1. บทนา
จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,940.35 ตารางกิโลเมตร (1,212,723 ไร่) ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย ลักษณะพื้นที่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับ ทะเลจีนใต้ มีความยาวตามแนวชายฝั่งทะเล
ประมาณ 140.03 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ 1,055 กิโลเมตร
และเส้นทางรถไฟ1,025 กิโลเมตร (สถานีรถไฟโคกโพธิ์)
1.1 ภูมิประเทศ
จังหวัดปัตตานี ลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือพื้นราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ราบลุ่ม และ
พื้นที่ภูเขา
จังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอเมือง และอาเภอรามัน จังหวัดยะลา และอาเภอ
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่ออ่าวไทย
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ทิศเหนือ

รูปที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดปัตตานี
มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนกรกฎาคม
2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงเดือนมกราคม
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดปัตตานี แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 อาเภอ 115 ตาบล 642 หมู่บ้าน 12 เทศบาล 101
องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดปัตตานี มี 6 อาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อาเภอหนองจิก เมืองปัตตานี ยะ
หริ่ง ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น
1.4 เศรษฐกิจ
จั ง หวัด ปั ต ตานี เป็ น จั ง หวั ดที่ มี บทบาททางเศรษฐกิ จ ด้า นการประมงที่ส าคั ญที่ สุ ดของภาคใต้
เนื่องจากมีท่าเรือน้าลึก สะพานปลา และโรงงานอุตสาหกรรม ที่รองรับผลผลิตจากการประมง เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็น นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมจากไม้
ยางพารา เป็นต้น
1) ด้านเกษตรกรรม และประมง ได้แก่ การทานา การทาสวนยางพารา การทาไร่ยาสูบ การทา
สวนผลไม้ การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้าจืด และการประมงชายฝั่ง
2) ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็งและห้องเย็น
3) ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
3.1) โบราณสถานและประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองโบราณยะรัง
3.2) ศาสนสถาน ได้แก่ มัสยิดกรือเซะและศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อ เหนี่ยว มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
3.3) พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
3.3) ตลาด ได้แก่ ตลาดนัดปาลัส
3.4) สวนสาธารณะและอุทยาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาว
3.5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ หาดตะโละกาโปร์ แหลมตาชี หาดแฆแฆ หาดปะนา
เระ-ชลาลัย หาดปาตาตีมอ หรือหาดวาสุกรี
3.6) กิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนยะหริ่ง งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวงาน
แข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี
3.7) แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ หมู่บ้านปะเสยะวอ
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1.5 สังคม และโครงสร้างประชากร
จังหวัดปัตตานีมีประชากร มีทั้งสิ้น 700,961 คน (พ.ศ. 2560) เป็นชาย 347,145 คน เป็นหญิง
353,816 คน ประชากรชายคิดเป็ น ร้ อยละ 49.52 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.47 ของประชากร
ทั้งหมด
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 84.96 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.99 นับถือศาสนาพุทธ และ
ร้อยละ 0.05 นับถือศาสนาอื่น ๆ
แรงงาน (พ.ศ. 2560) จานวนแรงงานทั้งหมด 20,849.1 คน ผู้มีงานทา 20,522.2 คน และคน
ว่างงาน 208.8 คน
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (พ.ศ. 2560) 17,513 บาท รายจ่ายเฉลี่ย 15,341 บาท
หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน 141,540 บาท
การประกอบอาชีพ
ตารางที่ 1 การประกอบอาชีพ จาแนกตามประเภทอาชีพ (พ.ศ. 2560)
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

การขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่ อ มยานยนต์ และ
จักรยานยนต์
การขายส่ง
การขายปลีก
ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
กิจกรรมด้านอหังสาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาสาสตร์และเทคนิค
กิจกรรมการบริหาร และการบริการ
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการอื่นๆ
การผลิต
การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า

2,824

6.3

3,317
14,716
6,082
274
299
235
763
105
1,138
12,885
84
1,512
353

7.4
33.0
13.7
0.6
0.7
0.5
1.7
0.2
2.6
28.9
0.2
3.4
0.8

ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรที่ดิน
จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ไม่เหมาะสาหรับการเพาะปลูก ส่วน
บริเวณที่ราบลุ่มต่า (พรุ) มีน้าท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ราบลุ่มแม่น้าใช้ปลูกข้าว และสวน
ผลไม้ ส่วนดินบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน
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2) ทรัพยากรปุาไม้
จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น 99,648 ไร่ ปุาไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี 25,895.375 ไร่ กรมปุาไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดาเนินการปฏิรูป
ที่ดิน ส.ป.ก. ให้แก่เกษตรกร ทั้งสิ้น 9,292 – 3 - 68 ไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหง
ปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อาเภอกะพ้อ เนื้อที่ 8,607 ไร่)
จังหวัด
ยะลาและจังหวัดนราธิวาส และอุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาวมีเนื้อที่ประมาณ 43,482 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด
คือ
จังหวัดปัตตานี (อาเภอโคกโพธิ์เนื้อที่ 16,312.50 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา 1
แห่ง คือเขตห้ามล่าสัตว์ปุาปุารังไก่สภาพปุาส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นปุาดิบชื้น ปุาชายเลน และปุาพรุ จาก
ข้อมูลเมื่อพ.ศ. 2547 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat - 5 ปี พ.ศ. 2546 - 2547
จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ปุาไม้รวม 50,125 ไร่ ปุาบก 26,937 ไร่ ปุาชายเลน 23,188 ไร่ (เนื้อที่ปุาไม้ หมายถึง
เนื้อที่ปุาทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเนื้อที่ปุาอื่น ๆ
3) ทรัพยากรแร่ธาตุ
จังหวัดปัตตานี มีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ และค่าธรรมเนียมแร่ไม่มากนัก เนื่องจากได้รั บสิทธิการทาเหมืองมี
ประทานบัตรเพียงจานวน 1 แปลงที่บ้านเตราะปลิง ตาบลทุ่งคล้า อาเภอสายบุรี ชนิดแร่หินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรม
การก่อสร้าง) ปัจจุบันไม่ได้เปิดการทาเหมืองผลิตแร่แต่อย่างใดเนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต ซื้อ มี ใช้ ซึ่ง
วัตถุระเบิด (แบบ ป.5) รายได้ที่จัดเก็บได้จึงมีเฉพาะค่าธรรมเนียมแร่ เท่านั้น
4) ทรัพยากรน้า
จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและการดารงชีพของประชากร
แหล่งน้าที่สาคัญได้แก่
1. แม่นาปั
้ ตตานีมีต้นน้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีบริเวณรอยต่อเขตแดนประเทศไทย–มาเลเซียใน
เขตอาเภอเบตงจังหวัดยะลาไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือผ่านอาเภอเบตงอาเภอธารโตอาเภอ
บันนังสตา
อาเภอกรงปินัง อาเภอเมืองยะลาผ่านอาเภอยะรัง อาเภอหนองจิก และอาเภอเมืองปัตตานีมีความ
ยาวประมาณ 210 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้า 4,979 ตารางกิโลเมตร มีน้าไหลตลอดปี เป็นแม่ น้าสาย
สาคัญใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ผลิตกระแสไฟฟูา และใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจตอนบนของแม่น้าได้มีการสร้างเขื่อนบางลางที่อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาความจุ
น้า 1,400 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรผลิตกระแสไฟฟูาได้ 200 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
2. แม่น้าสายุบรี ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตอาเภอแว้งจั งหวัดนราธิวาสมีความยาว
4
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ประมาณ 186 กิโ ลเมตร ไหลผ่านอาเภอจะแนะ ศรีส าคร รือเสาะ จังหวัดนราธิว าส และอาเภอรามัน
จังหวัดยะลาไหลลงสู่ทะเลที่อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ลุ่มน้า4,600 ตารางกิโลเมตร มีน้าไหล
ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3.คลองท่าเรือเดิมมีต้นน้าอยู่ที่บ้านห้วยน้าเย็นบริเวณเขาลาแม่ในตาบลปุโ ละปุโ ยอาเภอหนองจิกต่อมา
กรมชลประทานได้พัฒนาขุดลอกเป็นคลองระบายน้าสายใหญ่ชื่อคลองดีห นึ่ง(D1) และได้เพิ่มความยาว
ของคลองไปยังต้นน้าจนถึงบ้านควนโนรีอาเภอโคกโพธิ์เพื่อให้รับน้าจากบริเวณต้นน้าได้มากขึ้นปัจจุบัน
คลองท่าเรือมีความยาว 42 กิโลเมตรไหลจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอาเภอโคกโพธิ์ล ง
สู่ทะเลที่บ้านท่ายามูอาเภอหนองจิกสภาพลาน้ามีคลองสาขาย่อยหลายสาขาทาให้มีน้าตลอดปี
๔.คลองสุไหงบารู (คลองใหม่) อยู่ในเขตอาเภอยะรัง เป็นการขุดเชื่อมแม่ น้าปัตตานีในสมัยการปกครอง๗
หัวเมือง เนื่องจากลาน้าปัตตานีเดิมเมื่อไหลผ่านถึงบ้านปรีกีก็จะไหลวกไปตาบลคอลอตันหยงตาบลยาบี
ซึ่ง อยู่ในเขตอาเภอหนองจิก แล้ว จึงแยกมาออกที่บ้านอาเนาะบุโ ละตาบลยะรัง สู่ ป ากน้าเมืองปัต ตานีที่
ตาบลสะบารัง ดัง นั้น เรือ แพที่ม าค้า ขายกับ เมือ งยะลาต้อ งผ่า นด่า นภาษีข องหนองจิก เรือ แพเหล่า นี้
จาเป็น ต้อ งเสีย ภาษีใ ห้แ ก่เ มือ งหนองจิก ก่อ นที่จ ะถึง ด่า นภาษีข องเมือ งปัต ตานี ทาให้เ มือ งปัต ตานีข าด
ผลประโยชน์ใ นการเก็บ ภาษี เจ้าเมืองปัตตานีส มัยนั้นคือสุล ต่านสุไลมานชารีฟุดินชาห์ จึงสั่งให้ขุดคลอง
ลัดขึ้นตรงบ้านคลองใหม่สู่ตาบลยะรัง เขตพื้นที่ของเมืองปัตตานี ความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร
5) ข้อมูลขยะ และน้าเสีย
จังหวัดปัตตานีมีระบบกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาลจ านวน 1 แห่ง คือ ระบบกาจัดขยะ มูลฝอย
ของเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งรับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน ระดับ
จั งหวัด รู ป แบบเทคโนโลยี การจั ดการขยะมูล ฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูล ฝอย เทศบาลเมืองปัตตานี เปิ ด
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันปิดการใช้งานในหลุมที่ 1 และ เปิดใช้งานในหลุมที่ 2 ชั้นที่
3 และมีการเตรียมความพร้อม โดยมีการก่อสร้างหลุมฝังกลบระยะที่ 3 แล้ว
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1.7.1 วิสัยทัศน์
จังหวัดปั ตตานี มีความมั่น คง มั่งคั่งและยั่งยืน ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ด้ว ยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น
1. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
เปูาประสงค์
- เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล
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กลยุทธ์
- การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลปัตตานี
- การสร้างบริการขั้นพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี
- การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
2. อิสลามศึกษา
เปูาประสงค์
- การเป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษาของประเทศไทยและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอิสลาม
ศึกษานานาชาติ
กลยุทธ์
- พัฒนาอิสลามศึกษา
3. การเอาชนะความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปูาประสงค์
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
- เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
- พัฒนาและฟื้นฟูอาชีพการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิต
- การขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ( R&D)
- การพัฒนาระบบสุขภาพอนามัย
4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด
เปูาประสงค์
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
- ปลูกจิตสานึกและสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
เปูาประสงค์
- มีการพัฒนายกระดับการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี
กลยุทธ์
- การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
- การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
6
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ปัตตานี
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
6. การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เปูาประสงค์
- มีการบริหารราชการที่ให้ความสาคัญกับการบริหารและเน้นความโปร่งใส
กลยุทธ์
- สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
- การบริหารราชการที่ให้ความสาคัญกับการบริการและความโปร่งใส
- การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีอานาจและสามารถจัดการชุมชนของตนเอง
7. การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคง
เปูาประสงค์
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง
- การบูรณาการทุกส่วนราชการในการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มขีดสมรรถนะของภาครัฐในการรักษาความปลอดภัย
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 บทสรุปภาพรวมของทรัพยากรในจังหวัด (one page summary)
จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 140.03 กิโลเมตร ตั้งแต่อาเภอหนองจิกถึง
อาเภอไม้แก่น มีตาบลที่ติดทะเลรวม 19 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่ากาชา บางเขา บางตาวา ปากบาง รูสะมิแล บา
นา ตันหยงลูโละ บาราโหม บางปู แหลมโพธิ์ ตะโล๊ะกาโปร์ ปะนาเระ บ้านกลาง บ้านน้าบ่อ บางเก่า ปะเสยะวอ
ตะลุบัน ไม้แก่น และดอนทราย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทีส่ าคัญของจังหวัดปัตตานี ตามมาตรา 3 ได้แก่
1. ปุาชายเลน มีพื้นที่รวม 40,172.1 ไร่ สถานการณ์ดีขึ้น สาเหตุเกิดจากไม่มีการบุกรุกพื้นที่และทาลายปุาชาย
เลน
2. ปะการัง มีพื้นที่รวม 107.88 ไร่ พบ 46 ชนิด สถานการณ์ดีขึ้น สาเหตุเกิดจากนักท่องเที่ยวไม่เหยียบย่า
ปะการังและการไหลของตะกอนลงสู่ทะเลซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง
3. หญ้าทะเล มีพื้นที่รวม 2,351.6 ไร่ พบ 4 ชนิด สถานการณ์แย่ลง สาเหตุเกิดจากน้าเสียและสิ่งปฏิกูลไหลลง
ทะเล การใช้เครื่องมือทาการประมง การขุดร่องน้าเดินเรือและท่าเรือ
4. สัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล โลมา และวาฬ พบ 5 ชนิด
5. ปะการังเทียม มีจานวน 12 แห่ง (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2562)
6. ปุาพรุและปุาชายหาด มีพื้นที่รวม 4,335.0 ไร่
สิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้
2. น้ามันรั่วไหล และก้อนน้ามัน พบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลมีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 0.19 –
9.10 ไมโครกรัมต่อลิตร
3. การเกิด น้ าทะเลเปลี่ ย นสี ไม่พบการสะพรั่ งของแพลงก์ต อนพื ช และยัง ไม่เ คยได้ รับการแจ้ งเหตุเกิ ด
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
Hot issue เช่น
1. แมงกะพรุน พบแมงกะพรุนกล่อง 6 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่องจานวน
2 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จานวน 4
ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellates (แมงกะพรุนหางขน), Lychnorhiza malayensis (แมงกะพรุนนก),
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนส้มโอ) จุด
สารวจ 1 สถานี คือแหลมตาชี ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
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รูปที่ 2 แผนที่ทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี
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2.2 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล
1) ปะการัง
1.1) สถานภาพ และสถานการณ์แนวปะการัง
จังหวัดปัตตานีมีแนวปะการังคิดเป็นพื้นที่รวม 107.88 ไร่ (0.17 ตารางกิโลเมตร) โดยพบแนวปะการัง
ขนาดใหญ่ที่เกาะโลซิน ซึ่งมีพื้นที่ 80 ไร่ หรือ 74.16% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด แนวปะการังใน
จังหวัดปัตตานีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีมาก โดยเฉพาะที่ เกาะโลซิน แนวปะการังส่วนใหญ่ประกอบด้วยปะการัง
เขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora
spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) บริเวณที่เป็นแนว ปะการัง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมาก โดยมีสัดส่วน
ปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายประมาณ 4.8:1
นอกจากเกาะโลซินแล้ว จังหวัดปัตตานียังมีแนวปะการังบริเวณเกาะเล่าปี่ และกองหินเล่าปี่ ที่มีความ
น่าสนใจ และยังไม่มีการสารวจจากหน่วยงานต่างๆ มากนัก จากการสารวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ในพ.ศ. 2558 พบว่า บริเวณเกาะเล่าปี่และกองหินเล่าปีมีพื้นที่แนว
ปะการัง 12.56 และ 15.32 ไร่ ตามลาดับ และมีสถานภาพปะการังดีมากและปานกลาง แนวปะการังเกาะเล่าปี่
ได้รับความเสียหายจากการใช้พื้นที่ในการซ้ อมทิ้งระเบิดทางทะเล ทาให้ปะการังบางส่วนอยู่ในระยะการฟื้นตัว
ส่วนแนวปะการังบริเวณกองหินเล่าปี่ได้รับผลกระทบจากการทาประมง มีเศษอวนเป็นจานวนมากพันอยู่ รอบ
กองหิน นอกจากนี้ยังพบถุงทรายสาหรับใช้เป็นสมอเรือและตาเบ็ดเป็นจานวนมากติดอยู่ตามกองหินและแนว
ปะการัง
จากการสารวจ สารวจระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 โดยวิธี Line Intercept
Transect จานวน 6 สถานี บริเวณเกาะโลซิน ซึ่งมีแนวปะการังกว้างเป็นผืนเดียวกัน คิดเป็นพื้นที่ 80 ไร่ หรือ
74.15เปอร์เซ็นต์ ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด
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ในการประเมินสถานภาพของแนวปะการังจากการสารวจ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์
การปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (LC) และปะการังตาย (LC) เป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกสถานภาพ ดังนี้
อัตราส่วนการปกคลุมพื้นที่

สถานภาพแนวปะการัง

LC : DC

≥3 : 1

ดีมาก

LC : DC

2:1

ดี

LC : DC

1:1

ดีปานกลาง

LC : DC

1:2

เสียหาย

LC : DC

1 : ≥3

เสียหายมาก

จากการวิ เคราะห์ พบว่า แนวปะการั งในพื้นที่ เกาะโลซิน จังหวั ดปัตตานี ที่อยู่ ในสถานภาพ
สมบูรณ์ดีมาก มีจานวน 4 สถานี และสมบูรณ์ดี 2 สถานีจากข้อมูลสถานีที่ทาการศึกษาทั้งหมดสามารถนามา
คานวณเป็นสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี ดังตารางที่ 1 และลักษณะของแนวปะการังใน
แต่ละบริเวณ สรุปได้ดังตารางที่ 2 ปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะการังจังหวัดปัตตานี รูปแบบปะการังที่มี
รู ป ทรงกลุ่ ม ปะการั ง เขากวางและที่ มี รู ป ทรงแบบโต๊ ะ เป็ น แบบพุ่ ม ปะการั ง เขากวางซึ่ ง เป็ น ดงขนาดใหญ่
(Acroporaintermedia, A. grandis) ปะการังโต๊ะ (Acroporahyacinthus) และมีปะการังช่องเล็กแบบแผ่น
(Montiporaaequituberculata)
ปะการั ง โขด (Poriteslutea)
และปะการั ง ดอกกะหล่ า
(Pocilloporadamicornis)
ตารางที่ 2 สถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดปัตตานีคานวณจากพื้นที่ที่ทาการสารวจใน พ.ศ. 2561
(80 ไร่ หรือ 74.15 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัด)
พื้นที่แนวปะการัง
(ไร่)

ร้อยละของพื้นที่แนวปะการัง
ทั้งหมดที่ทาการสารวจ

ดีมาก

60

75

ดี

20

25

ปานกลาง

-

-

เสียหาย

-

-

เสียหายมาก

-

-

สถานภาพ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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แนวปะการังเกาะโลซิน
เกาะโลซิน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใต้สุ ดของประเทศทางฝั่งอ่าวไทย ก่อนจะเข้าสู่เขตแดนของประเทศ มาเลเซีย มี
ลักษณะเป็นกองหินใต้น้าที่มีส่วนยอดโผล่พ้นผิวน้าเล็กน้อยเพียง 2-3 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของกองหินส่วนที่
โผล่พ้นน้าประมาณ 10 เมตร บนตัวเกาะไม่มีหาดทราย หรือต้นไม้ มีเพียงประภาคารเพื่อเป็นจุ ดสังเกตสาหรับการ
เดินเรือในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น เกาะโลซิน ตั้งอยู่ในเขตอาเภอปะนาเระ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คือ 07° 19' 46"
องศาเหนือ และ 101° 59' 41" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum) ลักษณะโดยทั่วไปของตัวเกาะเป็นกองหิน
ปริ่มน้า แนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ ทางด้านทิศ ตะวันตก และทางด้านทิศใต้ของตัวเกาะ ซึ่งก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการัง
ริมฝั่ง (fringing reef) เนื่องจากเป็นด้านกาบังจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทางด้านตะวันออก และ
ด้านทิศเหนือ ของตัวเกาะพบปะการังก่อตัวขึ้นอยู่ บนโขดหิน เกาะโลซินเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างฝั่งจึงมีตะกอนแขวนลอย
ในมวลน้าน้อยจึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออานวยให้ ปะการังสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยแนวปะการังแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
โซนพื้นราบ (reef flat) และโซนลาดชัน (reef slope) ความกว้างของแนวปะการังประมาณ 20-30 เมตร ในด้านที่รับ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และแนว ปะการังที่กว้างมากกว่า 200 เมตร ในด้านที่กาบัง คลื่นลมในช่วงมรสุม แนว
ปะการังสามารถพัฒนาและก่อตัวได้ดีถึง ระดับความลึกของน้าประมาณ 30 - 40 เมตร

12

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ตารางที่ 3 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดปัตตานีจากการสารวจใน พ.ศ. 2561
พื้นที่
แนว
สถานี
ปะกา
(พิกัด) รัง
(ไร่)

เกาะ
โลซิน
ด้าน
ทิศใต้
บริ
เวณ
น้าลึก

80

ความ
กว้าง
แนว
ปะการั
ง
(เมตร)

30

ความลึก
ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*
ของจุดที่
สถาน
ศึกษา /ลึก (% cover)
สุดของขอบ
ภาพ
แนว
LC
DC S R OT
ปะการัง
(เมตร)

15/30

96.3
3

2.67

1

ดีมาก

ปะการังชนิดเด่น

สาเหตุความเสื่อมโทรม
และข้อสังเกต

เป็นแนวปะการังที่ตั้งอยู่
เขากวางแบบกิ่ง
ไกลฝั่ง มีการทาประมง
(Acropora spp.) ในแนวปะการัง โดยการ
ปะการังช่องเล็ก
ทาประมงหลักๆ ได้แก่
(Montipora
การตกปลา การวางลอบ
spp.) ปะการังดอก ปลา ลอบหมึก
กะหล่า
นอกจากนี้ยังมีเรืออวน
(Pocilopora
ลากเข้ามาใกล้แนว
spp.) ปะการังโขด ปะการังและบางครั้งจะ
(Porites spp.) ปะ ลากเข้าในแนวปะการัง
การังจาน
สังเกตได้จากพบเศษอวน
(Turbinaria sp.) ติดหรือคลุมตามแนว
ปะการัง

ข้อเสนอ
แนะเชิง
พื้นที่

เสนอให้
ประกาศเป็น
พื้นที่
คุ้มครองตาม
พรบ.ทช.

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย,R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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ตารางที่ 4 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดปัตตานีจากการสารวจใน พ.ศ. 2561 (ต่อ)

พื้นที่แนว ความ
สถานี
ปะการัง กว้างแนว
ปะการัง
(พิกัด)
(ไร่)
(เมตร)

80

เกาะ
โลซิน
ด้าน
ทิศใต้
บริเวณ
น้าตื้น

30

ความลึก
ของจุดที่
ศึกษา /
ความลึก

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่
*(% cover)
LC

DC

78.87

11.4

S

สถาน
R

OT

สูงสุดของ
ขอบแนว
ปะการัง
(เมตร)
8/15

ภาพ

8.44

1.2

ดีมาก

5.72

0.57

ดีมาก

9

เกาะ
โลซิน
ด้าน
ทิศ
ตะวัน

100

15/30

75.33

18.2
7

ตก
บริเวณ
น้าลึก

0.11

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม
ปะการังชนิดเด่น
และ
ข้อสังเกต

ปะการังเขากวาง
แบบกิ่ง
(Acropora
spp.) ปะการัง
ช่องเล็
Montipora
spp.) ปะการัง
ดอกกะหล่า
(Pocilopora
spp.)

เป็นแนว
ปะการังที่
ตั้งอยู่ไกลฝั่ง
มีการทา
ประมงใน
แนวปะการัง
โดยการทา
ประมง
หลักๆ ได้แก่
การตกปลา
การวางลอบ
ป ะ ก า รั ง โ ข ด ปลา ลอบ
(Porites spp.) หมึก
ปะการังเขากวาง นอกจากนี้
ยังมีเรืออวน
แบบกิ่ง
ลากเข้ามา
(Acropora
ใกล้แนว
spp.)ปะการัง
ปะการังและ
ช่องเล็ก
บางครั้งจะ
(Montipora
ลากเข้าใน
spp.)ปะการัง
แนวปะการัง
ดอกกะหล่า
สังเกตได้
(Pocilopora
จากพบเศษ
spp.)
อวนติดหรือ
ป ะ ก า รั ง โ ข ด คลุมตาม
(Porites spp.) แนวปะการัง

ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่

เสนอให้
ประกาศเป็น
พื้นที่คุ้มครอง
ตาม พรบ.ทช.

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย,R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น
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สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ตารางที่ 5 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดปัตตานีจากการสารวจใน พ.ศ. 2561 (ต่อ)

สถานี
(พิกัด)

พื้นที่
แนว
ปะการัง
(ไร่)

เกาะโล
ซินด้าน
ทิศ
ตะวันตก
บริเวณ
น้าตื้น
เกาะโล
ซินด้าน
ทิศ
ตะวันออ
กบริเวณ
น้าลึก

80

ความลึก
ของจุดที่
ศึกษา /
ความลึก

ความ
กว้าง
แนว
ปะการัง สูงสุดของ
(เมตร) ขอบแนว
ปะการัง
(เมตร)

ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่
*(% cover)

LC

สถาน

DC

S

R

OT

ภาพ

ปะการังชนิดเด่น

ปะการังเขากวาง
แบบกิ่ง
(Acroporaspp.)
ปะการังช่องเล็ก
(Montiporaspp.)

8/15

94.74

0.51

-

3.09

1.66

ดีมาก

15//20

44.62

30.23

0.33

22.58

2.23

ดี

เป็นแนว
ปะการังที่
ตั้งอยู่ไกล
ฝั่ง มีการ
ทาประมง
ในแนว
ปะการังโขด
ปะการัง
(Poritesspp.)
โดยการทา
ปะการังเขากวาง ประมง
หลักๆ
แบบกิ่ง
(Acroporaspp.)ป ได้แก่ การ
ะการังช่องเหลี่ยม ตกปลา
การวาง
ปะการังโขด
(Poritesspp.)(Fav ลอบปลา
itesspp.)ปะการัง ลอบหมึก
นอกจากนี้
ดอกกะหล่า
(Pociloporaspp.) ยังมีเรือ
อวนลาก
ปะการังผิวยู่ยี่
เข้ามาใกล้
(Poritesrus)
แนว
ปะการัง
และ
บางครั้งจะ
ลากเข้าใน
แนว
ปะการัง
สังเกตได้
จากพบ
เศษอวน
ติดหรือ
คลุมตาม
แนว
ปะการัง

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย,R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

สาเหตุ
ความ
ข้อเสนอ
เสื่อมโทรม แนะเชิง
และ
พืน้ ที่
ข้อสังเกต

15

เสนอให้
ประกาศ
เป็นพื้นที่
คุ้มครอง
ตาม
พรบ.ทช.

ตารางที่ 6 ข้อมูลทรัพยากรปะการังจังหวัดปัตตานีจากการสารวจใน พ.ศ. 2561 (ต่อ)

สถานี
(พิกัด)

ความ
ร้อยละการครอบคลุมพื้นที่*(% cover)
ลึกของ
จุดที่
LC
DC
S
R
ศึกษา /
ความ
ลึก

พื้นที่
แนว ความ
ปะกา กว้างแนว
ปะการัง
รัง
(เมตร)
สูงสุดของ
(ไร่)
ขอบแนว
ปะการัง
(เมตร)

80
เกาะ
โลซิน
ด้าน
ทิศ
ตะวัน
ออก
บริเวณ
น้าตื้น

8/15

51.81

27.69

7.44

6.07

OT
สถาน
ภาพ

6.99

ดี

ปะการัง
ชนิดเด่น

สาเหตุความ
เสื่อมโทรม และ
ข้อสังเกต

ปะการังเขา
กวางแบบกิ่ง
(Acropora
spp.) ปะการัง
ดอกกะหล่า
(Pocilopora
spp.) ปะการัง
โขด (Porites
spp.)

เป็นแนวปะการัง
ที่ตั้งอยู่ไกลฝั่ง มี
การทาประมงใน
แนวปะการัง โดย
การทาประมง
หลักๆ ได้แก่ การ
ตกปลา การวาง
ลอบปลา ลอบ
หมึก นอกจากนี้
ยังมีเรืออวนลาก
ปะการังช่อง
เข้ามาใกล้แนว
เล็ก
ปะการังและ
(Montipora บางครั้งจะลาก
spp.) ปะการัง เข้าในแนว
ผิวยู่ยี่
ปะการังสังเกตได้
(Poritesrus) จากพบเศษอวน
ติดหรือคลุมตาม
แนวปะการัง

ข้อเสนอ
แนะเชิง
พื้นที่

เสนอให้
ประกาศเป็น
พื้นที่
คุ้มครองตาม
พรบ.ทช.

หมายเหตุ LC = ปะการังมีชีวิต, DC = ปะการังตาย, S = ทราย,R = หิน, OT = สัตว์เกาะติดพื้นหน้าดินอื่น

16

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561
รูปที่ 3 สถานีศึกษาสถานภาพแนวปะการังในจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

17

รูปที่ 4 สถานภาพของแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี จากการสารวจใน พ.ศ. 2561

18

สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รูปที่ 5 สภาพแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี
A สถานีทิศใต้น้าลึก B สถานีทิศใต้น้าตื้น C สถานีทิศตะวันตกน้าลึก
D สถานีทิศตะวันตกน้าตื้น E สถานีทิศตะวันออกน้าลึก F สถานีทิศตะวันออกน้าตื้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

19

แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่เจริญเติบโตบนพื้นทราย และมี
ปะการังบางส่วนที่เจริญเติบโตบนพื้นหิน ปะการังชนิดเด่นในพื้นที่บริเวณนี้ ได้แก้ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.)
ทั้งชนิดรูปทรงที่เป็นกิ่งยาว (Acropora branching) และรูปทรง แบบโต๊ะ (Acropora tabulate) โดยปะการังเขา
กวางแบบกิ่งจะเจริญเติบโตบนพื้นทราย ซึ่งมี ฐานของกิ่งยึด ติดกัน แนวปะการังบริเวณนี้อยู่ในระดับน้าค่อนข้างตื้น
ความลึกของน้าประมาณ 10 - 15 เมตร แนวปะการังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่
เจริญเติบโต บนพื้นหิน เนื่องจากพื้นที่ของแนวปะการังบริเวณนี้เป็นด้านหน้าผาชัน ลาดลงสู่ทะเลลึก โดยแนวปะการัง
บริเวณนี้จะพบได้ ตั้งแต่ระดับน้าลึก 5 - 10 เมตร จนถึงระดับความลึก 30 - 40 เมตร ในบริเวณนี้ จะไม่พบปะการัง
ชนิดเด่นเพียง ชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณมาก แต่จะพบปะการังหลากหลายชนิด เนื่องจากความแตกต่างของระดับ
ความลึก ทาให้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมกับชนิดของปะการังแต่ละชนิด แตกต่างกันตามระดับความลึก
ปะการังชนิดเด่นใน พื้นที่ที่มีอัตราส่วนปกคลุมที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ชนิดที่มี
รูปทรงเป็นกิ่งยาว (Acropora branching, ACB) ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora
spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) โดยปะการังเขากวางแบบกิ่งจะเจริญเติบโตบนพื้นทราย และบางส่วนมีฐาน
ของกิ่งยึดติดกัน รวมถึงปะการังอ่อน (Soft coral) เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวมีโครงสร้างแข็งสาหรับการลงเกาะของตัว
อ่อนปะการัง และลักษณะของพื้นที่ที่เป็นร่องน้ามี กระแสน้าไหลผ่าน เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังอ่อน
และ กัลปังหาในบางจุด
แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่ เจริญเติบโตบนพื้นทราย และมี
ปะการังบางส่วนที่เจริญเติบโตบนพื้นหิน ปะการังชนิดที่พบในพื้ นที่บริเวณนี้ ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora
spp.) ทั้งชนิดรูปทรงที่เป็นกิ่งยาว (Acropora branching, ACB) และ ปะการังเขากวางรูปทรง แบบโต๊ะ (Acropora
tabulate, ACT) แนวปะการังบริเวณนี้ค่อนข้างตื้นระดับความลึก ของน้าประมาณ 5 - 15 เมตร
สรุปสถานภาพแนวปะการังเกาะโลซิน จากผลการสารวจเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของเปอร์เซ็นต์ปกคลุม
พื้นที่ระหว่างปะการังเป็น : ปะการังตาย ของแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน พบว่า สถานภาพของแนวปะการังของ
เกาะโลซินอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์มาก พื้นที่บริเวณเกาะโลซินไม่ได้ประกาศเป็นเขตอนุรัก ษ์ หรือ
การคุ้มครองพื้นที่ และเป็นเกาะที่ ตั้งอยู่ ไกลฝั่งยากต่อการปูองกันและปราบปรามผู้กระทาผิด ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมี
การทาประมงในแนว ปะการัง โดยการทาประมงหลักๆ ได้แก่ การตกปลา การวางลอบปลา ลอบหมึก นอกจากนี้ยังมี
เรืออวน ลากเข้ามาแวะพักบริเวณเกาะโลซินอยู่ เป็นประจา กิจกรรมการประมงในพื้นที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน
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แนวปะการังเกาะเล่าปี่
โดยเกาะเล่าปี่ ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งในเขตอาเภอสายบุรี มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ 06° 40' 15" องศา เหนือ และ 101°
43' 55" องศาตะวันออก (พิกัด WGS 84 Datum)แนวปะการังของจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก
และทิศใต้ของตัวเกาะ ซึ่งก่อตัว ได้ดีเป็น แนวปะการังริมฝั่ง (fringing reef) เนื่องจากเป็นด้านที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่น
ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน ทางด้านตะวันออก และด้านทิศเหนือของตัวเกาะพบปะการังก่อ ตัวขึ้นอยู่บนโขด
หิน ความกว้างของแนวปะการัง ประมาณ 10 เมตร ถึงหลายสิบเมตรในบางบริเวณ และแนวปะการังสามารถก่อตัวถึง
ระดับความลึกของน้า ประมาณ 18 เมตร แนวปะการังแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ โซนพื้นราบ (reef flat) และโซนลาด
ชัน (reef slope)
แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเกาะ ลักษณะของแนวปะการังจะ เป็นปะการัง ที่เจริญเติบโตบน
พื้นหิน ด้านในของแนวปะการังจะเป็นกองหินที่เป็นแนวต่อเนื่องจากตัวเกาะ ถัดมาจะมีลักษณะเป็น แอ่งที่พื้นเป็นหิน
มีความกว้างประมาณ 20 - 30 เมตร ถัดมาเป็นแนวสันของกองหินใต้น้าก่อนจะลาดลงสู่พื้นทรายที่ ระดับความลึก
ประมาณ 17 เมตร พื้นที่สารวจบริเวณนี้เป็นที่ตื้น ลักษณะของพื้นทะเลเป็นแอ่งและราบเรี ยบ ประกอบกับได้รับ
อิทธิพลของคลื่นลมน้อยกว่าด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ ตัวเกาะ ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีปะการัง เจริญเติบโตปกคลุมได้
ดี จากการสารวจ พบว่า บริเวณดังกล่าวมีอัตราส่วนของปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพื้นที่เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็น
แหล่งปะการังที่เล็กมาก ซึ่งปะการังที่พบ ได้แก่ ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea sp.) ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการัง
ผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montipora sp.) ปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora sp.) แนวปะการังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของตัวเกาะ ลักษณะเป็นปะการังที่ เจริญเติบโต บนพื้นหิน ซึ่งด้านในของแนวปะการังจะเป็นกองหินเทเอียงเป็นแนว
ต่อเนื่องจากตัวเกาะคล้ายกับ สถานีที่1 ก่อนจะลาดลง สู่พื้นทรายที่ระดับความลึกประมาณ 15 เมตร พื้นที่สารวจ
บริเวณนี้ มีลักษณะของ พื้นทะเลราบเรียบ ประกอบกับ ได้รับอิทธิพลของคลื่นลมน้อยกว่าด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของตัวเกาะ ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีปะการังเจริญเติบโตปกคลุมได้ดี มีความเสียหายของแนวปะการังจากการใช้พื้นที่ใน
การ ซ้อมรบทางทะเลเพีย งบางส่ ว นเท่า นั้ น บริ เ วณดั งกล่ า วมีอั ตราส่ ว นของปะการังที่ มีชีวิ ตปกคลุ ม พื้นที่ ถึง 34
เปอร์เซ็นต์
สรุปสถานภาพปะการัง เกาะเล่าปี่ แนวปะการังส่วนใหญ่จะอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะทั้งด้านเหนือ
และด้านใต้ ส่วนชายฝั่งทางด้านตะวันออก และทิศเหนือของ ตัวเกาะจะเป็นแนวที่ลาดชันลงสู่ที่ลึกเป็นแนวร่องน้า
และมีแนวกองหินใต้น้าที่เป็นแนวต่อเนื่องจากตัว เกาะลอปีถัดออกไปเป็นระยะ โดยแนวปะการังด้านนี้จะพบก่อตัวบน
แนวโขดหินขนาดเล็ก เนื่องจากชายฝั่ง ด้านนี้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรง จึงไม่เหมาะแก่การ
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ก่อตัวเป็น แนวปะการัง สภาพแนวปะการังบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นแนวปะการังที่เล็กมาก มี
ปริมาณปกคลุมพื้นที่เพียง ประมาณ 10% ปะการังมีความ สมบูรณ์ระดับปานกลาง (อัตราส่วนของปะการังมีชีวิต :
ปะการังไม่มีชีวิต ประมาณ 1.3 : 1) ส่วนสภาพแนวปะการังบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในระดับสมบูรณ์
(อัตราส่วนของปะการังมีชีวิต : ปะการังไม่มีชีวิต ประมาณ 2.8 : 1)
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รูปที่ 6 แผนที่แสดงพื้นทีส่ ารวจประเมินสถานภาพปะการังเกาะเล่าปุ อาเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จากการ
สารวจใน พ.ศ. 2561
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สรุปสถานภาพแหล่งปะการังจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีแนวปะการังคิดเป็นพื้นที่รวม 107.88 ไร่ โดย
พบแนวปะการังขนาดใหญ่ที่เกาะโลซิน ซึ่ งมีพื้นที่ 80 ไร่ ตารางกิโลเมตร แนวปะการังในจังหวัดปัตตานีอยู่ในสภาพที่
สมบู ร ณ์ ดี ม าก โดยเฉพาะที่ เ กาะ โลซิ น แนวปะการั ง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยปะการั ง เขา กวางแบบกิ่ ง
(Acroporaspp.)ปะการังลายดอกไม้ (Pavonaspp.) ปะการังผิวเกล็ดน้าแข็ง (Montiporaspp.) ปะการังโขด
(Poritesspp.)บริเวณที่เป็นแนวปะการัง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมาก โดยมีสัดส่วนปะการังที่มีชีวิต ต่อปะการัง
ตายประมาณ 4 : 8 : 1 ดังนั้น แนวปะการังในจังหวัดปัตตานี มีความน่าสนใจในการดูแลจัดการเพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดมีภารกิจที่ชัดเจนในการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรแนวปะการังเกาะโลซิน ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ด้านการประมงแล้ว ยังเป็นแนว
ปะการังที่ได้รับความสนใจจากนักดาน้าเป็นอย่างมาก แต่แนวปะการังดังกล่าวอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากฝั่ง จึงทาให้
ไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มากนักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวอาจเกิดความล่อแหลมที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวปะการัง เช่น การใช้อวน ระเบิด หรือทิ้งสมอในแนวปะการัง
จากการพิจารณาข้อมูลสถานภาพปะการังจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน ประกอบกั บข้อมูลจากการสารวจเมื่อ
พ.ศ. 2560 พบว่าแนวปะการังในจั งหวัดปั ตตานียังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีจนถึงดีมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพไปไม่มากนักโดยสามารถสรุปสถานภาพแนวปะการังในภาพรวมของจังหวัดปัตตานีได้ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังจังหวัดปัตตานีจากข้อมูลที่รวบรวมใน พ.ศ. 2560 และ 2561 โดยแยก
ขนาดพื้นที่ตามสถานภาพของแนวปะการัง
พ.ศ.

สถานภาพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เสียหาย

เสียหาย
มาก

รวม

พื้นที่ (ไร่)

92.56

-

15.32

-

-

107.88

ร้อยละ (%)

85.80

-

14.20

-

-

100

พื้นที่ (ไร่)

80.91

26.97

-

-

-

107.88

ร้อยละ (%)

75

25

-

-

-

100

2560

2561
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1.2) สาเหตุและปัญหาที่ส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรม (Pressure)
1. การใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ที่ไ ม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ผลเสี ย หายที่เ กิ ด จาก
นักท่องเที่ยวประเภทดาที่ผิว ยืนเหยียบปะการังจนแตกหักเสียหาย ส่วนการทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการังนั้น ปัจจุบัน
พบน้อยลง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่มีทุ่นไม่เพียงพอ
2. การทิ้งขยะลงทะเล ขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ต่อแนวปะการังคื อ เศษอวน อวนที่ปกคลุมปะการังจะ
ทาให้ปะการังตาย เพราะปะการังไม่สามารถรับแสงแดดได้
3. การทาประมงผิดกฎหมาย บริเวณแนวปะการัง เช่น อวนล้อมหิน
4. พายุ คลื่นลม
1.3) แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1. การจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแหล่งดาน้าใหม่ เพื่อทดแทนและ
ลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ
2. จัดทาทุ่นแสดงแนวเขตปะการังและทุ่นผูกเรือ
3. จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และรณรงค์เรื่องการจัดการขยะทะเลและมีการเก็บขยะใต้
น้าเป็นประจา เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวได้ตามปกติ
4. พัฒนาเขตชายฝั่งทะเลให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดขยะ
5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6. กาหนดเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์การทาประมงที่เหมาะสมในพื้นที่แนวปะการัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์แนวปะการัง จังหวัดปัตตานี
สาเหตุที่ส่งผลให้แนวปะการัง
เสื่อมโทรม
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)
ในปัจจุบัน

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

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

1.4) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. บริหารจัดการขยะทะเล
3. ประเมินสถานภาพแนวปะการัง ศึกษาลักษณะองค์ประกอบประชาคมของสิ่งมีชีวิตบริเวณแนว
ปะการัง จังหวัดปัตตานี
4. ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการัง
5. การประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี
6. โครงการปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
(IUU)
1.5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. การขาดความจริงจัง เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆซึ่งมีอยู่แล้ว เพื่อใช้ใน
การคุ้มครองแนวปะการังและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
2. งบประมาณการดูแลจัดการไม่เพียงพอ
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2.) หญ้าทะเล
2.1 สถานภาพและสถานการณ์ทรัพยากรหญ้าทะเล
แหล่งหญ้าทะเลในเขตจั งหวัดปัตตานี พบแพร่ กระจายอยู่บริเวณปากแม่น้าใกล้ ปุาชายเลน มีเนื้อที่รวม
ทั้งหมดประมาณ 2,351.6 ไร่ พบหญ้าทะเล 4 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้า
ใบพาย การก่ อ ตั ว ของแหล่ ง หญ้ า ทะเลเขตจั ง หวั ด ปั ต ตานี ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละอิ ท ธิ พ ลจาก
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้แหล่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่มักพบแพร่กระจายอยู่
บริเวณพื้นที่อับลม เช่นในลาคลองและอ่าว บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีตะกอนสะสมอยู่มาก พบปุาชายเลนขึ้นอยู่หลาย
จุด พื้นทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทาให้น้าทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้าลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วน
ของโซนพื้นราบโผล่พ้นน้าเป็นแนวกว้าง
ทั้งนี้ จากการสารวจสภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเลจังหวัดปัตตานี พบแหล่งหญ้าทะเลใน 3 พื้นที่ คือ
1. แหล่งหญ้าทะเลคลองท่ายามู รวมเนื้อที่ 38 ไร่
2. แหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี

รวมเนื้อที่ 2,179 ไร่

3. แหล่งหญ้าทะเลหาดชลาลัย

มีเนื้อที่ประมาณ 134.8 ไร่
แหล่งทะเลบริเวณปากแม่น้า

หญ้ากุยช่ายทะเล

หญ้ากุยช่ายเข็ม

หญ้าใบพาย

หญ้าใบมะกรูด

หญ้าตะกานน้าเค็ม

รูปที่ 7 แสดงลักษณะทั่วไปของพื้นหน้าตัดขวางของแหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการสารวจและติดตามสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่เดิมคือ อ่าวปัตตานี
จานวน 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2561 โดยการสารวจด้วยวิธีการ Line transect แบบ spot check ประเมินโดยการ
ใช้มือสัมผัส กาหนดสถานี 10 สถานี ตามหมู่บ้านรอบๆ อ่าวปัตตานี ได้แก่ ปลายแหลมตาชี บ้านบือเดาะห์บ้านบูดี
บ้านตะโล๊ะสะมีแล บ้านดาโต๊ ะ ปากแม่น้ายะหริ่ง บ้านบางปู บ้านตันหยงลูโล๊ะ บ้านบานา และบ้านแหลมนก ซึ่ง
สารวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 5 สถานี พบหญ้าทะเล 3 ชนิด คือหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis: Ho) หญ้าเงา
แคระหรือหญ้าใบพาย (Halophila beccarii: Hb) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinnifolia: Hp) โดยพบ
แพร่กระจายอยู่เป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 710 ไร่ โดยหญ้าเงาแคระพบมากพื้นที่อ่าวปัตตานีตอนในบริเวณบ้านดา
โต๊ะ ปากน้ ายะหริ่งและบ้านบางปู ในขณะที่หญ้าใบมะกรูดพบมากกระจายตัว อยู่ตามแนวชายฝั่งของปีกอ่าวด้าน
ตะวันออกของอ่าวปัตตานี ตั้งแต่ปลายแหลมตาชี - บ้านตะโล๊ะสะมีแล โดยพบอยู่ปะปนกับสาหร่ายและหญ้ากุยช่าย
เข็มพบบริเวณแหลมตาชี (ตารางที่ 9 และ10)
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ตารางที่ 9 สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมของจังหวัดปัตตานีคานวณจากพื้นที่ที่ทาการสารวจในปีงบประมาณ
2561 (2,179 ไร่ หรือ93 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่แหล่งหญ้าทะเลทั้งหมดของจังหวัดปัตตานี)
สถานภาพ

พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

ร้อยละของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

ปี 2561
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรมเพราะถูกคุกคาม
ไม่พบ

(ไร่)
0
1,184
0
316
0
679

ทั้งหมดที่สารวจ
0
54.3
0
14.5
0
31.2

286
(1,012)
62

Ho,
Hp

51

สมบูรณ์ดี

ทราย 0.7
ปนเลน

0.5

Ho

24

ไม่พบ
ไม่พบ

0
0

ทราย 0.7
ปนเลน
เลน 0.5
เลน 0.5

0.7

0
0
(679)
277
(172)
66

สมบูรณ์
เล็กน้อย
ไม่พบ
ไม่พบ

Hb

58

สมบูรณ์ดี

เลน

0.3

0.3

Hb

32

เลน

0.9

0.55

Hb

19

เลน

0.7

0.55

ตันหยังลูโล๊ะ
บานา

20
(316)
0
0

สมบูรณ์ปาน
กลาง
สมบูรณ์
เล็กน้อย

ไม่พบ
ไม่พบ

0
0

ไม่พบ
ไม่พบ

0.55
0.4

แหลมนก

0

ไม่พบ

0

ไม่พบ

เลน 1.1
ทราย 1.0
ปนเลน
ทราย 1.5
ปนเลน

ปลายแหลม
ตาชี
บ้านบือเดาห์
บ้านบูดี
บ้านตะโล๊ะ
สะมีแล
บ้านดาโต๊ะ
ปากแม่น้า
ยะหริ่ง
บ้านบางปู

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0.35
0.5

DO

ความโปร่งใส(ม.)

อุณหภูมิน้า (C)

ความเค็มน้า (ppt)

PH

เนื้อที่
หญ้า
%
สภาพ
แหล่งหญ้า ทะเล ชนิด
ปก สถานภาพ พื้น
ทะเล
เป็นไร่ หญ้า
คลุม
ทะเล
(เนื้อที่
ทั้งหมด)

ความลึกน้า(ม.)

ตารางที่ 10 ข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2561
สาเหตุ
ความ
เสื่อม ข้อเสนอแนะ
โทรม
เชิงพื้นที่
และ
ข้อสังเกต

มีการขุด
ร่องน้า

0.8
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อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้อมูลระยะยาวของแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดปัตตานี (ตารางที่ 7 ) พบว่าแหล่ง
หญ้าทะเลบริเวณอ่าวปัตตานีเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ของอ่าวไทยตอนล่าง เนื่องจากอ่าวปัตตานีมีสภาพคลื่นลม
ค่อนข้างสงบ มีปากคลอง และมีทางน้าติดทะเล แหล่งน้าที่สาคัญที่ระบายลงทะเลบริเวณที่พบแหล่งหญ้าทะเล ได้แก่
คลองบางปู และคลองผ้าไหม
ตารางที่ 11 ขนาดพื้นที่และสภาพโดยรวมของแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานีในช่วงปีต่างๆ
ปีสารวจ เนื้อที่ (ไร่)
ปากคลองท่ายามู
2539
938
2545
37.8
อ่าวปัตตานี
แหลมโพธิ์ (แหลมตาชี)
2548
0
2553
292.64
2555
14.75
2556
267.1
2557
178.42
2561
286.44
บ้านบือเดาะห์
2548
29.72
2553
3.6
2555
125.98
2556
90.62
2557
62.09
2561
บ้านบูดี
2548
5.99
2553
27.24
2555
7.15
2556
0
2557
0
2561
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ชนิด

% ปกคลุม

สถานภาพ

Hb, Ho, Hu
Hb, Ho, Hu

10
ไม่ระบุ

สมบูรณ์เล็กน้อย
เสื่อมโทรม

ไม่พบ
Ho, Hb, Hp
Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hp

0
36.43
20.8
10.96
8.05
51.36

ไม่พบ
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ดี

Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb, Hp
Ho, Hb
Ho
Ho, Hb, Hu
Ho, Hb
Ho, Rm
Ho
ไม่พบ
ไม่พบ

27.92
12.5
13.54
23.75
24.22

56.25
25
8.33
0
0

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
ไม่พบ
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บ้านตะโล๊ะสะมีแล
2548
486.66
2553
125
2555
2556
551.01
2557
168.18
2561
0
บ้านดาโต๊ะ
2548
11.89
2553
0
2555
37.3
2556
151.54
2557
276.69
2561
ปากน้ายะหริ่ง
2548
7.28
2553
3.19
2555
212.47
2556
210.18
2557
66.26
2561
บ้านบางปู
2548
187
2555
65.85
2556
62.53
2557
19.83
2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb
Ho, Hb
ไม่พบ
Hu, Ho, Hb
Hb
ไม่พบ
Hb
Hb
Hb
Ho, Hb, Rm
Hb
Hb
Hb
Hb
Hb
Ho, Hb
Hb
Hb
Hb
Hb

56.5
80
22.38
11.08
0
10
0
42.09
13.18
58.17

10
80
12.75
21.54
32.06

80
26.93
30.15
19.09

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดีมาก
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่พบ
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์ดี
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง

สมบูรณ์เล็กน้อย
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์ปานกลาง
สมบูรณ์เล็กน้อย
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บ้านตันหยงลุโล๊ะ
2548
2553
6.87
2555
0
2561
0
บ้านบานา
2548
13.13
2553
14
2555
20
2561
แหลมนก
2548
11
2553
0
2555
0
2561
หาดชลาลัย
2539
13.13
2545
14
2549
20

32

ไม่พบ
Hb
ไม่พบ
ไม่พบ

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

0

-

10

สมบูรณ์เล็กน้อย

0

-

ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

0

ไม่พบ

Hp, Hu
ไม่รายงาน
Hp

16
ไม่รายงาน
25

สมบูรณ์เล็กน้อย
ไม่รายงาน
สมบูรณ์ปานกลาง

ไม่พบ
Hb
ไม่พบ
ไม่พบ
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เมื่อดาเนินการสารวจและประเมินสถานภาพในแต่ละพื้นที่แล้ว จึงสรุปข้อมูลในรายจังหวัด จากนั้นจึงทาการ
เปรียบเทียบข้อมูลสถานภาพกับข้อมูลในอดีต ว่าในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดยแยกออกเป็น 3
กรณี คือ “สมบูรณ์ขึ้น เสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง” ผลแสดงตามตารางที่ 5
ตารางที่ 12 สรุปสถานภาพปัจจุบันของแหล่งหญ้าทะเล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และ
ประเด็นปัญหาหรือสาเหตุของความเสื่อมโทรมในแต่ละพื้นที่
ปี
เนื้อที่
สารวจ
(ไร่)
ล่าสุด

แหล่ง
หญ้าทะเล
ปากคลอง
ท่ายามู
อ่าว
ปัตตานี

หาด
ชลาลัย

องค์ประกอบชนิด
หญ้า

แนวโน้ม
สถานภาพ เทียบกับ
อดีต

สรุปประเด็นปัญหา/
สาเหตุความเสื่อม
โทรม

38

38

2547

Hb, Ho, Hu

เสื่อมโทรม ไม่มีข้อมูล

2,179

710

2561

Hb, Ho, Hp

สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้น หญ้าทะเลมีการฟื้นคืน
ปานกลาง
สภาพได้ แม้ ก ารขุ ด
ลอกร่ อ งน้ า เพื่ อ การ
สั ญ จ รท างน้ า เช่ น
บ้า นดาโต๊ ะ อาจมี ผ ล
โดยต่ อ การเสี ย พื้ น ที่
ของหญ้าทะเล และทา
ให้ มี ก ารฟุู ง กระจาย
ของตะกอนสู ง ส่ ง ผล
กระทบต่ อ หญ้ า ทะเล
บริเวณข้างเคียง

134.8

20

2549

Hu, Hp

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปานกลาง สมบูรณ์ขึ้น
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รูปที่ 8 การสารวจหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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รูปที่ 9 แหล่งหญ้าทะเลจังหวัดปัตตานี

รูปที่ 9 แหล่งหญ้าทะเลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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2.2) สาเหตุที่ทาให้หญ้าทะเลเสื่อมโทรม หรือลดพื้นที่ลง (Pressure)
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล ความเค็ม อุณหภูมิ ตะกอนดิน ซึ่ง
หญ้าทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้างชัดเจน โดยหากเข้าสารวจในพื้นที่ช่วงปลายฤดูร้อน หญ้าทะเลส่วนที่อยู่
เหนื อพื้นที่จะหายไปจากพื้นที่ เหลื อแต่รากและส่ วนใต้ดิน ส่วนของใบจะแตกยอดใหม่ในช่วงมรสุ มตะวันตก และจะ
เจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันออก
2. ผลจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ การทาประมง และการทา
นากุ้ง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ทาให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นเปลี่ยนไป อาจทาให้เกิดการบลูมของตะไคร่น้าชนิด
Enteromorpha spp. ทาให้เข้าไปปกคลุมพื้นที่ ส่งผลให้หญ้าทะเลไม่สามารถสังเคราะห์แสงเจริญเติบโตได้ และส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา
3. การพัฒนาแนวชายฝั่ง ส่งให้ตะกอนไหลลงสู่ ทะเล รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเลชายฝั่ง เพื่อการ
ท่องเที่ยว สร้างสะพานหรือท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ในบริเวณที่แหล่งหญ้าทะเล
4. การทาประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เช่น อวนล้อมหิน
5. การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านชุมชนชายฝั่ง และนากุ้งทาให้คุณภาพน้าทะเล
เสื่อมโทรม
6. ปัญหาคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง ทาให้มีการเคลื่อนย้ายของแนวสันทราย และตะกอนตามธรรมชาติ
ทับถมแนวหญ้า
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ PSR สถานการณ์หญ้าทะเล จังหวัดปัตตานี
สาเหตุที่ทาให้หญ้าทะเลเสื่อม
โทรม(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหาที่ควรดาเนินการ (Responses)

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

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

2.3) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล (ปลูกหญ้าทะเล)
3. สารวจขอบเขต การแพร่กระจาย และองค์ประกอบของชนิดหญ้าทะเลในจังหวัดปัตตานี
4. โครงการปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU)
2.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับในการทาลายแหล่งหญ้าทะเลโดยตรง และเห็นควรให้มีการร่างกฎหมายการบุก
รุกทาลายแหล่งหญ้าทะเลโดยตรงหรือโดยอ้อม และประกาศพื้นที่คุ้มครองให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีหญ้าทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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ข้อเสนอแนะ
1. สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลในแต่ละพื้นที่ของชุมชน เพื่อติดตามเฝูาระวังการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. กาหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่งเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งมีการ
ขยายตัวมากขึ้น
3. กาหนดกรอบการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ต่อประชาชน
4. ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองอย่ า งเข้ ม งวดในพื้ น ที่ แ หล่ ง หญ้ า ทะเลนอกเขตอุ ท ยานทางทะเล
ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนที่มีผลกระทบตามชายฝั่ง
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3.) สัตว์ทะเลหายาก
3.1) สถานภาพและสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จังหวัดปัตตานีมีสัตว์ทะเลหายากที่เด่น คือ โลมาหลังโหนกซึ่งพบมากบริเวณปากแม่น้าปัตตานี ปากอ่ าว
ปัตตานี ไปจนถึงชายหาดบ้านตะโละกาโปว์ โดยมีแนวโน้มจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่จานวนการเกยตื้นค่อนข้างจะ
คงที่ ในขณะที่วาฬพบว่ามีการเกยตื้นของวาฬโอมูระในบริเวณอ่าวปัต ตานี และเต่าทะเลอัตราการเกยตื้นมีแนวโน้ม
ลดลง
จั ง หวั ด ปั ต ตานี พ บสั ต ว์ ท ะเลหายาก ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ เต่ า ทะเล 2 ชนิ ด และ โลมา-วาฬ
3 ชนิด โดยจากข้อมูลทั้งการเกยตื้น การสารวจในธรรมชาติ และการแจ้งข่าวของชุมชน พบสัตว์ทะเลหายากดังตาราง
ที่ 10
ตารางที่ 14 ชนิดสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดปัตตานี แยกตามแหล่งที่มาของข้อมูล
แหล่งที่มาข้อมูล
ชื่อไทย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

เต่าตนุ

Green turtle

Chelonia mydas

1

เต่ากระ

Hawksbill turtle

Eretmochelys
imbricata

1

โลมาหลังโหนก

Indo-Pacific Hampback
dolphin

Sousa chinensis

วาฬโอมูระ

Omura's whale

Balaenoptera omurai

โลมาหัวบาตร

Finless Porpoise

Neophocaena
phocaenoides

หลังเรียบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เกย
ใน
จาก
ตื้น ธรรมชาติ ชุมชน

12
1
10

39

รูปที่ 10 แผนที่การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากจังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนตุลาคม
2560 - กันยายน 2561
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สถานภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นในจังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานีพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2561 (กราฟที่ 1) โดยในปีงบประมาณ
2561 มีการเกยตื้นรวม 3 ตัว ได้แก่ เต่าทะเล 2 ตัว โลมาและวาฬ 1 ตัว

กราฟที่ 1 สถิติการเกยตื้นของทะเลหายากในจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2550 - 2561

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
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3.2) สาเหตุที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
1. ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากกลุ่มที่อยู่ตามแนวชายฝั่ง เช่น
เต่าทะเล โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และโลมาปากขวด มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ทาการประมงมาก มี
เครื่องมือประมงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสั ตว์ทะเลเหล่านี้ จากข้อมูลการตายของสัตว์ทะเลหายากต่างๆ พบว่า
เครื่องมือทาการประมงที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญ ได้แก่ อวนลอย เบ็ดราว อวนล้อม และโปฺะน้าตื้น เช่น เต่าทะเล
ซึ่งการเกยตื้นมักพบเศษอวนติดพันลาตัว แขน ขา เป็นผลให้ แขน ขาขาด สาหรับโลมา-วาฬ อาจยังไม่ทราบผลแน่ชัด
เรื่องการติดเครื่องมือประมง เนื่องจากการเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากความเจ็บปุวยตามธรรมชาติ และไม่เห็นบาดแผลที่
ลาตัว
2. มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมชายฝั่งและขยะในทะเล มักพบร่วมในการเกยตื้น
อาจเป็นสาเหตุหลักและสาเหตุของการเกยตื้น เช่นเมื่อเต่าทะเล หรือสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ อ่อนแอจากการเจ็บปุวย
หรือบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมงการหาอาหารทาได้ยากขึ้น จึงหาอาหารที่ง่ายต่อการล่า ขยะจึงมักถูกกินเข้า
ไป อาจเป็นสาเหตุร่วมที่ทาให้เกิดการเสียชีวิต การทิ้งขยะโดยเฉพาะประเภท เศษอวน ถุงพลาสติกลงในทะเล ก็เป็น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้สัตว์ทะเลบาดเจ็บหรือตายได้ ตัวอย่างการตายของเต่าทะเลและโลมา หลายกรณีพบว่าสัตว์ทะเล
หลายชนิดเข้าไปติดในเศษอวนตาย หรือเมื่อกินขยะทะเลเข้าไป ไม่สามารถย่อยได้ เกิดการอุดตันที่ระบบทางเดิน
อาหาร และเป็นสาเหตุทาให้สัตว์ตายในที่สุดซึ่งขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
3. การเจ็ บปุว ยตามธรรมชาติและภัยจากปรากฏการณ์ธ รรมชาติ ทั้งเต่าทะเล พะยูน โลมาและ
ปลาวาฬ เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด ดังนั้น การเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติมรสุม พายุ คลื่นลมแรง หรือการเปลี่ยนแปลง
ชั้นบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิของน้า จึงมีผลต่อสุขภาพเช่นกัน ดังที่พบโลมาเกยตื้นเป็นจานวนมากที่
แสดงอาการปุวย
4. ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม เช่น พื้นที่แหล่งวางไข่เต่า
ทะเล หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยเต่าทะเล มักถูกรบกวนโดยการท่องเที่ยว หรือการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และแหล่ง
ทีอ่ ยู่อาศัยของโลมา-วาฬ ประจาถิ่น มักซ้อนทับกับการทาประมง
5. บุ ค ลากรและองค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ต ว์ ท ะเลหายากไม่ เ พี ย งพอ และความร่ ว มมื อ การอนุ รั ก ษ์ ไ ม่
แพร่หลาย
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ PSR สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย) จังหวัดปัตตานี
สัตว์ทะเลหายากลดลง (ตาย)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)

P1: ภัยจากเครื่องมือ-ขยะจากการประมง

R1: ปูองกันการทาการประมงทีผ่ ิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัย
คุกคามต่อสัตว์ทะเลหายาก
R2: ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ ที่ มีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ ดูแลทรัพยากร
R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ละชนิดให้เหมาะสมและยั่งยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P2: มลพิ ษและควาเสื่ อมโทรมของสภาพ R2: ให้ความรู้และการมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนในพื้นที่ มี ส่วนร่ว มในการ
แวดล้อมและขยะในทะเล
อนุรักษ์ ดูแล ทรัพยากร
R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ละชนิดให้เหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P3: การเจ็บปุวยตามธรรมชาติ และภัยจาก R5: สร้างศูนย์ช่วยเหลือและพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วย
ปรากฏการณ์
ปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
P4: ขาดมาตรการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ R3: จัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหายากเชิงพื้นที่ในแต่
ของสัตว์ทะเลหายากที่เหมาะสม
ละชนิดให้เหมาะสมและยัง่ ยืน
R4: สารวจ ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเมินผล
P5: บุคลากรและองค์ความรู้ด้านสัตว์ทะเล R6: จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านสัตว์
หายาก ไม่เพียงพอ และความร่วมมือการ ทะเลหายาก
อนุรักษ์ไม่แพร่หลาย
R7: จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหายาก ผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ
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3.3) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ปฏิบัติการคุ้มครองและปูองกันการบุกรุกทาลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ติดตามสถานภาพของประชากรและแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของโลมาที่พบในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดปัตตานี
3. ดาเนินการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น เต่าทะเล โลมาและวาฬเกยตื้น ประชาสัมพันธ์หลักการปฐม
พยาบาลสัตว์ทะเลเกยตื้นเบื้องต้นและแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก 12 เดือน
4. ศึกษาขยะทะเลที่พบมาพร้อมกับสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้นในเขตจังหวัดปัตตานี
5. โครงการปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
(IUU)
3.4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
อัตราการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในแต่ละปีค่อนข้างสูง ทั้งที่มีหน่วยงานดูแลที่แน่นอน แต่อาจ
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน จึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและชาวบ้านในท้องถิ่นให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
-
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4.) คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
4.1) สถานภาพและสถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ทาการตรวจวัดและเก็บตัว อย่างคุณภาพน้าทะเลบริเวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งได้นาค่าคุณภาพน้าทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง ออกซิเจนละลายน้า
อุณหภูมิ ความเค็ม สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟตและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมาใช้คานวณหาค่า
ดัชนีคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไทยตอนล่าง ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่งบริเวณพื้นที่ศึกษาจานวน 11 จุด ในปงบประมาณ 2561 (ข้อมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม 2560 กุมภาพันธ
เมษายน และกรกฎาคม 2561) พื้นที่อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่าคุณภาพน้า ส่วนใหญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี
และพอใช้ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างในอ่าวปัตตานี จานวน 11 จุด
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จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.
2557 – 2561 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ โดยในปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน้าระดับดีมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้าในระดับดี ลดลงจากร้อยละ
90.90 เป็นร้อยละ 61 ในปี 2561 (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง ในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ระหว่างปี พ.ศ. 2557– 2561
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4.2) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. สารวจชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของสัตว์วัยอ่อน แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งบริเวณจังหวัด ปัตตานี เก็บตัวอย่างน้า
วิเคราะห์ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้าทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานี
4. ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงความเป็ น กรดของน้ าทะเลอั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานี
5. โครงการปูองกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
(IUU)
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5.) น้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
5.1) สถานภาพและสถานการณ์น้ามันรั่วไหล (Oil spill) และก้อนน้ามัน (Tar ball)
ศูน ย์ วิจั ยและพัฒ นาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่ างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
ดาเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกรณีน้ามันรั่วไหลและก้อนน้ามัน บริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี) ไม่พบน้ามันรั่วไหล แต่ไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบและ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งประเภทก้อนน้ามันได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (จังหวัดสงขลา
นครศรีธรรมราช และปัตตานี) รวม 40 สถานี ปีละ 2 ครั้ง (ฤดูแล้งและฤดูฝน) บริเวณชายฝั่งจังหวัด ปัตตานี จานวน
11 สถานี (รูปที่ 13) พบว่าสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลมีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่ วง 0.19 - 9.10
ไมโครกรัมต่อลิตร บริเวณที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้าทะเล (กรมควบคุ มมลพิษ, ๒๕๖๐) ได้แก่ สถานีปากคลองที่
เป็นแหล่งชุมชนST 40 - 42 และ ST 44 - 47

รูปที่ 13 สถานีติดตามตรวจสอบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้าทะเลบริเวณชายฝั่ง (อ่าวปัตตานี) ในปี
พ.ศ. 2561
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6.) การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
6.1) สถานภาพและสถานการณ์การเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดาเนินการติดตามเฝูาระวังการเกิด
ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่ าง 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส รวมจานวน 22 สถานี เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรแพลงก์ตอนพืช และติดตามการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนล่าง รวมถึงเฝูาระวังแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่มีศักยภาพในการสร้างสารพิษ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลสถิติการเกิด
น้าเปลี่ ยนสี ในแต่ล ะพื้น ที่ และผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีในรูปแบบต่างๆ เช่น ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เศรษฐกิจการประมง การ
ท่องเที่ยว รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้บริโภคสัตว์น้าที่ปนเปื้อนพิษในกรณีเกิดการเพิ่มปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่
สร้างสารพิษ จากการติดตามเฝูาระวังการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่ งจังหวัดปัตตานีในช่วง
ตุล าคม 2560 ถึ งกัน ยายน 2561 กาหนดสถานี ตรวจวัดจานวน 2 สถานี ได้แก่ ปากแม่น้าปัตตานี (อาเภอเมือง
ปัตตานี) และปากแม่น้าสายบุรี (อาเภอสายบุรี) ปรากฏว่าไม่พบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช และยังไม่เคยได้รับการ
แจ้งเหตุเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีอย่างไรก็ตามบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ในหลายพื้นที่เป็นแหล่ง
พักผ่อนที่สาคัญ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชน ร้านค้า และรีสอร์ท เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวหลายแห่ง ประกอบ
กับมีแม่น้าปั ตตานี ซึ่งเป็น แม่น้าสายหลักรองรั บน้าบ้านเรือนชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ และพื้นที่
เกษตรกรรมก่อนระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้พื้นที่รอบอ่าวปัตตานีก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่รองรับของเสียจาก
กิจกรรมต่างๆ โดยมนุษย์ เนื่องจากมีแนวโน้มของการขยายตัวของชุมชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเป็นผล
ให้อ่าวปัตตานีกลายเป็นแหล่งสะสมของเสียและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล
เช่น โรงงานปลาปุน โรงงานอาหารทะเลกระป๋อง โรงงานทาลูกชิ้นปลา โรงงานชาแหละปลาหมึกและกุ้งทะเลแช่แข็ง
รวมถึงโรงงานทาน้ าแข็ง อู่ต่อและซ่อมเรือ ที่ตั้งขึ้นบริเวณปากแม่น้าปัตตานี จึงเป็นพื้นที่ที่ควรมีการติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงของคุณภาพน้าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ ยนสี อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับรายงานการเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานี แต่เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ ที่เป็น
แหล่งรองรับน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน ชุมชน และพื้นที่ทาเกษตร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล น้าทิ้งส่วนใหญ่มีค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง
และมีน้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและการล้างวัตถุดิบและชาระล้างโรงงานเป็นปริมาณมาก ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อ
การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี หรือขี้ปลาวาฬ ทั้งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ การน้าทะเลเปลี่ยนสีเกิดจากการ
เพิ่มปริมาณเซลล์จานวนมากของแพลงก์ตอนพืช ทาให้น้าทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ตามสีรงควัตถุของแพลงก์ตอนพืช
ชนิดนั้น โดยปัจจัยหลักมาจากการที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นปริมาณมาก
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ ได้แก่ ความเค็มน้า กระแสน้า ความเข้มแสง อุณหภูมิ ช่วงการขึ้น -ลงของน้า
ทะเล เป็นต้น และเมื่อแพลงก์ตอนกลุ่มนี้เริ่มทยอยตาย ก็จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้าบริเวณลดต่าลง
เนื่องจากเกิดกระบวนการย่ อยสลายโดยจุลิ นทรี ย์ แต่ห ากเป็นการสะพรั่งของแพลงก์ตอนกลุ่ มที่ ส ร้างสารชีว พิษ
นอกจากจะส่งผลให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้าแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
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6.2) การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ได้ดาเนินงานโครงการติดตาม
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตรวจวั ดคุณภาพน้า และติดตามโครงสร้างประชาคม
แพลงก์ตอนพืช ทุกๆ ๓ เดือน เพื่อประเมินคุณภาพแหล่งน้าทะเล และเพื่อเฝูาระวังสถานการณ์การเกิดน้าทะเล
เปลี่ยนสีในแต่ละพื้นที่
2. กรณีที่มีการแจ้งเหตุเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่จะเร่งทาการตรวจสอบสถานการณ์ รวบรวมตัวอย่าง
แพลงก์ตอนพืชและตรวจวัดคุณภาพน้า เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน วิเคราะห์หา
สาเหตุการเกิด พร้อมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์จากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
3. ให้คาแนะนาแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประสบเหตุ ให้เ ข้าใจถึงปัจจัยที่เอื้อ
ให้ เกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ ย นสี ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อหน่วยงานจะได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
4. ควรมีการแจ้งเตือนภัยหากพบแนวโน้มว่าจะเกิดสถานการณ์ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการสูญเสียการประมงชายฝั่ง
5. ส่งเสริมโครงการสร้างจิตสานึก สนับสนุน และเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับองค์กรทุกภาคส่วนและ
ชุมชน เพื่อลดปริมาณการปล่อยน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า ลาคลอง ทะเล และ
ชายฝั่ง
6. จัดทารายงานสถานการณ์การเกิดน้าเปลี่ยนสีเพื่อรายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
6.3) แนวทางในการดาเนินการเฝ้าระวังติดตาม
1. ส่งเสริมการมีเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อประสานงานในกรณีเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี
2. หน่วยงานภาครัฐควรกาหนดมาตรการให้ชัดเจนเพื่อควบคุมแหล่งกาเนิดมลพิษจากแผ่นดินบริเวณแนว
ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
ชุมชนที่ปล่ อยน้ าเสี ยหรื อน้ าทิ้งที่มีการปนเปื้อนของอินทรีย์สาร ตะกอน และการปนเปื้อนของแบคทีเรีย จนอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าทะเล รวมถึงต้องบาบัดน้าทิ้งทุกประเภทให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
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สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

2.3 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ
2.3.1 สถานภาพและสถานการณ์ป่าชายเลน
จั ง หวัด ปั ตตานี มี พื้น ที่ ปุ า ชายเลนในความรั บผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทั้ งหมด
40,172.1 ไร่ (64.28 ตร.กม.) กระจายในพื้นที่เขตอาเภอหนองจิก เมืองปัตตานี ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี และไม้
แก่น รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การจาแนกใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2557
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปัตตานี
ปุาชายเลน(ปุาคงสภาพ)

พื้นที่ (ไร่)
17,405.86

ปุาชายหาด

423.81

ปุาพรุ

3,911.19

ปุาบก

-

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

3,838.41

นาเกลือ

-

เกษตรกรรม

8,258.19

เมืองและสิ่งก่อสร้าง

4,488.23

ท่าเทียบเรือ

-

พื้นที่ทิ้งร้าง

83.43

เลนงอก/หาดเลน

138.08

หาดทราย

148.33

พื้นที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง***

1,476.54

รวม
40,172.06
** ขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร่ และขอบเขต
การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลนปีพ.ศ.2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก
1) พื้นที่ที่มีสภาพปุาชายเลน นอกเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จานวน 163,058.54 ไร่
2) พื้นที่ที่มีสภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 จานวน 37,488.30 ไร่
*** พื้นที่เขตจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่น้าลาคลอง
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557
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แบ่งเป็นปุาชายเลนคงสภาพ จานวน 17,405.86 ไร่ (27.85 ตร.กม.) พื้นที่ปุาชายเลนซ้อนทับในพื้นที่ปุา
อนุรักษ์ (พื้นที่อุทยานแห่งชาติ, พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา) จานวน 0 ไร่ (0 ตร.กม.) เป็นปุา
ชายเลนตามมติครม. จานวน 40,172.1 ไร่ (64.28 ตร.กม.) และเป็นปุาชายเลนที่อยู่นอกมติครม. จานวน 714.96 ไร่
(1.14 ตร.กม.) นอกนั้นเป็นพื้นที่ ปุาอื่นๆ (ปุาพรุ ปุาชายหาด ปุาบก) จานวน 4,335.0 ไร่ ( 6.94 ตร.กม.) (หาดเลน
หาดทราย แม่น้า ลาคลอง) จานวน 1,763.0 ไร่ (2.82 ตร.กม.) (พื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ) จานวน 16,668.3 ไร่ (
26.67 ตร.กม.)
จากการสารวจสังคมพืชปุาชายเลนที่ผ่านมา พบพันธุ์ไม้ปุาชายเลนทั้งสิ้น 7 วงศ์ 9 สกุล 14 ชนิด ในปี 2560
ได้ทาการสารวจสังคมพืชปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี ในท้องที่ตาบลบางปู และตาบลตะโละกาโปร์ อาเภอยะหริ่ง พบ
พันธุ์ไม้ปุาชายเลนทั้งหมดจานวน 8 วงศ์ 10 สกุล 19 ชนิด ชนิ ดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ โกงกางใบเล็ก รองลงมาคือ
ถั่วขาว และตาตุ่มทะเล
ตารางที่ 17 ชนิดพันธุ์ไม้ปุาชายเลนที่พบในจังหวัดปัตตานี
ลาดับที่
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
1
โกงกางใบเล็ก
Rhizophora apiculata
2
โกงกางใบใหญ่
Rhizophora mucronata
3
ตะบูนขาว
Xylocarpus granatum
4
ตะบูนดา
Xylocarpus moluccensis
5
ตาตุ่มทะเล
Excoecaria agallocha
6
ถั่วขาว
Bruguiera cylindrica
7
ถั่วดา
Bruguiera parviflora
8
ปอทะเล
Hibiscus tiliaceus
9
โปรงขาว
Ceriops decandra
10
ฝาดดอกขาว
Lumnitzera racemosa
11
ฝาดดอกแดง
Lumnitzera littorea
12
พังกาหัวสุมดอกขาว
Bruguiera sexangula
13
ลาพู
Sonneratia caseolaris
14
ลาแพน
Sonneratia ovata
15
ลาแพนหิน
Sonneratia griffithii
16
แสมขาว
Avicennia alba
17
แสมดา
Avicennia officinalis
18
แสมทะเล
Avicennia marina
19
หลุมพอทะเล
Intsia bijuga
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รูปที่ 14 แผนที่จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. 2557
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รูปที่ 15 สภาพพื้นที่ปุาชายเลน/ปุาชายหาด/พรุ จังหวัดปัตตานี
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2.3.2 สถานการณ์ด้านป่าชายหาด พรุ (ถ้ามี)
2.3.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อป่าชายเลน และป่าชายหาด พรุ (Pressure)
1. การบุกรุพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อทาการเกษตร การประมง
2. การบุกรุกพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อขยายชุมชน/ที่อยู่อาศัย และการเพิ่มขึ้นของประชาชน
3. การบุกรุกพื้นที่ปุาชายเลนเพื่อการท่องเที่ยว
4. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาชายเลน
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ PSR ปุาชายเลน/ปุาชายหาด/พรุ เสื่อมโทรม/ลดลงจังหวัดปัตตานี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากร
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1: การบุกรุกพื้นที่ปาุ ชายเลน
เพื่อทาการเกษตร การประมง

R1: จัดทาแนวเขตปุาชายเลนให้ชัดเจนเช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวปูองกันการบุกรุก
พื้นที่ปุาชายเลน หรือติดปูายประกาศ หลักหมายแนวเขต
R2: จั ดท าเขต ปุ า ชา ยเลน อนุ รั ก ษ์ ต าม มา ตร า 18 แ ละ ม าต รา 2 3
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558
R3: บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีหลักธรรมาภิบาล
R4: ดาเนินการปลูก ฟื้นฟู สภาพปุาที่ทวงคืนได้ รวมถึงพื้นที่ปุาชายเลนเสื่อมโทรม
R5: การสร้า งจิ ต ส านึ ก รัก ษ์ และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปุ า ชายเลนและ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R6: สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ปุาชายเลน
R7: เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านดูแลพื้นที่
ปุาชายเลน
P2: การบุกรุกพื้นที่ปาุ ชายเลน R1: จัดทาแนวเขตปุาชายเลนให้ชัดเจน เช่น ขุดคู/แพรกเป็นแนวปูองกันการบุก
เพื่อขยายชุมชน/ที่อยู่อาศัยและ รุกพื้นที่ปุาชายเลน หรือติดปูายประกาศ หลักหมายแนวเขต
การเพิ่มขึ้นของประชาชน
R6: สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ปุาชายเลน
R8: จัดทาโครงการจัดที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ปุาชายเลน
R9: การสร้างกฎ กติกา ระเบียบ รูปแบบการใช้ประโยชน์ในชุมชน
P3: การบุกรุกพื้นที่ปาุ ชายเลน R5: การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปุ า ชายเลนและ
เพื่อการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R10: การจัดระบบการท่องเที่ยวและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
P4: การใช้ประโยชน์จาก
R5: การสร้ า งจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปุ า ชายเลนและ
ทรัพยากรปุาชายเลน
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
R9: การสร้างกฎ กติกา รูปแบบการใช้ประโยชน์ในชุมชน
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2.3.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2562
1) โครงการป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี
โครงการปุาในเมืองจังหวัดปัตตานีในปี 2562 ได้มีการเสนอพื้นที่โครงการปุาในเมืองสะพานไม้บานา
ท้องที่ ม. 2 ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 20 ไร่
2) การดาเนินงานตามแผนทวงคืนพื้นที่ป่า (AO1 – AO4)
ในการดาเนินการรื้อถอนทลายคันดินพื้นที่ตรวจยึดปี 2560 เนื้อที่ 207.42 ไร่ ใช้มาตรา 25 ตาม
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และใน
ปีนี้การทวงคืนผืนปุาจังหวัดปัตตานี ได้มีแผนดาเนินการ ปี 2562 เนื้อที่ 50 ไร่ พื้นที่เปูาหมาย 2 อาเภอ คือ อาเภอ
หนองจิกและอาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่เปูาหมาย ดังนี้
1. แปลงที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านตันหยงเปาว์ ตาบลท่ากาชา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 12.60 ไร่
2. แปลงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านตันหยงเปาว์ ตาบลท่ากาชา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 5.56 ไร่
3. แปลงที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านบางทัน ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 4.47 ไร่
4. แปลงที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านบางทัน ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 7.20 ไร่
5. แปลงที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านแคนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 18.62 ไร่
6. แปลงที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านดอนนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 5.26 ไร่
7. แปลงที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านสายหมอ ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 9.29 ไร่
8. แปลงที่ 8 หมู่ที่ 1 บ้านสารวัน ตาบลไทรทอง อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เนื้อที่ 2.59 ไร่
ดาเนินการทวงคืนแล้ว เนื้อที่ 20.75 ไร่ แยกเป็น
1) เนื้อที่ 2.59 ไร่ ท้องที่ บ้านสารวัน ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ดาเนินการทวงคืนเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562
2) เนื้อที่ 18.16 ไร่ ท้องที่ บ้านตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดาเนินการทวง
คืน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
3) เนื้อที่ 26.26 ไร่ ท้องที่ บ้านบางทัน ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดาเนินการทวงคืนเมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และจะดาเนินการทวงคืนครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เปูาหมาย อาเภอหนองจิก
ปี 2562 เปูาหมายทวงคืน 50 ไร่ เหลือ เนื้อที่ 29.25 ไร่ พื้นที่เปูาหมาย หมู่ที่ 3 บ้านบางทัน ตาบลบางเขา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 4.47 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านบางทัน ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 7.20 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านแคนา ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 18.62 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนนา ตาบลบางเขา
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 5.26 ไร่ และหมู่ที่ 3 บ้านบางทัน ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 9.29
ไร่
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3) การเตรียมประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 และการกาหนดมาตรการคุ้มครองตาม
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ในการร่างมาตรการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด ได้เห็นชอบมาตรการตามมาตรา 23
ในคราวประชุม คณะกรรมการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จังหวัด ภายใต้ พ.ร.บ.ส่ งเสริม การบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดปัตตานี มีแผนที่แนวเขตปุา
เลนอนุรักษ์ที่ผ่านการรังวัดแล้วเสร็จเตรียมการประกาศปุาชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 ท้องที่ในจังหวัดปัตตานี
เนื้อที่ 19,961.50 ไร่ แบ่งเป็น
อาเภอหนองจิก เนื้อที่ 9,830.99 (ไร่) จานวน 4 ตาบล คือ ตาบลตุยง ตาบลท่ากาชา ตาบลบางเขา และ
ตาบลบางตาวา
อาเภอเมืองปัตตานี เนื้อที่ 685.73 (ไร่) จานวน 3 ตาบล คือ ตาบลตันหยงลุโละ ตาบลบานา และตาบลรูสะมิ
แล อาเภอยะหริ่ง เนื้อที่ 8,375.86 (ไร่) 4 ตาบล คือ ตาบลตะโละกาโปร์ ตาบลบางปู ตาบลยามู และตาบลแหลม
โพธิ์
อาเภอไม้แก่น 1,068.92 เนื้อที่ (ไร่) จานวน 3 ตาบล คือ ตาบลดอนทราย ตาบลไทรทอง และตาบลไม้แก่น
2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ประชาชนในพื้นที่มีที่ดินไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
2. แนวเขตพื้นที่ปุาชายเลนไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแนวเขตปุาชายเลนให้ชัดเจนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลและฟื้นฟูปุาชายเลน
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2.4 สถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง
2.4.1 สถานภาพและสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 140.03 กิโลเมตร ตั้งแต่อาเภอหนองจิกถึง
อาเภอไม้แก่น มีตาบลที่ติดทะเลรวม 19 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่ากาชา บางเขา บางตาวา ปากบาง รูสะมิแล บานา
ตันหยงลูโละ บาราโหม บางปู แหลมโพธิ์ ตะโละกาโปร์ ปะนาเระ บ้านกลาง บ้านน้าบ่อ บางเก่า ปะเสยะวอ ตะลุบัน
ไม้แก่น และดอนทราย
จากข้อมูลการสารวจโดยกองบริห ารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่
ชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 140.03 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะยาวประมาณ
44.23 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
1) พื้นที่ที่ยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขยาวประมาณ 22.99 กิโลเมตร
- พื้นทีท่ ี่ประสบปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 7.21 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะปานกลาง – กิโลเมตร
- พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเล็กน้อย 15.78 กิโลเมตร
2) พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะที่มีการดาเนินการแก้ไขแล้วประมาณ 21.24 กิโลเมตร
3) พื้นที่ติดตามตรวจสอบประมาณ 95.80 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนมากประมาณ 6.54 กิโลเมตร
- พื้นที่ที่มีการสะสมของตะกอนน้อยประมาณ - กิโลเมตร
- พื้นที่สมดุลประมาณ 82.52 กิโลเมตร
- พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ก่อสร้างรุกแนวชายทะเล พื้นที่หิน พื้นที่ปากแม่น้า) ประมาณ 6.74 กิโลเมตร
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รูปที่ 16 แผนที่แสดงสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
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ตารางที่ 19 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
อาเภอ

หนองจิก

เมือง
ปัตตานี

ยะหริ่ง

ปะนาเระ

ตาบล

รุนแรง

ปาน
กลาง

น้อย

ระยะ
(กม.)

ประเภท
โครงสร้าง

ท่ากาชา

0.16

-

0.44

1.37

RE JT

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝัง่ ความยาว (กม.)
สะสม
สะสม
พื้นที่รุก
สมดุล ตะกอน ตะกอน ล้า/พื้นที่ หาดหิน ปากแม่น้า
มาก
น้อย
ถมทะเล
2.27
0.57
-

บางเขา

-

-

0.41

0.93

RE JT

3.35

-

-

-

-

0.25

4.94

บางตาวา

0.80

-

1.52

2.37

TP GRI RE
JT

0.62

-

-

-

-

0.33

5.64

ปากบาง

-

-

-

-

-

-

1.13

-

-

-

-

1.13

บางตาวา

-

-

-

-

-

0.09

-

-

-

-

-

0.09

รูสะมิแล

-

-

-

2.01

RE VS

4.23

-

-

1.85

-

0.15

8.24

บานา

-

-

-

4.90

2.35

-

-

1.32

-

0.34

8.91

ตันหยงลุโละ

-

-

-

1.59

BP

1.43

-

-

-

-

-

3.02

บาราโหม

-

-

-

-

-

0.97

-

-

-

-

-

0.97

บางปู

-

-

-

-

-

4.26

-

-

-

-

0.95

5.21

แหลมโพธิ์

0.33

-

2.45

0.79

RE

28.22

4.30

-

-

-

-

36.09

ตะโละกาโปร์

0.45

-

6.07

0.10

-

4.68

0.54

-

-

-

-

11.84

ปะนาเระ

3.10

-

0.62

1.37

GRI SR

1.12

-

-

-

-

0.13

6.34

บ้านกลาง

0.11

-

-

0.65

JT

1.97

-

-

-

0.22

0.13

3.08

บ้านน้าบ่อ

-

-

-

-

-

11.36

-

-

-

0.47

0.09

11.91
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พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

มีโครงสร้าง

VS RE
BOR

รวม
ความยาว (กม.)
4.81
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ตารางที่ 20 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดปัตตานี (ต่อ)
อาเภอ

สายบุรี

ไม้แก่น

รวม

ตาบล

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)

มีโครงสร้าง

พื้นที่ไม่กัดเซาะ (ระยะทางตามแนวชายฝัง่ ความยาว (กม.)
สะสม สะสม
พื้นที่รุก
หาด
ปาก
สมดุล ตะกอน ตะกอน ล้า/พื้นที่
หิน
แม่น้า
มาก
น้อย
ถมทะเล
0.41
-

รวม

รุนแรง

ปาน
กลาง

น้อย

ระยะ
(กม.)

ประเภท
โครงสร้าง

บางเก่า

1.37

-

1.46

-

-

ปะเสยะวอ

-

-

2.81

2.93

-

-

-

-

-

-

0.22

5.96

ตะลุบัน

-

-

-

-

-

6.18

-

-

-

-

0.09

6.27

ไม้แก่น

0.89

-

-

-

-

0.68

-

-

-

-

-

1.57

ดอนทราย

-

-

-

2.24

8.33

-

-

-

-

0.20

10.77

7.21

-

82.52

6.54

-

3.17

0.69

2.88

140.03

15.78 21.24

OB GRI
JT VS

-

ความยาว (กม.)
3.24

หมายเหตุ : VS : กาแพงกัดคลืน่ ประเภทตัง้ ตรง RE : เขื่อนหินทิ้ง OB : เขื่อนหินปองกันนอกชายฝง GRI : รอดักทรายแบบตัวไอ JT: เขื่อนกันทรายและคลืน่
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2.4.2 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ปี พ.ศ. 2562
จากตารางที่ 18 – 19 พบว่าพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งในบางพื้นที่ได้มีการดาเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากการสารวจ
พบโครงสร้างปูองกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย
1) VS : กาแพงกัดคลื่นประเภทตั้งตรง
2) RE : เขื่อนหินทิ้ง
3) OB : เขื่อนหินปองกันนอกชายฝง
4) GRI : รอดักทรายแบบตัวไอ
5) JT: เขื่อนกันทรายและคลื่น

รูปที่ 17 แผนที่แสดงโครงสร้างปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
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2.4.3 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ริมทะเล การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การ
ตั้งถิ่นฐานและสิ่งก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การสูบน้าทะเลมาใช้เพื่อการเพาะเลี้ยง การวางท่อระบายน้าทิ้งและ
การเปลี่ยนแปลงทางไหลของน้า และหรือร่องน้า การก่อสร้างรุกล้าลาน้า อย่างเช่น การก่อสร้างสะพาน การสร้างท่า
เทียบเรือและถนนเลียบชายฝั่ง ล้วนกระตุ้นให้ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความเบาะบาง เกิดการเปลี่ยนแปลง ชายฝั่งกัดเซาะ
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือหลายพื้นที่
ประสบกับปัญหา ชายฝั่งทะเลถูกกระแสคลื่นลมกัดเซาะ ได้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น กาแพงกันคลื่น หินทิ้ง และรอดักทราย เป็นต้น โครงสร้างดังกล่าวไม่สามารถสลาย
พลังงานคลื่นได้ กลับส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ถือว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด
3. กระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการ เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกระแสคลื่นและลมแรงเมื่อคลื่นและลมกระทบชายฝั่งจะชะตะกอนทรายออกไปทาให้เกิด
ภาวะขาดความสมดุลของตะกอนทรายชายหาด ผนวกกับสภาวะโลกร้อนระดับน้าทะเลสูงขึ้นส่งผลให้ชายฝั่งทะเลมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ PSR ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
สาเหตุและผลกระทบต่อการกัด
เซาะชายฝั่ง
(Pressure)

การดาเนินงาน มาตรการ
และการแก้ไขปัญหา (Responses)

P1: การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชายฝัง่ ทะเล

R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
R2: บูรณาการร่วมกับหน่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R5: การจัดการองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
P2: การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ของภาครัฐ
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 21
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R4: แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพืน้ ที่ ให้พจิ ารณาและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
R6: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝูาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝั่ง
P3: กระบวนการทางธรรมชาติ R1: ดาเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21
อย่างรวดเร็ว
R2: บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
R3: ทบทวนและประเมินผลการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผา่ นมา
R4: แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งเชิงพืน้ ที่ ให้พจิ ารณาและเสนอ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
R5: การจัดการองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R6: จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝูาระวังภัยพิบัติกัดเซาะชายฝั่ง
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2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง อย่างจริงจัง
2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมิได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่องแนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการต้องใช้หลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี องค์กรอิสระตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง
แนวทางการจัดทาแผนงาน/โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญ (HOT ISSUE)
3.1 แมงกะพรุน
สถิติการบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ
จากข้อมูลสถิติของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2542–2560 ยังไม่มี
รายงานผู้ปุวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ปุวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนพิษ
ความหลากหลายชนิด การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษ (การสารวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติด
เครื่องมือประมง/ได้รับตัวอย่างจากเครือข่าย/ได้รับแจ้งเหตุ/ข้อมูลออนไลน์)
ในปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และปุาชายเลน ไม่ได้ทาการสารวจ แต่มี
ข้อมูลจากการสารวจและรวบรวมตัวอย่างที่ติดอวนลอยกุ้งสามชั้นในปีงบประมาณ 2553 และ 2556 ในพื้นที่แหลมตา
ชี พบแมงกะพรุนจานวน 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่องจานวน 2 ชนิด ได้แก่
Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จานวน 4 ชนิด ได้แก่
Acromitus flagellates (แมงกะพรุนหางขน), Lychnorhiza malayensis (แมงกะพรุนนก), แมงกะพรุนไฟ
Chrysaora sp. และ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนส้มโอ) (รูปที่ 16 )

รูปที่ 18 พื้นที่สารวจ: แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี
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3.1.1 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa ในพื้นที่น่านน้าจังหวัดปัตตานี น่าจะมาจากกระแสน้าและคลื่นลม
เนื่องจากแมงกะพรุนเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่ล่องลอยในน้า สาหรับแมงกะพรุนกล่องยังไม่สามารถสรุปสาเหตุ
ได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
3.1.2 การดาเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2562
ž พิษที่สารวจ : แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี
ž - สาเหตุที่พบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa ในพื้นที่น่านน้าจังหวัดปัตตานี น่าจะมาจากกระแสน้า
และคลื่น ลม เนื่ องจากแมงกะพรุ น เป็ น แพลงก์ตอนสั ตว์ขนาดใหญ่ล่ องลอยในน้า สาหรับแมงกะพรุนกล่ องยังไม่
สามารถสรุปสาเหตุได้แน่ชัด อยู่ในระหว่างการศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจาย
ž - การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในนักท่องเที่ยว ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ž เมื่ อ 29 ตุ ล าคม 2561 ได้ รั บ แจ้ ง จาก ห้ อ งอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ว่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วบาดเจ็ บ จาก
แมงกะพรุนพิษ เมื่อช่วงเช้า บริเวณชายหาด ต.แหลมโพธิ์ จานวน 3 ราย เข้ารับการรักษาที่ ER รพ.ยะหริ่ง อาการไม่
รุนแรงมาก แพทย์ให้การรักษาแล้วให้กลับบ้านได้ ขณะที่กาลังรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บ ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.ปาตาบู
ดี ว่า มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษอีก 1 ราย เข้ามารับการรักษาเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต. และจะ
ส่งต่อมาที่ รพ.ยะหริ่ง จึงไปสอบสวนเหตุการณ์ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบผู้บาดเจ็บมารับการรักษาทั้งหมด 3 ราย
รวมทั้งสิ้นเป็น 6 ราย
ž การบริหารจัดการโดยและการระวังภัย สบทช.๗
ž - ติดตั้งปูายแมงกะพรุนและบริการน้าส้มสายชู รวมทั้งสิ้น จานวน 11 จุด
ž - จังหวัดปัตตานี ติดตั้งปูายแมงกะพรุนและบริการน้าส้มสายชู รวมทั้งสิ้น จานวน ๙ จุด
ž - อาเภอยะหริ่ง จานวน 5 จุด ลงพื้นที่วางขวดน้าส้มสายชูและติดตั้งปูายแมงกะพรุนพิษ
ž - บริเวณอาเภอปะนาเระ จานวน 2 จุด
ž - บริเวณอาเภอสายบุรี จานวน 2 จุด
ž การจัดการพื้นที่
ž พื้นที่เฝูาระวัง เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดระนอง จั งหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
ž พื้นที่เฝูาระวัง
ž พื้นที่เฝูาระวังควรเร่งรัดให้มีการติดตั้งปูายเตือนให้ครบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีโอกาสพบ
แมงกะพรุนกล่อง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐม
พยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง
ž

ž
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ž พื้นที่ปูองกันภัย
ž
พื้นที่ปูองกันภัยควรเร่งรัดให้มีการติดตั้งปูายเตือนให้ครบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มี
โอกาสพบแมงกะพรุ น กล่ อง ประชาสั มพัน ธ์ให้ ชุมชนและผู้ ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึง
แนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่ องในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความ
เสี่ยงสูง
ž การดาเนินการ
ž เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องบริหารจัดการ ในวาระของคณะกรรมการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น การท่อ งเที่ย ว และโรงพยาบาล เป็นต้ น นาแนวทางในการเฝู าระวังและเตือ นภัยส าหรั บ
แมงกะพรุนพิษในพื้นที่เฝูาระวังและพื้นที่ปูองกันภัยไปปฏิบัติระดับพื้นที่ของจังหวัด โดยเร่งรัดให้มีการติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและเสาน้าส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ ชายหาดท่องเที่ยว โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มี
โอกาสพบแมงกะพรุนกล่อง (ทช./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/การท่องเที่ยว) มีการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับขวดน้าส้มสายชู (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการใน
พื้น ที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่ องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทช./องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น/การท่องเที่ยว) จั ดฝึ กอบรมเจ้ าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้ เข้าใจถึงแนวทางการปฐม
พยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง ขอความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งนี้ เพื่อให้เข้าสู่
เป็นนโยบายของจังหวัดในการจัดพื้นที่เฝูาระวัง
3.1.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
- ปูายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและท่อบรรจุน้าส้มสายชู ชารุด/
เสียหาย รวมทั้งการสูญหายของน้าส้มสายชู
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและท่อบรรจุน้าส้มสายชูแทนที่ชารุด/
เสียหาย และตรวจเช็คความพร้อมของน้าส้มสายชู
- ศึกษาอนุกรมวิธานและความเป็นพิษของ Morbakka sp. B เพื่อให้ทราบชนิดและความเป็นพิษที่
แน่ชัด เนื่องจากแมงกะพรุนในสกุล Morbakka มีรายงานในโลก 2 ชนิด ได้แก่ Morbakka virulenta และ M.
fenneri ทั้ง 2 ชนิดมีรายงานความเป็นพิษและทาให้เกิดอาการอิรูคันจิ (Irukandji syndrome) บริเวณที่ได้รับพิษจะ
มีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่อาจไม่ปรากฏรอยไหม้ ในช่วงแรกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และรุนแรงขึ้นหลังจากนั้น
ประมาณ 5–40 นาที อาการที่พบ ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หายใจลาบาก ไอ
เป็นตะคริว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแต่มักไม่ทาให้เสียชีวิต เพียงแต่ทาให้รู้สึกอึด
อัด ไม่สบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จมน้าง่ายขึ้น
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- ศึกษาอนุกรมวิธานแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับชนิดและความหลากหลายของ
แมงกะพรุนที่แน่ชัด โดยเฉพาะแมงกะพรุนไฟในสกุล Chrysaora
บทสรุป
- ชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานีจัดเป็นพื้นที่เฝูาระวัง เป็นพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนกล่อง แต่ยังไม่มีรายงาน
ผู้ปุวยสงสัยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ปุวยหมดสติ) จากแมงกะพรุนกล่อง
- เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จึงมีข้อมูลจากการสารวจยังไม่มากนัก
- สาหรับข้อมูลความหลากหลายชนิดของแมงกะพรุน พบแมงกะพรุนจานวน 6 ชนิด เป็นแมงกะพรุนในกลุ่ม
Cubozoa หรือแมงกะพรุนกล่องจานวน 2 ชนิด ได้แก่ Morbakka sp. B และ Chiropsoides buitendijki และ
แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa จานวน 4 ชนิด ได้แก่ Acromitus flagellates (แมงกะพรุนหางขน), Lychnorhiza
malayensis (แมงกะพรุนนก), แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และ Rhopilema hispidum (แมงกะพรุนหนังหรือ
แมงกะพรุนส้มโอ) โดยมีแนวโน้มพบแมงกะพรุน Chiropsoides buitendijki และแมงกะพรุนในสกุล Morbakka
ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม) และพบแมงกะพรุนไฟ Chrysaora ตลอดช่วงลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือถึงช่วงต้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน) และพบแมงกะพรุน
Physalis cf. utriculus ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม)
Cubozoa

Morbakka sp. B

Chiropsoides buitendijki
Scyphozoa

Acromitus flagellatus

Lychnorhiza malayensis

Chrysaora sp.

Rhopilema
hispidum

รูปที่ 19 ชนิดของแมงกะพรุนที่สารวจพบพื้นที่แหลมตาชี จังหวัดปัตตานี
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4. บทสรุป
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในพื้นที่จังหวัดปตตานี ที่สาคัญ ไดแก ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล สัตว
ทะเลหายาก สถานภาพคอนขางสมบูรณ แตมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
เติบ โตดานการทองเที่ยว ราษฎรสวนหนึ่งที่อาศัยอยู ใกลทรัพยากร ไมมีที่ดินสาหรับเปนที่อยู อาศัยหรือที่ท ากิน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญทั้งด้านของกฎหมายเฉพาะในการจัดการทรัพยากรยังขาดการบูรณาการของกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งการมีส่ว นร่ วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากร ในอนาคตหากไม มี
มาตรการควบคุมการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนระบบหรือแนวทางที่ชัดเจน ก็จะสงผลกระทบตอทรัพยากร
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับนี้ ได้เสนอแระเด็นหลักๆ ของ
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมของจังหวัดปัตตานี ทั้งในส่วนของการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลการใช้
ทรัพยากรอย่างยิ่งยื น การบริหารจัดการโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วม ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทาร่างนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ที่เหมาะสมได้ต่อไป
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