรุนแรง (มำกกว่ำ 5 เมตรต่อปี)
ซึ่งจำเป็นที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งต้องบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนร่วมกับภำค
ประชำชน เพื่อแก้ไขปัรหำดังกล่ำวนี้ โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2) ป่ำชำยเลน อยู่ในท้องที่ 21 ตำบล 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่ำแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้ ำ
ปัจจุบันมีพื้นที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ 225,889 ไร่ ซึ่งข้อมูลจำกพื้นที่ป่ำชำยเลนตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน
พบว่ำป่ำชำยเลนมีพื้นที่ลดลง จำกปี 2543 แต่ในระหว่ำงปี พ.ศ.2547-2557 พบว่ำมีกำรเพิ่มของพื้นที่ป่ำชำย
เลน แต่จำกข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำยังมีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำชำยเลนอยู่เพื่อทำกำรเกษตร เป็นที่อยู่อำศัย
ที่ทำกินและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ด้ำนกำรท่องเที่ยว สำเหตุเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกร และกำร
พัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องมีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตสำนึก ตลอดจนสร้ำงกฎ กติกำ
และกำหนดนโยบำยของทำงรำชกำรที่ชัดเจน ในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
3) ป่ำชำยหำด อยู่ในท้องที่ 6 ตำบล 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอละงูและอำเภอทุ่งหว้ำมีพื้นที่
143.07 ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 0.55 ของพื้นที่ป่ำชำยหำดของทั้งประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบโดยตรงจำกกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมและจำกกำรถูกกัดเซำะชำยฝั่งซึ่งต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่อย่ำงเป็นระบบ ทั้งต้นน้ำ กลำงน้ำและปลำยน้ำ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศ
4) หร้ำทะเล อยู่ในท้องที่ 5 ตำบล 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอละงู มีพื้นที่รวม 2,796.3 ไร่
โดยพื้นที่แหล่งขนำดใหร่อยู่ที่บ้ำนบำกันใหร่ จำนวน 1,446.99 ไร่ ซึ่งระบบนิเวศหร้ำทะเลมีควำมสำคัรใน
ด้ำนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย แหล่งอนุบำลตัวอ่อนสัตว์น้ำและแหล่งหำกินของสัตว์น้ำนำนำชนิด และยังมีส่วนช่วยใน
กำรกรองและปรับปรุงคุณภำพน้ำ ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน สำมำรถพบสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูรพันธุ์
เช่ น เต่ำ ทะเลและพะยู น ในบริ เ วณแหล่ ง หร้ำ ทะเล แต่ ข ณะนี้ ป ระสบปั ร หำผลกระทบอั น เนื่ อ งมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆบนแผ่นดิน ทั้งที่เกิดจำกมนุษย์และเกิดตำมธรรมชำติ ชุมชนส่วนใหร่ที่ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ใกล้
ชำยฝั่งทะเล กำรพัฒนำทำงด้ำนเกษตรกรรม ล้วนมีผลกระทบต่อหร้ำทะเล ประชำกรเต่ำทะเลและพะยูน ซึ่ง
กำลังลดลงเรื่อยๆโดยมักจะเสียชีวิตจำกกำรติดเครื่องมือประมงบำงชนิด เช่น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอบและ
โป๊ะตื้น จึงต้องมีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่กำรใช้ประโยชน์และ
บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดต่อไป
5) ปะกำรัง อยู่ในท้องที่ 5 ตำบล 3 อำเภอ มีพื้นที่ 13,437 ไร่ กระจำยตัวอยู่ตำมแนวชำยฝั่งและ
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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หมู่เกำะต่ำงๆ โดยสำมำรถแบ่งพื้นที่แนวปะกำรังเป็น 2 กลุ่มใหร่ๆ ได้แก่ กลุ่มบริเวณชำยฝั่งและตำมหมู่เกำะ
ต่ำงๆ จำกกำรสำรวจสถำนภำพแนวปะกำรังในปี 2559 พบว่ำแนวปะกำรังส่วนใหร่อยู่ในสภำพค่อนข้ำงดีมีควำม
หลำกหลำยของปะกำรังค่อนข้ำงมำกโดยมีบำงส่วนเกิดปะกำรังฟอกขำวอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่ำงผิดปกติ และปะกำรังบำงส่วนเกิดควำมเสื่อมโทรมและเสียหำยและมีผลกระทบอย่ำง
มำก อันเกิดจำกกำรขยำยตัวของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องจำกกำรท่องเที่ยว รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้น
ของตะกอนจำกกำรพัฒนำพื้นที่แนวชำยฝั่งและจำกป่ำชำยเลนที่เสื่อมโทรม ซึ่งจะต้องมีกำรกำหนดเขตพื้นที่กำรใช้
ประโยชน์ในแนวปะกำรั ง กำหนดกิจกรรมรวมทั้งจัดทำเครื่องหมำยแสดงแนวเขตและส่งเสริมให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในระบบนิเวศปะกำรังกับผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
นอกจำกนี้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสตูลยังประกอบด้วยทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก ซึ่ง
จำกกำรสำรวจมีโลมำหัวบำตรประมำณ 50 ตัว พบบริเวณเกำะสำหร่ำย โลมำหัวโหนก ประมำณ 50 ตัว พบ
บริเวณเกำะสำหร่ำยและเกำะปูยู โลมำอิรวดี ประมำณ 30 ตัว พบบริเวณเกำะสำหร่ำย รวมทั้งยังมีเกำะในจังหวัด
สตูล จำนวน 106 เกำะ ตั้งอยู่ใน 10 ตำบล 3 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งหว้ำ 3 เกำะ อำเภอละงู 33 เกำะ อำเภอ
เมือง 83 เกำะรวมพื้นที่ ทั้งหมด 311.839 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีเกำะมำกเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ โดยมีเกำะขนำดใหร่ที่สุด คือ เกำะตะรุเตำ รองลงมำ เป็นเกำะตำมะลังและเกำะตะเบ็ง รวมทั้ง เกำะไข่
เกำะหลีเป๊ะ เกำะอำดัง-รำวี เกำะหินงำม ซึ่งเป็นเกำะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัรของจังหวัดสตูล
6) กำรขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่งและอำสำสมัครพิทักษ์ ทะเล ตำมระเบียบกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่ง พ.ศ. 2560 และอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560
ซึ่งในปีงบประมำณ 2561 จังหวัดสตูลมีอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล 698 คน และมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่ง
50 กลุ่ม
ตำรำงที่ 31 กลุ่ม/เครือข่ำยที่ขอขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่ง จังหวัดสตูล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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กลุ่มอนุรักษ์สุไหงตำมะลัง
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนชุมชนบ้ำนโคกพยอม
กลุ่มโลมำถลำลม (บ้ำนท่ำส้ม)
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนหัวทำง
กลุ่มแม่บ้ำนตันหยงพัฒนำ
กลุ่มวิสำหกิจกลุ่มแม่บ้ำนประมงอำสำ
กลุ่มศูนย์เรียนรู้ทำงทะเลชุมชนบ้ำนตันหยงโป
กลุ่มส่งเสริมอำชีพและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มเครือข่ำยรำษฎรอำสำพิทักษ์ทะเลและชำยฝั่ง
กลุ่มบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง หมู่ที่ 4
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบ้ำนควนใหม่ (กม.8)
กลุ่มกองทุนฟื้นฟูทะเลไทย ม.4 บ้ำนหน้ำเขำ
กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเกำะสำหร่ำย
แหลมกำรีมอนุรักษ์เกำะสำหร่ำย
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ส่งเสริมอำชีพบำกันเคย
กลุ่มอนุรักษ์ฉลุง
กลุ่มแม่บ้ำนควนขัน
กลุ่มอนุรักษ์ส่งเสริมอำชีพบ้ำนหำดทรำยยำว

สมาชิก (คน)
19
15
20
15
15
16
18
60
17
16
23
19
21
18
18
29
15
15
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ตำรำงที่ 31 กลุ่ม/เครือข่ำยที่ขอขึ้นทะเบียนชุมชนชำยฝั่ง จังหวัดสตูล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ต่อ)
กลุ่มที่

ชื่อกลุ่ม
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

กลุ่มแม่บ้ำนรวมพลคนตันหยง
กลุ่มอนุรักษ์เขำพรำอำสำบ้ำนควนโพธิ์
กลุ่มประมงพื้นบ้ำนและหอยท้ำยเภำตำบลแหลมสน
กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนบุโบย
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนตันหยงละไน้
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนสุไหงมูโซ๊ะ
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนตูแตหรำ
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนท่ำแลหลำ
กลุ่มบ้ำนอุไรรักษ์ป่ำชำยเลน
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนท่ำยำง
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนท่ำพยอม
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลน ม.18 บ้ำนโคกพะยอม
กลุ่มอนุรักษ์บ้ำนบุโบยรักษ์ป่ำเลน
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนบำกันโต๊ะทิด
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนท่ำมำลัย
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนบ้ำนนำพรำ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มตำลำกำตูโย๊ะ ซี ซอ
กลุ่มออมทรัพย์ประมงบ้ำนท่ำเรือ
กลุ่มอำสำสมัครพิทักษ์ทะเลและชำยฝั่ง บ้ำนขอนคลำนตะวันออก
กลุ่มทุ่งบุหลังอนุรักษ์
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำชำยเลน บ้ำนท่ำข้ำมควำย
กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชำยเลนขอนคลำนตะวันตก
เครือข่ำยอนุรักษ์ป่ำชำยเลนตำบลท่ำแพ
กลุ่มกะปิโบรำณ
กลุ่มพัฒนำอำชีพชำยฝั่งคอนสัก
กลุ่มคนรักชำยฝั่งบ้ำนป่ำเสม็ด
กลุ่มท่ำเรือบ้ำนคลองลิดี
กลุ่มประมงพัฒนำทะเลและชำยฝั่ง
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรบ้ำนตันหยงกำโบย ม.2
กลุ่มฟื้นฟูทรัพยำกรบ้ำนหลอมปืน
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรบ้ำนปูยู หมู่ 3

สมาชิก (คน)
15
20
17
15
15
15
15
15
28
18
16
15
18
16
15
15
21
26
16
18
35
20
25
15
16
18
22
18
15
16
15

ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในท้องที่จังหวัดสตูล เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด ปะกำรัง หร้ำทะเล
สถำนภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและกำรเติบโตด้ำนกำร
ท่องเที่ยว รำษฎรส่วนหนึ่งที่อำศัยอยู่ใกล้ทรัพยำกร ไม่มีที่ดินสำหรับเป็นที่อยู่อำศัยหรือที่ทำกิน ในอนำคตหำกไม่มี
มำตรกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ หรือแนวทำงที่ชัดเจน ก็จะส่งผลกระทบต่อทรัพยำกร
อย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ ๑๐
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ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเจ้ำหน้ำที่เพียงฝ่ำยเดียวไม่สำมำรถดูแลจัดกำรได้อย่ำง
ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับได้ มีควำมจำเป็นที่จะต้องให้ชุมชนชำยฝั่งเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์จัดกำรและใช้
ประโยชน์ แต่ทั้งนี้หน่วยงำนภำครัฐต้องมีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรให้ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร ต้องเป็นไปตำมแนวทำงระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่วำงไว้ตำม
หลักวิชำกำร และกำรสนับสนุนของชุมชนต้องยึดหลักเกณฑ์ที่วำงไว้เป็นหลัก ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมต้องกำร
หรื อควำมประสงค์ของผู้ บ ริห ำร แต่ห ำกจ ำเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลงต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัด
ในส่วนประเด็นที่เป็นปัรหำในปัจจุบัน เช่น ชุมชนที่อยู่ในเขตป่ำชำยเลนทั้งที่ชอบและไม่ชอบด้วย
กฎหมำย รวมทั้งปัรหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งต้องได้รับกำรจัดกำรแก้ไขปัรหำอย่ำงเร่งด่วน โดยกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
หำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งไม่ได้รับกำรดูแลจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน สภำพเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่งคงของจังหวัดแต่และประเทศโดยรวมต่อไปในอนำคตได้
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