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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนสถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่งของประเทศ ปี พ.ศ. 2558-2559
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้ระบุนิยามของคาว่า “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใน
บริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า ชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปาก
แม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ
หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ สถานการณ์และฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งของประเทศนั้น สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
1. ขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ กาหนดพื้นที่
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่บนบก รวม 549 ตาบล ใน 117 อาเภอ 24 จังหวัด พื้นที่รวมประมาณ 17.24 ล้านไร่ พื้นที่
ในทะเล ครอบคลุมจากพื้น ที่ช ายฝั่งจรดเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศ ซึ่ง ครอบคลุม พื้นที่ท างทะเล
รวมทั้ งสิ้น 323,488.32 ตำรำงกิ โลเมตร (202.18 ล้ านไร่) ประกอบด้วยพื้นที่ในอ่ าวไทย 202,676.20 ตาราง
กิโลเมตร (126.67 ล้านไร่) และในทะเลอันดามัน 120,812.12 ตารางกิโลเมตร (75.50 ล้านไร่)
2. ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการรวบรวม ประมวล
และวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถำนกำรณ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
1. พื้นที่ชุ่มน้ำ
พื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทยประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้าน้าจืดและพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเล มีจานวน
42,653 แห่ ง ครอบคลุ มพื้น ที่ป ระมาณ 37,616 ตารางกิโ ลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพื้นที่แผ่ นดินทั้ ง
ประเทศ สาหรับพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย พื้นที่ทะเล ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า พรุชายฝั่ง รวมทั้ง
ส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้าที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่าง
ประเทศ จานวน 14 แห่ง ในจานวนนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเล 10 แห่ง พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่าง
ประเทศล าดั บล่ าสุ ด คื อ พื้ นที่ ชุ่ มน้ าเกาะระ–เกาะพระทอง จั งหวั ดพั งงา และพื้ นที่ ชุ่ มน้ าเกาะกระ จั งหวัด
นครศรีธรรมราช โดยได้รับการประกาศ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556
2. ทะเลสำบ
ทะเลสาบ หมายถึง แอ่งน้าที่มีลักษณะกึ่งปิด มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลและได้รับอิทธิพลของน้าทะเล
เข้าถึง ในประเทศไทยมีแห่งเดียวคือ ทะเลสาบสงขลา

2
ทะเลสำบสงขลำ เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบนิเวศหลากหลายทั้งที่เป็น
สภาพน้ าจื ด น้ ากร่ อยและน้ าเค็ม ปริ มาณและสภาพน้าในทะเลสาบขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้าจืดและน้าทะเล
ทีไ่ หลเข้ามา มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 651,250 ไร่
ภัยคุกคำม กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์โดยรอบและภายในลุ่มน้าทะเลสาบ เช่น การพัฒนา
ชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประมง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพน้า และทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้า ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาที่
สะสมมาเป็นเวลานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วน และเป็นความท้าทายสาหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนโดยรอบลุ่มน้า
ที่จะร่วมกันบริหารจัดการให้ลุ่มน้าแห่งนี้ คืนความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
3. ป่ำชำยเลน
ในการสารวจและจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อปี
พ.ศ. 2557 พบว่า ขอบเขตที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ 24 จังหวัด มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,869,489 ไร่ ซึ่งในจานวนนี้
มีพื้นที่ที่คงสภาพเป็นป่าชายเลนประมาณ 1,534,585 ไร่ (ร้อยละ 53) ป่าชายหาด ป่าพรุ และป่าบก 61,211 ไร่
ส่วนที่เหลือได้เปลี่ยนสภาพเป็นการใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า พื้นที่นาเกลือ พื้นที่
เกษตรกรรม ท่าเทียบเรือ เมืองและสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งร้าง โดยในจานวนนี้มีพื้นที่เลนงอกและหาดเลน เนื้อที่
ประมาณ 44,520 ไร่
ป่าชายเลนของประเทศไทย พบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง
และภาคใต้ แต่ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่พบในภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยจั งหวัดที่มีพื้นที่
ป่าชายเลนมากที่สุดในฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดพังงา (274,401.14 ไร่) สตูล (225,889.65ไร่) และกระบี่
(213,646.09 ไร่) ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี
(82,594.79 ไร่) นครศรีธรรมราช (80,922.46 ไร่) และตราด (59,727.02 ไร่) ตามลาดับ โดยพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ทั้งหมด 81 ชนิด แบ่งเป็น ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแท้จริง จานวน 35 ชนิด และชนิดพันธุ์ที่มีการปรับตัวเข้ากับ
ป่าชายเลน จานวน 46 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลนของประเทศไทย ได้แก่ โกงกาง แสม ลาพู เป็นต้น ป่าชายเลน
มีความสาคัญในการเป็ นแหล่ งพลังงานและแหล่ งวัตถุดิบใช้ส อยในครัวเรือน แหล่งพืชผักและพืชสมุน ไพร
แหล่งอาหารของสัตว์น้า แหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ป้องกันการพังทลาย
ของดินชายฝั่ง พื้นที่ดูดซับสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นต้น
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
การด้านป่าชายเลน ดังนี้
1. การทวงคืน ผื น ป่ า ผลการดาเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีการทวงคืนผื น ป่ า ได้
ประมาณ 19,678 ไร่
2. การเพิ่มพื้นที่ป่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แบ่งเป็น
2.1 ปลูกป่าคดีบุกรุก AO1 จานวน 755.79 ไร่
2.2 ปลูกป่าวันสาคัญ/ปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน 438.02 ไร่
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2.3 ปลู ก ป่ า โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลน 840,000 กล้ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกองทัพบก จานวน 465,455 กล้า พื้นที่ 586.50 ไร่
3. การจัดที่ดินทากิน ได้ขอยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22
สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อาเภอเมือง อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่ มาจัดที่ดินทากินให้ราษฎร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ 11,000 ไร่
และพื้นที่สาหรับฟื้นฟู 16,000 ไร่
ภัยคุกคำม ของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย พบว่า มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร ทาให้มีการใช้ที่ดินป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ท่าเทียบเรือ ถนน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทาการเกษตร และยังมีการใช้ประโยชน์จากไม้โดยตรงเพื่อการใช้สอย
2. ด้านนโยบายรัฐ ในอดีตมีการส่งเสริมการทาเหมืองแร่ การทาสัมปทานป่าไม้ การส่งเสริมเลี้ยงกุ้ง
เพื่อการพาณิชย์
3. การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน เช่น ปัญหาการกัดเซาะฝั่ง
4. ป่ำชำยหำด
ป่าชายหาด คือ พืชพรรณไม้เป็นแนวแคบ ๆ หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ปกคลุมอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทราย น้าทะเลท่วมไม่ถึง ดินค่อนข้างเค็ม และที่สาคัญคือมีไอเค็ม (salt spray) จากทะเล
พัดเข้าถึง ปรากฏอยู่ ทั่ว ไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทราย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ โดยเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่ มี
ป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทาลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อย เนื่องจากมีพันธุ์ไม้ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจอยูน่ ้อยชนิดไม่ค่อยได้รับความสนใจในการอนุรักษ์ ประกอบกับป่าชายหาดส่วนใหญ่อยู่ ใกล้
ทะเลจึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว
จากการสารวจและจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2557 พบพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าชายหาด
จ านวน 25,844.38 ไร่ ใน 13 จั งหวัดชายฝั่ งทะเล ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ตราด ระยอง เพชรบุ รี ประจวบคี รีขันธ์
สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล
5. หำดประเภทต่ำง ๆ
ลักษณะพื้นที่ชายหาดของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. หำดทรำย หาดทรายในประเทศไทย มีจานวน 357 แห่ง มีความยาวประมาณ 1,631 กิโลเมตร
กระจายอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด ในจานวนนี้มี หาดทราย 268 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจานวน 89 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความดูแลของหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ และหน่วยงานอื่น ๆ
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2. หำดโคลน หาดโคลนมักพบในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้า อ่าว และบริเวณที่มีที่กาบังคลื่นลมและ
กระแสน้า โดยมีน้าขึ้นน้าเป็นตัวการหลั กที่ทาให้ เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายและโคลน ประเทศไทยมี
ความยาวหาดโคลนประมาณ 874 กิโลเมตร และมีหาดทรายปนโคลน 146 กิโลเมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ
ใน 21 จังหวัด พื้นที่หาดโคลนหลายแห่งที่มีความสาคัญในทางระบบนิเวศ เช่น บริเวณอ่าวพังงา ในท้องที่
จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ปากแม่น้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
3. หำดหิน และอื่น ๆ ในที่นี้หมายถึงพื้นที่หาดหิ น ปากแม่น้า และพื้นที่ ถมทะเลรวมกัน โดย
ประเทศไทยมีความยาวหาดหินและอื่น ๆ รวมประมาณ 497 กิโลเมตร หาดหินกระจายอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด
เมื่อรวมกับพื้นที่ปากแม่น้าและที่ถมทะเล จึงพบกระจายอยู่ทั้ง 23 จังหวัด โดยมักจะพบหาดหินตามเกาะต่าง ๆ
หรือตามชายฝั่งทะเลที่เชื่อมติดต่อกับภูเขา ด้านอ่าวไทยสามารถพบหาดหินได้เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน ส่วนด้านอันดามันพบหาดหินได้ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล
6. ดอนหอย
ในประเทศไทยมี ด อนหอยที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละเป็ น ที่ รู้ จั ก คื อ ดอนหอยหลอด อยู่ ใ นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม มีพื้นที่ 546,875 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง
มีหาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของพื้นที่ และหอย
อีกหลายชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค อาทิ หอยแมลงภู่ เป็นต้น ดอนหอยหลอด
แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า แรมซาร์ไซต์ (Ramsar site)
เป็นลาดับที่ 3 ของประเทศไทย และลาดับที่ 1,099 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศของ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
ดอนหอยเป็นแหล่ งทาการประมงที่ส าคัญ การทาประมงเกินกาลั งผลิตหรือการใช้เครื่องมือประมง
ที่รบกวนสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของดอนหอยจึงมักส่งผลกระทบให้แหล่งที่เป็นดอนหอยในธรรมชาติเสื่อมโทรมลง
หรือสูญหายไป นอกจากนี้ การชักนาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอาศัยมาเลี้ยงในพื้นที่ดอนหอยเพื่ อเพิ่มผลผลิ ต ทาง
การประมง เช่น ดอนหอยแครง ที่มีการนาลูกพันธุ์หอยสายพันธุ์อื่นมาเพาะเลี้ ยงในพื้นที่ อาจส่งผลต่อความ
สมบูรณ์และการคงอยู่ของดอนหอยธรรมชาติดั้งเดิม
7. หญ้ำทะเล
หญ้าทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่รวมประมาณ 159,800 ไร่ อยู่ในเขตอนุรักษ์
ประมาณ 113,900 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 71 และอยู่นอกเขตอนุรักษ์ประมาณ 45,900 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 29
ประเทศไทยพบหญ้าทะเล 13 ชนิด ตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาสระนอง พังงา ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และสตูล สาหรับหญ้าทะเลทางฝั่งทะเลอันดามัน พบเพียง 12 ชนิด ชนิด ที่ไม่พบ คือ หญ้าตะกาน
น้าเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งมีรายงานพบเฉพาะในพื้นที่น้าขังทางฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น ส่วนหญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย
พบรวม 12 ชนิดเช่นกัน ไม่พบเพียงหญ้าใบมะกรูดใบใหญ่ (Halophila major) ที่เพิ่งมีรายงานการพบเฉพาะ
ฝั่งทะเลอันดามันของไทย
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สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พบว่า คงสภาพตาม
ธรรมชาติ ร้อยละ 34 สมบูรณ์ดีมาก ร้อยละ 14 สมบูรณ์ดี ร้อยละ 33 สมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 17 และเสื่อมโทรม
เพราะถูกรบกวน ร้ อยละ 2 ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความส าคัญอย่างมากต่อปริมาณสั ตว์น้าและความอุ ดม
สมบูรณ์ของท้องทะเล เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน แหล่งหลบภัยและเจริญเติบโตของสัตว์น้าวัยอ่อน
นอกจากนี้แหล่งหญ้าทะเล ยังเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น พะยูน และ
เต่าทะเล อีกด้วย
ภัยคุกคำมที่ทาให้หญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรมมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1) การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทาให้มีตะกอนในน้าทะเลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้าทะเล
2) การปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจากนากุ้ง
ทาให้คุณภาพน้าทะเลเสื่อมโทรม
3) การทาประมง เช่น อวนรุนในแหล่งหญ้าทะเลทาให้แหล่งหญ้าทะเลเสียหาย
4) กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง
8. ปะกำรัง
ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 149,000 ไร่
กระจายอยู่ 17 จังหวัด อยู่ในเขตอนุรักษ์ประมาณ 112,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75 และอยู่นอกเขตอนุรักษ์
ประมาณ 37,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้ ยังมีแนวปะการังที่ยังมิได้สารวจอีกเพียงเล็กน้อย รวมถึงกองหิน ใต้
น้ าซึ่ งเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวด าน้ า ซึ่ งจากการส ารวจสถานภาพทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบว่ า แนวปะการั ง
มีสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ร้อยละ 2 สมบูรณ์ดี ร้อยละ 3.7 สมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 15.9 เสียหาย ร้อยละ
28.3 เสียหายมาก ร้อยละ 50.1 ระบบนิเวศปะการังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตสูงมาก โดย
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่ง
หากิน และเป็นแหล่งที่มีผลผลิตทางชีวภาพสูงมาก ตลอดจนเป็นแหล่งที่เปรียบเสมือนคลังสารธรรมชาติ (natural
product) ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ แนวปะการังตามชายฝั่ง ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกาแพงกันคลื่นมิให้กัดเซาะ
ชายฝั่ง ช่วยรักษาให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้อยู่ในสภาพสมดุลขึ้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้เตรียมแผนรับมือปะการังฟอกขาว โดยการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้าทะเล การจัดทาระบบเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว การประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง และจากการเฝ้าติดตามปะการัง
ฟอกขาวตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 จานวน 102 จุด (14 จังหวัด 73 เกาะ 3 แหลม 4 อ่าว 4 หาด) พบว่า
มีการฟอกขาวในระดับวิกฤตทุกจุด (มีการฟอกขาวมากกว่าร้อยละ 50 ของปะการังที่มีชีวิตในบริเวณนั้น ๆ)
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ 7 พื้นที่ โดยใช้มาตรา 17
มีมาตรการ 8 ห้าม ได้แก่ 1) ห้ามจอดเรือโดยการทิ้งสมอเรือบริเวณแนวปะการัง 2) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
น้าเสีย มลพิษลงในทะเล 3) ห้ามการขุดลอกร่องน้าในแนวปะการัง 4) ห้ามกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดตะกอน
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ลงสู่แนวปะการัง 5) ห้ามค้นหา ล่อ จับ ได้มา เก็บสัตว์น้า 6) ห้ามให้อาหารปลาและสัตว์น้าในแนวปะการัง
7) ห้ามเดินเหยียบย่าปะการัง 8) ห้ามการเก็บหรือทาลายปะการัง เว้นแต่การกระทาเพื่อการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ และมาตรการ 2 ควบคุม ได้แก่ 1) บุคคลหรือผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดาน้าตื้นจะต้องไม่กระทาการใด ๆ
อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง และ 2) ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดาน้าลึก ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว จากสานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ภัยคุกคำมที่ทาให้ปะการังเกิดความเสื่อมโทรมมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. การเพิ่ มขึ้ นของตะกอนจากการพั ฒนาพื้ นที่ แนวชายฝั่ ง และจากป่ า ชายเลนที่ เ สื่ อ มโทรม
นอกจากนี้ ยังมีตะกอนหลงเหลือจากการทาเหมืองแร่ในทะเล (บริเวณแหลมกรังใหญ่ กรังน้อย จังหวัดพังงา)
2. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่หนาแน่น (บริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี)
3. ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
9. สัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทย ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและวาฬ (Dolphins and Whales) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 กาหนดให้พะยูน เป็นสัตว์สงวน โลมาและวาฬ 22 ชนิด (รวมวาฬบรูด้า) เต่าทะเล 5 ชนิด เป็นสัตว์
คุ้มครอง และเพื่อเป็ นการอนุ รั กษ์ สั ตว์ท ะเลหายากและใกล้ สู ญ พันธุ์ ที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สัตว์ทะเลหายากจานวน 4 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า,
วาฬโอมูระ, ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ป่าสงวน
ในน่านน้าไทย พบเต่าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง และเต่าหัวฆ้อน
มีมากกว่า 1,000 ตัว พะยูนมีเพียงชนิดเดียว จานวนประมาณ 250 ตัว พบมากที่สุดในจังหวัดตรัง สาหรับกลุ่ม
โลมาและปลาวาฬมี 27 ชนิด รวมจานวนที่พบเห็นประมาณ 1,700 ตัว
สถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2548–2558) พบว่า เต่าทะเลเกยตื้นเฉลี่ย
100 ตัว/ปี (รอดชีวิต ร้อยละ 80 ตาย ร้อยละ 20) พะยูนเกยตื้นเฉลี่ย 12 ตัว/ปี (รอดชีวิต ร้อยละ 80 ตาย ร้อยละ 20)
โลมาและปลาวาฬ เกยตื้นเฉลี่ย 70 ตัว/ปี (รอดชีวิต ร้อยละ 5 ตาย ร้อยละ 95) โดยในแต่ละปีมีแนวโน้มของ
การเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มประชากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะคุกคามหลายประการ ทั้งในเรื่องความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม แหล่งที่อยู่อาศัยและ
แหล่งหากิน ภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง และการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ
10. เกำะในน่ำนน้ำไทย
ประเทศไทยมีจานวนเกาะในบริเวณทะเลและชายฝั่งทั้งสิ้น 936 เกาะ กระจายอยู่ใน 19 จังหวั ด
ในอ่าวไทยจานวน 374 เกาะ และในฝั่งทะเลอันดามัน จานวน 562 เกาะ จังหวัดที่มีจานวนเกาะมากที่สุดคือ
จังหวัดพังงามี 155 เกาะ รองลงมาจังหวัดกระบี่มี 154 เกาะ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 108 เกาะ
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เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 100 ตร.กม. มีจานวน 6 เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดคือ
เกาะภูเก็ต (514.68 ตร.กม.) รองลงมา คือ เกาะสมุย (236.08 ตร.กม.) เกาะช้าง (212.40 ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (150.84
ตร.กม.) เกาะพะงัน (122.02 ตร.กม.) และเกาะกูด (111.89 ตร.กม.)
เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (491 เกาะ) อยู่ในเขตอุ ทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่
ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการ
ด้านความมั่นคงของประเทศ เกาะเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร เป็นที่พักและจอดเรือของกองทัพเป็นที่ตั้ง
ของประภาคารหรือสัญญาณไฟในการเดินเรือ รวมทั้งบางเกาะใช้เป็นสถานีตรวจวัดทางอุทกศาสตร์และเฝ้าระวัง
เตือนอุบัติภัยทางทะเล
ส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีความยาวทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด
แบ่งออกเป็น ชายฝั่งด้านอ่าวไทยทั้งสิ้น 17 จังหวัด ความยาว 2,055 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน
ทั้งสิ้น 6 จังหวัด ความยาว 1,093 กิโลเมตร ปัจจุบันแนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของแนวชายฝั่งทั้งหมด
ในปี 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการสารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและจัดทา
แผนที่การกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ โดยการประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพื้นที่ ร่วมกับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
และการแปลภาพถ่ายดาวเทียม พบว่า ปัจจุบันมีชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ แต่มีการดาเนินการแล้ว ระยะทางประมาณ
565 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 68 ของแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ) และชายฝั่งที่ยังประสบปัญหาการกัดเซาะ แต่ยัง
ไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร 46 พื้นที่ (18 กลุ่มหาด)
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายและดาเนินงานในระยะ 1 ปี 6 เดือน ได้แก่
- การทบทวนสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง โดยประมวลข้อมูล การกัดเซาะชายฝั่ งและการ
ดาเนินการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2516 – 2557 รวมทั้งข้อมูลผลกระทบจาก
เหตุการณ์อากาศแปรปรวนในช่วงต้นปี 2559
- การกาหนดเป้ าหมายและจัดล าดับพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วน (โดยผลการศึกษาเบื้องต้ น ของ
ผู้ เ ชี่ย วชาญได้เสนอจ าแนกระบบชายฝั่ งตามระบบหาด จานวน 64 กลุ่ มหาด 192 กลุ่ มหาดย่อย ซึ่งแยก
ออกเป็นชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะมาก/รุนแรง จานวน 29 กลุ่มหาดย่อย ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะมาก
และมีโครงสร้างป้องกันบรรเทาปัญหาบ้างตามสมควร จานวน 60 กลุ่มหาดย่อย และชายฝั่งทะเลที่ไม่มีการกัดเซาะ
จานวน 103 กลุ่มหาดย่อย) รวมทั้งข้อเสนอมาตรการและแนวทางการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
- แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานอื่น ๆ ในปี
พ.ศ. 2559 (จานวน 29 โครงการ วงเงิน 1,198.19 ล้านบาท) และปี พ.ศ. 2560 (จานวน 19 โครงการ วงเงิน
245.31 ล้านบาท)
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2. การบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดาเนินการโดยผ่านคณะทางานบูรณาการ
แนวทาง แผนงาน โครงการและงบประมาณการจั ด การป้ องกั น แก้ ไ ขปั ญหากั ด เซาะชายฝั่ ง และขณะนี้
คณะทางานฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาร่างหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12)
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รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ปี พ.ศ. 2558-2559
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยจัดทาเป็นเอกสารคัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย ซึ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือน
กัน ยายน 2558 ในส่ ว นของข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์และฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศนั้น ได้นาเสนอข้อมูลสถานภาพและภัยคุกคามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้ว ย
1) พื้นที่ชุ่มน้า 2) ทะเลสาบ 3) ป่าชายเลน 4) ป่าชายหาด 5) หาดประเภทต่าง ๆ (หาดทราย หาดโคลน หาดหิน
และอื่น ๆ) 6) ดอนหอย 7) หญ้าทะเล 8) แนวปะการัง 9) สัตว์ทะเลหายาก (เต่า พะยูน กลุ่มโลมาและวาฬ)
10) เกาะ ดั ง สรุ ป สถานภาพของทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แต่ ล ะประเภทและภั ย คุ ก คามที่ ส าคั ญ
ตามรายละเอียดตามส่วนที่ 1 และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งตามรายละเอียดส่วนที่ 2
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ได้ระบุนิยามของคาว่า “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใน
บริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า ชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณ พื้นที่
ปากแม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ
หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
จากการพิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กาหนด
พื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ในทะเลและพื้นที่บนบก รวม 549 ตาบล ใน 117 อาเภอ 24 จังหวัด พื้นที่รวม
ประมาณ 17.24 ล้านไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ความรั บผิ ดชอบในทะเล ครอบคลุ มจากพื้นที่ชายฝั่ งจรดเขตเศรษฐกิ จจ าเพาะของประเทศ
ซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลรวมทั้งสิ้น 323,488.32 ตารางกิโลเมตร (202.18 ล้านไร่) (กรมอุทกศาสตร์, 2555)
ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ใ นอ่ า วไทย 202,676.20 ตารางกิ โ ลเมตร (126.67 ล้ า นไร่ ) และในทะเลอั น ดา มั น
120,812.12 ตารางกิโลเมตร (75.50 ล้านไร่)
พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบบนบก พิ จ ารณาจากขอบเขตของต าบล คื อ 1) ต าบลที่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเล
ประกอบด้วยตาบลที่มีอาณาเขตติดแนวชายฝั่งของประเทศไทยระยะทางประมาณ 3,148 กิโลเมตร โดยเป็น
ความยาวฝั่งอ่าวไทย 2,055 กิโลเมตร และฝั่งทะเลอันดามัน 1,093 กิโลเมตร รวม 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้แก่
ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรัง และสตูล 2) ตาบลที่ติดทะเลสาบ ประกอบด้วยตาบลที่มีอาณาเขตติดกับทะเลสาบสงขลา ในเขตจังหวัด
พัทลุงและสงขลา 3) ตาบลที่อยู่บนเกาะ และพื้นที่เกาะทุกเกาะ ประกอบด้วยตาบลที่อยู่บนเกาะ และพื้นที่เกาะ
รวม 936 เกาะของประเทศไทย และ 4) ตาบลที่มีป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุชายฝั่ง พิจารณาจากพื้นที่
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 รวมพื้นที่ 2.86 ล้านไร่
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. พื้นที่ชุ่มน้้า
พื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทยประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้าน้าจืดและพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเล มีจานวน
42,653 แห่ ง ครอบคลุ มพื้น ที่ป ระมาณ 37,616 ตารางกิโ ลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพื้นที่แผ่ นดินทั้ ง
ประเทศ สาหรับพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลประกอบด้วย พื้นที่ทะเล ชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า พรุชายฝั่ง รวมทั้ง
ส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง
ระดับความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นที่ชุ่มน้าที่
มีความสาคัญระหว่างประเทศหรือ RAMSAR SITE 2) พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ 3) พื้นทีช่ ุ่มน้าที่
มีความสาคัญระดับชาติ และ 4) พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับท้องถิ่น ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้าที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ จานวน 14 แห่ง ในจานวนนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้า
ชายฝั่งทะเล 10 แห่ง พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศลาดับล่าสุด คือ พื้นที่ชุ่มน้าเกาะระ– เกาะพระทอง
จังหวัดพังงา และพื้นที่ชุ่มน้าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการประกาศ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้าทุกระดับความสาคัญของประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2552 ซึ่งกาหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า 17 มาตรการ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดพื้นที่ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาสารวจโดยเร่งด่วน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู และศึกษาสารวจ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ประเภทตามความจ้าเป็นเร่งด่วน
คุ้มครอง
ฟื้นฟู
ศึกษาส้ารวจ
- อ่าวไทยตอนใน
- ปากแม่น้าเวฬุ
- อ่าวไทย (ประจวบคีรีขันธ์–ตราด)
(เน้ น บริ เวณด้านตะวัน ตก แหลม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ - ปากแม่น้าเวฬุ
ผักเบี้ย บ้านปากทะเล และเขาตะเครา) - อ่าวปากพนัง
- อ่าวคุ้งกระเบน
- ปากแม่น้าเวฬุ
- พรุบ้านไม้ขาว
- เกาะต่าง ๆ
- ปากแม่น้ากระบี่
- อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
- ป่ า ชายเลนด้ า นตะวั น ออกของ
- ป่าชายเลนปะเหลียน–ละงู
จังหวัดภูเก็ต
- พรุคันธุลี
- เกาะสมุย
- พรุควนเคร็ง
- เกาะพงัน
- พรุบาเจาะ
- พรุอื่น ๆ
ที่มา: ปรับปรุงจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553)
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2. ทะเลสาบ
ทะเลสาบ หมายถึง แอ่งน้าที่มีลักษณะกึ่งปิด มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลและได้รับอิทธิพลของน้าทะเล
เข้าถึง ในประเทศไทยมีแห่งเดียวคือ ทะเลสาบสงขลา
ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบนิเวศหลากหลายทั้งที่เป็น
สภาพน้ าจื ด น้ ากร่ อยและน้ าเค็ม ปริ มาณและสภาพน้าในทะเลสาบขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้าจืดและน้าทะเล
ทีไ่ หลเข้ามา มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 651,250 ไร่ แบ่งออกได้เป็น
4 ส่วน คือ
1) ทะเลน้อย อยู่บริเวณทิศเหนือสุด มีเนื้อที่เพียง 16,875 ไร่ อัตราการตกตะกอนและความตื้น
เขินสูงมาก ลักษณะคล้ายบึง สภาพนิเวศเป็นน้าจืด เป็นแหล่งอาศัยของนกน้าจานวนมาก จนได้รับการประกาศ
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หรือที่นิยมเรียกว่า “อุทยานนกน้าทะเลน้อย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
2) ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) มีพื้นที่ประมาณ 295,625 ไร่ ระดับน้าลึกเพียง 2–3 เมตร
สภาพเป็นน้าจืด เป็นแหล่งอาศัยของทรัพยากรทางทะเลที่สาคัญ คือ โลมาอิรวดี โดยปัจจุบันพบอยู่เพียง 20 ตัว
บริเวณนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
3) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง มีเกาะในทะเลสาบส่วนนี้อยู่หลายเกาะ บางเกาะได้ประกาศเป็นเกาะ
สัมปทานรังนกนางแอ่น พื้นที่ของทะเลสาบตอนกลาง มีประมาณ 225,000 ไร่ มีสภาพเป็นน้ากร่อย และได้รับ
การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และ
4) ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ
113,750 ไร่ ความลึกเฉลี่ยเพียง 1.5 เมตร เท่านั้น ยกเว้นบริเวณปากร่องน้าที่ไหลสู่อ่าวไทย สภาพน้ามีความเค็ม
จากอิทธิพลการขึ้นลงของน้าทะเลโดยตรง บริเวณนี้มีเครื่องมือประมงประเภทไซนั่งและโพงพางเกือบทั่วบริเวณ
ภัยคุกคาม กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์โดยรอบและภายในลุ่มน้าทะเลสาบ เช่น การพัฒนา
ชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประมง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพน้า และทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้า ปัญหาต่าง ๆ ที่พ บในปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาที่
สะสมมาเป็นเวลานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา จึงเป็น
เรื่องเร่งด่วน และเป็นความท้าทายสาหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนโดยรอบลุ่มน้า
ที่จะร่วมกันบริหารจัดการให้ลุ่มน้าแห่งนี้ คืนความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
3. ป่าชายเลน
ป่าชายเลนมีความสาคัญ อย่างมากต่อระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน
เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่สืบพันธุ์ของสัตว์น้า เป็นฉากกาบังคลื่นลมและพายุซึ่งช่วยลด
ความรุนแรงของคลื่ นลม ช่วยปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยในการดักจับตะกอน ดักกรองสิ่งปฏิกูล และ
สารพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ไหลสู่ทะเล ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และมีบทบาท
ในการรั กษาสมดุล ของธาตุอาหารของน้าทะเลชายฝั่ ง นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังมี ความส าคัญ ต่อมนุ ษ ย์
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เป็นแหล่งทรัพยากรด้านการประมง เป็นแหล่งพลังงานในการทาไม้
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ป่าชายเลนเพื่อการเผาถ่าน ซึ่งเป็นการนารายได้เข้าสู่ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งพืชผักสมุนไพร เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งศึกษาความรู้
สถานภาพป่าชายเลน
ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนตั้งแต่ปี 2504 – 2543 โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat (มาตราส่วน
1 : 250,000 และ 1 : 50,000) ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและกรมป่าไม้ ในช่วง
ปี 2518 ปี 2522 ปี 2529 ปี 2532 ปี 2534 ปี 2536 ปี 2539 และปี 2543 พบว่า พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากเดิมในปี 2504 เคยมีพื้นที่ป่าชายเลน จานวน 2,229,375 ไร่ แต่ในปี 2543 คงเหลือพื้นที่
ป่าชายเลน จานวน 1,579,780 ไร่
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 22 สิ งหาคม 2543 และวั นที่ 17 ตุ ลาคม 2543 มี สาระส าคั ญคื อ
ให้คงไว้ซึ่งมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2534 (ให้ ระงับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนโดย
เด็ดขาด) และให้นาพื้นที่ป่าชายเลนที่จาแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2530 พื้นที่งอกชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นใหม่มารวมเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ทั้งหมด และเพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งของราษฎรที่ได้ครอบครองอาศัยพื้นที่ทากินในเขตป่าชายเลน จึงอนุญาตให้ราษฎรที่ได้เข้าอยู่อาศัย
ในเขตป่าชายเลนโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 ยังคงอยู่อาศัยต่อไปได้
แต่ไม่อนุญาตให้ทากิน ทั้งนี้ ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ทุกปีและห้ามมิให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายหลั ง จากรั บ มอบพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนจากกรมป่ า ไม้ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และเมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2543 ด้วยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat (มาตราส่วน 1 : 50,000) ในปี 2547 และต่อมา
ในปี 2552 และปี 2557 โดยความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปัจจุบันขอบเขต
ที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ 24 จังหวัด มีเนื้อที่รวมจานวน 2,869,489 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,
2558) โดยเป็ น พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนคงสภาพจ านวน 1,534,585 ไร่ กระจายอยู่ ในภาคตะวั นออก 157,064 ไร่
ภาคกลาง 74,22 ไร่ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 202,366 ไร่ และภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1,100,928 ไร่
จานวนพื้นที่ (ล้านไร่)

2.5

2
1.5
1
0.5
0
พ.ศ.2504 พ.ศ.2516 พ.ศ.2522 พ.ศ.2529 พ.ศ.2532 พ.ศ.2534 พ.ศ.2539 พ.ศ.2543 พ.ศ.2547 พ.ศ.2552 พ.ศ.2557

รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2504-2557
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จากขอบเขตที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ 24 จังหวัด ซึ่งมีเนื้อที่รวม 2,869,489 ไร่ จาแนกเป็น พื้นที่ที่คงสภาพ
เป็นป่าชายเลนจานวน 1,534,585 ไร่ ป่าชายหาด ป่าพรุ และป่าบก จานวน 61,211 ไร่ พื้นที่เลนงอกและหาด
จานวน 44,520 ไร่ ส่วนที่เหลือได้เปลี่ยนสภาพเป็นการใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พื้นที่นาเกลือ พื้นที่เกษตรกรรม ท่าเทียบเรือ เมืองและสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ทิ้งร้าง (รูปที่ 2 และตารางที่ 2) จาก
การสารวจชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง 24 จังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขต
ที่ดินป่าชายเลน จานวน 15 จังหวัด คิดเป็น 280 ชุมชน 8,802 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 42,625 คน

รูปที่ 2 การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 2 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 25557
จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรขี ันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
สตูล
ตรัง
กระบี่
ภูเก็ต
พังงา
ระนอง
นราธิวาส*
รวม
หมายเหตุ:

ป่าชายเลน

ป่าชายหาด

ป่าพรุ

ป่าบก

59,727.02
82,594.79
10,190.83
4,551.71
7,585.35
10,643.31
2,526.50
20,385.69
18,246.56
14,839.53
1,506.89
37,001.35
47,829.71
80,922.46
445.72
17,178.75
17,405.86
225,889.65
211,625.11
213,646.09
13,446.40
274,401.14
161,919.41
74.91
1,534,584.74

6.28
412.51
18.28
52.04
41.42
848.12
139.85
423.81
13.97
2,740.33
4,176.70
56.83
13,699.08
1,058.56
23,687.79

4,124.19
960.65
142.77
193.04
1,160.26
7,366.20
2,277.33
3,911.19
610.95
176.41
20,922.99

127.97
90.74
206.28
67.28
47.16
37.06
141.56
4.71
4,626.28
741.82
3,904.87
665.05
3,237.13
2,702.48
16,600.38

รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2557
พื้นที่เพาะเลี้ยง
เมืองและ
นาเกลือ
เกษตรกรรม
ท่าเทียบเรือ
สัตว์น้า
สิ่งก่อสร้าง
20,707.58
- 12,809.31
1,642.70
24.60
81,715.95
664.19 32,088.69
4,433.97
15,563.36
3,750.81
698.50
2,113.69
5,675.93
2,326.92
12,226.86
2,860.00
8,078.40
3,237.16
6,178.48
419.49
51,645.66
1,653.56
951.33
4,520.98
1.94
22,766.60
51.24
966.16
5,848.24
50,671.52 53,113.96
7,811.84
32,792.31
16,556.43 41,458.25
1,311.65
990.17
5,703.79 45,077.43 14,585.80
4,124.62
4,017.79
5,189.13
290.58
15,834.12
- 32,738.14
1,100.31
28,221.00
9,510.29
1,372.56
52,926.05
- 10,088.79
1,033.28
1,629.42
6,986.08
7,119.68
- 15,434.56
6,312.05
3,838.41
8,258.19
4,488.23
15,752.74
- 46,448.68
3,560.99
13,758.65
- 34,854.47
385.07
12,780.64
- 41,417.32
1,904.13
2,852.19
2,281.79
2,435.71
6,087.01
- 31,339.88
1,880.99
4,112.10
- 16,138.23
4,264.28
439,234.38 155,772.95 340,525.21
102,485.01
446.03

พื้นทีท่ ิ้งร้าง
470.36
1,954.42
585.24
240.91
493.34
688.61
223.19
1,012.40
719.62
420.70
62.44
101.12
617.54
132.31
15.23
83.43
214.86
303.90
151.92
238.13
46.52
610.37
9,386.57

เลนงอก
/หาดเลน

หาดทราย

184.99
513.86
16.70
138.08
13.63
116.40
4,595.53
6,694.97
11,730.54
20,515.73
44,520.45

11.07
9.14
11.58
118.73
84.58
87.47
148.33
44.50
601.34
1,116.75

พื้นที่เปลี่ยนแปลง
แนวชายฝั่ง***
2,363.18
4,626.61
584.70
212.45
1,356.91
4,414.12
887.66
2,595.31
1,042.33
1,266.45
171.67
1,860.70
4,003.26
3,142.40
282.32
1,633.72
1,476.54
38,520.98
38,109.40
40,026.92
639.24
22,863.85
8,125.15
180,205.86

รวม
102,014.26
209,130.02
31,722.48
27,348.46
30,209.14
74,771.77
33,269.59
168,383.03
80,325.02
86,439.96
11,315.52
89,036.62
92,840.62
149,748.83
16,709.74
50,220.05
40,172.06
335,041.77
302,635.17
322,604.13
29,310.32
365,941.59
220,224.06
74.91
2,869,489.12

* จังหวัดนราธิวาสอยู่นอกขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543
** ขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543 มีพื้นที่ 2,730,033.25 ไร่ และขอบเขตการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ ินป่าชายเลนปีพ.ศ.2557 มีพื้นที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิม่ ขึ้นจาก
1) พื้นที่ทมี่ ีสภาพป่าชายเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543จานวน 163,058.54ไร่
2) พื้นที่ทมี่ ีสภาพเลนงอก/หาดเลน นอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2543จานวน37,488.30ไร่
*** พื้นที่เขตจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2543 สภาพปัจจุบันเปลีย่ นเป็นทะเลหรือแม่น้าลาคลอง
ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่าชายเลนพ.ศ. 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการสารวจโครงสร้างป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งหมด 81 ชนิด ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนแท้จริง (True mangrove) จานวน
35 ชนิด และชนิดพันธุ์ที่มีการปรับตัวเข้ากับป่าชายเลน 46 ชนิด พันธุ์ไม้เด่นในป่าชายเลน ได้แก่ โกงกาง แสม
ลาพู เป็นต้น ป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ส่วนใหญ่ พบในภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณพื้นที่จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนมากที่สุด จานวน 33 ชนิด รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง (32, 32
และ 31 ชนิด ตามลาดับ) และมีกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก 16 ชนิด ได้แก่ ใบพาย พังกา-ถั่วขาว โพรงนก
รามใหญ่ รังกระแท้ โพทะเลก้านสั้น โพทะเลก้านยาว หมันทะเล สมอทะเล ตีนเป็ดทราย มะนาวผีผลกลม มะนาวผี
ผลเหลี่ยม พังกาหัวสุมดอกขาว หลุมพอทะเล แดงน้า และหยีน้า โดยดาเนินการในพื้ นที่ป่าชายเลน 6 จังหวัด
ที่มีพันธุ์ไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ซึ่งพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายากเหล่านี้เป็นพันธุ์ไม้ที่มักพบขึ้นเฉพาะถิ่น
สาหรับการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในป่าชายเลน พบว่าในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันตอนล่างมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด พบแมลงมากกว่า 1,400 ชนิด โดยพบแมลงใน
อันดับ Diptera มากที่สุด สัตว์หน้าดิน 59 ชนิด และมีนกที่สารวจพบ 179 ชนิด
สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านป่าชายเลน ดังนี้
1. การทวงคืนผืนป่า มีผลการดาเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงาน การทวงคืนผืนป่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
พื้นที่ พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ผลการดาเนินงานสะสม ปี ๒๕๕๙
เป้าหมาย
รวม (ไร่)
ปี 2559
ไร่
ร้อยละ
(AO)
AO1
3,371.56
1,000
2,921.35
292.14
AO2
19,477.84
19,877.84
23,062.48
116
AO3
1,047,847
15,000
19,677.58
131.18
AO4
1,534,585
1,534,585
1,534,585
100

คงเหลือ

-

2. การเพิ่มพื้นที่ป่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แบ่งเป็น
2.1 ปลูกป่าคดีบุกรุก AO1 จานวน 755.79 ไร่
2.2 ปลูกป่าวันสาคัญ/ปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน 438.02 ไร่
2.3 ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับกองทัพบก จานวน 465,455 กล้า พื้นที่ 586.50 ไร่
3. การจัดที่ดินทากิน ได้ขอยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22
สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อนาที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อาเภอเมือง อาเภอปากพนัง
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จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 27,000 ไร่ มาจัดที่ดินทากินให้ราษฎร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ 11,000 ไร่
และพื้นที่สาหรับฟื้นฟู 16,000 ไร่ สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
3.1 ดาเนินการสารวจรังวัดพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ ตามโครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน มี
พื้นที่ที่ราษฎรณ์ขอใช้ประโยชน์ 665 แปลง รวมเนื้อที่ 10,880-0-69 ไร่
3.2 ดาเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนปากน้า ตาบลปากพูน หมู่ที่ 4 และ 12 เนื้อที่ 1,527-1-29 ไร่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
จานวน 1 ฉบับ
3.3 ดาเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 2 แปลง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพนังตะวันตก เนื้อที่ 583-3-40 ไร่
และป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพญา-ปากนคร เนื้อที่ 1,853-0-0 ไร่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
3.4 ด าเนิ น การจั ด งานมอบหนั ง สื อ อนุ ญ าต เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2559 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวั ด
นครศรีธรรมราช จานวน 4 ฉบับ รวมเนื้อที่ 3,964-02-69 ไร่
3.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยื่นขออนุญาตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่
ตาบลปากนคร ตาบลท่าไร่ ตาบลบางจาก รวมเนื้อที่ 1,927 ไร่ และอยู่ระหว่างการรอหนังสืออนุญาตจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ภัยคุกคาม ของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยพบว่า มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร ทาให้มีการใช้ที่ดินป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ท่าเทียบเรือ ถนน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทาการเกษตร และยังมีการใช้ประโยชน์จากไม้โดยตรงเพื่อการใช้สอย
2. ด้านนโยบายรัฐ ในอดีตมีการส่งเสริมการทาเหมืองแร่ การทาสัมปทานป่าไม้ การส่งเสริมเลี้ยงกุ้ง
เพื่อการพาณิชย์
3. การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน เช่น ปัญหาการกัดเซาะฝั่ง
4. ป่าชายหาด
ป่าชายหาด คือ พืชพรรณไม้เป็นแนวแคบ ๆ หรือกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ปกคลุมอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทราย น้าทะเลท่วมไม่ถึง ดินค่อนข้างเค็ม และที่สาคัญคือมีไอเค็ม (salt spray) จากทะเล
พัดเข้าถึง ปรากฏอยู่ ทั่ว ไปตามชายทะเลที่เป็นหาดทราย รวมทั้งเกาะต่าง ๆ โดยเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่ มี
ป่าชายหาดที่สวยงามค่อนข้างสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง
ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทาลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อย เนื่องจากมีพันธุ์ไม้ที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่น้อยชนิดไม่ค่อยได้รับความสนใจในการอนุรักษ์ ประกอบกับป่าชายหาดส่วนใหญ่อยู่ใกล้
ทะเลจึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว
จากการสารวจและจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2557 พบพื้นที่ที่ยังคงสภาพ
ป่าชายหาด จานวน 25,844.38 ไร่ ใน 13 จังหวัดชายฝั่งทะเล ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 พื้นที่ชายหาดที่ยังคงสภาพป่าชายหาด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
ตราด
ระยอง
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
ปัตตานี
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวม

พื้นที่ (ไร่)
110.80
610.11
847.51
56.94
1,251.20
2,472.14
232.39
1,178.03
10,866.70
796.08
2,655.17
4,625.24
142.07
25,844.38

5. หาดประเภทต่าง ๆ
ลักษณะพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. หาดทราย หาดทรายในประเทศไทย มีจานวน 357 แห่ง มีความยาวประมาณ 1,631 กิโลเมตร
กระจายอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยอยู่ในภาคตะวันออก จานวน 56 แห่ง ภาคตะวันตก จานวน 44 แห่ง ภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย จานวน 154 แห่ง และภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จานวน 103 แห่ง ในจานวนนี้มีหาดทราย 268 แห่ง
อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจานวน 89 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความดูแล
ของหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ และหน่วยงานอื่น ๆ
2. หาดโคลน หาดโคลนมักพบในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้า อ่าว และบริเวณที่มีที่กาบังคลื่นลมและ
กระแสน้า โดยมีน้าขึ้นน้าลงเป็นตัวการหลักที่ทาให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายและโคลน ประเทศไทยมี
ความยาวหาดโคลนประมาณ 874 กิโลเมตร และมีหาดทรายปนโคลน 146 กิโลเมตร กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ
ใน 21 จังหวัด พื้นที่หาดโคลนหลายแห่งที่มีความสาคัญในทางระบบนิเวศ เช่น บริเวณอ่าวพังงา ในท้องที่
จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ปากแม่น้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และบริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม
3. หาดหิน และอื่น ๆ ในที่นี้หมายถึงพื้นที่หาดหิ น ปากแม่น้า และพื้นที่ ถมทะเลรวมกัน โดย
ประเทศไทยมีความยาวหาดหินและอื่น ๆ รวมประมาณ 497 กิโลเมตร หาดหินกระจายอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด
เมื่อรวมกับพื้นที่ปากแม่น้าและที่ถมทะเล จึงพบกระจายอยู่ทั้ง 23 จังหวัด โดยมักจะพบหาดหินตามเกาะต่าง ๆ
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หรือตามชายฝั่งทะเลที่เชื่อมติดต่อกับภูเขา ด้ านอ่าวไทยสามารถพบหาดหินได้เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน ส่วนด้านอันดามันพบหาดหินได้ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล
6. ดอนหอย
หอยทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มของหอยสองฝา มักมีการอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่น
ในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ดอนหอย–shellfish beds”
ดอนหอยจึงปรากฏพบได้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างและผันแปรไปตามความลึก ความเค็ม รวมทั้งลักษณะพื้นท้อง
ทะเล โดยทั่วไปมักพบว่า พื้นที่ของดอนหอยสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าขนาด
เล็กอื่น ๆ เช่น ฟองน้า ไส้เดือนทะเล ครัสตาเซียน หอยฝาเดียว และปลาดาว เป็นต้น
ดอนหอยเป็นแหล่งทาการประมงที่สาคัญ การทาประมงเกินกาลังผลิตหรือการใช้เครื่องมือประมง
ที่รบกวนสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของดอนหอยจึงมักส่งผลกระทบให้แหล่งที่เป็นดอนหอยในธรรมชาติเสื่อมโทรมลง
หรื อสู ญหายไป นอกจากนี้ การชักน าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอาศัยมาเลี้ ยงในพื้นที่ด อนหอยเพื่ อเพิ่มผลผลิ ต ทาง
การประมง (เช่น ดอนหอยแครง ที่มีการนาลูกพันธุ์หอยสายพันธุ์อื่นมาเพาะเลี้ยงในพื้นที่) อาจส่ งผลต่อความ
สมบูรณ์และการคงอยู่ของดอนหอยธรรมชาติดั้งเดิม
ในประเทศไทยมีดอนหอยที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดี คือ ดอนหอยหลอด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 546,875 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้าชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภท
หนึ่ง มีหาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของพื้นที่ และ
หอยอีกหลายชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค อาทิ หอยแมลงภู่ เป็นต้น ดอนหอย
หลอดแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันว่า แรมซาร์ไซต์ (Ramsar
site) เป็ น ล าดับ ที่ 3 ของประเทศไทย และล าดับที่ 1,099 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า
7. หญ้าทะเล
ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสาคัญอย่างมากต่อปริมาณสัตว์น้าและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน แหล่งหลบภัยและเจริญเติบโตของสัตว์น้าวัยอ่อน เนื่องจากโครงสร้าง
ของหญ้าทะเลที่มีใบ ลาต้นและรากที่สลับซับซ้อน จากการสารวจพบว่าสัตว์น้าเศรษฐกิจหลายชนิดมีช่วงชีวิตที่
ผูกพันกับแหล่งหญ้าทะเล เช่น กุ้งกุลาดา กุ้งแชบ๊วย ปลาเก๋า เป็นต้น นอกจากนี้แหล่งหญ้าทะเล ยังเป็นที่อยู่
อาศัยและหากินของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น พะยูน และเต่าทะเล อีกด้วย
สถานภาพหญ้าทะเล
หญ้าทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่รวมประมาณ 159,800 ไร่ อยู่ในเขตอนุรักษ์
ประมาณ 113,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71 และอยู่นอกเขตอนุรักษ์ประมาณ 45,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29
ประเทศไทยพบหญ้าทะเล 13 ชนิด ตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล สาหรับหญ้าทะเลทางฝั่งทะเลอันดามัน พบเพียง 12 ชนิด ชนิดที่ไม่พบ คือ หญ้าตะกาน
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น้าเค็ม (Ruppia maritima) ซึ่งมีรายงานพบเฉพาะในพื้นที่น้าขังทางฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น ส่วนหญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย
พบรวม 12 ชนิดเช่นกัน ไม่พบเพียงหญ้าใบมะกรูดใบใหญ่ (Halophila major) ซึ่งเป็นชนิดที่พบล่าสุด เมื่อปี 2551
พบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันของไทย
สถานการณ์ด้านหญ้าทะเล
สถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลในภาพรวมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน พบว่า คงสภาพตามธรรมชาติ
ร้อยละ 34 สมบูรณ์ดีมาก ร้อยละ 14 สมบูรณ์ดี ร้อยละ 33 สมบูรณ์ปานกลาง ร้อยละ 17 และเสื่อมโทรมเพราะถูก
รบกวน ร้อยละ 2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้วิจัยเพาะพันธุ์หญ้าทะเลสาเร็จ สู่การปลูกจริงในทะเล
จานวน 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้าใบมะกรูด โดยได้ดาเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเล
จากการเพาะเลี้ยงลงฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 20,000 ต้น ใน 6 พื้นที่ คือ บ้านเกาะปู ตาบลศรีบอยา
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ บ้านเกาะเคี่ยม ตาบลบางเตย อาเภอเมือง จังหวัดพังงา เกาะมัดหลัง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อ่าวบางสน อ่าวทุ่งมหา อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และเกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ภัยคุกคามที่ทาให้หญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรมมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. การพัฒนาชายฝั่งทุกรูปแบบที่ทาให้มีตะกอนในน้าทะเลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในทะเล
ชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยว สร้างสะพาน มารีน่า ที่จอดเรือ ในอ่าวที่มีแหล่งหญ้าทะเล
2. การปล่อยน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนชุมชนขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่ง และจาก
นากุ้งทาให้คุณภาพน้าทะเลเสื่อมโทรม
3. การทาประมง เช่น อวนรุนในแหล่งหญ้าทะเล ทาให้แหล่งหญ้าทะเลเสียหาย
4. กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น จากคลื่นลมมรสุมที่รุนแรง

หญ้าต้นหอมทะเล,หญ้าใบสน

หญ้าใบมะกรูด,หญ้าอาพัน

(Syringodium isoetifolium)

(Halophila ovalis)

รูปที่ 3 หญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ

หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย
(Cymodocea serrulata)

การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ประเด็นหลักในการฟื้นฟูคือการลดปัจจัยหรือผลกระทบ โดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการศึกษาทดลองการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยวิธีการแยกกอแล้วย้ายปลูกใน
แหล่งหญ้าทะเลเดิมตามธรรมชาติ และการเพาะขยายพันธุ์หญ้าทะเลจากเมล็ด แล้วนาไปปลูกในพื้นที่ ซึ่งบาง
พื้นที่สามารถเจริญเติบโตและมีปริมาณเพิ่มขึ้น เช่น ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมาการฟื้นฟูโดยการ
เพาะขยายพันธุ์และปลูกหญ้าทะเล ถึงแม้จะไม่ ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรแต่กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลที่จัดขึ้น
ทาให้ชุมชนในพื้นที่ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เกิดจิตสานึก และมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หญ้าทะเล

20
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยกรมฯ มีการทาการศึกษาทดลองเพื่อนารูปแบบการ
ฟื้นฟูหญ้าทะเลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนาไปเผยแพร่ในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป
8. ปะการัง
ประเทศไทยมีแนวปะการังทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 149,000 ไร่
อยู่ในเขตอนุรักษ์ประมาณ 112,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75 (ในเขตอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 52,473 ไร่ (ร้อยละ 35)
ในพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ประมาณ 59,527 ไร่ (ร้อยละ 40)) และอยู่นอกเขตอนุรักษ์ประมาณ 37,000 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 25 ทั้งนี้ ยังมีแนวปะการังที่ยังมิได้สารวจอีกเพียงเล็กน้อย รวมถึงกองหินใต้น้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาน้า
สถานภาพปะการัง
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตสู งม าก
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สลับซับซ้อนและเป็นไปอย่างสมดุล โดยสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นใช้แนวปะการังเป็นแหล่งสืบพันธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน แหล่งหลบภัย และแหล่งหากิน
และเป็นแหล่งที่มีผลผลิตทางชีวภาพสูงมาก ผลผลิตประเภทปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพบในแนวปะการัง กลุ่มปลาที่
สาคัญ เช่น ปลากะรัง ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาสร้อยนกเขา ปลากล้วย ปลาโมง ปลาทรายขาว และปลาแพะ
เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่งที่เปรียบเสมือนคลังสารธรรมชาติ (natural product) ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
แนวปะการังตามชายฝั่ง ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกาแพงกันคลื่นมิให้กัดเซาะชายฝั่ ง ช่วยรักษาให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้อยู่ในสภาพสมดุลขึ้น
สถานการณ์ด้านปะการัง
สถานภาพของแนวปะการังมีแนวโน้มที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น จากรายงานสถานภาพทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550-2554 (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555)
พบว่า ในปี 2554 แนวปะการังของประเทศไทยที่มีส ถานภาพเสี ยหายมาก คิดเป็นร้อยละตามพื้นที่ ดังนี้
ฝั่งทะเลอันดามัน ร้อยละ 6-26 และฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ 4-23 และจากการสารวจในปี 2558 พบว่า แนวปะการัง
ของประเทศไทยที่มีสถานภาพเสียหายมากมีพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62–79
ของพื้นที่ ฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13–56 ของพื้นที่ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
11–45 ของพื้นที่ อ่าวไทยตอนกลาง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24–55 ของพื้นที่ สาหรับอ่าวไทยตอนล่าง เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 7–26
ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศได้คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นในบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงน่านน้าไทยในช่วงเดือนเมษายน–
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณฝั่งตะวันออกและกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เตรียมแผนรับมือปะการังฟอกขาว โดยการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้าทะเล การจัดทาระบบเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว (http://www.thaicoralbleaching.com/)
การประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง
และจากการเฝ้าติดตามปะการังฟอกขาวตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายน 2559 จานวน 102 จุด (14 จังหวัด 73 เกาะ
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3 แหลม 4 อ่าว 4 หาด) เป็นพื้นที่นอกเขตอุทยาน จานวน 51 จุด และพื้นที่ในเขตอุทยาน จานวน 51 จุด พบว่า
มีการฟอกขาวในระดับวิกฤตทุกจุด (มีการฟอกขาวมากกว่าร้อยละ 50 ของปะการังที่มีชีวิต ในบริเวณนั้น ๆ)
และในกลางเดือนมิถุนายน 2559 อุณหภูมิเริ่มลดระดับลงมาเหลือประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส ทาให้สถานการณ์
ปะการังฟอกขาวเริ่มคลี่คลาย (รูปที่ 4 และรูปที่ 5) อย่างไรก็ตามปะการังฟอกขาวยังปรากฏอยู่ในบางพื้นที่โดย
สถานที่ที่ทาการสารวจล่าสุดและพบการฟอกขาว คือ บริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี (นอกเขตที่อุทยานปิดประจาปี) ที่
เกาะตาลัง และเกาะกระ จังหวัดสตูล ปะการังยังมีการฟอกขาวประมาณร้อยละ 20 ของปะการังมีชีวิต ซึ่งเป็น
การสารวจในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559

รูปที่ 4 สารวจปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559

รูปที่ 5 สารวจปะการังฟอกขาวบริเวณหินละแมและหินแต้ม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ในปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
โดยการย้ายปลูกปะการังเขากวาง 2 ชนิด คือ Acropora formosa และ A. austere จากเกาะยูง จังหวัดภูเก็ต
มายังเกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ จานวนทั้งสิ้น 857 กิ่ง และเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการังในแปลงอนุบาลบริเวณเกาะพีพีเล
เพื่อใช้ในการย้ายปลูกในปีต่อไป จานวน 2,520 กิ่ง สาหรับในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย มีการดาเนินงานใน 3 พื้นที่ คือ
1) พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทาการเพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ 1 ชนิด ได้แก่ ปะการังรังผึ้งเล็ก (Gonia
strearetiformis) และเพาะพันธุ์ปะการังเขากวางแบบไม่อาศัยเพศบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะเทียน เกาะกระ จังหวัดตราด จานวน 1,153 กิ่ง และทาการย้ายปลูกปะการัง 1,206 กิ่ง บริเวณเกาะเทียน-เกาะกระ เกาะยักษ์
เกาะทองหลาง จังหวัดตราด (รูปที่ 6) และบริเวณหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จังหวัดระยอง 2) พื้นที่อ่าวไทย
ตอนกลาง ทาการฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะไข่และเกาะรังกาจิว จังหวัดชุมพร โดยขยายกิ่งปะการังเขากวาง
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ลงบนแท่งคอนกรีต จานวน 400 กิ่ง และแพกลางน้า จานวน 400 กิ่ง (รูปที่ ๗) และ 3) พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
ทาการอนุ บาลปะการั ง 2 ชนิ ด คือปะการั งโต๊ะ (Turbunaria frondens) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona
decussate) ที่เกาะแมว จังหวัดสงขลา และย้ายปลูกปะการังที่เกาะขาม อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา จานวน
300 โคโลนี

รูปที่ 6 การฟื้นฟูปะการัง บริเวณเกาะยักษ์ จังหวัดตราด

รูปที่ 7 กิ่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่ปลูกลงบนแท่นปูนซีเมนต์และแพกลางน้าบริเวณเกาะรังกาจิว จังหวัดชุมพร
ภัยคุกคามที่ทาให้ปะการังเกิดความเสื่อมโทรมมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
1. การเพิ่ มขึ้ นของตะกอนจากการพั ฒนาพื้ นที่ แนวชายฝั่ ง และจากป่ า ชายเลนที่ เ สื่ อ มโทรม
นอกจากนี้ ยังมีตะกอนหลงเหลือจากการทาเหมืองแร่ในทะเล ได้แก่ บริเวณแหลมกรังใหญ่ กรังน้อย จังหวัด
พังงา
2. ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่หนาแน่น เช่น บริเวณหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และเกาะเต่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาว
4. ผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการัง จาเป็นต้องมีการส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป การใช้มาตรการตามกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาวิจัย ได้แก่
1. กาหนดมาตรการเรื่องการลดผลกระทบจากตะกอนชายฝั่ง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งมีการขยายตัวมากขึ้น
2. กาหนดมาตรการลดผลกระทบจากการท่ องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะกิจกรรมดาน้าดูปะการังที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
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3. กาหนดกรอบการศึกษาวิจัย เพื่อหาองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพันธุกรรมของปะการังที่ทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบให้อุณหภูมิน้าทะเลสูงขึ้น ทาให้เกิดปะการังฟอกขาว
4. ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองอย่ า งเข้ ม งวดในพื้ น ที่ แ นวปะการั ง นอกเขตอุ ท ยานทางทะเล
การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน
9. สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
สัตว์ทะเลหายากในน่านน้าไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (Sea turtles)
พะยูน (Dugong) โลมาและปลาวาฬ (Dolphins and Whales) ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์
โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชี
รายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) โดยเต่าทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมา
และปลาวาฬชนิดอื่น ๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
ในน่านน้าไทย พบเต่าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง และเต่าหัวฆ้อน
จานวนประมาณ 350 ตัว พะยูนมีเพียงชนิดเดียว จานวนประมาณ 200 ตัว พบมากที่สุดในจังหวัดตรัง สาหรับ
กลุ่มโลมาและปลาวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจาถิ่นใกล้ฝั่งและกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกลซึ่ง
มักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมาและปลาวาฬที่มีการศึกษาในเชิงสถานภาพและการแพร่กระจายจากัดอยู่ใน
กลุ่ มประชากรใกล้ ฝั่ ง ประกอบด้วย 6 ชนิด ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ยบ โลมาหลั งโหนก
โลมาอิรวดี ปลาวาฬ บรูด้า และปลาวาฬโอมูระ รวมจานวนที่พบเห็นประมาณ 1,700 ตัว
สถานการณ์ด้านสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์
กลุ่มประชากรสั ตว์ทะเลหายากและใกล้สู ญพันธุ์ในประเทศไทย เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา
ปลาวาฬ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากภาวะคุกคามหลายประการ ทั้ งในเรื่องความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิน ภัยคุกคามจากเครื่องมือประมง และการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้สัตว์ทะเลหายากจานวน 4 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ
และเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์ป่าสงวน
สถิติการเกยตื้นสัตว์ทะเลหายากในช่วง 13 ปี (พ.ศ. 2546–2558) พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น
รวม 2,613 ตัว ในจานวนนี้ประกอบด้วยเต่าทะเล 1,424 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54 โลมาและปลาวาฬ 1,034 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 40 และพะยูน 155 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6 โดยในแต่ละปีมีแนวโน้มของการเกยตื้นเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 8)
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รูปที่ 8 สถิติการเกยตื้นสัตว์ทะเลหายากในช่วง 13 ปี (พ.ศ. 2546–2558)
สาเหตุการเกยตื้น
1. ลักษณะการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่จะเสียชีวิตมาแล้วเมื่อได้รับแจ้งการเกยตื้น
โดยเฉพาะในกลุ่มของพะยูน โลมาและปลาวาฬ โดยมีสัดส่วนของการเกยตื้นแบบเป็นซาก ร้อยละ 83 และ 65
ตามลาดับ ในขณะที่เต่าทะเลมีสัดส่วนของการเกยตื้นแบบมีชีวิตใกล้เคียงกับเสียชีวิต
2. การเกยตื้นสาหรับเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 74-89) เกิดจากเครื่องมือ
ประมง โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่ง ได้แก่ อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง (รูปที่ 9)
ในขณะที่โลมาและปลาวาฬมีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่จากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63) โดย
พบการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากที่สุด (รูปที่ 10)
3. ขยะเป็นสาเหตุการเกยตื้นซึ่งมีแนวโน้มของปัญหาเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าเฉลี่ยของเต่าทะเลและโลมา
ที่กลืนขยะและเข้าไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารมีร้อยละ 2-3 แต่หากนับจานวนของการเกยตื้นที่มี ขยะ
ทะเลเกี่ยวพันภายนอก จะพบมากในเต่าทะเล โดยเฉพาะการเกี่ยวพันกับขยะจาพวกอวน โดยมีการเกยตื้นของ
เต่าทะเลจากสาเหตุขยะสูงถึงร้อยละ 20-40

รูปที่ 9 โลมาไม่ทราบชนิดเกยตื้นบริเวณชายหาดหาดบานชื่น ตาบลไม้ รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เชือกอวนพันติดตามลาตัว
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รูปที่ 10 โลมาลายแถบ (Striped dolphin) เกยตื้นบริเวณหาดโรงแรมเขาหลัก ลากูน่า จังหวัดพังงา
สภาพมีอาการซึมอ่อนแรง หายใจไม่สม่าเสมอและเบา ไม่สามารถทรงตัวว่ายน้าได้
การอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู สั ตว์ ทะเลหายาก กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ให้ ความส าคั ญกั บ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก เช่น การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก การเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์
ทะเลหายาก การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของสัตว์ทะเลหายาก การกาหนดมาตรการ
อนุรักษ์และคุ้มครอง สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวังรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุม สัมมนา รวมถึงการฝึกอบรม โดยมีการจัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายในพื้นที่
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาค
อาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสัตว์ทะเล
หายาก สาหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้มีแนวทางในการศึกษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายในระดับภูมิภาค ตั้งแต่เทคนิคการสารวจ การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้น และ
การทางานร่วมกับเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
10. เกาะในน่านน้าไทย
ประเทศไทยมีจานวนเกาะในบริเวณทะเลและชายฝั่งทั้งสิ้น 936 เกาะ (อนุวัฒน์ , 2551) กระจาย
อยู่ใน 19 จังหวัด ในอ่าวไทยจานวน 374 เกาะ และในฝั่งทะเลอันดามัน จานวน 562 เกาะ จังหวัดที่มีจานวนเกาะ
มากที่สุดคือ จังหวัดพังงา มี 155 เกาะ รองลงมาจังหวัดกระบี่ มี 154 เกาะ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 108 เกาะ
เกาะที่มีขนาดพื้นที่เกินกว่า 100 ตารางกิโลเมตร มีจานวน 6 เกาะ เกาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่
ที่สุดคือ เกาะภูเก็ต มีพื้นที่ 514.68 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ เกาะสมุย มีพื้นที่ 236.08 ตารางกิโลเมตร เกาะช้าง
มีพื้นที่ 212.40 ตารางกิโลเมตร เกาะตะรุเตา มีพื้นที่ 150.84 ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีพื้นที่ 122.02 ตาราง
กิโลเมตร และเกาะกูด มีพื้นที่ 111.89 ตารางกิโลเมตร
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เกาะมากกว่าครึ่งหนึ่ง (491 เกาะ) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาเป็นเกาะอยู่
ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการ
ด้านความมั่นคงของประเทศ เกาะเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางทหาร เป็นที่พักและจอดเรือของกองทัพเป็นที่ตั้ง
ของประภาคารหรือสัญญาณไฟในการเดินเรือ รวมทั้งบางเกาะใช้เป็นสถานีตรวจวัดทางอุทกศาสตร์ และเฝ้าระวัง
เตือนอุบัติภัยทางทะเล
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ งของประเทศไทย
โดยการประมวลจากผลการศึกษาของส่วนราชการและสถาบันการศึกษา และจัดทาเป็นเอกสารการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่งในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ คือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ในประเทศไทย ส่วนที่ 2 วิธีการและรูปแบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่วนที่ 3 กฎหมาย
นโยบาย แผน และผลการศึกษาด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้พิมพ์เผยแพร่
2 ครั้ง คือ ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554 และในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ สามารถสรุปสถานการณ์การ
กัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน ได้ดังนี้
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน
ชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
โดยชายฝั่งด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 2,055 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ส่วนชายฝั่งด้านอันดามัน
มีความยาวประมาณ 1,093 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด
สถานภาพพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2554 พบว่า
พื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย ประสบปัญหากัดเซาะระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งอ่าวไทย 730
กิโลเมตร จาแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรง 228 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะมากกว่า 5 เมตรต่อปี)
และระดับปานกลาง 502 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะน้อยกว่า 5 เมตรต่อปี) และฝั่งอันดามัน 100 กิโลเมตร
จาแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรง 25 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 75 กิโลเมตร จากปัญหาดังกล่าว
มีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้
โครงสร้างทางวิศวกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งรูปแบบต่าง ๆ กาแพงป้องกันคลื่น
ริมชายหาด เขื่อนหินทิ้ง กล่องกระชุหิน รอดักทราย ไส้กรอกทราย และการแก้ไขปัญหาโดยวิธีธรรมชาติ ได้แก่
การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย การปักแนวไม้ไผ่เร่งการตกตะกอนในหาดโคลนร่วมกับการปลูกป่าชายเลน และ
การเติมทรายชายหาด (ตารางที่ 5) ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมาช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ได้แล้วบางส่วน
ตารางที่ 5 จานวนโครงสร้างชายฝั่งแยกตามรูปแบบต่าง ๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1

2

จานวนโครงสร้างชายฝั่งตามรูปแบบ
3
4
5
6
7
8

2
9
9
23
-

12
6
5
10
7

11
3
3

จังหวัด

ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

1
-

2
8
3
-

2
2
4
-

2
1
1
2

3
4
5
7
1

รวม
จานวน
โครงสร้าง
ตามราย
จังหวัด
21
22
41
51
13

กรม
เจ้า
ท่า

1
15
4
-

กรม
กรม
ทรัพยากร โยธาธิ
ทางทะเล การและ
และชายฝั่ง ผังเมือง/
สนง.โยธา
1
1
1
3
1
5

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
องค์การ หน่วย เอกชน ไม่ทราบ
บริหารส่วน งาน
หน่วยงาน
จังหวัด/ อื่น ๆ
รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ท้องถิ่น
4
1
9
5
3
5
2
10
11
3
2
10
19
6
10
9
6
1
-

รวม
จานวน
โครงสร้าง
ตาม
หน่วยงาน
21
22
41
51
13
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หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
กรม
กรม
องค์การ หน่วย เอกชน ไม่ทราบ รวม
ทรัพยากร โยธาธิ บริหารส่วน งาน
หน่วยงาน จานวน
จังหวัด
ทางทะเล การและ จังหวัด/ อื่น ๆ
รับผิดชอบ โครงสร้าง
และชายฝั่ง ผังเมือง/ หน่วยงาน
ตาม
สนง.โยธา ท้องถิ่น
หน่วยงาน
สมุทรปราการ
1
6
5
4
1
3
4
8
16
กรุงเทพมหานคร 1
1
1
3
3
สมุทรสาคร
1
8
3
3
6
1
2
12
สมุทรสงคราม
1
2
1
1
1
2
4
เพชรบุรี
22 16 4
6
2
1
6
2
4
7
18
14
51
ประจวบคีรขี ันธ์ 14 2
3
3
1
6
2
13
22
ชุมพร
3
5
4
4
1
7
12
สุราษฎร์ธานี
5
1
1
1
2
6
8
นครศรีธรรมราช 10 11 9
7 10 4
22
3
3
7
5
11
51
สงขลา
11 20 3
4
6
6
2
20
6
12
2
12
52
ปัตตานี
6 13 5
1
6
3
1
4
1
30
35
นราธิวาส
2
1
8
4 31 1
45
46
ระนอง
3
3
3
พังงา
5
3
2
5
ภูเก็ต
5
2
1
1
1
4
4
9
กระบี่
6
6
3
2
2
5
10
17
ตรัง
7
5
2
7
สตูล
7
8
1
3
5
8
16
รวม
137 141 48 14 50 61 29 37
77
17
42
90
32
48
211
517
ร้อยละ
26 27 9.3 2.7 9.7 12 5.6 7.2
14.9
3.3
8.1
17.4
6.2
9.3
40.8
100
1 = กาแพงป้องกันคลืน่ (sea wall) 2 = เขือ่ นหินทิ้ง (Revetment)
3 = เขือ่ นกันคลืน่ นอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater)
4 = กล่องกะชุหิน (Gabion)
5 = เขือ่ นกันทรายและคลื่น (Jetty)
6 = รอดักทราย (Groin)
7 = การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
8 = โครงสร้างอืน่ ๆ ได้แก่ ท่าเทียบเรือ เสาคอนกรีต กระสอบทรายหรือถุงทรายสังเคราะห์ ไส้กรอกทราย
หน่วยงานอืน่ ๆ * เช่น สภากาชาด กรมทางหลวงชนบท ตารวจน้า กองทัพเรือ กรมธนารักษ์ ทสจ. การท่าเรือ
1

2

จานวนโครงสร้างชายฝั่งตามรูปแบบ
3
4
5
6
7
8

รวม
จานวน
โครงสร้าง
ตามราย
จังหวัด
16
3
12
4
51
22
12
8
51
52
35
46
3
5
9
17
7
16
517
100

กรม
เจ้า
ท่า

ในปี 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการสารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและจัดทาแผน
ที่การกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ โดยการประมวลข้อมูลจากผลการศึกษาแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายพื้นที่ ร่วมกับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง และการแปล
ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีระบบแสดงข้อมูลเปรียบเทียบภาพย้อนหลังบนโปรแกรมกูเกิ้ลเอิร์ท พบว่า ปัจจุบัน มี
ชายฝั่งที่ยังประสบปั ญหาการกัดเซาะ และยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา เป็นระยะทางประมาณ 168
กิโ ลเมตร แบ่ งเป็ น ฝั่ งอ่าวไทย 160 กิโ ลเมตร จาแนกเป็นชายฝั่ งที่ถู กกัดเซาะระดับรุนแรง ประมาณ 70
กิโลเมตร และระดับ ปานกลางประมาณ 90 กิโลเมตร ฝั่งอันดามันประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
ระดับปานกลางทั้งหมด สาหรับชายฝั่งที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยโครงสร้างป้องกันและบรรเทาปัญหาไปแล้ว
แบ่งเป็น ฝั่งอ่าวไทย 484 กิโลเมตร ฝั่งอันดามัน 81 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่สามารถรักษาสภาพแนวชายฝั่ง
ไม่ให้ถูกกัดเซาะลึกไปมากกว่าเดิมได้
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ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นาแนวคิดเรื่องระบบกลุ่มหาด (Littoral cells) มาประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งพื้นที่ชายฝั่ง 23 จังหวัด ออกเป็นโซนระบบกลุ่มหาด
4 โซน (64 กลุ่มหาด) ได้แก่ 1) พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Coast: E) 2) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน (Upper
Gulf of Thailand: U) 3) พื้ นที่ อ่ าวไทยตอนล่ าง (Southern of Thailand: S) 4) พื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลอั นดามั น
(Andaman Sea: A) ตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 โซนระบบกลุ่มหาดและกลุ่มหาดในประเทศไทย

กลุ่มหาด

โซน

Eastern Coast
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
E1
เมืองตราด-หาดเล็ก
E2
แหลมงอบ
E3
จันทบุรี
E4
ท่าใหม่-เพ
E5
ระยอง-บ้านฉาง
E6
สัตหีบ
E7
จอมเทียน
E8
บางละมุง
E9
ศรีราชา-บางแสน

Upper Gulf
of Thailand
อ่าวไทยตอนบน
U
อ่าว ก.ไก่

Southern Gulf of
Thailand
อ่าวไทยตอนล่าง
S1
แหลมผักเบี้ย-ปราณบุรี
S2
กุยบุรี
S3
อ่าวประจวบ
S4
คลองวาฬ-ทับสะแก
S5
บางสะพาน-ชุมพร
S6
สวี-ทุ่งตะโก
S7
หลังสวน-ท่าชนะ
S8
อ่าวตาปี
S9
ขนอม-ท่าศาลา
S10
อ่าวปากพนัง
S11
แหลมตะลุมพุก
S12
เทพา
S13
ปัตตานี-นราธิวาส

หมายเหตุ : ชื่อเรียกของแต่ละระบบกลุม่ หาดเป็นชือ่ เรียกอย่างไม่เป็น
ทางการ เป็นเพียงการนาเสนอชือ่ สถานทีท่ สี่ าคัญหรือสถานที่ทเี่ ป็นที่รจู้ ักมา
ตั้ง เพื่อให้ทราบว่าแต่ละระบบกลุ่มหาดอยูบ่ ริเวณใด

Andaman Sea
ทะเลอันดามัน
A1
แม่น้ากระบุรี
A2
หงาว
A3
ม่วงกลวง
A4
กะเปอร์
A5
สุขสาราญ
A6
คุระบุรี-น้าเค็ม
A7
บางสัก
A8
คึกคัก
A9
เขาหลัก
A10
ท้ายเหมือง

A11
โคกกลอย
A12
คลองเคียน
A13
อ่าวพังงา
A14
อ่าวลึก
A15
ท่าเลน
A16
อ่าวนาง
A17
ปากน้ากระบี่
A18
คลองท่อม
A19
คลองพน
A20
ปากน้าสิเกา
A21
ปากเมง

A28
หาดไม้ขาว-หาดในยาง
A29
ในทอน-บางเทา
A30
กมลา
A31
ป่าตอง
A32
กะรน
A33
พรหมเทพ
A34
อ่าวฉลอง
A35
อ่าวภูเก็ต
A36
เขาสิเหร่
A37
สะปา
A38
ป่าคลอก

A22
อ่าวกันตัง
A23
อ่าวปะเหลียน
A24
บุโบย-บ่อเจ็ดลูก
A25
ปากบารา
A26
ท่าแพ
A27
ปากน้าสตูล

A39
อ่าวกุง้
A40
อ่าวท่ามะพร้าว
A41
ท่าฉัตรชัย
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จากกลุ่ ม หาดของประเทศไทย 64 กลุ่ ม หาด มี ก ลุ่ ม หาดที่ ยั ง ประสบปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ระดั บรุ นแรงและระดั บปานกลาง จ านวน 18 กลุ่ มหาด และกลุ่ มหาดที่ ไม่ พบปั ญหาการกั ดเซาะชายฝั่ ง จ านวน
46 กลุ่มหาด โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ และระยะทางที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของแต่ละกลุ่มหาด
แสดงได้ดังตารางที่ 7 และรูปที่ 11
ตารางที่ 7 ระยะทางการกัดเซาะระดับรุนแรงและปานกลางในระบบกลุ่มหาดประเทศไทย

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
(Eastern Coast - E)

โซนระบบ
กลุ่มหาด

ระบบกลุ่ม
หาด

E1
1) หาดไม้รูด (ด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองมะนาว)
เมืองตราด ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
หาดเล็ก
2) หาดทรายแก้ว-หาดลานทราย ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง
จังหวัดตราด
E3
3) ชายฝั่งด้านตะวันออกของถนนเชื่อมเกาะเปริด ตาบลเกาะเปริด
จันทบุรี
อาเภอแหลมสิงห์ ต่อเนื่องถึงชายฝั่งตาบลบางชัน อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
E4
4) ชายฝั่งตาบลช้างข้ามด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่น
ท่าใหม่-เพ
ปากแม่น้าพังราด อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
5) ชายฝั่งตาบลปากน้าประแสร์ด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่น
ปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
E5
ระยอง-บ้าน
ฉาง
E7
จอมเทียน
E9
ศรีราชาบางแสน
U
อ่าว ก.ไก่

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน
( Upper Gulf of Thailand - U)

พื้นที่กัดเซาะ

ระยะทางกัดเซาะชายฝั่ง
(กม.)
ระดับ
ระดับ
ปานกลาง
รุนแรง
0.42
-

รวม
(กม.)
6.53

6.11

-

24.03

-

24.03

2.85

-

5.18

2.33

-

6) หาดทรายทอง อาเภอบ้านฉาง และ อ่าวประดู่ ตาบลมาบตาพุด
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.88

-

1.88

7) หาดบ้านพระยาดุลย์ ตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
8) ชายหาดด้านเหนือของตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
9) หาดวอนนภา ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

0.18

-

0.18

0.48

-

0.68

0.20

-

10) ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้าบางปะกง ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11) ฝั่งตะวันตกปากแม่น้าเจ้าพระยา ตาบลแหลมฟ้าผ่า อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
12) ฝั่งตะวันตกปากแม่น้าท่าจีน บริเวณตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
13) ชายฝั่งบริเวณตาบลนาโคก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
14) ฝั่งตะวันตกปากแม่น้าแม่กลอง ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
15) ฝั่งใต้ของแหลมเหลว ตาบลปากทะเลถึงตาบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

4.45

-

1.12
2.70

-

6.12
4.17

-

4.22

-

22.78
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S1
แหลม
ผักเบี้ยปราณบุรี

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand – S)
โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand - S)

S2
กุยบุรี

พื้นที่กัดเซาะ
16) ค่ายเพชรโยธิน ตาบลบางเก่า อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
17) หาดด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองโรงปูนชะอา
(เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ตาบลชะอา ตาบลบางเก่า, ตาบลหนองศาลา
อาเภอชะอา, ตาบลปึกเตียน อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
18) หาดบ้านดงเกตุด้านเหนือของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
คลองบังตราน้อย ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
19) ด้านทิศเหนือของหาดหัวหิน ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20) บ้านเขาแดงด้านเหนือเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองเขาแดง
ตาบลเขาแดง อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21) หาดกุยบุรีด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองเกลียว
ตาบลกุยเหนือ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

S7
22) หาดบ้านบางมะพร้าวด้านใต้ของเขือ่ นกันทรายและคลื่นปากคลอง
หลังสวน-ท่า
หลังสวน อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชนะ
23) หาดท่าชนะด้านใต้ของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งปากคลอง
ท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
S8
24) หาดนางกา ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
อ่าวตาปี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
S9
25) หาดทุ่งใส ด้านเหนือกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง ปากน้าสิชล
ขนอม-ท่า
ตาบลสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลา
26) ด้านเหนือของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง หาดเสาเภา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27) ด้านเหนือของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งปากคลองกลาย
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
S11
28) ชายหาดอาเภอปากพนัง ด้านเหนือของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอก
แหลม
ชายฝั่ง คลองหน้าโกฏิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตะลุมพุก
29) หาดทรายแก้ว ด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้าทะเลสาบ
สงขลา ตั้งแต่ตาบลหัวเขาถึงตาบลชิงโค อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
30) ด้านเหนือของแนวเขื่อนป้องกันคลื่นนอกฝั่ง ตาบลเกาะแต้ว
จังหวัดสงขลา
31) หาดชลาทัศน์ด้านเหนือของกาแพงกันคลื่นริมชายหาดใกล้ชุมชน
เก้าเส้ง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
32) หาดบ้านบ่อโซนด้านเหนือของกองหินเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง
คลองสะกอม ตาบลสะกอม อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

7.92

-

0.72

-

1.18

-

2.09

-

6.12

-

3.72

-

0.27

-

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand – S)

ระบบกลุ่ม
หาด

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand – S)
โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand – S)

โซนระบบ
กลุ่มหาด

ระยะทางกัดเซาะชายฝั่ง
(กม.)
ระดับ
ระดับ
ปานกลาง
รุนแรง
0.43

รวม
(กม.)
10.25

8.21

3.99

0.86

-

0.86

0.50

-

1.22

-

0.29

-

0.43

-

27.97

-

8.49

0.23

-

2.55

-

-

3.27

42.51
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โซนระบบ
กลุ่มหาด

ระบบกลุ่ม
หาด

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
(Andaman Sea - A)

โซนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
( Southern Gulf of Thailand – S)

S12
เทพา

พื้นที่กัดเซาะ
33) หาดเทพา ด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่น
ปากคลองเทพา ตาบลเทพา อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
34) หาดตาบลปากบางด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่น
ปากคลองดุหยง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
35) หาดตาบลบางเขาและตาบลท่ากาซา ด้านตะวันออกของเขื่อนกัน
ทรายและคลื่นปากคลองกาแล อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
36) หาดตาบลบางตาวา ด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายและคลื่น
ปากคลองสะหมอ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
37) ชายฝั่งตาบลตันหยงลุโละ อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
38) หาดด้านตะวันออกของเขื่อนกันทรายปากคลองปะนาเระ
ตาบลปะนาเระ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
39) เขื่อนกันทรายปากคลองบางมะรวด ตาบลปะนาเระ
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ระยะทางกัดเซาะชายฝั่ง
(กม.)
ระดับ
ระดับ
ปานกลาง
รุนแรง
1.64
-

รวม
(กม.)
15.78

-

2.34

-

3.98

-

5.08

-

2.74

-

2.41

-

2.05

-

4.99

-

1.96

-

3.04

43) หาดตาบลไพรวันด้านเหนือของระบบคันดักทรายเหนือปากน้าโก-ลก
อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0.99

-

A3
ม่วงกลวง

44) อ่าวเคย ตาบลม่วงกลวง อาเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง

0.34

-

0.34

A28
หาดไม้ขาวหาดในยาง
A29
ในทอน-บาง
เทา
รวม
18 กลุ่ม
หาด

45) หาดในยาง ตาบลสาคู อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

1.33

-

1.33

46) บริเวณหาดบางเทา ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

6.25

-

6.25

97.97

69.47

167.44

S13
ปัตตานีนราธิวาส

40) หาดด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองสายบุรี
อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
41) หาดด้านเหนือของเขื่อนกันทรายและคลื่นปากคลองละเวง
ตาบลไม้แก่น อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
42) หาดบางนรา อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

46 พื้นที่

ที่มา : ข้อมูลการสารวจการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งประเทศไทย (ปี 2558)
จัดทาโดย กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

15.44
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รูปที่ 11 แผนที่แสดงสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย ระดับรุนแรงและระดับปานกลาง

34
ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง ทาให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลกระทบด้านความมั่นคง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลให้สภาพทางกายภาพของชายฝั่ง
เปลี่ยนแปลงและเกิดการสูญเสียดินแดนบริเวณชายฝั่ง โดยมีการประมาณการว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยสูญเสียพื้นที่จากการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้ว จานวน 113,042 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดิน
ประมาณ 1 แสนล้านบาท
2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพทางกายภาพและสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง พื้นที่ทากิน แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และที่ อาศัยของสัตว์น้า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งรายได้
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทศของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนด้วย เนื่องจากประชาชนสูญเสียพื้นที่สาหรับเกษตรกรรม
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รายได้ของครัวเรือนจึงขาดหายไป
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสีย
งบประมาณของประเทศจานวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากข้อมูลผลการดาเนินงานมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 พบว่ามีการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งไปแล้วเป็นวงเงินประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท
3. ผลกระทบด้านสังคม/คุณภาพชีวิต ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ประสบ
กับปัญหาการกัดเซาะไม่สามารถอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมต่อไปได้ ต้องอพยพย้ายถิ่นไปยังพื้นที่อื่น ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอด ทาให้ชาวบ้านอพยพย้ายครัวเรื อนไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่น
จนเหลือจานวนครัวเรือนเพียงประมาณ 100 ครัวเรือน จากเดิมที่เคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550) ตลอดจนเกิดความไม่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ตน และขาดความมั่นใจในการดาเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อความมั่นคงในการดาเนินชีวิต ทาให้
ชุมชนที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีคุณภาพชีวิตต่าลง
4. ผลกระทบด้านระบบนิเวศ เนื่องจากปัญหาการทับถมตัวของตะกอนที่ถูกพัดพามาจากพื้นที่ที่
ถูกกัดเซาะ ทาลายระบบนิเวศที่สาคัญบริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่ ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล
และแนวปะการัง เป็นต้น ทั้งนี้ การกัดเซาะชายฝั่งยังส่งผลให้เกิดความ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สูญเสียแหล่งแพร่พันธุ์ พื้นที่อนุบาลสัตว์น้าชายฝั่งและวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและห่วงโซ่อาหารด้วย
ในปี 2559 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีหนังสือรายงานเรื่องสถานการณ์ป่าชายเลนและ
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 0402/11 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาสั่ งการว่า “ให้ กาหนดเป้าหมายและ
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ด าเนิ นงานให้ ทั น 1 ปี 6 เดื อน รวมทั้ งงบประมาณความร่ วมมื อกั บภาคธุ รกิ จเอกชน (CSR) ภาคประชาชน
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
(กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย โดยให้ คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) นาไปเป็นหัวข้อขับเคลื่อนด้วย” (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก)
ต่อมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีหนังสื อเรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามหนังสื อกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส. 0422/1800 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีเนื้อหาสาระที่นาเสนอกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดกรุณาทราบโดยสรุป (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ข) ดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมายและดาเนินงานในระยะ 1 ปี 6 เดือน ได้แก่
- การทบทวนสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง โดยประมวลข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งและ
การดาเนินการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2516 – 2557 รวมทั้งข้อมูลผลกระทบ
จากเหตุการณ์อากาศแปรปรวนในช่วงต้นปี 2559 ซึ่งพบว่ามีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์
ดังกล่าว จานวน 7 จังหวัด คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาและ
ปัตตานี
- การกาหนดเป้าหมายและจัดลาดับพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วน (โดยผลการศึกษาเบื้องต้น
ของผู้เชี่ยวชาญได้เสนอจาแนกระบบชายฝั่งตามระบบหาด จานวน 64 กลุ่มหาด 192 กลุ่มหาดย่อย ซึ่งแยก
ออกเป็นชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะมาก/รุนแรง จานวน 29 กลุ่มหาดย่อย ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะมาก
และมีโครงสร้างป้องกันบรรเทาปัญหาบ้างตามสมควร จานวน 60 กลุ่มหาดย่อย และชายฝั่งทะเลที่ไม่มีการกัดเซาะ
จานวน 103 กลุ่มหาดย่อย) รวมทั้งข้อเสนอมาตรการและแนวทางการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
- แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2559 (จานวน 31 โครงการ วงเงิน 1,550.22 ล้านบาท) และปี พ.ศ. 2560
(จานวน 27 โครงการ วงเงิน 1,273.08 ล้านบาท)
2) การบู ร ณาการการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง ซึ่งแต่เดิมจนถึงปัจจุบั น
ดาเนินการโดยผ่านคณะทางานบูรณาการแนวทาง แผนงาน โครงการและงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทางาน และขณะนี้ คณะทางานฯ ดังกล่าว
อยู่ระหว่างพิจารณาร่างหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) โดยต่อจากนั้นจะได้นาเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต่อไป (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ค)
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สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ก. ข้อมูลทั่วไป
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด มีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร
แบ่งเป็น ด้านอ่าวไทย 2,055 กิโลเมตร ด้านอันดามัน 1,093 กิโลเมตร ซึ่งลักษณะธรณีสัณฐานของชายหาด
มี 4 ประเภท ได้แก่ หาดทราย หาดโคลน หาดหิน และอื่นๆ (เช่น ปากแม่น้า ที่ถม) โดยมีระยะทางแต่ละ
ประเภท ดังนี้
- หาดทราย ความยาวประมาณ 1,631 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 52
- หาดโคลน ความยาวประมาณ 1,020 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33
- หาดหิน ความยาวประมาณ 326 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10
- อื่นๆ (ปากแม่น้า ที่ถม) ความยาวประมาณ 171 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5
ข. สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทยเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 26 ของชายฝั่งทะเลไทย โดยแนวชายฝั่งอ่าวไทยถูกกัดเซาะ 730 กิโลเมตร และแนวชายฝั่งอัน
ดามันถูก กัดเซาะ 100 กิโลเมตร จากผลการศึกษาตั้งแต่ปี 2548-2557 จ้าแนกความรุนแรงของการกัด
เซาะชายฝั่ง ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิกฤต ระดับเร่งด่วน ระดับเฝ้าระวัง ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)
ระดับวิกฤต 48 พื้นที่ ระยะทาง 185.93 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- หาดโคลน 7 พื้นที่ 51.28 กิโลเมตร / หาดทราย 41 พื้นที่ 134.65 กิโลเมตร
ระดับเร่งด่วน 160 พื้นที่ ระยะทาง 418.48 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- หาดโคลน 41 พื้นที่ 138.66 กิโลเมตร / หาดทราย 109 พื้นที่ 225.72
กิโลเมตร /
เกาะ 10 พื้นที่ 54.10 กิโลเมตร
ระดับเฝ้าระวัง 98 พื้นที่ ระยะทาง 99.62 กิโลเมตร แบ่งเป็น
- หาดโคลน 21 พื้นที่ 27.01 กิโลเมตร / หาดทราย 77 พื้นที่ 72.61 กิโลเมตร
ค. การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน มีด้วยกัน 2
ลักษณะ คือ แบบโครงสร้างแข็ง (Hard Solution) เช่น ก้าแพงป้องกันคลื่น เขื่อนหินทิ้ง รอดักทราย และแบบ
โครงสร้างอ่อน (Soft Solution) เช่น เสริมทราย ปั กไม้ไผ่ชะลอคลื่น จากการส้ารวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าได้มีการป้องกันแก้ไขในรูปแบบต่างๆ ไปแล้ว ระยะทางโครงสร้างรวมทั้งสิ้น 325.08 กิโลเมตร (เอกสาร
แนบ 2) แบ่งเป็น
- การจัดการแบบโครงสร้างแข็ง (Hard Solution) ระยะทางประมาณ 235.56 กิโลเมตร
- การจัดการแบบโครงสร้างอ่อน (Soft Solution) ระยะทางประมาณ 89.52 กิโลเมตร
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หน่วยงานรับผิดชอบ
- กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ ด้าเนินการศึกษา ส้ารวจสภาพและแก้ไขปัญหาโดยใช้ โครงสร้างทาง
วิศวกรรมประเภทต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
- กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะฝั่งทะเล
- ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดชายฝั่งทะเล
ศึกษาจัดท้ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล
- กรมทรัพยากรธรณี พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางกายภาพ และธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาจัดท้าแผนหลักและแผนปฏิบัติการชายฝั่งราย
พื้นที่ ทั่วประเทศเพื่อวิเคราะห์จ้าแนกความรุนแรงเร่งด่วนและน้าเสนอทางเลือกการจัดการ ด้าเนินการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนในรูปแบบโครงสร้างอ่อน (Soft Solution) โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น และ
วิธีเติมทรายรวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาชนทั่วไป
ง. เป้าหมายการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

ระยะเวลา

1. ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ.
2558
1.1 จั ด ท้ ารายงานสถานการณ์ ด้าเนินการ ทุกปี
การ กั ดเซาะชายฝั่ งภาพรวมทั้ งประเทศ
และรายจังหวัด 23 จังหวัด
1.2 จั ด ท้ า กฎ กระทรวงและ ภายในปี 2560-2561
ประกาศเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการป้องกัน - ศึกษา ส้ารวจ จัดท้าแผนที่แนวเขตพื้นที่ชายฝั่ง ที่จะก้าหนดมาตรการ
การกัดเซาะชายฝั่ง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- น้าร่องประกาศกฎกระทรวงก้าหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการป้องกัน
การกัด เซาะชายฝั่ง จ้านวน 4 แห่ ง (อ่าวไทย 2 พื้นที่ / อันดามัน 2
พื้นที่)
ระยะต่อไป (ปี 2562 เป็นต้นไป)
- ประกาศกฎกระทรวงก้าหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง ให้ครอบคลุม 48 พื้นที่ (ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต)
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การดาเนินงาน
ระยะเวลา
2. บู รณาการการจั ด การการป้ องกั นและ ภายในปี 2560-2561
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ด้าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในแบบโครงสร้างอ่อน

(Soft Solution) ได้แก่
- เติมทราย / ถ่ายเททราย จ้านวน 3 พื้นที่ ในจังหวัดปัตตานี
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จ้านวน 15 พื้นที่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร และ
ซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ที่มีอายุใช้งานเกิน 3 ปี ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร
ระยะต่อไป (ปี 2562 เป็นต้นไป)
- ด้ า เนิ น การทั้ ง ในรู ป แบบโครงสร้ า งอ่ อ น (Soft Solution) และ
โครงสร้างแข็ง (Hard Solution) ในพื้นที่ที่ ถูกกัดเซาะที่ยังไม่รับการ
ป้องกันแก้ไข อีกประมาณ 378 กิโลเมตร ให้ เหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพตามหลักวิชาการ
- จัดท้ากรอบแผนบูรณาการจัดการป้องกันแก้ไขปัญ หาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งทะเล 23 จังหวัด ระยะต่อไป (แผนแรกสิ้ นสุดในปี 2559)
ร่ว มกับ หน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบ หน่ ว ยงานกลางที่ ก้ากั บยุท ธศาสตร์/
งบประมาณของประเทศ ตลอดจนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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รายงานสรุปสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน
(ช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๘ มกราคม 2559 และ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ 25๕๙)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาเหตุและประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐต้องดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้ง
ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เนื่องจากเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ของไทยจานวนมากกว่า ๑๒ ล้านคน สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุที่รุนแรง ทาให้คลื่นลมทะเลแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของ
ไทย หลายพื้น ที่ เกิ ด ปั ญหากั ดเซาะชายฝั่ งทะเลรุนแรง กระทบต่อเศรษฐกิ จหลายด้านที่ เป็ นรายได้หลั กของ
ประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การประมงชายฝั่ ง
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ คือ ป่าชายเลน แนวปะการัง
และแหล่งหญ้าทะเลอีกด้วย
สาเหตุสาคัญทีก่ ่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่
1.1 สาเหตุจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง และการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท
1.2 สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. ประเด็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุ คลื่นลมแรง เนื่องจากอิทธิพล
ของสภาพความกดอากาศสูงทางตอนบนแผ่ลงมาปกคลุม ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พอสรุปได้ ดังนี้
สภาวะอากาศและผลกระทบ ในช่ว งที่เกิด เหตุการณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มกราคม
2559 และวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นผลจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มาจากอิทธิพลของกระแส
ความกดอากาศสู ง ทางตอนบนจาก ประเทศจี น แผ่ ล งมาปกคลุ ม ทั่ ว บริ เ วณ ทางตอนเหนื อ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งพื้นที่ทะเลจีนใต้ เป็นเหตุให้เกิดสภาวะคลื่นลมแรงใน
ทะเล โดยลักษณะการเกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่วงเวลา ซึ่งเกิดในพื้นที่อื่นของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย มีนักวิชาการ
บางรายให้ความเห็นว่าการเกิดคลื่นลมแรงในคราวนี้เป็น ผลเกี่ยวเนื่องจากการเกิด “cold surge” ที่อธิบายได้
ว่าเกิดจากการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นที่มีความกดอากาศสูงจากด้านบนมาปะทะกับความกดอากาศที่ต่า
กว่าทางด้านล่างทาให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดคลื่นลม โดยทั่วไปการเกิด cold surge ที่มีสภาวะคลื่นลม
แรง มี ผ ลต่ อ ระดั บ น้ าทะเลยกตั ว สู ง ขึ้ น ร่ ว มด้ ว ยโปรแกรมระบบพยากรณ์ ท างสมุ ท รศาสตร์ (Ocean
Forecasting System : OFS) ของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ร่วมมือกับทบวงกิจการมหาสมุทร
(State Oceanic Administration) ประเทศจีน แสดงผลให้เห็นถึงสภาวะคลื่นลมที่พัดแรงในช่วงดังกล่าว โดย
กระแสลมและความสูงของคลื่นมีความสัมพันธ์กัน มีอิทธิพลต่อระดับน้าทะเลที่ขึ้นสูงในอ่าวไทย เมื่ออิทธิพล
ของ cold surge ที่แผ่ลงมาจากประเทศจีน มีคลื่นกระแสลมที่มี กาลังแรง ผลักดันน้าทะเลเป็นบริเวณกว้าง
ตั้งแต่ทะเลจีนตะวันออก มวลน้าทะเลจะถูก แรงอัดด้วยกระแสลม cold surge ไหลลงมาทางด้านล่างสู่ทะเล
จีนใต้ และส่วนหนึ่งจะไหลเข้าอ่าวไทย ซึ่งเป็นอ่าวปิด ทาให้น้าทะเลยกตัวสูงขึ้นเกือบ 1 เมตร บวกกับคลื่น
ทะเลที่เกิดจากแรงลมที่พัดถาโถมเข้ามาในอ่าวไทย เป็นแรงเสริมให้ คลื่นพัดเข้าหาฝั่ง รุนแรงมากขึ้น ทาให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นรุนแรงตามไปด้วย
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3) สรุปสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทยและความเสียหาย
กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ท าการส ารวจข้อมูล ความเสี ยหายของพื้ น ที่ตั้งแต่
จังหวัดเพชรบุรีถึงอ่าวปัตตานี โดยใช้อากาศยานในการบินสารวจ (เฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 เพื่อประมาณระยะทางที่ถูกกัดเซาะจากเหตุการณ์ฯ ไว้เป็น
เบื้องต้น และจากการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีถึงนราธิวาส พอสรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นลมแรงในช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝั่งอ่าวไทย
ความยาว
ชายฝั่ง
ทั้งหมด
(กม.)

การกัดเซาะชายฝั่งใน
อดีตจากผลการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 – 2557
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ (กม.)

การกัดเซาะชายฝั่ง
จากการบินสารวจ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ1 (กม.)

เพชรบุรี

91.73

49.75

๒๒.๙๐

ประจวบคีรีขันธ์

246.75

78.12

๒๓.๒๐

ชุมพร

247.75

31.94

๑๔.๒๐

สุราษฎร์ธานี

166.38

37.57

๓๖.๘๐

จังหวัด

ความ
แตกต่าง

ความเสียหายจากการสารวจเบื้องต้น2

ภาครัฐ
- ไม่มีรายงานความ
-๒๖.๘๕
เสียหาย
- ไม่มีรายงานความ
-๕๔.๙๒
เสียหาย
- ไม่มีรายงานความ
-๑๗.๗๔
เสียหาย
-๐.๗๗ อ. กาญจนดิษฐ์
- ถนน ๔ สาย
- วัด ๑ แห่ง
- ราชการ ๑ แห่ง

อ. ไชยา
- เขื่อนป้องกันกัดเซาะ
๒ แห่ง
อ. ดอนสัก
- ถนน ๓ สาย
อ. ท่าฉาง
- ถนนหมู่บ้าน ๔ สาย
อ. ท่าชนะ
- ถนน ๕ สาย
- คอสะพาน 1 แห่ง

ภาคประชาชน
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ. กาญจนดิษฐ์
- ๗๐๒ ครัวเรือน
- บ้านพักเสียหายทั้ง
หลัง 2 หลัง
- บ้านพักเสียหาย
บางส่วน 251หลัง
- บ่อปลา 1 แห่ง
อ. ไชยา
- ๖๓๕ ครัวเรือน
- ๒,๒๐๐ คน
- บ่อลี้ยงปลา ๑๕ บ่อ
- บ่อเลี้ยงกุ้ง ๑๐ บ่อ
อ. ดอนสัก (๒ ตาบล ๗
หมู่บ้าน)
- ๒๒๐ ครัวเรือน
- ๘๖๐ คน
อ. ท่าฉาง (๒ ตาบล ๔
หมู่บ้าน)
- ๖๐ ครัวเรือน
- ๓๐๐ คน
อ. ท่าชนะ
- ๑๗๐ ครัวเรือน
- ๕๐๐ คน
- บ้านพักเสียหาย
บางส่วน ๑๐ หลัง
- ร้านอาหาร ๔ แห่ง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นลมแรงในช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝั่งอ่าวไทย

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ความยาว
ชายฝั่ง
ทั้งหมด
(กม.)

๒๔๔.๙๙

การกัดเซาะชายฝั่งในอดีต การกัดเซาะชายฝั่ง
จากผลการศึกษา
จากการบินสารวจ
ความ
ปี พ.ศ. 2545 – 2557
ปี พ.ศ. 2559
แตกต่าง
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ (กม.)
ที่ถูกกัดเซาะ1 (กม.)

126.87

78.0

ความเสียหายจากการสารวจเบื้องต้น2
ภาครัฐ
อ. พุนพิน
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย

-48.87 อ.ขนอม
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ. สิชล
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ. ท่าศาลา
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย

อ. ปากพนัง
- ทางหลวง ๔๐๑๓
ระยะทาง ๔.๕ กม.

อ. หัวไทร
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย

ภาคประชาชน
อ. พุนพิน
- ๑๒๕ ครัวเรือน
- ๕๒๐ คน
- บ่อปลา ๓๘ บ่อ
- บ่อกุ้ง ๓๖ บ่อ
- พืชการเกษตร ๑๒๐ไร่
อ.ขนอม
- 19 ครัวเรือน
- 45 คน
อ. สิชล
- 100 หลังคาเรือน
- บ้านเสียหายบางส่วน
2 หลัง
อ. ท่าศาลา
- 2,262 ครัวเรือน
- 7,652 คน
- บ้านเสียหายบางส่วน
39 หลัง
- บ่อกุ้ง 2 บ่อ
- บ่อปลา 1 บ่อ
อ. ปากพนัง
- 1,896 หลังคาเรือน
- บ้านเรือนเสียหาย
บางส่วน 5 หลัง
- เรือล่ม 5 ลา
- พื้นที่เกษตร ๔,๐๓๓ไร่
อ. หัวไทร
- 220 หลังคาเรือน
- บ้านเสียหายทั้งหลัง
2 หลัง
- บ้านเสียหายบางส่วน
10 หลัง
- พื้นที่เกษตร 3,000ไร่
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์คลื่นลมแรงในช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝั่งอ่าวไทย

จังหวัด

สงขลา

ความยาว
ชายฝั่ง
ทั้งหมด
(กม.)

การกัดเซาะชายฝั่งใน
อดีตจากผลการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 – 2557
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ (กม.)

การกัดเซาะชายฝั่ง
จากการบินสารวจ
ปี พ.ศ. 2559
ระยะทางแนวชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะ1 (กม.)

ความ
แตกต่าง

๑๕๗.๙๐

54.53

106.4

51.87

ความเสียหายจากการสารวจเบื้องต้น2
ภาครัฐ
อ.ระโนด
- ถนน 1 สาย
(สาย 408)

อ.สิงหนคร
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย

ปัตตานี

๑๓๘.๘๓

61.94

45.0

-16.94

นราธิวาส

๕๗.๗๖

43.99

- ไม่มีข้อมูลจากการ
บินสารวจ

-

รวมทั้งหมด

1,352.09

484.71

326.50

-114.22

อ.จะนะ
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ.เมือง
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ.ยะหริ่ง
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ.เมือง
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย

ภาคประชาชน
อ.ระโนด
- 647 หลังคาเรือน
- อพยพ 4 ครัวเรือน
16 คน
- เสียหายบางส่วน
4 หลัง
อ.สิงหนคร
- 925 ครัวเรือน
- เสียหายทั้งหลัง
1 หลัง
- เสียหายบางส่วน
4 หลัง
อ.จะนะ
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ.เมือง
- ไม่มีรายงานความ
เสียหาย
อ.ยะหริ่ง
- ได้รับความเสียหาย
บางส่วน
อ.เมือง
- 127 ครัวเรือน

หมายเหตุ : 1การสารวจโดยใช้อากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ศูนย์สารสนเทศฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2559 ตั้งแต่
จังหวัดเพชรบุรีจนถึงชายฝั่งแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
2 ข้อมูลจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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4) ข้อเสนอแนวทางการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย
๔.๑ สรุปข้อเสนอจากชุมชน และท้องถิ่น ผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเหตุ การณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.1.1 เวทีเสวนา รายการ “รถปลดทุกข์ ” ทางสถานีโทรทัศน์ ดิจิตอล “ไทยรัฐ ทีวี ”
บันทึกรายการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
จากประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
- ขอให้ทางราชการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- ขอให้ ท างราชการจัดทาแนวทางแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะเพื่ อไม่ให้ เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น
- ขอให้ ห น่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งที่ ดิ น ที่ มี
เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองทีต่ กน้าจากการกัดเซาะชายฝั่ง
4.1.2 ข้อมูลที่ประชาชนในพื้นที่เสนอ (จากการสารวจภายหลังเหตุการณ์คลื่นลมแรง
มกราคม – กุ ม ภาพั น ธ์ 2559) มี ดั ง นี้ การถอยร่ น เขื่ อ นนอกชายฝั่ ง
เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง รอดักทราย และ แท่งคอนกรีตสี่ขา (tetrapod) ริมชายฝั่ง
๔.๒ ข้อเสนอการบูรณาการเพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย มีดังนี้
4.2.1 การพิ จ ารณาแก้ ไ ขโดยการใช้ ร ะบบหาดในการจั ด การสมดุ ล ของตะกอน
การสร้างสมดุลของตะกอนในระบบหาดให้ครอบคลุมชายฝั่งทั้ง 23 จังหวัด
4.2.2 การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ถู ก กั ด เซาะ โดยการใช้
มาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน หรือควรใช้มาตรการผสมผสาน ในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งและพื้นที่
ชายฝั่งข้างเคียงน้อยที่สุด และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4.2.3 การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยการกาหนดแผนงาน/
โครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบหาดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ต้องศึกษา
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้งระบบหาด
4.2.4 มีก ารติด ตามการเปลี่ ยนแปลงของชายฝั่ ง โดยการเก็บ ข้อ มูล ทางวิศ วกรรม
ชายฝั่งที่สาคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.2.5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
โดยการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง การอบรมให้ความรู้
4.2.6 มีการศึกษา วิจัย จัดทาฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.2.7 กาหนดมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้สอดคล้อง
กับพระราชบั ญญัติส่งเสริมการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558
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๔.๓ ประเด็นที่นามาพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการและเชื่อถือได้
มากที่สุด ได้แก่
๔.๓.๑ จัด ล าดับ ความส าคัญ ของระบบหาดที่ ต้องดาเนิน การก่อนหลั ง โดยคานึงถึ ง
ระดั บ ความเสี ย หายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นหลัก
๔.๓.๒ การนาสิ่งก่อสร้างหรือถาวรวัตถุใด ๆ ไปวางเพื่อป้องกันการกระแทกของคลื่น
อาจไม่ ใช่ ค าตอบที่ ถู ก ต้ อ ง แต่ อ าจท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริย าย้ อ นกลั บ มาท าความ
เสียหายให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องหรือพื้นที่ข้างเคียง
๔.๓.๓ แนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากคลื่นลมและกระแสน้ามีการ
พัดพาตะกอนทราย ดังนั้นควรมีการศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้ายตะกอนที่มีผลต่อ
การกั ด เซาะชายฝั่ งอย่ างเป็ น ระบบ ทั้ งตามฤดู กาลและตามเหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติใด ๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจัยตัวแปรที่ควรเป็นประเด็นในกรอบ
การศึกษา ได้แก่
- สภาพคลื่นลม กระแสน้า ทั้งการเปลี่ ยนแปลงตามฤดูกาลตามธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศแปรปรวน
- พลวัตตะกอน (sediment dynamics) เช่น การเคลื่อนย้ายหรือการไหลของ
ตะกอน การจมตัวหรือการตกตะกอน ตะกอนที่ถูกกัดเซาะออกจากระบบหาด
หรือที่ถูกพัดเข้ามาสู่ระบบหาด รวมถึงพลังของแรงกระทาหรือพลังงานที่ทาให้
ตะกอนเคลื่อนย้าย เป็นต้น อาจเป็นเรื่องยากสาหรับไทยในการศึกษาด้านนี้ทั้งที่
เป็นหัวใจสาคัญของการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญ ดังนั้ น การสนับ สนุ น ให้ บุค ลากรได้ ศึ ก ษาเรี ยนรู้เฉพาะด้ า นให้
ลึกซึ้ง เป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน
- กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ รวมทั้งแผนพัฒนาชายฝั่ง ใน
ทุกแผนและยุทธศาสตร์ทั้งของระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อนาเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนทาการ เป็นการเพิ่ม
ความรอบคอบในการป้องกันให้รัดกุมยิ่งขึ้น
๔.๓.๔ การก่อสร้างโครงสร้างใด ๆ บริเวณชายฝั่ง จะต้องมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า
จาเป็นต้องดาเนินการศึกษาตามหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หรื อ การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (SEA) หรื อ ไม่ หากไม่ มี
ข้อกาหนดใด ๆ ที่ให้ดาเนินการตามกฎระเบียบราชการ ควรกาหนดมาตรการ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ก ากั บ การจั ด วางสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เช่ น การจั ด ท ารายการข้ อ มู ล
ด้ า นสิ่ งแวดล้ อม (environmental checklist) ส าหรั บโครงการก่ อสร้ างก าแพง
ริมชายฝั่ง เป็นต้น
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4.4 ข้อเสนอของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
4.4.1 ระยะเร่งด่วน
- ประสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในการเยี ยวยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากการ
กัดเซาะชายฝั่ง
- วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเบื้องต้น
- ร่วมกับชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานเกี่ยวข้องหารือแนวทางในการปฏิบัติ
เป็นเบื้องต้น
- อบรมให้ความรู้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและ
ป้ อ งกั น การแก้ ไขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
หน่ ว ยงาน การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ตลอดจน
สถานการณ์ชายฝั่งประเทศไทย
4.4.2 ระยะยาว
- ระดมความเห็นอย่างต่อเนื่อง จากผู้มีความรู้ ร่วมกันวิเคราะห์จากฐานข้อมูล
ที่มี อยู่ และจากเอกสารที่ ไ ด้มี การศึก ษาไว้เดิม มาปรับ ปรุงหาแนวทางที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดาเนินการ
- กาหนดมาตรการเสริมสร้างสมดุลและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
- กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัด
เซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
- จั ด ท ากรอบการด าเนิ น งาน วิ ธี ก าร ผู้ ด าเนิ น การ และกรอบวงเงิ น
งบประมาณเพื่อการแก้ไขอย่างถาวร พร้อมจัดทา road map ทั้งในระดับ
พื้น ที่และภาพรวมของประเทศ ตามกรอบเวลาของยุท ธศาสตร์และตาม
นโยบายของรัฐ โดยมอบให้กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งดาเนินการโดยเร็ว
และนาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
- จัดตั้งเครือข่ายติดตามและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละระบบหาด
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
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ร่างข้อเสนอเบื้องต้น การแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
"เข้าใจสาเหตุของปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับและปรับตัว บรรเทาพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ แก้ไขรากของปัญหา และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายหาดอื่นๆ"
2. สถานการณ์ และสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง
การศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุปได้ว่า ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งมีสาเหตุที่สาคัญมาจากกิจกรรม และสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ ในขณะที่สาเหตุทางธรรมชาติเป็นการ
เปลี่ยนแปลงตามปกติตามฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเป็นกระบวนการที่กลับคืนมาได้หากไม่
ถูกรบกวนจากสิ่งก่อสร้าง และกิจกรรมของมนุษย์ที่รบกวนกระบวนการชายฝั่งและการเคลื่อนย้ายตะกอน
อย่ างไรก็ ตาม กระบวนการตั ดสิ น ใจเพื่ อแก้ไขปั ญ หาการกัดเซาะชายฝั่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่มุ่ งไปที่ การใช้
สิ่งก่อสร้าง เช่น กาแพงกันคลื่นริมหาด กระชุหิน เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย ไปแก้ไขปัญหาที่
ปลายเหตุ หรือตาแหน่งที่กาลังเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งก่อให้ เกิดปัญหาต่อเนื่องไปยังพื้นที่ถัดไป โดย
ไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หรือมีทางเลือกอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา และป้องกัน
ไม่ให้กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งสามารถดาเนินการได้ จึงส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียงบประมาณเป็น
จานวนมาก โดยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้
2.1 ชายหาดที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้าง หรือกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
การกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่
1) สิ่งก่อสร้าง กิจกรรม และโครงการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- การถมทะเล
- ท่าเทียบเรือ
- เขื่อนกันปากร่องน้า
- การสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล
- อาคาร รั้ว และสิ่งก่อสร้างริมทะเล
- การทรุดตัวของแผ่นดินอันเนื่องมาจากการใช้น้าบาดาลในพื้นที่ริมทะเล
- การทานากุ้งริมทะเล
- ท่อดูดน้าทะเลและท่ออื่นๆ
- การขุดทรายชายทะเล
- การขุดลอกร่องน้า
- กิจกรรมที่ส่งต่อการสูญเสียทรายที่ลงมาเติมชายฝั่ง เช่น การสร้างเขื่อน ประตูระบายน้า
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2) สิ่งก่อสร้าง กิจกรรม และโครงการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- การสร้างเสถียรภาพทางชายฝั่งโดยมาตรการแบบอ่อน (Soft Solution)
o การวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย (Geo bag)
o การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
- การสร้างเสถียรภาพทางชายฝั่งโดยมาตรการแบบแข็ง (Hard Solution)
o กาแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Sea wall)
o เขื่อนหินทิ้งริมฝั่ง (Revetment)
o กล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียน (Gabion box)
o คอนกรีตหล่อสี่ขา (Tetra pods)
o เขื่อนป้องกันคลื่นนอกฝั่งทะเล (Offshore breakwater/Detached breakwater)
o แนวกั้นคลื่นใต้น้านอกฝั่งทะเล (Submerged breakwater)
o การวางไส้กรอกทราย (Sand sausage)
o รอดักทรายเขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้า (Groin)
o หัวแหลมหรือหัวหาดเทียม (Artificial headland)
o การปักเสาคอนกรีต หรือเสาไฟฟ้า
2.2 ชายหาดที่มีสภาพปกติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
เป็นบริเวณที่ต้องได้รับการปกป้อง ไม่ควรมีสิ่งก่อสร้างใดที่มีความล่อแหลมและเป็นอันตรายที่อาจส่ง
กระทบต่อชายฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังมีสภาพธรรมชาติ ไม่มีโครงสร้าง จากการพัฒนาของมนุษย์ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดตามฤดูกาล หรือการเกิดพายุในบางปี แต่ชายหาดเหล่านี้ สามารถกลับคืน
สภาพได้ หากไม่ถูกรบกวนจากโครงสร้างที่รุกล้าชายฝั่งทะเล
2.3 ชายหาดที่มีการสะสมของทราย
เป็นบริเวณที่เพิ่งมีทรายสะสมตัวจากการมีโครงสร้างดักทรายที่เคลื่อนย้ายตามแนวชายฝั่ง
3. การป้องกัน และแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง
การแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ ง ตามระดับความรุนแรงของปัญ หาที่เกิดขึ้นแล้ว และยังไม่เกิดปัญ หา
แบ่งเป็น 3 มาตรการ ดังนี้
3.1 แก้ปัญหาชายหาดถูกกัดเซาะในขั้นวิกฤต
ชายหาดที่เสียหายในขั้นวิกฤตจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน มีข้อเสนอ คือ
1) ประกาศเขตพื้นที่วิกฤตที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อดาเนินการตามมาตรา
21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
2) กาหนดทิศทาง แนวทางการแก้ไข และแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญ หาผลกระทบจากสิ่งก่อสร้าง เช่น
รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า กาแพงกันคลื่น เขื่อนหินริมทะเลและนอกฝั่งทะเล
กระชุหิน กระสอบทราย อย่างเป็นระบบ
3) ระงับ การก่อสร้าง กิจกรรม และโครงการ ที่รุกล้าชายฝั่ งทุกประเภท ทุกขนาด ที่ทาให้ ส มดุล ของ
ตะกอนทรายชายฝั่งสูญเสียไป
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4) ฟื้นฟูหาดทรายที่เสียหายด้วยการเติมทราย หรือถ่ายเททรายออกจากบริเวณที่ดักทรายไว้ คืนให้กับ
พื้นที่ข้างเคียงที่ประสบปัญหา
5) การขุดลอกร่องน้าปากแม่น้า จะต้องนาตะกอนที่ขุดออกไปชดเชยให้แก่ชายฝั่งเพื่อให้ตะกอนทรายอยู่
ในสมดุล
6) กาหนดเส้นชายฝั่งที่ชัดเจนโดยกรมที่ ดิน และกรมเจ้าท่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
และที่ดินสาธารณะที่ได้จากการฟื้นฟูชายฝั่ง
7) จัดทาโครงการปัก และซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และการปลูกป่าไม้ชายเลน ในพื้นที่ที่ราบน้าขึ้น
ถึง(หาดเลน)
8) เวนคืนที่ดินชายทะเลจากแนวถนนถึงทะเล และจ่ายค่าชดเชย พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับความเสียหาย เพื่อ
จัดการฟื้นฟูหาดทรายที่เสียหายไป ซึ่งต้องการระยะเวลานานในการฟื้นตัวตามธรรมชาติ
9) กาหนดแผนปฏิบัติการ และงบประมาณระยะยาว เพื่อทยอยรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้าทะเลและชายฝั่ง
ออกไป ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้า รอดักทราย และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เพื่อให้
การเคลื่อนที่ของทรายชายฝั่งกลับคืนสู่สมดุลทางธรรมชาติ
10) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างยั่งยืน มีมาตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างถูกต้อง
โดยบูรณาการแผนงานและกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ อย่างแท้จริง เช่น การกาหนดแนวถอยร่น
ห้ามสิ่งก่อสร้างรุกล้าเขตชายหาด และการตรวจสอบผลกระทบจากโครงการและสิ่งก่อสร้างที่มีความ
ล่อแหลมและเป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง เป็นต้น
3.2 ป้องกัน ชายหาดที่ ยังมีสภาพปกติ และชายหาดที่ มีค วามเสี่ยงต่อความเสียหายจากโครงสร้า ง
ชายฝั่ง
ได้แก่ พื้นที่หาดทรายและป่าชายเลน ที่ปัจจุบันจะยังมีเสถียรภาพ แต่ก็อ่อนไหวต่อกิจกรรมของมนุษย์
และมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งจากสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการปกป้อง ดังนี้
1) คุ้มครองชายหาดที่มีสภาพดี
- ขึ้นทะเบียนชายหาดที่มีความสาคัญและ/หรือที่มีความอ่อนไหวเปราะบางเป็นพิเศษ และชายหาด
ที่มีส ภาพธรรมชาติ การกระทา และกิจกรรมใดๆ ภายในพื้นที่ช ายหาด และบริเวณใกล้เคียง
ภายนอกพื้น ที่ห าดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดความ
เสียหาย ถือว่าเข้าเกณฑ์ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชายหาดทั้งสิ้น และให้อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง ใช้ ม าตรา 17 ในการระงับ การกระท า หรือ กิ จกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความ
เสียหายต่อชายหาด
- ประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18
- ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20
2) ควบคุมโครงการ กิจกรรม หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความล่อแหลม และเป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชายฝั่ง เช่น
- ปรั บ ปรุ งการจั ดท ารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม (EIA) การจัด ท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
(EHIA) และการจั ด ท ารายงานท ารายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น (IEE) ของทุ ก
ประเภทโครงการที่รุกล้าชายฝั่ง ให้ครอบคลุมการศึกษาผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
- จัดทาบัญชีรายชื่อ และออกมาตรการกาหนดให้โครงการ กิจกรรม หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความ
ล่อแหลม และเป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระต่อชายฝั่ง ที่ ไม่ต้องจัดทารายงานผลกระทบทาง
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3)

4)
5)
6)
7)
8)

สิ่ งแวดล้ อ ม จะต้อ งจั ด ท า “รายการข้ อมูล ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม (Environmental Checklist)
ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง” โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ประกอบการขออนุญาตดาเนินการ
กาหนดเขตการใช้ป ระโยชน์ พื้ น ที่ และการอนุ รัก ษ์ห าดทรายให้ ชัด เจน เพื่ อความเข้าใจที่ ถูก ต้อ ง
ระหว่างรัฐกับชุมชน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน โดย
- กาหนดแนวถอยร่น และประเภทสิ่งปลูกสร้างบนพื้นดินชายฝั่งให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการรุก
ล้าแนวหาดทราย
- ส่งเสริมให้มีการจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการจากยอดเขาถึงชายฝั่งทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของตะกอนทรายที่ไหลจากยอดเขาลงมาหล่อเลี้ยงหาดทราย
หยุดการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งที่ไม่ยั่งยืน ห้ามก่อสร้างรุกล้าทะเลชายฝั่ง โดยเฉพาะเขื่อนริมทะเล
แบบต่างๆ ที่กีดขวางตะกอนทรายและกระแสน้า
ห้ามขุดทรายออกจากชายฝั่งทะเล สันทรายบนฝั่ง หาดทราย และบริเวณสันดอนใต้น้า
การขุดลอกร่องน้า ต้องนาตะกอนที่ขุดออกไปชดเชยให้แก่ชายฝั่งเพื่อให้ตะกอนทรายอยู่ในสมดุล
สร้างความรู้ให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นคุณค่าของชายฝั่ง และกระบวนการชายฝั่ง ด้วยการให้ความรู้
และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และกาหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดิน และการชดเชยค่าเสียหาย

3.3 บริหารจัดการชายหาดที่มีการสะสมของทราย
เป็ น บริเวณที่เพิ่งมีทรายสะสมเนื่องจากการสร้างสิ่งก่อสร้างบังคับให้ เกิดการสะสมของทราย เป็น
บริ เวณที่ ต้องได้รั บ การปกป้ อง ห้ ามประชาชนยึด ครอง ไม่ค วรมี สิ่ งก่อสร้างใดที่ มีค วามล่ อ แหลมและเป็ น
อันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง กาหนดให้เป็นบริเวณที่สามารถถ่ายเททรายไปยังพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
ใกล้เคียง มีแนวทางดังนี้
1) กาหนดแนวเส้นชายฝั่งที่ชัดเจน ห้ามการรุกล้า จับจองพื้นที่ในบริเวณที่มีดินงอก
2) กาหนดให้เป็นพื้นที่แหล่งทรายสาหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ข้างเคียง
3) กาหนดมาตรการอื่นๆ เช่นเดียวกับข้อ 3.2
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คลองระบายน้าฉุกเฉิน

เขื่อนกันทรายและคลื่น

ต.บางพระ

ปากคลอง ต.ท่าพญา

เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง

รอดักทรายปากคลอง

ท่าเทียบเรือและกาแพงกัน

พังกาด

คลื่น บ้านหน้าศาล

เขื่อนกันทรายและคลื่น

รอดักทรายปากระวะ(ปัญหา

ชะอวด–แพรกเมือง

ยุติแล้ว เนื่องจากทราย
สะสมจนล้นรอดักทราย)

รูปที่ 1 สาเหตุเริ่มต้นของการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ อาเภอปากพนัง ถึงอาเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
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เขื่อนกันทรายปากร่ องน ้า
สิขล

ชายหาดสภาพปกติ อ. ขนอม

เขื่อนกันทรายปากร่ องน ้า
ต. กลาย (ทิศเหนือ)

เขื่อนกันปากร่ องน ้า
ต. กลาย (ทิศใต้ )

เขื่อนกันปากร่ องน ้า
ต. ท่าศาลา

รูปที่ 2 สาเหตุเริ่มต้นของการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ อาเภอสิชล และอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เขื่อนกันทรายปากร่ องน ้า
ท่าเรื อน ้าลึกสงขลา

เขื่อนหินทิ ้งเก้ าเส้ ง

เขื่อนกันปากร่ องน ้า
ปากบางนาทับ
และเขื่อนกันคลื่น

เขื่อนกันปากร่ องน ้า
ปากบางสะกอม

รอดักทราย ต. สะกอม

เขื่อนกันปากร่ องน ้า
ต. เทพา

รูปที่ 3 สาเหตุเริ่มต้นของการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จ. สงขลา
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รูปที่ 4 แสดงแผนที่สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง 2558
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ตารางสรุป สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งตามระบบหาด (Littoral Cell) ของชายฝั่งประเทศไทย
64 กลุ่มหาด 192 กลุ่มหาดย่อย
ระบบกลุ่มหาดชายฝั่งอ่าวไทย (23 กลุ่มหาด 111 กลุ่มหาดย่อย)
ระบบกลุ่มหาด
EASTERN COAST ชายฝั่งทะเลตะวันออก
E1 เมืองตราดคลองใหญ่
ไม้รดู
หาดเล็ก
E2 แหลมงอบ

แหลมงอบ

E3 จันทบุรี

เกาะเปริดขลุง-

บางกะไชย

E4 ท่าใหม่เพ-

เจ้าหลาว

คุ้งกระเบน

E5 ระยองบ้านฉาง

ระยองบ้านฉาง-

หาดค่ายเจษฎา

แสมสาร

หาดน้าใส

ระบบกลุ่มหาดย่อย

จานวน

33
ทรายแก้ว

อ่าวตราด

ห้วงน้าขาว

5
1
2

พังราดประแสร์-

แม่พิมพ์

หาดยาว

5
2

หาดนางรา

อ่าวดงตาล

E6 สัตหีบ
หาดสอ

เพ

หาดทรายแก้ว หาดเกร็ดแก้ว

หาดเตยงาม

อ่าวหลัง
กองพันฯ

หาด
รร.ชุมพล.

11

E7 จอมเทียน
E8 บางละมุง

จอมเทียน
พัทยา

วงอามาตย์

บางละมุง

1
3

E9 ศรีราชา บางแสน

อ่าวอุดม

บางพระบางแสน-

อ่างศิลา

3

Upper Gulf of Thailand อ่าวไทยตอนบน
U อ่าว กไก่.

1
1

อ่าว กไก่.
Southern Gulf of Thailand อ่าวไทยตอนล่าง

S1แหลม
ผักเบี้ยปราณบุรี

ผักเบี้ยหัวหิน-

หาดเขาตะเกียบ

หาดแขมใหญ่

หาดแขมน้อย

S2 กุยบุรี

หาดถ้าไทร

หาดสามพระยา

S3 อ่าว
ประจวบ

อ่าวประจวบ

อ่าวมะนาว

S4 คลองวาฬทับสะแก

คลองวาฬ ทับสะแก

แหลมกุ่ม
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หาดหลัง
เขาเต่า

ปราณบุรี

หนองข้าวเหนียว

บางปู

แหลมศาลา

เขาแดง

ทุ่งน้อย

กุยบุรี

สวนสนเขาเต่า-

อ่าวเขา
กระโหลก

11

อ่าวน้อย

6
2

ทางสาย

บ้านกรูด

อ่าวเทียน

5
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ระบบกลุ่มหาด

ระบบกลุ่มหาดย่อย

จานวน

S5 บาง
สะพานชุมพร-

บางสะพาน

บางเบิด

หาดเขาถ้าธง

เกาะเตียบ

บ่อเมา

บางสน

ทุ่งวัวแล่น

พนังตัก

S6 สวีทุ่งตะโก

ทุ่งขามน้อย

ทุ่งขามใหญ่

อ่าวสวี

บ่อคา

หาดใต้เขา
บ่อคา

หาดเหนือ
เขาจอง
เหียง

ท้องตมใหญ่

ทรายรีสวี

อ่าวม่วง

อ่าวมะม่วง

อรุโณทัย

ท้องครก

หลังสวน

หาดคอเขา

ท่าชนะ

อ่าวบ้านดอน

วังหิน

บ้านท้องอ่าว

ท้องโหนด

หาดแขวงเภา

ท้องชิง

อ่าวท้องยาง

หาดเขาพลายดา

อ่าวท้องชล

S7 หลังสวนท่าชนะ
S8 อ่าวตาปี
S9 ขนอม -ท่า
ศาลา

S10 อ่าวปาก
พนัง
S11 แหลม
ตะลุมพุก

ปากพนัง สิงหนคร

S12 เทพา

เทพาแหลมโพธิ์

S13 ปัตตานีนราธิวาส

แหลมโพธิ์ บางมะรวด

ถ้าธง

หินกบ

12

ปากน้าชุมพร หาดทรายรี
12

3
หาดนางกา

อ่าวเคล็ดใหญ่ อ่าวเคล็ด
น้อย

ปากน้าขนอม หาดขนอม

หาดใน
เพลา

6
10

ท่าศาลา

อ่าวปากพนัง

1
ชลาทัศน์

สะกอม

3
1

หาดราชรักษ์

หมายเหตุ
1. ลักษณะทางกายภายของชายฝั่ง :
หาดทราย
2. สถานการณ์กัดเซาะ :
ไม่มีการกัดเซาะ

แฆแฆ

บางนรา

เขาตันหยงตากใบ

ปากแม่น้าและที่ราบน้าขึ้นถึง

มีโครงสร้างป้องกันและบรรเทาปัญหาตามสมควรแล้ว
ยังมีปัญหาการกัดเซาะอยู่มาก
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ :
มาตรการถ่ายเททรายจากด้านที่สะสมตัวของ Jetty Groin และโครงสร้างอื่นๆ
ปักไม้ไผ่และฟื้นฟูป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่
ตรวจสอบการรุกล้าแนวชายหาดกับเสาหลักเขตกรมเจ้าท่าและกาหนดแนวถอยร่น

5
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4. ข้อเสนอแนะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามพรบ ทช.
4.1 ระงับการสร้าง Jetty และ Groin ในปากแม่น้าที่ยังไม่สร้าง และมีโครงการจะสร้าง ในกลุ่มหาด S1,
S2, S4, S5, S7, S9, S11, S12, S13, E1, E4 (มาตรา 17)
4.2 กาหนดป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา 18 ในระบบหาด ในกรอบ
4.3 กาหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตรา 20 ในระบบหาดในกรอบ
ระบบกลุ่มหาดชายฝั่งอันดามัน 41กลุ่มหาด 81 กลุ่มหาดย่อย
ระบบกลุ่มหาด
ทะเลอันดามัน
A1 แม่น้า
กระบุรี
A2 หงาว

ระบบกลุ่มหาดย่อย
กระบุรี

ทรายแดง

หงาว

หาดทรายดา(ใต้)

A3 ม่วงกลวง

อ่าวสน

อ่าวคลองของ

A4 กะเปอร์

บางเบน

A5 สุขสาราญ

ทะเลนอก

A6 คุระบุร-ี
คุระบุรี
น้าเค็ม
A7 บางสัก
บางสัก
A8 คึกคัก
คึกคัก
A9 เขาหลัก อ่าวคลองเรียน
A10 ท้ายเหมือง หาดท้ายเหมือง
A11 โคก
กลอย

ในหยง

A12 คลองเคียน อ่าวแหลมเจ้า
ขรัว

จานวน

81
3

หินช้าง

2
อ่าวเคย

3
1

หาดประพาส

อ่าวจาก

หาดอ่าวเคย

4
1
1
1
2
1

อ่าวเขาหลัก
โต๊ะหยง

2

คลองใส

2

A13 อ่าว
พังงา

อ่าวพังงา

1

A14 อ่าวลึก

คลองเตาถ่าน

อ่าวลึก

A15 ท่าเลน
A16 อ่าวนาง
A17 ปากน้า
กระบี่

ท่าเลน
หาดนพรัตน์
ธารา
หาดไรเลย์
ตะวันออก

A18 คลองท่อม

คลองท่อม

A19 คลองพน

คลองพน

กาโรส

3

อ่าวคลองม่วง
อ่าวนาง

หาดต้นไทร

หาดไร่เลย์

2
5

อ่าวน้าเมา

ปากน้ากระบี่

หาดยาว

หาดรายาวดี

4
1

คลองแรต

คลองพลูหนัง

3
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ระบบกลุ่มหาด
A20
ปากน้าสิเกา
A21 ปากเมง
A22
อ่าวกันตัง
A23
อ่าวปะเหรียน
A24 บุโบย บ่อเจ็ดลูก

ระบบกลุ่มหาดย่อย

แหลมหยงลา

หาดยาว

คลองสุโสะ

อ่าวทะนาน

2

บุโบย

บ่อเจ็ดลูก

2

A25 ปากบารา

ปากบารา

อ่าวนุ่น

A26 ท่าแพ

ปากน้าท่าแพ

1

A27 ปากน้าสตูล

ปากน้าสตูล

1

A28 หาดไม้ขาว

ไม้ขาว

อ่าวทุ่งหนุง

2

A29 ในทอนบางเทา

ในทอน

บางเทา

2

A30 กมลา

หาดแหลมไม้
พาย

กมลาเล็ก

A31 ป่าตอง

ป่าตอง

A32 กะรน

กะรน

A33 พรหมเทพ

พรหมเทพ

A34 อ่าวฉลอง

ราไวย์

อ่าวฉลอง

A35 อ่าว
ภูเก็ต

อ่าวภูเก็ต

แหลมตุ๊กแก

2

A36 เขาสิเหร่

รัษฎา

สิเหร่

2

A37 สะปา

สะปา

A38 ปาคลอก

ป่าคลอก

A39 อ่าวกุ้ง

อ่าวกุ้ง

1

A40 อ่าวท่า
มะพร้าว

อ่าวท่ามะพร้าว

1

A41 ท่าฉัตรชัย

ท่าฉัตรชัย

1

จานวน

ปากน้าสิเกา

1

หาดปากเมง

1
อ่าวกันตัง

โคกพะยอม

กมลาใหญ่

3

3

3
1

กะตะใหญ่

กะตะน้อย

3
1

เขาขาด

3

1
อ่าวปอ

2
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หมายเหตุ
1. ลักษณะทางกายภายของชายฝั่ง
หาดทราย

ปากแม่น้าและที่ราบน้าขึ้นถึง

2. สถานการณ์กัดเซาะ :
ไม่มีการกัดเซาะ
มีโครงสร้างป้องกันและบรรเทาปัญหาตามสมควรแล้ว
ยังมีปัญหาการกัดเซาะอยู่มาก
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ :
ตรวจสอบการรุกล้าแนวชายหาดกับเสาหลักเขตกรมเจ้าท่าและกาหนดแนวถอยร่น
ฟื้นฟูแนวปะการังหน้าหาด
4. ข้อเสนอแนะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตาม พรบ .ทช.:
กาหนดป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา ในระบบหาด ในกรอบ 18
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ภาคผนวก ค
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สรุปผลการดาเนินงานคณะทางานบูรณาการแนวทาง แผนงานโครงการ
และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามคาสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 217/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะทางานบูรณาการแนวทาง แผนงานโครงการและงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
คณะทางานได้มีการประชุมหารือ เพื่อวางกรอบแนวทางและมาตรการ และบูรณาการการจัดทาแผนงาน/
โครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการเซาะชายฝั่ง แล้ว จานวน 3 ครั้ง โดยมีผลจากการประชุมของคณะทางาน
(รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1) และมีสาระสาคัญพอสรุปได้ดังนี้
1. คณะทางานมีผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้
1.1 แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปั ญ หากัดเซาะ
ชายฝั่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1.2 หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการและงบประมาณจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2560)
2. คณะทางานอยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) หลักเกณฑ์ประกอบการพิ จารณาแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 -2564)
ซึง่ มีเค้าโครงของเนื้อหา จานวน 8 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาและสาเหตุ
2.1 สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยในปัจจุบัน
2.2 ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง
2.3 ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง
บทที่ 3 การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
3.1 บทบาท หน้าที่ และการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
3.2 บทเรียนจากการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
บทที่ 4 แนวทางและมาตรการในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
4.1 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
4.2 วิธีการและขั้นตอนในการทางาน
4.3 การบูรณาการการทางานร่วมกัน
บทที่ 5 แนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
5.1 หลักเกณฑ์ระดับความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบ
5.2 หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ
5.3 หลักเกณฑ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 หลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.5 หลักเกณฑ์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
5.6 หลักเกณฑ์ด้านความพร้อมของโครงการ
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บทที่ 6 การแปลงยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
สู่การปฏิบัติ
บทที่ 7 กลไกการประสานงานและบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
บทที่ 8 บทสรุป
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ตารางที่ 1
สรุปผลการดาเนินงานคณะทางานบูรณาการแนวทาง แผนงานโครงการ
และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจาปี พ.ศ.2559
การประชุม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 18
มีนาคม 2559)

เรื่อง/ประเด็นจากการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1) ผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งที่ผ่านมา และแผนงาน /
โครงการ งบประมาณ
การจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ของหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียด

มติที่ประชุม

- ในการประชุมมีการรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 หน่วยงาน ดังนี้
1) กรมเจ้าท่า :
- ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2559 มีการดาเนินงานโครงการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งแล้ว จานวน
82 โครงการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กัดเซาะชายฝั่ง จานวน 11 โครงการ งบประมาณรวม
287.08 ลบ.
2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533-2559 มีโครงการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
จานวน 62 โครงการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการเสนอโครงการเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กัดเซาะชายฝั่ง จานวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 922
ลบ.
3) กรมทรัพยากรธรณี
- ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559 มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
1 โครงการ คือ การสารวจศึกษาธรณีสัณฐานและการ
เปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล โดยมีพนื้ ที่ดาเนินการใน
แต่ละปี ดังนี้ ปี 2556-58 บริเวณชายฝั่ง จ.สงขลา
ปี 2559 บริเวณชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
ปี 2560 บริเวณชายฝั่ง อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2559 มีการดาเนินงานโครงการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งแล้ว จานวน
31 โครงการ
- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม
163.06 ลบ.

1) ให้รวบรวมผลการ
ดาเนินงาน ด้านการจัดการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหากัด
เซาะชายฝั่งของหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2) ให้ศึกษา วิเคราะห์
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว ว่าแต่ละ
โครงการมีผลศึกษารองรับ
ก่อนดาเนินการหรือไม่
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รายละเอียด

มติที่ประชุม

2) โครงการรวบรวมข้อมูล
และจัดทาบัญชีรายชื่อ
โครงการพัฒนาที่มีความ
ล่อแหลมและเป็นอันตราย
และอาจส่งผลกระทบต่อ
ชายฝั่ง

- การนาเสนอผลจากการดาเนินงานโครงการรวบรวมข้อมูล รับทราบ
และจัดทาบัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาที่มีความล่อแหลม
และเป็นอันตรายและอาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่งของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพื่อให้คณะทางาน
รับทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) ข้อมูลบัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาที่มีความล่อแหลมและ
เป็นอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง
2) การวิเคราะห์จดุ อ่อน ของการบริหารจัดการปัญหากัด
เซาะชายฝั่ง
3) ขั้นตอนการนามาตรการการจัดทารายการข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) ด้านการกัดเซาะ
ชายฝั่งไปสู่การปฏิบตั ิ
4) แนวทางการจัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับ
โครงการพัฒนาที่มีความล่อแหลม และเป็นอันตรายที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง
5) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

3) สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง
ปี 2558

- การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
รับทราบ
ปี 2558 และผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งกับสาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝั่ง
สรุปได้ดังนี้
- มีระยะกัดเซาะชายฝั่งมีความสัมพันธ์กับการก่อสร้าง
โครงสร้างที่ยื่นไปขวางกั้นทิศทางสุทธิของกระแสน้า
โดยเฉพาะชายฝั่งในฝั่งอ่าวไทยเกิดขึ้นเป็นระยะกัดเซาะ
ประมาณ 260 กม. แต่ในฝั่งอันดามันไม่พบการกัดเซาะใน
ลักษณะนี้
- มีระยะกัดเซาะจากการทาลายแนวขวางกั้นตาม
ธรรมชาติ คือ ป่าชายเลน ในชายฝั่งที่เป็นปากแม่น้า และ
ที่ราบน้าขึ้นถึงฝั่งอ่าวไทย 162 กม. แต่ในฝั่งอันดามันไม่พบ
การกัดเซาะในลักษณะนี้
- มีการกัดเซาะทีส่ ัมพันธ์กับการสร้างกาแพงชายทะเลล้า
ลงในหาดทราย ชายฝั่งอ่าวไทย 131 กม. ชายฝั่งอันดามัน
65 กม.
- มีการกัดเซาะพื้นที่ชุมชนและอาคารที่สร้างล้าออกไป
จากแนวชายฝั่งอ่าวไทย 9 กม. ฝั่งอันดามัน 4 กม.
- มีสาเหตุไม่ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการปรับ
สมดุลของหาดตามธรรมชาติ ชายฝั่งอ่าวไทย 14 กม.
ฝั่งอันดามัน 0.3 กม.
- นอกจากนี้ยังพบสาเหตุการกัดเซาะจากการทาลายแนว
ขวางกั้นตามธรรมชาติและการขาดตะกอนจากการสร้าง
ถนนเชื่อมเกาะ
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4) โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
รายจังหวัด 23 จังหวัด

- การนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
รายจังหวัด 23 จังหวัด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อให้คณะทางานรับทราบโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางและวิธีการดาเนินโครงการ
สาระสาคัญของโครงการ และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ

5) การดาเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

- การนาเสนอพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการบริหารจัดการ
รับทราบ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ในมาตราที่
เกี่ยวข้องกับจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ และรับทราบหน้าที่ของคณะทางานฯที่
ต้องดาเนินการตามคาสั่ง คือ การกาหนดกรอบแนวทาง
การบูรณาการแผนงาน/โครงการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ1 ปี และ 5 ปี

เรื่องเพือ่ พิจารณา
1) การกาหนดแผนและขั้นตอน
การดาเนินงานบูรณาการ
แนวทาง แผนงาน /โครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี
และระยะ 5 ปี

- ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อกาหนด
แผนและแนวทางการดาเนินงานบูรณาการแนวทาง
แผนงาน/โครงการและงบประมาณการจัดการ ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี
- โดยแนวทางการดาเนินงานบูรณาการแนวทาง แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนคณะทางานฯ พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นว่าจะดาเนินการจัดทาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา
กัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ส่งให้สานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งในเบื้องต้น และเพื่อให้ทันต่อการ
ดาเนินงานตามปฏิทินงบประมาณ

รับทราบ

1) เห็นชอบในหลักการ
2) มอบให้ฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการ ดังนี้
2.1) จัดทา (ร่าง)
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณาแผนงาน โครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี
(สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2560)
2.2) สาหรับการจัดทา
แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.25602564) ให้ฝ่ายเลขานุการ
รวบรวมและ นาความเห็น
จากคณะทางานฯ มา
ประกอบการยกร่างแผน
ระยะ 5 ปีต่อไป
2.3) ให้จัดตั้งคณะทางาน
กลุ่มย่อย เพื่อดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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(วันที่ 31
มีนาคม 2559)

เรื่อง/ประเด็นจากการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
1) สรุปผลการวิเคราะห์และ
จาแนกโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่มี
การดาเนินการไปแล้ว ว่ามีผล
ศึกษารองรับก่อนดาเนินการ
หรือไม่

2) แนวทางการดาเนินงาน
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ.2558

รายละเอียด

มติที่ประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2559
ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการศึกษา วิเคราะห์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว ว่าแต่ละโครงการมีผลศึกษารองรับก่อน
ดาเนินการหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุม ได้มีการเสนอข้อมูล
ดังกล่าวในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ข้อมูลระหว่างงาน
ศึกษาความเหมาะสม สารวจ ออกแบบโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง กับการดาเนินงานก่อสร้างโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2543-2559 จานวน 91 โครงการ

รับทราบ

- ฝ่ายเลขานุการนาเสนอมาตราที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะ
ชายฝั่ง จานวน 8 มาตรา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
และเสนอกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
พระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าวให้ที่ประชุม รับทราบ ดังนี้
1) การจัดตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน
ด้านวิชาการ 2) การออกประกาศ คาสั่ง กฎกระทรวง หรือ
มีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
แผนงานโครงการ และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560) ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลักเกณฑ์
ได้แก่
1) ระดับความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบจากการ
กัดเซาะ ชายฝั่ง
1.1) ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่ง
1.2) สถานการณ์กดั เซาะชายฝั่งปัจจุบัน
2) ความสาคัญด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบ
ปัญหา/ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
3) ผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีหรือวิธีการป้องกันแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูชายฝั่ง

1) ปรับปรุง/แก้ไข (ร่าง)
หลักเกณฑ์ ประกอบการ
พิจารณาแผนงานโครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะ ชายฝั่ง ระยะ 1 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
ตามความเห็นที่ประชุม

เรื่อง เพื่อพิจารณา
1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ประกอบ
การพิจารณาแผนงานโครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ระยะ 1 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

96
การประชุม
ครั้งที่
(-ต่อ-)

เรื่อง/ประเด็นจากการประชุม

2. (ร่าง) แผนการดาเนินงาน
คณะทางาน บูรณาการ
แนวทาง แผนงาน/โครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่ง

ครั้งที่ 3/2559
(วันที่
28 เมษายน
2559)

เรื่องเพื่อทราบ
1) แผนการดาเนินงานของ
คณะทางานบูรณาการแนวทาง
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
การจัดการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
2) แผนงาน/โครงการและ
งบประมาณการจัดการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ระยะ 1 ปี (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560)

รายละเอียด

มติที่ประชุม

5) ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการโครงการและหน่วยงาน
รับผิดชอบ
5.1) พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะซึ่งโครงการจะดาเนินการ
ป้องกัน /แก้ไขปัญหามีสถานะของที่ดินประเภทใด
5.2) การเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วม
6) ความพร้อมของโครงการ

2) ให้จัดส่ง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามมติ
ที่ประชุม ให้สานัก
งบประมาณ เพื่อนาไปใช้
สาหรับประกอบ การ
พิจารณาแผนงาน โครงการ
และงบประมาณจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา Work plan ของคณะทางานบูรณาการ
แนวทาง แผนงาน/โครงการและงบประมาณการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้คณะทางานฯ จะมีการประชุมทั้งสิ้น
จานวน 6 ครั้งและ มีผลผลิตของคณะทางานฯ ดังนี้
1) กรอบแนวทางการบูรณาการ แผนงาน/โครงการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี และ 5 ปี
2) กลไกประสานและบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

1) รับทราบ
2) มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการปรับปรุง/แก้ไข
(ร่าง) แผนการดาเนินงาน
คณะทางานบูรณาการ
แนวทาง แผนงาน/โครงการ
และงบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งตามความเห็นทีป่ ระชุม
เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น

ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการดาเนินงานชองคณะทางาน
รับทราบ
บูรณาการ แนวทาง แผนงาน/โครงการและงบประมาณการ
จัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ปรับปรุง/
แก้ไขแล้ว ตามความเห็น ที่ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่
2/2559 เพื่อรับทราบและใช้เป็นแผนสาหรับการ
ดาเนินงานของคณะทางานฯต่อไป
1) ฝ่ายเลขานุการ เสนอหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
แผนงานโครงการ และงบประมาณการจัดการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) ที่ได้ปรับปรุง/แก้ไขแล้ว เพื่อให้คณะทางานฯ
รับทราบ
2) แจ้งผลการดาเนินงานในจัดส่งหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวให้
สานักงบประมาณรับทราบและนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณจัดการป้องกัน
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ตามหนังสือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0422/223 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559)
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เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
1) (ร่าง) หลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณา
แผนงานโครงการและ
งบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560-2564)

รายละเอียด

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอเค้าโครง (ร่าง) หลักเกณฑ์ประกอบการ
พิจารณา แผนงาน/โครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2564) ต่อ
ที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเค้า
โครง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯทีฝ่ ่ายเลขานุการได้จัดทาขึ้น ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาและสาเหตุ
2.1 สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน
2.2 ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะ
ชายฝั่ง
2.3 ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง
บทที่ 3 การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา
3.1 บทบาท หน้าที่ และการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
ที่ผ่านมา
3.2 บทเรียนจากการแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งที่ผ่านมา
บทที่ 4 แนวทางและมาตรการในการดาเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
4.1 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่งและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
4.2 วิธีการและขั้นตอนในการทางาน
4.3 การบูรณาการการทางานร่วมกัน
บทที่ 5 แนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการป้ อ งกัน
และแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
5.1 หลักเกณฑ์ระดับความรุนแรงของปัญหา
และผลกระทบ
5.2 หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ
5.3 หลักเกณฑ์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 หลักเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.5 หลักเกณฑ์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม
5.6 หลักเกณฑ์ด้านความพร้อมของโครงการ
บทที่ 6 การแปลงยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการจั ด การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งสู่การปฏิบัติ
บทที่ 7 กลไกการประสานงานและบูรณาการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
บทที่ 8 บทสรุป

1) เห็นชอบในหลักการกับ
เค้าโครง(ร่าง) หลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณา
แผนงาน โครงการและ
งบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560-2564)
2) มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อ
กาหนดและจัดทา
รายละเอียดของหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณา
แผนงานโครงการและ
งบประมาณการจัดการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.25602564) ต่อไป
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