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บทสรุปผู้บริหาร
สมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้า
เจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยกพื้นที่ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท้านาท้าสวน และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า แต่ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงาน ที่อยู่อาศัย และเขตพาณิชยกรรมตาม
สภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ 2) บริเวณตอนใต้ของจังหวัด มี
พื้นที่ติดทะเล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นดินเหลวลุ่ม เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 3) บริเวณที่ราบตอน
เหนื อและตะวัน ออก เป็ น ที่ร าบกว้างใหญ่ ส้ าหรับระบายน้้าและเก็บกักน้้า อ้านวยประโยชน์ในด้านการ
ชลประทาน การท้านา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้านการค้า
การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเล
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.60 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 26.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส
จั งหวัด สมุทรปราการแบ่ งเขตการปกครองเป็น 6 อ้าเภอ 50 ต้าบล 399 หมู่ บ้าน มี องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 49 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จ้านวน 18
แห่ง (1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลต้าบล) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 30 แห่ง จังหวัด
สมุทรปราการเป็นที่เป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศไทย รายได้หลักมาจากภาคส่วน
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และภาคประมง แต่เดิมมี
กลุ่ มทางชาติพัน ธุ์ที่ห ลากหลาย ได้แก่ กลุ่ มคนไทยพื้นเมือง มลายู ลาว มอญ จีน ฯลฯ ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากภาคการเกษตรมาเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการได้รับอิทธิพล
จากการขยายตัวของเมืองมาจากกรุงเทพฯ ท้าให้จังหวัดสมุทรปราการกลายเป็น สังคมเมืองขึ้น เหลือพื้นที่ที่เป็น
กึ่งเมืองกึ่งชนบทในบางพื้น ที่ ประเด็ นนี้นับว่าท้าทายภารกิจการสร้างการมีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนชายฝั่งเป็นอย่างยิ่ง ประชากรตามทะเบียนราษฎร มีจ้านวนทั้งสิ้น
1,288,158 คน เป็ นชาย 617,406 คน หญิง 670,752 คน ซึ่งจะพบว่าประชากรส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการมากที่สุด จังหวัดสมุทรปราการมีกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร แต่
เดินทางเข้ามาท้างานแบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งท้าให้ประชากรที่อาศัยอยู่จริงมากกว่าประชากรที่ปรากฏตาม
ทะเบียนราษฎร มีสัดส่วนประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 51.1
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานการณ์และสถานภาพด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
จากการส้ารวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ พบโลมา
และวาฬรวม 3 ชนิด คือ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และวาฬบรูด้า โดยโลมาอิรวดีพบบริเวณชายฝั่ง
ทะเลอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ และบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนประชากร
ประมาณ 20-30 ตัว โลมาอิร วดีที่พบบริเวณนี้ คาดว่าเป็นกลุ่มประชากรเดียวกับโลมาอิรวดีที่พบบริเวณ
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โลมาหั ว บาตรหลั ง เรี ย บเป็ น โลมาที่ มี ขนาดเล็ ก พบบริ เ วณห่ า งจากฝั่ ง ค่ อ นข้ า งมาก
โดยเฉพาะบริเวณที่น้าทะเลค่อนข้างใส การศึกษาเรื่องจ้านวนประชากรท้าได้ยาก เพราะไม่มีครีบหลัง ไม่
สามารถประเมินจ้านวนประชากรที่แน่ชัดได้ แต่จากการประเมินข้อมูลจ้านวนประชากรจากการส้ารวจและ
การพบซากของโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น พบว่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวน
ประชากรประมาณ 10-20 ตัว โดยจะพบได้บริเวณชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของปากแม่น้าเจ้าพระยา วาฬบ
รูด้าที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการนี้ เป็นกลุ่มประชากรเดียวกันกับที่พบบริเวณชายฝั่งทะเล
ของจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่า
ทะเล แต่อาจพบซากเต่าทะเลเกยตื้นได้ โดยเฉพาะเต่าตนุและเต่ากระ
สาเหตุการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนมากแล้วจะไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้ เนื่องจากสภาพของซากที่ได้รับ
มีสภาพเน่าเละ แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากโดยทั่วไป คือ 1) การติดเครื่องมือประมงโดยไม่
เจตนา 2) มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล 3) การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ และ
ภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ 4) การรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
แผนการดาเนินงานหรือมาตรการที่ดาเนินการ การด้าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้
1) ป้องกันการท้าการประมงผิดกฎหมายหรือการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อสัตว์ทะเลหายาก
2) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) ให้ ความรู้ และสร้างการมี ส่ ว นร่ว มของชุมชนในพื้นที่ เพื่อ ให้ มีส่ ว นร่ว มในการ
อนุรักษ์ และดูแลทรัพยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
4) การรณรงค์ดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล
5) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียและน้้าเสีย
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6) จัดท้าแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตามมาตรฐานสากล และจ้าแนก
ชนิดและประเภทของขยะในทะเล
7) การสร้ างศูน ย์ ช่ว ยเหลื อและพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน
8) การจัดระเบียบการท่องเที่ยวและการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง
การท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน
9) การจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหา
ยากผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
10) การส้ารวจ ศึกษา วิจัย เรื่องชีววิทยาและจ้านวนประชากรของสัตว์ทะเลหายาก
ตลอดจนพื้นที่การแพร่กระจาย เพื่อให้ สามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
11) การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก
การดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
สบทช 2 ได้ด้าเนินการ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก โดย
จัดท้าโครงการค่ายเยาวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ และ
นอกจากนี้แล้ว ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก
ร่วมกับองค์กรภาคี หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบจ้านวน 5 ครั้ง งานวันทะเลโลก
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ชาวประมงและชุมชนชายฝั่ง ของจังหวัดสมุทรปราการจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่านี้ ดังนั้น การส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายใน
การแจ้งเหตุและการช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งส้าคัญ และเป็นวิธีการที่ดี ที่สุด ในการช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก
เหล่านี้ให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนกรณีของการติดเครื่องมือประมงนั้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการที่
แน่นหนาว่าเครื่องมือใดเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก เพื่อน้าไปยกระดับสู่การออกกฎและระเบียบในห้าม
ใช้เครื่องมือประมงชนิดนั้น ๆ ต่อไป ประเด็นส้าคัญที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งได้แก่ อันตรายจาก
ขยะทะเล กรณีนี้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ในการลดขยะลงสู่ทะเล
รวมไปถึงการจัดการขยะในทะเล ที่ระดับพื้นที่ไม่อาจด้าเนินงานได้ตามล้าพัง
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สถานการณ์คุณภาพนาทะเลชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
น้้าทะเลชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา เป็นประจ้าทุก 2 เดือน ที่สถานีบริเวณปากแม่น้า และห่างจาก
ปากแม่ น้ า 3 กิ โ ลเมตร พบว่ า ในปี 2560 (ข้ อ มู ล เฉลี่ ย เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 มกราคม มี น าคม และ
พฤษภาคม 2560) สถานะคุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพนาทะเลเสื่อมโทรม
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพน้้าเนื่องมาจาก
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น
น้้ าเสี ย จากบ้ านเรือนชุมชน จากกิ จกรรมการเกษตร อุ ตสาหกรรม และการ
ขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) การปล่อยทิง้ น้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
แนวทางการแก้ไขให้ปัญหาคุณภาพนาดีขึน
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานใน
การจัดการแก้ไขปัญหาน้้าเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตส้านึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า
ล้าคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่ อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อ
น้าเสนอในระดับนโยบายส้าหรับการบูรณาการการท้างานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
แผนงาน มาตราการ การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนเพื่อประสานงานข้อมูลคุณภาพน้้า และการประสานงานการเผยแพร่
ข้อมูลกับสื่อมวลชน
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพทะเลน้้าเสื่อม
โทรมไม่บรรลุผลเนื่องจากส้านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากน้้าจากภาคพื้นไหลผ่านมาลงที่ปากแม่น้า แต่ทั้งนี้ สบทช 2
ไม่ได้นิ่งเฉยแต่ได้เข้าร่วมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก้าหนดมาตรการลดและควบคุมการปล่อยน้้าเสีย
เช่น ปริมาณอินทรียสาร ตะกอนและการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์นาทะเลเปลี่ยนสี
จากสถิ ติ การรายงานการเกิ ดปรากฏการณ์ น้ าทะเลเปลี่ ยนสี (red tide) บริ เวณพื้ นที่ จั งหวั ด
สมุทรปราการ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 พบการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี จ้านวน 5 ครั้ง (รูปที่ 10)
บริเวณชายฝั่งทะเลสีล้ง ชายฝั่งทะเลคลองด่าน และปากแม่น้าเจ้าพระยา โดยแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ น้ า ทะเลเปลี่ ย นสี ได้ แ ก่ Chaetoceros spp., Cylindrotheca sp., Skeletonema costatum,
Rhizosolania sp., Ceratium furca และ Noctiluca scintillans
สาเหตุที่ส่งผลให้นาทะเลเปลี่ยนสี
1) การเพิ่มปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เช่น น้้าเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
2) การปล่อยทิ้งน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติโดยไม่ผ่านการบ้าบัด
3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพื้นที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งาน
แผนการดาเนินงาน มาตราการ และการแก้ไขปัญหา
1) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน
ในการจัดการแก้ไขปัญหาน้้าเสียแบบบูรณาการ
2) เสริมสร้างจิตส้านึก สนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมาณการปล่อยน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่น้า
ล้าคลอง ทะเลและชายฝั่ง
3) จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อ
น้าเสนอในระดับนโยบายส้าหรับการบูรณาการการท้างานกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
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การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ความรู้แก่เยาวชนและเครือข่ายชุมชนผ่านโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
2) การให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ตามโครงการให้ความรู้สัญจร
3) ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่าวไทย
ตอนบนเพื่อ ประสานงานข้ อมูล น้้า ทะเลเปลี่ ย นสี และการประสานงานการ
เผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) การด้าเนินการจัดท้ารายงานผลวิเคราะห์เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประสานกับ สื่ อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้ อมูล ที่ถูก ต้อ ง รวมถึ งค้า แนะน้าต่ างๆ
ในช่วงการเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี
5) การให้ค้าปรึกษา และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล
ในพื้นที่เกี่ย วกับสาเหตุที่อาจจะท้าให้ เกิด ปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี เพื่อการ
ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย และสุขาภิบาล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มิได้มีอ้านาจหน้าที่โดยตรงในการก้ากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียของประเทศและ
ของพื้นที่ แต่ได้มีการก้าหนดแผนงานในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรณรงค์และก้าหนดมาตรการ
ลดและควบคุมการปล่อยน้้าเสีย เช่น ปริมาณอินทรียสาร ตะกอนและการปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
และนอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
บ้าบัด และปล่อยทิ้งน้้าเสียให้เข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย
สถานการณ์ขยะทะเลในจังหวัดสมุทรปราการ
ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งก้าเนิดหรือถูกพัดพาไปได้ในระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน้้าและ
กระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง แต่ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกลจากแหล่งก้าเนิด ลอยอยู่บริเวณผิว
น้้า กลางน้้าที่ระดับความลึกต่างๆ และจมลงสู่พื้นทะเล สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งประมาณขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมากถึง 60,273 ตัน/วัน ในจ้านวนนี้ร้อยละ 19 ที่ถูกน้า
กลับไปใช้ใหม่ ร้อยละ 27 ที่ถูกก้าจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่าขยะนับพันตันเหล่านี้จะลงสู่ทะเล จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแบบฟอร์มที่ดัดแปลงมาจากการเก็บข้อมูล
ของ nternational Coastal Clean Up ระหว่าง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก
ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้า ซึ่งพอสรุป รายงานผลการเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท
ตามรูปแบบการเก็บขยะ 1) กิจกรรมทางน้้า 67, 227 (15.76%) 2) กิจกรรมชายฝั่ง และการพักผ่อน 283,160
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(66.37%) 3) กิจ กรรมเกี่ยวกับ การสู บ 31,839 (7.46%) 4) ขยะขนาดใหญ่ 6,641 (1.56%) 5) อุปกรณ์
การแพทย์/อนามัย 29,144 (6.83%) 6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%)
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท้าให้เกิดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่ างถิ่น โดย
การติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้้า และหากขยะทะเลลงไปทับปะการังท้าให้
ปะการังตายได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง
รวมถึงต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อ การท่ องเที่ ยว ท้ าลายทัศนี ยภาพที่ส วยงาม คุณ ค่า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้คุณภาพน้้าและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจากอาจได้รับสารพิษขยะจาก
ห่วงโซ่อาหาร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยพบว่าร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหายากที่ตาย
มีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) จัดท้าแผนการจัดการ แนวทาง และมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ ส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 2
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และจิตส้านึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชนโดยทางภาครัฐ
และเอกชนได้ จั ด ท้ า เอกสารเผยแพร่ และกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล และให้ความร่วมมือในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้ องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่
สร้างปัญหาใหญ่ เป็นภัยคุกคามให้กับความอยู่รอด ความยั่งยืนของสัตว์ทะเล
หายาก
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหา ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพียงล้าพัง
หน่วยงานเดียว ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากต้นทางของขยะทะเลมาจากบนบก การแก้ไขปัญหาจึงต้องมี
การบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม 2557
เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับการยกระดับให้ความส้าคัญเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษ 20 ปี แผนจัดการมลพิษ 5 ปี (2560 - 2564) โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเรื่อง
ขยะทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดการมลพิษดังกล่าว
2) ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการสร้างวินัยประชาชน และการ
สร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนโดยเข้า ถึง ในระดับครัว เรื อน มีก ารจัด ระบบรองรับ การคัด แยกขยะที่
แหล่งก้าเนิด เช่น การก้าหนดจุดทิ้งขยะการก้าหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับ
ขยะทั่วไปแต่เก็บเฉพาะขยะรีไซเคิลอย่างเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ท้าให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือคัดแยกขยะ และทิ้งตามวันที่ก้าหนด โดยเจ้าหน้าที่เข้าท้าหน้าที่ตรงเวลา มีวินัย และในการะบวนการ
ต่างๆ ได้ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) จัดท้าแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะชายฝั่ง ทั้งด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัด แยกมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยมุ่งเน้นการน้าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ตามหลัก 3 R ทั้งขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหารการเก็บขนมูล ฝอย และการก้าจัดมูลฝอยการถ่ายทอด
ความรู้ให้แพร่หลายในสังคมและในหน่วยงานให้เข้าใจกระบวนการ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และข้อจ้ากัดในการหาสถานที่ฝังกลบ
3) เนื่ อ งจากในปัจ จุ บั นมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้น ของปริ ม าณขยะขึ้ น ตามการ
เจริญเติบโตของเมืองและเพื่อเป็นการลดการใช้พื้นที่ฝังกลบการสนับสนุนให้มีการด้าเนินการด้านการลด การคัด
แยก การแปรรู ป และการน้ าขยะกลั บ มาใช้ใหม่อ ย่างจริงจัง โดยเห็ นสมควรให้ ความส้ าคั ญกับการสร้า ง
จิตส้านึกของประชาชนในการลด และคัดแยกขยะให้เป็นความเคยชิน มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
ของประชาชน โดยการส่งเสริมการจัดระบบคัดแยกขยะในสถานศึกษาทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ มีส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม และด้ารงตนโดยทิ้งขยะถูกที่ถูกถัง มี
การบูรณาการการท้างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกแบบระบบและบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิล เร่งการรณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อ
พัฒ นาไปสู่ ชุมชน Zero Waste รวมถึงการส่ งเสริม และสร้างจิตส้ านึกในโรงเรียน สร้างกิจกรรม ให้ เด็ก
นักเรียนเกิดพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมาใช้ได้อีก
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สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติ ครม. จ้านวน 73,311.06 ไร่ และเนื้อที่ป่าชาย
เลนคงสภาพ 74,774.03 ไร่ ประกอบด้วย 3 อ้าเภอ 12 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลแหลมฟ้าผ่า ต้าบลปากคลองบาง
ปลากด และต้าบลในคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์, ต้าบลท้ายบ้าน ต้าบลบางโปร่ง ต้าบลบางด้วน
ต้าบลบางปูใหม่ และต้าบลบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ, และต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการส้ารวจสังคมพืชป่าชายเลนที่ผ่านมา พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้น 3 วงศ์ 3 สกุล 6 ชนิด
ในปี 2559 ได้ท้าการส้ารวจสังคมพืชป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ ในท้องที่ต้าบลแหลมฟ้าผ่า ต้าบลปาก
คลองบางปลากด และต้าบลในคลองบางปลากด อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์, ต้าบลท้ายบ้าน ต้าบลบางโปร่ง ต้าบล
บางด้วน ต้าบลบางปูใหม่ และต้าบลบางปู อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ, ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ พบพันธุ์
ไม้ป่าชายเลนทั้งหมดจ้านวน 6 วงศ์ 8 สกุล 11 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดคือ แสมขาว รองลงมาคือ แสม
ทะเล และตะบูนขาว
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการประเมินมวลชีวภาพป่าชายเลนพบว่า มีมวลชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 27.408 ตันต่อไร่
โดยแบ่งเป็น มวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 16.837 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 10.571 ตันต่อไร่
การสะสมคาร์บอนในป่าชายเลน พบว่า คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพ (ในรูป ของสารประกอบคาร์บอน)
รวมเฉลี่ยเท่ากับ 12.881 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพเหนือดินเท่ากับ 7.913 ตัน
ต่อไร่ และคาร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภาพใต้ดินเท่ากับ 4.968 ตันต่อไร่ และเมื่อน้ามาประเมินร่วมกับพื้นที่
ป่าชายเลนพบว่า ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการมีการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.137 ล้านตันคาร์บอน
ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ นกที่พบมี 7 อันดับ 14 วงศ์ 27 ชนิด นกที่พบมากที่สุดได้แก่ นกยาง
กรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกยางเปีย (Egertta garzetta) นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
ตามล้าดับ พบนกที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) ตาม IUCN Red list ได้แก่ นกกาบบัว
(Mycteria leucocephala) นกปากแอ่นหางด้า (Limosa melanuroides) นกนางนวลแกลบเล็ก (Sternula
albifrons) นกนางนวลแกลบท้ายทอยด้า (Sterna sumatrana)
ความหลากหลายของแมลงจังหวัดสมุทรปราการ
แมลงที่พบจ้านวน 7 อันดับ 16 วงศ์ 22 ชนิด ได้แก่
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1) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เช่น ด้วงเต่าแตงแดง (Aulacophora indica), ด้วง
งวง (Curculionidae sp.) และ ด้วงหลังงุ้ม (Mordellidae sp.) เป็นต้น
2) แมลงที่กินสัตว์เป็นอาหาร (Carnivor) เช่น แมลงปอบ้านบ่อ (Crocothemis servilia),
แมลงปอบ้านใหม่เฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง (Trithemis aurora) เป็นต้น
3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผีเสื้อกลางคืน (Entomogramma sp.), ผีเสื้ อ
หนอนหนามกะทกรก (Acraea violae) และผีเสื้อเณรธรรมดา (Eurema hecabe) เป็นต้น
จากการส้ารวจครั้งนี้ พบแมลงที่อยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ตาม IUCN Red List (2016) แต่อยู่
ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอบ้านบ่อ (Crocothemis servilia), แมลงปอบ้าน
ใหม่เฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบ้านใต้ผู้ม่วง (Trithemis aurora)
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการส้ารวจพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 14 วงศ์ 15 สกุล 19 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หอย
ถั่วแดง รองลงมาคือ หอยขี้นก นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หอยก้นแหลม (1) หอยหูแมว หอย
กะทิ ปูแสมก้ามส้ม หอยหูปากม่วง หอยหูปากเหลือง หอยเทียน หอยยอ หอยกะพง หอยก้นแหลม (2) ปู
ก้
า
ม
ด
า
บ
ปูแสมก้ามยาว ทากเปลือยปูเสฉวน กุ้งดีดขัน และไส้เดือนทะเล
ความหลากหลายของสัตว์นาในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการส้ารวจพบสัตว์น้าทั้งหมด 9 วงศ์ 9 ชนิด จ้าแนกเป็นกลุ่มปลา (Chordata) 5 วงศ์ 5 ชนิด
กลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 3 วงศ์ 3 ชนิด และกลุ่มแมงดาทะเล (Arthropoda) 1 วงศ์ 1 ชนิด โดยพบวงศ์ละ 1 ชนิด
เช่น วงศ์ Soleidae (วงศ์ปลาลิ้นหมา) ได้แก่ ปลาลิ้นหมา วงศ์ Peneaidae (วงศ์กุ้ง) ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย และวงศ์
Limulidae (วงศ์แมงดาทะเล) ได้แก่ แมงดาทะเล เป็นต้น
ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จากการส้ารวจเห็ดราบริเวณต้าบลบางปูใหม่ ต้าบลบางปู อ้าเภอเมือง และต้าบลแหลมฟ้าผ่า
อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ พบจ้านวนทั้งสิ้น 4 วงศ์ 5 สกุล และ 6 ชนิด ได้แก่ เห็ดดันหมี (Daldinia cancentrica),
(Ganoderma sp.), (Phellinus sp.), (Inonotus sp.) และ (Fomitopsis sp.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนทั้งหมด 10,643 ไร่ (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2557) สภาพป่าชายเลนโดนตัดขาดจากกันเป็นผืนเล็กผืนน้อย ความสมบูรณ์ของป่า
ลดลง และความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์น้อยลง และยังมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่อยู่ในระดับ
วิกฤต ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร ซึ่งในจ้านวนนี้มีพื้นที่ป่าชายเลนที่ประสบปัญหาการถูกกัดเซาะด้วย ถือว่าเป็น
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ปัญหาที่ส้าคัญ และทวีความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร นาเกลือ นากุ้ง ท่าเทียบเรือ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน
1) การบุกรุก ท้าลาย และครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน
2) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุมและขาดความยั่งยืน
3) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าในป่าชายเลนอย่างขาดควบคุม
4) การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง
5) ผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่งลดลง ท้าให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความ
ยั่งยืน
2) จัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบวิธีธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา
การกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3) เพิ่มความหลายชนิดพันธุ์สัตว์น้าโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
4) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งหน่ ว ยงานของภาครัฐ ที่มีศัก ยภาพด้าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการ
ลาดตระเวน ตรวจตรา และเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน
5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรป่าชายเลน
6) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความส้าคัญและปลูกฝังจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
7) การจัดท้าแผนงาน งบประมาณ รวมไปถึงติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ท้างานร่วมกับการบูรณาการการจัดการคุณภาพน้้าชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561
1) มีการประชุมการจัดการพื้นที่โครงการป่าในเมือง
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2) สอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลนในโครงการค่ายเยาวชน
รักษ์ทะเล
3) มีการลาดตระเวนตรวจตราอย่างสม่้าเสมอ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหาอุปสรรค ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร และงบประมาณที่มีอย่างจ้ากัด อีกทั้ง
อุปกรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์) ในการปฏิบัติงานก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยท้าให้ เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และควร
จั ด หาอุ ป กรณ์ และยานพาหนะ (รถยนต์ ) ในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอ และทั น สมั ย เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง โดยการสนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งให้ได้
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.
2558
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวชายฝั่งประมาณ 57.40 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1
กลุ่มหาด โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ต้าบล นาเกลือ ถึงต้าบล คลองด่าน รวมทั้งสิ้น 6 ต้าบล ข้อมูลจาก
กองบริ ห ารจั ดการพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (2560) พบว่ า พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ มีระยะทางประมาณ 57.40 กิโลเมตร มีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็น
ระยะ 7.51 กิโลเมตร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง
1) การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งและในทะเล รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามแนวชายทะเล
2) การบุกรุกท้าลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น
ลม กระแสน้้าชายฝั่ง น้้าขึ้นน้้าลง) และความรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพื้นที่
ชายฝั่ง
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แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วางแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงหน่วยงาน
3) ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้างป้องกัน
การกัดเซาะ ชายฝั่งที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งใน
พื้นที่ใกล้เคียง
4) บังคับ ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบั ญญัติส่ งเสริม การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
5) พัฒนาระบบกลไกการตั้งรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพื้นที่
6) ใช้โครงสร้างสลายพลังคลื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
7) ติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ
8) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน
ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพืนที่ (hot issue)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ส้าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ป่าชายเลน และสัตว์
ทะเลหายาก สามารถสรุปได้ดังนี้
ป่า ชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ป่าชายเลน 10,643.31 ไร่ สถานภาพล่าสุดอยู่ ใน
สภาวะคงตัว ภัย คุกคามหลั กได้แก่ การบุ กรุก ท้าลาย และครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างไร้การควบคุมและขาดความยั่งยืน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าในป่าชายเลน
อย่างขาดควบคุม การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนจากการกัดเซาะชายฝั่ง และผลกระทบจากคุณภาพชายฝั่ง
ลดลง ท้าให้ป่าชายเลนบางพื้นที่เสียหาย
สัตว์ทะเลหายาก บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ พบโลมาและวาฬรวม 3 ชนิด ได้แก่
โลมาอิรวดีมีจ้า นวนประชากรประมาณ 20-30 ตัว โลมาหัวบาตรหลังเรียบ มีจ้านวนประชากรประมาณ 10 20 ตัว และวาฬบรูด้า มีจ้านวนประชากรประมาณ 50 ตัว สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
ได้แก่ การติดเครื่องมือประมง มลพิษและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและขยะในทะเล การเจ็บป่วย
ตามธรรมชาติ และภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และการรบกวนและอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
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ประเด็นปัญหาสาคัญ ประเด็นปัญหาหลักของจังหวัดสมุทรปราการ คือ ปัญหาความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพน้้า และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ขยะทะเล และ การกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งทั้ง
สามประเด็นเป็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น ส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน ต่อ
สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนถึงทรัพยากรสัตว์อื่นๆ

ii

คานา
จากบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
พ.ศ. 2558 มาตรา 13 (7) ซึ่งได้ก้าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด มีหน้าที่จัดท้า
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะของชายฝั่ง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง และมาตรา 15 บัญญัติให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้าหน้าที่ เป็นส้านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง แห่ ง ชาติ นั้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ จึงต้องมีการจัดท้ารายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย เป็นประจ้าทุกปี โดย
ในปี ง บประมาณพ. ศ. 2561 ส้ า นั ก งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและช ายฝั่ ง ที่ 2
ได้ก้าหนดให้มีการด้าเนินการจัดท้าสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งใน
จั งหวัด สมุทรปราการ อัน เป็ น ผลมาจากการพัฒ นาของจังหวัดและประเทศบนฐานการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยมีข้ อ มู ล ทั้ ง ด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ง นี้ เพื่ อ น้ าไปใช้
ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการด้าเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ตามมาตรา 3 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระบุความหมายว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ สิ่งที่มีอยู่
หรื อเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริ เวณทะเลและชายฝั่ ง รวมถึงพรุช ายฝั่ ง พื้นที่ชุ่มน้้าชายฝั่ ง คลอง คูแพรก
ทะเลสาบ และบริเวณพื้นที่ปากแม่น้าที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน
ป่าชายหาด หาด พื้นที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ร ะบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และรวมถึงการ
ป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ ง โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐทีม่ ีภารกิจในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ประเทศ โดยบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558 ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดเป็นประธาน และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน หรือกลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในกรณีของจังหวัด สมุทรปราการ ส้านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ด้าเนินงานในพื้นที่ภายใต้หน่วยงานหลักคือ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัด สมุทรปราการด้าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส้านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จึงได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรทางทะเล
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และชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับจังหวัด สมุทรปราการ ประกอบด้วย สถานการณ์ สถานภาพของ
ทรั พยากร สาเหตุที่มี ผ ลแระทบต่อทรั พยากร แผนการด้าเนิน งาน การด้าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด้าเนินการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นๆ โดยน้าใช้กระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์ ตามแนวทางของUnited Nations World Ocean Assessment โดยวิเคราะห์ ตามกรอบ
แนวคิด DPSIR : Drivers - Pressures - States - Impacts - Responses พร้อมทั้งจัดล้าดับความส้าคัญของ
ภัยคุกคามและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อ
ใช้เป็น แหล่ ง ข้อมูลพื้น ฐานในการบริห ารจั ดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งของจังหวัด สมุทรปราการ
ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน และการก้าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
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1. บทนา
สมุทรปรำกำรเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคกลำงของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหำนคร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 29 กิโลเมตร มีเนือที่
1,004 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 627,557 ไร่
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี
ทิศเหนือ

ติดกับกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง 55 กิโลเมตร

ทิศใต้

ติดกับอ่ำวไทย (พืนที่ชำยฝั่งของทะเล) ระยะทำง 57.40 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ ระยะทำง 42.60 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

ติดกับกรุงเทพมหำนคร ระยะทำง 34.20 กิโลเมตร

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรปรำกำรพืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มมีแม่นำเจ้ำพระยำไหลผ่ำนกลำงแยกพืนที่
ออกเป็นด้ำนตะวันตกและด้ำนตะวันออก เป็นที่รำบลุ่มทังหมด บริเวณตอนใต้ใกล้ชำยฝั่งทะเล นำทะเลท่วมถึง
ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง บริเวณที่รำบกว้ำงใหญ่ทำงตอนเหนือและทำงตะวันออก เป็นที่รำบลุ่มติดต่อกันตลอด
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มีคลองชลประทำนหลำยแห่ ง ใช้ป ระโยชน์ทำงคมนำคมและกำรขนส่ งทำงนำ รวมทังกำรประมงและกำร
เกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปรำกำร ไม่มีพืนที่ป่ำไม้ (ป่ำบก) มีแต่ป่ำชำยเลน ทังนี ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) บริเวณริมแม่นำเจ้ำพระยำ บริเวณทังสองฝั่งเป็นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรทำนำทำสวน
และเพำะเลียงสัตว์นำ แต่ปัจจุบันพืนที่บำงส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงำน ที่ อยู่อำศัย และเขตพำณิชยกรรมตำม
สภำพสภำวะเศรษฐกิจด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และชุมชนเมืองที่เกิดขึนใหม่
2) บริเวณตอนใต้ชำยติดทะเล เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของนำทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็น
ที่รำบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมำะแก่กำรเพำะเลียงสัตว์ชำยฝั่ง
3) บริเวณที่รำบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนีเป็นที่รำบกว้ำงใหญ่ สำหรับระบำยนำ
และเก็บกักนำ อำนวยประโยชน์ในด้ำนกำรชลประทำน กำรทำนำ กำรเพำะเลียงสัตว์นำ ปัจจุบันเป็นที่ตังของ
สนำมบิ น สุ ว รรณภู มิ และมี ธุ ร กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงหรื อ Supply Chain ทั งด้ ำ นกำรค้ ำ กำรลงทุ น
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหำริมทรัพย์
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นอำกำศแบบชำยทะเล อำกำศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีควำมชืนในอำกำศสูง เนื่องจำก
อิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมำก ฤดูหนำวไม่หนำวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 30.60 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 26.60 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.90 องศำเซลเซียส
1.3 เขตการปกครอง
จังหวัดสมุทรปรำกำรแบ่งเขตกำรปกครองเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 399 หมู่บ้ำน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 49 แห่ง ประกอบด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำล จำนวน 18
แห่ง (1 เทศบำลนคร 4 เทศบำลเมือง และ 13 เทศบำลตำบล) และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 30 แห่ง สำมำรถ
จำแนกตำมรำยอำเภอได้ดังนี
1) อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย เทศบำล 7 แห่งได้แก่: เทศบำลนครสมุทรปรำกำร
เทศบำลเมืองปำกน ำสมุทรปรำกำร เทศบำลตำบลสำโรงเหนือ เทศบำลตำบลบำงปู เทศบำลตำบลแพรกษำ
เทศบำลตำบลด่ำนสำโรง และเทศบำลตำบลบำงเมือง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่ : อบต.แพรกษำ
อบต.บำงด้วน อบต.บำงโปรง อบต.เทพำรักษ์ และ อบต.แพรกษำใหม่
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2) อำเภอบำงบ่อ ประกอบด้วย เทศบำล 4 แห่ง: เทศบำลตำบลบำงบ่อ เทศบำลตำบลคลองสวน
เทศบำลตำบลคลองด่ำน และเทศบำลตำบลบำงพลีน้อย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 6 แห่ง ได้แก่ อบต.เปร็ง
อบต.บำงเพรียง อบต.บ้ำนระกำศ อบต.คลองด่ำน อบต.บำงบ่อ และ อบต.คลองนิยมยำตรำ
3) อำเภอบำงพลี ประกอบด้วยเทศบำล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลบำงพลี องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล 6 แห่ง ได้แก่ อบต.บำงพลีใหญ่ อบต.บำงแก้ว อบต.บำงโฉลง อบต.บำงปลำ อบต.รำชำเทวะ และ
อบต.หนองปรือ
4) อ ำเภอพระประแดง ประกอบด้ วยเทศบำล 3 แห่ ง ได้ แก่ : เทศบำลเมื องพระประแดง
เทศบำลเมืองลัดหลวงและเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 6 แห่ง ได้แก่ อบต.ทรงคนอง
อบต.บำงกระสอบ อบต.บำงยอ อบต.บำงนำผึง อบต.บำงกะเจ้ำ และ อบต.บำงกอบัว
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบำล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลพระสมุทรเจดีย์
และเทศบำลตำบลแหลมฟ้ำผ่ำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ในคลองบำงปลำกด อบต.นำเกลือ
อบต.คลองสวน และ อบต.แหลมฟ้ำผ่ำ
6) อำเภอบำงเสำธง ประกอบด้วยเทศบำล 1 แห่ง ได้แก่: เทศบำลตำบลบำงเสำธง องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล 3 แห่ง ได้แก่ : อบต.บำงเสำธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย และ อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
1.4 เศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นที่เป็นฐำนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย
รำยได้หลักมำจำกภำคส่วนที่สำคัญ ดังต่อไปนี
1) เศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเป็นคลังสินค้ำที่
สำคัญนอกจำกนียังเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทังทำงบก ทำงนำ และทำงอำกำศ ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็ว และ
ช่ ว ยในกำรลดต้ น ทุ น กำรผลิ ต ของภำคอุ ต สำหกรรม จึ ง ส่ ง ผลนั ก ลงทุ น เข้ ำ มำประกอบกิ จ กำรโรงงำน
อุตสำหกรรมเป็นจำนวนมำก จำกข้อมูลกำรขอจดทะเบียนโรงงำนของจังหวัดฯ พบว่ำมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่
ได้รับกำรจดทะเบียนทังสิน 8,439 แห่ง เงินทุน 583,940.27 ล้ำนบำท มีคนงำนจำนวน 532,600 คน แบ่งเป็น
เพศชำย จำนวน 323,860 คน และเพศหญิงจำนวน 208,740 คน นับได้ว่ำเป็นจังหวัดที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม
เป็นจำนวนมำกที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
2) เศรษฐกิจภำคเกษตรกรรม
จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพืนที่ทำเกษตรกรรมลดลง เนื่องจำกกำรพัฒนำเมืองกำรขยำยตัว
ของภำคอุตสำหกรรมและควำมเจริญด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน ประกอบกับรำคำที่ดินมีรำคำสูงทำให้เกษตรกร
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ที่เคยเป็นเจ้ำของที่ดินประสบปัญหำในกำรทำกำรเกษตรและทยอยขำยที่ดินให้กับนำยทุน ในปี พ.ศ.2556
มีพืนที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จำนวน 211,449 ไร่ พืนที่ใช้ประโยชน์นอกกำรเกษตร จำนวน 407,467 ไร่
และมีพืนที่ป่ำไม้/ป่ำชำยเลน จำนวน 8,642 ไร่
3) เศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปรำกำรมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่หลำกหลำย มีพืนที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ
และจังหวัดปริมณฑลเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้เพียง 1 วัน เป็นผลมำจำกกำรเดินทำงที่
สะดวกจำกรถไฟฟ้ำและกำรจัดระบบจรำจรที่มีประสิ ทธิภ ำพผนวกกับนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ย ว แบบ
One Day Trip ทำให้นักท่องเที่ยวมีควำมสะดวกในกำรเดินทำงและในอนำคตจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน
4) เศรษฐกิจภำคประมง
พืนที่ของจังหวัดสมุทรปรำกำรเหมำะสมต่อกำรทำกำรประมง ทังกำรประมงนำจืดและ
ประมงชำยฝั่ง เนื่องจำกจังหวัดสมุทรปรำกำรตังอยู่ปำกแม่นำเจ้ำพระยำ มีบริเวณชำยฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ธำตุอำหำร ทำให้ประชำชนส่วนหนึ่งยึดอำชีพกำรประมงเป็นอำชีพหลัก
1.5 สังคมและโครงสร้างประชากร
จังหวัดสมุทรปรำกำรแต่เดิมมีกลุ่มทำงชำติพันธุ์ที่หลำกหลำย ได้แก่ กลุ่มคนไทยพืนเมือง
มลำยู ลำว มอญ จีน ฯลฯ ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์นีมีหลำยสำเหตุด้วยกันคือ
กลุ่มมอญ ที่เข้ำมำตังถิ่นฐำนสร้ำงชุมชนเมืองหน้ำด่ำนป้องกันศึกทำงทะเล กลุ่มลำวที่ถูกกวำดต้อนมำในสมัย
สงครำมแถบคลองมหำวงษ์และส่วนใหญ่ย้ำยกลับไปอยู่แถบนครนำยก กลุ่มมลำยูมุสลิมที่เข้ำมำทำกำรเกษตร
และเป็นแรงงำนในกำรขุดคลองเพื่อชลประทำน กลุ่มคนจีนที่เข้ำมำค้ำขำย กลุ่มชำติพันธ์กลุ่มต่ำงๆ เหล่ำนี
กลำยเป็นประชำกรในจังหวัด สืบทอดมำถึงปัจจุบัน เช่น พืนที่อำเภอพระประแดงเป็นแหล่งอำศัยของชำวมอญ
ด้ว ยในสมั ย รั ช กำลพระบำทสมเด็ จ พระพุ ทธเลิ ศ หล้ ำ นภำลั ยมี ช ำวมอญอพยพหนี ภั ย สงครำมเข้ำ มำเป็ น
จำนวนมำก จึงโปรดเกล้ำฯ ให้ไปตังภูมิลำเนำในแขวงเมืองธนบุรี นนทบุรี และนครเขื่อนขันธ์หรือพระประแดง
พระประแดงจึงกลำยเป็น ชุมชนมอญขนำดใหญ่มำจนถึงปัจจุบัน ต่อมำได้ขยำยกำรตังถิ่นฐำนไปยังอำเภอ
บำงพลีและอำเภอบำงบ่อ มีอำชีพทำนำเป็นหลัก ในอำเภอพระประแดงมีวัดทรงธรรม และวัดคันลัดซึ่งเป็น
ศูนย์กลำงชุมชน กลุ่มชำวไทยเชือสำยมอญเหล่ำนียังสำมำรถรักษำควำมเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้
ได้จนถึงปัจจุบัน เช่น กำรนับถือผี กำรสวดมนต์ กำรเผำศพ ประเพณีสงกรำนต์ และกำรตังบ้ำนเรือน
บริ เวณอำเภอเมืองเป็ นย่ ำนชุมชนที่อยู่อำศัยของชำวจีน ซึ่งเข้ำมำตังรกรำกค้ำขำยริมแม่นำ
เจ้ ำพระยำบริ เวณเมืองสมุทรปรำกำรและริมคลองสำโรงและคลองสำขำ มีศำลเจ้ำจีนและเจว็ดไม้ ได้แก่
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ศำลเจ้ำแม่ทับ ทิม ศำลเจ้ำพ่อบำงพลีใหญ่ และศำลเจ้ำตัวปูนเถ่ำกง ส่วนศำลเจ้ำหลักเมืองเดิมเป็นอำคำร
ทรงไทย แต่เมื่อทรุดโทรมลงผู้ที่เคำรพบูชำซึ่งส่วนใหญ่มีเชือสำยจีนจึงร่วมกันสร้ำงรูปแบบศำลเจ้ำจีนและ
เมื่อมีกำรขยำยตัวของชุมชน รวมทังกำรให้ควำมสำคัญกับถนนศำลเจ้ำจึงเปลี่ยนมำอยู่ริมถนนแทนศำลเจ้ำ
รุ่นหลังที่เพิ่งสร้ำงขึนมำใหม่บำงแห่งสร้ำงโดยชำวจีนไต้หวันที่เข้ำมำทำโรงงำนอุตสำหกรรม
ในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมจำกภำคกำรเกษตรมำเป็นกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม
ประกอบกับกำรได้รับอิทธิพลจำกกำรขยำยตัวของเมืองมำจำกกรุงเทพฯ ทำให้จังหวัดสมุทรปรำกำรกลำยเป็น
สังคมเมืองขึน เหลือพืนที่ที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทในบำงพืนที่เท่ำนัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพืนที่ที่อยู่ติดชำยทะเล
ประเด็นนีนับว่ำท้ำทำยภำรกิจกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งโดย
ชุมชนชำยฝั่งเป็นอย่ำงยิ่ง
จังหวัดสมุทรปรำกำรมีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎรทังสิน 1,288,158 คน เป็นชำย 617,406 คน
หญิ ง 670,752 คน ซึ่ ง จะพบว่ ำ ประชำกรส่ ว นใหญ่ อ ำศั ย อยู่ ใ นพื นที่ อ ำเภอเมื อ งสมุ ท รปรำกำรมำกที่ สุ ด
รองลงมำคืออำเภอบำงพลี และอำเภอพระประแดง ตำมลำดับ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2559)
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชำกรชำย หญิง และจำนวนครัวเรือน ขังหวัดสมุทรปรำกำร
อาเภอ
ชาย
เมืองสมุทรปรำกำร
253,521
พระประแดง
95,496
บำงพลี
114,722
พระสมุทรเจดีย์
65,053
บำงบ่อ
51,676
บำงเสำธง
36,938
617,406
รวมทั้งสิ้น
ที่มำ: ที่ทำกำรปกครองจังหวัดสมุทรปรำกำร

หญิง
278,519
102,051
127,976
68,880
54,050
39,276
670,752

รวม
532,040
197,547
242,698
133,933
105,726
76,214
1,288,158

จานวนครัวเรือน
240,678
86,517
144,697
58,983
41,858
53,609
626,342

จังหวัดสมุทรปรำกำรมีกลุ่ มประชำกรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร แต่ เดินทำงเข้ำมำ
ทำงำนแบบไปเช้ำเย็นกลับ ซึ่งทำให้ประชำกรที่อำศัยอยู่จริงมำกกว่ำประชำกรที่ปรำกฏตำมทะเบียนรำษฎร
จำกกำรส ำรวจข้ อ มู ล สั ด ส่ ว นประชำกรแฝงของจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร โดยส ำนั ก วิ จั ย เศรษฐกิ จ และกำร
ประเมินผลของบริษัทเอกเซลเลนท์บิสเนส จำกัด พบว่ำ มีสัดส่วนประชำกรที่ มีชื่อในทะเบียนรำษฎร คิดเป็น
ร้อยละ 51.1 ประชำกรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร คิดเป็นร้อยละ 47.5 ประชำกรที่เดินทำงเช้ำไปเย็นกลับ
ประมำณร้อยละ 1.4 ของจำนวนประชำกรที่เข้ำมำอำศัยอยู่จริง ดังนัน คำดกำรณ์ว่ำจังหวัดสมุทรปรำกำรมี
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ประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัยจริงและเข้ำมำทำงำนประมำณ 2,525,857 คน ประกอบด้วยประชำกรที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนรำษฎร จำนวน 1,288,158 คน ประชำกรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร จำนวน 1,197,407 คน และ
ประชำกรที่เดินทำงแบบไปเช้ำเย็นกลับ จำนวน 35,292 คน เป็นภำระรับผิดชอบของภำครัฐ ที่จะให้บริกำร
และดูแลในเรื่องของสุขอนำมัยกำรศึกษำ และสำธำรณูปโภคให้เพียงพอและทั่วถึง
1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยำกรที่ดิน
ลักษณะทำงธรณีวิทยำของจังหวัดสมุทรปรำกำร ตังอยู่บนบริเวณ ที่รำบลุ่มตอนกลำง
หรือบำงครังเรียกว่ำบริเวณดินตอนสำมเหลี่ยมปำกแม่นำ เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนหนำ ระดับควำมสูง
ของพืนที่ประมำณ 00.5-1.5 เมตร และมีควำมลำดเอียงโดยเฉลี่ยต่ำกว่ำ 1% ลักษณะของชันดินในช่วงบน
ควำมลึกประมำณ 0-1.5 เมตร จะเป็นดินเหนียวอ่อนตัวมีควำมสำมำรถในกำรอุ้มนำ รับนำหนักแรงต่ำมำก
ประมำณ 0.5-3 ตัน ต่อตำรำงเมตร เมื่อรับนำหนักจะยุบตัว ได้ง่ำย ถัดลงไปจะเป็นพืนดินเหนียวซึ่งมีกำร
รับนำหนักเพิ่มขึนเป็นลำดับ จนถึงชันทรำยชันแรกที่มีควำมลึกประมำณ 22-25 เมตร นอกจำกนันจังหวัด
สมุทรปรำกำร เป็นจังหวัดที่มีพืนที่บำงส่วนติดชำยฝั่ง ทะเล สภำพแวดล้อมด้ำนป่ำชำยเลนเสื่อมโทรมไป ส่งผล
กระทบให้เกิดกำรกัดเซำะดินบริเวณชำยฝั่งทะเล โดยเฉพำะพืนที่ที่อยู่ติดชำยฝั่งทะเล เช่น อำเภอเมือง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ส่งผลให้แต่ละปีมีดินถูกกัดเซำะหำยไปปีละประมำณ 50 เมตร
ลักษณะดินโดยทั่ว ไปของจังหวัดสมุทรปรำกำรเกิดจำกกระบวนกำร 3 ลักษณะ ได้แก่
เกิดจำกกำรทับถมของตะกอน นำทะเลบนชะวำกทะเล (estuarine) เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนนำกร่อย
หรือตะกอนนำทะเลบนที่รำบนำทะเลเคยท่วมถึง และเกิดจำกกำรทับถมของตะกอนนำกร่อยทับตะกอนนำ
ทะเลบนที่รำบนำทะเลเคยท่วมถึง ทังนี ลักษณะเนือดินบนและดินล่ำงเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรำย
แห้ง ดินเป็นกรดจัดมำกถึงด่ำงปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำนกลำงถึงสูง บำงบริเวณเป็นดินเค็มและ
ดินกรดเนื่องจำกมีนำทะเลท่วมถึง พบปริมำณกำมะถันและสำรประกอบจำโรไซต์ในดินสูง ลักษณะดินที่พบใน
จั ง หวั ด สำมำรถจ ำแนกได้ ทั งหมด 8 ชุ ด ดิ น ได้ แ ก่ ดิ น ชุ ด ท่ ำ จี น ดิ น ชุ ด บำงปะกง ดิ น ชุ ด ชะอ ำ ดิ น ชุ ด
สมุทรปรำกำร ดินชุดสมุทรสงครำม ดินชุดบำงกอก ดินชุดบำงนำเปรียว และดินชุดฉะเชิงเทรำ
2) ทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งนำ
จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นจังหวัดที่มีพืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม และที่รำบลุ่มปำกแม่นำ
ดัง นั นจึ ง ไม่ มี ป่ ำ บก มี เ พี ย งพื นที่ ป่ ำ ชำยเลน ในขณะที่ พื นที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื นที่ ร ำบลุ่ ม มี แ ม่ น ำเจ้ ำ พระยำ
ไหลผ่ำนกลำงแยก พืนที่ออกเป็นด้ำนตะวันตกและด้ำนตะวันออกและมีลำคลองรวม 95 สำย โดยเป็นคลอง
ชลประทำน 14 สำย คลองธรรมชำติ 81 สำยลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สำมำรถแบ่งพืนที่ได้ 3 ส่วน คือ
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(1) พืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นำเจ้ำพระยำบริเวณอำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จำนวน 106,250 ไร่ เป็นพืนที่ไม่มีระบบชลประทำนอำศัยกำรเก็บกักนำในคลองที่รับนำ จำกแม่นำเจ้ำพระยำ
และนำทะเลเป็นนำกร่อยทังหมด
(2) พืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นำเจ้ำพระยำ บริเวณพืนที่ปิดล้อมระหว่ำงแม่นำเจ้ำพระยำ
และแนวคันกันนำพระรำชดำริ เขตอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร และบำงส่วนของอำเภอบำงพลี 131,250 ไร่
เป็นพืนที่เขตชุมชนเมืองนอกเขตชลประทำน แต่สำมำรถรับนำจำกคลองชลประทำน ภำยนอกเข้ำไปใช้บริหำร
จัดกำรได้ โดยมีพืนที่ทำกำรเกษตรจำนวนน้อย ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จำกแหล่งนำเพื่ อกำรระบำยนำและรักษำ
ระบบนิเวศในเขตเมืองเป็นหลัก
(3) พืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นำเจ้ำพระยำ ด้ำนนอกแนวคันกันนำพระรำชดำริ ในเขต
อำเภอบำงบ่อ อำเภอบำงเสำธง และบำงส่วนของอำเภอเมืองสมุทรปรำกำรอำเภอบำงพลี จำนวน 390,000 ไร่
เป็นพืนที่ในเขตชลประทำนลุ่มเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออก รับนำจำกเขื่อนเจ้ำพระยำและเขื่อนป่ำสักชลสิ ทธิ์
สำหรับแหล่งนำสำคัญของจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่
- แม่นำเจ้ำพระยำ ซึ่งเป็นแม่นำสำยเดียวที่ไหลผ่ำนเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร มีแนว
กำรไหลจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ต่อเนื่องจำกเขตกรุงเทพฯ โดยไหลผ่ำนอำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทร
เจดีย์และอำเภอเมืองสมุทรปรำกำร ระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร แม้ว่ำแม่นำเจ้ำพระยำจะเป็นแหล่งนำ
ที่หล่อเลียงพืนที่กำรเกษตรในภำคกลำง แต่เนื่องจำกแม่นำเจ้ำพระยำช่ วงที่ไหลผ่ำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
มีคุณภำพนำลดลงรวมทังได้รับอิทธิพลจำกควำมเค็มของนำทะเล ประกอบกับเขตพืนที่ที่แม่นำไหลผ่ำนไม่มี
กำรทำกำรเกษตร ดังนัน กำรใช้ประโยชน์จำกแม่นำเจ้ำพระยำจึงมีเฉพำะด้ำนกำรระบำยนำและกำรคมนำคม
ทำงนำ
- คลองระบำยน ำ เป็ น แหล่ งน ำส ำคั ญของจั งหวั ดสมุ ทรปรำกำร เนื่ องจำกจั งหวั ด
สมุทรปรำกำรมีเส้นคลองในพืนที่เชื่อมโยงกันเป็นจำนวนมำก คลองบำงสำย เช่น คลองชำยทะเล คลองสำโรง
คลองประเวศ-บุรีรมย์ คลองด่ำน ถูกขุดขึนตังแต่สมัยอยุธยำ พืนที่กำรเกษตรในจังหวัดสมุทรปรำกำรได้รับนำ
ต้นทุนจำกคลองสำยต่ำงๆ ซึ่งได้รับปริมำณนำจำกพืนที่ตอนบนอีกทอดหนึ่ง ทำให้ในฤดูแล้งไม่สำมำรถกำหนด
ปริมำณนำได้ตรงตำมควำมต้องกำร โดยสำมำรถแบ่งส่วนกำรบริหำรจัดกำรนำตำมลักษณะพืนที่ได้ 3 ส่วน
ประกอบด้วย
(1) พืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นำเจ้ำพระยำ บริเวณอำเภอพระประแดง และอำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จำนวน 106,250 ไร่
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(2) พืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นำเจ้ำพระยำ บริเวณพืนที่ปิดล้อมระหว่ำงแม่นำเจ้ำพระยำ
และคันกันนำพระรำชดำริ ในเขตอำเภอเมือง และบำงส่วนของอำเภอบำงพลี จำนวน 131,250 ไร่
(3) พื นที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น ำเจ้ ำ พระยำ ด้ ำ นนอกแนวคั น กั นน ำพระรำชด ำริ
ในเขตอำเภอบำงบ่อ อำเภอบำงเสำธง และบำงส่วนของอำเภอเมือง และอำเภอบำงพลี จำนวน 390,000 ไร่
ปั จ จุ บั น พื นที่ น อกแนวคั น กั นน ำซึ่ ง เป็ น พื นที่ ร องรั บ กำรระบำยน ำตำมแนวพระรำชด ำริ
ประกอบด้วย คลองระบำยนำตำมธรรมชำติเชื่อมโยงถึงกันจำนวนมำกกว่ำ 60 สำย ปริมำณนำเก็บกักสูงสุด
ประมำณ 26.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยคลองทังหมดมีลักษณะเป็นคลองดินและมีระดับต่ำกว่ำพืนที่กำรเกษตร
คลองระบำยนำเหล่ำนีมีกำรใช้ประโยชน์ทังในด้ำนกำรส่งนำและระบำยนำควบคู่กันไป สำหรับคลองในควำม
รับผิดชอบของโครงกำรส่งนำและบำรุงรักษำชลหำรพิจิตร ตำมพระรำชบัญญัติชลประทำนหลวง พ.ศ.2485
ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 14 สำย แบ่งลักษณะกำรใช้ประโยชน์ตำมทิศทำงกำรไหล คือ
1) คลองแนวเหนือ – ใต้ ได้แก่ คลองลำดกระบัง คลองบำงโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ คลองบำง
เสำธง คลองพระองค์ไชยำนุชิต คลองบำงปลำ คลองเจริญรำษฎร์ และคลองด่ำน เป็นคลองที่ลำเลียงหรือ
ระบำยนำลงสู่พืนที่ตอนล่ำง
2) คลองตำมแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นคลองที่ต่อเชื่อมสำหรับรองรับนำจำกคลองตำม
แนวเหนือ-ใต้ เพื่อระบำยลงสู่คลองตอนล่ำง ได้แก่ คลองสำโรง และคลองชำยทะเล
1.7 แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ (Vision)
“เมืองอุตสำหกรรมสะอำด ปลอดภัย น่ำอยู่” ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision)
“เมื อ งอุ ต สำหกรรมเชิ ง นิ เ วศ เกษตรปลอดภั ย แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลกับกำรพัฒนำเมืองประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคง
ปลอดภัย”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้เป็นอุตสำหกรรมสะอำดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน
2) เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่ำอยู่ และพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
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3) พัฒ นำระบบโครงสร้ำ งพื นฐำน เพื ่อ เพิ ่ม ศัก ยภำพกำรบริห ำรจัด กำรด้ำ น Logistic
เชื่อมโยงSupply Chain ในระบบเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬำและนันทนำกำร
5) ส่งเสริมเครือข่ำยอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำม
สมดุลกับกำรพัฒนำเมือง
6) ส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
7) ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบบริกำรประชำชนและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้วยระบบธรรมำภิ
บำล
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)
1) พัฒ นำภำคอุตสำหกรรม ภำคกำรผลิ ตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้ มีศักยภำพและ
ปลอดภัย ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน และฟื้นฟูแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
2) คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สั งคมดี โดยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง ได้รับบริกำรทำง
กำรแพทย์ที่ดี มีหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทังมีระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
ที่เพียงพอ
3) ระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรลงทุนและยกระดับคุณภำพชีวิต
ประชำชน เช่น ถนนสำยหลัก สำยรองระบบขนส่งทำงรำง ไฟฟ้ำ ประปำฯลฯ ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซมและ
พัฒนำครอบคลุมทุกพืนที่
4) มีร ำยได้จ ำกกิจ กรรมกำรท่ องเที่ยวเชิงนิเ วศ เชิ งประวัติ ศำสตร์ และศิล ปวัฒ นธรรม และ
กิจกรรมสันทนำกำรที่เพิ่มขึนจำกแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำน โดยกำรเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มค่ำใช้จ่ำย
ต่อหัวและกำรกลับมำเที่ยวซำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (จัดลำดับควำมสำคัญ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภำพเพื่อกำรแข่งขันใน
ภู มิ ภ ำคอำเซี ย นโดยพั ฒ นำกระบวนกำรผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั งอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน โดยยกระดับรำยได้และกำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำ สำธำรณสุขศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรให้เพียงพอ เท่ำเทียม และ
ทั่วถึง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชำคมอำเซียน โดยพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร และปรับปรุงโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขัน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ประวั ติ ศ ำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ กำรบริกำรและประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน โดยกำร
พัฒนำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมควำมมั่นคง พร้อมทังพัฒนำวิถีชีวิตประชำธิปไตยแก่ประชำชน
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2. สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
จังหวัดสมุทรปรำกำรมีควำมยำวชำยฝั่งทะเล 57.40 กิโลเมตร พืนที่ติดแนวชำยฝั่งทะเล 3 อำเภอ
คือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร อำเภอบำงบ่อ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 12 ตำบล แยกเป็นพืนที่ติดชำยฝั่งทะเล
6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนำเกลือ ตำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ตำบลท้ำยบ้ำน ตำบลบำงปูใหม่ ตำบลบำงปู ตำบลคลองด่ำน
และมีพืนที่ติดป่ำชำยเลน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้ำนคลองสวน ตำบลในคลองบำงปลำกด ตำบลปำกคลองบำง
ปลำกด ตำบลบำงโปรง ตำบลบำงด้วน และตำบลปำกนำ มีพืนที่รวมทังหมดจำนวน 183,534 ไร่ (ตำรำงที่ 2)
อยู่ในเขตรับผิดชอบเชิงพืนที่บนบกตำมมำตรำ 3 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง พ.ศ.2558 ประมำณ 754,375 ไร่ (1,207 ตำรำงกิโลเมตร) ลักษณะทำงธรณีสัณฐำนชำยฝั่งจังหวัด
สมุทรปรำกำร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชำยฝั่งที่มีลักษณะเป็นหำดโคลน และชำยฝั่งประเภทหำดหิน
ตารางที่ 2 พืนที่ของจังหวัดสมุทรปรำกำร ที่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบเชิงพืนที่ของ สำนักงำนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
สภาพพื้นที่
ตำบลติดทะเล

ตาบล

อาเภอ

นำเกลือ, แหลมฟ้ำผ่ำ, ท้ำยบ้ำน, บำงปูใหม่, บำงปู,

เมืองสมุทรปรำกำร,

คลองด่ำน

บำงปู, พระสมุทรเจดีย์

มีป่ำชำยเลน

ในคลองบำงปลำกด, ปำกคลองบำงปลำกด, บำงโปรง,

เมืองสมุทรปรำกำร,

ป่ำพรุ

บำงด้วน, หลมฟ้ำผ่ำ, ท้ำยบ้ำน, บำงปูใหม่, บำงปู,

บำงบ่อ, พระสมุทร

คลองด่ำน

เจดีย์

ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560)
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รูปที่ 2 พืนที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรปรำกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปรำกำร ตำมมำตรำ 3 (รูปที่ 3 ) ได้แก่
1) ป่ำชำยเลน จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพืนที่ป่ำชำยเลนทังหมด 10,643 ไร่ โดยเป็นป่ำที่อยู่นอก
เขตอนุรักษ์ 10,630 ไร่ (คิดเป็น 99.88%) และในเขตอนุรักษ์ (ที่รักษำพืชพันธุ์สัตว์นำ) 13 ไร่ (คิดเป็น 0.12%)
2) ทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก
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รูปที่ 3 แผนที่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร
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2.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.1.1 สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
สัตว์ทะเลหำยำกในน่ำนนำไทยประกอบด้วยกลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่ำทะเล
(Sea turtles) พะยูน (Dugong) โลมำและวำฬ (Whales and Dolphins) ซึ่งทังหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่ำสงวน
ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 ห้ำมล่ำ ห้ำมค้ำ ห้ำมครอบครอง ห้ำมเพำะพันธุ์ โดย
มีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซำก ตลอดจนชินส่วนต่ำงๆ ของสัตว์เหล่ำนันด้วย นอกจำกนียังถูกจัดให้อยู่ในบัญชี
รำยชื่อของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่ำและสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) เต่ำทะเล
ทุกชนิด พะยูน และโลมำอิรวดี อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง จึงจัดอยู่ในรำยชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมำ
และวำฬชนิดอื่นๆ และฉลำมวำฬ จัดอยู่ใน CITES บัญชี 2
สัตว์ทะเลหำยำก ในน่ำนนำไทยทัง 3 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี
1) เต่ำทะเล มี 5 ชนิด ได้แก่ เต่ำตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) เต่ำกระ (Hawksbill
turtle : Eretmochelys imbricata) เต่ ำ หญ้ ำ (Olive ridley turtle : Lepidochelys olivacea) เต่ ำ มะเฟื อ ง
(Leatherback turtle : Dermochelys coriacea) และ เต่ำหัวค้อน (Loggerhead turtle : Caretta caretta)
2) พะยูนมีเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน (Dugong : Dugong dugon)
3) กลุ่ ม โลมำและวำฬมี 27 ชนิ ด แบ่ง เป็ น กลุ่ ม ที่อ ยู่ ป ระจ ำถิ่ น ใกล้ ฝั่ งและกลุ่ ม ที่ มี
กำรอพยพย้ำยถิ่นระยะไกลซึ่งมักอำศัยบริเวณไกลฝั่ง ชนิดโลมำและวำฬที่มีกำรศึกษำในเชิงสถำนภำพและ
กำรแพร่กระจำยจำกัดอยู่ในกลุ่มประชำกรใกล้ฝั่ง 6 ชนิด ได้แก่ โลมำปำกขวด (Indo-Pacific Bottlenose
dolphin: Tursiops aduncus) โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides)
โลมำหลั ง โหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) โลมำอิ ร วดี (Irrawaddy dolphin:
Orcaella brevirostris) วำฬบรูด้ำ (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) และวำฬโอมูระ (Omura’s whale:
Balaenoptera omurai)
2.1.2 สถานภาพสัตว์ทะเลหายากจังหวัดสมุทรปราการ (State)
จำกกำรสำรวจสถำนภำพสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร
พบโลมำและวำฬรวม 3 ชนิด คือ โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ
โลมำอิ ร วดี พ บบริ เ วณชำยฝั่ ง ทะเลอ ำเภอพระสมุ ท รเจดี ย์ และบริ เ วณปำกแม่ น ำ
เจ้ำพระยำ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีจำนวนประชำกรประมำณ 20-30 ตัว โลมำอิรวดีที่พบบริเวณนี คำดว่ำเป็น
กลุ่มประชำกรเดียวกับโลมำอิรวดีที่พบบริเวณจังหวัดสมุทรสำคร (รูปที่ 4 )
โลมำหั ว บำตรหลั งเรี ยบเป็ นโลมำที่ มี ขนำดเล็ ก พบบริ เวณห่ ำงจำกฝั่ งค่ อนข้ ำงมำก
โดยเฉพำะบริเวณที่นำทะเลค่อนข้ำงใส กำรศึกษำเรื่องจำนวนประชำกรทำได้ยำก เพรำะไม่มีครีบหลัง ไม่สำมำรถ
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ประเมินจำนวนประชำกรที่แน่ชัดได้ แต่จำกกำรประเมินข้อมูลจำนวนประชำกรจากการสารวจและการพบซาก
ของโลมำหั วบำตรหลั งเรี ยบเกยตืน พบว่ำในพืนที่ชำยฝั่ งทะเลของจังหวัดสมุทรปรำกำร มีจำนวนประชำกร
ประมำณ 10-20 ตัว โดยจะพบได้บริเวณชำยฝั่งทะเลทิศตะวันออกของปำกแม่นำเจ้ำพระยำ (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 โลมำอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris)

รูปที่ 5 โลมำหัวบำตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides)

วำฬบรูด้ำเป็นสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนมที่มีขนำดใหญ่ที่สุดที่พบในพืนที่อ่ำวไทยตอนบน
วำฬบรูด้ำพบได้ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของอ่ำวไทย โดยพบมำกระหว่ำงเดือนเมษำยนจนถึงธันวำคมของทุกปี
ปั จ จุ บั น มี จ ำนวนประชำกรประมำณ 50 ตั ว วำฬบรู ด้ ำ กิ น ปลำขนำดเล็ ก ที่ ร วมฝู ง เช่ น ปลำกะตั ก แก้ ว
ปลำกะตักควำย ปลำไส้ตัน ปลำหัวตะกั่ว ปลำหลังเขียว ปลำอีปุด และปลำแป้น เป็นอำหำร วำฬบรูด้ำ มีกำร
เดินทำงไปมำตำมพืนที่ที่เป็นแหล่งอำหำร วำฬบรูด้ำ ที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำรนี เป็นกลุ่ม
ประชำกรเดียวกันกับที่พบบริเวณชำยฝั่งทะเลของจังหวัดอื่นๆ ในพืนที่อ่ำวไทยตอนบน (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 วำฬบรูด้ำ (Bryde’s whale: Balaenopera edeni)
พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการไม่พบแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แต่อาจพบซากเต่า
ทะเลเกยตื้นได้ โดยเฉพาะเต่าตนุและเต่ากระ

รูปที่ 7 กำรแพร่กระจำยของสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร
ระหว่ำงกันยำยน 2559–กรกฎำคม 2560
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2.1.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก (Pressure)
การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ส่ว นมาก
แล้ว จะไม่ส ามารถระบุส าเหตุก ารตายที ่แ น่ช ัด ได้ เนื่ อ งจากสภาพของซากที่ ไ ด้ รั บ มี ส ภาพเน่ า มาก
แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากโดยทั่วไป มีดังนี้
1) กำรติดเครื่องมือประมงโดยไม่เจตนำ เนื่องจำกพืนที่ที่เป็นแหล่ งอำหำรของสัตว์
ทะเลหำยำกอยู่บริเวณใกล้ชำยฝั่ง เช่น โลมำอิรวดี โลมำหัวบำตรหลังเรียบ และวำฬบรูด้ำ รวมทังเต่ำทะเลเป็น
พืนที่ทำกำรประมงของชำวประมงด้วย ทำให้พืนที่ทำประมงซ้อนทับกับแหล่งหำกินของสัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนี
ทังนี มีเครื่องมือประมงหลำยชนิดที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลเหล่ำนี จำกข้อมูลกำรตำยของสัตว์ทะเล หำยำก
ต่ำงๆ พบว่ำเครื่องมือทำกำรประมงที่เป็นสำเหตุกำรตำยของโลมำเหล่ำนี ได้แก่ อวนจมปู ลอบหอย ลอบจับปู
ม้ำ อวนลอยปลำขนำดใหญ่ เช่น ปลำกะพง เป็นต้น
2) มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงกับสัตว์ทะเลหำยำกที่อำศัยตำมแนวชำยฝั่ง ซึ่งภำวะ
เสื่อมโทรมนีทำให้สัตว์นำที่เป็นอำหำรลดลง ทำให้สัตว์ทะเลหำยำกขำดแคลนอำหำร และส่งผลกระทบต่อ
จำนวนประชำกรในระยะยำว นอกจำกนันกำรทิงขยะโดยเฉพำะประเภท เศษอวน ถุงพลำสติกลงในทะเล
เป็ น สำเหตุ ส ำคัญ ที่ ทำให้ สั ต ว์ท ะเลบำดเจ็ บ หรื อตำยได้ ดัง กรณีก ำรตำยของเต่ำ ทะเลและโลมำหลำย ตั ว
ซึ่งพบว่ำสัตว์ทะเลหลำยชนิด กินถุงพลำสติกเข้ำไป ทำให้ลำไส้อุดตันและตำยในที่สุด
3) กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ สัตว์ทะเลหำยำกทัง
เต่ำทะเล พะยูน โลมำและปลำวำฬ เป็นสัตว์ที่หำยใจด้วยปอด ดังนันกำรเกิดภัยพิบัติในธรรมชำติ หรือกำร
เปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และอุณหภูมิของนำ จึงมีผลโดยตรงต่อสุขภำพของสัตว์เหล่ำนัน ดังที่มี
กำรพบโลมำเกยตืนเป็นจำนวนมำก ที่แสดงอำกำรของกำรเจ็บป่วย และโรคพยำธิ โรคที่พบมำก ได้แก่ โรคปอด
นิวโมเนีย และพยำธิในอวัยวะภำยในที่สำคัญ เช่น หัวใจ และตับ เป็นต้น
4) กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่ องเที่ยว บำงพืนที่ของจังหวัดสมุทรปรำกำรที่มี
สัตว์ทะเลหำยำก เช่น วำฬบรูด้ำ และโลมำชนิดต่ำงๆ อยู่ประจำที่ หรือมีกำรเดินทำงเข้ำมำหำกินเป็นประจำ
และมีช่วงเวลำที่แน่นอนนัน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวมำสร้ำงรำยได้ เข้ำสู่ชุมชนได้ แต่หำกไม่มี
กำรจัดระเบีย บปฏิบัติที่ชัดเจนบนหลั กกำรพืนฐำนทำงวิชำกำร อำจทำให้บำงครังมีควำมพยำยำมที่จะนำ
นักท่องเที่ยวเข้ำใกล้สัตว์ทะเลหำยำกให้มำกที่สุด ซึ่งเป็นกำรรบกวนสัตว์ และอำจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้
สัตว์ทะเลหำยำกนันๆ ได้รับบำดเจ็บหรือตำยได้
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จำกสถิติกำรเกยตืนของสัตว์ทะเลหำยำกในพืนที่ชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วำฬและโลมำ ซึ่งมักไม่สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยที่แน่ชัดได้ เนื่องจำกสภำพของซำกที่ได้รับมีสภำพเน่ำมำก
จนไม่เหลือหลักฐำนเพื่อกำรพิสูจน์ที่ชัดเจนได้

รูปที่ 8 สถิติกำรเกยตืนของสัตว์ทะเลหำยำกบริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2551- 2560
2.1.4 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
กำรดำเนินงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำกในพืนที่จังหวัด
สมุทรปรำกำร มีดังนี
1) ป้องกันกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำยหรือ กำรใช้เครื่องมือประมงที่เป็นภัยคุกคำม
ต่อสัตว์ทะเลหำยำก
2) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
3) ให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
4) กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวดกำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล
5) เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียและนำเสีย
6) จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำมมำตรฐำนสำกล และจำแนก
ชนิดและประเภทของขยะในทะเล
7) กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพหน่วย
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน
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8) กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง
กำรท่องเที่ยวในแหล่งที่พบสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อให้กำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
9) กำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ด้ำนกำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
10) กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์ทะเลหำยำก
ตลอดจนพืนที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
11) กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำสู่กำรนำเสนอควำมเชื่อมโยงผ่ำนกำรวิเครำห์ PSR ที่เสนอสำเหตุ
ของผลกระทบต่อ สั ตว์ท ะเลหำยำก (Pressure) และแผนกำรดำเนิ นงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ
(Responses) ดังแสดงใน ภำคผนวก 1 และ 2
2.1.5 การดาเนินงานในปี พ.ศ.2560 – 2561
1) เผยแพร่และให้ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก โดยจัดทำโครงกำรค่ำย
เยำวชนรู้รักษ์พิทักษ์อ่ำวไทยในพืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรำ และสมุทรปรำกำร
2) เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับภัยของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเล
หำยำกร่วมกับองค์กรภำคี หน่วยงำนในพืนที่รับผิดชอบจำนวน 5 ครัง งำนวันทะเลโลก
2.1.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว ชำวประมงและชุมชนชำยฝั่งจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรใน
กำรอนุรักษ์สัตว์ทะเลเหล่ำนี ดังนัน กำรส่งเสริม กำรเผยแพร่ควำมรู้ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแจ้งเหตุ
และกำรช่วยชีวิต ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุด ในกำรช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลหำยำกเหล่ำนีให้อยู่
อย่ำงยั่งยืนตลอดไป ส่วนกรณีของกำรติดเครื่องมือประมงนัน ควรมีข้อมูลสนับสนุนทำงวิชำกำรที่แน่นหนำว่ำ
เครื่องมือใดเป็นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก เพื่อนำไปยกระดับสู่กำรออกกฎและระเบียบในห้ำมใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดนันๆ ต่อไป
ประเด็น สำคัญที่เป็ นอันตรำยต่อสัตว์ทะเลหำยำก ซึ่งได้แก่ อันตรำยจำกขยะทะเล
กรณีนีต้องอำศัยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทังในเชิงพืนที่และเชิงนโยบำย ในกำรลดขยะลงสู่ทะเล รวมไปถึง
กำรจัดกำรขยะในทะเล ที่ระดับพืนที่ไม่อำจดำเนินงำนได้ตำมลำพัง
2.2 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ทำกำรตรวจวัดและเก็บตัวอย่ำงคุณภำพนำทะเล
บริ เ วณชำยฝั่ ง อ่ำ วไทยตอนบน และได้ น ำค่ำ คุ ณภำพนำซึ่ งมี ทั งหมด 8 ปัจ จั ย ได้ แก่ ควำมเป็ น กรด-ด่ ำ ง
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ออกซิเจนละลำยนำ อุณหภูมิ ควำมเค็ม สำรแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด มำใช้คำนวณหำค่ำดัชนีคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง (Marine water quality index) เพื่อเป็นตัวบ่งชีถึง
สถำนภำพของคุณภำพนำทะเล นอกจากนี้ยังได้ด้าเนินการติดตามเฝ้ าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเล
เปลี่ ย นสี บริ เ วณพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง อ่ า วไทยตอนบน ซึ่ ง ปรากฏการณ์ น้ า ทะเลเปลี่ ย นสี หรื อ ขี้ ป ลาวาฬ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มจ้านวนมากของแพลงก์ตอน
พืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ท้าให้น้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสีต่างๆ ตามสีรงควัตถุของชนิดแพลงก์ตอนนั้น โดยเมื่อ
แพลงก์ตอนพืชได้รับสารอาหาร และแสงในปริมาณมากกว่าปกติ จึงเจริญเติบโต และเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์โดยเฉพาะการเพิ่ม
ปริมาณอินทรียสารบริเวณชายฝั่ง เช่น น้้าเสียจากบ้านเรือน ชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2.2.1 สถานภาพคุณภาพน้าทะเล จังหวัดสมุทรปราการ (State)
ศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน ดำเนินกำรตรวจวัด
คุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง บริเวณปำกแม่นำเจ้ำ พระยำ เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่สถำนีบริเวณปำกแม่นำ และ
ห่ำงจำกปำกแม่นำ 3 กิโลเมตร พบว่ำในปี 2560 (ข้อมูลเฉลี่ยเดือนพฤศจิกำยน 2559 มกรำคม มีนำคม และ
พฤษภำคม 2560) สถำนะคุณภำพนำบริเวณปำกแม่นำเจ้ำพระยำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (รูปที่ 9 )

รูปที่ 9 แผนที่จุดเก็บตัวอย่ำงและค่ำเฉลี่ยสถำนะคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรปรำกำร
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จำกกำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ ง จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงปี
พ.ศ.2557–2560 พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรม และพอใช้ โดยในปี พ.ศ. 2560 มี แ นวโน้ ม
กำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2559 (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพนำทะเลชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557–2561
2.2.2 สาเหตุที่ส่งผลให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม (Pressure)
1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น นำเสีย
จำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
2.2.3 แผนงานการดาเนินงาน มาตราการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐ และภำคส่ว นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำร
จัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณ
กำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
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3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพื่อนำเสนอใน
ระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกคุณภำพนำชำยฝั่ง (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังในภำคผนวกที่ 3 และ 4
2.2.4 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืนที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกับศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทย
ตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลคุณภำพนำ และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับ
สื่อมวลชน
2.2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 และกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง มิได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรนำเสียของประเทศและ
ของพืนที่
2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยนำเสีย เช่น ปริมำณอินทรียสำร ตะกอน
และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่ว ยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบำบัด และ
ปล่อยทิงนำเสียให้เข้มงวดมำกขึน
- กำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพนำในระบบลุ่มนำ
2.3 สถานภาพการเกิดปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรปราการ (State)
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ได้ดำเนินกำรติดตำม
เฝ้ำระวังกำรเกิด ปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี หรือขีปลำวำฬ อันเกิดจำกกำรเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวน
อย่ำงรวดเร็วของแพลงก์ตอนพืช หรือแพลงก์ตอนสัตว์ ทำให้นำทะเลเปลี่ยนเป็นสีต่ำงๆ ตำมสีรงควั ตถุของ
แพลงก์ตอนพืชชนิดนัน โดยเมื่อแพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำรและแสงในปริมำณมำกกว่ำปกติจึงเจริญเติบโต
และเพิ่มจำนวนขึนอย่ำงรวดเร็ว กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสีมีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรม
มนุษย์ โดยเฉพำะกำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เช่น นำเสียจำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรม
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กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง ซึ่งกำรเกิด ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว
ส่งผลกระทบทังทำงตรง และทำงอ้อมต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
สถำนภำพกำรเกิดนำทะเลเปลี่ยนสี จำกสถิติกำรรำยงำนกำรเกิด ปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี
(red tide) บริเวณพืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557-2560 พบกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยน
สี จำนวน 5 ครัง (รูปที่ 10) บริเวณชำยฝั่งทะเลสีล้ง ชำยฝั่งทะเลคลองด่ำน และปำกแม่นำเจ้ำพระยำ โดยแพลงก์
ตอนพื ช ที่ เ ป็ น สำเหตุ ข องปรำกฏกำรณ์ น ำทะเลเปลี่ ย นสี ได้ แ ก่ Chaetoceros spp., Cylindrotheca sp.,
Skeletonema costatum, Rhizosolania sp., Ceratium furca และ Noctiluca scintillans

รูปที่ 11 สถิติกำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี (red tide) บริเวณชำยฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงปี พ.ศ.2557-2561
2.3.1 สาเหตุที่ส่งผลให้น้าทะเลเปลี่ยนสี (Pressure)
กำรเกิดปรำกฏกำรณ์นำเปลี่ยนสี อำจมีส ำเหตุจำกกำรที่แพลงก์ตอนพืชได้รับสำรอำหำร
ที่จำเป็นต่อกำรเจริ ญเติบ โตเป็นปริ มำณมำก ประกอบกับสภำพแวดล้อมที่พอเหมำะ ได้แก่ ควำมเข้มแสง
อุณหภูมิ ช่วงกำรขึน-ลงของนำทะเล แหล่งที่มำของสำรอำหำรบริเวณชำยฝั่ง ส่วนใหญ่มำจำกนำทิงหรือนำเสีย
จำกชุมชน สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เช่น รีสอร์ท โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรมฯ ที่ไม่ผ่ำนระบบบำบัดนำเสีย
หรือไม่ได้กำรบำบัดอย่ำงถูกวิธี ทังนี สำมำรถสรุปสำเหตุที่ส่งผลที่ทำให้เปลี่ยนสี ได้แก่
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1) กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ เช่น นำเสีย
จำกบ้ำนเรือนชุมชน จำกกิจกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรขยำยตัวของกำรเพำะเลียงสัตว์นำชำยฝั่ง
2) กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
3) ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน
2.3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนใน
กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
2) เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลด
ปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพื่อ
นำเสนอในระดับนโยบำยสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกนำทะเลเปลี่ยนสี (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ในภำคผนวกที่ 5 และ 6
2.3.3 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560-2561
1) ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและเครือข่ำยชุมชนผ่ำนโครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์ทะเลไทย
2) กำรให้ควำมรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพืนที่ตำมโครงกำรให้ควำมรู้สัญจร
3) ประสำนงำนกั บศู น ย์วิ จั ยและพั ฒ นำทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ ำ วไทย
ตอนบนเพื่อประสำนงำนข้อมูลนำทะเลเปลี่ยนสี และกำรประสำนงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชน
4) กำรดำเนิ น กำรจัดทำรำยงำนผลวิเครำะห์ เสนอต่อหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
ประสำนกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงคำแนะนำต่ำงๆ ในช่วงกำรเกิดปรำกฏกำรณ์
5) กำรให้คำปรึกษำ และเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล
ในพืนที่เกี่ยวกับสำเหตุที่อำจจะทำให้เกิด ปรำกฏกำรณ์นำเปลี่ยนสี เพื่อกำรปรับปรุงระบบบำบัดนำเสีย และ
สุขำภิบำล
2.3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำและอุปสรรค
- ส ำนั กงำนบริ ห ำรจั ดกำรทรั พยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 2 และกรม
ทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝั่ง มิได้มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำรจัดกำรนำ
เสียของประเทศและของพืนที่
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2) ข้อเสนอแนะ
- กำหนดมำตรกำรลดและควบคุมกำรปล่อยนำเสีย เช่น ปริมำณอินทรียสำร ตะกอน
และกำรปนเปื้อนของแบคทีเรียลงสู่ทะเล
- หน่ว ยงำนรำชกำร ควรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบำบัด และ
ปล่อยทิงนำเสียให้เข้มงวดมำกขึน
- ควรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรคุณภำพนำในระบบลุ่มนำ
2.4 สถานการณ์ขยะในประเทศไทย
จำกสถิติขยะมูลฝอยทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีขยะ
มูลฝอย 27.04 ล้ำนตัน โดยนำไปกำจัดอย่ำงถูกต้องจำนวน 9.59 ล้ำนตัน (ร้อยละ 36) นำกลับมำใช้ประโยชน์
จำนวน 5.76 ล้ำนตัน (ร้อยละ 21) เหลืออีก 11.69 ล้ำนตัน (ร้อยละ 43) เป็นขยะที่มีกำรกำจัดที่ไม่ถูกต้องและ
ขยะสะสมที่ไม่มีกำรเก็บขน ซึ่งตกค้ำงในพืนที่อีก 10.13 ล้ำนตัน ซึ่งส่วนหนึ่งของขยะจำนวนนีอำจถูกลมพัดพำ
หรือชะลงแม่นำลำคลอง และไหลออกสู่ทะเลได้ในที่สุด ทังนี จำกกำรประเมินในระดับโลกพบว่ำ ขยะในทะเลร้อย
ละ 80 มีแหล่งที่มำจำกกิจกรรมบนบก โดยเฉพำะขยะที่มีกำรจัดกำรไม่ถูกต้องและขยะตกค้ำง ร้อยละ 20 มำจำก
กิจกรรมในทะเล (Ocean Conservancy, 2015) ทังนี ร้อยละ 60-80 ของขยะทะเลทังหมดเป็นขยะพลำสติก
2.4.1 สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
ขยะทะเล (Marine debris) คือ ผลิตภัณฑ์จำกฝีมือมนุษย์ที่ตกลงไปอยู่ในทะเลหรือของ
เสี ย ที่ ผ่ ำนกระบวนกำรผลิ ตแล้ ว ไหลลงทะเล โดยกำรจงใจทิ ง หรื อกำรปล่ อยปละทิ งขว้ ำงโดยไม่ ตั งใจสู่
สภำพแวดล้อม ทำงทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงเครื่องมือประมง และวัสดุที่เกิดจำกกิจกรรมขนส่งทำงเรือ ขยะ
ทะเลมำจำกแหล่งสำคัญ 2 แหล่ง คือ
1) จำกกิจ กรรมบนฝั่ ง เช่น จำกแม่นำสำยหลั ก จำกกำรท่องเที่ยวชำยหำด แหล่ ง
อุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมำจำกบ้ำนเรือน จำกกำรท่องเที่ยวบริเวณชำยฝั่ง
2) กิจกรรมในทะเล เช่น กำรขนส่งทำงเรือ เรือท่องเที่ยว ประมงชำยฝั่ง สิ่งปลูกสร้ำงใน
ทะเล
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ต้นทางสาคัญของขยะทะเล
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน
ต้นทางของขยะทะเลที่อยู่ในมหาสมุทร
- หลุมฝังกลบขยะชุมชน
- เรือเฟอรี่ และเรือท่องเที่ยว
- ระบบกำรเก็บรวบรวม และขนย้ำยขยะ (ทำงบก - เรือประมง
และทำงนำ)
- เรือโดยสำรสำธำรณะ
- นำที่เอ่อล้นไหลบ่ำในช่วงฝนตกหนัก
- เรือส่วนบุคคล
- ภำคอุตสำหกรรม และกำรผลิต
- แท่นขุดเจำะก๊ำซ และนำมันกลำงทะเล
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ไม่เหมำะสม
- กิจกรรมกำรเพำะเลียงสัตว์นำ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
- ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
2.4.2 สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
ขยะทะเลอำจพบใกล้แหล่งกำเนิดหรือถูกพัดพำไปได้ในระยะทำงไกลๆ ด้วยกระแสนำ
และกระแสลม ไม่เพียงแต่บริเวณชำยฝั่ง แต่ยังสำมำรถพบได้ในสถำนที่ห่ำงไกลจำกแหล่งกำเนิด ลอยอยู่บริเวณ
ผิวนำ กลำงนำที่ระดับควำมลึกต่ำงๆ และจมลงสู่พืนทะเล สถำนกำรณ์ขยะทะเลในประเทศไทย กรมควบคุม
มลพิษแจ้งประมำณขยะในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2557 มีมำกถึง 60,273 ตัน/วัน ในจำนวนนีร้อยละ 19 ที่ถูกนำ
กลับไปใช้ใหม่ ร้อยละ 27 ที่ถูกกำจัดถูกวิธี จึงประเมินกันว่ำขยะนับพันตัน เหล่ำนีจะลงสู่ทะเล จำกกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลขยะทะเลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมแบบฟอร์มที่ดัดแปลงมำจำกกำรเก็บข้อมูล
ของ nternational Coastal Clean Up ระหว่ำง พ.ศ.2552-2558 ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลำสติก
ฝำจุก เชือก หลอดพลำสติก ทุ่นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสือผ้ำ ซึ่งพอสรุป รำยงำนผลกำรเก็บขยะ ได้ 6 ประเภท
ตำมรูปแบบกำรเก็บขยะ ตำมตำรำงประเภทกำรเก็บขยะ (ตำรำงที่ 3)
1) กิจกรรมทำงนำ 67, 227 (15.76%)
2) กิจกรรมชำยฝั่ง และกำรพักผ่อน 283,160 (66.37%)
3) กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสูบ 31,839 (7.46%)
4) ขยะขนำดใหญ่ 6,641 (1.56%)
5) อุปกรณ์กำรแพทย์/อนำมัย 29,144 (6.83%)
6) ขยะอื่นๆ 8,601 (2.02%)

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

31

ตารางที่ 3 สรุปรำยงำนผลกำรเก็บขยะทะเลในประเทศไทย
กิจกรรมทางน้า
กล่องใส่เหยื่อตกปลำ
ขวดนำยำฟอกขำว/ทำควำมสะอำด
ทุ่นลอย
ลอบ ปู/กุ้ง/ปลำ
ลังไม้
เอ็นตกปลำ
เหยื่อตกปลำ/แท่งเรืองแสง
อวน
หลอดไฟ
ขวดนำมัน/นำมันหล่อลืน่
แผ่นวำงสินค้ำ
แผ่นพลำสติก/ผ้ำใบคลุมของในเรือ
เชือก
สำยรัด
อื่นๆ

Total (ชิ้น)
157
864
8,747
625
607
3,011
669
4,363
1,066
333
13
792
36,210
2,384
7,386

Category (%) Total (%)
0.23
0.04
1.29
0.20
13.01
2.05
0.93
0.15
0.90
0.14
4.48
0.71
1.00
0.16
6.49
1.02
1.59
0.25
0.50
0.08
0.02
0.00
1.18
0.19
53.86
8.49
3.55
0.56
10.99
1.73

67,227
Total (ชิ้น)

100.00%
Category (%)

15.76%
Total (%)

กระดำษ/หนังสือพิมพ์/ใบปลิว
ถุง (พลำสติก)
ลูกโป่ง
ขวดเครื่องดื่ม (พลำสติก) 2 ลิตร หรือน้อยกว่ำ
ขวดเครื่องดื่มแก้ว
กระป๋องเครื่องดื่ม
ฝำ, จุก
เสือผ้ำ, รองเท้ำ
ถ้วย, จำน, ช้อน, ส้อม, มีด
ห่อ/ ภำชนะบรรจุอำหำร
ฝำดึงกระป๋อง
ถ้วยโฟม กล่องโฟม
ปลอกกระสุน/อุปกรณ์เกี่ยวกับกระสุน
หลอด, ที่คนเครื่องดื่ม
ของเล่น
ของใช้ประจำวัน

22,362
69,059
918
15,284
22,314
11,804
39,654
6,387
16,880
16,225
3,620
13,997
1,374
28,895
1,938
1,223

7.90
24.39
0.32
5.40
7.88
4.17
14.00
2.26
5.96
5.73
1.28
4.94
0.49
10.20
0.68
0.43

5.24
16.19
0.22
3.58
5.23
2.77
9.30
1.50
3.96
3.80
0.85
3.28
0.32
6.77
0.45
0.29

อื่นๆ
กล่องนม และนำผลไม้
ของใช้ประจำบ้ำน (ไม้หนีบ ไม้แขวนเสือ ถุงหรือ
ขวดนำยำซักผ้ำ
TOTAL

8,827
2,099
300

3.12
0.74
0.11

2.07
0.49
0.07

283,160

100.00%

66.37%

TOTAL
กิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน
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กิจกรรมทางน้า
กิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่
ไฟแช็ก
ก้นชิกำร์
ซองบุหรี่
อื่นๆ
TOTAL
ขยะขนาดใหญ่
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ (ตู้เย็น,เครื่องซักผ้ำ เป็นต้น)
แบตเตอรี่
วัสดุก่อสร้ำง
รถ/ชินส่วนของรถ
ถังนำมันขนำด 55 แกลลอน
ยำงรถยนต์
อื่นๆ
เฟอร์นิเจอร์ เตียง เก้ำอี
TOTAL
อุปกรณ์การแพทย์/อนามัย
ถุงยำงอนำมัย

ผ้ำอ้อม
เข็มฉีดยำ
ผ้ำอนำมัย/อุปกรณ์
อื่นๆ
TOTAL
ขยะอื่นๆ
ขยะอื่นๆ
TOTAL
TOTAL

Total (ชิ้น)
Total (ชิ้น)
22,760
6,134
1,082
1,702
161
31,839
Total (ชิ้น)
351
406
3,857
155
265
437
184
986

Category (%) Total (%)
Category (%) Total (%)
71.48
5.34
19.27
1.44
3.40
0.25
5.35
0.40
0.51
0.04
100.00%
7.46%
Category (%) Total (%)
5.29
0.08
6.11
0.10
58.08
0.90
2.33
0.04
3.99
0.06
6.58
0.10
2.77
0.04
14.85
0.23

6,641
Total (ชิ้น)
178

100.00%
Category (%)
0.61

1.56%
Total (%)
0.04

221
256
217
28,272

0.76
0.88
0.74
97.01

0.05
0.06
0.05
6.63

29,144
Total (ชิ้น)
8601
8601
426,612

100.00%
Category (%)
0.00%
0.00%
-

6.83%
Total (%)
2.02%
2.02%
100%

ที่มำของข้อมูลขยะทะเลในประเทศไทย : ผู้ร่วมเก็บขยะจำนวน 24,841 คน ขยะที่เก็บได้จำนวน 426,612 ชิน นำหนักขยะที่
เก็บได้ 73,558.97 กิโลกรัม ระยะทำงที่เก็บขยะ 534.40 กิโลเมตร

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

33

รูปที่ 12 ประเภทขยะ 10 อันดับมำกที่สุด : จำนวนที่เก็บได้
จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2559) พบว่ำ พ.ศ.2558 พบขยะทะเลที่มำ
จำกกิจกรรมชำยฝั่งและกำรพักผ่อนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลำสติก ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 สัดส่วนจำนวนชินของขยะทะเลในประเทศไทย ตังแต่ พ.ศ.2552-2558
(ดัดแปลงจำก สถำบันวิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่งทะเล และป่ำชำยเลน, 2559)
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รูปที่ 14 ภำพขยะทะเลและชำยฝั่ง
2.4.2 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรจากขยะทะเล (Pressure)
1) ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น โดยกำร
ติดมำกับขยะที่ล่องลอยอยู่ในนำ และหำกขยะทะเลลงไปทับปะกำรังทำให้ปะกำรังตำยได้
2) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับเรือและเครื่องมือประมง
รวมถึงต้องสูญเสียงบประมำณในกำรจัดกำรในระดับสูง
3) ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว ทำลำยทัศนียภำพที่สวยงำม คุณค่ำของแหล่งท่องเที่ยว
ลดลง
4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภำพนำและสิ่งแวดล้อมลดลง
5) ส่งผลต่อสุขภำพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ เนื่องจำกอำจได้รับสำรพิษขยะจำกห่วงโซ่
อำหำร
6) ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก โดยพบว่ำร้อยละ 3 ของสัตว์ทะเลหำยำกที่ตำยมี
สำเหตุมำจำกกำรกินขยะทะเล
2.4.3 การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ในพืนที่รับผิดชอบของ สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
2) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์ แก่ประชำชนโดยทำงภำครัฐ
และเอกชนได้จั ดทำเอกสำรเผยแพร่ และกิจกรรมต่ ำงๆ เพื่อส่ งเสริมให้ ประชำชนตระหนักในคุณค่ำของ
ทรัพยำกรทำงทะเล และให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล
3) จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล เช่น อวน หรือขยะอื่นๆ ที่สร้ำง
ปัญหำใหญ่ เป็นภัยคุกคำมให้กับควำมอยู่รอด ควำมยั่งยืนของสัตว์ทะเลหำยำก
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จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผลกระทบจำกขยะทะเลเพิ่มขึน (Pressure) และ
กำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 7 และ 8
2.4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำ อุปสรรค
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง เพียงลำพัง
หน่วยงำนเดียวไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำกต้นทำงของขยะทะเลมำจำกบนบก กำรแก้ไขปัญหำจึงต้องมี
กำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำน ทังนี นับตังแต่มีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติในเดือนพฤษภำคม 2557
เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะทะเลได้รับกำรยกระดับให้ควำมสำคัญเป็นวำระแห่งชำติ โดยมีแผนยุทธศำสตร์จัดกำร
มลพิษ 20 ปี แผนจัดกำรมลพิษ 5 ปี (2560 - 2564) โดยมีกำรบูรณำกำรจำกหลำยหน่วยงำน ซึ่งเรื่องขยะ
ทะเลได้บรรจุอยู่ในแผนจัดกำรมลพิษดังกล่ำว
2) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังกำรสร้ำงวินัยประชำชน และกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยเข้ำถึงในระดับครัวเรือน มีกำรจัดระบบรองรับกำรคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด
เช่น กำรกำหนดจุดทิงขยะกำรกำหนดวันเก็บขยะแยกประเภทมีระบบกำรจัดเก็บเช่นเดียวกับขยะทั่วไปแต่เก็บ
เฉพำะขยะรีไซเคิลอย่ำงเดียว ไม่เก็บขยะประเภทอื่นรวมไปด้วย ทำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือคัดแยกขยะ
และทิงตำมวันที่กำหนด โดยเจ้ำหน้ำที่เข้ำทำหน้ำที่ตรงเวลำ มีวินัย และในกำระบวนกำรต่ำงๆ ได้คำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(2) จัดทำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะชำยฝั่ ง ทังด้ำนกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยมุ่งเน้นกำรนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ ตำมหลัก
3 R ทังขยะรี ไซเคิล และขยะเศษอำหำรกำรเก็บขนมูล ฝอย และกำรกำจัดมูล ฝอยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้
แพร่หลำยในสังคมและในหน่วยงำนให้เข้ำใจกระบวนกำร รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของ
สังคมให้ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึน และข้อจำกัดในกำรหำสถำนที่ฝังกลบ
(3) เนื่ อ งจำกในปั จ จุ บั น มี อั ต รำกำรเพิ่ ม ขึ นของปริ ม ำณขยะขึ นตำมกำร
เจริญเติบโตของเมืองและเพื่อเป็นกำรลดกำรใช้พืนที่ฝังกลบกำรสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรด้ำนกำรลด กำรคัด
แยก กำรแปรรูป และกำรนำขยะกลับมำใช้ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยดำเนินกำรดังนี
- ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกของประชำชนในกำรลด และคัดแยก
ขยะให้เป็นควำมเคยชิน มีควำมรู้สึกถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดระบบคัด
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แยกขยะในสถำนศึกษำทุกระดับเพื่อให้เด็ก และเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ มีสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนโดยทิงขยะถูกที่ถูกถัง
- บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรออกแบบระบบ
และบริหำรจัดกำรขยะรีไซเคิล
- กำรรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ ค วำมรู้ สร้ ำ งควำมตระหนั ก ในกำรร่ ว มจั ด กำร
สิ่ งแวดล้ อมในระดับ ชุมชน เพื่ อพัฒ นำไปสู่ ชุมชน Zero Waste รวมถึงกำรส่ งเสริม และสร้ำงจิตส ำนึกใน
โรงเรียน สร้ำงกิจกรรม ให้เด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมในกำรคัดแยกมูลฝอย และแปรรูปขยะกลับมำใช้ได้อีก
2.5 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
2.5.1 สถานการณ์ด้านป่าชายเลน
ป่ำชำยเลน (mangrove forest) เป็นระบบนิเวศในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงผืนแผ่นดินกับนำทะเล
ในเขตร้อน (tropical) และกึ่งร้อน (subtropical) ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลำกชนิดดำรงชีวิตร่วมกัน
ภำยใต้สภำพแวดล้อมเงื่อนไขที่ต้องเป็นดินเลน นำกร่อย และมีนำทะเลท่วมถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ป่ำชำยเลนจึง
พบได้ในบริเวณที่เป็นชำยฝั่งทะเล ปำกแม่นำ อ่ำว ทะเลสำบ และรอบเกำะแก่งต่ำงๆ บริเวณพืนที่ชำยฝั่งทะเล
ป่ำชำยเลน อำจเรียกว่ำ “ป่ำโกงกำง” ได้อีกชื่อหนึ่งตำมพันธุ์ไม้โกงกำงที่พบเป็นจำนวนมำกนั่นเอง
ในระบบนิเวศป่ำชำยเลน สิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตในป่ำชำยเลนจะมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน
อย่ำงซับซ้อน ทังในแง่กำรหมุนเวียนของธำตุอำหำรและกำรถ่ำยทอดพลังงำน สำมำรถอธิบำยง่ำยๆ ได้ ว่ำเมื่อ
ผู้ผลิต คือ พืช เติบโตขึนจำกกำรสังเครำะห์ด้วยแสง จะมีส่วนของใบไม้ กิ่งไม้และเศษไม้ ที่ร่วงหล่นทับถมในนำ
และดิน จะถูกย่อยสลำยโดยผู้ย่อยสลำย ได้แก่ รำ แบคทีเรีย โปรโตซัวชนิดต่ำงๆ กลำยเป็นอินทรียวัตถุ และใน
ที่สุด ก็จะกลำยเป็นแร่ธำตุกลับคืนสู่ระบบนิเวศ บำงส่วนถูกบริโภคโดยกลุ่มกินอินทรียสำร เช่น แพลงก์ตอนพืช
ที่ต่อไปจะกลำยเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์นำขนำดเล็กที่จะถูกบริโภค
ต่อไปอีก เป็นอำหำรของพวกกุ้ง ปู และปลำ ขนำดใหญ่ขึนไปตำมลำดับ หรือบำงส่วนก็จะตำยและถูกย่อย
สลำยกลับเป็นธำตุอำหำรสะสมอยู่ในป่ำนั่นเอง ธำตุอำหำรและอินทรียสำรบำงส่วนถูกพัดพำออกไปสู่ท้องนำ
สร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลภำยนอก ป่ำชำยเลนจึงเป็นระบบนิเวศที่มีควำมเฉพำะตัวและมีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสูง เป็นองค์ประกอบที่สำคั ญยิ่งของชำยฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมหำศำล
ทังทำงด้ำนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังนี
1) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพลังงำนและแหล่งวัตถุดิบไม้ใช้สอยในครัวเรือน
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ไม้จำกป่ำชำยเลนโดยเฉพำะไม้โกงกำงสำมำรถนำมำเผำถ่ำนซึ่งให้ถ่ำนที่มีคุณภำพดีเพรำะ
ให้ควำมร้อนสูงและไม่แตกสะเก็ด นอกจำกนียังมีกำรใช้ประโยชน์ไม้ป่ำชำยเลนในรูปของไม้ฟืนเพื่อกำรหุงต้ม
ในชีวิตประจำวันของประชำชนที่อำศัยบริเวณป่ำชำยเลนและใกล้เคียง อีกทังไม้จำกป่ำชำยเลนหลำยชนิด
สำมำรถใช้ประโยชน์ในงำนก่อสร้ำงและใช้สอยด้วย เช่น ทำเสำเข็ม ไม้คำยั น ไม้ก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์กำรประมง เปลือกของไม้ป่ำชำยเลนบำงชนิดสำมำรถนำมำสกัดสำรแทนนิน ใช้ในกำรย้อมแหอวน
ทำนำหมึก ทำสี ทำกำว และใช้ในอุตสำหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
2) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพร
พืชป่ำชำยเลน ในที่นีหมำยถึงพืชหรือพันธุ์ไม้ชนิดต่ำงๆ ทังไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่อยู่ใน
ป่ำชำยเลนและมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละฤดูกำลชำวบ้ำนในท้องถิ่นบริเวณชำยฝั่งต่ำง
มีประสบกำรณ์และเรียนรู้ในกำรนำพืชป่ำชำยเลนไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ทังเป็นอำหำรและพืชสมุนไพรไม่ว่ำ
จะเป็นส่วนของใบ ดอก ผล หน่อ หัว เหง้ำรำก และเปลือกลำต้น ซึ่งจุดเด่นที่น่ำสนใจของพืชป่ำชำยเลนคือ
เป็นทรัพยำกรในท้องถิ่นที่หำได้ง่ำยขึนเองตำมธรรมชำติและให้ผลผลิตได้ทุกฤดูกำล พืชในป่ำชำยเลนที่สำมำรถ
นำมำใช้เป็นผักพืนบ้ำนได้นันมีอยู่หลำยชนิด เช่น ใบชะครำม ยอดเป้ง ยอดผักเบียทะเล ถั่วขำว นำปรงหนู
จำก ถอบแถบ ลำพู ลำแพน สำหร่ำยสำย เป็นต้น พืชในป่ำชำยเลนหลำยชนิดมีสรรพคุณทำงยำ ใช้เป็นยำ
สมุน ไพรได้ เช่น เหงือกปลำหมอ มะนำวผี ใช้รักษำโรคผิว หนัง ผลของตะบูนขำวใช้รักษำโรคบิดและโรค
ท้องร่วง รำกตำตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน ขลู่ใช้ต้มดื่มบรรเทำโรคเกี่ยวกับทำงเดินปัสสำวะและแก้
อำกำรปวดเมื่อย เป็นต้น
3) ป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์นำวัยอ่อน เป็นแหล่งอำหำรที่อยู่อำศัย หลบภัย สืบพันธุ์
และเจริญเติบโตของสัตว์นำนำนำชนิด ป่ำชำยเลนเป็นที่อยู่อำศัยและเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์นำวัยอ่อน โดย
เฉพำะตัวอ่อนของปู กุ้ง หอย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทังสัตว์นำชนิดอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
อำหำร ทังนีเนื่องจำกป่ำชำยเลนเป็นแหล่งอำหำรที่สำคัญของสัตว์นำ ดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยเฉพำะปลำหลำย
ชนิดที่เป็นที่นิยมในกำรบริโภค ปลำทะเลหลำยชนิดวำงไข่ในป่ำชำยเลนและอำศัยเจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อ
เจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงออกสู่ทะเล และหลำยชนิดที่แม้จะวำงไข่ในทะเลแต่ตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ำยสู่ป่ำชำย
เลนเพื่ออำศัยหลบซ่อนศัตรูและหำอำหำร สัตว์นำที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจหลำยชนิด เช่น ปลำกะพงขำว ปลำ
นวลจันทร์ทะเล ปลำกระบอก ปลำเก๋ำ กุ้งกุลำดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนำงรม หอยแมลงภู่ หอยแครง ปูแสม ปูม้ำ
และปูทะเล ล้วนแล้วแต่มีวงจรชีวิตบำงส่วนที่ต้องเข้ำมำอำศัยในป่ำชำยเลนทังสิน
4) ป่ำชำยเลนช่ว ยรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศชำยฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพำะระบบ
นิเวศหญ้ำทะเลและปะกำรัง โดยมีบทบำทในกำรรักษำสมดุลของธำตุอำหำรและควำมอุดมสมบูรณ์ของชำยฝั่ง
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ซึ่งจะส่งผลถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรประมง ป่ำชำยเลนยังช่วยกักเก็บตะกอนดิน มิให้ลงไปทับถม
และเกิดควำมเสียหำยในแนวปะกำรัง
5) ป่ำชำยเลนช่วยป้องกันดินชำยฝั่งพังทลำย รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนซึ่งสำนกัน แน่นหนำ
จะช่วยบรรเทำควำมเร็วจำกกระแสนำลง ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดกำรพังทลำยและกัดเซำะของดินชำยฝั่ง ยังทำ
ให้ตะกอนที่แขวนลอยมำกับนำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่ อระยะเวลำนำนก็จะขยำยออกไปในทะเล
เกิดเป็นหำดเลนอันเหมำะสมแก่กำรเกิดของพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนต่อไป
6) ป่ำชำยเลนเป็นพืนที่สำหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ รำกของต้นไม้ในป่ำชำยเลนที่งอกออกมำ
อยู่เหนือพืนดินทำหน้ำที่คล้ำยตะแกรงธรรมชำติ ที่คอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสำรพิษต่ำงๆ จำกบนบกไม่ให้ลงสู่
ทะเล โลหะหนักหลำยชนิดเมื่อถูกพัดพำมำตำมกระแสนำก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่ำชำยเลน
นอกจำกนันขยะและครำบนำมันต่ำงๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่ำชำยเลนด้วย
7) ป่ำชำยเลนเป็นฉำกกำบังภัยธรรมชำติที่ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่
อำศัยบริเวณชำยฝั่ง โดยทำหน้ำที่เหมือนปรำกำรช่วยบรรเทำควำมรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลงก่อนจะ
ขึนฝั่ง มิให้สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงแก่ที่อยู่อำศัยและพืนที่ทำกินของชำวบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง
8) ป่ำชำยเลนเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งศึกษำธรรมชำติ ระบบนิเวศป่ำชำยเลน
เป็ น ระบบนิ เวศที่มีลั กษณะพิเศษเฉพำะตัว เป็นแหล่งที่อุดมไปด้ว ยพรรณไม้นำนำชนิดที่มีใบดอกและผล
สวยงำมแปลกตำ อีกทังยังเป็นแหล่งที่มีทังสัตว์นำและสัตว์บก โดยเฉพำะนกชนิดต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ร่วมกัน
หลำกหลำยชนิ ดทำให้ ป่ ำชำยเลนเป็ น สถำนที่ ที่เหมำะส ำหรั บกำรพักผ่ อนหย่อนใจ ศึกษำหำควำมรู้ และ
สำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
9) ป่ำชำยเลนช่วยลดภำวะโลกร้อน เพรำะเป็นแหล่งที่มีกำรสะสมของคำร์บอนสูงมำกและ
ต้นไม้ป่ ำชำยเลนหลำยชนิดมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนกระบวนกำร
สังเครำะห์แสงสูงกว่ำป่ำประเภทอื่น อีกทังยังเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบรรยำกำศ เป็นปริมำณที่มำกอีกด้วย
2.5.2 สถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน (State)
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีพืนที่ป่ำชำยเลน ตำมมติ ครม. จำนวน 73,311.06 ไร่ และเนือ
ที่ปำ่ ชำยเลนคงสภำพ 74,774.03 ไร่ ประกอบด้วย 3 อำเภอ 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ตำบลปำก
คลองบำงปลำกด และตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์, ตำบลท้ำยบ้ำน ตำบลบำงโปร่ง ตำบล
บำงด้วน ตำบลบำงปูใหม่ และตำบลบำงปู อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร, และตำบลคลองด่ำน อำเภอบำงบ่อ

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

39

ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จำกกำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนที่ผ่ำนมำ พบพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนทังสิน 3 วงศ์ 3 สกุล 6 ชนิด
ในปี 2559 ได้ทำกำรสำรวจสังคมพืชป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร ในท้องที่ตำบลแหลมฟ้ำผ่ำ ตำบลปำก
คลองบำงปลำกด และตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอพระสมุทรเจดีย์, ตำบลท้ำยบ้ำน ตำบลบำงโปร่ง ตำบล
บำงด้วน ตำบลบำงปูใหม่ และตำบลบำงปู อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร, ตำบลคลองด่ำน อำเภอบำงบ่อ พบพันธุ์
ไม้ป่ำชำยเลนทังหมดจำนวน 6 วงศ์ 8 สกุล 11 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่พบมำกที่สุดคือ แสมขำว รองลงมำคือ แสม
ทะเล และตะบูนขำว

ตารางที่ 4 ชนิดพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลนที่พบในจังหวัดสมุทรปรำกำร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อสามัญ
โกงกำงใบเล็ก
โกงกำงใบใหญ่
ตะบูนขำว
ตำตุ่มทะเล
ปอทะเล
พังกำหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
ลำพู
ลำแพน
แสมขำว
แสมทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata
Rhizophora mucronata
Xylocarpus granatum
Excoecaria agallocha
Hibiscus tiliaceus
Bruguiera gymnorrhiza
Thespesia populnea
Sonneratia caseolaris
Sonneratia ovata
Avicennia alba
Avicennia marina

ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จำกกำรประเมินมวลชีวภำพป่ำชำยเลนพบว่ำ มีมวลชีวภำพทังหมดเท่ำกับ 27.408 ตัน
ต่อไร่โดยแบ่งเป็น มวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 16.837 ตันต่อไร่ และมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 10.571 ตันต่อ
ไร่ กำรสะสมคำร์บอนในป่ำชำยเลน พบว่ำ คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพ (ในรูปของสำรประกอบคำร์บอน)
รวมเฉลี่ยเท่ำกับ 12.881 ตันต่อไร่ โดยแบ่งเป็น คำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพเหนือดินเท่ำกับ 7.913 ตัน
ต่อไร่ และคำร์บอนที่สะสมอยู่ในมวลชีวภำพใต้ดินเท่ำกับ 4.968 ตันต่อไร่ และเมื่อนำมำประเมินร่วมกับพืนที่
ป่ำชำยเลนพบว่ำ ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรกักเก็บคำร์บอนเท่ำกับ 0.137 ล้ำนตันคำร์บอน

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

40

ความหลากหลายของนกในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปรำกำร นกที่พบมี 7 อันดับ 14 วงศ์ 27 ชนิด นกที่พบมำกที่สุดได้แก่ นก
ยำงกรอกพั น ธุ์ จี น (Ardeola bacchus) นกยำงเปี ย (Egertta garzetta) นกเอี ยงสำลิ ก ำ (Acridotheres
tristis) ตำมลำดับ พบนกที่อยู่ในกลุ่มใกล้ถูกคุกคำม (Near Threatened; NT) ตำม IUCN Red list ได้แก่ นก
กำบบัว (Mycteria leucocephala) นกปำกแอ่นหำงดำ (Limosa melanuroides) นกนำงนวลแกลบเล็ ก
(Sternula albifrons) นกนำงนวลแกลบท้ำยทอยดำ (Sterna sumatrana)
ความหลากหลายของแมลงจังหวัดสมุทรปราการ
แมลงที่พบจำนวน 7 อันดับ 16 วงศ์ 22 ชนิด ได้แก่
1) แมลงที่กินพืชเป็นอำหำร (Herbivore) เช่น ด้วงเต่ำแตงแดง (Aulacophora indica), ด้วงงวง
(Curculionidae sp.) และ ด้วงหลังงุ้ม (Mordellidae sp.) เป็นต้น
2) แมลงที่กินสัตว์เป็น อำหำร (Carnivor) เช่น แมลงปอบ้ำนบ่อ (Crocothemis servilia),
แมลงปอบ้ำนใหม่เฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบ้ำนใต้ผู้ม่วง (Trithemis aurora) เป็นต้น
3) แมลงที่ช่วยผสมเกสร (Pollinator) เช่น ผีเสื อกลำงคืน (Entomogramma sp.), ผีเสื อ
หนอนหนำมกะทกรก (Acraea violae) และผีเสือเณรธรรมดำ (Eurema hecabe) เป็นต้น
จำกกำรสำรวจครังนี พบแมลงที่อยู่ในสถำนภำพกำรอนุรักษ์ตำม IUCN Red List (2016) แต่อยู่
ในระดับ Least concern (LC) คือ กังวลน้อย ได้แก่ แมลงปอบ้ำนบ่อ (Crocothemis servilia), แมลงปอบ้ำน
ใหม่เฉียง (Neurothemis fluctuans) และแมลงปอบ้ำนใต้ผู้ม่วง (Trithemis aurora)
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จำกกำรสำรวจพบสัตว์หน้ำดินทังหมด 14 วงศ์ 15 สกุล 19 ชนิด ชนิดที่พบมำกที่สุดคือ หอย
ถั่วแดง รองลงมำคือ หอยขีนก นอกจำกนียังพบชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หอยก้นแหลม (1) หอยหูแมว หอยกะทิ
ปูแสมก้ำมส้ม หอยหูปำกม่วง หอยหูปำกเหลือง หอยเทียน หอยยอ หอยกะพง หอยก้นแหลม (2) ปูก้ำมดำบ ปู
แสมก้ำมยำว ทำกเปลือยปูเสฉวน กุ้งดีดขัน และไส้เดือนทะเล
ความหลากหลายของสัตว์น้าในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จำกกำรสำรวจพบสัตว์นำทังหมด 9 วงศ์ 9 ชนิด จำแนกเป็นกลุ่มปลำ (Chordata) 5 วงศ์
5 ชนิด กลุ่มกุ้ง/ปู (Crustacean) 3 วงศ์ 3 ชนิด และกลุ่มแมงดำทะเล (Arthropoda) 1 วงศ์ 1 ชนิด โดยพบวงศ์ละ
1 ชนิด เช่น วงศ์ Soleidae (วงศ์ปลำลินหมำ) ได้แก่ ปลำลินหมำ วงศ์ Peneaidae (วงศ์กุ้ง) ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย และ
วงศ์ Limulidae (วงศ์แมงดำทะเล) ได้แก่ แมงดำทะเล เป็นต้น
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ความหลากหลายของเห็ดราในป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จำกกำรสำรวจเห็ดรำบริเวณตำบลบำงปูใหม่ ตำบลบำงปู อำเภอเมือง และตำบลแหลม
ฟ้ ำผ่ ำ อ ำเภอพระสมุ ทรเจดี ย์ พบจ ำนวนทั งสิ น 4 วงศ์ 5 สกุ ล และ 6 ชนิ ด ได้ แก่ เห็ ดดั นหมี (Daldinia
cancentrica), (Ganoderma sp.), (Phellinus sp.), (Inonotus sp.) และ (Fomitopsis sp.)
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีพืนที่ที่มีสภำพเป็นป่ำชำยเลนทังหมด 10,643 ไร่ (กรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง , 2557) สภำพป่ำชำยเลนโดนตัดขำดจำกกันเป็นผืนเล็กผืนน้อย ควำมสมบูรณ์ของป่ำ
ลดลง และควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์น้อยลง และยังมีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่อยู่ในระดับ
วิกฤต ระยะทำง 7.3 กิโลเมตร ซึ่งในจำนวนนีมีพืนที่ป่ำชำยเลนที่ประสบปัญหำกำรถูกกัดเซำะด้วย ถือว่ำเป็น
ปัญหำที่สำคัญ และทวีควำมรุนแรงขึน
กำรเปลี่ยนแปลงของพืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดสมุทรปรำกำร เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในพืนที่ป่ำชำยเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรเกษตร นำเกลือ นำกุ้ง ท่ำเทียบเรือ โรงงำนอุตสำหกรรม
ที่อยู่อำศัย โดยกำรเปลี่ยนแปลงของพืนที่ป่ำชำยเลนในจังหวัดสมุทรปรำกำร ตังแต่ ปี พ.ศ.2504 - 2557 แสดง
ในตำรำงที่ 6
ตารางที่ 5 พืนที่ป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร ตังแต่ปี พ.ศ.2504 - พ.ศ.2557
ปี (พ.ศ.)
2504
2518
2522
2529
2532
2534
2536
2539
2543
2547
2552
2557

พืนที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร (ไร่)
3,750
6,500
644
1,950
1,858
7,216
9,164
12,524
10,643

ที่มำ : สำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
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กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ดำเนินกำรโครงกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินป่ำชำยเลน พ.ศ.2557 เพื่อจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์พืนที่ป่ำชำยเลนออกเป็นพืนที่ต่ำงๆ พบว่ำ ในปี
2557 จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพืนที่ป่ ำชำยเลนในควำมรับผิ ดชอบของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง
จำนวน 74,771.77 ไร่ แบ่งเป็นพืนที่ป่ำชำยเลนคงสภำพ จำนวน 10,643.31 ไร่ นอกนันเป็นพืนที่อื่นๆ ได้แก่
พืนที่เพำะเลียงสัตว์นำ นำเกลือ เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้ำง เลนงอก พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง พืนที่
ทิงร้ำง ท่ำเทียบเรือ และป่ำบก รวม 64,128.46 ไร่ ดังตำรำงที่ 10
ตารางที่ 6 รูปแบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี พ.ศ.2557**
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
ป่ำชำยเลน(ป่ำคงสภำพ)
ป่ำชำยหำด
ป่ำพรุ
ป่ำบก
พืนที่เพำะเลียงสัตว์นำ
นำเกลือ
เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ
พืนที่ทิงร้ำง
เลนงอก/หำดเลน
หำดทรำย
พืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชำยฝั่ง***
รวม

พื้นที่ (ไร่)
10,643.31
67.28
51,645.66
1,653.56
951.33
4,520.98
1.94
688.61
184.99
4,414.12
74,771.77

** ขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543 มีพืนที่ 2,730,033.25 ไร่
และขอบเขตกำรจำแนกเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนปีพ.ศ.2557 มีพืนที่ 2,869,489.12 ไร่ โดยมีพืนที่เพิ่มขึนจำก
1) พืนที่ที่มีสภำพป่ำชำยเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543จำนวน 163,058.54ไร่
2) พืนที่ที่มีสภำพเลนงอก/หำดเลน นอกเขตป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2543จำนวน37,488.30ไร่
*** พืนที่เขตจำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดนิ ป่ำชำยเลน ปี พ.ศ.2543 สภำพปัจจุบนั เปลี่ยนเป็นทะเลหรือแม่นำลำคลอง
ที่มำ: จำกกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม โดยคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2557
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รูปที่ 15 แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลน ปี พ.ศ.2557 จังหวัดสมุทรปรำกำร
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2.5.3 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลน (Pressure)
1) กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพืนที่ป่ำชำยเลน
2) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่งยืน
3) กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
4) กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
5) ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย
6) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ
2.5.4 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนให้เกิดควำม
ยั่งยืน
2) จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำ
กำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3) เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ
4) ส่งเสริมกำรจัดตังกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทังหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน
5) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
6) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
7) กำรจัดทำแผนงำน งบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ทำงำน
8) บูรณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2 ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยใช้เทคนิค PSR : ผลกำรวิเครำะห์ เป็นดังภำคผนวกที่ 9
และ 10
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2.5.5 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี 2561
1) มีกำรประชุมกำรจัดกำรพืนที่โครงกำรป่ำในเมือง
2) สอดแทรกเนือหำด้ำนกำรอนุรักษ์และจัดกำรป่ำชำยเลนในโครงกำรค่ำยเยำวชน
รักษ์ทะเล
3) มีกำรลำดตระเวนตรวจตรำอย่ำงสม่ำเสมอ
2.5.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ปัญหำอุปสรรค
- บุคลำกร และงบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด อีกทังอุปกรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์)
ในกำรปฏิบัติงำนก็ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยทำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน
2) ข้อเสนอแนะ
- ควรสนับสนุนบุคลำกร และงบประมำณ ให้เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน และควร
จัดหำอุปกรณ์ และยำนพำหนะ (รถยนต์) ในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ และทันสมัย เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
- ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนชำยฝั่ง โดยกำรสนับสนุนให้ชุมชนชำยฝั่งให้ได้
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
2.6 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
2.6.1 สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีควำมยำวชำยฝั่งประมำณ 57.40 กิโลเมตร โดยสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 1 กลุ่มหำด โดยมีอำณำเขตครอบคลุมพืนที่ตำบล นำเกลือ ถึงตำบล คลองด่ำน รวมทังสิน 6
ตำบล
2.6.2 สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ (State)
ข้อมูลจำกกองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560)
พบว่ำ พืนที่ชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร มีระยะทำงประมำณ 57.40 กิโลเมตร มีพืนที่ชำยฝั่งที่ประสบปัญหำ
กำรกัดเซำะชำยฝั่งเป็นระยะ 7.51 กิโลเมตร (ตำรำงที่ 12) แบ่งออกเป็น
1) พืนที่กัดเซำะชำยฝั่ง
- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งรุนแรง
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- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งปำนกลำง
- พืนที่กัดเซำะชำยฝั่งเล็กน้อย

-

กิโลเมตร

0.21 กิโลเมตร

2) พืนที่ที่มีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว 44.80 กิโลเมตร
3) พืนที่ติดตำมตรวจสอบ

5.08 กิโลเมตร

ตารางที่ 7 สถำนภำพกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำรแบ่งตำมจำนวนพืนที่, ควำมยำว
ท้องที่
อาเภอ

พื้นที่กัดเซาะ (กม.)
ตาบล

บำงบ่อ
เมือง

คลองด่ำน
บำงปู
บำงปูใหม่
ท้ำยบ้ำน
พระสมุทร แหลมฟ้ำผ่ำ
เจดีย์
นำเกลือ
รวม

รุนแรง
2.54
1.09
3.67
7.30

ปาน
กลาง
-

น้อย
0.21
0.21

โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ไม่กัดเซาะ(ระยะทางตามแนวชายฝั่ง) ความยาว
รวม
ระยะทาง
ประเภท
สมดุล
ปากแม่น้า
(กม.)
(กม.)
โครงสร้าง
(กม.)
(กม.)
7.63
6.99
11.71
2.35
13.95
2.17
44.80

BP OB RE VS
OB RE BP
BP CP OB RE VS
BP RE VS
BP CP RE VS OB
BP RE
-

2.84
2.84

0.39
1.18
0.67
2.24

10.56
8.30
11.71
3.53
21.14
2.17
57.40

นิยามศัพท์ลักษณะโครงสร้างชายฝั่ง
AR
BF
BN
BOR
BP
BR
BV
CPI
CPO
EQ
FC
GA
GE
GRI
GRL
GRT
GRY
HA
JT

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Artificial Reef
(ปะกำรังเทียม)
Beach Forest Plantation (กำรปลูกป่ำชำยหำด)
Beach Nourishment
(กำรเติมทรำย)
Bridge Over the river
(สะพำนข้ำมแม่นำ)
Bamboo Fences Prevention (กำรปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น)
Boat Ramp
(ทำงลำดลงนำเพื่อนำเรือขึน-ลง)
Bridge View
(สะพำนจุดชมวิว)
Concrete Pipe
(กำรวำงท่อคอนกรีต)
Concrete Poles
(กำรปักเสำคอนกรีต)
Equilibrium (พืนที่สมดุล (มีปริมำณตะกอนเข้ำและออกในพืนที่สม่ำเสมอ))
Fish Cage
(กระชังปลำ)
Gabion
(กล่องกระชุหิน)
Geobag
(กำรวำงถุงใยสังเครำะห์บรรจุทรำย)
I-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวไอ)
L-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวแอล)
T-Groin
(รอดักทรำยแบบตัวที)
Y-Groin
(รอดักทรำยแบบตัววำย)
High Accumulation
(พืนที่ที่มีกำรสะสมตะกอนมำก (› 5 เมตร/ปี))
Jetty
(เขื่อนกันทรำยและคลื่นปำกแม่นำ)

LA
=
MC =
MP =
MS =
NT
=
OB
=
PI
=
RB
=
RE
=
SB
=
SD
=
SR
=
SS
=
ST
=
ขันบันได)
SZ
=
TG
=
TP
=
VS
=

Low Accumulation
(พืนที่ที่มีกำรสะสมตะกอนน้อย (‹5 เมตร/ปี))
Maintenance of Coastal Structure (ซ่อมบำรุงโครงสร้ำง)
Mangrove Plantation (กำรปลูกป่ำชำยเลน)
Mild Slope Seawall
(กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียง)
Nature Trail
(เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ)
Offshore Breakwater
(เขื่อนหินป้องกันคลื่นนอกชำยฝั่ง)
Pier
(ท่ำเทียบเรือ)
Reef Ball
(โดมทะเล)
Revetment
(เขื่อนหินทิง, หินทิง)
Sand Bypassing
(กำรถ่ำยเททรำย)
Structural Demolition
(รือถอนโครงสร้ำง)
Sea Road
(ถนนเลียบทะเล)
Sand Sausage
(ไส้กรอกทรำย)
Stepped Sloping Seawall (กำแพงกันคลื่นประเภทลำดเอียงแบบ
Setback Zone
Temporary Groin
Tetrapod
Vertical Seawall

(กำรกำหนดแนวถอยร่น)
(รอดักทรำยชั่วครำว)
(เขื่อนคอนกรีตหล่อรูปสี่ขำ)
(กำแพงกันคลื่นประเภทตังตรง)

ที่มำ : กองบริหำรจัดกำรพืนที่ชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (2560)
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รูปที่ 16 สถำนภำพแนวชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ.2561
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รูปที่ 17 โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ.2561
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2.6.4 สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่ง (Pressure)
1) กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่งโดยกำรก่อสร้ำงบริเวณชำยฝั่งและในทะเล รวมทังกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พืนที่เพื่อกำรเพำะเลียงสัตว์นำตำมแนวชำยทะเล
2) กำรบุกรุกทำลำยและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน
3) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
4) กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางธรรมชาติ (ลักษณะทางภายภาพของชายฝั่ง คลื่น
ลม กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึ้นน้าลง) และควำมรุนแรงของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง
2.6.5 แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
1) ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำงป้องกันที่มีอยู่เดิม
2) วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วม
ทังในเชิงพืนที่และเชิงหน่วยงำน
3) ศึกษำวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้ำงป้องกันกำร
กัดเซำะ ชำยฝั่งที่เหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
4) บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบั ญญัติ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
5) พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับพืนที่
6) ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่ เช่น ใช้ไม้ไผ่ปัก เป็นต้น
7) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ
8) บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
จำกข้อมูล ข้ำงต้น สำมำรถนำเสนอสำเหตุที่มีผ ลกระทบต่อปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง
(Pressure) และกำรดำเนินงำน มำตรกำร และกำรแก้ไขปัญหำ (Responses) ได้ดังภำคผนวกที่ 11 และ 12
2.6.6 การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2561
1) ทำกำรสำรวจโครงสร้ำงเดิมและโครงสร้ำงใหม่ว่ำมีอยู่เท่ำไหร่ ใครเป็นเจ้ำของ
งบประมำณ รวมไปถึงประเมินประสิทธิภำพของโครงสร้ำงนันๆ
2) จัดทำข้อมูลผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวบรวมข้อมูลกำรกัดเซำะเชิงพืนที่
ทุกจังหวัด
3) สำรวจควำมต้องกำรของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในแต่ละ
พืนที่ว่ำต้องกำรโครงสร้ำงแบบใด
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3. ประเด็นปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สาคัญในพื้นที่ (hot issue)
3.1 ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง คุณภาพน้า และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชำยฝั่ง เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวและกำรพัฒนำ
เมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวของชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม เมื่อประกอบกับกำรขำดประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรของเสีย จึงทำให้เกิดกำรปล่อยนำเสียลงสู่ชำยฝั่งทะเลในระดับสูง ปัญหำนีจึงเป็ นปัญหำ
เร่งด่วนที่สุดของจังหวัดสมุทรปรำกำร เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อสถำนภำพทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอื่นๆ
เช่น ป่ำชำยเลน และสัตว์ทะเลหำยำก เป็นต้น
3.2 ขยะทะเล
แม้จะไม่มีหลักฐำนหรือเอกสำรทำงวิชำกำรยืนยันว่ำ ต้นทำงของขยะทะเลมำจำกจังหวัด
สมุทรปรำกำร หรือมีขยะจำกจังหวัดสมุทรปรำกำรลงสู่ทะเลในอัตรำส่วนเท่ำใด แต่กำรเป็นจังหวัดติดฝั่งทะเล
กำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำขยะทะเลจึงเป็นปัญหำสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
3.3 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แม้จะมีกำรกัดเซำะชำยฝั่งของจังหวัดสมุทรปรำกำรจะได้รับกำรแก้ไขไปแล้วในหลำยพืนที่
แต่อย่ำงไรก็ตำมยังมีอีกหลำยพืนที่ที่ยังมีกำรกัดเซำะชำยฝั่งอย่ำงรุนแรง ดังนันปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งของ
จังหวัดสมุทรปรำกำรจึงยังเป็นปัญหำเร่งด่วน
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4. บทสรุป
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทีส่ ำคัญของจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ ป่ำชำยเลน และสัตว์
ทะเลหำยำก สำมำรถสรุปได้ดังนี
4.1 ป่าชายเลน
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีพืนที่ป่ำชำยเลน 10,643.31 ไร่ สถำนภำพล่ำสุดอยู่ในสภำวะคงตัว
ภัยคุกคำมหลักได้แก่ กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครองพืนที่ป่ำชำยเลน กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
อย่ำงไร้กำรควบคุมและขำดควำมยั่ งยืน กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
กำรลดลงของพืนที่ป่ ำชำยเลนจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ ง และผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่ งลดลง ทำให้ ป่ำ
ชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย
4.2 สัตว์ทะเลหายาก
บริเวณชำยฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปรำกำร พบโลมำและวำฬรวม 3 ชนิด ได้แก่ โลมำอิรวดี
มีจำนวนประชำกรประมำณ 20-30 ตัว โลมำหัวบำตรหลังเรียบ มีจำนวนประชำกรประมำณ 10 - 20 ตัว และ
วำฬบรูด้ำ มีจำนวนประชำกรประมำณ 50 ตัว สำเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำก ได้แก่ กำร
ติดเครื่องมือประมง มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมและขยะในทะเล กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ
และภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ และกำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยว
4.3 ประเด็นปัญหาสาคัญ
ประเด็นปัญหำหลัก ของจังหวัดสมุทรปรำกำร คือ ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ชำยฝั่ง คุณภำพนำ และสิ่งแวดล้อมทำงทะเล ขยะทะเล และ กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ซึ่งทังสำมประเด็นเป็นปัญหำ
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรอื่นๆ ในพืนที่ เช่น ส่งผลกระทบต่อป่ำชำยเลน ต่อสัตว์ทะเลหำยำก ตลอด
จนถึงทรัพยำกรสัตว์อื่นๆ
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ภาคผนวก 1 กำรวิเครำะห์ PSR จำนวนสัตว์ทะเลหำยำกเกยตืน ติดเครื่องมือประมง และพบซำกมำกขึน
State : จานวนสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซากมากขึ้น
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
แผนการดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรติดเครื่องมือประมงโดย R1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิ ดกฎหมำยหรือใช้เครื่องมือที่เป็ น
ไม่เจตนำ
ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก
R2 : กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพืนที่ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์และดูแลทรัพยำกร ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำย
เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง
P2 : มลพิษ และควำมเสื่อมโทรม R4 : กำรรณรงค์ดู แลควำมสะอำดชำยฝั่ ง และเข้ มงวดกำรทิ งขยะและ
ของสภำพแวดล้อม และขยะ
ของเสียลงสู่ทะเล
ในทะเล
R5 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะและ
ของเสีย
R6 : จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกล และจำแนกชนิด และประเภทของขยะในทะเล
P3 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติและ R7 : กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลื อ และพยำบำลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภำพ
ภัยจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ
หน่วยปฏิบัติกำร
P4 : กำรรบกวน และอุบัติเหตุจำก R8 : กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยว และกำรส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนได้
กำรท่องเที่ยว
ส่วนเสีย
R9 : กำรจัดทำเอกสำร และแผนกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
หมายเหตุ : R10-R11 เป็น
R10 : กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวนประชำกรของสัตว์
มำตรกำรที่ตอบสนองทัง P1-P4
ทะเลหำยำก ตลอดจนพืนที่กำรแพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำร
เนื่องจำกเป็นข้อมูลสำคัญในกำร
จัดกำรกำรใช้ประโยชน์พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
ดำเนินงำน
R11 : กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟูสัตว์ทะเลหำยำก
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State : สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ติดเครื่องมือประมง และพบซากมากขึ้น
R1 : กำรป้องกันกำรทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำยหรือใช้
เครื่องมือที่เป็น ภัยคุกคำมต่อสัตว์ทะเลหำยำก

P1 : กำรติดเครื่องมือประมงโดย
ไม่เจตนำ

R2 : กำรให้ควำมรู้และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พืนที่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรอนุรกั ษ์และดูแลทรัพยำกร
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งในพืนที่
R3 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ
เครื่องมือประมง
R4 : กำรรณรงค์ดูแลควำมสะอำดชำยฝั่งและเข้มงวด
กำรทิงขยะและของเสียลงสู่ทะเล

P2 : มลพิษและควำมเสื่อมโทรมของ
สภำพแวดล้อม และขยะในทะเล

R5 : เสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรขยะทะเลและของเสีย
R6 : จัดทำแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับขยะทะเลตำม
มำตรฐำนสำกลและจำแนกชนิดและประเภทของขยะในทะเล

P3 : กำรเจ็บป่วยตำมธรรมชำติ และภัย
จำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ

P4 : กำรรบกวนและอุบัติเหตุจำกกำร
ท่องเที่ยว

R7 : กำรสร้ำงศูนย์ช่วยเหลือและพยำบำลสัตว์ทะเล
เพิ่มประสิทธิภำพหน่วยปฏิบัติกำร
R8 : กำรจัดระเบียบกำรท่องเที่ยวและกำรส่งเสริมให้ควำมรู้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R9 : กำรจัดทำเอกสำรและแผนกำรประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวที่ถูกวิธี
R10 : กำรสำรวจ ศึกษำ วิจัย เรื่องชีววิทยำและจำนวน
ประชำกรของสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจนพืนที่กำร
แพร่กระจำย เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์
พืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
R11 : กำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรฟื้นฟู
สัตว์ทะเลหำยำก

ภาคผนวก 2

กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์สัตว์ทะเลหำยำก จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 3 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำคุณภำพนำทะเลชำยฝั่งเสื่อมโทรม จังหวัดสมุทรปรำกำร
State : คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก

R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรม

เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร

ต่ำงๆ ของมนุษย์
P2 : กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
P3 : ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมพืนที่หรือไม่ได้
เปิดใช้งำน

R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ
ให้กับชุมชน เพือ่ ลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำ
ธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและ
ชำยฝั่ง
R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำร
ทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

State : คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อม
โทรม
P1: กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณอิ น ทรี ย สำรจำก
R1 : สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยระหว่ ำ งองค์ ก รของรั ฐ และภำคส่ ว นที่
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรมต่ำงๆ
เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสีย
ของมนุษย์
แบบบูรณำกำร
P2: กำรปล่อ ยทิ งน ำเสีย ลงสู่แ หล่ งน ำ
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

R2 : เสริมสร้ ำงจิตส ำนึก สนั บสนุนและเสริม สร้ำงแรงจูงใจ
ต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติ รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเล
และชำยฝั่ง

P3: ระบบบำบัดนำเสีย มีไม่เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้เปิดใช้งำน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำร
กำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 4 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์คุณภำพนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 5 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำนำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรปรำกำร
State : น้าทะเลเปลี่ยนสี
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Pressure)
(Responses)
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำรจำก R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
บริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำกกิจกรรม
เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำนำเสียแบบบูรณำกำร
ต่ำงๆ ของมนุษย์
R2 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก สนับสนุนและเสริมสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับ
ชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำทิงลงสู่แหล่งนำธรรมชำติ
P2 : กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่งนำ
รวมทังรณรงค์ให้ช่วยฟื้นฟูแม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง
ธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด
P3 : ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อบูรณำกำรกำรทำงำน
และไม่ครอบคลุมพืนที่ หรือไม่ได้
กับหน่วยอื่นๆ ต่อไป
เปิดใช้งำน

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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State : คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม
P1 : กำรเพิ่มปริมำณอินทรียสำร
จำกบริเวณชำยฝั่ง เนื่องจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์

R1 : สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรของรัฐและภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนงำนในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ
นำเสียแบบบูรณำกำร

P2: กำรปล่อยทิงนำเสียลงสู่แหล่ง
นำธรรมชำติโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด

R2 : เสริ ม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ ำ ง
แรงจูงใจต่ำงๆ ให้กับชุมชน เพื่อลดปริมำณกำรปล่อยนำ
ทิ งลงสู่ แ หล่ งน ำธรรมชำติ รวมทั งรณรงค์ ใ ห้ ช่ว ยฟื้ น ฟู
แม่นำ ลำคลอง ทะเลและชำยฝั่ง

P3: ระบบบำบัดนำเสียมีไม่เพียงพอ
และไม่ ค รอบคลุ ม พื นที่ หรื อ ไม่ ไ ด้
เปิดใช้งำน

R3 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อกรมทรัพยำ
กรทำงทะเลและชำยฝั่ง นำเสนอในระดับนโยบำยเพื่อ
บูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยอื่นๆ ต่อไป

ภาคผนวกที่ 6 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์นำทะเลเปลี่ยนสี จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 7 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำขยะทะเลเพิ่มขึนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
(Pressure)
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว
P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
P5 : ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหำยำก

ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา
(Responses)
R1 : จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่รับผิดชอบของ สำนักงำนบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์
R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

State : ขยะทะเลเพิ่มขึ้น
P1 : ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
P2 : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

R1 : จัดทำแผนกำรจัดกำร แนวทำง และมำตรกำรกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในพืนที่รับผิดชอบของ
สบทช. 2

P3 : ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยว

R2 : ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ และจิตสำนึกด้ำนอนุรักษ์

P4 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

R3 : จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และจัดเก็บขยะทะเล

P5 : ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ท ะเล
หำยำก

ภาคผนวกที่ 8 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ขยะทะเล จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2
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ภาคผนวกที่ 9 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร
State : พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
การดาเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหา
(Responses)
(Pressure)
P1 : กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครอง R1 : ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
พืนที่ป่ำชำยเลน
R2 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
P2 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำชำย R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำ
เลนอย่ำงไร้กำรควบคุมและขำด
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
ควำมยั่งยืน
R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์ พัฒนำนวัตกรรมจำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
P3 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำ R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำ
ในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำ
ชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลนโดยกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์และพัฒนำนวัตกรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ
P4: กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำก R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
R8 : จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น บูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
P5 : ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่ง
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
ลดลงทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย R9 : บูรณำกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
P6 : กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
R10 : ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมสำคัญและ
บริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11 : ส่งเสริมกำรจัดตังกลุ่มอำสำสมัคร และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทังหน่วยงำนของภำครัฐที่มีศักยภำพ
ดำเนินกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำระวัง
กำรบุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน

สำนักงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 2

62

State : ป่าชายเลนเสื่อมโทรม และลดลง
R1 : ยกระดับกำรใช้นโยบำยทวงคืนผืนป่ำให้เข้มข้นและต่อเนื่อง
P1 : กำรบุกรุก ทำลำย และครอบครอง
พืนที่ป่ำชำยเลน

R2 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
R3 : ฟื้นฟูป่ำชำยเลนโดยกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนเสียหำย
R4 : จัดทำข้อตกลงชุมชนหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจับสัตว์นำและ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำชำยเลน

P2 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนอย่ำงไร้กำรควบคุม
และขำดควำมยั่งยืน

R5 : ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร

ป่ำชำยเลนให้เกิดควำมยั่งยืน
R6 : ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์จ ำกทรั พ ยำกรป่ ำ ชำยเลนโดยกำร

P3 : กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสัตว์นำ
ในป่ำชำยเลนอย่ำงขำดควบคุม

ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นำนวั ต กรรมจำก
ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R7 : เพิ่มควำมหลำยชนิดพันธุ์สัตว์นำโดยกำรปล่อยพันธุ์สัตว์นำ

P4: กำรลดลงของพืนที่ป่ำชำยเลนจำกกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง

R8 : จัดทำแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบวิธีธรรมชำติภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นบูรณำกำรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

P5: ผลกระทบจำกคุณภำพชำยฝั่งลดลง
ทำให้ป่ำชำยเลนบำงพืนที่เสียหำย

R9 : บู รณำกำรกำรจัดกำรคุณภำพนำชำยฝั่งทะเลกับ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

P6: กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
บริหำรจัดกำรป่ำชำยเลนยังไม่เพียงพอ

R10 : ประชำสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ ควำมสำคั ญ และ
ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
R11 : ส่งเสริม กำรจั ดตังกลุ่มอำสำสมัค ร และสนั บ สนุน ให้ อ งค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั งหน่ ว ยงำนของภำครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภำพ
ดำเนินกำรร่ว มกับเจ้ำหน้ำที่ในกำรลำดตระเวน ตรวจตรำ และเฝ้ำ
ระวังกำรบุกรุกพืนที่ป่ำชำยเลน

R12 : กำรจัดทำแผนงำนงบประมำณ รวมไปถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรทำงำน

ภาคผนวกที่ 10 กำรวิเครำะห์ PSR สถำนกำรณ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดสมุทรปรำกำร
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ภาคผนวกที่ 11 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรปรำกำร
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
สาเหตุ (Pressure)
การดาเนินงาน มาตรการ และการแก้ไขปัญหา (Responses)
P1 : กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันที่มีอยู่เดิม
R2 : วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งแบบ
บรูณำกำรและมีส่วนร่วมทังในเชิงพืนที่ และเชิงหน่วยงำน
R3 : ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งที่เหมำะสมและไม่ส่งผล
กระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558
P2 : กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทำง R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัดเซำะ
ธรรมชำติ และควำมรุนแรงของ
หรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
กระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝั่ง R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นที่เหมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของชำยฝั่ง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
P3 : กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและระดับ
พืนที่
P4 : กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำรบุกรุก
ทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก
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State : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
R1 : ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภำพโครงสร้ำง
ป้องกันเดิม

P1: กำรพัฒนำพืนที่ชำยฝั่ง

R2 : วำงแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
แบบบรูณำกำรและมีส่วนร่วมทังในเชิงพืนที่ และเชิง
หน่วยงำน
R3 : ศึกษำวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสนอโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ที่เหมำะสม และ
ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่งในพืนที่ใกล้เคียง
R4 : บังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ.2558

P3: กำรเปลีย่ นแปลงของปัจจัย
ทำงธรรมชำติ และควำมรุนแรง
ของกระแสคลื่นกระทบพืนที่ชำยฝัง่

P4: กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก

P5: กำรบุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน

R5 : ศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรเติมตะกอนในพืนที่กัด
เซำะหรือพืนที่ขุดลอกตะกอน
R6 : ใช้โครงสร้ำงสลำยพลังคลื่นทีเ่ หมำะสมกับพืนที่
R7 : ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของลักษณะทำงกำยภำพของ
ชำยฝั่งอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
R8 : พัฒนำระบบกลไกกำรตังรับปรับตัวในระดับชุมชนและ
ระดับพืนที่
R9 : บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันกำร
บุกรุกทำลำยป่ำชำยเลน
R10 : ส่งเสริมให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนในพืนที่ชำยฝั่งที่มี
ดินเลนงอก

ภาคผนวกที่ 12 กำรวิเครำะห์ PSR ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จังหวัดสมุทรปรำกำร
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